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1. Данни за докторанта 

Гл. ас. Илияна Симеонова работи във Факултета по начална и 

предучилищна педагогика от 2007 година. Тя е бакалавър по Английска 

филология и магистър по Методика на чуждоезиковото обучение. Преди 

да започне работа като асистент, е била преподавател по английски език и 

литература на ученици от начален етап на основната и гимназиален етап на 

средната образователна степен, което й дава „поглед” върху езиковото 

обучение на почти всички равнища и степени. 

2. Данни за докторантурата 

На самостоятелна подготовка. 

3. Данни за дисертацията и автореферата  



Дисертационният труд на Илияна Симеонова разглежда въпроси, 

свързани с интегрирането на информационните и комуникационните 

технологии в преподаването и ученето на чужд език и възможностите им 

за оптимизиране и подобряване на качеството на обучение на висшето 

образование. Благодарение на интердисциплинарния си характер, 

представеното изследване има значимост за научната теория в четири 

области: педагогика, психология, методика на обучението по чужд език и 

информационни технологии. Приложният му характер е пряко свързан с 

обучението по чужд език на студентите педагози. 

Трудът е разработен върху 219 страници, които са структурирани в 

увод, четири глави, изводи и обобщения, научни приноси, заключение, 

списък на фигурите и таблиците, 39 литературни заглавия на кирилица и 

111 – на латиница, приложения. Авторовата мотивация за избор на 

изследователската проблематика както и убедителни аргументи, които 

доказват нейната актуалност, представя Уводът на дисертационния труд.  

Авторефератът отразява по същество разработената дисертация. 

В Първа глава са формулирани работни дефиниции на някои 

понятия, възприети и необходими за целите на изследването. Въз основа на 

кратко представяне на описани в литературата педагогически модели на 

електронно обучение, се стига до обобщението, че не съществува единна и 

приета от всички теоретична рамка на електронно обучение. От гледна 

точка на педагогиката е направена характеристика на мултимедийните 

технологии, очертани са тенденции за развитие на елктронното обучение, 

противопоставени са предимствата и недостатъците на мултимедийните и 

уеб технологиите.  

Във Втора глава дисертантката прави преход от теорията към 

практиката и насочва вниманието към педагогическия дизайн на 

експерименталното електронно обучение по чужд език за студентите 

педагози. Логично започва с коректно описание на потребностите им в 



обучението по чужд език, като отчита няколко фактора: образователния 

контекст, в който се изучава английски език в България; 

комуникативноречевия профил на студентите от целевата група на 

изследването (различните равнища на владеене на езика); избраната теория 

на преподаване и учене (активно и автономно учене) и конструктивистката 

образователна парадигма. Илияна Симеонова представя теоретичната 

рамка на дизайна на електронното обучение по чужд език в табличен вид, 

като я структурира съобразно четирикомпонентния модел на обучение на 

Уилямс и Бърдън (обучаем, преподавател, учебна задача, учебен контекст). 

Целите на електронното обучение са представени на макроравнище и 

частично (с отделни примери) – на микроравнище.  

В Трета глава е описана методологията на дисертационното 

изследване. Коректно е представен диагностичният инструментариум, 

който включва четири компонента: а) анкета за измерване на мнението, 

отношението и нагласите на студентите към електронното обучение по 

чужд език, създадена и валидирана от новозеландския учен Джон Клейтън; 

б) версия на стандартизиран тест за определяне на равнището на владеене 

на езика на входа на експерименталното изследване, публикуван от 

издателство „Оксфорд” през 2001 година;  в) стандартизиран тест за 

проверка на постиженията по английски език на изхода на 

експерименталното изследване, създаден от авторите на учебния комплекс, 

с който се обучават студентите, но адаптиран от дисертантката за 

експерименталните условия; г) протокол за наблюдение на проведеното 

експериментално обучение. 

От Четвърта глава, където е направен анализ на реултатите от 

педагогическото изследване, става ясно кои са предимствата на 

електронното обучение по чужд език и по отношение на кои показатели се 

доказва неговата ефективност. Оказва се, че експерименталното обучение е 

повлияло най-благоприятно уменията за слушане и писане на студентите.  



Високите постижения при умението за слушане и разбиране не са 

изненада, те са свързани с „излагането” на участниците от ЕГ на 

разнобразни ресурси за слушане, а също - и за слушане и гледане - в 

електронния курс по английски език както по време на аудиторната, така и 

по време на извънаудиторната заетост на студентите. Възможността те да 

следват индивидуалните си потребности и сами да определят броя на 

прослушванията на всеки от текстовете (т.е. възможността за автономно 

учене) също допринася за статистически значимите разлики в полза на 

участниците в ЕГ. Възможностите за рефлексия и асинхронност, които са 

свързани с електронното обучение, са причина и за по-добрите резултати 

на експерименталната група по отношение на писмената продуктивна 

дейност. 

По отношение на показателите „граматика”, „лексика’, 

„произношение”, „четене” и „говорене” не са отчетени статистически 

значими различия в успеваемостта на студентите от КГ и ЕГ. Илияна 

Симеонова тълкува липсата на статистически значима разлика в умението 

за четене с факта, че четенето като рецептивно езиково поведение не 

зависи от модалността и медията. Отсъствието на развиващ ефект на 

експерименталното обучение по отношение на умението за говорене не е 

изненадващо за дисертантката, тя свързва тези резултати с липсата на 

инструменти за гласова синхронна комуникация в използваната за нуждите 

на експеримента система за управление на обучението „Moodle”. 

Неочаквана, според мене, е липсата на статистически значима 

разлика по отношение на усвоените лингвистични знания (граматика, 

лексика и произношение), тъй като възможностите на електронното 

обучение по чужд език дават основания да се очаква положителен ефект и 

по тези показатели. Във връзка с това бих искала да отправя препоръка 

към главен асистент Илияна Симеонова да използва получените резултати 

и да разшири и задълбочи по-нататъшните си изследователски занимания, 



като разработи и изпробва още учебни дейности и нови ресурси, за 

обогатяване на знанията и уменията на студентите по граматика, лексика и 

произношение посредством електронно обучение. Това би довело до 

повишаване на качеството и ефективността на апробирания електронен 

курс за обучение по английски като чужд език. 

Независимо от факта, че анализът на статистическите данни доказва 

приетата хипотеза само по два показателя – уменията за слушане и писане, 

може да се приеме, че разработеният педагогически дизайн на 

електронно обучение в смесена форма подобрява дидактическите 

условия за езиково обучение чрез интегрирането на информационните и 

комуникационните технологии в преподаването и ученето на студентите 

педагози. 

Анализът на резултатите от анкетата, проведена със 152 студенти от 

4 различни университета, също дава основание да се твърди, че те имат 

положителна нагласа към използването на технологии в учебния 

процес. 

Интерес представляват обобщенията, формулирани след 

педагогическа рефлексия от изследователя, относно: проблемите от 

технически характер при въвеждането на дизайна на смесено 

чуждоезиково обучение с приложение на ИКТ; административните и 

институционални проблеми; дидактическите проблеми. 

Всички емпирични данни, представени в дисертационната 

разработка, са добре систематизирани и подробно интерпретирани. Прави 

впечатление не само доброто познаване на съвременните теории и 

изследвания, които проучват процеса на интеграцията на технологиите в 

ученето и преподаването, но и умението за научен анализ, проявено от 

дисертантката.  

Трудът завършва с обобщения и изводи, значими за теорията и 

практиката на електронното обучение по чужд език.  



4. Научни приноси  

Дисертационният труд съдържа приносни моменти с теоретичен и 

практикоприложен характер: 

 Конструирана е теоретична рамка за електронно обучение по чужд 

език на студенти – бъдещи начални учители, в основата на който е 

активното и автономно учене. 

 Обогатена е теорията на електронното чуждоезиково обучение в 

български университетски контекст, като е проучено мнението, 

отношението и нагласите на студенти от специалността „Начална 

училищна педагогика” от четири български университета към 

ученето на чужд език в уеб-базирана среда. 

 Разработен е педагогически дизайн на електронно обучение по чужд 

език на студенти педагози, който се отнася към конструктивистката 

образователна идеология и характеристиките на активното и 

автономно учене. 

 Проведено е емпирично изследване, което доказва педагогическата 

ефективност на експерименталния дизайн на електронно обучение 

по чужд език спрямо развитието на уменията за слушане и писане на 

английски език като чужд на студентите педагози. 

 Разработен е електронен курс по дисциплината „Практически 

английски език – I част” за студентите от специалност „Начална 

училищна педагогика и чужд език”, I курс, редовно обучение при СУ 

„Св. Климент Охридски”, който е опит да се използва дидактическия 

потенциал на информационните технологии за подобряване на 

качествата на учебния процес по чужд език.  

5. Публикации и участия в научни форуми 

По темата на дисертационния труд са представени пет публикации на 

доклади от различни научни форуми. Те отразяват основните тези на 

авторката в теоретичен и в практико-приложен аспект. Броят им отговаря 



на изискванията за подобна процедура. Смятам, че резултатите от 

проведеното изследване заслужават да бъдат представени и пред по-широк 

кръг читателска аудитория - в национални и международни 

специализирани научни издания. 

6. Заключение 

Задълбоченият теоретичен анализ, разработеният педагогически дизайн 

на електронно обучение по чужд език за студенти педагози, 

демонстрираната научна компетентност на авторката - ми дават основание 

убедено да предложа на Уважаемото научно жури да гласува ЗА 

присъждане на научната степен образователната и научна степен 

„доктор” на Илияна Иванова Симеонова (по професионално направление 

1.2 Педагогика, Теория на възпитанието и дидактика). 
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