
Становище 

 

от 

проф. д-р Ирина Колева  Колева  - СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 относно:   дисертационен труд на тема:  “Четивната грамотност на 

учениците в средното училище – дидактически измерения”  за 

придобиване на научната степен „Доктор на науките“ в област висше 

образование :1.Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика  

 

 Автор на дисертационният труд : проф. д-р Таня Иванова Борисова 

 

 

          Текстът на представения проект на дисертационен труд за зачисляване в 

докторантура  е в обем  450  страници академичен текст 

    Структурата на така представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на 

ЗРАС в РБ., както и  съпътващият  го  правилник  на  Тракийския университет – Стара 

Загора. 

 

 

 Актуалност и значимост  на темата 

 

          Актуалността на избраната от  Т. Борисова тема се определя от данни  на МОН  за 

ниските резултати на българските ученици по четивна грамотност. 

   Той е значим предвид на националните образователни стратегии на МОН, 

определящи влизането в сила на закона за предучилищното и училищното образование.  

   Актуалността и значимостта на предложеният за обсъждане дисертационен труд се 

определят и от съпътстващите закона – държавни образователни стандарти, както и 

отсъствието на SWOT за приложението на стандартите. 

  Темата корелира  с определението, дадено от ЮНЕСКО, за изключителната важност 

на грамотността като „съвкупност от умения, включващи четене и писане, възприемани 

в техния социален контекст”. Съществуването на високи очаквания относно промяна на 

резултатите в образованието по отношение на четивната грамотност на учениците 

поставя темата сред най-важните в разглежданата област и у нас. 

 Темата е изключително значима и от етнопсихолингвистично и етнопедагогическо 

гледище, предвид  интеркултурния профил на образователната ни система. 

 

 Оценка на  дисертационен труд 

 

         Разработването на концепцията е осъществено на базата на задълбочен научен 

анализ в областта на психолингвистиката, педагогиката на развитието, 

лингводидактиката и психосемантиката.   

   Извършена е научна дискусия на  115 източника на български език и 28 на латиница. 

Авторът – Т. Борисова  демонстрира синкретичност на педагогическа практика и 

научни парадигми. Тя е знакова личност  в експертизата си на равнище – 

образователни стратегии и политики. 

           Педагогическото изследване притежава ясни концепция. Задачите са 

детайлизирани и в съответствие с поставените цели.  



          Определен е семантичният обем на  понятия като начална грамотност, четенето и 

неговите особености, четене с разбиране и т.н. Очертани са и нови идеи – идеите за 

интерактивност и интеркомпрехензия (промотираната от Европейския съюз идея за 

междуезиково разбиране).  

Компетентно е представена разработената от организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие програма за оценяване (ОИСР) Програма за международно 

оценяване PISA, тази за международно изследване на учениците от 4-ти клас – PIRLS, 

както и новата програма за международно оценяване на уменията на възрастните 

PIAAC, а също и докладите с резултатите от прилагането им в други страни и у нас.  

Анализирани са  конкретни данни за етнически общности  у нас  /малцинства/ в 

различни области на страната по етнически  и социолингвистичен маркер. 

  Т. Борисова  извършва функционален анализ  на тези резултати, което представлява 

дидактометричен принос.  Излизането от рамките на фактологичните  данни за 

резултатите като цяло и особено на тези на българските ученици, както  и стремежът на 

автора да анализира причините е особено ценно за предприемането на дисертационното 

изследване.  

          Втора глава е посветена на анализа на резултатите от външното оценяване по 

български език и литература в четвърти, седми и дванайсети клас на равнището на 

четивната грамотност по критериите на PISA на випуск ученици, постъпили в първи 

клас през 2004 г.  

  Т. Борисова задълбочено и компетентно  организира, провежда и обработва 

резултатите от осъществените външни оценявания. Проследени са  резултатите на един 

и същи випуск в периода от учебната 2007/2008  до учебната 2015/2016 година – в 

четвърти, седми и дванайсети клас, на практика – огромен масив от данни. 

 Впечатлява използваната извадка  - 5 078 ученици, чието представяне на първото по 

реда оценяване се обсъжда. По време на второто оценяване учениците са 4 656, т.е. 92% 

от първото, а по време на държавните зрелостни изпити – 3 075. Независимо от 

намаляващия брой ученици, причините за което авторът  Борисова задълбочено търси,  

не може да не се отбележи, че големият брой от една страна позволява да се направи 

прецизен анализ на резултатите, да се формулират  изводи, базирани на представителна 

извадка,  и от друга – да се осъществи „сравнимост” между резултатите на учениците 

от Бургаска област и в страната. Това е осъществено от изследователя и в това 

представлява научно – приложен  принос.   

          Освен посоченият голям брой изследвани ученици, важно е да се отбележи, че 

независимо от намаляващия им брой в голямата си част те остават едни и същи във 

всички проведени оценявания. Това е информационна натоварено, тъй като дава 

основание да се проследи динамиката на процесите, т.е. да се осъществи лонгитюдно 

по своя характер изследване, което, както е известно, има особено важни 

характеристики, позволява да се проследи формирането на сложни умения, едно от 

които е и четенето и е алтернатива на изследвания, осъществени в рамките на кратък 

времеви отрязък.          

          Т. Борисова  не се спира на опростенческото търсене на причините за резултатите 

в недостатъчната подготовка на самите ученици и тази, предоставена им от учителите, 

а обсъжда този въпрос глобално и в различни аспекти – нормативна база, образователна 

парадигма, осигуреност на процесите, учебно съдържание, дидактически технологии. 

Подложени са на анализ включените въпроси в тестовете за външно оценяване в 

четвърти, седми и дванайсети клас като резултатите са ориентирани по критериите на 

PISA за четивна грамотност.  Анализът е подробен, резултатите са визуализирани чрез 

множество таблици, фигури и диаграми. 



          Авторът разглежда компетентно и резултатите и процеса в общия контекст не 

само на днешната образователна среда у нас, но и спрямо критериите на  PISA. Това 

позволява да се изведат прагове на четивната грамотност по критериите на PISA, 

съпоставени и осъществени чрез нормативните документи, отнасящи се до изучаването 

на българския език и литература и съпътващите го държавни образователни стандарти.   

Разработеният и апробиран от Т. Борисова  подход при обсъждането на резултатите, 

може да доведе до адекватен отговор на очакванията на обществото и държавната 

образователна политика. Изследването е мащабно и сравнeно с националните 

резултати; Ориентирано е по критериите на PISA; Съдържа значителни и  и оригинални 

приноси;    

          Дисертационният труд на Т. Борисова представлява научна провокация  за нови 

изследвания в разглежданата област, което също го прави особено ценно.   

 

 Приноси на дисертационният труд : 

 

 Приноси с  научно- теоретичен характер. 

 

 Използваният основен метод при разработване на научното  изследване е 

логнитюдния.: 

 Понятието – «Четивна грамотност» се интерпретира в контекста на 

компетентностния подход и специално   на комуникативната и социална 

компетентност; 

 Изведен  и характеризиран е   теоретичния конструкт „четивна грамотност“,  

изграден като  стройна йерархична система за степените на четивната 

грамотност и тяхната операционализация с конкретни тестови задачи в съответен 

измервателен инструмент; 

 Изведено е  собствено виждане  за понятието четивна грамотност  на основата  на  

сравнителен  оценъчен план на определението на грамотността  чрез   

многостепенния теоретичен конструкт – от основна грамотност до функционална 

и многоаспектна грамотност;  

 обогатява приетия теоретичен конструкт на четивната  грамотност  като: 

 изпълва го с ново съдържание чрез: научната му интерпретация  в 

контекста на международните стандарти;използване на 

съвременните измервания и критериите на авторитетни 

международни изследвания най- вече –PISA, PIRLS; чрез 

съпоставителен аспект с Държавните образователни стандарти ; 

 интерпретира когнитивните му и операционализирани четивни 

умения като представя тяхното съдържание и  развитие под 

формата на  спирала и по този начин му придава многопосочна 

перспектива за използване в практиката ; 

 изяснява сложната същност на понятието четивна грамотност от 

една страна като съдържание и структура , а от друга  като процес 

т.е,   обособяват се и се характеризират  няколко важни 

взаимосвързани, но същевременно самостоятелни етапа при 

формирането на четивната грамотност -  начално ограмотяване, 

четене, четене с разбиране, намиране и извличане на информация 

от текст, обобщаване, тълкуване, осъзнаване и оценяване; 

 аргументирано са  очертани прагове на четивната грамотност 

доІV, доVІІ и доХІІ клас с помоща на   въведените от PISA 

критерии, систематизирани по стандартизирани равнища. 



 Извършеният  анализ на резултатите от  тестовете за външно оценяване на 

ученици от 4,  7 и  12  клас от един и същи випуск позволява да се  установи, че:  

 анализът е насочен към ясно и точно  определени  области, които се 

характеризират с широкия си обхват, със определени същностни когнитивни и 

четивни умения, разпознаваеми еднозначно от една страна в резултатите от 

съответните тестове,а от друга с продуктивността си и прогностичната си 

стойност по отношение на развитието на четивната грамотност  на учениците и 

създаването у тях на мотивация за учене през целия живот; 

 анализът  не е  свързан само с описанието на фактологичните емпирични  данни, 

но е насочен и към теоретично аргументирани  обяснителни механизми с много по-

дълбок компетентностен контекст, насоченост към развитие и усъвършенстване 

на нашата образователна система с цел да се преодолеят онези дефицити, които 

са ни довели до  лошите позиции в сравнение с резултатите от други страни; 

 съответствията между дидактическите параметри на четивната грамотност в 

българското средно училище и международните системи на работа за 

повишаване равнищата на овладяването й, в каква степен те са ретранслирани в 

българското образование; 

 съответствието между резултатите на учениците от външното оценяване, 

провеждано от МОН с резултатите им, получени в изследванията на PISA; 

 важни тенденции и закономерности, които показват каква е степента на 

приложимост на тестовете от националните външни оценявания за валидно 

измерване на четивната грамотност според установените равнища в програмата  

PISA.; 

 очертавт се  нови съдържателни области на четивната грамотност  за формиране 

на нови образователни политики за постигане на много по-високи равнища на 

четивна грамотност на българските ученици. 

 

 

 Приноси с научно - приложен характер 

 

 През призмата на  очертаната  теоретична рамка, чрез  целенасочени анализи в 

контекста на  продуктивни теоретични идеи за четивната грамотност авторът 

извежда, анализира и съпоставя   :   

 резултатите от няколко международни изследвания на грамотността по 

проектите PISA и PIRLS, както и резултатите от няколко национални 

изследвания  по методиката на PISA, няколко национални външни 

оценявания и др.; 

 обоснованите  шест международно установени равнища на четивната 

грамотност и  посоката и степента на развитие на четивните умения на 

български ученици според тях; 

 подпомага    ориентирането на  учителите към измерване когитивните 

компетентности  на  учениците чрез критериите за четивна грамотност, 

дефинирани от ЮНЕСКО и проверявани от PIRLS и PISA; 

 допринася за  преодоляване на  основния  проблем за българските 

ученици -  недостатъчното развитие на четенето с  разбиране на 

прочетения текст; 

 на базата на определените прагове за четивна грамотност се очертава  

вариативност на възможностите за усъвършенстване на четивната 

грамотност на учениците чрез  обучението по български език и 

литература.    



 

 

 Заключение:      
 

Убедено препоръчвам на членовете на научното жури, да гласуват за  

присъждане на  научната степен „Доктор на науките“ на проф. д-р Таня 

Иванова Борисова в област висше образование 1.Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

 

20.05.2017                                                                       Подпис : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


