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СТАНОВИЩЕ 

на дисертационен труд на тема „Специфика на грешките в овладяването на писането на 

гръцки език като индикатор за отделните форми на дислексия на развитието”  

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на СУ „Св.Климент 

Охридски” в област на висше образование  

1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – 

логопeдия) 

 

Докторант: Андреас Николаос Бессас 

Научен ръководител: доц. д-р Цветанка Луканова Ценова 

 

Изготвил становището: проф.дпн Дора Левтерова, ПУ „Паисий Хилендарски” 

 

1. Актуалност на проблема 

Темата на дисертацията е актуална  и значима, особено в условията на 

приобщаващото образование. Докторантът разработва сложна и съвременна 

проблематика - за хомогенността/разнородността на дислексията на 

развитието и етиологията й. 

2. Познаване на проблематиката от докторанта. 

Докторантът познава базисната проблематика. Общият брой 

литературни източници е 227, от които 54 на български език и 173 на 

английски и гръцки език, посочени са и 7 Интернет източника. 

3. Характеристика на дисертационния труд 

В количествено и структурно отношение представения дисертационен 

труд напълно отговаря на изискванията за докторска дисертация. 

Дисертацията архитектонично е представена в Увод, Три глави, 

Библиография. Използван е стандартен формат на страниците, всичко 238 

страници текст на дисертацията и 40 страници приложения, в които са 

представени протоколи от изследванията; текстовете, рисунките и като цяло 

методите на изследване; както и подробните данни от статистическата 

обработка. 

 

4. Методика и организация на изследване. 

Изследователската програма е представена във втора глава елегантно и 

коректно, и логично следва от литературния анализ в първа глава. В 
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представената обща хипотеза се прецизират три подхипотези: за 

етиопатогенезата на дислексията, установявана чрез типовете грешки; за три 

форми на дислексия: акустична, оптична и езикова; за наличие на определен 

вид грешки при кодиране на графични сигнали на акустично, оптично  и 

езиково ниво. Внесена е и алтернативна хипотеза. Целите и задачите на 

изследователската програма, макар и в подробен описателен план са в 

симбиоза с поставените хипотези. 

В изследователската програма е представен контингент на 

изследването – общо 137 деца от 2-ри  и 3-ти клас, диагностицирани със 

специфична дислексия, от които 75 момчета и 62 момичета, на възраст от 7 до 

9 години. Подробно са описани проблеми в комуникативното поведение и 

четивната способност при участниците в изследването. 

Детайлно и с логическа прецизност са представени методите на 

изследване и идентификационните критерии, съответстващи и подходящи за 

поставените цели, задачи и хипотези.Прилагани са статическите пакети IBM 

SPSS Statistics 19 и JMP. 

В дисертационния труд, докторантът успява да получи достоверни 

доказателства за издигнатите хипотези. Анализът на резултатите от 

изследването е представен на количествено ниво, в таблици и графики, 

отразяващи статистически достоверните данни и е компетентно интерпретиран. 

Изводите от изследването са логически обосновани.  

5.Приноси на дисертационния труд. 

Приносите могат да се очертаят в три групи: 

- Приноси с теоретико-методологичен характер – реализира е 

теоретичен анализ на спецификата на дислексията на развитието, както в 

симптоматиката в устната и писмената реч, така и в симптоматиката на 

поведение, пространствено-времевата координация и рисуване, математически 

операции, социални и психологически последствия. 

- Приноси с теоретико-приложен характер – предложен е 

диагностичен модел, представящ преминаване от анализ на грешките при 

писане към заключения за етиологията (формата) на дислексията и оттам – към 

профилиране на терапията й в дългосрочен план. 
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- Приноси с приложен характер – представените данни могат да 

намерят приложение в  програмите за обучение по гръцки език в гръцкото 

училище и могат да се ползват училищните специалисти. 

 

6. Публикации по темата на дисертационния труд. 

Авторът е представил 5 публикации по темата на дисертационния труд, 

като 4 от тях са на английски език, представени в реномирани гръцки списания 

(под печат) и една на български език в представителното списание „Специална 

педагогика”. 

7. Оценка на автореферата. 

Авторефератът вярно и точно отразява представения дисертационен труд. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Разглежданият дисертационен труд е оформен с прецизност, научна 

вещина и силна насоченост към практиката. Научните резултати, постигнати в 

него са важни за развитието на специално-педагогическата и в частност на 

логопедичната теория и практика. 

Оценката ми за дисертационния труд, автореферата и научните 

приноси и публикации е положителна. Дисертационният труд напълно 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ. 

Постигнатите резултати ми дават основание убедено да предложа на 

Уважаемото Научно жури даде положителен вот за присъждане на 

образователната и  научна степен „доктор” на СУ „Св. Климент 

Охридски” в областта на висше образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – 

логопeдия) на Андреас Николаос Бессас. 

 

08. 09. 2011 г.                                            .......................................... 

гр. Пловдив                                                   /проф.дпн Дора Левтерова/ 

 

 


