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възпитанието и дидактика” (Методика на работата на педагогическия съветник), 

шифър 050701  

Тема на дисертацията:  “ПРОАКТИВНИЯТ ПОДХОД В УЧИЛИЩНАТА 

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА” 

Автор: Лилия Георгиева Петрова                                 Научни ръководители:  

                                                                                           Доц. д-р Силвия Николаева 

                                                                               Доц. д-р Силвия Цветанска  

 

Актуалност на проблематиката и на концепцията на изледването   

Предложеният дисертационен труд е плод на задълбочено теоретично и 

емпирично изследване,  построено върху концепцията за проактивността, като 

форма на просоциалното човешко мислене и активност, различаващи се от 

реактивната позиция на личността. Проблематиката  на дисертацията е особено 

актуална и с конструктивна насоченост, тъй като разкрива стремежа на авторката 

да адаптира и приложи проактивния подход в  сферата на училищната социално-

педагогическа работа с учениците и техните семейства. По този начин Л. Петрова 

успява да подчертае един нов аспект на проактивното отношение и поведение, 

което е  детерминиранос и мотивиранос от вътрешно приети ценности на 

учителите, родителите и учениците.  

Пътят на теоретичното и емпиричното изследване, по който докторантката 

тръгва, я извежда до  обогатяване на  съвременното разбиране за социално-

педагогическата същност на проактивния подход, видян като инструментална 

парадигма в социално-педагогическата работа на педагогическия съветник със 

семействата в контекста на училищната практика.  

Л. Петрова  показва много добро разбиране за необходимостта от 

хуманизиране на връзката между училището и семейството както на 

институционална основа, така и в комуникационната и проложна сфера. 

Промените, произтичащи от проактивните измерения на социално-
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педагогическата работа на педагогическия съветник, са свързани според 

авторката с динамизиране на “активността, ангажираността, 

отговорността и последователноста” и на тримата субекти в това сложно 

взаимодействие между учители, родители и ученици. В контекста на този 

концептуален план в увода на дисертацията са формулирани целта и задачите, 

обектът, предметът и хипотезата на изследването.  Посочен е и изследователския 

инструментариум за използване както на теоретичен подход за проверка на 

хипотезата, така и за емпирично изследване по посока на ценностното отношение 

на субектите към седем сфери на проактивност от живота в училище: 

образователни постижения;  емоционален, социален и поведенчески опит; култура 

на общуване; прояви на агресивно поведение; отношение към човешките различия 

(таблица 3 и 4, с. 176, 177).  

Характеристики на съдържанието 

 В теоретичните глави на изследването (с. 15 - 171) авторката разгърнато 

очертава в логическа последователност резултати от задълбочено теоретично 

изследване по посока на: 

- Понятийно дефиниране на проактивността в мисленето, отношението и 

поведението. 

- Теретични основания за приемането на проактивността като парадигма в 

социално-педагогическите науки и практики. 

- Измерения на социално-педагогическата работа в училище и  модели на 

социално-педагогическа подкрепа на детето и юношата. 

- Семейната структура и динамика на взаимоотношенията в семейството в 

социален и възпитателен контекст. 

- Професионален профил на педагогическия съветник, видян като субект на 

проактивно поведение и отношение в процеса на социално-педагогическата си 

работа с учениците и техните семейства. 

Във връзка с тази богата проблематика Л. Петрова интерпретира теоретични 

данни от добре селектирани литературни източници и  целенасочено осмислени 

авторски идеи , очертаващи фундамента на собствената й концепция и параметрите 

на проведеното емпирично изследване. 
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Забележка:  нарушен е балансът между теоретичната част  (156 страници) и 

втора част, в която се представя емпиричното изследване (57 страници)  

Втората част  от дисертацията е посветена на емпиричното изследване, 

което е осъществено в три посоки:  

- проактивност на родителите; 

- проактивност на учителите; 

- проактивност на учениците. 

Препоръка: тук, на с. 171, не е необходимо да се повтаря дословно 

хипотезата, която вече е формулирана на с. 10.  

Прави впечетление добре конструираната методика за осъществяване на 

емпирично изследване по три групи критерии: равнища на проактивност, 

ценностни измерения на проактиността, ценностно отношение към сфери на 

живота в училище. Реализира се възможността да се докаже хипотезата, чрез 

изследване на връзката между посочените по-горе седем сфери на 

проактивност в училище- от една страна и от друга страна – ценностните 

измерения и равнища на проявената от субектите проактивност.  

Използваните 6 броя въпросници са разработени и апробирани от 

докторантката. Предназначени са за трите групи субекти за изследване на 

проактивността и ценностните им  ориентации. Те са приложени към три 

емпирични извадки. Включените в тях брой родители – 481, брой учители – 235 и 

брой ученици – 308, дават възможност за положителна оценка относно валидността 

на емпиричните данни и достоверност на приложения корелационен анализ.   

Въпросниците имат обща концептуална и операционна структура. 

Логическата подредба на твърденията във вербалната част на въпросниците и на 

придружаващата я оценъчна скала за отговорите, също е уеднаквена. Това дава 

възможност на авторката да анализира и сравни проактивните профили на 

всяка от трите групи изследвани субекти, като се очертаят сходствата и 

различията, представени в “решетка на проактивността” (фиг. 22,23 на с. 210 

и 222).  

Емпиричните данни за всяка извадка и техният анализ по трите групи 

критерии са представени нагледно, чрез 27  фигури и 4 таблици.  
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С голям потенциал е сравнителният анализ на емпиричните резултати за 

родители, учители и ученици (т.2.4. от втора част). Креативните възможности на 

авторката проличават и в приложените тук интересните фигури, номерирани от “а1 

до а7” фигури (с. 213 - 221). Препоръка: интерпретацията на тези фигури би могла 

да се разшири, основавайки се на факторен анализ, който в случая не е приложен. 

 След изложението към двете основни части на дисертацията следват 

практически изводи, препоръки и  заключение, в което авторката акцентира 

върху успешното доказване на първоначално формулираната хипотеза.  

Следва да се подчертае, че в цялото изложение на дисертацията проличава 

личната ангажираност и конструктивно отношение на Л.Петрова към изследваната 

от нея проблематика. 

Препоръки и забележки: Включени са по-горе в смисловата 

последователност на представения до тук текст на становището. 

По-значимите приноси на дисертационния труд  за теорията и 

практиката са следните: 

- Налице е оргинална концепция за постигане на ефективност от социално-

педагогическата работа на педагогическия съветник в училище. 

- Дисертантката успешно отстоява в теоретичен и емпиричен план 

авторската си теза и професионално отношение, които са свързани с един нов 

поглед към училищната практика и подходите за осъществяване на 

взаимоотношения между училището и семейството.   

- Систематизирани са важни обобщения и конструктивни препоръки за 

практиката. 

- Разработена е  авторска система за емпирично изследване, основаваща 

се на  принципа за връзката между теза – критери – целена соченост на методиката.             

          Заключение 

Дисертационният труд на Лилия Петрова  се отличава с редица 

достойнства в теоретичен и изследователски план. Авторката постига целите си и 

представя убедителни резултати в потвърждение на авторските си тези. 

Демонстрира умения за конструиране и приложение на изследователски методики. 
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Разкрива лично отношение към изследваната от нея проблематика и 

конструктивност на идеите си. 

Авторефератът отговаря на съдържанието и структурата на 

дисертацията и подчертава най-значимите идеи и аспекти. 

Считам, че дисертационният труд напълно отговаря на изискванията на 

ЗРАСРБ и на Правилника за прилагането му. Казаното по-горе ми дава 

основание да предложа на Уважаемото научно жури да присъди на Лилия  

Георгиева Петрова образователната и научна степен «Доктор» по 

професионално направление «Педагогика».  

 

 

                                                             Изготвил становището:    

25. 03. 2012 г.                                                                  (Проф. дпн Надежда Витанова) 

 

 


