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             Със заповед № РД38-689 от 02.12.2015г. на Ректора на Софийски 

университет „Св.Климент Охридски" съм определена за член на научното жури за 

осигуряване на процедурата за защита на дисертационен труд на тема: „Дизайн на 

ролеви игри по сценарий за обучение по специализиран английски език“ за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

              Докторантката е представила необходимите документи, свързани с 

процедурата за защита на дисертационния труд. Представеният комплект 

материали е в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и с Правилника за условията 

и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

„Св. Климент Охридски”. 

             Актуалност. Дисертационният труд на Ирина Димитрова е актуален, 

защото съвременният свят на изобилие от информация създава качествено нова 

среда за общуване, характерна с мултиконтекстуалност, което поражда 

възможности за прилагането на нови учебни подходи и методи в дизайна на 

учебните материали. Учебниците по специализиран английски език на реномирани 

издателства (Оксфорд, Кеймбридж и др.) се основават на формалния контекст на 

текстовете и симулираното общуване. Докторантката си поставя за цел да изследва 

влиянието върху учебния процес на редуването на формален и неформален 

контекст в различна последователност. 

            Изследваният проблем е нов, което само по себе си е значително 

предизвикателство за авторката. Създаден е адекватен инструментариум за 

провеждане на експеримента, включващ диагностичен тест, 2 ролеви игри по 

сценарий,  3 анкети, 7 лексикални теста, 3 граматични теста, критериална матрица 

за устно изпитване, бланка за информирано съгласие. Подробно е разработена 

последователността при  работа със сценариите за провеждане на ролевите игри. 

            Методическите резултати и постижения от ролевите игри се изследват по 

два начина: чрез статистически анализ на резултатите от учебните тестове, 

проведени с учащите след ролевите игри и чрез резултатите от анкетните 
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проучвания с учащите. Чрез експеримента се отчита влиянието на ролевите игри 

върху уменията за говорене и усвояването на специализирана лексика, като се 

прави съпоставка на влиянието на традиционно съставения сценарий "Бизнес 

разговори" и на това на експерименталния сценарий за ролева игра  "Кафене 

Мартенски заек". Проучват се също активността при общуването, мотивацията за 

учене и стреса в учебния процес. Въз основа на тези изводи е направена препоръка 

за използване на представената техника за кон-текстно редуване.  

            Дисертационният труд съдържа 348 страници, от които основен текст (181 

стр.), структуриран в увод, три глави и заключение, а също и 22 приложения и 

библиография. Броят на литературните източници е 226. 

           Структура на труда. Уводът формулира обекта, предмета, актуалността, 

целта, изследователските задачи, хипотезата и методологията на изследване. 

Хипотезата на представеното изследване е, че редуването на формален и 

неформален контекст в дизайна на ролеви игри по сценарий за изучаване на 

специализиран английски език подобрява комуникативните умения на учащите. 

          Първа глава поставя теоретичната основа на изследването, като представя 

основните понятия и идеи в труда. Докторантката дава дефиниции на 

информалността в текстовия дизайн и формулира нови понятия като „кон-текст“, 

„ин-форма“ и „не-форма“. Анализира се сценарият за ролева игра „Кафене 

Мартенски Заек”, създаден от авторката специално за целите на експеримента, като 

се изяснява главната идея на дисертационния труд, а именно, използването на 

техниката за редуване на формален и неформален контекст или кон-текстно 

редуване за обучение по специализиран английски език за възрастни учащи се. 

Дискутира се изследването на комуникативните умения при използване на 

специализиран английски при съчетаване на типично формален кон-текст с 

неформален текстови и/или ситуационен контекст. Кон-текстуалното редуване се 

разглежда в пряка връзка с понятията драма, театър, роля и техниката „ролева 

игра“. Изгражда се хипотеза за влиянието на техниката за кон-текстно редуване 

при ролеви игри върху учебния процес и учащите. Направен е обзор на 

изследванията относно най-подходящия контекст за усвояване на лексика при 

ученето на чужд език и се обосновава нуждата от контекстно вариране в дизайна на 

учебните материали и дейности за изучаване на специализиран английски език. 

         Втора глава е посветена на емпиричната част на изследването и съдържа 

методологията на изследването, получените данни и резултати. Измерено е 

съотношението на формален към неформален стил в експерименталния сценарий 

(50:50) и в контролния сценарий (85:15), използвани в ролевите игри. Анализирани 

са данните от пилотното и същинското проучване и са направени изводи относно 

положителните и отрицателните коментари на учащите за влиянието на ролевите 

игри върху учебния процес и уменията за комуникация. Установено е основно 

различие между двата сценария по отношение на влиянието върху развиването на 
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умения за комуникация на специализиран английски език. Тази разлика се състои 

във фокуса върху лексикалното учене при преобладаващо формалния сценарий, от 

една страна, и фокуса върху усъвършенстването на уменията за общуване на чужд 

език чрез мотивиращо обучение с намалено напрежение и стрес, от друга. 

Анализирани са и предпочитанията на респондентите относно избора на сценарий 

на ролевата игра. 

          Трета глава дискутира провеждането на дисертационното изследване: 

прегледа на  литературата, дизайна на експеримента, изработването и прилагането 

на инструментариума, етапите на експеримента и събирането и анализа на данните. 

Измерена е формалността и неформалността в стила на текстовете, използвани в 

ролевите игри. Дискутират се проблемите и трудностите при провеждане на 

изследването. Прави се съпоставка на изследването с предходни проучвания по 

отношение на контекстната наситеност и яснота. Изследват се основанията за 

използване на техниката на редуване на формален и неформален контекст при 

възрастни учащи. Начертават се посоки за бъдещи изследвания. 

           В заключителната четвърта глава е направен изводът, че 

експерименталният дизайн, основаващ се на техниката за формално-неформално 

кон-текстно редуване, влияе позитивно на комуникационните умения на възрастни 

учащи за целите на общуване на специализиран бизнес английски език, особено по 

отношение на уменията за говорене и усвояването на специализирана лексика. Този 

извод е направен както на основата на обективни тестове, така и чрез анкетно 

проучване сред учащите. Направена е препоръка за дела на използване на 

техниката за кон-текстно редуване в курса по специализиран английски. 

Резултатите от предложеното изследване могат да намерят приложение в  

чуждоезиковото преподаване и при дизайна на учебни помагала по специализиран 

чужд език. 

         Изводите и приносите на дисертационния труд са формулирани коректно. Те 

логически следват от изследването, базирано на проведения експеримент. 

Дисертационният труд се характеризира с редица теоретични приноси като 

определяне на характеристики на формалния и неформалния стил, дефиниране на 

понятието кон-текст и понятията ин-форма и не-форма. Методическите приноси с 

научно-приложен характер включват създаването на сценарий за ролева игра, 

основан на техниката на кон-текстуално редуване, заедно с упражненията и 

тестовете към нея, и вклюването му в експеримента, постигане на цели от 

афективен и взаимоотношенчески характер посредством ролеви игри с контекстно 

редуване, разкриване на предимствата и ограниченията на двата вида дизайн с 

различен обем текст с формален и неформален стил. Изразявам съгласие с 

приносите, формулирани от докторантката. 

       Заключение. Дисертационният труд на докторантката Ирина Димитрова е 

самостоятелно и завършено научно изследване, с успешно реализирана цел и 
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конкретни теоретични и научно-приложни резултати. Докторантката показва  

способности да дефинира понятия, да осъществява научни експерименти, да 

създава и прилага ролеви игри с редуване на различен контекст и да постига цели 

от методически и педагого-психологически характер. 

       С пълна убеденост предлагам на членовете на научното жури да гласуват за 

присъждане на образователната и научната степен „доктор” на Ирина Димитрова. 

                             

01.02.2016 г.                                   Член на научното жури: 

                                                                                              Доц.д-р Бистра Дудева 

 

 


