
СТАНОВИЩЕ 

От доцент д-р Иванка Василева Асенова, на дисертационния труд на 

Цветанка Ценова на тема: „Норми за правилно писане и скрининг на признаци 

за дислексия при учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас”, за придобиване на научна 

степен „доктор на науките” в професионално направление 1.2. Педагогика 

(Специална педагогика – Логопедия) 

 

 

Полезността на този изследователски труд, в качеството му на 

представително проучване на уменията за писане в периода на начално-

училищно обучение, целящо изработването на инструмент за тяхната оценка, 

който да служи и за идентифициране на учениците с дислексия, е безспорна, 

предвид липсата в нашата страна на стандартизирани норми за оценяване на 

писмените умения на учениците в периода на тяхното начално формиране, а 

оттам и за скрининг и диагностика на развитийните нарушения на писането. 

Теоретичната част на дисертационния труд явно представя богат, 

многоаспектен и добре систематизиран обзор на литературата по изследваната 

проблематика. Програмата на изследването е коректно заложена и реализирана. 

Полученият богат емпиричен материал е подложен на адекватен математико-

статистически анализ, резултатите от който са задълбочено анализирани и 

интерпретирани в контекста на съвременните теории за овладяването на 

писмения език и за неговите развитийни нарушения. Многоаспектните приноси 

на изследването са обективно посочени и описани в края на разработката.  

Особено полезни за практиката могат да бъдат изведените на базата на 

проучването норми за правилно писане в начален курс, съобразени с класа и 

половата принадлежност на ученика, създаденият скрининг-тест за проверка и 

оценка на уменията за писане съответно във II, III и IV клас, а също и 

изработеният модел на оценяване на грешките при писане под диктовка, 

иновационното в който е, че включва специфичните при патология на езика и 

речта грешки. 

Към дисертационния труд бих отправила много малко забележки и 

препоръки. Тъй като са изследвани само уменията за писане, рисковано и 

неправомерно е направените изводи да се отнасят към категорията 

„специфична дислексия/специфични нарушения на ученето” (т. 14 и 15 от 

„Изводи от изследването”). Предвид дефинирането й от Британската асоциация 

за дислексията като „... специфична трудност в ученето..., която се проявява в 

една или повече дейности на четенето, спелуването и писането и може да се 

придружава ....” (стр. 6, горе от автореферата), по мое мнение по-коректно би 

било да се посочи, че тези изводи важат само за случаите на специфична 

дислексия/специфични нарушения на ученето, при които е налице дефицит в 

писането, тъй като в обсега на проучването не биха могли да попаднат 

случаите, при които е нарушено само четенето или само смятането например. 

Като пропуски, вероятно от технически характер, отчитам липсата на 

сравнителен статистически анализ на различията в средния брой грешки между  




