
                                    РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. д-р Радослав Димитров Радев за дисертацията на Мария 
Николаева Николова на тема „Стратегии на образователен театър за 
развитие на взаимоотношенията в училищния клас (начална училищна 
възраст)”, представен за присъждане на образователната и научна 
степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика, научна 
специалност „Теория на възпитанието и дидактика (Образователен 
театър)“, шифър 05.07.01 с научен ръководител доц. д-р Радка Василева 
 
 
   Дисертационният труд е представен за защита при спазване на всички 

процедурни изисквания и в съответствие с Правилника за научните 

степени и звания на СУ. Обсъден е  и предложен за защита от катедра 

„Дидактика” при Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”  

Той съдържа увод, три глави, които са с богато вътрешно тематично и 

проблемно обособяване, заключение, използвана литература и 

приложения. Общият обем на ръкописа е 222 страници. Използвани са 

актуални и знакови източници, на основата на които е постигната 

терминологична яснота и понятийна научна дълбочина на изградените 

системно-аналитични кръгове.  Броят на ползваната литература е 138, от 

които 99 на кирилица и 39 на латиница. Уводът и заключението са 

концептуални и са изградени на принципа на перспективното 

методологично въвеждане и на рационалното обобщаване на постигнатото. 

Стилът съответства на научното мислене и подпомага следването на мяра 

при въвеждане на обяснителното, аналитичното и системното начало в 

изложението. Понятията не се утвърждават чрез смислова константа, а 

чрез съотнасяне на различни гледни точки, които позволяват 

проблематизиране при въвеждането на научния апарат и историчност при 

проследяване развитието на даденото явление. По този начин понятията са 

функционални, работещи, а не констативни.Научният ръководител доц. д-р 

Радка Василева, която е една от най-добрите специалисти в областта на 



образователния театър, е съумяла да приобщи докторантката към проблема 

и съответно да й даде свобода, така че да прояви характера си. 

    В своето професионално развитие в бакалавърска и магистърска степен, 

както и в практиката, Мария Николова има много устойчив и 

последователен интерес към  социалната психология, към социалната 

педагогика и към комуникативните и поведенчески стратегии. Това 

съчетаване на психология, дидактика и социални дейности я прави много 

добре теоретично подготвена и същевременно й дава възможност за 

адекватни практически решения. И най-важното формира в нея системно 

мислене. Ще си позволя шеговито да отбележа, че Мария Николова сън не 

я хваща, докато не види явленията и проблемите в система и то в отворена 

система. Предимството на този начин на мислене е, че наглед далечни 

явления могат да влязат в комуникативна връзка. Понастоящем тя се 

занимава с координация и организация на проекти по представяне на 

театрални образователни представления, съставяне на програма от 

театрални и образователни спектакли, което показва, че проблемите на 

образователния театър са не само научното й призвание, но и житейското. 

Пряко с образователен театър Мария Николова се занимава вече почти 

седем години, което означава, че идеите от дисертацията й намират  

приложение в театрално-образователната дейност. 

     Концептуалният ритъм на дисертацията се определя от разгръщането на 

три важни проблема: за същността на играта и на образователния театър;  

за характеристиките на ученическата възраст в началния етап на обучение 

и стратегии на Образователния театър, и емпирично изследване с  

продуктивни резултати. При първия проблем  Мария Николова 

основателно е отворила явленията в един по-широк кръг, защото се налага 

да разглежда игрови форми, които по своята същност са динамични  - 

могат да бъдат средство за комуникация,  но могат да бъдат и естетическо 

преживяване, могат да бъдат жанрови форми в театъра и изобразителното 



изкуство, но могат да са и рефлекс за освобождаване. Вторият проблем е 

съзнателно психологизиран, за да може да се намери същинската проекция 

на образователния театър спрямо индивида, спрямо групата и класа. По 

същество, а мисля, че и според  целите в теоретичната част, Мария 

Николова е съгласувала в идеята за театъра логоцентристката  и сценична 

позиция, а и от резултатите в емпиричното изследване става видно, че 

учениците се вълнуват еднакво от сценичното си поведение и от 

словесното изразяване. 78% от учениците посочват, че начините да 

сътрудничат на свой съученик са „ чрез „подсказване“ на ролево 

поведение, на креативен отговор, изискващ бързо и адекватно творческо 

решение в сценичното действие” (с.174).  Това наблюдение е 

изключително важно, тъй като то защитава идеята, че спонтанността е 

форма на предмислие, в което има повече светлина и енергия, отколкото 

логическа конструктивност. Това настояване на Мария Николова за 

съхраняване и проявяване на спонтанността във формите на 

образователния театър са перспективна стратегия. По начина, по който е 

развила проблема, си мисля, че той ще я занимава и в следващите й 

проучвания. Един от фундаменталните принципи, на които се изгражда 

драмата още през 19. век е разбирането за спонтанността като анормалност 

(Дечева, Виолета. Към проблема за режисурата. Българският театър между 

двете световни войни. С., 2006. с.85).  Доколкото под анормалност в 

драмата би следвало да се разбира, че драматичното действие няма да бъде 

подчинено на сюжетните ситуации, а на словото, активирано чрез 

„емоционалната действена мисъл”. Така го осмисля и Иван Радоев в 

бележките си за драмата „Юстиниановата монета”, поставена в сезон 

1960/61 г. Драматургичната „анормалност” при изграждане на характера и 

действието, Мария Николова пренася в образователния театър чрез 

възгледите на Джейкъб Морено като „аморалност” на света, в който 

живеем. Така чрез „психодрамата един малък човек може да се издигне над 



всекидневието” (с.62). Така погледната теорията за спонтанността 

наистина може да се пренесе към психодрамата, така че тя да има 

терапевтичен ефект. В разгръщането на виждането за драматерапията 

проличава именно тази способност на докторантката да улавя актуалните 

психологически и социални характеристики на образователния театър. 

   Първа глава „Общи теоретични постановки за театъра в образованието” е 

сполучлив опит за систематизация на различните форми на образователния 

театър. Концептуално приемаме постановките й като възможност театъра в 

училище да изиграе ролята на съгласуващо изкуство, което определя 

ролите на останалите – музика, изобразително изкуство, литература, а 

ученикът формира представи, че изкуството се захранва от себе си, но се 

проектира в живота. Ето защо Мария Николова дава по-широка картина на 

драма формите и съответно развива модел, чрез който да се види 

естетическата, психологическата и социалната картина на всяка от тях. 

Приемането на форми, развили се в изкуството отвъд образованието, както 

например пърформанса, позволява в училище да се балансира здравия 

консерватизъм на учебното съдържание със свободната импровизация, 

чрез която диша съвремието. Сполуката на научното изложение е в това, че 

то поражда много въпроси, а при Мария Николова те възникват от това, че 

тя конструира системата и ни позволява да видим онова, което без подобно 

структуриране не бихме могли да уловим. При мен възникна въпроса за 

настроението. Ако докторантката разбира смисъла от теорията и метода на 

спонтанността, то защо не вижда пораждането на доброто настроение като 

достатъчност на театралната форма. В класно-урочната практика 

учителите не използват настроението като педагогическо средство, защото 

не могат да го управляват. Ф. Ницше отбелязва, че когато човек има 

настроение се води по него и всички аргументи отпадат. Не е ли голямото 

предимство на образователния театър в това, че той чрез импровизацията 

позволява на ученика да ползва доброто си настроение, за да се постигне 



чрез него? Какво са например картите на костюми, които предлага Радка 

Василева в книгата „Модел на образователна драма в училище” (с.52) и на 

които обръща внимание докторантката (с.52), ако не изблик на добро 

настроение, което обхваща и самия мен, когато ги разглеждам. Този 

проблем би следвало да се има предвид и когато се анализира функцията 

на декорите. 

    Смелостта на Мария Николова да събира форми от различни изкуства, за 

да даде живот на образователния театър, заслужава специално внимание. 

Казвам това, защото опитите да се естетизира дидактиката, толкова силни 

през 30-те години на ХХ век, особено в Германия, сега се превърнаха в 

страхове да не бъдем обсебени чрез дидактиката. Очевидно е, че 

съвременното образование няма да се лиши от класно-урочната форма на 

обучение, защото е по-икономична, но от наблюденията на Мария 

Николова става видно, че образователният театър ще изиграе ролята на 

притегателен център за свободно групиране на ученици, съобразно техните 

интереси и възможности. В този смисъл Мария Николова има мъдростта да 

надгражда без да разрушава и отрича. Впрочем най-силно впечатление 

прави отсъствието на отрицание в нейното мислене. 

   Втора глава „Концептуален социално-педагогически модел за развитие 

на взаимоотношенията в училищния клас (начална училищна възраст)” 

показва истинските възможности на докторантката. Професионално 

разгръщане на проблематиката, прецизност при въвеждане на понятийния 

апарат, концептуално извеждане на проблема за стратегиите на 

Образователния театър. Постановката,  че той е „самоорганизираща се и  

саморазвиваща се система” (с.104) позволява да бъде съотнесен към 

неформалното учене и образование, което в бъдеще ще има все по-голяма 

тежест (с.83-85). Впечатлен съм от ролевите игри и драма-етюдите в 

приложението, но тъкмо във връзка с тях си мисля, че неформалният тип 

обучение изисква да се познават и някои явления, които при учениците от 



началния курс вървят по фолклорен път. Образователният театър би 

следвало да ги има предвид, тъй като те могат да се окажат по-истинския 

път към някои герои, какъвто е например бай Ганьо. Учениците разказват 

анекдотите за него според универсалната му характеристика – той е бай 

Ганьо руснака, бай Ганьо американеца, бай Ганьо французина и т.н. 

Струва ми се, че в стратегията „Ролева трансформация в действие” 

подобни прояви на фолклорно мислене могат да се окажат продуктивни, 

още повече, че те се проявяват чрез анекдота, който най-лесно се 

драматизира. 

   Моделът за групова социално-педагогическа работа е много добре 

премислен теоретично и в практико-приложен план. За да бъде създаден в 

тази си актуалност и приложимост се изисква много работа и висока 

степен на съобразяване между високите нива на научната литература и 

динамичната непредвидимост на образователната практика. Той е 

безспорно постижение на Мария Николова и нейн важен инструмент в по-

нататъшната й работа. Към уточняването на приносите си в автореферата 

тя е използвала израза за учениците „взаимоотношенческото им развитие”. 

Приемам го само като черно камъче в бялата и чудесна огърлица на стила 

й. При различните нива на модела струва ми се, че въпросите за 

дискусионния анализ и саморефлексия трябва да бъдат малко по-добре 

прецизирани. Дискусионен анализ не ми могло да се случи с въпроси, в 

които има висока степен на условност. Формулировки като „Мислете 

ли…”, „Смятате ли…”,  „Как бихте…”,  „Имаше ли…”, „Дали…” (с.145) 

са от съзерцателен тип. Отдавам ги на деликатността, с която 

докторантката подхожда към този тип отношения. 

    В трета глава “Характеристика на стратегиите на образователен театър  

за развитие на взаимоотношенията в училищния клас (начална училищна 

възраст) е осъществено емпирично изследване необходимо, за да се 

очертаят резултатите от използването на модела за социално-



педагогическа работа, свързана с образователния театър. Представителната 

извадка на изследването – 229 ученика от 2-4 клас и 52 учители, дава 

възможност да се направят съществени изводи, които са изцяло в полза на 

разработените от докторантката стратегии. Разликите в установяващия и 

заключителния етап на изследването показват, че има положителна 

промяна на взаимоотношенията в групата на училищния клас. 

Същевременно е ясно каква огромна работа е извършена, за да се случи 

тази промяна, така че написването на дисертацията е само необходимия, 

видимия образ, зад който стоят неимоверни творчески и педагогически 

усилия, проявени в трудните условия на българското образование. 

Въвеждането на нови форми не е възможно без анализ и свързаната с него 

експертна оценка, тъй като активното ползване на чуждия опит трябва да 

се опре на реалните условия, за да е адекватно. Емпиричното изследване е 

осъществено с ясно определен инструментариум, с подходящи методи, 

поради което резултатите стоят истинно и са база за важни изводи. 

Единствено не оставам убеден в ползването на понятието „артистичност” 

при изследване на личностните качества (с.173). Това е сложно понятие, с 

няколко плана на изразяване, които учениците от началната училищна 

възраст трудно биха осъзнали. То е театрално по смисъл, но е универсално 

при изразяване на този смисъл, така че да означи качества извън театъра. 

Не случайно то е осъзнато от най-малък брой ученици – 26 – 28 % като 

разликите му с „отзивчивост”, „откровеност”, „честност” са доста 

впечатляващи. А и при самия анализ е видно, че това качество не е 

продуктивно за осъществените трансформации. Посочвам този момент 

повече с нагласата за размисъл, защото у нас имаме слабостта да 

въвеждаме рано понятията при малките ученици преди те да изпитат 

удоволствието от многозначността на явленията. 

    Публикациите съответстват на темата на дисертацията, авторефератът 

дава точна и системна представа за нейния характер и постановки. 



Уточнените приносни моменти са коректно изведени и отразяват 

оригиналната същност на труда, както и неговата практическа 

приложимост. Тъй като Мария Николова по свой начин, чрез свои 

наблюдения и тези е продължила постиженията на своя научен 

ръководител доц. д-р Радка Василева, мисля че се очертава спецификата на 

една школа, която поради своята функционалност ще спечели още 

привърженици. 

Препоръки:  

1.Да засили работата си върху теорията за спонтанността и спонтанния 

метод, тъй като образователният театър се оказва една от малкото 

възможности тази творческа енергия да бъде продуктивна за израстването 

на детето. 

2.При изясняване на приказкотерапията да се има предвид и опита на 

Мадлен Алгафари, например книгата й „Приказки за пораснали деца”. 

Колкото и да са спорни нейните виждания, те са опит да се види мястото 

на българските народни умотворения в терапията. 

   Когато дисертацията е стойностна рецензията протича като диалог, така 

оценката най-добре беседва с признанието. Ето защо направената 

критическа и аналитична характеристика на дисертационния труд,  която 

истинно и според качествата му има изцяло положителен смисъл, ми дават 

основание  да предложа и съответно като член на научното жури да 

гласувам за присъждането на Мария Николаева Николова образователната 

и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика, 

научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (Образователен 

театър)“, шифър 05.07.01. 

 

                                                   Проф. д-р Радослав Радев 


