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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Енчо Герганов, 

Департамент по когнитивна наука и психология,  

Нов български университет 

за дисертационния труд НОРМИ ЗА ПРАВИЛНО ПИСАНЕ  И СКРИНИНГ НА 

ПРИЗНАЦИ ЗА ДИСЛЕКСИЯ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ II, III И IV КЛАС 

на Цветанка Ценова, доцент във Факултета за начална и предучилищна 

педагогика към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Трудът е 

представен за защита с цел получаване на научната степен “доктор на науките” 

по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – 

Логопедия). 

 

 В дисертационното си изследване Цветанка Ценова си поставя за 

основна цел да разработи нормативи за правилно писане в периода на 

овладяване на писмената българска реч от учениците във II, III и IV клас. 

Разкриването на видове затруднения, които са показател за дислексия, е 

допълнителна цел, пряко свързана с основната. Използваният от авторката термин 

“норми за правилно писане” донякъде е двусмислен, защото нормите за правилно 

писане се задават от Правописната комисия и се отразяват в правописните 

речници. В случая докторантката си поставя по-скоро за цел да разработи 

статистически нормативи за грешки при писането в периода втори – четвърти 

клас. Естествено е да очакваме, че в този период, когато все още овладяват 

писмената реч, децата ще допускат грешки от всякакъв тип. Интересно е да се 

установи от какъв тип са тези грешки и с каква честота се появяват при писане 

под диктовка. Те са естествен продукт на овладяването на писането и се преодоляват 

с развитието на писмената култура. В изследването си докторантката прави 

тъкмо това – да получи банка от грешки при писане под диктовка от деца в извадка, 

представителна за тази група ученици. След това прави задълбочен анализ на 

тази банка и установява допустимите грешка за децата с нормално езиково развитие. 

Въз основа на този анализ тя определя показатели, които характеризират 

затруднения в писането на деца с вероятна дислексия. Тази изследователска 
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задача е уникална. Не ми е известно някой да е правил честотен анализ на 

грешките при писане на ученици в началните класове с цел да установи 

подобни норми. В този смисъл темата е много актуална, а разработката с голяма 

степен на значимост.  

 Докторантката ситуира изследователските си задачи в интердисциплинни 

теоретични рамки, които обхващат класически лингвистични постановки за 

писмеността и принципите на българския правопис, установени закономерности 

при когнитивната преработка на устната реч, разкрити в невропсихологията и 

психолингвистиката механизми на четене, поетапното формиране на уменията 

за четене и писане в обучението и др. Всички тези теоретични въпроси заедно с 

прегледа на научната литература, в която те се разглеждат, се обсъждат 

задълбочено в първа част на първа глава на дисертацията. Втора част е 

посветена на теоретичните и експерименталните изследвания на дислексията. И 

по тези въпроси доц. Ценова се насочва към същностни въпроси, убедителни 

теоретични постановки за механизмите на дислексията и нейното разпространение, 

за симптоматиката на специфичната дислексия, която се проявява при четене и 

най-вече при писане. Силно впечатление прави умението на авторката да 

проблематизира водещи идеи в критично креативен план и да извежда основни 

постановки до операционно равнище, необходимо за конкретното изследване, 

което тя планира.  

 Същинското собствено изследване е представено във втора и трета глава 

на дисертацията. Във втора глава доц. Ценова декомпозира целите си в 8 

хипотези и 8 изследователски задачи с висока степен на съдържателност и 

значимост за практиката. Тук е описана подробно и процедурата за съставяне 

на представителната извадка от ученици във втори – четвърти клас. В честотни 

таблици е представена структурата на извадката от 1440 деца по отношение на 

важни социодемографски показатели, като пол, клас, социален статус, определен 

по престижност на населените региони, училище и др. По-нататък, като резултат 

от предварителния анализ на данните от писането под диктовка, докторантката 

открива, че децата в извадката най-общо могат да се отнесат към две категории 

– без особености и с особености в писането. Към децата с особености тя отнася 
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децата със специални образователни потребности, като деца с лека умствена 

изостаналост, неограмотени с билингвизъм, с детска церебрална парализа, със 

слухови нарушения, със зрителни нарушения и др. Извадката е добре балансирана 

по тези показатели и след първично изследване, в резултат на което са 

изключени децата със специфични образователни проблеми, нейният обем се 

редуцира до 1377 деца. Докторантката определя окончателния обем на извадката 

след професионален анализ на всички аспекти, които имат отношение към 

проблема за създаване на нормативи за грешки при писане в тази училищна 

степен. Подробно са представени основанията за подбор на текстовете за диктовка 

и моделът за оценяване на грешките при писане. Направена е убедителна 

типология на грешките на макроравнище и микроравнище на писмения език. 

Към всяко равнище са обособени специфични типове грешки. Моделът за 

типологизация на грешките е йерархичен и обхваща всички възможни грешки и 

правилата за отнасянето им към съответния тип. Например, грешките на 

микроравнище се отнасят към шест категории, като към всяка категория са 

набелязани от един до 15 вида. Тази класификационна матрица е теоретично 

защитена и операционно изпълнима. Тъкмо чрез нея е направен статистически 

анализ на типовете грешки и са изведени съответните нормативи за отделните 

класове. При анализа на грешките в получената банка са приложени както методи 

на описателната статистика, така и методи на статистическата изводимост, като 

t-критерия за значимост на разлики между средни, F-критерия за значимо влияние 

на независими фактори върху зависими променливи и др. Докторантката е 

направила и подходящи нормировки за интензивността на грешките спрямо 

дължините на текстовете за диктовка, измерени в брой думи, брой букви, брой 

фонеми и пр. Това се е наложило поради различната дължина на текстовете за 

диктовка в трите различни класа. Доц. Ценова е дала добра аргументация защо 

е използвала различни текстове за диктовка. Според мене обаче щеше да е добре 

използваната схема да се допълни със задачата учениците в трите класа да 

правят и диктовка по един и същ текст. Така по-добре и по-категорично щеше 

да се изследва динамиката при усвояване на писането в различните класове. 

Нормировката решава количествените аспекти на проблема, но маскира в известна  



CTeIIeH KaTIeCTBeHU npOtBIl Ha IIUCaHeTO. 863 OCHOBa Ha MHOIOaCIIOKT€H CTaTI'ICTIITI€CKII

a]FraJrr43 Ha AaHHr{Te oT r.r3cneABaHeTo ca I,I3BeAeHII HOpMII 3a lpeIxKII IIO KJIaCoBe I4

ilon. flo re3l4 HopMIr AoKropaHTKara (bopMtrparprr rpyrlr - rpyra-HopMa' MeXAlrHHa

ryy11a r4 tpyla oT Aerla cT,c 3aTpyAHeHI,It. ,{oraro [poUeHTT,T Ha rpeluKrlTe B rp]irlaTa-

HOpMa HaMaJrrrBa B no-topHrrTe KJracoBe' rrpoueHTbT Ha lpeIIIKI4Te B lpyrlaTa Ha AeuaTa

c:bc 3arpyAHeHrl.fl e ycrofirrr4B 3a rpr4Te KJraca. ,{annure ca anaJrv3trpaHl4 MHolo

AeTafinHo oT |rreAr4rrle Ha AeUaTa c eBeHTyiuHa AIrcJreKcIrt, KaTo ce olpeAeJUIT HopMI4 3a

lporleHT Ha tperrrKr4Te B:bB BcsKa rpyla. Brs ocHona Ha re3lr auaJrrl3rt AoKTopaHrKara

AOKa3Ba HaJrrrrrr4eTo Ha ABe noAKaTeroprrv Ae\a B ocHoBHaTa KaTelopus Ha AeIIaTa

c.rc 3arpyAHeHr{l, Koero AaBa ocHoBarlae Ia ce roBopl{ 3a ABa BI4Aa cnellu$nuHu

Hapy[IeHl{fl - cnet4ur\uqHu HapyrueHun Ha yueHemo *r cnequfuuua ducnerccun' Tosa

e MHOIO CT,IIeCTBeH TeopeTuqeH IIpIIHOC Ha AOKTOpCKaTa AIICepTAuJdfl.

Aeropeseparr,T orpa3qBa ocHoBHoro cbAtpxaHl{e Ha Al4cepralll4-sra. Cnpasrara

3a HayrrHr4Te nprrHocr{ csAT,pN(a peanHIITe Har{HI,I IOCTIT)KeHI'{.'I Ha AoKTOpaHTKaTa.

llo reuara Ha Ar{ceprar\usra ca HarrpaBe:ou 7 nyltrrKalll4rr B rIpecrI,IXHI4 Hayr{H[

r431iaHrrl, KoeTo yAoBneTBop-sBa I43[cKBaHeTo sa uy6:ruxyBaHe Ha loJItMa qacT oT

Ar{cepTauv oHHoTO I43CneABaHe.

B 4racepraqrroHHoro crr rtcneABaHe AoII. I{neranxa I-{euona [paBI4 I4HTepecHrr

Teoperl4rrHl{ Aon'bJIHeHra-s K:EM Teopulrre :a cnequ$urrHu HapyrreHlr{ Ha yrleHero

(reoperuvnu nprrHocr4 Ha rpyAa) r4 rrpeAcraBt HopMarvBvr 3a rpelrrKl4 B IllrcaHero

rroA ArrKToBKa npfl Aerla oT BTopu Ao r{eTBbpTI4 KJIac. Tesn nopvlaTnBil I{MaT IoJItMo

3HaqeH[e 3a cKprrHrrHf Ha Aerla c AI{cneKcIIS B npaKTuKaTa Ha T.s'xHoTO OTKpI'IBaHe I4

crreul4aJlHo o6yreune (npar<ruxo-npl4no)KHI'I upraHocu).

B:ss oCHosa Ha rrocoqeHr4Te Hayr{Hr4 rrOcTI{XeHI4t B AoKTOpcKaTa AIICepTaIII4JI IIIe

tnacyBaM y6e4eHo Aa ce AaAe Ha AoKTopaHTKara I-{eerauxa I{euoea Haf{Hara cref{eH

"doxmop Hu Ha))Kumett, Karo rrprr3oBaBaM Ir ocraHaJII4Te yBaxaeMl4 qJIeHoBe Ha

HayuHoro xrypx Aa rnacyBar rronoxr4TeJrHo 3a TOBa rlpeAnox(eHl4e.
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