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Информацията в представения за становище дисертационен труд в структурно- 

композиционен и съдържателен план е в съответствие с изискванията за този академичен 

формат. Дисертацията е ориентирана към актуален и сложен проблем в академичната 

практика, решаването на който повишава интереса към обучението и оказва стимулиращ 

ефект върху мотивацията на студентите. Съвременното разбиране за образованието 

предполага търсенето на интерактивни форми от страна на преподавателите за 

модернизиране на системата: преподаване - учене. Един от ефективните варианти е 

използването на новите информационни технологии. Бинарността на процеса изисква 

промяна както в подхода на обучаващия, така и в позицията на обучавания, което налага 

необходимостта от формиране на умения у студентите за паралелно използване на източници 

от реалната и виртуалната среда, за баланс и хармония между самостоятелност и 

взаимодействие. В този контекст авторката убедително е обосновала актуалността на 

работния проблем, без претенцията за конкуриране на класическите форми и технологии на 

обучение. Смисълът на експерименталния образователен модел, както подчертава 

докторантката, е „студентите сами да достигнат до своите образователни очаквания” чрез 

активно изграждане на собствените си знания като една от предпоставките за адекватна 

подготовка за професионална кариера и пълноценно личностно развитие. 

Необходимостта от подобни изследвания е безспорна, защото не става дума за 

съсредоточаване на изследователските намерения само върху един единствен проблем, а за 

симбиоза между съвместно и смесено обучение, между самостоятелност и колаборация, 

между класика и иновативност, между преподаване и учене, между индивидуализация и 

диференциация, между комбинацията от дидактически и социално-педагогически акценти и 

перспективи. Това изследване насочва към нови възможности в академичната реалност за 



самооценяване, самоконтрол и работа в екип, преоткриване на интегритета от интелектуален 

ентусиазъм и емоционалното удовлетворение от общуването и сътрудничеството с другите. 

В цялостната композиция на дисертационния труд са включени теоретичните и 

технологичните компоненти на изследването с коректно откроена емпирична процедура, 

построена върху основата на добре обмислена концепция. 

В увода усилията на докторантката са концентрирани върху извеждането на 

актуалността и значимостта на работната проблематика. Тук са предложени в интелигентна 

комбинация компонентите на концепцията: обект, предмет, цел, задачи, хипотеза и 

изследователски методи. С точните си формулировки те отразяват същността и спецификата 

на експерименталната дейност и очертават профила на реализираната процедура. 

В първа глава са представени теоретичните основи на изследването, разпределени в 

шест параграфа, показващи шестте фокални линии, които Колева умело интерпретира и 

вплита в собствения си експериментален модел. 

Първо, анализът на личностно ориентираното образование визира възможността чрез 

преживяване в адекватни субектни форми на учебни взаимодействия да се премине от 

„знаене” от репродуктивен тип към „можене” от креативен характер. 

Второ, конструктивизмът дефинира връзката и интегритета между свободата на 

личността относно избор, мотивация, чувства, интерактивното обучение и учене чрез опита и 

превръщането им в процес на търсене, при който се създават в единство задълбочено знание, 

разбиране и правене. 

Трето, коментарът на колаборативното обучение обосновава смисълът на 

взаимодействието и сътрудничеството като далновидна стратегическа визия за моделиране на 

активно когнитивно поведение, критично мислене и социалност. 

Четвърто, направеният дискурс на екипните модели показва как съсредоточаването на 

усилията върху общите цели и дейности в атмосфера на доверие и позитивна зависимост, но с 

усещането за личен принос, прави обучението социално обогатяващо и инервира синергични 

резултати. 

Пето, връзката между електронното и смесеното обучение в коментара на докторантката 

е изведена на ниво атрибутивност, следва своята специфична логика и постепенно се 

приближава до същността на работния проблем. Съдържанието на електронното обучение 

(уеб-базирано обучение, компютърно-базирано обучение, виртуални класни стаи и дигитално 

сътрудничество) се явява единият от стълбовете на смесеното обучение, залегнали в целта на 

изследването и формулираното научно предположение. 

Шесто, чрез специализираната информация, отразяваща Web 2.0 технологии, 

приложими в образованието, Колева насочва вниманието си към идеята за разумно 

осмисляне на нарастващата зависимост от цифровите устройства и мрежови услуги, за 



необходимостта от адекватни реакции в динамичната професионална и личностна среда, за 

наличието на умения за съвместна продуктивна дейност , за възможността учащите се да 

създават съдържание на високо когнитивно равнище, както и за изграждането на визия за 

културно присъствие във виртуалното пространство. 

Първа глава на дисертационния труд показва многосъставната компетентност, 

широкият научен кръгозор на Н.Колева и умението й да прагматизира теорията в контекста 

на проблемите в собственото си изследване. 

Втора глава е посветена на дизайна на експерименталния модел на обучение, 

съдържанието й е разположено в два информационни масива: организация на изследването и 

анализ на емпиричните резултати.Организацията на изследването е декомпозирана в два 

параграфа: избор на инструментариум и организация на процеса на обучение в 

експерименталния модел. Впечатляващо е специалното внимание, което докторантката 

отделя за прецизен избор на инструментариум. Направен е обективен преглед на 

тенденциите в съвременния педагогически уеб инструментариум. Коректно е представен 

контингентът на изследването по показатели: брой, форма на обучение, ОКС, пол, възраст, 

учебна дисциплина. Създаден е многопосочен експериментален модел с широки параметри: 

дигитални (работа в учебната среда Classroom и услугите на Google); социални (работа в екип 

с мобилна ролева организация със съответни отговорности и положителна 

взаимозависимост); академични (знания, умения, оценка и самооценка, мотивация за учене); 

емоционални (позитивни чувства, увереност и удовлетвореност от себе си и от 

сътрудничеството с колеги); етични (коректност, уважение и доверие); педагогически 

(стремеж към придобиване на трайни и качествени знания и компетентности, а не формални 

резултати). 

Не на последно място стои новата позиция на преподавателя като фасилитатор, 

консултант, медиатор, който стимулира, акцентира върху постиженията, а не върху 

грешките, провокира нагласата за качество и прецизност. 

Анализът на данните от проведения експеримент е реализиран в три посоки: проучване 

на нагласата на студентите към електронното обучение; проучване мнението на студентите 

за Google Classroom; резултати от експеримента. 

Изследването показва, че експерименталният модел учебна среда и технологии допринасят за 

трайно овладяване на учебния материал, създава се поле за предизвикателно академично 

поведение: безпроблемно интензивно взаимодействие в онлайн учебна среда; обективна



процедура за поставяне и оценяване на заданията; креативно мислене и практическо 

приложение на знанията. 

^Емпиричното „тестване” на експерименталната технология я доказва като работеща, 

което означава, че е конструиран функционален модел. 

Комплексният анализ на теоретичната обезпеченост на изследването, 

експерименталната процедура и получените резултати откроява приносите на 

дисертационния труд: 

•S Експерименталният модел успява да съчетае функционално-прагматичните и социалните 

ценности в обучението на студентите. 

■S Моделът е съобразен с емоционално-интелектуалния профил на съвременния студент и 

разширява неговите академични и духовни хоризонти. 

S Субектите в образователния дискурс - студенти и преподавател - съграждат ефективен 

диалог във виртуална среда и социално партньорство. 

S Експериментираната технология създава благоприятни условия за стимулиране на активно 

познавателно отношение и мотивация за учене, както и позитивна нагласа за 

професионална реализация. 

S Работният модел е мобилен и иновативен в практико-приложен план, позволява различни 

опции и пренос в други учебни дисциплини в академичния процес. 

Внимателниият прочит на дисертационния труд показва, че е представено сериозно 

теоретико-емпирично изследване на един от най-чувствителните проблеми в академичното 

обучение, свързан с провокиране на познавателен и социален интерес у студента и с 

превръщането му в активен участник и субект на собственото си професионално изграждане. 

Приложените статии и доклади са по темата на дисертационния труд и отразяват 

различни аспекти на изследването. 

Авторефератът по структура и съдържание следва логиката на дисертационния труд и 

дава достатъчно достоверна информация за изследването като концепция, емпирична 

процедура, анализ на резултатите, изводи и препоръки. 

В заключение, доказаните социално-педагогически и дидактически параметри и 

предимства на изследвания проблем и апробирания модел, теоретико-приложната му 

защитеност в обсъждания дисертационен труд са основанията ми да предложа на уважаемите 

членове на научното жури и на ФС да подкрепят с положителен вот Наташа Любомирова 

Колева за придобиване на ОНС „доктор”. 
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