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СТАНОВИЩЕ 

по процедурата за присъждане на образователна и научна степен 

"Доктор" в Професионално направление: 4.6 Информатика и 

компютърни науки (Информатика) 

на Теменужка Борисова Зафирова-Малчева, 

 

Изготвила становището: доц. д-р Евгения Йовкова Сендова, Институт по 

математика и информатика при БАН, jenny@math.bas.bg 

 

Представеното по-долу становище е написано на основание на заповед № РД38-

484/17.07.2015 на ректора на СУ, както и на решение на научното жури по процедурата 

(Протокол № 1 /23.07.2015). 

Изготвена е в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, неговия Правилник и 

Правилниците за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 

академични длъжности на Софийския университет (СУ) и на Факултета по математика и 

информатика на СУ (ФМИ). 

1. Анализ на научните и научно-приложните постижения в дисертационния труд 

Предложеният дисертационен труд трябва да се разглежда в контекста на поставените 

от автора цели: 

 Да се проектира и разработи примерна специализирана софтуерна среда, 

отговаряща на предварително зададени критерии и подходяща за компютърно 

обучение на деца с церебрална парализа; 

 Да се създаде и опише модел за проектиране и разработка на образователен 

софтуер за деца със специални нужди; 

 Да се реализира компютърно обучение, основано на разработената софтуерна 

среда, като се определят основни педагогически подходи при компютърно 

обучение на деца с церебрална парализа. 

В този смисъл, фокусът на изследванията, разработения модел и приложенията в този 

труд е върху обучение на основни компютърни умения в условията на българските 

училища. Затова повечето технологични новости, които в момента са предмет на 

интензивни изследвания в тази област, но са практически неприложими масово у нас, са 

извън обсега на дисертацията. 

След тази уговорка смятам, че постиженията на автора могат да се разглеждат като 

информатично-приложни в специфичен образователен контекст, които напълно отговарят 

на формулираните по-горе цели и задачи. Става дума за обучението на деца с церебрална 

парализа, което поставя предизвикателства от най-разнообразен характер пред учени: 

лекари, психолози, учители, родители и изследователи в областта на информатиката и 

съвременните информационни и комуникационни технологии, като изисква дългосрочни 

обединени усилия на представители от тези области.  

Дългосрочните интереси и ангажираност на Теменужка Борисова Зафирова-Малчева 

към проблемите на обучението на деца с церебрална парализа и потенциала на 

компютърните технологии за подобряването му личи от изследванията и разработки й, 

представени на национални и международни форуми в периода от 2001 до 2013 г. Особено 
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ценно е внедряването на софтуерния пакет „Къща на игрите“ в редица училища в 

България, в които се обучават деца с церебрална парализа. 

Проектирането, адаптирането и разработването на специализирани софтуерни 

средства, експериментирането им с различни целеви групи, последователното 

модифициране, обогатяване и усъвършенстване в продължение на 14-годишен период са 

ярко доказателство за сериозна професионална отговорност и хуманна посветеност на 

благородна и трудна кауза от страна на автора. 

Друг впечатляващ резултат е включването на разработения от автора модел на 

образователен софтуер за деца със специални нужди, както и принципите на проектиране и 

разработване на специализирана среда за компютърно обучение на деца с церебрална 

парализа в един изборен и един задължителен курс за специалността Математика и 

информатика на ФМИ. 

2. Общо описание на представените публикации 

Представени са 9 статии (от които една самостоятелна) в сборници от доклади на 5 

национални и 4 международни конференции. Забелязани са 3 цитата на статия, 

публикувана в сборник доклади от международна конференция (Eurologo 2001). 

Като приложение е дадено Ръководство за потребителя на специализирания 

софтуерен пакет „Къща на игрите“. 

3. Приноси на кандидата 

Основните приноси на кандидата от информатична гледна точка са:  

 разработването на:специализиран софтуер за компютърно обучение на деца с 

церебрална парализа според предварително зададени критерии, извлечени след 

анализ на проблемите, срещани от децата с такова заболяване при работа с 

компютър в конкретен период и място; 

 модел за разработване на софтуер за деца със специални нужди, с по-широк обсег 

на приложение от експериментирания специализиран софтуер. 

 

Научно-приложните приноси са свързани с провеждането на обучението на деца с 

церебрална парализа с помощта на разработения специализиран софтуер, 

експериментирането на предложените от автора педагогически подходи и посочените 

конструктивни перспективи за осъвременяване на „Къщата на игрите“ в съответствие с 

последните постижения от технологична гледна точка, включително мобилните 

технологии. 

Добро впечатление прави прецизирането на личните приноси от страна на автора в 

разработки и публикации, които разбираемо имат колективен характер. Например от 

справката на стр. 83 от дисертационния труд личи, че софтуерната специализирана среда е 

дело на екип от 4 души, като е откроен конкретният принос на дисертанта.  

Цялостното оформяне на специализираните образователни игри в единен софтуерен 

пакет "Къща на игрите" със специфична структура е идея на дисертанта, като програмната 

част е съвместно с Ивайло Иванов. 

Общият образователният модел е разработен съвместно с Пенчо Михнев, а моделът за 

дизайн на образователен софтуер за деца със специални образователни нужди се основава 

на този общи модел и е собствен принос на дисертанта. 
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4. Критични бележки и препоръки 

Основните ми критични забележки са свързани с оформлението на автореферата. 

Забелязах значителен брой грешки от граматичен и стилов характер, които съм нанесла в 

предоставеното ми копие. 

Основната целева група на проведеното обучение са деца с церебрална парализа, но 

този термин се заменя на места с деца със специални нужди, без да се конкретизира какъв 

тип нужди се имат предвид. 

От методическа гледна точка сериозна грешка е смесването на термините „цифра“ и 

„число“ в играта „Сравнения“ от „Къщата на игрите“: Целта е потребителят да въведе 

от клавиатурата правилната цифра (по-голямата или по-малката, в зависимост от 

въпроса) – стр. 20 от Ръководство за потребителя. 

Работата би спечелила от един по-задълбочен анализ на най-новите постижения в 

областта на интерфейса за деца с церебрална парализа и аргументирана препоръка кое е 

приложимо в конкретните условия в България, върху основата на досегашния опит у нас. 

 

5. Заключение 

Познавам Теменужка Зафирова-Малчева от студентските й години във ФМИ.  

Ангажираността й с един проблем от образователната сфера, който има важни хуманни 

аспекти, винаги са били вдъхновяващи за колегите-информатици и за дейците от 

медицинската сфера. 

От отзивите на студентите за нея  като преподавател също разбирам, че я ценят като 

специалист и отдадена на професията си личност. 

От представянето й в международни форуми също съм с отлични впечатления. 

 

Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка на представения труд и да 

препоръчам на уважаемото жури да присъди на Теменужка Борисова Зафирова-Малчева 

образователната и научна степен "Доктор" в Професионално направление: 4.6 

Информатика и компютърни науки (Информатика) 
. 

София, 10.09.2011    Изготвила становището:  

          (доц. д-р Евгения Сендова) 


