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Дидактиката на техниката и технологиите като учебна дисциплина във висшите 

учебни заведения има особен статут – чрез нея се популяризират и транслират най-но-

вите постижения на науката за провеждане на технологичното обучение в българското 

училище и едновременно се подготвят бъдещите учители за преподаване на техниката 

и технологиите. Дисертацията на Анета Маркова е посветена именно на въпроса за 

съвременната и ефективна подготовка на бъдещите преподаватели по техника и 

технологии, базирана на иновационните подходи в обучението. 

 

Обща характеристика 

Представеният дисертационен труд е научно-приложно изследване с добре 

обособена  теоретична част, представяща необходимостта от избора на темата.  

Общият обем на дисертацията съответства на препоръчителния за подобен 

род научни трудове. Разработена е в увод,  три глави, изводи и обобщения, литература 

и приложения. 

В структурно отношение са налице всички необходими компоненти, които се 

изискват за такъв вид разработка. 



Във фокуса на внимание се намира обучението на студентите-педагози по 

методика на обучението по техника и технологии. 

В увода е направена кратка аргументация за избора и актуалността на темата. 

Тук е поместено описанието на научния статус на изследването – цел, задачи, хипотеза, 

методи и др. 

По подходящ начин е представена процедурно-методическата характеристика 

с изясняване на най-характерните опитни промени и аспекти на изследването. 

 

Съдържание на дисертационния труд 

Първата глава е посветена на теоретичен обзор и изясняване на съдържанието 

на понятията парадигма, иновационен подход и технологии в педагогиката. Основен 

акцент в тази част от дисертацията е поставен върху теоретичните основания за 

конструиране на иновационния модел и основните насоки за прилагане на съвременни 

подходи в обучението на студентите. 

Втора глава съдържа описание на състоянието и проблемите на 

технологичното обучение в България. Изведени са връзките между обучението по 

домашен бит и техника и характеристиките на подготовката на студентите-педагози. 

В третата глава е представен конструирания иновационен модел за обучението 

на студентите по методика на технологичното обучение в началните класове. 

Подробно са показани и анализирани резултатите от изследването. Конкретните факти 

по всеки показател са описани и придружени от кратък коментар. 

От теоретична гледна точка, най-съществена е дискусията за приложението на 

идеите на конструктивизма, продуктивните стратегии на обучение, информационните 

и комуникационни технологии, интерактивните методи на обучение при подготовката 

на студентите-педагози. От практически и приложен характер най-важен е 

предложеният иновационен модел, чрез приложението на който се цели 

оптимизиране на обучението във висшето образование за постигане на по-висока 

общотехническа, технологична и педагогическа компетентност.  



Подробното представяне на резултатите, получени в хода на 

експерименталната работа заслужават сериозно внимание. С много прецизност и 

аналитичност се показват стъпка по стъпка измененията в резултатите на 

експерименталната група в резултат от приложението на модела. Може да се твърди 

убедено, че резултатите водят към потвърждаване на работната хипотеза и доказване 

на приложимостта и ефективността на модела. 

 

Накратко, по-важните приноси могат да се представят така: 

1. Направено е сериозно проучване и съпоставителен анализ на традиционните и на 

иновативните подходи в обучението на студентите, като е обоснована 

необходимостта от прилагане на съвременни стратегии за преподаване, учене и 

оценяване. 

2. Създаден е и е проверен в практиката авторски модел на продуктивно обучение за 

постигане на по-висока професионална компетентност и личностно развитие на 

студентите-педагози по методика на обучението по техника и технологии, който се 

базира на интерактивното обучение. 

3. Създадена е система от критерии и показатели за проследяване на резултатите от 

експерименталното обучение на студентите.       

4. Създадена е подходяща учебна среда за прилагане на модела за обучение. 

5. Методическата система за обучение е ориентирана пряко към усъвършенстване на 

знанията, уменията и компетентностите по методика на обучението по техника и 

технологии.  

6. В основата на иновативната учебната среда стои интерактивността в съответствие 

със съвременните тенденции за усъвършенстване  на обучението. 

 

Заключение 

Предложените научни данни и разбирания говорят за траен интерес и богат 

професионален опит в подготовката на студенти-педагози. Извършена е широка 

проучвателна работа. Проведено е сериозно научно изследване, насочено към 

установяване на ефективността и приложимостта на иновативните идеи на докторанта. 



Вярвам, че резултатите от експерименталната работа на Анета Маркова в посока на 

технологизиране на обучението ще съдействат активно за неговото практическо 

обновление.  

Дисертацията само би спечелила, ако се положат повече усилия за по-

систематично и логично организиране на информацията. Трудът се нуждае от още по-

ясна конкретизация и целенасоченост. Тези бележки не омаловажават достойнствата 

на изследването и не влияят пряко върху крайния резултат. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

неговото приложение и на Правилника за развитие на академичния състав на СУ – 

ФНПП. Авторефератът представя принципно всички по-важни части на дисертационния 

труд. Представените публикации са отражение на резултатите от проведеното 

изследване.  

В заключение, предлагам на уважаемите членове на научното жури да 

присъдят образователната и научна степен „доктор“ на Анета Борисова Маркова. 
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