
СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Диана Петрова Железова - Миндизова 
относно дисертационен труд на тема „Дизайн на ролеви игри по 

сценарий за обучение по специализиран английски език ”  
за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в 

област на висше образование: 1. Педагогически науки,  
професионално направление: 1. 2. Педагогика  

(Теория на възпитанието и дидактиката – Образователен театър) 
Докторант: Ирина Стойкова Димитрова 

Научен ръководител: доц. д-р Радка Е. Василева 
 

Настоящото становище е изготвено на основание заповед № РД 38 - 
689/02.12.2015 г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”, както и на решение на научното жури по процедурата. 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Ирина Стойкова Димитрова e докторант в редовна форма на 
обучение  
в професионално направление 1. 2. Педагогика (Теория на възпитанието и 
дидактиката – Образователен театър) към Катедра „Дидактика“, Факултет 
по Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ в периода 2012 – 2015 г. 
Процедурата и представеният комплект от документи е съобразен с 
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 
заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.  

Изборът на темата съответства на декларирания практически опит, 
научни интереси и изследователски търсения на докторант Димитрова. 
Професионалният й път като главен преподавател и учител по английски 
език, преподавател по общ и бизнес английски и хоноруван преподавател 
по английски за юристи очертава системност, насоченост и устойчивост 
на нейната професионална реализация в съответствие с научните й 
интереси.   
 
2. Актуалност на тематиката 
 

Обучението по Специализиран английски език традиционно се 
провежда във формална контекстуална среда на текстове за обучение, 
интегрирани с преподаването на основна граматика, като 
интериоризирането на новото знание се апробира в професионални 
езикови ситуации. Съвременната Методика на обучението по английски 
език се характеризира с изключително висока сензитивност относно 
предоставяне на адекватен инструментариум за трениране на 



чуждоезиковите умения и изграждане на устойчива платформа от  
теоретически и практико-приложни знания за успешното овладяване на все 
по-глобализиращия се английски език. Днес в чуждоезиковата методика 
все по-широко се прилага концепцията за отворените иновации, според 
която  за успешното осъществяване на иновационен процес се налага 
активното включване на разнообразни форми на взаимодействие и 
технологичен трансфер. 

Отделните тенденции стават все по-преплетени и 
взаимопроникващи, характеризиращи се с „интердисциплинарност, 
конвертируемост и динамичност“ (Rich, M., W. Borg, The Reforming of 
General Education, New York, McGraw – Hill,Inc, 2015, pp. 63-68.)  

Настоящият дисертационнен труд е потвърждение на това,  
осветлявайки проблема за обучението по специализиран английски език 
предвид теорията за информализация. Проучвайки опозицията „формален 
– неформален“ контекст в рамките на текст за ролеви игри по сценарий се 
изгражда контекстуално зависима комуникативно-образователна 
чуждоезикова среда.  
 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертацията на Ирина Стойкова Димитрова съдържа 181 стр. 
основен текст, разпределен в увод, три глави и заключение. Общият обем 
на ръкописа е 348 страници, включващ  използвана литература и 
приложения. Броят на литературните източници е 226, от които 35 на 
кирилица и 191 на латиница.  

В увода на дисертационния труд са обособени проблема и неговата 
актуалност, хипотезата, предмета, обекта, задачите, както и методологията 
на изследването.  

В първа глава докторантката предоставя обстоен теоретичен анализ 
на понятието „контекст“. Дефинира се информалността в текстовия 
дизайн, като се посочват аспектите на информализация на база авторски 
теоретичен анализ в лингвистичен, прагматичен, метапрагматичен, 
психолингвистичен и философски план на понятията „формалност“ и 
„неформалност“. Разглежда се отношението между образованието и 
психотерапията в драма техниката „ролева игра“, като драма обучението 
уместно се интерпретира в светлината на  трансформиращото преподаване 
и учене. С изключителна прецизност и вещина на практик е описан 
Специализирания английски език в диахронен и прогностичен аспект. 
Предвидливо е очертан клиентския профил на обучаемите -  възрастни 
учащи, с техните очаквания, нагласи  и мотивация за учене, предвид 
концептуалната рамка на последващите експерименти. 

Във втора глава на дисертационния труд са изложени основните 
методи на изследване, описани са получените данни и резултати. 
Представено е измерването на стиловете в текстовете на сценариите за 



ролева игра чрез програмата StyleWriter. Подробно са описани данните, 
събрани от пилотното и същинското проучване, особеностите на 
провеждане на експеримента, данните получени от лексикални тестове и 
устния изпит, от анкетите и полуструктурираните интервюта и писмените 
рефлексии на участниците, като са контекстуализирани с наблюдения на 
изследователя и кратко описание на неговото личното отношение по време 
на обучението. Следва да се подчертае добре подготвеното и осъществено 
на високо равнище емпирично изследване като подбор и конструиране на 
комплекта от изследователски инструментариум, както и коректната 
статистическа обработка на данните. 

В трета глава се интерпретира дисертационното изследване по 

отношение на планирането, дизайна и осъществяването на експеримента,  
както и събирането и анализа на данни. Докторантката детайлно 
проследява процеса на операционализация на авторската ролева игра 
"Кафене Мартенски заек" в обучението по Специализиран английски език. 
Изводите са основателни и убедителни, като се подлагат на верификация и 

чрез съпоставка с предходни проучвания по темата. В откровен, 
неформален стил, в 1л., ед. ч., се интерпретират и срещнатите трудности 
по време на проведените изследвания. Изключително мотивирано е 

представена тезата за преносимост на техниката за дизайн на ролеви игри 
по сценарий за обучение на възрастни учащи по Специализиран английски 
език и на други видове текстове за целите на обучение. Очертаните 

характеристиките на техниката, които я определят като подходяща за 
обучение на възрастни са дефинирани като „възможности“: за езиково 

творчество, за езиково учене чрез забавление, за автономност в ученето, за 
себеизява,  за повишаване на себеувереността при общуване на чужд език, 
за обратна връзка (от останалите учащи в групата и от преподавателя), за 

придобиване на енциклопедични познания от различни познавателни 
области, за личностно развитие чрез трансформиращо учене, за развитие 
на умения за комуникация по принцип.  

Така дефинирани тези характеристики съдържат потенциала на 
индикаторна рамка за провеждане на бъдещи експериментални търсения. 

Авторефератът е коректно издържан според изискванията и 
адекватно синтезира основното съдържание на дисертацията. 

4. Научни приноси 

Приносите в дисертационния труд могат да се диференцират: 

1. Научни приноси – трансформиране на общи теоретични идеи, които  
дефинират конкретни приложни проблеми, подлежащи на 
верификация; създаване и дефиниране на понятието кон-текст и 
понятията ин-форма и не-форма, въз основа на които са изведени 



определения за характеристики на двата основни стила на речево 
общуване – формален и неформален стил; определяне на 
понятийната база на специфичния дизайн на контекстно редуване в 
ролевата игра.  

2. Научно – приложни приноси - създадена и апробирана ролева игра 
по сценарий със заглавие “Кафене Мартенски Заек“, основана върху 
дизайн, изграден посредством техника на т.нар от автора кон-
текстно редуване.  

3. Приложни приноси - оригинално създадени полифункционални и 
преносими към дизайна на други обучителни ресурси упражнения и 
тестове, насочени към практикуването и усвояването на 
лингвистични и говорни умения по специализиран английски език.  

 

4. Публикации по темата на дисертационното изследване 

Представени са 6 доклада - самостоятелни публикации, свързани с 
темата на дисертационния труд; 4 публикувани в чужбина от конференции 
и 2 публикувани в „Списание на Софийския университет за образователни 
изследвания“. Те отразяват различни аспекти на проблема за 
контекстуалния дизайн на учебната среда в чуждоезиковото обучение и 
показват една завидна активност на докторантката. 

 

6. Заключение 
 

Предложения за рецензиране дисертационен труд притежава редица 
достойнства и отговаря на изискванията за дизайн на педагогическо 
изследване. Според таксономията на педагогическите изследвания може да 
се определи с приложно-ориентиран характер. Направените изводи са 
съдържателни и логически коректни, с подчертана научно-практическа 
стойност.  Това ми дава основание убедено да предложа на Уважаемото 
научно жури да присъди на Ирина Стойкова Димитрова образователната 
и научна степен „доктор” в област на висше образование: 1. Педагогически 
науки, професионално направление: 1. 2. Педагогика (Теория на 
възпитанието и дидактиката – Образователен театър). 

 

 
 
 
 
Дата: 19.01.2016 г.                                    Изготвил становището: 
                                                 доц. д-р Диана Петрова Железова - Миндизова 


