
РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационния труд на Стефка Гигова 

на тема:“Превенция на специфични нарушения на способността на учене“ 

 

 Темата, на която е посветена настоящата разработка е изключително 

актуална не само поради нарастващия брой деца със специфични нарушения на 

ученето, но и поради битуващото отношение на обществото към тях.Дамгосани с 

клеймото „не подлежи на обучение“ тези деца се озовават в позорната за нашето 

съвремие графа  „педагогически занемарено дете“.Така нарушението остава 

неразпознато до късна възраст или въобще  не се идентифицира,  водещо до 

погрешна интерпретация за качествата на детето и до невъзможност да се 

планират подходящи подходи за разрешаването на проблема.Затова апелът на 

Гигова, превърнал се във фокус на разработката е за навременна професионална 

помощ на децата със специфични нарушения на ученето, когато все още могат да 

бъдат избегнати редица негативни последици от тях.В тази връзка представения в 

дисертацията проблем се откроява със своята изключителна социална значимост. 

 Социалните измерения на проблема не са, обаче, единственото, което би 

могло да привлече погледа на един изследовател към него.Проблемът за 

специфичните нарушения на ученето е истинско предизвикателство за учения 

поради своята сложност и многоизмерност. Въведени сме в комплицираната 

проблематика на взаимоотношението между биологично-психично-и 

социално.Тази комплицираност резултирла в липса на консенсус по отношение на 

дефинирането и идентификацията на обучителните трудности и до днес, въпреки 

че тези нарушения са обект на изследване и интерпретация от няколко 

десетилетия насам.Поради това в тази динамична и развиваща се област на 

човешкото познание липсва доминираща парадигма, което дава свобода, но и 

затруднява изследователя в избора на подход. 

 От друга страна, в българската литература,както посочва Гигова, 

съществува дефицит на разработки, посветени на този проблем, особено в сферата 

на емоционалното развитие при деца с обучителни трудности. Така в по-общата 

проблематика, свързана с развитието и обучителните затруднения дисертантката 

визира конкретен, недостатъчно разработен до момента проблем, отнасящ се до 

взаимодействието на когнитивното, емоционално, социално и езиково 

функциониране при тези деца. От тази гледна точка подобни изследвания имат не 

само познавателна, но и приложна значимост в подпомагане разработването на 



по-ефективни превантивни програми в тази сфера. 

 Изборът на представения за обсъждане проблем показва информираност и 

задълбочено проучване на литературните източници в областта на развитието, 

като цяло, и в частност-в областта на специфичните нарушения на ученето.Затова 

не случайно фокус на разработката става диагностичния аспект, и по-специално-

ранното разпознаване на риска от специфични нарушения на способността за 

учене във възраст, която е все още сензитивна към развитието на когнитивните 

процеси, свързани с тази способност. Така съвсем основателно  дисетартантката 

насочва вниманието си към разглеждането на сензитивния период за оказване на 

помощ  и извършване на корекционна работа, както и към определяне  равнището 

на актуално и близко развитие на децата с нарушения на способността за учене, 

по-конкретно с дислексия.Логичен завършек на нейните разсъждения в тази 

посока откриваме в призива й към институциите за повече заинтересованост за 

съдбата на тези деца и  за промяна на сегашното законодателство, което не 

предвижда задължително участие на социални работници и психолози в 

персонала на детските заведения. 

 Теоретичната част е разгърната в две посоки,първата по отношение на 

психичното и социално функциониране на детето, втората- по отношение на 

специфичните нарушения в способността за учене.Съвсем правомерно 

основополагащ на теоретичния анализ става невропсихологическия подход.Както 

посочва Гигова, позовавайки се на авторитетни учени, не е възможно да се 

отделят биологичните процеси от процесите на ученето, макар механизмите на 

влияние на биологичния фактор върху индивидуалните различия при 

когнитивната онтогенеза да не са изяснени.Спецификата на изследвания проблем 

естествено насочва дисертантката към класически за психологическата наука 

автори като Виготски .Неоспорими аргументи в полза на своя избор на подход тя 

открива в парадигматичната за психологията теза за двата плана на развитието-

биологичния и културалния, които в норма се сливат, а извън нея-разминават, 

поради наличието на органичен дефект, какъвто откриваме при аномалното 

развитие, в частност при специфичните нарушения на способността за учене. 

 По отношение на първата посока на разгръщане на теоретичната част, 

свързана с психичното и социално развитие при децата, дисертантката е 

представила неоспорима, научно призната теза , което оправдава отсъствието на 

детайлен коментар по въпроса. Авторката навлиза в сложното взаимодействие и 

влияние  на когнитивните процеси върху емоционалните,поведенчески и 



социални параметри на развитието във възрастов план при деца в норма и при 

такива с езиков дефицит.Тя си задава въпроса:Може ли ранното отриване на 

дефицит в когнитивното и емоционално развитие да послужи като предиктор за 

нарушенията в придобиването на учебни умения.В търсене на отговора,вече на 

емпирично равнище, тя достига до  неочаквани резултати за влияние и на 

емоционалните процеси върху когнитивните, което е принос в областта, като 

имплицира необходимостта диагностицирането да се извършва въз основа  не 

само на когнитивни, но е на афективни предиктори. 

 Във връзка с втората посока на разгръщане на теоретичната част, Гигова 

предствя авторска оценка на различни, оспорими до момента концепции, 

свързани с дефинирането и идентифицирането на тези нарушения ,като 

изложението се доближва до равнището на теоретичен синтез.Дисертантака 

анализира сходни помежду си концепти, имащи претенцията да обхващат 

понятието  за специфични нарушения на способността за учене като „изоставане в 

обучението“ „ минимални мозъчни дисфункции“, „ специфични обучителни 

трудности“. В теоретичната част е представен и чуждестранния опит и практика 

на превенция на обучителните трудности.Обширно и компетентно са анализирани 

програми с превантивен характер- за стимулиране и развитие на специфичните 

умения и с корективен – насочени към третиране на едновременната и 

последователна преработка на информацията. 

 За научната представителност на теоретичния обзор свидетелства и факта, 

че дисертантката се е позовала на 126 български и англоезични автори, 

репрезентативни за областта  като- Матанова, Темпъл и Смайт. 

 По отношение на емпиричната част изследователските усилия на Гигова са 

насочени към разкриване на механизмите на влияние между когнитивното, от 

една страна, емоционалното и социално функциониране, от друга.Използвани са 

апробирани и утвърдени методи на изследване, което позволява натрупването на 

достатъчни данни за извеждането на конкретни научно-обосновани 

изводи.Задачите на изследването и хипотезите са формулирани прецизно.Напълно 

в съгласие с международните практики в областта на оценка на деца със 

специфични нарушения на способността за учене Гигова използва  комплексния и 

мултидисциплинарен подход на изследване.Тя съчетава скринига за оценка на 

когнитивното, емоционално и поведенческо развитие с невропсихологическо 

изследване.От друга страна, тя включва и амнестични данни в изследването си, 

което позволява третираните процеси да бъдат оценени количествено и 



качествено.Най-важното предимство на този тип изследване е че дава възможност 

за разкриване на индивидуалния профил ва всяко отделно дете и за 

персонализиране на  превантивния подход към него. 

 Гигова извежда конкретни препоръки за работа с децата с проблем в 

развитието, доколкото практиката показва, че това е предизвикателство за всеки, 

който обучава и обгрижва тези деца.Акцент в тези препоръки се дава приоритетно 

на социализирането на децата, защото подобни нарушения се отразяват най.вече 

върху нормалната социална адаптация и вграждане на детето в 

обществото.Вниманието е насочено основно  към педагозите и учителите, които 

са станали пример за педагогическо безсилие и провал в работата с такива деца. 

 Цялостното ми впечатление от дисертацонния труд е, че той е едно 

логически безупречно построено, с широка теоретична база, надеждна   

емпирична процедура, силно доказателствени изводи,  изследване. 

 Това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на 

академичното жури да присъдят на Стефка Гигова научно-образователната степен 

„Доктор“ 

 

       Рецензент: 

         доц.д-рТ.Стоева 


