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Невена Султанова представя дисертационен труд в обем от 271 с. с

приложенията към него. Изхождайки от промените в съвременното общество, които

поставят пред образователната ни система нови предизвикателства, авторката избира за

предмет на своето изследване приложението на дейностноориентирания подход в

изучаването на немския език като чужд език в българското училище. Това е

изключително актуален проблем за чуждоезиковото обучение, както и за обучението по

другите предмети, с оглед на необходимостта от преодоляване на пасивното,

възпроизвеждащо учене и създаването на условия за усвояване на знания и умения,

специфични за съвременния професионализъм, за реализиране на идеята за учене през

целия живот, за възпитаване на качества, продиктувани от езиковото и културно

многообразие в обществото днес.

Дисертационният труд е съобразен в структурно отношение с изискванията,

посочени в чл. 66 (1) от Правилника на СУ за прилагане на Закона за развитие на



академичния състав. В него са включени: заглавна страница, съдържание, увод,

изложение (състоящо се от три глави), заключение, резюме на получените резултати с

декларация за оригиналност, литература и приложения.

Дисертационният труд се отличава с прегледна структура, следваща логиката на

педагогическото изследване, на което читателят се натъква още със запознаването със

съдържанието. За неговото разработване е използван богат библиографски апарат:

- специализирана научна литература на български и немски език (112 заглавия);

- интернет източници (коректно описани с посочена дата, на която са посетени);

- учебници за изучаване на немския език (10 заглавия).

В увода (6 - 11 с.) Невена Султанова убедително мотивира избора на темата;

прецизира целта и задачите на изследването съобразно изведената хипотеза, че

„използването на деиностноориентирания подход и деиностноориентираните методи в

обучението по чужд (немски) език повишава ефективността на процеса на усвояване и

затвърдяване на лексикални знания и оптимизира личностното развитие на учещите" (с.

8); описва съдържанието на трите глави от изложението; обобщава изследователските

методи, използвани в дисертационния труд.

Първа глава (12 - 58 с.) е посветена на теоретичните основи на

деиностноориентирания подход. Отправна точка на разсъжденията представляват

актуални публикации на немски и български език, свързани с развитието и

прецизирането на комуникативния подход и на неговите теоретични принципи.

Комуникативният подход се разглежда в рамките на чуждоезиковата методика от една

страна като процес в развитие, и от друга страна като акт на промяна, посочва Невена

Султанова (с. 17), позовавайки се на Симеонова (2008). Неговото прилагане довежда до

превръщането на учебния процес в интерактивен процес, за който са характерни нови

взаимоотношения и взаимодействия между учещия и преподаващия.

Във връзка с комуникативната насоченост на учебния процес се анализират

целите на чуждоезиковото обучение. Това е вторият аспект, на който авторката с право

се спира. Дефинира също така понятието „компетентност"; умело коментира на базата

на Общата европейска езикова рамка и на учебните програми по немски език на МОМН

многообразието от компетентности, които се развиват в процеса на усвояване и

използване на чуждия език (с. 22 - 28).

Така Невена Султанова въвежда и обосновава необходимостта от

деиностноориентирания подход като една от възможностите за развитие на

комуникативния подход. В исторически план се проследява появата и разгръщането на



идеята, децата да усвояват нови знания като използват всички сетива, като извършват

самостоятелно дейности и проявяват чувство на отговорност. Авторката поставя акцент

върху теоретичните възгледи на Коменски, Русо и Песталоци, върху новите постановки

на представителите на реформаторската педагогика, тъй като в тях се откриват едни от

основните аспекти, характеризиращи дейностноориентирания подход, една от

теоретичните основи за неговото развитие (с. 30 - 32).

Историческият поглед върху дейностноориентирания подход се допълва и

разширява с анализ на основните му характеристики. В тази връзка се дефинира втора

група понятия, съществени за темата на дисертационния труд, а именно „дейност",

„дейностноориентиран", „дейностноориентиран чуждоезиков подход". Друг важен

аспект са функциите на дейностноориентирания подход, представени в стройна

система. Теоретичната част приключва с обобщение на предимствата при прилагане на

дейностноориентирания подход в обучението по чужд език и с кратък коментар на

възможните проблеми при неговото използване.

Изложението в първа глава е добре замислено и систематизирано, логически

построено; показва умението на Невена Султанова да подбира, коментира и

аргументира теоретични факти в подкрепа на темата на дисертационния труд;

представлява солидна база за разработването на следващите глави, в които се подготвя

и реализира емпиричното изследване.

Втора глава (59 - 132 с.) условно може да се раздели на две подглави: в първата

се въвежда и дефинира понятието „дейностноориентиран метод", а във втората се

описва проектът като комплексен метод за прилагане на дейностноориентирания

подход.

В изложението си Невена Султанова не се спира на дискусията, разгърнала се

около определяне същността на понятието „метод"; ясно подчертава, че ще го използва

в неговото по-тясно значение (с. 59). Следвайки тази уговорка, прецизира по-нататък

съдържанието и основните характеристики на „дейностноориентирания метод в

обучението по немски език" (60 -61 с.). По-специално внимание се отделя на въпроса

за класификацията на дейностноориентираните методи. Направен е сполучлив избор

измежду проучените от авторката съществуващи класификации. Като аргументи за това

се посочват: 1) честотата на употреба; 2) прилагането на различни критерии, напр.

форма, функция, използване в отделните фази на учебния процес; 3) фактът, че в

избраните класификации има набор от методи, които се повтарят, но има и такива,

които не са включени в тях (62 - 71 с.).



Това е ключов момент, тъй като на базата на класификациите на

Хунфелд/Лангефелд, Хугеншмидт/Технау и Райнер Вике Невена Султанова разработва

нова класификация, която обхваща по-рядко описвани в методическата литература

методи, а като критерии използва формата и функцията, позовавайки се на

Хунфелд/Лангефелд.

Въпреки че авторката посочва причините, поради които приема критериите на

Хунфелд/Лангефелд за предложената от нея класификация (с. 70-71), според мен, би

било целесъобразно да се представят по-подробно и задълбочено аргументите в

подкрепа на тази и против другата, класификацията на Райнер Вике. Също така, за още

по-голяма яснота, би било добре да се експлицира разликата между макро- и

микрометоди (с. 62) - това са двете подгрупи, на които се разделят методите въз основа

на формата.

Новата класификация е обогатена и по-пълна в сравнение с изходните и е важен

резултат от задълбоченото проучване на съответната научна литература от страна на

Невена Султанова.

Интересът на Н. Султанова към проекта се обуславя от факта, че той се определя

като комплексен метод. Работата върху проект предполага използването на други,

допълнителни, дейностноориентирани методи. И тук се разглежда в исторически план

неговото възникване и развитие. Откриват се интересни факти, отразяващи

непрекъснатия стремеж към усъвършенстване на образователната практика. Заслужава

да бъде споменато напр. виждането на Дюи за „по-тясно обвързване на учебните

проекти със социалния и учебен опит на учениците", характерно за края на IX век и

началото на XX век (трети етап от развитието на проекта, с. 121); или търсенето на

пътища „за модернизиране на съвременните училища чрез тяхното пренасочване от

ориентирани към дейността на учителя модели към такива, ориентирани към личността

на ученика" - 20-те години на XX век (четвърти етап от развитието на проекта, с. 122).

Следва дефиниция на учебния проект; точно и ясно се описват етапите на провеждане,

систематизират се предимствата и проблемите при използване на проектния метод в

обучението по чужд език (с. 124 - 129).

По отношение на приведените примери за провеждане на проектна работа в края

на втора глава бих отправила препоръката да се увеличи техния брой и обогати с

допълнителни идеи за работа на базата на различни учебници.



Във втора глава Невена Султанова прави успешен опит за свързване на

теоретични постановки с практиката в процеса на преподаването на немския език като

чужд език.

В трета глава (133 - 160 с.) компетентно се описват планирането,

организирането и провеждането на експерименталното изследване.

Формулираната в началото на дисертационния труд хипотеза професионално се

доказва с помощта на изследователските методи:

нестандартизиран тест за установяване на изходното равнище, като база за

сравнение с цел отчитане на настъпилите изменения;

педагогически експеримент:

писмена частично стандартизирана анкета за проучване нагласата на учещите;

- статистическа обработка на резултатите.

Обосновава се изборът на лексикалния аспект за провеждането на

експерименталната работа.

Етапите на експерименталната работа са разработени по методологията на

Бижков/Краевски (2007) и се изразяват в провеждането на костатиращ, развиващ и

заключителен експеримент (с. 134).

Констатиращият и заключителният експеримент представляват съответно

входящ и изходящ тест, като в двата вида тестове са включени един тип задачи, за

постигане на по-висока степен на достоверност при крайния резултат. За провеждането

на развиващия експеримент Невена Султанова разработва 8 модула, които се използват

за работа в експерименталната група, докато в контролната група учебният процес се

осъществява по традиционен начин. И в двете групи темите и лексикалният материал

са подбрани на базата на учебника „Тап§гат 2егййка{зЪапсГ (2007).

От I до IV модул авторката включва дейностноориентираните методи:

„Буря от асоциации" и „Светофар" (I модул);

- „Списък с подредени по азбучен ред понятия" и „Създаване на текст в пленум"

(II модул);

- „Куп от внезапно възникнали идеи" и „Дорисувай картината" (III модул);

„Карта на асоциациите" (IV модул).

От V до VIII модул се използва проектният метод; като комплексен метод той се

комбинира с метода „учебни спирки".

Качеството на разработените модули, детайлното описание на методите и на начина



на работа с тях, старателно изготвените приложения, са неоспоримо доказателство за

опита, който притежава Невена Султанова в работата с дейностноориентираните

методи, което е съществена предпоставка за успешното планиране и реализиране на

експерименталното изследване. Описанието и анализът на резултатите от

констатиращия и заключителния експеримент, онагледени с таблици и диаграми,

заслужават също да бъдат високо оценени. Тук проличава умението на авторката да

анализира и обобщава получените данни от тестовете и анкетата с помощта на

статистически методи.

Направеното обобщение на извършената експериментална работа доказва

ефективността на дейностноориентирания подход в процеса на усвояване и

затвърдяване на лексикален материал по немски език и положителното му въздействие

върху развитието на личността на ученика.

По темата на дисертацията Невена Султанова има 4 публикации в

специализирани научни списания и сборници, изнесла е и 2 научни доклада, които са

под печат.

Заключение: Дисертационният труд, представен от Невена Георгиева Султанова,

показва, че дисертантката има задълбочени теоретични и аналитико-приложни знания

по научната специалност „Методика на чуждоезиковото обучение", и по специално, по

„Методика на обучението по немски език"; притежава умения и способности за

реализирането на самостоятелни научни и експериментални изследвания. Постигнатите

от нея резултати се отличават с оригиналност.

Изтъкнатите в рецензията положителни страни на дисертационния труд са в

подкрепа на предложението ми за неговото приемане и за положителна оценка на

работата като цяло. Направените бележки и препоръки биха могли да бъдат взети под

внимание по преценка на дисертантката. Към всички изложени аргументи за

положителна оценка бих искала да добавя и моите лични впечатления от Невена

Султанова. Познавам я като изключително скромен, етичен и акуратен в изпълнението

на поетите професионални ангажименти млад човек с възможности за по-нататъшно

научно развитие и израстване.

Предлагам дисертационният труд „Дейностноориентиран подход в обучението

по чужд (немски) език" на Невена Георгиева Султанова за присъждане на

образователната и научна степен „доктор" да получи положителна оценка. /

22.05.2011 г. Рецензент: Л/^^/'

гр. В. Търново доц. д-р Марийка Димитрова


