
                                                              СТАНОВИЩЕ

                                               от доц. д-р Здравка Спасова Новакова

                                за дисертационния труд на Габриела Николова Кирова

              на тема "Тематичното многообразие на текстовите задачи по математика 

                      за началните класове" за присъждане на образователната и научна

             степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

                                        по (Методика на обучението по математика)

                         

                 Със заповед № РД 38-594 / 07.11.2013г. на Ректора на Софийския университет

         "Св.Климент Охридски", на основание чл.4 от Закона за развитието на академичния

         състав в Република България и по решение на Факултетния съвет на Факултета по

         начална и предучилищна педагогика от 29.10.2013г. съм включена в състава на на-

         учното жури по процедурата за защита на дисертационния труд на Габриела Нико-

         лова Кирова на тема "Тематичното многообразие на текстовите задачи по мате-

         матика за началните класове".

                 Габриела Кирова е докторант на самостоятелна подготовка. Има много добра

         теоретична подготовка и голям педагогически опит.

                Дисертационният труд е с обем от 267 страници, от които 250 страници основен

         текст и 17 страници библиография. Литературните източници са 245, от които 201 на

         кирилица, 33 на латиница и 11 интернет-източника. Представено е и приложение с

         обем от 298 страници, което съдържа данните от проведените изследвания, статис-

         тическата обработка и текстови задачи от анализираните учебници. Дисертационни-

         ят труд е структуриран в увод, четири глави, изводи и препоръки и заключение.

                В основата на предложения труд е залегнала идеята за оптимизиране на съдър-

         жанието , на тематичното многообразие на включените в учебниците по математика

         текстови задачи. Авторът показва умения в обосноваването на актуалността на из-

         брания за изследване проблем, като акцентува върху възпитателните цели и задачи

         на съвременното образование, ориентирането му към хармоничното и цялостно раз-

         витие на личността на ученика. Анализирани са развиващите и възпитателни функ-

         ции на текстовите задачи в методически план и в педагогическата практика. Положи-

         телна оценка заслужава стремежът на автора да изрази своето становище към трети-

         раните въпроси. Откроява се проблемът за адресиране на текстовите задачи към ця-

         лостната личност на ученика с нейните потребности, цели, стремежи. Авторът анали-

         зира 36 български учебници по математика за началните класове от 1945г. до днес и

         20 съвременни чуждестранни учебници, като класифицира по сюжет включените в тях

         общо 9886 текстови задачи.

                Прави отлично впечатление стремежът на Габриела Кирова да изследва интере-

         сите, предпочитанията, ценностните ориентации на съвременните ученици от начал -

         ните класове с цел да се установи съответствие с тематичните области на текстовите

         задачи. Извършени са изследвания: лонгитюдно на ученици от София (1991г., 2001г.



         и 2011г.) и срезово (2001г.) с ученици от столично училище, от областен град, от сре-

         дищно училище ( деца, за които българският език не е майчин ) и от село, като общо 

         са включени 1392 ученика. Използваната анкета с 13 въпроси е авторска, с изключе-

         ние на 1 въпрос. Направени са статистическа обработка на резултатите от изследва-

         нията и съответни изводи.

               Заслужава положителна оценка и осъщественото от автора анкетно проучване на

         мнението на 191 начални учители от столични, градски и селски училища за тематич-

         ното многообразие и познавателния и възпитателен потенциал на текстовите задачи

         в действащите у нас учебници по математика.

               Оценявам положително представения авторски теоретико-приложен модел за те-

         матичното многообразие на текстовите задачи за началните класове. Приемам фор-

         мулираните от автора приноси: теоретични и практико-приложни.

               Авторефератът отразява в синтезирана форма съдържанието на дисертационния

         труд. По тази проблематика Габриела Кирова е приложила 7 самостоятелни научни 

         публикации, чрез които резултатите от нейния труд са популяризирани.

                Основните приносни моменти в дисертационния труд се свеждат до:

           - задълбочения анализ на тематичното многообразие на текстовите задачи в българ-

         ските учебници за началните класове от 1945г. до днес и в съвременни чуждестранни

         учебници и неговата детерминираност от обществено-политическите условия;

           - проведените широкомащабни изследвания на ученици от началните класове чрез 

         анкета, разработена от автора, за проучване на техните интереси, потребности и цен-

         ностни нагласи;

           - анкетното проучване на мнението на начални учители относно тематичното много-

         образие и познавателния и възпитателен потенциал на текстовите задачи в действа-

         щите вариантни учебници по математика.

           - създаването на авторски теоретико-приложен модел за тематичното многообразие

         на текстовите задачи на три нива: на първо ниво - глобалните аксиологични направле-

         ния: универсално (общочовешките ценности) и етническо (националните и етносните 

         ценности); на второ ниво - глобалните тематични направления "Детето" и "Светът око-

         ло него" и на трето ниво - конкретно-тематичните направления (42 основни теми).

              Разработеният модел и представените в дисертационния труд резултати от изсле-

         дователската работа могат да бъдат използвани от авторите на учебни комплекти по

         математика за началните класове, в учителската практика и в бъдещи научни изслед-

         вания.

              Имам някои бележки и препоръки. Авторът отрича напълно текстовите задачи, при

         които действието е формулирано в безлична форма, с което не съм съгласна. Опре-

         деля някои задачи като безсъдържателни, с ниска или въобще липсваща развиващо-

         възпитателна стойност (с.82, 89). Но понякога такива задачи се използват за разбиране

         смисъла на аритметичните действия, връзките между компонентите и резултатите им
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         и др. Авторът предлага критерия  "Тематично многообразие на текстовите задачи" за

         оценка на проектите за учебници по математика (с.248), като според мен трябва да се 



         включи и задължителното присъствие на темите, чрез които се осъществяват между-

         предметните връзки за съответния клас. Представеното Приложение към дисертаци-

         онния труд трудно се използва, тъй като не са отбелязани номерата на страниците.

              Заключение: Дисертационният труд има определени приносни моменти, доказва

         че авторът притежава качества и умения за самостоятелно провеждане на научно из-

         следване.

             Въз основа на гореизложеното давам положителна оценка на проведеното изслед-

         ване и предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователната и научна

         степен "доктор" на Габриела Николова Кирова по професионално направление 1.3. 

         Педагогика на обучението по (Методика на обучението по математика).

         30.11.2013г.                                                  Изготвила становището: . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                            (доц. д-р Здравка Спасова Новакова)
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