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1. Кратки биографични данни за кандидатката 
 

Албена Стефанова Тодорова е родена на 12. 5.1975 г. в София. 
Завършва средното си образование в 1993 г. Същата година е студентка в 
СУ „Св. Кл. Охридски”, факултет по Славянски филологии. Завършва 
обучението си през 1998 г.с квалификация  Магистър, Филолог, Учител по 
български език и литература.  Работила е като учител в София – в 43 ОУ 
„Хр. Смирненски” от 2000 - 2001 г., от 2001 – 2006 г. в 66-то СОУ „Филип 
Станиславов”, от 2006 – 2008 г., в Професионална гимназия по текстилни и 
кожени изделия, а от 2008 г. и понастоящем работи в Професионална 
гимназия по електротехника и автоматика  - София.  

Зачислена е като докторантка на самостоятелна форма в катедра 
„Теория на възпитанието“, Факултет по педагогика на СУ „СВ. Климент 
Охридски“, София, през май 2007 г. Тема на дисертацията: 
„Извънучилищна възпитателна дейност с деца бежанци в България“. 
Отчислена е от докторантурата през м. май 2010 г. 

Във връзка с практическата дейност и изследванията си с децата-
бежанци у нас, А. Тодорова е работила по програма на ООН „Интеграция 
на бежанците  в България”. Проявява голяма активност в конкретни форми 
на изследователска и образователна дейност от 2002 г. до 2011 г. особено 
по време на летни лагери с контингента ученици, които не познават езика 
,културата и природата на нашата страна. Посетени са: Рибарица, 
Студенец, София, Вонеща вода, Хисар, Пампорово, Баня, Бяло камъне и 
отделно няколко извънкласни занимания в София. За целта е работила по 
проекти на Върховния комисариат за бежанците на ООН, чрез Българския 
червен кръст. 

По време на работата върху дисертацията, А. Тодорова е участвала 
активно в редица научни форуми: Проект на съвета на Европа на тема 
„Политики и практики за обучение в социо-културно многообразие”, 
София, (2008 г.); Работна среща ”Личен разказ (автобиография) за 
междукултурни преживявания”, София, (2009 г.); Експертен форум на тема 
„Предизвикателствата пред процесите на миграцията” , Проект 
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„Имигранти – за всеки има хляб под слънцето”, София, (2009 г.); 
Конференция на тема: „Интеграция на имигрантите в България: политика и 
показатели за оценка”, София, (2009 г.); Научно-практическа конференция 
на тема: „Диалогът между поколенията и обществените структури чрез 
училищните институции”, София, (2010 г.). 

Докторантката е публикувала 10 научни статии по темата на 

дисертацията. Прави силно впечатление публикуваната статия на А. 

Тодорова в брошура на съвета на Европа, подбрана от издателите по 

собствен избор. (Todorova, A. Modernization and further development of the intercultural 

theory and practice in Bulgaria. In: Policies and Practicies for Theaching Sociocultural 

Diversity. Council of Europe Publishing. 2010).  

 2. Представената дисертация е посветена на интересна и значима 
тема, свързана с развитието и възпитанието на децата-бежанци, намиращи 
се на територията на нашата страна. Наред с настаняването на бездомните 
семейства, пред децата на училищна възраст предстои усвояването на 
чуждия за тях език и включването им в училищните занятия.  

Предложеният ръкопис съдържа увод, 3 глави, обобщения, изводи и 
заключение, в общ обем от 301 стандартни стр. Цитирана е литература от 
138 бр. източници, 116 от които на кирилица, 17 на латиница и 5 сайтове. 
Допълнително са дадени 14 бр. приложения. 

В увода са представени основните параметри на изследването – 
обект, предмет, цел, задачи, методи. Прави впечатление обаче, че се 
поставя доста широк обект  на изследването. 

Обект на изследването е педагогическата работа с деца-бежанци в 
България. 

Предмет са извънучилищните възпитателни дейности, реализирани с 
деца - бежанци в България. 

Цел на изследването е установяване на съдържанието на основните 
видове възпитателни форми, методи и средства за осъществяване на  
извънучилищни възпитателни дейности с деца бежанци в България.  

Задачи: 1. Изясняване на проблема за миграционните процеси и 
отражението им върху децата бежанци в България. 2. Представяне на 
основните проблеми в процеса на адаптация, интеграция и образование на 
децата бежанци в България. 3. Очертаване на основните възможности за 
извънучилищни възпитателни дейности с деца бежанци в областта на 
интелектуалното, нравственото, интеркултурното, патриотичното, 
екологичното и естетическото възпитание. 4. Организиране и 
осъществяване на комплекс от извънучилищни възпитателни дейности в 
условия на детски летен лагер. 5. Осъществяване на анализ на продукти от 
творческа дейност на децата бежанци. 6.Обобщаване на резултатите от 
цялостната емпирична педагогическа дейност, осъществена с деца 
бежанци в извънучилищна възпитателна среда. 
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Посочено е и основание за формулиране на хипотезата на 
дисертационния труд. 

Хипотеза: Ако има добро планиране, организиране и провеждане на 
извън училищни възпитателни дейности с деца бежанци, то могат да бъдат 
създадени необходимите предпоставки за процеса на оптимално 
включване на тези деца в рамките на българската образователна система.  

Използвани са множество изследователски методи: теоретичен 
анализ на литература по темата на дисертационното изследване, 
осъществяване на практическа възпитателна  дейност, анкетиране, 
наблюдение, интервю, проучване на продукти от детско творчество, 
контент-анализ, математико-статистически методи за обработка на 
резултатите.  

  Глава І съдържа „Теоретичните аспекти на проблема за 
извънучилищните възпитателни дейности с деца-бежанци в 
България.” 

Основното внимание се посвещава предимно на задоволяването на 
образователните, възпитателните и социалните потребности на децата,  
определящи и насоките на педагогическата и социално-педагогическата 
дейност с тях. В тази връзка се подчертава особено значимата 
извънучилищна работа, провеждана от различни държавни и 
неправителствени институции.  

А. Тодорова приема Извънкласната и извънучилищната дейност като 
ключов момент в интеграцията на бежанците и предимно на техните деца. 
Особен акцент се поставя върху нравственото възпитание и изграждането 
на умения за толерантно общуване в една многокултурна среда. 
Подчертава се голямото значение на социалното развитие на децата чрез 
формирането на умения за определяне на собственото място в общество, 
характеризиращо се с мултикултурен състав, каквито са по-голямата 
част от европейските общества. Новите социални взаимоотношения 
определят необходимостта от развиване на културния диалог, 
посредством който децата да осъзнаят значимостта на своето включване в 
една нова общност, в която те ще намерят своята реализация.  

В тази част от изследването са представени основните теоретични 
аспекти на този вид възпитателна дейност, разработени сполучливо и 
задълбочено. Дипломнтката е използвала голямо количество източници 
като доказателство за важността и необходимостта от непринудената 
работа с децата-бежанци и извънучебните занятия.  

Конкретно и задълбочено Албена Тодорова се спира върху 
извънучилищните възпитателни дейности с тяхната същност и особености. 
Правилно подчертава, че в цялостен план на социално-педагогическата 
работа с деца бежанци една от основните цели е запазване на културната 
идентичност и паралелно с това приобщаване към нормите и традициите 
на приемащото общество. 
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Тази постановка дипломантката е спазвала през цялото време на 
работата с този вид деца, в продължение на няколко години (2002– 2011 г.) 

Конкретно и задълбочено се разглежда постановката на 
извънучилищните възпитателни дейности с техните особености. Разгледан 
е почти целия спектър на видовете направления във възпитанието с 
техните особености при децата бежанци. Много добре са представени 
същността на извънкласната и извънучилищната дейност посредством 
богат теоретичен обзор на литературата, изследвания, заключения. 

Работата на А. Тодорова се отличава със старание и компетентно 
отношение  към използваната литература, с умение да открои най-важното 
и ценното, за да построи върху него  своето отношение и идеи към 
доразвиване на основната тема вече конкретно в областта на работата с 
децата – емигранти. Сполучливо обобщава изученото от цитираните 
автори, като определя мястото и важността на извънкласната и 
извънучилищната дейност, която дава възможности на всички деца 
непринудено да се развиват в свободните от учебни занимания дейности и 
да показват своите способности наред с общото и специфичното от онова, 
което носят в себе си от родината. 

Дори в тази част, посветена преди всичко на дейностите извън 
учебните занятия, авторката разглежда цялостния образователен и 
възпитателен процес в единство с учебната дейност. Според мен се е 
увлякла в представянето на цялостната образователна дейност, а не само 
върху извънкласните занимания. С това тя малко измества центъра на 
изследването в по-широк аспект, където учебните и извънучебните 
дейности се анализират паралелно. 

Спира се на специфичните особености на този вид дейност за 
разлика от учебните занятия. Едно от големите предимства на  
извънкласната и извънучилищна дейност е свързано с възможността 
участниците да осъществяват богати и все по-сложни взаимоотношения 
помежду си, с фактори от социалната среда извън училище. Това ги 
извежда в нова социална позиция, повишава самочувствието им на 
свободни и отговорни за своето поведение личности. 

Правилно поставя акцент върху развитието и обогатяването на 
социалните умения на децата чрез участието им в извънкласни и 
извънучилищни дейности, което допринася за изграждането на нравствени 
и естетически ценности и социални умения у децата. Авторката по-нататък 
обръща специално внимание при теоретичния анализ на видовете дейност 
за децата и извлича конкретните приноси за тяхното развитие, когато 
участват в разнообразни извънкласни форми – по всички видове дейност – 
интелектуална, нравствена, естетическа и пр. 

Прави впечатление, че докторантката работи съвсем задълбочено по 
всяко направление в обучението и развитието на децата-бежанци. Дори   
излиза и извън тематиката, като за всяко направление в областта на 
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възпитанието и обучението, тя разглежда първо накратко протичането на 
учебния процес, а след това го допълва и с идеи и проведени занятия в 
извънкласните инициативи и форми на възпитание и развитие. Отговорно 
и последователно А. Тодорова се спира на всички възможни направления 
на възпитателната дейности извън учебните занятия, като доразвива и 
обогатява езика, и културата на децата в тях. Същевременно тя участва и в 
провеждането на заплануваните интересни и емоционални занятия, като 
допринася към желанието и очакването на децата предстоящото 
увлекателно и възпитателно занимание. Това е една от богатите на 
възпитателни идеи и постижения части от дисертацията.  

Интересни и полезни взаимоотношения са и периодично 
провежданите летни лагери за децата-бежанци. Така те се разтоварват от 
уроците и същевременно се запознават с историята, природата и красотата 
на нашата страна.  

      Напълно сполучливо докторантката поставя особен акцент върху 
толерантността като основна категория в нравственото развитие на децата 
бежанци. Това е и способ за превенция срещу проявите на агресия в 
училище. А. Тодорова се спира поотделно на всички направления на 
възпитанието, като откроява най-важното във връзка с развитието на 
личността и детските общности, при това в условията на пребиваване и 
развитие в условията на друга културна общност, към която те следва да се 
приспособяват....Така се анализират и всички направления на видовете 
възпитание. Задълбочено и компетентно докторантката разработва всяка 
част от дисертационния труд, като подчертава най-важните особености  на 
работата във всяко направление. 

Глава ІІ представя методиката на изследването и постигнатите 
резултати. Изследването се базира на експеримент, проведен при теренни 
условия, осъществен лично от докторанта в рамките на детски летни 
лагери с деца бежанци за периода 2002-2011 г. 

Проведено е сполучливо експериментално изследване, като са 
използвани всички възможни методи и средства, отговарящи на 
специфичния контингент деца. Подробно е представена цялата същност на 
заниманията с децата в продължение на 10 години предимно в летните 
лагери. В този вариант се открояват големите възможности на 
извънкласната работа с децата, където в непринудена обстановка те се 
опознават, сближават и обогатяват интелектуално и емоционално, което е 
допълнително средство за приобщаването на децата-бежанци към 
останалата детска общност и за облекчаване на определени техни 
притеснения или страхове. 

Използват се интерактивни методи, дидактически игри, 
драматизации и др., с които се усвояват и обогатяват знанията и уменията 
на децата (от съответните групи) преди всичко по български език. 
Подробно се описват похватите и средствата за усвояване на 
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морфологията, синтаксиса и възможността децата свободно да изразяват 
себе си на български език. Много добре са представени отделните етапи на 
усвояването на езика постепенно от І – към ІІІ група, като са използвани 
адекватни на езиковото и литературно обучение средства. Получените 
данни  са фиксирани и в табличен вид. 

Прави впечатление, че в изследването е поставен акцент предимно 
върху най-важното за тези деца – езиковата грамотност. Но тя е преплетена 
най-вече с учебния процес, към който се добавят и определени 
извънкласни занимания. В този случай съдържанието на дисертационния 
труд малко се измества встрани от извънкласните видове и форми на 
занятия. Представени са подробни резултати от осъществено анкетно 
проучване с деца бежанци за установяване на езикови компетентности 
(2007-08 г.).  

Използвани са множество методи в тази насока като драматизация, 
арт-терапия, изобразителни дейности, екскурзии,  и пр.,  които стимулират 
и привличат децата в провеждането на различни извънкласни форми на 
дейност. От направения анализ може да се заключи, че прилагането на 
интерактивни методи и творчески подходи в извънучилищното обучение 
по български език е особено подходящо при работа с деца бежанци. 
Избирайки например своята театрална роля, децата бежанци са високо 
мотивирани да комуникират чрез пълноценното си включване в цялостния 
процес, свързан с подготовката на детското театрално представление. 

Отделено е място и за индивидуални занимания с децата от този 
контингент, където този метод е особено сполучлив при определени деца 
със затруднения. За тази цел се изработва индивидуално–компенсаторна 
програма, адекватна на конкретните случаи и трудности в усвояването на 
езика. 

В обобщение на резултатите от индивидуалната форма на обучение, 
участието на докторантката помага действително много на деца с 
определени затруднения. Може да се посочи, че при децата  бежанци се 
изграждат и затвърдяват различни умения: 

1. Проявяват адекватно речево поведение в различна обстановка. 
2. Композират различни видове изречения по цел на общуване и ги 

употребяват адекватно на речевата ситуация, и др. 
Чрез екскурзиите – като изцяло извънкласна работа, се  открояват 

възможностите за представите на децата бежанци за историята и 
културата на нашия народ, както и за разширяване на знанията в 
областта на географията. 

Добри резултати са постигнати при дейости в сферата на 
нравственото възпитание. Изследвани са 28 деца по време на детски 
лагер за бежански деца от Българския червен кръст. Работили са по 
усвояването на нравстнвени ценности и на самото понятие «ценност», по 
същността на толерантността, и пр. От всяко проведено занимание с децата 
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накрая се прави обобщение или изводи от постигнатото, които се 
съпоставят с поставената възпитателна цел.  Резултатите са очевидни. 

По подобен начин протича и работата с децата по отношение на 
екологичното взпитание. Разнообразието на формите и идеите са 
обогатили и сполучливо са се вписали в дейността и в постигнатите 
резултати от множество екскурзии, проведени занятия, съставяне на карти 
и др.  

По същия начин докторантката е работила и по останалите 
направления на възпитанието. Увлекателно и  сполучливо е провеждала 
своите занимания с децата и коректно представя резултатите от всичко 
проведено в продължение на няколко години от 2003  до 2010 г.  

Глава ІІІ съдържа анализи на продукти от творческата дейност на 
децата бежанци. Представени са образци на детски рисунки, които 
разкриват данни относно психическото, физическото състояние на детето  
и неговия социален статус. Чрез рисунките децата осмислят и подреждат 
преживяванията си, включват ги в своя социален опит.  

Използвани са още написването на есета – чрез тях всяко дете може  
свободно да опише своите размисли по поставена тема, като се предоставя 
възможност за изява на неговата индивидуалност. Съставяли са и есета на 
тема «България – моята втора родина». 

Интерес предоставят и детските  рисунки на тема «България – моята 
втора родина». Данните са анализирани чрез количествен и качествен 
анализ и дават представа за чувствата и преживяванията на децата с 
помощта на  този графичен способ. 

Накрая А. Тодорова е извела и обобщени изводи от изследвания на 
базата на анализ на продукти от творческа дейност.  

Открояват се изследванията относно характеристиките на 
интеграцията на децата бежанци в нашето общество, а също и 
установяване степента на културната самоидентификация на тези деца.  В 
това се съдържат в обощен вид и научните приноси на авторката в резултат 
от постигнатите резултати.  

Авторефератът съответства на основния текст на дисертацията. 
Някои забележки: 
- Необходимо е да се прецизират обекта и предмета на изследването; 
- По-конкретно биха могли да бъдат откроени резултатите и изводите 

от изследването. 
Това не намалява стойността на постигнатото от докторантката в 

провежданото от нея многогодишно изследване и постиженията й в 
работата с децата-бежанци. 

В заключение: 
Изследването на А. Тодорова е проведено прецизно и с богат 

практически опит в тази нова област за родината – възпитание и развитие 
на деца-емигранти в условията на нашата действителност. Представените 
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научни разработки и публикации на кандидатката в наши и чуждестранни 
издания покриват изцяло изискванията Закона и Правилника относно 
придобиване на научното звание «Доктор» на Софийския университет „ 
Св.св. Кл. Охридски”. 

 Ще гласувам определено с „Да” за избора на Албена Тодорова за 
присъждане на научното звание „Доктор”.   

 
 

София,  Рецензент: ............................. 
12. февр. 2012 г. (проф. д-р Л. Тодорова) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


