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Обща характеристика 

 

Темата на дисертационния труд е изключително актуална и значима, 

което се определя от следното:  

        Първо, в условията на все по-нарастващата глобализация във 

всички сфери на живота интегративната роля на езика се проявява с все по-

голяма необходимост, като акцентът пада върху чуждоезиковото обучение. 

Така езикът се превръща в „своеобразен език” за пълноценно общуване и 

реализация в свят „без граници”, като акцентът пада върху мисията на 

Университета като образователно-възпитателна институция. 

Разглеждането на педагогическите проблеми в ерата на глобалните 

технологии е важно, защото новия век е време на промяна на ценности. От 

една страна, това изисква осъществяването на различните дейности да се 

реализират чрез нов тип интелектуални и духовни способности, а от друга 

страна, търсенето на автономността на личността чрез овладяването на 

богатството и многообразието от културни ценности в това число и на 

езика.  

        Второ, чуждоезиковото обучение и приложната лингвистика 

като цяло не правят изключение от общата тенденция на активно 

интегриране на технологиите в преподаването и ученето в търсенето на 

интензивното развитие и непрекъснатата активност на студентите по 

посока език, интелигентност и творчески потенциал. В този смисъл през 

последното десетилетие информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ) се превърнаха в съществен елемент на университетската 

учебна среда, като така изборът на темата на труда подчертава ролята на 
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интензивното развитие на езиковите способности за цялостното личностно 

развитие под влияние на езика и подчертава интегративната същност на 

езика. В този контекст авторът счита, че е от решаващо значение 

интегрирането на ИКТ във висшето образование да бъде определено като 

основен приоритет, както на институционално (университетско) ниво, така 

и на национално ниво, да бъдат дефинирани целите и задачите пред него, 

но и отношението към него, което много рядко е било предмет на 

проучване в контекста на езиковото обучение. В концептуален план 

фокусът е насочен към предлагане на конкретен педагогически дизайн на 

електронно обучение по чужд език за студенти-начални училищни 

педагози, който е личностно-ориентиран и подкрепящ изграждането на 

умения за учене през целия живот,  базиран е в условията на стимулираща 

учебна среда, изградена с помощта на ИКТ и отчита индивидуалните 

потребности на обучаемите като са разкрити специфичните особености на 

езика, който се превръща в главен фактор за протичането на определена 

социална ситуация, в която студентът реализира своите речеви 

способности.  

          Така проучването отразено в дисертационния труд от тази гледна 

точка протича в три направления – от гледна точка на ключовите 

компетентности за учене през целия живот, разработеният педагогически 

дизайн на електронно обучение по чужд език за студенти-педагози, както и 

собствената им дейност. От тази гледна точка, според Илияна Симеонова, 

това  има отношение към развиване на три от тях: умения за общуване на 

чужди езици, общи умения за учене и дигитална компетентност. Така се 

анализира теоретическата същност на феномените чужд език и реч, както и 

собствената речева дейност на студентите –  динамичното, вариативното, 

своеобразно речево развитие и дигиталната компетентност, развитие на 

езиковите способности на студентите, чрез интеграцията с други дейности.    

           Представеният дисертационен труд е в обем от 219 страници 

печатен текст и е структуриран в увод, четири глави, изводи и обобщения, 

научно-теоретични и научно-приложни приноси, заключение, литература 

(съдържа 39 източници на български език и 111 на английски език) и 3 

приложения към основния текст. Към дисертационния труд е създаден 

електронен курс по практически английски език, достъпен от сайта на 

системата за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“: 

http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2107.  

          Уводът и постановката на проблема очертават сравнително добре 

насоките на автора по отношение дидактическия потенциал на 

електронното обучение за нуждите на обучението по практически чужд 

език на студенти от специалност „Начална училищна педагогика и чужд 

език”, като се разработва и апробира педагогически дизайн на електронно 

обучение по чужд език в смесена форма, анализира се и се систематизира 

опита от имплементацията на университетско ниво. Така Илияна 

http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=2107
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Симеонова доказва, че в съвременния информационен свят и 

структурните изменения, и промените, в системата на образование като 

образователни изисквания, програми, методически системи и т. н. нараства 

необходимостта от комплексно и балансирано отношение към 

теоретичната и практичната страна на обучението – просто медиите 

конструират света и създават нова паралелна реалност, като този факт се 

отразява върху аудиторията, особено на младите хора.  

В първата глава на дисертационния труд се представят различни 

аспекти на интегрирането на информационните и комуникационните 

технологии в университетското образование. Откроени са същността и 

спецификата на електронното обучение и на смесеното обучение като 

форма на електронно обучение, изяснява се предметната област на дизайн-

теорията на обучение като научно-приложно направление на дидактиката, 

разглеждат се и се анализират конкретни дидактически модели на 

електронно обучение във висшето образование, направена е педагогическа 

характеристика на мултимедийните и уеб технологии в обучението и в 

частност в методиката на преподаване на чужд език на възрастни, 

изясняват се и се прецизират ролите и функциите на преподавателя и 

обучаемия в уеб-базирана учебна среда, очертават се тенденциите за 

развитие на информационните и комуникационни технологии в 

образователен контекст, представят се основните инструменти на 

системата за управление на обучението „Moodle” за нуждите на 

обучението по чужд език. 

Във втората глава се описва емпиричното проучване на проблема, 

който е посветен на разработката на педагогическия дизайн на 

електронното обучение по чужд език на студенти-педагози.  Направен е 

анализ на потребностите на студентите в обучението по чужд език, 

избрани и анализирани са методиката на преподаване и теориите за учене в 

светлината на конструктивистката образователна парадигма – 

систематизирани са параметрите на активното и автономното обучение на 

базата, на които е разработена теоретичната рамка на педагогическия 

дизайн, по която е осъществено електронното обучение в смесена форма.  

Представена е структурната и съдържателната характеристика на 

електронния курс по практически английски език заедно с организацията 

на обучението. 

Третата глава  на дисертационния труд представя и обосновава 

методологията и дизайна на емпиричното количествено-качествено 

изследване. Организацията на изследването и изследователския 

инструментариум са представени според използваните методи на 

изследване, а именно педагогически експеримент, действено изследване 

(активно изследване в действие), тестиране, анкетиране и наблюдение. 

В четвърта глава на дисертационния труд са представени 

резултатите от дидактическия експеримент. Анализирани са получените 
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данни от тестирането, анкетирането и наблюдението и е представена 

педагогическа рефлексия върху проведеното експериментално електронно 

обучение в смесена форма по практически английски език.  

Събразно дефинираната цел на дисертационния труд Илияна 

Симеонова се стреми да разработи и апробира педагогически дизайн на 

електронно обучение по чужд език за студенти-педагози, който има за 

резултат не само когнитивното, лингвистичното, но и социално-

личностното развитие на бъдещите начални учители (и по чужд език) в 

съответствие с характера и спецификата на тяхната професионална 

реализация. На тази основа се определят обекта, предмета и задачите на 

изследването. Формулирането на хипотезата, е в съответствие с 

класическото виждане за подходите в обучението и приложимостта при 

реализацията на съответния метод, както за поставяне на 

изследователската тематика, така и за въпроса свързан с неговата 

ефективност. Последното се постига чрез добре създадената система от 

критерии и показатели. Положителна страна на дисертационния труд е, че 

методите на изследване, се допълват от т.н. според Илияна Симеонова, 

изследователски въпроси, които доизясняват авторовата концепция.Така 

решаването на проблема става чрез въвеждането на  електронно обучение 

(в смесена форма), базирано на разработения за тази цел педагогически 

дизайн на електронно чуждоезиково обучение, което ще доведе до 

повишаване на резултатите от обучението по чужд език на студентите-

педагози и до оптимизиране на условията за изграждане на комуникативна 

компетентност чрез предоставяне на по-гъвкави условия и по-богата 

учебна среда за усвояване на лингвистични знания и развиване на речеви 

умения в сравнение с традиционното обучение в присъствена форма без 

интегриране на технологии.  

Това е свързано с целите на обучение, взаимовръзката 

информационни технологии – чужд език, езиковите способности на 

студентите, психологическите им характеристики, особеностите на 

методиката на обучение. 

 

Съдържание на разработката 

 

Всичко това се анализира в първите две глави на труда. Тук Илияна 

Симеонова обръща внимание главно на динамиката при овладяването на 

езика като насочва търсенията си и анализа към обособяване на 

методологически позиции в съответсвие с утвърдени теоретични 

концепции за педагогическата наука. Сред тях са хуманистичната 

парадигма, която е изходна теоретична концепция за образование, 

ориентирано към развитие; аспекти от постмодернистичното течение и 

глобализацията в образованието и средствата за информация, като 

технология на комуникацията – комуникативната компетентност. На тази 
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основа се описва емпиричното проучване на проблема отразено в 

организацията и методика на изследането.  Според мен, така се прави се 

разграничаването на понятията „усвояване” и „учене”, и съответно 

разграничаването в рамките на конструктивистката философска и 

образователна парадигма. Последната е възприета като методология на 

дизайна на електронното обучение по чужд език за студенти-педагози. 

Илияна Симеонова счита, че еволюцията на идеите и педагогическите 

характеристики на конструктивистката теория за ученето са добре познати 

в чуждоезиковата методика като „комуникативно езиково учене“, 

„комуникативен подход на обучение“, „холистичен подход на обучение“.  

На тази основа теоретичното проучване стъпва върху спецификата на 

овладяването на чужд език от студентите, езиковата политика в Европа и в 

България, особеностите на чуждоезиково обучение в университетите.  

          Изграждането на комуникативна компетентност у студентите-

педагози е възприето като главна цел и средство в педагогическия дизайн 

на електронно обучение по практически английски език. За осъществяване 

на комуникативните си цели студентите прилагат общите си умения в 

съчетание със специфична комуникативна компетентност от езиков 

характер. В по-тесен смисъл комуникативната компетентност в 

разработения дизайн на електронното чуждоезиково обучение се състои от 

следните компоненти: 1) лингвистична компетентност, 2) 

социолингвистична компетентност и 3) прагматична компетентност.  

          Разглеждайки умението за общуване на чужд език в контекста на 

ученето през целия живот,  втората главна цел, която е дефинирана и взета 

под внимание при разработката на дизайна на електронно обучение е 

формирането на умения за активно и автономно учене на чужд език у 

студентите-начални училищни педагози. 

От тази гледна точка, Илияна Симеонова обръща внимание главно 

на динамиката при овладяването на дигиталната компетентност като 

насочва търсенията си и анализара компетенциите за определено ниво на 

умения за общуване, набор от  учебни умения, адаптация и социализация 

на личността, които определят социалната роля  на индивида в 

обществото. На тази основа, съобразно поставените задачи в 

дисертационния труд и теоретичния анализ е доказана необходимостта от 

разработването дизайн на електронно чуждоезиково обучение и 

компетентности у учениците, за да могат максимално да използват не само 

информационните ресурси, а и да оползотворят в по-висока степен 

енкултуриращото влияние на съвременните масмедии. 

           Особеностите на апробирания подход, както и методиката на 

изследването са предмет на разработване и анализ в трета и четвърта глава 

на дисертационния труд. Описани са подробно екперименталните 

процедури за подбор. Теоретичната рамка на педагогическия дизайн на 

електронно обучение по чужд език за студенти-педагози е разработена 
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според възприетите концепции за активното и автономното учене и според 

систематизираните параметри на понятията активност и автономност в 

обучението. Според Илияна Симеонова, при разработването на 

електронния курс по дисциплината „Практически английски език – 1 част“ 

са възприети лингвистичните, психологическите и социокултурните 

принципи на чуждоезиковото обучение т.е. счита се, че езиковата 

комуникация е автентична и е свързана с потребностите и интересите на 

студентите, както с улесняване на процеса на усвояване на английския език  

след като се определят обема и вида информация, която да бъде включена 

по отношение на различните култури, традиции, обичаи на хората, начин 

на живот, манталитет. 

 

Основни приноси на дисертационния труд 

 

Илияна Симеонова представя в научно-теоретичен и практико-

приложен аспект научните приноси на дисертационния труд. 

1.Доказва се необходимостта от въвеждането на съвременните 

подходи и технологии за нуждите на чуждоезиковото обучение, като се 

защитава тезата, че активното и автономното учене следва да се 

възприемат като цялостна, субектна страна в процеса на обучение, която 

може да бъде регулирана и саморегулирана 

2.Налице е детайлен анализ на образователната среда с ясно 

идентифициране на условията за осъществяване на успешно прилагане на 

изследвания подход, даващ възможност на студентите могат да съдействат 

за вземане на информирани решения при конструирането на електронно 

обучение по чужд език във висшето образование, благодарение на и чрез 

представените резултати  

3.Разработен е педагогически дизайн на електронно обучение по 

чужд език, като е предложена е система от средства, съдействащи за 

повишаване на ефективността и приложимостта на подхода при процесите 

на учене и преподаване за студенти-педагози, базирана на 

конструктивистката образователна парадигма и на теоретичните 

постановки за активно и автономно учене, който цели и подпомага 

когнитивното (лингвистичното) и социално-личностното (независимо) 

развитие на обучаемите в условията на учене през целия живот. 

          4.Реализирано е емпирично изследване, което доказва 

педагогическата ефективност на разработения дизайн на електронно 

обучение по чужд език за студенти-педагози по отношение на развитието 

на комуникативно-речевите умения слушане и писане на чужд език, като е 

създаден и апробиран подход за обучение, пряко ориентиран към 

придобиването на нови знания, практически умения и положителни 

нагласи свързани с целите на чуждоезиковото обучение.  
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Заключение 

 

Предложеният дисертационен труд показва задълбочен 

изследователски интерес, способности за детайлен анализ и иновационен 

подход към педагогическата практика. Възможно е разширяване на 

изследването към конкретните резултати получени от приложената 

методика, използването им за по-задълбочено анализиране и то главно по 

отношение методическите аспекти на проучването. Дисертационният труд 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, на Правилника за неговото 

приложение, както и на Правилника за развитие на академичния състав. 

Приложеният към него автореферат отразява същността на изследването и 

коректно представя приносите от него.  

Въз основа на всичко това предлагам на научното жури да присъди 

на Илияна Симеонова образователната и научна степен „доктор”. 

 

София,29.11.2014 г.                               проф.д-р Божидар Ангелов 

 

 


