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1. Общо представяне на процедурата и докторанта  
 Лилия Петрова e редовен докторант  в СУ - факултет по педагогика. По 
процедурата няма нарушения, а  представеният  комплект от документи е  съобразен с   
Правилника за развитие на академичния състав на СУ.  
 Лилия Петрова е завършила СУ, специалност педагогика през 2004 г. - 
"бакалавър" и "Образователен мениджмънт" - "магистър" през 2006 г.  
 Професионалните  и научно-изследователски интереси на Лилия Петрова са 
свързани с проблемите на възпитателната работа, социално-педагогическите дейности 
и проблеми в училище и работата с родителите. В тази сфера са и основните й 
публикации и реализацията й досега - в момента тя работи като педагогически съветник 
в ЧНУ "Питагор", София. 

 

2. Актуалност на тематиката 

Дисертацията е посветена на един актуален и алтернативен на традиционната 
работа в училище подход - проактивността. Изследователските усилия на докторанта са 
насочени към парадигмална промяна на   социално-педагогическата работа в училище, 
която не само да отразява стремежа към нови активности в работата с родителите, но и 
обосновава цялостна концептуална и практическа идея и измерения на проактивния 
подход в училищната социално-педагогическа работа. 

 

3. Познаване на проблема 

Дисертацията е резултат на задълбочено проучване на изследвания проблем и 
сериозен анализ  на различните му теоретични и практически измерения. Проучени са  
основните и необходими теоретични източници по темата - и съвременни, и в 
динамиката  на развоя на понятието "проактивност". Авторът показва изследователска 
култура и умения за анализ и в резултат е налице едно сравнително пълно изследване, 
чрез което  са очертани основните слабости на традиционната методика, по която се 
работи с родителите в българското училище - от една страна, а от друга - изведени са 
пропуските, противоречивите становища и неизяснените въпроси в социално-
педагогическата сфера и работата на педагогическия съветник. Трябва да се открои 
достоверното  позоваване на отделните автори, както и авторската позиция, макар че на 
места тя би могла да е още по- агресивно заявена и подкрепена със становища на по-
широк кръг от автори, особено у нас - например за проактивността в контекста на 
постмодернизма, за теориите за съвременното семейство и др. 
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Трудът е структуриран прецизно, съобразно изследователската логика и включва 
233 с. основен текст, литература и приложения.  

 

4. Методика на изследването 

Методиката е адекватна и дава възможност за изследване на различни  страни и 
аспекти на проблема. Концепцията на изследването е добре обоснована, 
формулираните цел и задачи са конкретно насочени и следват  изследователската идея 
и теза. Основните методи  - теоретичен анализ, синтез, сравнения, обобщения, 
моделиране, класифициране, емпирично изследване чрез два въпросника, които са дело 
на докторанта и са предварително апробирани,  статистически методи за обработка и 
анализ,  обхващат  основните характеристики на проактивността и дават възможност за 
пълноценни изследователски данни и обобщения. На основата на теоретичния анализ и 
характеристиките на проактивността в различните сфери са изведени критерии на 
изследването, които определят равнищата й на проявление и ценностните й измерения. 
Изследването е проведено в шест училища в София, Ст. Загора и Своге през периода 
март - юни 2009 г. и обхваща: 481 родители, 235 учители в IV и  VII клас и 308 ученици 
от IV и  VII клас. 

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите  
 Дисертацията е резултат от отговорно отношение  и проявена изследователска 
упоритост. Налице един завършен труд, в който изследваните проблеми са резултат от  
стремежа на докторанта да се ориентира към нетрадиционни и същевременно 
класически по педагогическата си значимост проблеми, които да усъвършенстват 
социално-педагогическата работа и да ориентират родителите във възпитателната им 
практика и взаимоотношенията им с децата и учителите.   
 Какво е постигнато? Преди всички извършено е едно сериозно и 
последователно теоретично проучване, което очертава картината на постиженията и  
пропуските по темата.  Налице е познаване на  основните концепции, теории и  е 
проявена необходимата изследователска култура. На  тази основа е изведено 
разбирането за проактивността, което обобщава актуалните подходи за дефинирането й 
и извежда собствена дефиниция - с. 18, която е добре обоснована от социално-
педагогическа гледна точка. Това е теоретичният базис,  върху който се гради 
последващото изложение и се концептуализира теоретичната рамка, в която логично се 
мисли и проектира емпиричното изследователско доказателство. Изведени са и са 
интерпретирани концептуалните основания на проактивността като инструментална 
(социална и научна) парадигма - текст, в който докторантката показва умения за 
логическа последователност и концептуален анализ. Смятам, че трябва да се открои и 
теоретичната обосновка  и представянето на измеренията на проактивността в 
училищната социално-педагогическа работа, тъй като от една страна са изведени 
теоретичните превъплъщения на социалната педагогика, тенденциите и идейно-
философските й основания, а от друга са представени и практическите й сфери в 
училищната работа. Така се очертава една сравнително пълна картина на ресурсите на 
социално-педагогическата работа в училище - като най-основни измерения и като 
модели на подкрепа. Логично са откроени и ролите и професионалният профил на 
педагогическия съветник, които са сполучливо интерпретирани именно на основата на 
обоснования социално-педагогически ресурс. Направени са понятийни уточнения и са 
изведени практическите релации на проактивността в контекста на социално-
педагогическата работа. Концептуалните основания са търсени в контекста на ролята 



 3

на парадигмата в науката и социалната практика и проактивността е обоснована  като 
инструментална социална и научна парадигма на различни равнища. Разбирането за 
възможностите, които проактивната парадигма има по отношение на 
операционализирането на глобалните идеи на съвременния свят е правомерно и 
ефективно по отношение на социалната практика, в т. ч. и социално-педагогическата 
работа в училище. Сърцевината на теоретичния анализ е свързана с измеренията на 
проактивността в училищната социално-педагогическа работа (втора глава). Тук 
теорията и практиката на социално-педагогическата работа в училище са изведени на 
основата на развоя на социалната педагогика - като теоретична основа на социално-
педагогическа работа, като традиционна практика и опит и като самостоятелна научна 
дисциплина. Изложението е стегнато, целенасочено, като следва логиката на анализа, 
но на моменти е  доста декларативно (особено в историческата част) и не извежда 
достатъчно необходимите обобщения, които да подкрепят теоретичната 
изследователска идея. При позоваването на авторите, когато текстът е по-пространен 
би трябвало не само на края да се посочва източникът, но и в предходните пасажи да 
личи откъде  и от кого е информацията - "според ....", "авторът  Х разглежда..." и т. н. 
Същевременно са изведени и разгледани стегнато и правомерно смисловите равнища 
на социалната педагогика - с. 74 - 78, традиционните и нетрадиционните модели за 
социално-педагогическа подкрепа в детството и юношеството - с. 78-95, което 
позволява по-нататък да се обоснове и собствен модел за проактивна подкрепа и 
социално-педагогическа работа. Тук би могло да се постигне по-задълбочена 
интерпретация на фактите, особено при някои от представените модели по проекти,  
които са  само с информативен характер - например моделът "Лятна театрална 
академия за деца в риск"- с. 92 и др., като се изведе обобщение за позитивите и добрите 
практики, а евентуалните по-конкретни описания, програми и др. биха могли да са в 
приложение. Съвсем правомерно е отделено специално внимание на ролята на 
педагогическия съветник, като тя се извежда както  на основата на  една по-широка 
теоретична база - развитието на идеята за психолого-педагогическата помощ в 
училище, така и от конкретните параметри, валидни у нас - професионален профил, 
основни роли и дейности. Откроена е работата със семейството и необходимостта от 
партньорски взаимоотношения между училището и семейството, които са и основните 
акценти в научно-изследователския интерес на докторантката. 
 Другият акцент в теоретичната част е уточнението на проактивността и 
социално-педагогическата работа на понятийно равнище и като практически релации. 
Тук научният текст следва линията на доказване на необходимостта на съвременното 
училище от "цялостна промяна на социално-педагогическата дейност" и обосноваване 
на проактивния подход като алтернативна възможност в това отношение. Определянето 
и определението на проактивността като "едновременно индивидуално  и общностно 
(групово) мислене, отношение и поведение, насочени към съзнателното, отговорно и 
активно изпреварващо социално действие за оценка и самооценка, развитие и 
саморазвитие, управление и самоуправление" е изведено от параметрите на социално-
педагогическия контекст и смислите, които социалната педагогика включва в тези 
направления. Така убедително се обосновава и основната идея за проактивния подход 
като адекватна и алтернативна съвременна парадигма на социалната педагогика. Това 
позволява по-нататъшното разгръщане на изследователската идея, като се очертава 
общата картина на идейните и философски рамки на  двете явления и се анализират 
ролите на различните субекти - учители, родители, ученици, педагогически съветници, 
възпитатели, администрация, които участват в социално-педагогическата работа по 
отношение на проактивността. Това е приемлива и логична обосновка и рамка, в която 
семейството има особена позиция и роля.   
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 На семейството като клиент на проактивна социално-педагогическа подкрепа е 
посветена трета глава на труда, която е особено значима, тъй като не само проследява 
подходите за неговото изследване, съвременните му характеристики, особеностите му 
като възпитателна среда, но и се извеждат проактивните измерения на социално-
педагогическата работа със семейства в училищен контекст. Проявленията на 
проактивния подход се търсят в три основни сфери - институционална, 
комуникационна и приложна, което прави възможно доброто теоретично открояване на 
възможните активности и промени и на възможностите за сътрудничество между 
педагози и родители.  
 Собственото емпирично изследване  съчетава две  допълващи се концепции за 
ценностно-когнитивната детерминация  на човешкото мислене и поведение - на  Рокич 
и на  Узнадзе, които позволяват и открояването на оценъчна скала, която мери 
ценностно-когнитивните състояния по отношение на терминалните и  
инструменталните ценности и съответните нагласи. Откроени са седем сфери на 
училищния живот и всъщност проверката на хипотезата се осъществява чрез анализ на 
корелацията между два основни параметъра - готовността на родители, педагози и 
ученици за проактивно отношение, контрол и съучастие и тяхното ценностно 
отношение към тези сфери. Това е реално постижение, тъй като са откроени конкретни 
критерии и показатели на изследването и е обоснована тяхната възможна 
субординация, която е илюстрирана в изведената схема, открояваща сферите на проява 
на проактивността, ценностните й измерения и равнищата на проявление - с. 174. 
Резултатите дават възможност да се види как ценностните ориентации корелират с 
всяка субектна страна по отношение на проявата на проактивност в социално-
педагогическата работа. Данните са значими и особено важни за това да се откроят 
профилите на родители, учители и ученици по отношение на проактивността, 
отношението им и практическата им изява в рамките на подхода и така да се откроят 
началните, стартовите сфери за всяка субектна страна, от които да започне активна 
проактивна социално-педагогическа дейност. Изведени са три основни типа стратегии 
за прилагане на проактивния подход в училищната социално-педагогическа работа със 
семейства. Това е реално постижение, което позволява осъществяването на 
изследователското предложение в конкретната социално-педагогическа практика. 
Освен това данните позволяват да се открои отношението към различни особено 
болезнени явления и практики в училищния и социалния живот - например агресията, 
което позволява да се очертаят перспективите на един бъдещ план да действие в това 
отношение. В този контекст е и въпросът ми: какъв конкретен план-предложение може 
да се направи за справяне с агресията чрез проактивна социално-педагогическа работа, 
при положение, че  родителите нямат устойчиви ценностни нагласи, учителите имат 
готовност само на равнище ценности - цели, а учениците демонстрират ценностна 
нагласа, но не са склонни към активни действия? 
 Изводите са правомерни, детайлни и конкретно насочени, така че да могат да 
служат за основа на по-нататъшни разработки.  Научната самооценка изразена чрез 
приносите на труда  е правомерна, но занижена в смисъл, че те би трябвало още по-
пълноценно да обобщават постигнатото и то с акцент на ефективността, на промяната в 
социално-педагогическата практика. 
  В обобщение биха могли да се откроят следните постижения: 

 - Създадена е  теоретична концепция за проактивността в контекста на 
съвременните педагогически, психологически, философски и социално-педагогически 
концепции, с което се обогатява социално-педагогическа теория и се обосновава 
теоретична рамка за прилагане на алтернативни подходи в социално-педагогическата 
работа със семейства.  
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 - Налице е концепция, която обосновава проактивността като валидна 
инструментална социална парадигма - като теоретично обобщение и като апробиран 
модел за проактивна социално-педагогическа работа в училище.  

   -    Изведени са проактивните профили на родители, учители и ученици на три 
основни равнища - отношение, контрол, съучастие, а също и проявите им в различните 
сфери на училищния живот, като са откроени най- перспективните за стартиране на 
социално-педагогическата работа зони. Това обогатява възможностите за практическа 
дейност на социалните педагози и насочва към възможните посоки за работа по 
преодоляване на пропуските във взаимоотношенията между родители и деца, учители и 
ученици. 

 
 6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 
 Публикациите са достатъчни като брой и като представителност. Всички са по 
темата на дисертационния труд и са в издания на български език. Лилия Петрова 
представя 4 публикации, които са по жанр са: научни доклади в сборници от 
конференции - 2, статии -1, и студия - 1 в Годишник на СУ, книга Педагогика, 2011. 
 Публикациите и дисертационния труд са лично дело на докторантката и 
представят основните моменти от дисертацията. Добре би било да се опишат и 
представят съгласно библиографските изисквания - с посочване на списанието за 
статията,  на конкретния том на годишника за студията, с изписване на името на автора 
и т.н. 
 
 7. Автореферат 
 Авторефератът съответства на дисертационния текст и представя труда  по 
коректен и обобщен  начин, но би могъл да е по-пространен, особено по отношение на 
емпиричното изследване и неговите резултати. 
 
 8. Бележки и препоръки  
 Освен препоръките в хода на рецензията, основната ми бележка е по отношение 
на по- последователното обосноваване на модел за конкретна работа със семейства, 
както е посочено в заглавието на труда, на специалното  извеждане на  конкретните 
активности в това отношение, на отдиференцирането на измеренията на проактивния 
подход  за работа с родителите не само на теоретично равнище, така че да ги 
ориентират във възпитателната им практика и взаимоотношенията им с децата и 
учителите. 
 Желателно е публикуване на части от дисертацията във водещи педагогически 
периодични издания.  
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Въз основа на проявените качества и умения за 
самостоятелно научно изследване, на доказаните научни приноси и оригинални 
постижения,  давам своята положителна оценка за проведеното изследване, 
представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати 
резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 
образователната и научна степен ‘доктор’ на  Лилия Георгиева Петрова в област на 
висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 
Педагогика, научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика. 
 
29.03. 2012 г.                                             проф. дпн Клавдия Сапунджиева 


