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 Общо представяне на кандидата. Образователен и научен статус. 

Емануела Стоилова е магистър по Специална педагогика и Логопедия. 

Образованието си завършва през 1998 г. в СУ „Свети Климент Охридски“. 

В продължение на 12 години (от 2001 до 2013 г.) докторантката работи 

като специален учител на деца със зрителни затруднения и множество 

увреждания в Училището за деца с нарушено зрение” Луи Брайл”, гр. 

София. Това е добър атестат, който говори за добро познаване на 

практиката и потребностите на целевата група, обект на изследване в 

дисертационния труд. Член е на Българска Асоциация за Обучение на 

Зрително Затруднени Деца.  

  Специализирала е в чужбина  по програмата Educational Leadership 

(ELP) през 2004-2005 г. Educational Leadership Program (ELP) в 

училището „Пъркинс“ в САЩ по проблемите на децата със зрителни 

затруднения и множество увреждания, и сляпоглухи. От 2006 год.. е член 

на ICEVI.  

 От 2013 г. е щатен преподавател в катедра Специална педагогика и 

Логопедия към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ 

„Св. Кл. Охридски“.  Като асистент в специалност Педагогика на зрително 

затруднени е водила семинарни и практически упражнения по всички 

основни дисциплини.  

 Регистрирани са участия в редица международни конференции и 

обучения в областта на педагогиката на зрително затруднените и в 

европейски проекти по програмите Темпус и Сократес, както и в проекти 

на фондация Хилтън/ Пъркинс - САЩ.   

 Цялостната дейност на Емануела Стоилова свидетелства за 

последователност и  задълбоченост на интересите ѝ към проблемите на 

децата със зрителни затруднения и множество увреждания, както и за 

добра професионална подготовка в теоретично и практическо отношение. 



Актуалност на дисертационния труд. Групата на учениците с множество 

увреждания представлява голямо предизвикателство за специалистите, тъй 

като обединява спецификите на конкретните нарушения, но при 

комбинациите им се налага комплексен подход, твърде различен от този, 

който се прилага при изолираните увреждания. Още по-голямо 

предизвикателството представляват невербалните случаи, които са обект 

на настоящия дисертационен труд. При тях трудностите са свързани не 

само със стратегиите за работа, но и с конструирането на прецизни 

методики за оценка на комуникативните им способности, които са в 

основата на разработването на адекватни програми за въздействие. В този 

смисъл настоящият труд се характеризира с подчертана актуалност за 

съвременната наука и практика.  

 

 В структурно отношение разработката съдържа четири глави, увод, 

заключение и приложения, като общият обем е 142 текст и 12 страници 

приложения. В приложенията детайлно е представен инструментът на 

изследването. Литературната справка съдържа 64 заглавия на кирилица и 

латиница.  

 

 Теоретичната постановка на проблема е представена в две основни 

посоки: особеностите на комуникацията при зрително затруднените деца с 

множество проблеми и оценката на комуникативните им способности. В 

тази връзка са описани етапите в  комуникативното развитие на зрително 

затруднените деца с множество увреждания, както и се поставят на анализ 

понятията вербално и невербално общуване.  

Съвсем логично и последователно се разкриват основните страни на 

процеса за оценка на комуникативните умения като са представени 

особеностите на този процес. Те са разгледани на фона на палитрата от 

системи и средства за комуникация при зрително затруднени ученици с 

множество увреждания и пътищата за определяне на основния начин за 

общуване при изследваната група деца. Наред с теоретичната информация, 

авторката предоставя практически насоки за овладяване на комуникативни 

умения от изследваната категория лица. 

Следва да отбележа, че изложението се отличава с адекватен за 

научна разработка  стил и добри умения за интерпретация на чуждия опит.   

 

 Дизайнът на емпиричното изследване е построен съответно 

изискванията на конструктивното изследване. Експериментът е с 

констатиращ характер. Програмата на  изследване съдържа целта, 

хипотезите, задачите, методите, контингента, методиката и процедурата на 

изследване. Така формулираните цел и хипотези отговарят на основните 

аспекти, отразени в теоретичната рамка. Поставените задачи съответстват 

на целта и научното предположение.  Контингентът наброява 52 зрително 



затруднени ученици с множество увреждания, които представляват 

генералната съвкупност за територията на страната. Това е сериозна 

предпоставка за обективност на емпиричните данни. Информацията за 

участниците в изследването е изключително детайлна и подкрепена с 

таблици и графики. Докторантката прилага три оценъчни процедури: 

Комуникационната карта на Катлийн Стремъл, Комуникационната 

матрица на Чарити Роуланд и Скринингово оценяване на функционалните 

умения (FSSI- Functional skills screening inventory) на Бекър, Скър, Паолети 

и Хамър – раздел „Общуване“ Този избор е убедително  аргументиран..  

Всяка една от трите оценъчни процедури са подробно описани и са 

илюстрирани в приложенията. Статистическата обработка на данните е 

осъществена с програмата SPSS-20.0  и Excel. 

 Данните са интерпретирани количествено и качествено по 

отношение на инструментите на изследването. Получените резултати, 

тяхната достоверност и начинът на обсъждането им са представени 

последователно и точно. Приложените таблици, по подходящ начин, 

визуализират оценката на тестовите задачи по зададените параметри. 

Целенасочено и последователно се осъществява връзката между 

получените резултати и  предварително формулираните хипотези на 

изследването.  

 

 Естеството на дисертационната разработка дава основание за някои 

разяснителни въпроси: 

1. Как се осъществява адаптирането на методиките за изследване при 

различните групи деца (напр. сляпоглухи, зрително затруднени с 

аутизъм и т.н.)? 

2. Каква е практиката в нашата страна, по отношение на оценката на 

комуникативните способности на изследваната група деца до 

настоящия момент? 

3. Как вижда авторката оптималното приложение на предложените 

методики в практиката?  

 

Препоръките ми са основно в структурно отношение: да се прецизира 

номерацията на главите и параграфите; да се предвиди параграф с 

информация за статистическите методи в трета, наред с останалите методи 

на изследване, както и да се задълбочи качественият анализ на емпирично 

получените данни.  

 

Текстът на автореферата  отразява съдържанието на дисертацията. 

Налице са три публикации по темата на дисертацията. 

   

Приносите с научно-приложен характер на рецензирания труд са 

следните: 



1. Обогатяване на теорията и практиката в областта на специалната 

педагогика (в частност обучението на зрително затруднени деца с 

множество увреждания) у нас с изследване, осъществено с научен 

подход. 

2. Анализирани са ценни теоретични постановки, свързани с 

комуникацията и оценяването на комуникативните умения при 

зрително затруднените деца с множество увреждания. 

3. Обогатена е българската практика с процедури и методики за 

оценяване, доказали своята ефективност. Изследвана е генералната 

съвкупност от лицата, отговарящи на критериите на експеримента, 

което гарантира максимална обективност на получените по 

емпиричен път данни. 

4. Преведен и апробиран е пакет от методики за оценка на 

комуникативните способности, част от които се предлагат и във 

вариант за родители.  

5. Единият от тестовите инструменти  (Комуникационната матрица на 

Роуланд) е предоставен на български език за свободно ползване от 

родителите  на зрително затруднени деца с множество увреждания 

в  Интернет пространството. 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Обсъжданият проект на дисертация по актуалност, замисъл, начин на  

изложение, обработка и анализ на данните, както и неговите приносни 

моменти, удовлетворява изискванията на Закона за научните степени и 

звания. Това ми позволява да предложа на Уважаемото Научно жури да 

присъди на Емануела Стоилова образователната и научна степен „доктор” 

в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, научна специалност 05.07.01.- Теория на 

възпитанието и дидактика.  

 

 

17.05.2015г.                                                   Рецензент: 

Гр. София                                                               (доц. д-р Н. Балканска) 
 


