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 Представеният дисертационен труд на тема: „Норми за правилно 

писане и скрининг на признаци за дислексия при учениците от ІІ, ІІІ и ІV 

клас” има традиционна стандартна структура. Представен е от увод, 3 

глави с обем от 300 машинописни страници, приносна част, заключение, 

библиография от 65 литературни заглавия на кирилица и 78 на латиница. В 

отделна част към дисертационния труд е поставено Приложение с 

резултати от статистическа обработка с обем от 66 страници. 

В границите на този обхват и обем докторантката се е опитала да обоснове 

и защити основните си хипотези и е успяла логично да ранжира основните 

цели и задачи на представеното ни научно изследване. 

Представеният дисертационен труд има строго изразен научен и практико-

приложен характер, т. е. изследването е от областта на т. нар. applied 

research study. Отбелязва се определена значимост за педагогическата и 

специално-педагогическа теория и практика, а приложният характер е 

пряко свързан с ограмотяването на ученици от начална училищна възраст. 

Безспорният образователен характер на изследването е подкрепен и от 

социална приложимост на основните резултати. Към частно логопедичната 



практика се отнася опитът за дефиниране на т. нар. „вероятна дислексия” 

/работен термин на докторанта/. 

В увода Ценова е представила идеята си за фундаментален дисертационен 

труд с интердисциплинарен характер: 

 Социален – овладяване на писмен език 

 Специално-образователен – проблеми на писмената комуникация на 

контингент ученици 

 Логопедичен – разработване на вид оценъчен инструментариум за 

поставяне на диагноза „вероятна дислексия” във вид на предстоящо 

разработване на скрининг-тест за идентификацията й според 

резултатите от настоящето изследване 

Методологичният дизайн на изследването търси и намира убедителна 

логика в структурирането му: (i) разглеждане феноменологията на 

писмения език; (ii) обзор на методите за овладяване на четенето и 

писането; (iii) нарушения на писмения език; (iv) проблеми на дислексията. 

Литературният обзор включва задълбочен анализ на историческото 

развитие на учението за дислексията в различни научни школи, умело 

интерпретиране на авторови позиции и постулати за разпространението й, 

включително разработки на овдещи български учени, специализирали в 

тази област /Матанова/. Подчертано внимание е отделено на най-

популярните теории за патогенезата на дислексията: биологични, 

психологични, неврофизиологични и др. Представените анализи ми 

позволяват да констатирам задълбочена научна подготовка на докторанта. 

Обемът проучена, селектирана и анализирана информация е значителен. 

Сполучливо и задълбочено са откроени нияснотите, проблемните сфери и 

неизяснени концепти. 



Целите и задачите на изследването са ясно и точно формулирани. 

Изборът на изследователски методи е обоснован.  

За да докаже надеждност и обективност на изследването, авторката е 

формулирала 10 етапа на организация на емпиричното изследване. С цел 

представителност на извадката са обследвани достатъчен брой деца – 1440 

ученика, разпределени по пол и възраст. 

Според американската (AHRQ) и английски (ACHPR-92) класификации за 

равнища на доказателства, събрани в дадено изследване, настоящето 

покрива изискванията за изследване по случаен подбор. Осигурен е 

достатъчно голям брой лица за изследване, за да се постигне достоверност 

и надеждност (стр. 113-114). Смятам за логична и правилна от 

методологична гледна точка обосновката, че основните статистически 

данни за брой грешки да са получени на базата на диктовки при деца в 

норма /т. е. без особености/ и такива, които отговарят на дефиницията за 

специфична дислексия (стр. 122-123). 

Основният изследователски метод, селектиран рационално от докторанта, 

е анализът на писмената продукция. Богатство на дисертационния труд е 

прилагането на проксиметричен метод, сравнителен метод, естествен 

експеримент и анамнестичен метод /елементи/ (стр. 131). 

Статистическата обработка включва основно параметричен анализ. 

Като приносен за специално-педагогическата практика приемам 

предложеният и приложен в изследването модел за оценяване на 

резултатите от диктовките (стр. 131-141). 

Трета глава представя задълбочен анализ на резултатите от научното 

изследване. Цялостното впечатление е за значимо постижение по 



отношение на практико-приложния му характер в точно определен 

контекст, а именно: 

 Специално-педагогически – работа с деца с патология на писмената 

реч и съобразяване с естествените закономерности в областта на 

овладяване на писмената реч при тях 

 Педагогически – работа с деца в норма чрез усъвършенстване на 

програмите за обучение по писане 

 Логопедичен – скринингово изследавне за възможна дислексия. 

Постиженията и резултатите от настоящето изследване биха могли 

да подпомогнат логопедите при създаване на логопедични 

терапевтични програми за дислексия, каквито у нас липсват 

Представената докторска дисертация регистрира безспорни научни 

постижения с интердисциплинарен характер. Тя има стегнат, завършен и 

представителен характер. Разработена е с подходяща научна теоретична и 

практическа култура. Дисертационният труд има богат приложен характер. 

Препоръки за бъдещи изследвания, пряко свързани с направеното 

проучване: 

От логопедична гледна точка би могло да се приеме, че единствено 

приложението на диктовката за проверка на уменията за писане на 

ученици от втори, трети и четвърти клас не извлича пълна информация за 

овладяване на писането. Необходимо е в по-нататъшни изследвания да се 

разшири инструментариумът, за да се идентифицира и впоследствие 

диагностицира дислексия. Това би могло да стане при контингент деца по-

големи от втори и трети клас – възраст, в която се проявяват предимно 

трудности в обучението, които следва да се изключат от диагнозата 

дислексия. Част от целта на това изследване е разработване на скрининг за 



специфични трудности в обучението. Той би бил по-пълен с приложение 

на допълнителен диагностичен инструментариум (позиция, подкрепена от 

автора на труда, който твърди, че „съществуват множество други 

методи на изследване както на писането, така и на четенето до пълното 

идентифициране на дислексичния синдром”) – т. е. приложение на 

последващ мета-анализ на резултатите от подобна мащабна разработка. 

Подобно изследване ще бъде насочено за рефериране на всяко измерване 

или процедура, чрез която лицето ще бъде класифицирано за клинични 

цели. Следователно е необходимо приложение на CADE (Critical Appraisal 

of Diagnostic Evidence), който е задължителен стандарт в логопедията. Той 

се използва критично за оценка на (i) резултатите от скрининга; (ii) 

впоследствие диагнозата;  (iii) диференциалната диагноза за дислексия. 

Настоящият дисертационен труд е пръв подобен опит в областта на 

дислексията у нас по отношение на първия аспект.  

Посочените възможни приноси по отношение на практика, базирана на 

доказателства за ефективност /ПБДЕ/ изискват обаче задължително 

приложение на ICF (International Classification of Functioning, Disability and 

Health) модела на Световната здравна организация към дислексията, което 

би било в съответствие с модерната клинична ориентация на логопедията. 

Лично аз намирам възможно приложение на резултатите от този труд в 

частта нарушена ICF телесна функция – предложен модел на диагностика.   

Бих си позволила уточнението, че у нас и в чужбина съществуват 

изследвания и публикации на български автори по проблемите на ПБДЕ в 

областта на нарушението на плавността на речта и гласовите нарушения от 

2005 г. 

 

Заключение: 

 




