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Теорията и практиката на обучението, рехабилитацията и развитието на 

глухите деца и досега няма категоричен  отговор на въпроса, как  се усвоява 

словесен  език без опосредстващата роля на  говорната  комуникация в ранното 

детство. Заявената тема на дисертационния труд смело насочва към един  твърде 

възможен, но повече от столетие  плахо  изричан отговор  – с опосредстващата 

роля на жестовата комуникация. Това звучи революционно, защото  

жестикулирането и устната реч (говор)  по  традиция продължават да  се 

противопоставят, включително в сурдопедагогическата практика у нас.  

 Както теоретичната, така и експерименталната  част на настоящата 

дисертация убедително аргументират, че жестовете и речта са два системно  

свързани начина за експресия на мисълта в реалното диалогично общуване  на 

чуващите хора, и   естествено, още повече на нечуващите. Тези начини 

спонтанно  си взаимодействат и закономерно стават база за поява на уникалната 

жестово-вербална  езикова компетентност на глухите ученици, която 

прогресивно се развива и не следва да бъде пренебрегвана като средство за 

мислене, познание и обучение.  Дисертационното проучване насочва към 

широките перспективи, предоставени от знаковия билингвизъм в обучението 

като съвременна методология, който признава ползите от едновременното 

включване на жестов и говорим език в обучението, без да се подценява 

значението на нито един от тях.   

Днес вече е ясно, че всяка педагогическа теория, методика на обучение 

или рехабилитация е успешна, само ако се базира на общите и специфични 

механизми на  ученето като един твърде динамичен в детска възраст когнитивен 

процес.  Дете-центрираният  подход  в областта на  общата и специалната 



педагогика се признават днес за твърде ползотворна изследователска стратегия.  

В този контекст, емпирично изведените в дисертационния труд психолого-

педагогически и когнитивни профили на учениците с увреден слух, както и 

техните детерминанти, са сериозен фундамент на основния изследователския 

фокус – да се апробират иновационни педагогически и рехабилитационни  

дейности, които оптимално да кореспондират с опита, с интелектуалния и езиков 

потенциал, със специалните психологически потребности от смислена 

комуникация в педагогическото общуване и от адекватни средства за мислене и 

познание. 

Дискусиите в психологическата наука за функционалните връзки между 

език и мислене  често  пораждат съмнение в интелектуалния капацитет на 

глухите деца и възрастни, които обикновено не постигат възрастово съответни 

умения в развитието на устния и писмения език.  Дисертационното проучване  

на Бояна Алексов обаче категорично доказва, че при определени условия на 

обучение глухите деца от начална училищна възраст могат да овладеят учебно 

съдържание и да прилагат творчески абстрактните понятия, правила и логически 

операции  в такива интелектуални активности и ситуации на диалогично 

общуване, каквито може да симулира Шахматната игра. Резултатите от 

специално организирания учебен процес, с прилагане на  иновационната 

методология на знаковия билингвизъм и дейностно-комуникативния подход, 

ясно демонстрират  значими подобрения в когнитивната преработка на 

лексикални знаци, представени с различни езикови кодове и техни съчетания. 

Установява се значително усъвършенстване на словесно-жестовото двуезичие на 

глухите ученици, при което уменията в словесен и жестов език се допълват и 

взаимно подпомагат в комуникацията и мисловния процес. 

Като пионерски би могъл да се квалифицира  опитът за извеждане на 

педагогически модел за овладяване на лексиката от учебното съдържание, при 

силен акцент върху опосредстващата роля на жестовия знак. Независимо че в 

специалното училище обучението по Шах е извънкласна дейност, 

образователните, възпитателните и рехабилитационните ползи от проведения 

педагогическия експеримент разкриват потенциал  за трансфер на този опит в 



специалното езиково обучение или в учебни дисциплини с общообразователен 

характер.  

Бояна Алексов е редовен докторант, който работи под мое ръководство  от 

2007 година. Интересът към жестовия език в обучението и рехабилитацията на 

децата с увреден слух  обаче се появява много преди това. Тя защитава 

бакалавърска степен по  Логопедия и Слухово-речева рехабилитация в 

Югозападния университет в Благоевград с дипломна разработка на тази 

тематика. По моя оценка, докторантката извървя труден път, за да се докосне до 

сърцевината на сложната  проблематиката за жестовия език в социализацията на 

нечуващите деца.  Вложените усилия  за усъвършенстване на собствените 

лингвистични умения - български вербален и жестов език, английски език,  

призната от Глухата общност  флуентност в непосредствената  жестова 

комуникация с нечуващи  колеги, връстници и деца логично рефлектираха в 

една солидна теоретична осведоменост и добро професионално самочувствие.  

Творчество, новаторски подход и инициативност се проявяват в семинарните и 

практически занятия със студенти от модул Слухово-речева рехабилитация 

(Специална педагогика). Вече втора година докторантката прилага придобитите 

теоретични познания в реалната практика на обучението и рехабилитацията на 

ученици от начален курс в специалното училище за деца с увреден слух, гр. 

София.  

Сериозен изследователски  принос може да се отбележи в разработването 

на  модел за Мултимедиен български  жестов речник за деца, заложен в 3-

годишни проекти към НИС на СУ „Св. Кл. Охридски“. Бояна Алексов участва в  

национални и международни конференции, където докладва своите и 

колективните  научни постижения. Има публикувани материали в научни 

списания и сборници. В момента е член  на българския екип в  международен 

проект (в партньорство с Австрия и Германия) по програмата Коменски на ЕК на 

тема: „Жестовият език в училище“  и има възможност да приложи своите знания 

и практически опит в един още по-широк контекст на специалното образование 

на глухите деца.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По мое становище дисертационният труд на Бояна Младен Алексов е със 

сериозен принос в актуализирането и апробирането на иновационните стъпки за 

решаване  на един сложен  от теоретична гледна точка, но важен за 

педагогическата практика проблем.   Считам, че той отговаря на базовите 

критерии за присъждане на образователната и научна в областта на 

педагогическата наука. Затова убедено предлагам на уважаемите членове на 

научното жури да присъдят на Бояна Младен Алексов образователната и научна 

степен „Доктор” по професионално направление: 1.2. Педагогика (Специална 

педагогика-слухово-речева рехабилитация и  
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