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І. Актуалност и обща характеристика на дисертационния труд

Дисертационният  труд  разглежда  актуален  методически  проблем, 

свързан с изучаването на втори (италиански) език в интеркултурна среда в 

контекста на идентифициране на значимите умения и компетентности на 

гражданите от ЕС.

Предоставеният текст е в обем от 245 стандартни страници. От тях 

193  са  основен  текст,  12  са  библиография  и  40  са  приложения. 

Библиографията включва 155 източника, от които 84 на кирилица, 61 на 

латиница и 10 интернет източника. 

Трудът  се  състои  от  увод,  четири  глави,  изводи,  приложения  и 

библиография.

Нели Стефанова  проучва функционалните модели за изучаване на 

европейските езици в интеркултурна среда като търси по-висока степен на 

интерактивност  във  формите,  методите  и  похватите  на  обучение  по 

български език като чужд. 

1



В  увода авторката  мотивира  личния  си  интерес  към  темата  на 

изследването,  като  лансира  идеята  за  необходимостта  от  проучване  на 

организацията  на  обучение  по  български  език  в  неаполитанския 

университет  „L’Orientale”,  за  да  се  направят  изоди  за  мотивацията  на 

италианските  студенти  при  изучаване  на  български  език,  както  и  да  се 

усъвършенства методиката за преподаването му. 

Наименованието  на  първа  глава (ОБЕКТ,  ПРЕДМЕТ,  ЦЕЛ  И  ЗАДАЧИ, 

МЕТОДИКА  НА  ИЗСЛЕДВАНЕТО) провокира  очакването  за  ясно  и  точно 

формулиране на предмета, целта и задачите, съобразени със специфичните 

условия на  обучение в  интеркултурна среда  и  с  актуални лингвистични 

концепции. Обектът  на  изследване  и  изследователските  методи  са 

адекватни на заявените намерения и  затова  удовлетворяват това очакване. 

Подобен  извод  не  може  да  се  направи  за предмета („системата  от 

методически  средства  за  формиране  на  комуникативни  умения  (начално 

владеене  на  български  език;  говорене  и  създаване  на  кратки  писмени 

текстове),  формиране  на  знания  за  езика,  чрез  които  да  се  коригират  и 

предотвратяват грешки при неправилна и неуместна словоупотреба; да се 

овладяват  норми  на  книжовния  български  език  от  целевата  група 

обучаеми”),  целта и  задачите на  изследването.  Те  имат  нужда  от 

прецизиране – в  предмета  се съдържат част  от  целите на  изследването; 

водещата цел е представена по-скоро описателно, отколкото концептуално; 

част  от  формулираните  задачи  се  препокриват  по  съдържание  (няма 

причина  да  се  обособяват  две  отделни  задачи  като:  „да  се  проучат 

нагласите на студентите от целевата група да изучават български език” и 

„да  се  изследват  мотивите,  интересите  и  очакванията  на  студентите  от 

Университета „L’Orientale”, изучаващи български език като чужд”). 

В  първа  глава  е  направен  коректен  терминологичан  обзор  на 

понятията,  с  които  се  работи  при  разработване  на  темата,  но  той  не  е 

необходим в този му вариант, защото не представя нови интерпретации, а 

само реферира популярни за методиката и дидактиката понятия.
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Добро впечатление прави фактът, че  във втори параграф на първа 

глава  се  изяснява  къде  и  кога  е  организирано  и  проведено  опитното 

обучение, с каква целева група (от 15 студенти, чиито психолингвистични 

характеристики са представени) и в каква последователност. 

Втора глава „ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДЕЛА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  ЗА  ЧУЖДЕНЦИ  (СТУДЕНТИ  В  УНИВЕРСИТЕТ 

„L’ORIENTALE”,  НЕАПОЛ)”  представя  подходите  за  създаване  на 

функционалния  модел  за  обучение  по  български  език  на  чужденци. 

Разработката  би  спечелила,  ако  по-концентрирано  и  целенасочено  се 

изяснят моделите, които са предложени (в първи и втори параграф), с оглед 

на  тяхната  концептуалност  и  логическа  обвързаност,  а  не  предимно  от 

гледна точка на педагогическите технологии, с които се свързват. И в тази 

глава  излишно  се  реферират  известни  за  методиката  и  дидактиката 

проблеми. 

В  трета  глава (ИНТЕРАКТИВНИ  МЕТОДИ  И  ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАМКИТЕ НА МОДЕЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА 

ЧУЖДЕНЦИ (СТУДЕНТИ В УНИВЕРСИТЕТ „L’ORIENTALE”, НЕАПОЛ) се мотивира 

нов (според авторката) поглед към методиката на преподаване, съобразен с 

културната ни идентичност и с индивидуалните изисквания и очаквания на 

обучаемите. Описани са използваните в опитното обучение интерактивни 

методи:  ситуационни;  дискусионни;  опитни  или  емпирични.  Прави  се 

изводът,  че сред иновативните методи за обучение по български език на 

студентите  от  Университет  «L'Orientale»,  Неапол  се  открояват:  методът 

„дискусия”, чрез който се развиват комуникативните и езикови умения на 

студентите,  и  методът  на  социодрамата,  който  е  опит  творчески  да  се 

персонализират знанията.
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В четвърта глава са представени иновативни идеи за изследване на 

мотивацията и нагласите на обучаемите; за оценяване и самооценяване на 

езиковата подготовка (чрез есе, езиково портфолио, тест, експертна оценка 

на  текст,  създаден  от  чуждоезиков  обучаем  и  пр.).  Професионално  са 

анализирани тестовете за проверка на резултатите от езиковото обучение 

на студентите, за да бъдат направени и изводите от изследването.

ІІ. Значимост на дисертационния труд и приноси 

Разработеният  дисертационен  труд  представя  погледът  на 

докторантката  върху  изучаването  на  български  език  от  италиански 

студенти в интеркултурна среда. 

Приемам,  че  убедително  са  изложени  и  имат  значимост  в 

изследваната област следните практико-приложни приноси:

1. Осъществено е първоначално проучване на нагласите за изучаване 

на  български  език  от  изследваните  лица  (студентите  в  университет  L’ 

Orientale).

2. Изучаването на български език е апробирано с опитно обучение в 

реални условия (Университет L’ Orientale). 

3.  На  основата  на  сравнителен  анализ  между  резултати  от 

самооценяване (портфолио) и резултати от тестово оценяване е показана 

ефективността на обучението на изследваните лица. 

Авторефератът коректно представя съдържанието на дисертационния 

труд. 

Представени са три публикации по темата на дисертационния труд.

Имам следните въпроси: 

1. От формулировката на целта и на хипотезата на изследването се 

създава впечатлението, че понтията  функционален модел и  система не са 

достатъчно  ясно  диференцирани,  затова  моля  за  уточняване  на  Вашата 

позиция за това съотношение.
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2.  Как  бихте  прецизирали хипотезата  си,  за  да  съответства  тя  по-

пълно на целта на изследването?

ІІІ. Заключение:

Дисертационният  труд  е  полезен  за  практиката  на  обучение  по 

български език на чужденци –  търсят се пътища за усъвършенстване на 

обучението с традиционни и иновативни  педагогически методи и подходи, 

затова  предлагам на  Нели Цветанова Стефанова –  Богданска да бъде 

присъдена ОНС «доктор» по педагогика.

24.02. 2015 г.                                Рецензент:
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