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РЕЦЕНЗИЯ 
от проф. д.п.н. Добринка  Тодорина от ЮЗУ „Н. Рилски”– Благоевград 
на дисертационен труд на тема: „Дизайн на ролеви игри по сценарий 

за обучение по специализиран английски език“, разработен от  
Ирина Стойкова Димитрова за получаване на  научната и 

образователна степен  „доктор”“ в Професионално направление 
1.2.Педагогика (Теория на възпитанието и дадиктиката - 

Образователен театър) 
Научен ръководител: доц. д-р Радка Е. Василева 

 Поставеният за разглеждане проблем категорично притежава  
обществена, теоретическа и практическа значимост. Глобализацията в 
европейското и световното пространство, мястото на общуването като 
социален феномен в трите му измерения: комуникативно, интерактивно и 
перцептивно в съществуващия мултикултурален свят, както и 
целесъобразността от утвърждаването на така наречената „втора 
грамотност“ са аргументи в подкрепа на актуалността и дисертабилността 
на разработения дисертационен труд. Същевременно опирането на 
значимата образователна тенденция за засилване ролята на 
педагогическото взаимодействие и оттам на интерактивната образователна 
среда, в случая се осъществява чрез включване на проекция за 
контекстуален дизайн на ролеви игри за обучение по специализиран 
английски език. 
 Представеният за рецензиране труд съдържа увод, три глави, 
заключение, използвана литература и приложения. Общият обем на 
представената разработка  е 348 стр., от които 181стр. е текстът без 
приложенията. Броят на литературните източници е 226, от които 35 на 
кирилица и 191 на латиница, което е впечатляващо и същевременно 
обяснимо, съобразно спецификата на научното изследване.  
 А. Анализ на научните постижения: 
I. По избирането и формулирането на темата на дисертацията: 

1. Докторантката Ирина Димитрова осъзнава ясно значимостта и 
актуалността на избрания за изследване проблем и по целесъобразен 
начин представя аргументите в негова защита.  Темата е 
дисертабилна, предвид мястото й в европейското и в националното 
образователно пространство.  

2.  Формулировката на темата  ориентира към спецификата на 
дисертационния труд, макар че в труда става дума за апробирането 
на повече сценарии, а в заглавието присъства единствено число – 
сценарий.  

II. По наличието, аргументираннето и апробирането на научни идеи, 
концепции, парадигми: 
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1. Авторката представя богато теоретично изследване, с описание на 
редица идеи, подходи, концепции и парадигми, демонстрира 
компетентности за теоретичен анализ и синтез,  умело конкретизира, 
аргументира и обобщава многото  теоретични постановки и научни 
идеи, очертава категорично и собствената си позиция, подплатена с 
приведени доказателства, наличие на обобщения и изводи. 

2. Сполуливо се представя  мястото на ролевата игра като начин на 
контекстуален дизайн в обучението, с акцент върху контекстуалния 
подход; характеризира се учебният процес като контекстуално 
взаимодействие; разглеждат се обосновано особеностите на 
междуконтекстуалното взаимодействие в обучението, 
контекстуалния дизайн на учебната среда в обучението и конкретно 
в обучението по чужд език чрез драма методи; съпоставят се с 
привеждане на аргументи дискурсът и езикът в контекст, както и 
дискурсът и езикът като контекст; представят се различните 
авторови позиции относно адекватността на текстовите учебни 
материали в чуждоезиковото обучение за нуждите на учещите с ясно 
изразена собствена авторска позиция; анализира се сполучливо 
текстовият дизайн и информализирането на речта (в първа глава, 
параграф 1). 

3. Определя се точно мястото на образователния театър като 
контекстна рамка на ролевите игри чрез представяне на спорните 
въпроси за драма или театър, ролевата игра – между психотерапия и 
образование; характеризира се образователният театър, 
образователната драма и процес драмата, функциите на 
образователната драма; налице е подробно представяне на процес 
драмата в чуждоезиковото обучение, употребата на процес драмата в 
езиковата класна стая – с акцент върху основните принципи и 
предизвикателствата пред преподавателя по чужд език чрез процес 
драмата; представя се трансформиращото преподаване в 
исторически план; анализира се мултисензорният принцип в 
обучението; присъства съпоставяне на формалния и неформалния 
контекст с изясняване на понятията форма, информа и неформа; 
определяне на комуникативната компетентност, формалния и 
неформалния контекст в експерименталния сценарий; представят се 
обосновано авторските първоначални съображения относно ползите 
от контекстното редуване в дизайна на ролеви игри по сценарии за 
обучение по специализиран английски език; описват се сходен 
дизайн на текстови материали за обучение по специализиран 
английски език и на сходни изследвания по въпроса; анализират се  
традициите и възможностите на специализирания английски език; 
представят се някои особености при обучението на възрастни със 
съответните характеристики на възрастните учещи, очаквания на 
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възрастните учещи и мотивацията за учене на възрастните; предлага 
се обобщен списък на основните понятия (в първа глава, параграфи 
2-13). 

III. По технологичния механизъм за провеждане на теоретико-
експериментално изследване и умението за анализ: 
1. Проведеното от докторант Ирина Димитрова  теоретико-

експериментално изследване  показва наличието на  компетентности 
за планиране и провеждане на едно цялостно изследване. 

2. Налице е всеобхватно представяне на проблематиката, но излишно в 
съдържанието се включват много на брой параграфи и подточки.  

3. Гарантирана е обективност на изследването чрез използването на 
авторитетни автори, различни авторови подходи, коректно 
измерване на резултатите от проведеното емпирично проучване, 
включително чрез статистически методи. 

4. Демонстрирано е умение за откриване на проблемите и 
осъществяване на логическа връзка между тях, съпоставяне на 
авторови подходи, очертаване на дефицитите в изследването, 
изразяване на собствена авторска позиция със съответни аргументи, 
синтезиране на целесъобразни обобщения. 

5. Използван е адекватен инструментариум: 1 диагностичен тест за 
определяне на ниво; 2 ролеви игри по сценарии; 3 анкети; 7 
лексикални теста; 3 граматични теста; критериална матрица за устно 
изпитване; интервю. 

6. Обхванати са определен  брой и различни групи изследвани лица, 
съобразно спецификата на изследването. Участниците се подбират 
прецизно чрез   попълване на бланка за информирано съгласие и тест 
за входящо ниво на владеене на английски език според Общата 
европейска езикова рамка. Авторката подробно и обосновано 
представя изследователската програма. Нагледно в таблична форма 
се представят етапите на проведения експеримент с определяне 
дейностите на изследователя (преподавател) и на изследваните лица. 
Сценариите за експеримента  се изследват с  компютърна програма 
StyleWriter (Фиг.1 и 2) и с онлайн калкуратор за четивност. Направен 
е сполучлив количествен и качествен анализ на резултатите: с 
необходимото таблично и графично представяне на емпиричните 
данни, търсенето на  причинно-следствените връзки, използването на 
математико-статистически методи на изследване, сравнителен 
анализ между отделните групи изследвани лица, включва се пилотен 
етап на изследването, с оглед правенето на целесъобразни  корекции 
и уточнения в основното изследване; дава се възможност за 
коментари на обучаваните (позитивни и негативни); направена е 

SPSS обработка на данни от писмените и устните тестове; 
установяват се зависимости (във втора глава).  
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7. Очертани са проблеми и трудности по време на изследването; ценна 
е направената съпоставка със сходни изследвания; очертани са 
положителните и отрицателните коментари на изследваните лица; 
дават се идеи за по-задълбочено проучване и бъдещи изследвания (в 
трета глава). 

8. Извеждат се адекватни  обобщения и изводи; очертани са и някои 
недостатъци на експерименталния дизайн, с което авторката 
осигурява обективност на изследването и демонстрира научна 
доблест (в заключението). 
IV. По стила и езика на разработката: 

1. Авторката има свой специфичен стил на писане (с много точки и  
подточки), което донякъде затруднява възприемането на  
дисертационнния труд. 

2. Има адекватност между теоретичната и експерименталната част, 
налице е логическа взаимовръзка между отделните глави и 
параграфи. 

3. Езикът на разработката е четивен, но на места  има допуснати 
технически и други  грешки.  

4. Включени са достатъчен брой литературни източници. Впечатлява 
много големият брой използвани източници на латиница, което е в 
адекватност с темата на изследването. 

5. Налице е богата нагледност при представянето  на идеите чрез 
схеми, фигури, таблици и графики. 

В. Научните приноси в дисертационнния труд имат теоретичен и 
приложен характер. Авторът ги представя детайлно. Те са  адекватни на 
съдържанието на труда,  отговарят на проведеното изследване, поради 
което ги приемам. Смятам, че най-съществените от тях се отнасят до: 
 1.  Теоретични приноси: 

 Създаване от докторанта на оригинална ролева игра по сценарий със 
заглавие “Кафене Мартенски заек“, основана върху дизайн, изграден 
посредством техника, дефинирана от автора като техника за 
контекстно редуване, с включването на  оптимални стратегии и 
конкретни инструкции за специализирано чуждоезиково обучение.  

 Създаване и дефиниране на понятието „контекст“ и понятията 
„информа“ и „неформа“, въз основа на които са изведени 
определения за характеристики на двата основни стила на речево 
общуване – формален и неформален стил в няколко направления – 
лингвистично, прагматично, метапрагматично, философско и 
психолингвистично. 
2. Приложни приноси: 

 Разработената от автора ролева игра съдейства за повишаване на 
резултативността на чуждоезиковото обучение  на възрастни учещи 
със специфични  предпочитания и устойчиво формиран обучителен 
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профил; подходяща е и за трансфер спрямо дизайна на други 
текстови материали за четене с разбиране при обучението по 
специализиран чужд език. 

 Дизайнът на ролевата игра „Кафене Мартенски заек“ включва  
създадени от автора подходящи упражнения и тестове, които 
съдействат за  усвояването на лингвистични и говорни умения по 
специализиран английски език. 

 Чрез прилагането на разработената методика за обучение по 
специализиран английски език се създава благоприятна 
интерактивна среда, която увеличава значително възможностите на 
формалното и неформалното общуване и води до изграждането на 
социално-значими личностни качества у учещите. 

Авторефератът е в съответствие с текста в дисертационния труд. 
Посочените  публикации на автора по темата (6 статии и научни 
съобщения у нас и в чужбина, 5 от които са на английски език) са 
достатъчни на брой за изследвания от този род.  
       Б. Препоръки и бележки: 

1. Целесъобразно е озаглавяването на II и на III глава да бъде 
конкретизирано в съдържателен аспект, тъй като представеното по 
този начин може да присъства в която и да е дисертация и не 
ориентира точно за какво емпирично изследване става дума и за 
каква дискусия. 

2. Първа глава включва много параграфи (13 на брой, част от които с 
по няколко подточки). Целесъобразно е някои от тях да бъдат 
обединени. 

3. Допуснато е несъответствие на формулировката на темата в 
заглавната страница и преди съдържанието на дисертацията. 

4. Необходима е по-голяма прецизност при формулирането на 
предмета на изследването, който трябва да е адекватен на темата на 
труда. 

5. Литературата би трябвало да присъства преди приложенията на 
труда. 

6. Допуснати са някои технически и други грешки – дисертацията се е 
нуждаела от още един внимателен прочит и корекции от автора. 
     В.  Въпрос: 

 Кои са причините за изразената неудовлетвореност от предложения 
дизайн на ролеви игри на някои от участниците в специализираното 
чуждоезиково обучение? 

     Г. Заключение: 
 Представеният дисертационен труд, разработен от Ирина Стойкова 
Димитрова, отговаря на изискванията, които се предявяват към разработки 
за придобиването на  научната и образователна  степен „доктор”. 
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 Демонстрирани са компетентности за откриване на дисертабилен 
проблем и неговото успешно  разработване чрез богато теоретико-
експериментално изследване и адекватен инструментариум.  
 На основата на очертаните достойнства на труда, компетентностите 
и приносите на автора, давам с убеденост положителна оценка на  Ирина 
Стойкова Димитрова за получаването на  научната и образователна степен 
„доктор” в Професионално направление 1.2.Педагогика (Теория на 
възпитанието и дадиктиката - Образователен театър). 
 
15.02.2016 г.                                 Рецензент: проф. д.п.н. Добринка Тодорина 


