
Становище 
 

от доц. д-р Николай Цанев 

за дисертационен труд на гл. ас. Илияна Симеонова  

на тема: 

„Педагогически дизайн на електронно обучение по чужд език за 

студенти-педагози ”, 

в професионално направление 1.2 Педагогика  

(Теория на възпитанието и дидактика),  

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  

 

Представената дисертация е посветена на един много актуален и 

интересен проблем за съвременната теория и практика на 

чуждоезиковото обучение – разработване и провеждане на обучение 

базирано на електронни форми и подходи, ориентирани в областта на 

активното учене за студенти-педагози. Трудът е представен като 

приложно-реализиращо изследване, поставено на широка теоретична 

основа. 

Електронното обучение в дистанционна форма е широко 

разпространено в Европа в голям брой университети. Установена е 

трайна тенденция то да подпомага, улеснява и активно да се съчетава с 

традиционните учебни дейности. Чрез него се създава и нова среда за 

обучение с активно използване на информационните и 

комуникационните технологии. Големите възможности, най-общо 

казано, се изразяват в следното: 

 може да се предава всякакъв вид информация: текст, графика, 

видео и аудио материали; 

 осигурено е използването на общоприети протоколи и 

технически стандарти, които позволяват достъпа до всички 

материали по целия свят от всички видове компютри и 

операционни системи. Всеки обучаван може да използва 

информация и учебни материали без ограничение във 

времето и пространството; 

 обучаваните могат да учат от домовете си или в аудиториите 

с преподавател; 

 използват се възможностите на цялата световна мрежа за 

достъп до информация и комуникация в реално време. 
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Този тип учебна среда предполага активно участие и 

сътрудничество на студентите и преподавателите помежду им. Това 

силно стимулира и поддържа интереса на обучаваните и активността им.  

Чуждоезиковото обучение е една изключително динамично 

развиваща се област, в която се прилагат най-разнообразни съвременни 

форми, методи и средства.  

В хода на изследването, докторантката предлага модел за дизайн на 

електронен курс, проведен в условията на смесено електронно обучение 

със студенти от специалност „Начална училищна педагогика и чужд 

език“ за 1. курс. Направен е опит да се обхванат различни аспекти на 

обучението в съответствие със  съвременните  теории и концепции.  

Дисертационният труд съдържа 219 страници печатен текст и е 

структуриран в увод, четири глави, изводи и обобщения, научно-

теоретични и научно-приложни приноси, заключение, литература 

(съдържа 39 източника на български език и 111 на английски език) и 3 

приложения към основния текст. Обемът съответства на 

препоръчителния за проекти от такъв род. 

 

Характеристика 

Уводът въвежда читателя в съдържанието на дисертационния труд. 

Изяснява се необходимостта да се изследва и разработва в теоретичен и 

практико-приложен план проблема за преподаване и усвояване на чужд 

език в рамките на подготовката на бъдещите начални учители. 

Представя се общата теоретико-методологична характеристика на 

изследването. Целта, задачите и хипотезата са ясно формулирани и 

очертават главните параметри на изследването. Видно е, че цялостното 

изследване се подчинява на комплексната връзка ”тема (обект и предмет) 

–  цел – задачи – хипотеза – експериментална проверка – резултат -

изводи”. Кратко е представена и процедурно-методическата 

характеристика на изследването. 

В първата глава на дисертацията вниманието е фокусирано върху 

същността на електронното обучение, като основа за провеждане на 

обучение от съвременен тип, базирано на най-новите образователни 

средства и подходи. Представени са и различни аспекти на обучението 

от смесен тип, при което се осъществява съвместно провеждане на 

присъствено и дистанционно електронно обучение. В световната 

практика съществуват модели на смесено обучение, но колегата се 
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стреми да разработи и апробира модел на смесено електронно обучение 

в условията на електронната платформа “Moodle”. Теоретичното 

проучване осигурява основанията да се разработи моделът, според който  

се провежда експерименталното обучение с приложение на 

съвременните мултимедийни и уеб технологии. Детайлно са откроени 

изследователските въпроси, които имат водещо значение за 

педагогическия дизайн на курса по английски език във варианта на 

смесено обучение. 

Втората глава е посветена на теориите за активното учене и по-

конкретно на конструктивизма в съвременните му варианти. Построена е 

концептуалната рамка на дизайна на електронен курс. Прави се успешен 

опит да се свържат в едно цяло теорията на конструктивизма, 

чуждоезиковото обучение на студентите и електронната среда с 

разнообразните ресурси и интерактивни дейности. Отделено е 

специално място и на самостоятелната работа на студентите за 

усъвършенстване на техните компетентности по чужд език. Може да се 

отбележи, че по-важните акценти в тази глава са изграждането на 

завършена дидактическа система с учебни модули за реализиране на 

експерименталното обучение, основните конструктивистки аспекти 

използвани за изграждане на системата, ресурсите и инструментите на 

средата “Moodle”. 

В третата глава се прави подробно представяне на 

експерименталната работа – приложение на избраните методи за 

събиране на емпирични данни в хода на планираното изследване.  

В четвъртата глава на труда са представени резултатите от 

експерименталната работа. Направен е подробен анализ на получените 

данни, представена е педагогическа рефлексия върху проведеното 

електронно обучение в експериментални условия. 

 

Приносни моменти, откроени в дисертационното изследване 

Основните приноси на работата са прецизно и коректно 

фокусирани – изведени са сериозни научни построения на основата на 

теоретичен анализ и синтез по отношение на електронното обучение, в 

частност обучението по чужд език на студенти-педагози. Направено е 

сериозно проучване на мнението и отношението на студенти от 

специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ в широкия 

обхват на големите университети у нас, за да се обогати теорията на 
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електронното обучение по чужд език. Разработен е електронен курс по 

практически английски език за реализиране на смесено електронно 

обучение на основата на очертаните характеристики на активното учене 

и на теоретичното проучване на уеб-базираната учебна среда като 

специфичен контекст за езикоусвояване. Проведеното емпирично 

изследване доказва приложимостта на разработената концепция и дава 

основания да се продължи изследователската работа в тази посока. 

В идеите за разработване на хибридните учебни единици намират 

конкретно приложение главните научно-теоретични и приложни 

аспекти на разработваната тема, засегнати в процеса на работата: 

образователни цели и задачи на всяка единица; разнообразни учебни 

ресурси и средства за обратна връзка; съответстващи средства и 

инструменти на учебната среда; дейности и форми за насърчаване 

активното учене на студентите; съобразяване с индивидуалните 

възможности и предпочитания на участниците в курса; осигуряване на 

различни форми за синхронна и асинхронна комуникация с 

обучаваните студенти и др. В тази връзка не може да не се констатира, че 

докторантката предлага в концептуален и практико-приложен план нова 

учебна среда за чуждоезиково обучение. Всичко това очертава една 

много привлекателна платформа за всеки съвременно мислещ 

преподавател и неговите студенти.  

 

Гл. ас. Илияна Симеонова прилага пет публикации по темата на 

дисертацията – всички стойностни и приносни. Те са докладвани на 

различни научни форуми у нас. 

Документацията на докторантката е изрядно подготвена и отговаря 

на изискванията, както на Закона за развитие на академичния състав, 

така и на правилниците за неговото приложение. 

Авторката е взела предвид всички отправени на вътрешната 

защита критични бележки, така че в представения окончателен текст 

може да се каже, че са отстранени забелязаните недостатъци, които не 

бяха решаващи за стойността на цялостното изложение. 

Характерният научен стил, както и защитаваните идеи не оставят 

съмнение, че дисертационният труд е лично дело. 

Авторефератът отразява вярно и точно съдържанието на 

дисертацията. 
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Заключение 

Дисертационният труд се отличава с добра структурна, 

концептуална и логическа ориентация. Предложените научни данни и 

разбирания са много добре построени и организирани в рамките на 

разработката. Извършена е широка проучвателна работа. Налице са 

всички основания да се приеме, че педагогическата ефективност на 

разработения дизайн на електронно обучение по чужд език е доказана с 

планираните изследователски процедури и предвиденото в работния 

план на дисертацията.  

Трудът на гл. ас. Илияна Симеонова „Педагогически дизайн на 

електронно обучение по чужд език за студенти-педагози“ притежава 

всички качества на докторска дисертация, показва умението на автора за 

самостоятелна научна работа и дава собствен принос към изследването 

на възможностите на съвременните информационни технологии за 

подобряване на качеството на учебния процес по чужд език в 

университетското образование. Въз основа на това, предлагам на 

уважаемото научно жури той да бъде успешно защитен, а на Илияна 

Симеонова да бъде присъдена образователната и научна степен 

„доктор“. 

 

 

25.11.2014 г                                                               

София                                                            доц. д-р Николай Цанев 

 


