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Актуалност на проблема 

В историята на педагогическата практика на деца със слухови 

нарушения е характерно приложението на разнородни методи и форми на 

работа. Така през вековете се зараждат различни системи за езиково 

обучение (Чистият устен и Жестомимичният метод), в които на преден 

план се извеждат разнообразни цели и средства. Те стават основата на  

методите, популярни в съвременните условия (Орален, Билингвистичен и 

Тотална Комуникация). Дискусиите, свързани с определяне на 

предимствата и недостатъците, както и водещата роля на даден метод не 

стихват и до днес. У нас най-разпространени през годините са Слухово-

вербалният метод (една от разновидностите на оралния) и Тоталната 

комуникация. Билингвизмът е добил значителна известност в редица 

страни по света, но у нас все още не е намерил реално приложение. За това 

спомагат и някои предпоставки, свързани с липсата на научни изследвания 

върху жестовата комуникация на глухите хора в Бългавия. В този смисъл 

темата на  настоящата разработка се характеризира с актуалност за 

научната и практическата сфера. 

 

  



Структурна и концептуална рамка на дисертационната разработка 

Структурата на труда обхваща три глави, увод, заключение и 

приложение, като общият обем от страници е 221. Библиографската 

справка съдържа 148 заглавия на кирилица и латиница, както и 1 

интернет-източник. 

 Теоретичната рамка на проблема намира място в първа глава. 

Последователно и логично са изведени въпросите, свързани със знаковите 

средства на слухово увредените  лица. Авторката проследява в 

исторически план зараждането на актуалните идеи, свързани със 

стимулите за развитие на децата със слухов дефицит и представя 

съвременните схващания за алтернативните средства за комуникация,  

обучение и рехабилитация на изследваната група деца. В тази връзка са 

разгледани Жесто-мимичният метод, Тоталната комуникация, 

Билингвизмът. Като фон на представените методи се разкрива същността 

на Дейностно-комуникативния подход, който благориятства създаването 

на стимулираща среда за вниманието, интереса и комуникативните 

способности на децата с увреден слух. Изведена е ролята на жестовата 

комуникация в психо-социалната и когнитивната рехабилитация. Прави 

впечатление богатата панорама от родни и чуждестранни  автори, и 

техните изследвания, представени в теоретичната постановка на научната 

разработка. 

 Във втора глава акцентът пада върху вербално-жестовата езикова 

компетентност в обучението и рехабилитацията на слухово увредените 

ученици. Това представлява дизайнът на изследването. Експерименталната 

част е построена върху научна теза, изведени са и дефинирани основните 

понятия, използвани в изследователската част. Следва да отбележа, че 

обектът, предметът, целта, хипотезите и задачите са формулирани 

прецизно. Коректно са описани емпиричните методи, категоризирани в 

три групи: диагностични, обучаващи и статистически. Представена е 



детайлна информация относно процедурата и контингента на 

изследването. В тази връзка бих препоръчала информацията за 

контингента да бъде изведена в самостоятелен параграф в съдържанието 

на разработката, тъй като представлява съществена част от цялостната 

емпирична дейност. Висока оценка заслужава описанието на 

съдържанието на обучаващия експеримент, което позволява адекватна 

преценка на неговата актуалност за практиката.  

 Анализът на резултатите е представен в трета глава. Данните са 

интерпретирани количествено и качествено в няколко посоки: 

психологически профил на учениците със слухови нарушения от 

специалното училище; лексикалните жестови и вербални знаци в 

семантичната обработка на информацията от учениците с увреден слух; 

данни за педагогическия формиращ експеримент за апробиране на 

бимодалния подход в обучението по шах.  

По отношение на профила на учениците е констатирано влиянието 

на общите и специфичните демографски условия на развитие; на 

невербалната интелигентност и жестовата комуникативна компетентност 

върху неговата структура.  

Търси се зависимост между семантичната обработка на 

информацията от различните езикови модалности. Семантичната памет се 

разглежда в пряка връзка с училищните постижения, езиковите и 

комникативните компетентности, равнището на интелекта и се констатира 

значението на демографските фактори върху нейните качества. 

 Резулатите от педагогическия обучаващ експеримент се анализират 

на фона на учебните постижения на учениците, демонстрирани в процеса 

на изследването. Оценява се качеството на лексикалната памет при 

прилагането на бимодалното обучение, осъществява се сравнителен 

анализ на семантичната памет при обучавани и необучавани в бимодална 

среда ученици. Съвсем логично финалната дискусия е свързана с 



определяне на ефективността на педагогическия експеримент за 

психолингвистичното развитие на учениците.  

 Целенасочено и последователно са доказани предварително 

формулираните научни предположения. 

Въпроси: 

 Имам следните въпроси във връзка с разясняване на някои моменти 

от дисертационната разработка: 

1. Каква е разликата между дактил и ръчна азбука, които са изведени 

като самостоятелни средства за комуникация? 

2. Защо изборът за обучаващия експеримент е свързан с шахмата, а не 

с някои от основните предмети, свързани с обучението или 

рехаблитационни дейности при  децата със слухови нарушения? Аз 

бих отбелязала, че шахът е игра с относносително достъпни 

визуални правила, още повече, че тя е самостоятелна дейност, в 

която играчът сам планира и предвижда своите ходове и тези на 

противника, т.е. кои са предимствата й, свързани с комуникацията? 

3. По какви критерии е извършен подборът на жестовите единици от 

естествената (разговорна) жестова реч и калкиращата жестова реч? 

Препоръки: 

Следва да отбележа, че докторантката се е съобразила с основната 

част от препоръките ми, отправени по време на обсъждането на труда в 

катедрата по Специална педагогика. Това се е отразило изключитено 

положително  на качеството на представената за реценезиране научна 

разработка. 

В настоящия момент препоръките ми са свързани с по-прецизната 

употреба на определени понятия (пример: език и реч, на места се 

използват като синоними, което обърква читателя при разбиране на 

глобалния смисъл; дактилната реч, представена като компонент на 

жестовия език и изразяваща някои от неговите елементи). Бих 



предложила в условията на българското специално училище  терминът 

билингвистично обучение да се замени с бимодално. Липсата на научни 

аргументи в посока на наличието на самостоятелен български жестов 

език води до хипотетичното опериране с термина билингвизъм в нашите 

условия, което е в разрез с научния подход. Считам, че достойнствата на 

разработката ще се увеличат, ако теоретично се аргументира изборът  на 

шахматната игра като основна дейност за обучаващия експеримент. 

Шахът не присъства нито в заглавието, нито в концептуалната рамка на 

труда, което внася елемент на изненада при появата му в 

експерименталната част.  

Оценка на автореферата и публикациите 

Авторефератът и публикациите по темата (седем на брой) вярно и 

точно  отразяват съдържанието на дисертацията.  

Приноси: 

А. Научни  приноси: 

 Целенасочено и последователно проследяване на хронологията на 

развитие  на алтернативните средства за комуникация и терапия при 

децата с увреден слух, и включването им на различни равнища  в 

сложните системи за езиково обучение и рехабилитация; 

 Задълбочено изследване на жестовата комуникация в 

разнообразните й проявления, които формират  ясна представа за 

особеностите на приложение на различните знакови средства в 

разнообразен контекст. 

 Разработен е адекватен на обекта на изследване експериментален 

дизайн, съчетаващ предимствата на качествените и количествени 

изследвания. 

       Б. Научно-приложни приноси: 

 Създаденият модел за обучение по шах при деца с увреден е 

апробиран експериментално, което позволява доказването на неговите 



предимства и недостатъци. Това създава предпоставки за обогатяване на 

теорията, от една страна, и за коригиране и усъвършенстване на модела, 

от друга; 

 Авторските тестове за диагностика на семантичната памет биха 

могли да намерят директно приложение в практиката. 

      В. Приложни приноси: 

 Изготвеният на базата на формиращия педагогически експеримент 

речник на основните понятия в шахмата и дейностите, свързани с неговото 

овладяване представлява полезен ресурс, чийто модел може да се използва 

и  в друг образователен контекст; 

 Създадената програма за обучение по шах представлява директно 

приложим в практиката модел, който предполага бъдещо разширяване на 

приложното поле на програмата в предучилищна, средна и горна 

училищна възраст. 

Заключение 

Обсъжданият проект на дисертация по актуалност, замисъл, начин на 

изложение, обработка и анализ на данните, както и неговите приносни 

моменти, удовлетворява изискванията на Закона за научните степени и 

звания. Това ми позволява да предложа на Уважаемото Научно жури да 

присъди на Бояна Младен Алексов образователната и научна степен 

„доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика-

Слухово-речева рехабилитация).  
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