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1. Общо описание на представените материали 

Със заповед № 391/24.02.2021 г. на Ректора на Тракийски 

университет, гр. Стара Загора съм определена за член на научно жури за 

осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд, разработен от 

доц. д-р Юлия Георгиева Дончева на тема „Приобщаващо-образователен 

модел за развитие на социалната компетентност при деца от 

задължителна група/клас” за придобиване на научната степен „доктор на 

науките” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика), област на висше образование 1. Педагогически 

науки. 

Материалите, съпровождащи процедурата по защитата на 

дисертационния труд са в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за прилагането му, както и Правилника за развитие на 

академичния състав на Тракийски университет. Спазени са всички етапи 

по процедурата. 

 

2. Актуалност и значимост на разработения в дисертационния 

труд проблем 

Представеният от доц. д-р Юлия Дончева дисертационен труд е 

посветен на изключително актуален и значим проблем, по който липсват 

мащабни научни изследвания. Подпомагането на 6 – 7-годишните деца с 

типично развитие и децата нуждаещи се от допълнителна подкрепа (децата 

със специални образователни потребности, децата в риска, децата не 

владеещи български език и децата с изявени дарби) за формиране, 

разширяване и обогатяване на социалната им компетентност чрез 



приобщаващо образование (взаимодействия и отношения в детската група 

и персонализиране на взаимодействието чрез дидактични упражнения и 

игрово-познавателни ситуации) е един от акцентите в работата на 

педагози, специалисти и родители. Използвайки своя дългогодишен 

изследователски и практически опит, авторът аналитично обследва 

тенденциите „развитие на детето – социализация в предучилищна възраст 

– механизми на социална компетентност” като описва същността и 

особеностите на факторите за детското развитие, фокусирайки се върху 

ползите от ранния скрининг и инвестициите в ранното детство и 

достигането на степени на социална компетентност. В иновационен 

приобщаващо-образователен модел се превръща възможността за 

структуриране на образователна концепция, основана на интеркултурни 

технологии в подкрепа на взаимодействията на децата със заобикалящия 

ги социален и природен свят по повод дейността за овладяване на 

поведенчески механизми при различни социокултурни условия на 

функциониране на образователната институция. 

 

3. Характеристика и оценка на съдържанието на дисертационния 

труд 

Дисертационният труд съответства на изискванията за такъв тип 

разработки. Представен е от общо 579 страници текст, от които активен 

текст – 507 страници. Разгърнат е в три части, всяка с глави и подчасти, 

изводи и приноси. Емпиричното изследване включва две ясно очертани 

изследователски направления (познавателно и поведенческо), 

спираловидно зависими във вертикално и хоризонтално структуриране на 

дидактическите му компоненти, обединени от общата цел – социална 

компетентност на 6 – 7-годишните деца. Приложените стандартизирани 

методики за анализ на данните се явяват като допълнителна подкрепа на 

идеята за цялостност и комплексност на творческата изследователска 

дейност. 

Доц. Дончева представя съвременната парадигма на приобщаващото 

образование. Базирайки се на основополагащи нормативни документи са 

очертани ползите от приобщаващото образование. Аналитично са 

конкретизирани бариерите пред приобщаването и фундаменталните 

фактори в приобщаващото образование. 

Изтъкнати са научно-теоретичните основи на процеса на 

социализация. Съдържателно са проследени базовите фактори на 

социализацията, както и факторите, детерминиращи процеса на 

социализация при 6 – 7-годишните деца. На анализ са подложени 

механизмите на социална компетентност на децата при взаимодействието 



на различни фактори и агенти. В този контекст се извеждат подходите, 

процесите и стратегиите на иновативното образование. 

В дисертацията подробно се интерпретират факторите за 

преодоляване на социалното изключване – достъп до образование, 

обучение за всички деца, благополучие и безопасни училища. В този 

аспект се предлага експериментален модел за развитие на социалната 

компетентност на 6 – 7-годишните деца. 

Доц. Дончева извежда доказателства за хипотезата, че реализирането 

на разработения експериментален модел, основан на интеркултурни 

технологии на взаимодействие в предучилищна възраст, чрез 

образователно-възпитателния процес на приобщаващото образование, 

влияе положително върху поведенческите механизми при различни 

социокултурни условия на функциониране на образователната институция. 

На тази основа се прави анализ на възможните трудности в теоретичен 

план и се акцентира на начините за положителна промяна в мотивация и 

активност на процеса на социализация чрез приобщаващо образование и на 

реални процесуални изменения при промяна на елементи от 

образователната среда в практически аспект. Този акцент е застъпен 

детайлно и всеобхватно във втората част от дисертационния труд. Това е 

най-стойностната част от дисертационния труд, преимуществото на която 

е да дефинира как възрастният (учител, родител, специалист) да се справя 

в условията на приобщаващо образование и какви са възможните начини 

за социализация в предучилищна възраст и преодоляване на трудностите, 

които изпитва детето при овладяване на познавателни и социални 

компетенции – за разработване на експериментален модел в условията на 

задължителната група/клас. 

Чрез прецизирани изследователски методи и конкретни видове 

дейности авторката цели: 

 Стимулиране проявата на социално-приемливи форми на 

общуване на роден и чужд език във всекидневното поведение на 6 – 7-

годишните деца,  

 Формиране на правилна представа и отношение на децата към 

заобикалящата ги предметна, здравословна и социална среда,  

 Развитие на способността на децата да се ориентират в български 

и международни културни и национални ценности. 

Научната разработка печели с това, че чрез прилагането на практика 

на разработения интеркултурен модел се развива и усъвършенства 

социалната компетентност на децата в предучилищна възраст. 

Последващите изводи са добре формулирани на базата на 

статистически и описателен анализ на получените данни от приложения 



модел и визират приложимостта на технологията и мултиплициращия 

ефект от нейните компоненти. Постигната е положителната промяна в 

мотивацията и активността на децата от предучилищна възраст в процеса 

на тяхната социализация в условията на приобщаващо образование. 

 

4. Оценка на приносите и изводи 

Научната самооценка на приносите отразява адекватно постиженията.  

Значимият принос несъмнено е свързан с разработването на 

приобщаващо-образователен модел, предлагащ единен концептуално-

обусловен инструментариум. Този модел не е панацея за разрешаване на 

проблемите на приобщаването и социализацията на децата, но е основание 

за изборност и разнообразие в образователната система, за идеи за 

стартиране на подходи към процеса на учене, които ще дадат ново звучене 

на класическия израз за „овладяване на знания” – „от изискване за 

научаване към подкрепа в ученето“. 

Съществени приноси са: 

 На теоретично равнище – анализирани и дефинирани са понятия 

като качество на приобщаващото образование и социализация; изведени са 

стратегии за оптимално развитие на социалната компетентност и 

значимостта на новия вид обучение – „от А до #”.  

 На изследователско равнище – приложена е система от критерии и 

показатели за изследване влиянието на приобщаващото образование за 

социалната компетентност на децата в предучилищна възраст. 

Концептуализиран в контекста на приобщаващото образование 

теоретически обоснован, иновативен и методически операционализиран е 

модел за развитие на социална компетентност. 

 На практико-приложно равнище – описан е адекватен 

педагогически инструментариум за целесъобразна социализация на 

детската личност, чрез който експериментално може да бъде апробиран и 

ефективно проверен приобщаващо-образователният модел за развитие на 

социалната компетентност при 6 – 7-годишните деца. Обогатени са 

методиката на обучението по „Околен свят” и Методиката на обучение по 

чужд език за деца от задължителната подготвителна група. 

Образователните технологии са ориентирани към обогатяване опита 

на учителя, на родителя и всеки, който иска да се запознае с перспективна 

алтернатива в образователното пространство. Доц. Дончева категорично 

доказва, че речевата комуникация оказва влияние за реализирането на 

когнитивните и социализиращите поведенчески механизми в социален 

опит чрез средствата на вариативно-динамичен педагогически 

инструментариум посредством предложения от нея Приобщаващо-



образователен модел за развитие на социалната компетентност. 

Моделът е иновационен и перспективен. 

От анализа на изследователските данни за приобщаващо 

педагогическо взаимодействие могат да се консолидират следните по-

важни изводи:  

 Направено е аналитично обобщение на разбирането за 

социализацията като процес на усвояване начина на живот на обществото 

или социалната група; на възприемане и адаптация към определени 

социални норми, ценности, роли, интензивно променящи се в 

глобализиращия се свят, които затрудняват интегрирането на детето в 

съществуващата система от обществени отношения.  

 Постигнати са резултати в една все още неизследвана достатъчно 

в нашата практика сфера – когнитивни и социални реалности и 

поведенчески модели в аспекта на приобщаващото образование в периода 

на подготовка за училище, на формиране на толерантно отношение към 

многообразието – пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност, 

традиции, култура и на приемане и подкрепа индивидуалността и 

разнообразието от потребности на всяко дете. 

 Изведените констатации дават основата за иновативност, 

съвременност и ефективност за развитие на социалната компетентност, 

чрез приобщаващото образование на 6 – 7-годишните деца и възможност 

за формиране на нов тип самостоятелна творческа личност, способна да се 

адаптира в бързо променящия се социален свят. 

 

5. Оценка на автореферата 

Авторефератът е коректно разработен и представя в синтезиран и 

обобщен вид характеристиките и съдържанието на дисертационния труд 

като следва неговата логика и обективно отразява теоретичните, 

експерименталните и практико-приложните аспекти по проблема. 

 

Заключение  

 Предложеният за защита дисертационен труд за присъждане на 

научната степен „доктор на науките“ не повтаря темата и съдържанието 

на представения за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор”. 

 По своята структура и съдържателна същност, по своя 

концептуален замисъл, трудът на Юлия Дончева е самостоятелно 

оригинално научно съчинение. 

 Приносите се характеризират с достоверност и коректност. 



 Предложеният списък с публикации са свързани с темата на 

дисертационния труд и имат принос за популяризиране на емпиричната 

процедура. 

 Забелязаните цитирания потвърждават значимостта на 

проблематиката. 

 

Като цяло дисертационната разработка отговаря на изискванията за 

такъв род изследвания. Тя е доказателство за високо равнище на 

професионална компетентност, аналитичен поглед и детайлно познаване 

на педагогическите проблеми в различни аспекти. 

Достойнствата на дисертационния труд, както и цялостната научна 

дейност на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева я представят като утвърден 

в педагогическата общност колега и учен с високо ниво на професионална 

компетентност и изследователска култура. Това са основанията ми убедено 

да гласувам с положителен вот да й се присъди научната степен „доктор 

на науките” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Теория 

на възпитанието и дидактика. 

 

 

 

07.04.2021 г.                          Изготвил становището: 

/проф. д-р Снежана Николова/ 

 

 

 

  



OPINION 

Expressed by Professor Snezhana Hristova Nikolova, PhD, 

In regard to a dissertation, entitled „INCLUSIVE EDUCATIONAL 

MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE IN 

CHILDREN FROM THE COMPULSORY PREPARATORY GROUP / 

CLASS”, aimed at acquiring the academic title „Doctor of Science” in the field 

of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, 

Scientific specialty Theory of education and didactics 

 

Author: Associate Professor Yuliya Georgieva Doncheva, PhD 

 

 

1. General description of the submitted materials 

By order № 391 / 24.02.2021 of the Rector of the Thracian University, 

Stara Zagora, I was appointed a member of the scientific jury to provide a 

procedure for the defense of a dissertation, developed by Assoc. Prof. Dr. Julia 

Georgieva Doncheva on „Inclusive-educational model for development of social 

competence in children from compulsory preparatory group / class” for 

acquiring the scientific degree “Doctor of Sciences” in professional field 1.2. 

Pedagogy (Theory of education and didactics), field of higher education 1. 

Pedagogical sciences. The materials accompanying the procedure for the 

defense of the dissertation are in accordance with the requirements of ZRASRB, 

the Regulations for its implementation, as well as the Regulations for the 

development of the academic staff of the Thracian University. All stages of the 

procedure are followed. 

 

2. Relevance and significance of the problem developed in the 

dissertation 

The dissertation presented by Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva is dedicated 

to an extremely current and significant problem on which there is a lack of 

large-scale research. Supporting 6 – 7-year-old children with typical 

development and children in need of additional support (children with special 

educational needs, children at risk, children who do not speak Bulgarian and 

children with outstanding gifts) to form, expand and enrich their social 

competence through inclusive education (interactions and relationships in the 

children's group and personalization of the interaction through didactic exercises 

and game-cognitive situations) is one of the accents in the work of pedagogues, 

specialists and parents. Using his many years of research and practical 

experience, the author analytically examines the trends „child development – 

socialization in preschool – mechanisms of social competence” describing the 



nature and characteristics of factors for child development, focusing on the 

benefits of early screening and investment in early childhood and reaching 

levels of social competence. An innovative inclusive educational model is the 

opportunity to structure an educational concept based on intercultural 

technologies in support of children's interactions with the surrounding social and 

natural world on the occasion of mastering behavioral mechanisms in different 

socio-cultural conditions of the educational institution. 

 

3. Characteristics and evaluation of the content of the dissertation 

The dissertation meets the requirements for this type of development. It is 

represented by a total of 579 pages of text, of which active text – 507 pages. It is 

divided into three parts, each with chapters and subparts, conclusions and 

contributions. Empirical research includes two clearly defined research areas 

(cognitive and behavioral), spirally dependent in vertical and horizontal 

structuring of its didactic components, united by a common goal – social 

competence of 6 – 7-year-old children. The applied standardized methodologies 

for data analysis appear as additional support to the idea of integrity and 

complexity of creative research.  

Assoc. Prof. Doncheva presents the modern paradigm of inclusive 

education. Based on the basic normative documents, the benefits of inclusive 

education are outlined. Barriers to inclusion and the fundamental factors in 

inclusive education are analytically specified.  

The scientific and theoretical foundations of the socialization process are 

highlighted. The basic factors of socialization, as well as the factors determining 

the process of socialization in 6 – 7-year-old children are tracked. The 

mechanisms of children's social competence in the interaction of various factors 

and agents are analyzed. In this context, the approaches, processes and strategies 

of innovative education are presented. 

The dissertation explains in detail the factors for overcoming social 

exclusion – access to education, education for all children, well-being and safe 

schools. In this aspect, an experimental model for the development of social 

competence of 6 – 7-year-old children is proposed.  

Assoc. Prof. Doncheva presents evidence for the hypothesis that the 

implementation of the developed experimental model, based on intercultural 

technologies of interaction in preschool age, through the educational process of 

inclusive education, has a positive effect on behavioral mechanisms in different 

sociocultural conditions of the educational institution. On this basis, an analysis 

of possible difficulties in theoretical terms and emphasizes the ways of positive 

change in motivation and activity of the process of socialization through 

inclusive education and real procedural changes in changing elements of the 



educational environment in practical terms. This emphasis is covered in detail 

and comprehensively in the second part of the dissertation. This is the most 

valuable part of the dissertation, the advantage of which is to define how the 

adult (teacher, parent, specialist) to cope in an inclusive education and what are 

the possible ways to socialize in preschool and overcome the difficulties he 

experiences the child in mastering cognitive and social competencies – to 

develop an experimental model in the conditions of the compulsory preparatory 

group / class.  

Through precise research methods and specific types of activities, the 

author aims to: 

 Stimulating the manifestation of socially acceptable forms of 

communication in native and foreign languages in the everyday behavior of 6 – 

7-year-old children 

 Formation of a correct idea and attitude of the children towards the 

surrounding subject, health and social environment 

 Development of children's ability to orient themselves in Bulgarian 

and international cultural and national values. 

The scientific development benefits from the fact that through the practical 

application of the developed intercultural model the social competence of the 

children in preschool age is developed and improved.  

The following conclusions are well formulated on the basis of statistical 

and descriptive analysis of the data obtained from the applied model and refer to 

the applicability of the technology and the multiplier effect of its components. A 

positive change in the motivation and activity of preschool children in the 

process of their socialization in the conditions of inclusive education has been 

achieved. 

 

4. Evaluation of contributions and conclusions 

The scientific self-assessment of the contributions adequately reflects the 

achievements.  

The significant contribution is undoubtedly related to the development of 

an inclusive-educational model, offering a single conceptual-conditioned toolkit. 

This model is not a panacea for solving the problems of inclusion and 

socialization of children, but is a basis for selectivity and diversity in the 

education system, for ideas for launching approaches to the learning process, 

which will give a new sound to the classic expression of „mastering knowledge” 

– „from a requirement for learning to support in learning”.  

Significant contributions are: 

 On a theoretical level – concepts such as quality of inclusive 

education and socialization are analyzed and defined; Strategies for optimal 



development of social competence and the importance of the new type of 

training – „from A to #”. 

 On a research level – a system of criteria and indicators is applied to 

study the impact of inclusive education on the social competence of preschool 

children. Conceptualized in the context of inclusive education is theoretically 

sound, innovative and methodologically operationalized model for the 

development of social competence. 

 On a practical-applied level – an adequate pedagogical toolkit for 

appropriate socialization of the child's personality is described, through which 

the inclusive-educational model for the development of social competence in 6 – 

7-year-old children can be experimentally tested and effectively tested. The 

methodology of teaching „Surrounding World” and the Methodology of 

teaching a foreign language for children from the compulsory preparatory group 

have been enriched. 

Educational technologies are oriented towards enriching the experience of 

the teacher, the parent and anyone who wants to get acquainted with a promising 

alternative in the educational space. Assoc. Prof. Doncheva categorically proves 

that speech communication has an impact on the implementation of cognitive 

and socializing behavioral mechanisms in social experience through the means 

of variable-dynamic pedagogical tools through her proposed Inclusive-

educational model for the development of social competence. The model is 

innovative and promising.  

The following more important conclusions can be consolidated from the 

analysis of the research data for inclusive pedagogical interaction: 

 An analytical summary of the understanding of socialization as a 

process of assimilation of the way of life of the society or social group is made; 

of perception and adaptation to certain social norms, values, roles, intensively 

changing in the globalizing world, which hinder the integration of the child in 

the existing system of social relations. 

 Results have been achieved in a still unexplored area in our practice – 

cognitive and social realities and behavioral models in the aspect of inclusive 

education in the period of preparation for school, the formation of a tolerant 

attitude towards diversity – gender, age, ethnicity and religion, traditions, culture 

and the acceptance and support of the individuality and diversity of needs of 

each child. 

 The findings provide the basis for innovation, modernity and 

effectiveness for the development of social competence through inclusive 

education of 6 – 7-year-old children and the opportunity to form a new type of 

independent creative personality, able to adapt to the rapidly changing social 

world. 



 

5. Evaluation of the abstract 

The abstract is correctly developed and presents in a synthesized and 

generalized form the characteristics and content of the dissertation following its 

logic and objectively reflects the theoretical, experimental and practical-applied 

aspects of the problem. 

 

Conclusion 

 The dissertation proposed for defense for awarding the scientific 

degree „Doctor of Sciences” does not repeat the topic and content of the 

presentations for obtaining the educational and scientific degree „Doctor”. 

 In its structure and content, in its conceptual design, the work of Julia 

Doncheva is an independent original scientific work. 

 Contributions are characterized by reliability and correctness. 

 The proposed list of publications is related to the topic of the 

dissertation and contributes to the promotion of the empirical procedure. 

 The noted citations confirm the importance of the issue. 

 

 

In general, the dissertation development meets the requirements for this 

type of research. It is a proof of a high level of professional competence, 

analytical view and detailed knowledge of pedagogical problems in various 

aspects.  

The merits of the dissertation, as well as the overall scientific activity of 

Assoc. Prof. Dr. Julia Georgieva Doncheva present her as an established 

colleague and scientist in the pedagogical community with a high level of 

professional competence and research culture. These are my reasons for 

convincingly voting with a positive vote to award her the scientific degree 

„Doctor of Science” in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2. Pedagogy, scientific specialty Theory of education and 

didactics. 
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