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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф.д-р Димитър Виолетов Гюров 

област на висше образование 1. Педагогически науки, 

научно направление 1.2. Педагогика – Предучилищна педагогика  

определен за член  на научно жури със заповед 391/24.02.2021 от Декана на 

Педагогическия факултет на Тракийския Университет   

с решение на ФС на ПФ с протокол № 15/22.02. 2021  

и заседание на научно жури на 11.03.2021 за  рецензент   

на дисертационен труд за придобиване на НС „Доктор на науките“ 

с тема „ПРИОБЩАВАЩО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА 

ГРУПА/КЛАС“ 

област на висше образование 1. Педагогически науки, 

научно направление 1.2. Педагогика 

представен от доц. д-р Юлия Георгиева Дончева  

 

Кандидатката за придобиване на НС „Доктор на науките“ доц. д-р Юлия Дончева 

в своята преподавателска и изследователска дейност интегрира във взаимовръзка 

професионални компетенции, свързани с проблематиката на Приобщаващо образование, 

Методика на обучението по „Околен свят“ в детската градина, Методика на обучението 

по „Човекът и общество”, Основи на специалната педагогика, Разработване на социално-

педагогически проект, Интеграция на лица със специални образователни потребности 

(избираема), Краезнание за педагози (избираема) и Методика на работата на ресурсния 

учител (избираема). Академичното си израстване като водещ преподавател в тези важни 

за институционалния прогрес на всяка академична общност учебни дисциплини тя 

мултиплицира в изследователски труд с фокус върху приобщаващ модел за адаптивност 

по посока на социалната компетентност при прехода от задължителната предучилищна 

група в първи клас. Така още със заглавието на труда тя прави заявка за 

систематизирането на своите изследователски ориентири, резултат от натрупан 

професионален опит, но подчинен на отговорности за промяна в образователната 

практика, очертана от актуалността на приобщаващото образование и социалната 
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компетентност в единната система на социално-педагогическия модел „детска градина-

начално училище“. 

В изложената си рецензия ще следвам основните изисквания, утвърдени при 

обсъждането на дисертационен труд за придобиване на НС „Доктор на науките“.  

1. Актуалност и значимост на изследвания проблем в научно и научно-

приложно отношение. Мога да потвърдя, че в последните години липсва така 

комплексно поставен и отговорно заявен към усъвършенстването на предучилищното 

образование и то във връзка с актуалните и все още нерешени проблеми на 

приобщаващото образование като същност и организация дисертационен труд. Не само 

обемът от общо 585 страници, от които: 519 страници активен текст респектира, а по-

скоро професионално насочената и отговорно обърната с лице към практиката 

изследователска програма на доц. д-р Юлия Дончева като учен и преподавател, намерила 

реализация в изследователския настоящ труд.  

Доказателство за това аз намирам първо, в изследваните теоретико-аналитични 

данни, върху които е поставено фундаментално проучването: 298-те цитирани източника 

от научна литература и web-източници, а на кирилица 131. Оценявам като изключително 

важна този коректно направен обзор с позовавания във всяка глава на представения труд, 

включително и по отношение на точността на извадените текстови цитати. 

Второто доказателство за значимостта е балансирано представеното съотношение 

между теоретичната и философско методологическа, педагого-иновативна и 

експериментално изследователска част в подкрепа на последната в съотношение 

1:1,9:1,2, т.е., въпреки обемния, поднесен критично и систематизиран прецизно в части 

и глави литературен обзор, позовавания на автори, концепции за изясняването на 

основни за труда понятия, процеси и връзки в комплексността на понятията, доц. д-р 

Юлия Дончева демонстрира чувство за мяра и целенасоченост за представянето на 

научно-изследователската проблематика.  

Безспорно акцент в теоретичното изследване имат изследванията на процесите на  

социализацията на личността като социална конструкция на акултурацията и в единство 

с нея на парадигмите на понятието социализация. Те се обвързват с водещите конструкти  

на механизмите, опосредстващи процеса социализация, с нейните базови фактори. 

Важно място е отредено на социализацията в предучилищна възраст и на нейната 

специфика, както и на  фактори, детерминиращи процеса на социализация при 6 – 7-

годишните деца. 
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Осмислянето на различията/разнообразието доц. д-р Ю. Дончева поставя в 

балансирането и примиряването на тенденциите в изследователското противопоставяне 

за влиянието на стереотипите, нагласите и дискриминативните практики, на 

медицинския срещу социалния модел при оценка и предоставяне на подкрепа.  

Като систематичен подходящ център за изследователски проекции в четвърта 

глава се поставените теоретични области за комуникацията и единните подходи в 

работата в ангажираните с детето професионалисти, за подготовка на игрово-

образователното пространство и анализа на общността като ресурс. Закономерно 

ефективността на подходите за екипно взаимодействие в процеса на приобщаване се 

обвързва с функционална оценка потребностите на децата и учениците. Утвърждават се 

закономерностите за позиционирането на детето с неговите силни страни, което извежда 

като основополагащо ученето чрез социално взаимодействие. По отношение теоретико-

литературния анализ стратегиите за ефективно партньорство се тръгва от профил на 

приобщаващия учител като водещ фактор, така и от общността на образователната 

институция (училище, детската градина) – достъп,  активно участие и ефективни 

средства за измерване на постиженията. Изясняват се стратегиите на ефективно 

партньорство, посочва се необходимостта от включването на семейството като субект в 

него. Диференцирано се представят цели и варианти за дейности според приобщаването 

на различен контингент деца: които не владеят български език, от етнически малцинства, 

деца на бежанци и деца в риск, деца със специални образователни потребности, деца и 

ученици с изявени дарби. Така според спецификата на общата и на специалната подкрепа 

се сравняват предлагани в наши и чужди изследвания на стратегии, подходи, методи, 

форми за работа в детската градина/училище според специфичните нужди на децата.  

С оглед на повишаването на знанията, развитието на представата за себе си и за 

околните, поощряване на смяната на перспективата и отворено възприемане на 

„другостта“, повишаване на личната отговорност и мотивираност за развитие в работата 

със семействата се използва коучинг-методи в тренинги с персонала, който също да е в 

подкрепа на подрастващите (367-368), а също и на когнитивно-поведенческият коучинг 

модел, който предлага възможност за преодоляване на емоционални и психологически 

бариери при постигането на личностни или професионални цели (372-373). Методът е 

комбинация. 
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2. На второ място относно актуалността на експерименталната 

система, нейната завършена цялост и логическото й построяване в труда мога да посоча 

като положителни следните мои оценки: 

Доц. д-р Ю. Дончева обосновава експерименталния модел, който „цели да 

формира, разшири и обогати социалната компетентност, чрез приобщаващото 

образование, на 6 – 7-годишните деца, посещаващи подготвителна група с полудневна, 

целодневна или седмична организация, на общинските или частни детски заведения“ 

(с.417). 

Съотношението между цел и подцел засвидетелства академичното присъствие на 

доц. д-р Ю. Дончева не само в научно-теоретичното поле на нейните проучвания, но 

и в демонстрирането на отговорност, че създаденият и апробиран от нея модел на 

интеркултурно педагогическо взаимодействие, съдействащ за обогатяване социалната 

компетентност, ще  намери практико-приложен аспект за екипите от педагогически 

специалисти, които да конкретизират взаимовръзката на основните подходи за 

социализация на 6 – 7-годишните деца, чрез приобщаващото образование.  

Кандидатката за „Доктор на науките“ формулира хипотеза, която е 

впечатляваща по своите научни параметри, структурна задълбоченост и 

йерархична целенасоченост при установяване на влиянието на експерименталния 

модел върху социалната компетентност, проектирана за реализация чрез 

обогатяването на когнитивните представи и подобряването на поведенческите умения в 

тяхното единство (с.417). 

Логически и в закономерна систематизация стоят иновативно хипотезите, 

които са ориентирани алтернативно и подлагат на статистическа проверка, значимостта 

на разработения и  ориентиран към апробиране психолого-педагогическия експеримент 

с неговите етапи.  

Този подход за разработването на дисертационния труд за научната степен 

Доктор на науките е отражение на натрупан богат професионален опит, тъй като 

концептуалното извеждане и практическо внедряване в практиката на авторски 

обосновани интерактивни технологии във все още недотам изследвана в педагогически 

аспект проблематика на приобщаващото образование в предучилищното детство, мога 

да окачествя като научна смелост на авторката на труда.  

От систематизираните задачи се вижда, че доц. д-р Юлия Дончева познава 

състоянието на проблема в контингента на нерешените проблеми на включване на 
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деца от различни социални среди,  правилно го оценява и има насоченост да определя 

експериментално-практически неговите аспекти.  

Изследователски-експериментално моделът (с.422) е насочен към оптимално 

развитие на социалната компетентност на 6 – 7-годишните деца и се осъществява на две 

нива – А (познавателно) и Б (поведенческо) експонирани (фиг. 34 с. 423). В неговото 

реализиране са включени – взаимодействие със семействата, дидактически упражнения, 

игрови форми.  

 

3. Третият аспект, върху който поставям акцент в отзива си, е свързан с 

прецизно и компетентно поставено съответствие между избраната методология 

и свързаната с нея методика на изследване по посока на поставената цел и задачи.  

Приветствам нейния собствен принос за оформянето на пилотно проучване, 

смятам, че е целесъобразно като изходна основа за сравняване на  децата от 22 

подготвителни групи, подложени на анализ за открояването на закономерности, 

съобразно зависимостта на степента на социалното развитие от особеностите на средата 

на живот (големина на населеното място според числеността на жителите в него). 

Извършеният анализ е аналитико-прогностична предпоставка за степента  на 

диференциране на поведенческите модели, включващи когнитивните представи и 

поведенческите умения, чрез които се отчита социалната компетентност на 6 – 7-

годишните деца. С психологически усет  и педагогическа компетентност авторката 

диференцира в критериите области на когнитивното познание и на социалния 

поведенчески опит и така създава йерархия от области за проследяването на 

интегрирането им в интеркултурен и в едновременно социален аспект. 

Сравнителният анализ на степента на социалноориентираното поведение се 

извършва по посока на критерии, чиято формулировка и конкретизиране в показатели 

мога да оценя като прецизно осъвременяване и целесъобразно преформулиране на 

съществуващите в Наредба № 5 за предучилищното образование показатели, напълно в 

синхрон с експерименталната програма. Това е определено един значим принос.  

Използвана е подходяща и перфектно представена обективна статистическа 

проверка на хипотезата при сравняването на постиженията в началото и в края на 

приложение на модела като многофакторен дисперсионен анализ, представен в таблици 

и диаграми в сравнителен план.  

 



6 
 

4. Четвъртият аспект, който впечатлява  и едновременно респектира е 

разработеният експериментален иновативен модел за усъвършенстване на 

социалните компетентности на децата в подготвителната група/клас.  

 

По посока на поставените цели, хипотези и задачи, авторката осъществява 

приоритетно, актуално и ценно за практиката психолого-педагогическо 

теоретично и експериментално изследване, чрез което: 

o Диагностицира социалната компетентност на децата. 

o Апробира приобщаващо-образователния модел, в който конструира по 

оригинален начин парадигмите на социализация в експерименталните групи. 

o В модела се доказва по категоричен начин влиянието на речевата 

комуникация за реализирането на когнитивните и социализиращите поведенчески 

механизми в социалния опит. 

o Зададена е една нова ориентация за използването на взаимовръзката между 

българския и чуждия език, организиран в игрови ситуации в два модула на 

експерименталния модел.  

o Доказва се влиянието на  ранночуждоезиковото взаимодействие в 

условията на игрова интеракция, отнесена до приобщаващото образование в 

определените експериментални групи.  

 

5. По посока на научната новост на дисертационния труд. В план на 

дисертационен труд за научната степен „Доктор на науките“ липсват разработки и 

научни приноси,  разглеждащи чуждия език за разширяване и обогатяване на социалните 

познания и умения на 6 – 7-годишните деца и влиянието му върху формиране на 

толерантно отношение към другите страни и народи. 

Научната новост на труда може да се очертае в следните взаимосвързани 

постижения: 

o очертава нова област на приобщаващото образование при интеракция в 

игрови ситуации и лингвистична специфика на интеркултурното пространство на 

български  и чужд език; 

o обобщава на база статистически потвърдени данни относно анализ на 

специфичните особености и прояви на социалноориентирано поведение и на степента на 

интерпретирането им  като социални компетентности; 
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o извежда основни характеристики за устойчива адаптация на 

социализацията на децата и тяхната интеграция в образователната институция; 

o дефинира нови очертани критерии и показатели, въз основа на които е 

извършен прецизен статистически обоснован и доказан ръст в социалното развитие на 

децата, включени в апробирания концептуално разработен, но същевременно 

експериментално  потвърден модел. 

Всичко това определя наличието на собствен принос при събирането и 

анализирането на емпиричните данни преди и след формиращия модел, 

експериментиран с деца в различни социални среди, както и в категориите на 

приобщаващото образование при интегрирането на общата и социална подкрепа. 

 

6. Шесто - оценка на приносите. Потвърждавам научната стойност на 

приносите и на кандидата и класифицирането им. 

Разработеният, апробираният и анализиран приобщаващо-образователен модел е 

с висока степен на научна оригиналност и с теоретичен, изследователски и приложен 

принос. Реализиран е с статистически потвърдена достоверност на експерименталните 

данни, върху които се градят задълбочените изводи по потвърждаване  на хипотезата и 

реализирането на задачите. Изведена е нова стратегия на развитие на социалната 

компетентност на децата преди постъпването в първи клас и е дефинирана езиковата 

компетентност като значим фактор за социализацията. Бих искал по-подробно да дам 

аргументация за тези мои оценки преди всичко, за да откроя обективната прецизност и 

задълбоченост на критично отнесен до  своите трудове изследовател и причините, заради 

които авторката на труда използва динамични срезове при обобщаване и 

систематизиране на приносите:  

✓ на интерпретация и доказателство на резултатите – подготвителна група-първи 

клас при консолидиране възможностите за персонализиране на взаимодействието 

с всяко дете и чрез адекватни синхронни или последователни образователни 

проекции, отчитащи конкретни индивидуални различия с постиженията на 

всички останали деца в конкретната възрастова група; 

✓ чрез съдържателното представяне на субективно-субективни взаимоотношения, 

чрез чиято динамика благоприятно се влияе върху процесите на  общуване и 

развитие на езика (български и английски); 

✓ вътре в груповата динамика между когнитивни и социални компетенции -   

възпитаването на качества като: оказване на внимание; отзивчивост спрямо 
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партньорите в групата; оказване на помощ при необходимост; изразяване на 

загриженост и доброжелателност; отношение и уважение към другите; 

опознаване, зачитане и уважение на другостта и др.; 

✓ ключови регулатори, изведени на международно, европейско и национално 

равнище, което задава тенденции за връзка между качеството на предучилищното 

образование, характеризира социализацията, социалната компетентност като 

нейн ефект и функциите на приобщаващото образование за компетентността на 

децата преди постъпването им в първи клас; 

✓ изведени аналитични проекции в иновативен план – езиковата компетентност и 

приемането на другостта чрез модел за социализация в приобщаващото 

образование, независимо от възрастта; 

✓ трансферно задаване на апробирана и аргументирана  система от критерии и 

показатели за изследване на влиянието на приобщаващото образование за 

социална-та компетентност на децата преди първи клас върху разработена 

широкоспектърна система с възможности за приложение в областта на Методика-

та на обучение по „Околен свят“, както и връзката на образователното 

направление с учебния предмет в началната училищната педагогика и в 

специалната педагогика и др.;  

✓ обвързването на преходите за аналитична оценка на предимствата на 

експерименталния модел: иновативен, алтернативен, практически приложим, 

обхващащ различни аспекти от развитие на личността на детето, преди 

постъпването му в първи клас; 

✓ отразяващи съвременното състояние перспективи за прехода между 

предучилищното и началното образование, при фокусиране върху ролята на 

приобщаващото образование, ценно индивидуалността и уникалността на 

личността; 

✓ степенните на статистически потвърдените данни, обсъждането им  в 

сравнителен, получен през различните етапи на концептуалния експеримент, 

които позволяват да се направи заключение за ефективността на 

експерименталната дейност (формиращия експеримент); 

✓ анализът на положителната индивидуална динамика в развитието, както на 

отделните деца, така и в групите, вследствие на засиленото формиращо 

(обучаващо) влияние на етапните технологии, който  обогатява в практико-

приложен план психологията на индивидуалните различия; 
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✓ взаимовръзката между емпирично и на теоретично равнище при прилагането на 

дидактическата технология, обогатена чрез възприемането и задълбочаването на 

разбирането за личностното знание и активизирането на процеса за социална 

компетентност, както и формиране на основни умения за разбиране и приемане 

на различните деца/лица; 

✓ етапно използване на педагогически инструментариум като комплекс от форми, 

методи, похвати и средства за целесъобразна социализация на детската личност 

чрез приобщаващото образование, отнесено до деца, посещаващи 

задължителната подготвителна група, преди първи клас; 

✓ варианти на динамика при прилагането на  приобщаващо – образователния модел;  

• модел за развитие на социалната компетентност в различни по възраст и 

състав на социалната детска общност групи деца от предучилищни, от задължителните 

подготвителни група, и в първи клас като доказана модулна ефективността  за 

социализацията в практиката; 

• динамиката на влияние на образователния модел върху методическите 

иновации в технологията на направлението „Околен свят“ в предучилищното 

образование и на обучение по учебния предмет в първи клас, придружени от методи, 

похвати и ресурси относно работа в приобщаваща среда; 

• динамика на влияние на образователния модел върху методическата 

иновация на обучението по чужд език за деца от задължителната подготвителна група, 

преди първи клас, с иновативни методи, похвати и ресурси относно работа в 

приобщаваща среда;  

• обединяването на изведени практико-приложни модели за интегриране на 

субектите във вътрешно институционален план, приложими както от педагогическите 

специалисти, така и от непедагогически – родители, ресурсни учители и т.н. 

 

✓ обвързването на двата процеса – приобщаващо образование и социализация, 

дефинира необходимостта от системно и последователно взаимодействие с 

всички заинтересовани лица работещи за каузата на просперитета на децата, което 

има проекции върху ученето през целия живот и обогатяването на 

квалификационните критерии и показатели с нови параметри за последващо 

доразвиване и  усъвършенстване; 
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✓ систематичният подход за съподчинение на научно-теоретични постановки, 

относно приобщаващото образование и процеса социализация, приложими в 

практиката на педагогическите и други специалисти, работещи се в тази 

проблемна област; 

 

7. Оценка на степента на личното участие на дисертантката в 

приносите. 

Дисертационният труд по моя преценка показва, че доц. д-р Юлия Дончева 

притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за 

самостоятелни научни изследвания. Постигнатите научни и научно-приложни приноси 

с разработването на дисертацията оценявам като резултат от личното участие на доц. д-

р Юлия Дончева като автор на редица публикации у нас и в чуждестранни научни изяви 

и публикации по проблематиката на научния труд. Аргументи за това заключение са и 

личните професионални качества на кандидатката за научната степан Доктор на науките, 

както и фактът, че приложеният списък с публикации и цитирания у нас и в 

чуждестранния печат отразяват като цяло темата на дисертацията и са самостоятелно 

авторско присъствие. Всичко това, определено показва безспорно въздействието на 

дисертационния труд за усъвършенстването на научната и на научно-приложната сфера 

на образованието у нас. 

 

 Авторефератът е вярно и точно отражение на дисертационния труд с неговите 

методологически основни положения и с приносите на дисертационния труд. В него са 

логично структурирани ключовите моменти от развитие на дисертационното изследване: 

налице е актуалност на разглежданата тематика, изложението на нейното основно 

съдържание е с демонстриране на оригиналност и новаторство. 

 

В заключение рецензията ми определено изразява категоричната ми положителна 

оценка, водена от посочените по-горе обосновани от мен иновативни аспекти на 

дисертационния труд. Основните идеи и изводи, приносът на автора при провеждането  

на изследването не са проучвани в контекста на предучилищното образование за 

приобщаването на деца в интеркултурна среда. Това, както и степента на новост, на 

практическа значимост на резултатите на изследването, списъкът на публикациите на 

автора по темата на дисертацията са в подкрепа на положителната ми оценка, че 

дисертационният труд съдържа теоретични обобщения и решения на  научни и научно 
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приложни проблеми, които представляват оригинален принос в науката според 

изискванията на научната степен „Доктор на науките“. 

Ето защо с убеденост предлагам членовете на журито да оценят по достойнство 

дисертационния труд на тема „Приобщаващо-образователен модел за развитие на 

социалната компетентност при деца от задължителната група/клас“ и да присъдят на доц. 

д-р Юлия Дончева научната степен „Доктор на науките“ в област на висше образование 

1. Педагогически науки, научно направление 1.2. Педагогика. 

                                                                      

                                                                             Рецензент: 

 

29.03.2021.                                                              Проф. д-р Димитър Гюров………………. 
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REVIEW 

 

by Prof. Dr. Dimitar Violetov Gyurov 

field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

scientific direction 1.2. Pedagogy - Preschool pedagogy 

appointed a member of the scientific jury by order 391 / 24.02.2021 by the Dean of the 

Faculty of Pedagogy of the Thracian University 

with a decision of the FS of the PF with protocol № 15 / 22.02. 2021 

and a meeting of the scientific jury on 11.03.2021 for a reviewer 

of dissertation for the acquisition of NS "Doctor of Science" 

with the topic "INCLUSIVE-EDUCATIONAL MODEL FOR DEVELOPMENT OF 

SOCIAL COMPETENCE IN CHILDREN IN THE COMPULSORY GROUP / CLASS" 

field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

scientific direction 1.2. Pedagogy  

presented by Assoc. Prof. Dr. Julia Georgieva Doncheva 

 

The candidate for acquiring the National Academy of Sciences "Doctor of Sciences" 

Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva in her teaching and research integrates professional 

competencies related to the issue of Inclusive Education, Methodology of teaching 

"Environment" in kindergarten, Methodology of training in "Man and Society", Fundamentals 

of special pedagogy, Development of socio-pedagogical project, Integration of persons with 

special educational needs (elective), Local history for teachers (elective) and Methodology of 

the resource teacher (elective). She multiplied her academic growth as a leading lecturer in 

these disciplines important for the institutional progress of each academic community in 

research work with a focus on an inclusive model of adaptability towards social competence in 

the transition from compulsory preschool to first grade. Thus, with the title of the paper she 

requests the systematization of her research guidelines, a result of professional experience, but 

subject to responsibilities for change in educational practice, outlined by the relevance of 

inclusive education and social competence in the unified system of socio-pedagogical model 

"kindergarten-primary school”. 

In my review I will follow the basic requirements established in the discussion of a 

dissertation for the acquisition of the NS "Doctor of Science". 
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1. Relevance and significance of the researched problem in scientific and scientific-

applied relation. I can confirm that in recent years there is no such complex set and responsibly 

stated for the improvement of preschool education in connection with the current and still 

unresolved issues of inclusive education as the nature and organization of the dissertation. Not 

only the volume of a total of 585 pages, of which: 519 pages of active text respects, but rather 

the professionally oriented and responsibly oriented to practice the research program of Assoc. 

Prof. Dr. Julia Doncheva as a scientist and lecturer, realized in the current research labor. 

I find proof of this first, in the studied theoretical and analytical data, on which the study 

is fundamentally based: the 298 cited sources from the scientific literature and web-sources, 

and in Cyrillic 131. I consider as extremely important this correctly made review with 

references in each chapter of the submitted work, including the accuracy of the extracted text 

quotations. 

The second proof of the importance is the balanced ratio between the theoretical and 

philosophical-methodological, pedagogical-innovative and experimental research part in 

support of the latter in the ratio 1: 1.9: 1.2, i.e., despite the volume, presented critically and 

systematized precisely in parts and chapters literature review, references of authors, concepts 

for clarification of basic labor concepts, processes and connections in the complexity of 

concepts, Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva demonstrates a sense of measure and focus on the 

presentation of research issues. 

Undoubtedly, the emphasis in the theoretical research is on the research of the processes 

of the socialization of the personality as a social construction of acculturation and in unity with 

it of the paradigms of the concept of socialization. They are connected with the leading 

constructs of the mechanisms mediating the process of socialization, with its basic factors. An 

important place is given to socialization in preschool age and its specifics, as well as factors 

determining the process of socialization in 6-7-year-old children. 

The comprehension of the differences / diversity Assoc. Prof. Dr. Yu. Doncheva puts in 

balancing and reconciling the tendencies in the research opposition to the influence of 

stereotypes, attitudes and discriminatory practices, of the medical versus social model in 

evaluation and provision of support. 

As a systematic appropriate center for research projections, the fourth chapter sets out 

the theoretical areas for communication and unified approaches in the work of the professionals 

involved with the child, for the preparation of the play-educational space and the analysis of 

the community as a resource. Naturally, the effectiveness of the approaches for team interaction 

in the process of inclusion is linked to a functional assessment of the needs of children and 
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students. The regularities for the positioning of the child with his strengths are confirmed, which 

brings out as a basis learning through social interaction.  

Regarding the theoretical and literary analysis, the strategies for effective partnership 

start from the profile of the inclusive teacher as a leading factor, as well as from the community 

of the educational institution (school, kindergarten) - access, active participation and effective 

means of measuring achievement. The strategies of effective partnership are clarified, the need 

for the inclusion of the family as a subject in it is pointed out. Differentiated goals and options 

for activities are presented according to the inclusion of different contingents of children: those 

who do not speak Bulgarian, from ethnic minorities, children of refugees and children at risk, 

children with special educational needs, children and students with outstanding gifts. Thus, 

according to the specifics of the general and special support, strategies, approaches, methods, 

forms of work in the kindergarten / school offered in our and foreign research are compared 

according to the specific needs of the children. 

In order to increase knowledge, develop the image of oneself and others, encourage a 

change of perspective and open perception of "otherness", increase personal responsibility and 

motivation for development in working with families, coaching methods are used in trainings 

with staff to also support adolescents (367-368), as well as the cognitive-behavioral coaching 

model, which offers the opportunity to overcome emotional and psychological barriers to 

achieving personal or professional goals (372-373). The method is a combination. 

2. Secondly, regarding the topicality of the experimental system, its complete integrity 

and its logical construction in the work, I can point out as positive the following my 

assessments: 

Assoc. Prof. Dr. Yu. Doncheva substantiates the experimental model, which “aims to 

form, expand and enrich social competence, through inclusive education, of 6-7-year-old 

children attending a preparatory group with a half-day, full-day or weekly organization, 

municipal or private kindergartens ”(p. 417). 

The relationship between goal and sub-goal testifies to the academic presence of Assoc. 

Prof. Dr. Yu. Doncheva not only in the scientific-theoretical field of her research, but also in 

demonstrating responsibility that the model of intercultural pedagogical interaction created and 

tested by her contributes to enrichment. social competence, will find a practical-applied aspect 

for the teams of pedagogical specialists, who will specify the interrelation of the main 

approaches for socialization of 6-7-year-old children through inclusive education. 
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The Doctor of Science candidate formulates a hypothesis that is impressive in its 

scientific parameters, structural depth and hierarchical focus in establishing the impact of the 

experimental model on social competence, designed for realization by enriching cognitive ideas 

and improving behavioral skills in their unity. (p.417). 

Logically and in a regular systematization are the innovative hypotheses, which are 

oriented alternatively and subject to statistical verification, the significance of the developed 

and oriented to approbation psychological-pedagogical experiment with its stages. 

This approach to the development of the dissertation for the degree of Doctor of Science 

is a reflection of the accumulated rich professional experience, as the conceptual derivation and 

practical implementation in practice of author-based interactive technologies in still not studied 

in pedagogical terms issues of inclusive education in preschool , I can describe as scientific 

courage of the author of the work. 

From the systematized tasks it can be seen that Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva knows 

the state of the problem in the contingent of unsolved problems of inclusion of children from 

different social backgrounds, properly evaluates it and has a focus to determine experimentally 

and practically its aspects. 

The research-experimental model (p. 422) is aimed at optimal development of the social 

competence of 6-7-year-old children and is carried out on two levels - A (cognitive) and B 

(behavioural) exposed (Fig. 34 p. 423). Its implementation includes - interaction with families, 

didactic exercises, game forms.  

3. The third aspect, which I emphasize in my review, is related to the precise and 

competent correspondence between the chosen methodology and the related research 

methodology in the direction of the set goal and tasks. 

I welcome her own contribution to the design of the pilot study, I think it is appropriate 

as a starting point for comparing children from 22 preparatory groups subjected to analysis to 

identify patterns, according to the dependence of social development on the characteristics of 

the environment (size of the settlement according to the number of inhabitants in it). The 

performed analysis is an analytical-prognostic prerequisite for the degree of differentiation of 

behavioral models, including cognitive perceptions and behavioral skills, through which the 

social competence of 6-7-year-old children is taken into account. With psychological sense and 

pedagogical competence, the author differentiates in the criteria areas of cognitive knowledge 
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and social behavioral experience and thus creates a hierarchy of areas for tracking their 

integration in intercultural and social aspects. 

The comparative analysis of the degree of socially oriented behavior is performed in the 

direction of criteria, the formulation and specification of which I can assess as a precise update 

and appropriate reformulation of existing indicators in Ordinance 5 for preschool education, 

fully in line with the experimental program. This is definitely a significant contribution. 

An appropriate and perfectly presented objective statistical test of the hypothesis was 

used when comparing the achievements at the beginning and at the end of the application of the 

model as a multifactor analysis of variance, presented in tables and diagrams in a comparative 

plan. 

4. The fourth aspect that impresses and at the same time respects is the developed 

experimental innovative model for improving the social competencies of the children in the 

preparatory group / class. 

In the direction of the set goals, hypotheses and tasks, the author carries out priority, 

topical and valuable for the practice psychological-pedagogical theoretical and experimental 

research, through which: 

o Diagnoses the social competence of children. 

o Approves the inclusive-educational model, in which he constructs in an original way 

the paradigms of socialization in the experimental groups. 

o The model proves in a definite way the influence of speech communication for the 

realization of cognitive and socializing behavioral mechanisms in social experience. 

o A new orientation is set for the use of the interrelation between the Bulgarian and the 

foreign language, organized in game situations in two modules of the experimental model. 

o The influence of the early foreign language interaction in the conditions of game 

interaction related to the inclusive education in the defined experimental groups is proved. 

 

5. In the direction of the scientific novelty of the dissertation. In the plan of dissertation 

for the scientific degree "Doctor of Sciences" there are no developments and scientific 

contributions, considering the foreign language for expansion and enrichment of social 
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knowledge and skills of 6-7-year-old children and its influence on the formation of tolerance 

towards other countries and peoples. 

The scientific novelty of the work can be outlined in the following interrelated 

achievements: 

o outlines a new area of inclusive education in interaction in game situations and 

linguistic specifics of the intercultural space in Bulgarian and foreign languages; 

o summarizes on the basis of statistically confirmed data on the analysis of the specific 

features and manifestations of socially oriented behavior and the degree of their interpretation 

as social competencies; 

o brings out the main characteristics for sustainable adaptation of the socialization of 

children and their integration in the educational institution; 

o defines new outlined criteria and indicators, on the basis of which a precise statistically 

justified and proven growth in the social development of children has been made, included in 

the tested conceptually developed, but at the same time experimentally confirmed model. 

All this determines the presence of own contribution in the collection and analysis of 

empirical data before and after the formative model, experimented with children in different 

social environments, as well as in the categories of inclusive education in the integration of 

general and social support. 

 

6. Sixth - assessment of contributions. I confirm the scientific value of the 

contributions and the candidate and their classification. 

The developed, tested and analyzed inclusive-educational model has a high degree of 

scientific originality and theoretical, research and applied contribution. It is realized with 

statistically confirmed reliability of the experimental data, on which the in-depth conclusions 

on confirmation of the hypothesis and the realization of the tasks are built. 

A new strategy for the development of children's social competence before entering the 

first grade has been developed and language competence has been defined as a significant factor 

for socialization. I would like to give a more detailed argumentation for these assessments, first 

of all, to highlight the objective precision and depth of a researcher critical of her work and the 

reasons why the author uses dynamic sections in summarizing and systematizing contributions: 
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✓ interpretation and proof of results - preparatory group-first grade in 

consolidating the possibilities for personalizing the interaction with each child 

and through adequate synchronous or sequential educational projections, taking 

into account specific individual differences with the achievements of all other 

children in the specific age group; 

✓ through the meaningful presentation of subjective-subjective relationships, 

through the dynamics of which the processes of communication and language 

development (Bulgarian and English) are favorably influenced; 

✓ within the group dynamics between cognitive and social competencies - the 

education of qualities such as: paying attention; responsiveness to the partners 

in the group; providing assistance if necessary; expressing concern and kindness; 

attitude and respect for others; getting to know, respecting and respecting 

otherness, etc. .; 

✓ key regulators, brought to international, European and national level, which sets 

trends for the relationship between the quality of preschool education, 

characterizes socialization, social competence as its effect and the functions of 

inclusive education for children's competence before entering first grade; 

✓ derived analytical projections in an innovative plan - language competence and 

acceptance of otherness through a model for socialization in inclusive education, 

regardless of age; 

✓ transfer setting of a tested and reasoned system of criteria and indicators for 

studying the impact of inclusive education on the social competence of children 

before first grade on a developed broad-spectrum system with possibilities for 

application in the field of the Methodology of teaching "Environment" , as well 

as the connection of the educational direction with the subject in the primary 

school pedagogy and in the special pedagogy, etc. .; 

✓ linking the transitions for analytical assessment of the advantages of the 

experimental model: innovative, alternative, practically applicable, covering 

various aspects of the child's personality development before entering the first 

grade; 

✓ reflecting the current state perspectives for the transition between preschool and 

primary education, focusing on the role of inclusive education, valuable 

individuality and uniqueness of the individual; 
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✓ the degree of statistically confirmed data, their discussion in a comparative, 

obtained during the different stages of the conceptual experiment, which allow 

to draw a conclusion about the effectiveness of the experimental activity (the 

formative experiment); 

✓ the analysis of the positive individual dynamics in the development, both of the 

individual children and in the groups, as a result of the strengthened formative 

(educational) influence of the stage technologies, which enriches in practical and 

applied plan the psychology of the individual differences; 

✓ the relationship between empirical and theoretical level in the application of 

didactic technology, enriched by the perception and deepening of understanding 

of personal knowledge and activation of the process of social competence, as 

well as the formation of basic skills for understanding and acceptance of 

different children / individuals; 

✓ staged use of pedagogical tools as a set of forms, methods, techniques and tools 

for appropriate socialization of the child's personality through inclusive 

education, related to children attending the compulsory preparatory group before 

the first grade; 

✓ variants of dynamics in the application of the inclusive educational model: 

• model for development of social competence in different age and composition 

of the social children's community groups of children from preschool, from the 

compulsory preparatory group, and in first grade as a proven modular 

effectiveness for socialization in practice; 

• the dynamics of the influence of the educational model on the methodological 

innovations in the technology of the “Environment” direction in the pre-school 

education and of the teaching of the subject in the first grade, accompanied by 

methods, techniques and resources regarding work in an inclusive environment; 

• dynamics of the influence of the educational model on the methodological 

innovation of foreign language teaching for children from the compulsory 

preparatory group, before the first grade, with innovative methods, techniques 

and resources regarding work in an inclusive environment; 

• the unification of derived practical-applied models for integration of the 

subjects in internal institutional plan, applicable both by the pedagogical 

specialists and by the non-pedagogical ones - parents, resource teachers, etc. 
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✓ linking the two processes - inclusive education and socialization, defines the 

need for systematic and consistent interaction with all stakeholders working for 

the cause of children's prosperity, which has projections on lifelong learning and 

enrichment of qualification criteria and indicators with new parameters for 

further development and improvement; 

✓ the systematic approach for subordination of scientific-theoretical formulations 

regarding the inclusive education and the process of socialization, applicable in 

the practice of the pedagogical and other specialists working in this problem 

area; 

7. Assessment of the degree of personal participation of the dissertation in the 

contributions. 

The dissertation in my opinion shows that Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva has in-depth 

theoretical knowledge in the specialty and abilities for independent research. I evaluate the 

achieved scientific and scientific-applied contributions with the development of the dissertation 

as a result of the personal participation of Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva as the author of a 

number of publications in Bulgaria and in foreign scientific events and publications on scientific 

work. Arguments for this conclusion are the personal professional qualities of the candidate for 

the degree of Doctor of Science, as well as the fact that the attached list of publications and 

citations in our country and in the foreign press generally reflect the topic of the dissertation 

and are independent author's presence. All this definitely shows indisputably the impact of the 

dissertation on the improvement of the scientific and scientific-applied sphere of education in 

our country. 

The abstract is a true and accurate reflection of the dissertation with its methodological 

main points and the contributions of the dissertation. It logically structures the key moments 

from the development of the dissertation research: there is an actuality of the considered topic, 

the exposition of its main content is with a demonstration of originality and innovation. 

In conclusion, my review definitely expresses my unequivocal positive assessment, 

guided by the above-mentioned innovative aspects of my dissertation. The main ideas and 

conclusions, the author's contribution to the study have not been studied in the context of 

preschool education for the inclusion of children in an intercultural environment. This, as well 

as the degree of novelty, practical significance of the research results, the list of publications of 

the author on the topic of the dissertation support my positive assessment that the dissertation 

contains theoretical summaries and solutions to scientific and applied problems. original 
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contribution to science according to the requirements of the scientific degree "Doctor of 

Science". 

That is why I confidently suggest the members of the jury to evaluate with dignity the 

dissertation on "Inclusive educational model for the development of social competence in 

children from the compulsory group/class" and to award Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva the 

scientific degree "Doctor of sciences ”in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

scientific field 1.2. Pedagogy. 

                                                                                           Reviewer:………………. 

 

29/03/2021                                                                         Prof. Dr. Dimitar Gyurov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


