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РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р. Румен Николов 

Р-л на катедра „Компютърни науки“ и катедра Юнеско, Университет по 

библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), на 

дисертационния труд на Теменужка Зафирова-Малчева на тема 

„Специализирана софтуерна среда за обучение на деца с целебрална 

парализа” за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ в 

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки,  

Научен ръководител: доц. д-р Павел Бойчев 

1. Кратки биографични данни 

Теменужка Зафирова-Малчева е завършила през 2000 г. ФМИ  на СУ „Св. 

Климент Охридски“, специалност Математика и информатика.  От датата на 

дипломирането си работи в СУ „Св. Климент Охридски“ на различни 

длъжности, а през 2010 е назначена за асистент към катедра ИТ на ФМИ. От 

2012 г. Теменужка е зачислена на свободна докторантура с тема  

„Специализирана софтуерна среда за обучение на деца с целебрална 

парализа”. На практика, докторантката е работила по тази тематика от около 

15 години, участвала е в множество изследователски проекти и обучения, 

публикувала е статии и е изнасяла доклади на научни конференции, 

разработвала е образователен софтуер и т.н. Настоящият дисертационен труд 

е естествен етап в нейното професионално развитие.  

2. Актуалност на тематиката  

Дисертационният труд обхваща методологичните образователни аспекти при 

проектирането и разработването на специализирана софтуерна среда за 

обучение на деца с церебрална парализа като частен случай на среда за 

обучение на деца със специални образователни потребности. Тематиката е 

изключително актуална както в национален мащаб, така и на европейско и 
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глобално равнище. За това говорят не само множеството инициативи, 

политики, стратегии и закони, но и мащабните интердисциплинарни 

изследвания, свързани с ролята на ИКТ за подобряване на качеството на 

подобно обучение. Докторантката е представила достатъчно пълен набор от 

аргументи за актуалността на тематиката, направила е анализ на постигнатите 

научни и научно-приложни резултати, включително и резултати от 

внедряване на специализирани методи и ИКТ инструменти при обучение на 

деца със специални образователни потребности (в частност – деца с 

церебрална парализа). Изследването е подкрепено с богат личен опит от 

обучение на деца с церебрална парализа в продължение на няколко години. 

Главната цел на изследването в дисертацията е да се проведат анализи и да се 

развие подход, основан на специфичните нужди на целевата група, на нови 

педагогическите методи за обучение с използване на ИКТ и на дефинираните 

изисквания към софтуерната среда за обучение.  

Докторантката си поставя  три основни задачи: (1) да се проектира у 

разработи прототип на софтуерна среда, подходяща за обучение на деца с 

церебрална парализа; (2) да се дефинира модел за създаване на  

специализиран софтуер за обучение на деца със специфични образователни 

потребности, като се интегрират методи за разработка на софтуер и методи за 

проектиране на обучението; (3) да се организира и проведе практическо 

обучение, основано на разработената софтуерна среда, и се дефинират 

подходящи методи и педагогически подходи, подходящи за обучение на деца 

с церебрална парализа. Дефинирани са и седем конкретни задачи, които 

детайлизират поставените от докторантката цели. 

3. Познаване на проблема  

От обзора и анализа на проблема в дисертационния труд (представени в 

първа, втора и трета и четвърта глави) може да се съди, че докторантката 
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обстойно е проучила и познава в детайли състоянието на изследванията в 

областта, законовата база, наличният образователен софтуер и прилаганите 

педагогически подходи и методи. Списъкът на използваната литература 

съдържа 97 заглавия, включително и материали, достъпни чрез интернет. 

4. Обща характеристика на дисертационния труд  

Докторантката е представила необходимите документи и материали, които са 

изготвени и систематизирани грижливо. Бих искал да отбележа прецизното 

оформяне на дисертацияонния труд. Документите дават възможност да се 

направи обективна и пълна оценка за съответствие с изискванията на ЗРАСРБ 

и Правилника за приложението му.  

Основният текст на дисертационния труд (общо 182 страници) е организиран 

във въведение, шест глави, заключение, списък с литература (97 заглавия) и 

приложение (23 страници). Докторантката е представила девет публикации с 

нейно авторство, които имат отношение към дисертационния труд, като е 

открила три цитирания. В дисертацията са цитирани и две статии на 

докторантката (от 2015 г.), които не са включени в основният списък 

публикации, асоцииран към дисертационния труд. 

В Глава 1. се разглеждат и анализират множество политики и инициативи на 

международно равнище, които регламентират и обосновават използването на 

ИКТ за подобряване на качеството на обучение на деца със специални нужди. 

Направеният анализ е изчерпателен и добре обосновава необходимостта от 

изследвания и разработки на национално равнище. Направен е обстоен 

анализ и на националната политика и законовата и нормативната рамка в 

България за обучение на деца със специални потребности. Отбелязва се 

създадването на 28 ресурсни центъра за обучение на деца с подобни 

потребности, както и някои от реализираните (с участие на докторантката) и 

внедрени на национално равнище образователни софтуерни продукти с 
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мултимедийно съдържание. В този контекст, докторантката е един от 

пионерите на използване на ИКТ за деца със специални нужди. 

Глава 2. е посветена на избраната целева група - деца със специални нужди, 

и по специално – деца, болни от детска церебрална парализа. Дава се 

подробно описание на спецификата на тези деца и на заболяванията, от които 

те страдат. Това е изключително важно за качественото проектиране и 

разработка на подходящ софтуер за обучение. В дисертационния труд деца 

със специални образователни потребности се определят като деца, които 

поради физически и/или умствени нарушения, не са в състояние да покрият 

изискванията на националната учебна програма, без да получат 

допълнителна, специална помощ. Специално внимание е отделено на 

особеностите на детската церебрална парализа и на проблемите, които имат 

болните от тази болест деца – основната целева група на провежданите от 

докторантката изследвания и разработки.    

В Глава 3. са представени проблемите, които изпитват децата с детската 

церебрална парализа, когато използват компютърна техника. Става ясно, че 

конвенционалните компютри не са напълно подходящи за използване от деца 

с церебрална парализа – те имат нужда от специализирани грижи и софтуер, 

за да могат да се научат да използват ефективно компютрите, включително 

стандартните (или адаптирани) компютърна мишка и клавиатура. 

Използването на компютри е основен фактор за подобряване на качеството на 

обучение на подобни деца.  

Глава 4. е посветена на помощните технологии (адаптивни и алтернативни, 

софтуерни и хардуерни), които улесняват използването на компютърните 

системи от деца със специални нужди. Направеният анализ е обстоен, а част 

от приложените илюстрации са резултат от практическата работа на 

докторантката с подобни технологии при обучението на деца със специфични 
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нужди. Разгледано е и разпространението на помощни технологии в 

България, спецификата на конкретни разработки от български екипи и 

проблемите на тяхното използване. Специално внимание е отделено на 

помощните технологии за деца с церебрална парализа и на някои конкретни 

(с участието на докторантката) разработки, например – поетапното 

модифициране на клавиатурата със стикери.  

В Глава 5. са разгледани обстойно особеностите, видовете и 

характеристиките на образователния софтуер и на педагогическите методи за 

неговото използване в образователна среда. Разгледани са и специфичните 

характеристики на образователен софтуер за деца със специфични нужди, 

като е отделено внимание на образователните игри като инструмент за 

решаване на конкретни практически задачи и за мотивация на обучаемите. 

Направен е и преглед на изискванията, критериите и съществуващите 

стандарти при разработката на образователен софтуер за деца със 

специфични нужди. Специално внимание е отделено на създаването на 

методика и модел за проектиране и разработка на специализирана среда за 

обучение на деца с церебрална парализа. Проектирани са и са реализирани 

седем приложения, основани на различни игрови сценарии. 

Усъвършенстването на разработената среда за обучение се реализира на 

базата на обстоен анализ на експерименталното й използване от екип 

специалисти с участието на докторантката.  Първата програмна реализация 

на прототип на средата за обучение е осъществена още през 2000 г, като 

резултат на дипломната работа за магистърска степен на докторантката. 

Подробно са описани седемте реализирани игри и сценарии, както и 

резултатите от тяхното експериментално внедряване. Съществена част от 

разработения образователен софтуер във връзка с дисертацията е и пакета 

„Къща на игрите“, съдържащ четири нови игри. В дисертационния труд е 
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описан подробно процесът на неговата разработка, който демонстрира и 

знанията на докторантката в тази област. Впечатлява големият брой 

внедрявания на разработения софтуер. Особено внимание заслужава 

създаденият модел за проектиране и разработка на образователен софтуер за 

деца със специфични нужди. Този модел следва добрите модели за 

разработка на софтуер в съчетание със спецификата на проектирането и 

провеждането на обучението. Развитието на този модел може да бъде цел на 

бъдещи научни изследвания на докторантката.   

Глава 6. е посветена на конкретния опит от използването на разработения 

софтуер („Къща на игрите“) в реална образователна среда при обучението на 

деца с церебрална парализа. Поставен е акцент върху възможностите за 

индивидуализация на обучението благодарение на разработената 

образователна среда и методика на обучение. Описаният опит, методика, 

конкретни педагогически дейности и изводи, представляват съществен 

принос в областта на обучението на деца със специални нужди, в случая – 

деца с церебрална парализа. Изследванията са проведени с 36 деца в две 

възрастови групи – 6-10 г. и 11-16 г.  

Докторантката дава перспектива за бъдещите си изследвания, основани на 

съвременни интернет и мобилни технологии.  

5. Приноси 

Научно-приложните приноси на докторанта се състоят в: 

 Направен е анализ на проблемите и научните изследвания в областта на 

използване на компютри в обучението на деца със специфични нужди и 

по-специално – деца, болни от детска церебрална парализа;  

 Разработен е модел за проектиране и създаване на образователен 

софтуер за деца с особени нужди 
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 Разработени са методологични модели за обучение на деца със 

специфични нужди, основани на съвременни софтуерни продукти и 

подпомагащи технологии. 

Приложните приноси са свързани с: 

 разработка на софтуерен пакет за обучение на деца с церебрална 

парализа и неговото внедряване в множество центрове за обучение 

 пилотни експерименти и апробиране в реална учебна среда на 

разработения софтуерен пакет и свързаните с него методологически 

модели за обучение. 

Извършеният анализ на пилотните експерименти и внедрявания, получените 

резултати и анализът на обратната връзка, потвърждават на практика по 

безспорен начин качеството на получените научни и научно-приложни 

резултати и тяхното ефективно използване в учебния процес. 

6. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Резултатите на дисертационното изследване са представени в 9 публикации, 

основно - доклади на на международни конференции. В публикациите на 

докторанта са отразени основните научно-приложни и приложни резултати, 

получени в дисертационния труд и може да се счита, че резултатите са 

апробирани в достатъчна степен пред специализирана научна аудитория и в 

реална училищна и университетска среда. 

7. Забележки и препоръки 

Рецензентът не намира съществени научни грешки в представения 

дисертационен труд, както и в разработките и публикациите, но си позволява 

да направи няколко препоръки: 

- Аналитичната част на дисертационния труд може да се съкрати.  
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- Да се обърне повече внимание на собствения принос на 

докторантката, който е значителен.  

- Да се развие в по-голяма степен ролята на новите технологии в 

бъдещите изследвания и разработки на докторантката; 

- Дисертационният труд може да се интегрира (след преработка) в 

монография и/или учебник, който може да се използва както за 

целите на обучението на университетско равнище, така и за целите 

на следдипломаната квалификация на учители. 

8. Заключение 

Дисертационният труд доказва, че докторантката е един изграден млад 

учен с международно признание. Всичко изложено дотук ми дава 

основание да дам положителна оценка на представения от ас. Теменужка 

Зафирова-Малчева дисертационен труд. Впечатлява изключително 

прецизното му оформяне. Той отговарят напълно на изискванията на 

ЗРАСРБ и правилника на МС за прилагането му.  Личните ми впечатления 

от качествата и постиженията на кандидата са отлични.  

 

16. 09.2015                                                     Подпис: 

София 

(Румен Николов) 


