
РЕЦЕНЗИЯ 
 

на проф. д-р Румяна Тодорова 

за ас. д-р Златка Димитрова Желязкова  
 

по процедура за обявения в ДВ,  бр. 86/ 6.10.2020г., конкурс зa заемане 

на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 

1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика, 

„Теория на възпитанието и дидактика (Чуждоезикова комуникация на 

английски език)“ към Педагогически факултет на Тракийски 

университет, Стара Загора 
 

 
 

Със заповед № 2744/20.10.2020 г. на Ректора на Тракийския университет, Стара 

Загора, съм избрана за член на научно жури, а с протокол № 1/15.12.2020 г. от първото 

заседание на Научното жури съм определена да пиша рецензия във връзка с конкурса за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика, „Теория на 

възпитанието и дидактика (Чуждоезикова комуникация на английски език)“. Конкурсът 

е обявен за нуждите на Педагогическия факултет на Тракийски университет, Стара 

Загора. Участва един кандидат – ас. д-р Златка Димитрова Желязкова. 

Във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ ас. 

д-р Златка Димитрова Желязкова е представила всички необходими материали и 

документи, които отговарят по форма и съдържание на нормативните изисквания за 

участие в обявения конкурс. Предоставената Справка за изпълнение на минималните 

национални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за 

заемане на академична длъжност „доцент“ и допълнителните изисквания, определени в 

Правилника за развитието на академичния състав в Тракийския университет, в която има 

информация и за продукцията на самата кандидатка, ни дава основание да заявим, че  тя 

отговаря на изискванията за обявения конкурс.   

 

1. Кратки биографични данни за кандидата. 

Ас. д-р Златка Димитрова Желязкова е родена на 08.08.1970 г. Има завършено 

висше образование (магистърска степен за специалист по Английска филология и учител 

по английски език и литература и езиковедска специализация) през 1994 г. в СУ „Св. Кл. 

Охридски”, София. През 2016 г. придобива образователната и научна степен „доктор” по 



Теория на възпитанието и дидактика със защитен дисертационен труд „Интерактивен 

модел за обучение на студентите в граматичните времена в английски език“ в Тракийски 

университет, Стара Загора. През периода 1994-2005 г. е работила като учител по 

английски език в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора, а понастоящем (от 2005 г. до сега) 

е асистент по английски език в Педагогическия факултет към Тракийския университет в 

Стара Загора. Освен английски език, който владее на много високо ниво, за което 

свидетелства и дипломата й за висше образование, тя има добри познания по руски и 

испански език.  

Д-р Желязкова е участвала в редица международни проекти и програми, като 

например изброените от нея: 

- Youth in Action Programme, Education and Culture, EU (“Discover the Handicap”, 

Amsed), 6-14.04. 2013, Strasburg, Francе; 

- Leonardo da Vinci Partnership Project “Gifted and Talented Children Teacher’s and 

Parent’s Training – Gate”, проект на Европейската комисия за продължаващо образование, 

2013-2015;  

- преподавателска мобилност по Еразъм+ в Педагогическия университет в Краков, 

Полша, 8-11.04.2019 г.;  

- ENSI Project (European Network for Social Inclusion/ Европейска мрежа за 

социално включване), ERASMUS+, KA2, 8-12.07.2019 г., Палермо, Италия; 

- Mobility of Youth Workers, “What the Fake?”, Youth Pass, ERASMUS+, 26.07-

04.08.2019, Страсбург, Франция). 

Освен това, Златка Желязкова има участия и в проекти на Тракийския 

университет, Стара Загара, някои от които: 

- „Проекции на оценяването върху качеството на обучение в образователния 

процес“, с научен ръководител доц. д-р Веселина Иванова, Педагогически факултет, 

Тракийски университет, Стара Загора, 2011г.; 

- „Електронно институционално портфолио на специалност „Социална 

педагогика“, с научен ръководител проф. д-р Марияна Стефанова, Тракийски 

университет, Стара Загора, 2015г.; 

- „Превенция на отпадането от училище“, с научен ръководител доц. д-р Мария 

Тенева, Тракийски университет, Стара Загора, 2016г. 

Участията на кандидатката в изброените проекти и програми говорят 

красноречиво за професионалната й активност и извън възложените й часове.  



Научните интереси на кандидатката са в областта на дидактиката и методиката на 

преподаването на английски език, пряко свързани с преките й задължения като 

преподавател по английски език, и с Теория на възпитанието и дидактика, които прилага 

успешно при обучението на студенти бакалаври от специалност „Начална училищна 

педагогика с чужд език (английски)”, „Методика на обучението по чужд език“, 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Специална педагогика“, „Социална 

педагогика“ в Педагогическия факултет на Тракийски университет, Стара Загора. 

 

2. Характеристика на научната продукция на кандидата. 

Научната и професионалната дейност на ас. д-р Златка Желязкова се изразява в 

публикации в сборници и в участия в национални и международни конференции с 

доклади, които също са публикувани в сборници. Всичките й публикации (17 на брой) и 

1 монография (хабилитационният й труд), с които участва в обявения конкурс, имат 

отношение към пряката й работа със студенти-педагози, и по-конкретно от специалност 

„Начална училищна педагогика с чужд език (английски)” на Педагогическия факултет 

към Тракийски университет, Стара Загора, и представят както научно-ориентирани, така 

и практико-приложни проблеми, свързани с чуждоезиковото усвояване. 

Общо описание на хабилитационния труд. 

Хабилитационният труд на ас. д-р Златка Димитрова Желязкова на тема 

„Ефективно усвояване на английска граматика (за английската граматика, между 

каноничното и иновативното)“, представен за обявения конкурс под формата на 

публикувана монография, съдържа 160 страници основен текст, структуриран, както 

следва: Въведение, 2 глави с подточки, изводи и Заключение, Литература, и извън 

основния текст – 7 Приложения, 2 от които са тестове, свързани с граматичните времена, 

и 5 с различни анкети, отнасящи се до целите, стила на учене на студентите, качеството 

на обучение и преподаване. 

Структурата на хабилитационния труд е съобразена с изискванията за едно такова 

изследване и съдържа теоретична част, основана на преглед на литературата по въпроса, 

хипотези и методология, емпирично изследване и анализ, изводи и заключения. 

Актуалност на проблематиката. Темата е актуална във всеки един етап от 

чуждоезиковото обучение във времето и много уместно в заглавието фигурира „между 

каноничното и иновативното“, т.е. традиционното и съвременните постановки вървят 

ръка за ръка в този свят на глобализация и динамични процеси. 



Хабилитационният труд на Златка Желязкова има теоретична и практическа 

насоченост и стойност, както за чуждоезиковото обучение, така и за педагогиката и 

дидактиката като цяло. 

Той представлява изследване с определено практико-приложен характер, което го 

прави още по-стойностно за съвременното чуждоезиково обучение, тъй като съчетава в 

себе си елементи, свързани не само с преподаването на английски език, но и с 

целенасочено обръщане на внимание към една не по-маловажна проблематика, а именно 

преподаването и усвояването на граматика, която винаги е предизвиквала затруднения 

от страна на обучаемите. Далеч съм от мисълта, че това е едно съвсем  ново научно поле, 

но съчетаването на отдавна утвърдените методи на обучение и съвременните постановки 

вече го прави актуално. 

Преглед и оценка на отделните части на хабилитационния труд.  

Във Въведението се обосновават изборът, актуалността на темата и целите на 

изследването. Прави се разграничение между комуникативна и интерактивна функция, 

последната свързана с действия, поведения и постъпки на обучаемите. Отчита се фактът, 

че студентите не са усвоили в достатъчно добра степен употребата на граматичните 

времена, въпреки че са ги изучавали на предишни етапи от образованието си. 

В Глава 1 са представени научно-теоретичните постановки по въпроса за 

ефективността в обучението, чуждоезиковата компетентност на Хаймс, Шопов и др., 

множествената интелигентност на Гарднър, различни интерпретации на понятието 

интелигентност, психологически аспекти на езикоусвояването и др. Разглеждат се 

теориите на Пиаже и Виготски. Не е пренебрегната и теорията за естествения подход на 

Крашън, както и универсалната граматика на Чомски.  

Въпросите, свързани с обучението по граматика и съществуващите методи на 

преподаване, както и с ефективното обучение, са представени в подточки 2.1., 2.2. и 2.5. 

на Глава 1. За съжаление те представляват само около 15 страници, но и в тях частта, в 

която става въпрос за преподаване на граматика, е сведена до минимум. 

Подточка 1.3. от Глава 2 (главите не са номерирани и се получава дублиране на 

точки и подточки, което затруднява проследяването на информацията) очертава 

изследователските методи и инструментариума на изследването. Описват се 

емпиричното изследване, анализа и резултатите, които са същинската част на 

монографията, но представляват около 60 страници от целия труд. Би трябвало да се даде 

превес на тази част и пропорционалното съотношение да е в полза на анализа. 



В Глава 2 „Изследователска програма и анализ на емпиричните резултати“ са 

представени определения за наука, образование, емпирични изследвания, последните 

отнасящи се конкретно до понятийно-категориалния апарат, целите и задачите на 

изследването, обект и предмет, хипотеза за ефективността и достоверността на 

използаните методи за оценка, видове тестове. Излишно е посочена и скалата за 

оценяване в България, която е общоизвестна информация. Въвежда се интерактивно 

базиран модел за обучение на студенти в английските граматични времена (1.2., с. 69). 

Емпиричното изследване е осъществено в продължение на три поредни учебни години – 

2013/2014, 2014/2015 и 2017/2018, предшествано от пилотно проучване. 

Предложени са схематизирани учебно-познавателни задачи за интерактивно 

базирано усвояване на знания, умения и компетентности, свързани с ползването на 

глаголните времена в английския език, които целят улесняване на разбирането и 

съответно на усвояването им. Представят се видове анализ на емпиричните резултати, 

както и обобщения и изводи въз основа на статистическата обработка на данните чрез 

STATISTICA 7. Качеството на обучението се измерва на входа, текущо и на изхода. В 

Гл. 2, т. 3 са направени изводи и обобщения на емпиричните резултати.   

В Заключението са очертани изводите на базата на направените в началото заявки 

за очаквани резултати и са изведени резултатите от изследването.   

Библиографията се състои от 80 заглавия на печатни книги, статии и интернет 

източници, част от които са по-актуални, тъй като са публикувани след 2000 година. В 

литературата са включени както автори от България, така и от чужбина, което дава 

възможност да се съпоставят изследванията в тази област на различни учени по света. 

Това е и предпоставка за теоретичната обоснованост на изследваната тематика. 

Библиографията не е оформена според приетите норми и изисквания, напр. при много от 

заглавията липсва издателство (от 2-6, 9, 10, 16-20 и др). 

Приложенията са 7 на брой, 2 от които са тестове (1 и 4), свързани с граматичните 

времена, и 5 с различни анкети, отнасящи се до целите, стила на учене на студентите, 

текущо и изходно измерване на качеството на проведеното обучение и експертна карта. 

Похвално е, че в монографията присъстват добре онагледени факти под формата 

на таблици и диаграми. 

Останалите публикации поставят акцент на образователната стойност на часовете 

по английски език и на социалната значимост на езика (2), използването на стратегии за 

повишаване на ефективността в чуждоезиковото обучение (12), прилагане на нови 

технологии в обучението (10) и портфолиото (11), интегрирането на преподаването на 



английски език със съответната култура и развиването на междукултурна компетентност 

(1, 3, 6), обучението по английски език и факторите, които обуславят мотивацията в 

следдипломната квалификация на учащите (в съавторство, 4), трудности при усвояване 

на произношението на английски език (5), преподаването чрез визуализация и сравнение 

(7) и в нов контекст (8), някои аспекти в обучението по програма Еразъм (9) и др., 

описани в документацията.   

От Справката на ас. д-р Желязкова се вижда, че има посочени общо 17 

публикации, от които 7 в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация и 10 в нерефирани списания с научно рецензиране, 

както и 15 цитирания, от които в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация и в монографии и колективни томове 

са 8, а в нерефирани списания с научно рецензиране са 7.  

 

3. Приноси 

Приносните моменти в трудовете на ас. д-р Златка Димитрова Желязкова в 

областта на дидактиката и на чуждоезиковото обучение са очертани в представената 

справка за приносите в научните й изследвания.  

Кандидатката е поднесла информацията и е обосновала становищата си в два 

аспекта: теоретичен и практико-приложен, като не е пренебрегнала и проблемните 

области, които могат да бъдат обект на по-задълбочени бъдещи изследвания. 

Един от научно-теоретичните приноси е свързан с моделирането на концепция за 

интерактивно и ефективно чуждоезиково обучение (по английски език) в съвременния 

свят, което води до повишаване на усвояването на чуждия език, заедно с подобряването 

на комуникативната компетентност на студентите. Отчетена е взаимосвръзката между 

педагогическите науки (на общата училищна и университетска дидактика, 

чуждоезиковата дидактика, и до известна степен и на психолингвистиката). Друг принос 

има отношение към интерактивния компонент на дидактическото общуване, който може 

да се определи като структуроопределящ по отношение на комуникативния и на 

междуличностно перцептивния компоненти. 

От научно-приложните приноси може да се отчете като положителен елемент 

съпоставката между двете езикови системи – английската и българската, което е важен 

момент в както в преподаването, така и в усвояването на английски език. 



Като заявка за бъдещи изследвания се изтъква, и то много правилно, 

„необходимостта от нови стандарти за оценяване и самооценяване на учебните 

постижения“ (тук може да се добави в българското образователно пространство).  

  

4. Критични бележки и препоръки 

Не смятам, че трябва да се изброяват и обясняват подробно нивата на владеене на 

чужд език според Европейската езикова рамка, тъй като се предполага, че това е 

информация, с която са запознати ползвателите на чужд език, а и не е това целта на 

изследването, освен ако преподаването и усвояването на английската граматика не е 

обвързано с това. По принцип в работата има доста излишна информация, като напр. 

определения за „наука“ и „образование“ (с. 66). 

„Дисертационния“ в „Инструмент за експертна оценка на дисертационния 

модел“ (с. 78) най-вероятно е техническа грешка. 

Много е дълъг цитатът на с. 129 (от 15 реда), който трябва поне да е на нов ред. 

В монографията 5 от общо 7 приложения са свързани с по-общи проблеми на 

чуждоезиковото усвояване, а не конкретно с това на граматиката на английския език. 

Въпросникът за определяне на преобладаващия стил на учене в Приложение 3.1. 

е с 80 въпроса, което води до два съществени извода: 1. търпението, особено на младите 

хора, бързо се изчерпва, и 2. като следствие от 1, в такъв случай отговорите на въпросите 

няма да са изчерпателни и благонадеждни, в резултат на което да могат да се направят 

конкретни и точни изводи и заключения. 

Не е ясно каква е целта на тест 2 в Приложение 4 в частта „изречения за превод“ 

и то само 5 на брой.    

Изброените приноси са доста много на брой, което е нереалистично, и са очертани 

много общо, а не конкретно, а разграниченията между теоретичните и практически 

ориентираните са минимални и размити. 

Един от посочените приноси (1.3.), свързан с интегрирането на различни 

теоретични модели, методи и подходи, не смятам, че представлява принос в 

предложените изследвания, тъй като някои от теоретичните постановки имат 

дългогодишна история в чуждоезиковото обучение и преподаване. Друг представен 

принос от научно-приложните (2.1.) е по-скоро теоретичен. Той донякъде повтаря 

изложеното в теоретично-ориентираните приноси. Заявките за приноси са много общо 

формулирани, на места доста неясни, като например „качественото разбиране за 

чуждоезиковата компетентност“; „обсъждането на емпиричните резултати, получени в 



хода на изследователската дейност, извежда ключови въпроси за съвременното езиково 

(в частност – чуждоезиково) обучение“ (не се посочва кои са ключовите въпроси). 

Проучването на различни източници, свързани с конкретната проблематика и от 

различни ъгли, е задължителен елемент от едно изследване и няма как да бъде изтъкнато 

като принос (пак представено в т. 2.2. към практически ориентираните приноси). Това по 

презумпция е една от целите на всяко проучване. 

В труда има множество технически грешки, като например на с. 23 Сиърл и Сърл 

са изписани различно на един ред. Липсват интервали или има повече от един и др. На 

същата страница е допусната груба недопустима грешка: „илокутивният акт“ на Остин в 

труда е „илюстративен“; „идинтифицира“ вм. „идентифицира“, с. 62; използвани са 

чуждици („индикира“, „пърформънс“ – недопустимо!, с. 24, както и „интериоризирана“, 

с. 25; „курикулум“, с. 28), изпуснати са думи (можем обясним) на с. 24 и мн. др. 

Буди недоумение фактът, че от справката, предоставена от ЦУБ на Тракийския 

университет в Стара Загора, е посочена само 1 публикация в списание с импакт фактор 

според базата данни на Web of Science, а в изброения от кандидата списък публикациите 

с импакт фактор са 5 самостоятелни и 2 в съавторство. 

    

  5. В заключение бих могла да кажа, че изложените по-горе аргументи за 

хабилитационния труд, представените публикации, както и за научната и 

професионалната ориентация и качества на кандидата, удовлетворяват изискванията на 

ЗРАС и на съпътстващите го правилници. На това основание предлагам на научното 

жури да гласува положително за ас. д-р Златка Димитрова Желязкова да заеме 

академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически 

науки; професионално направление 1.2. Педагогика, „Теория на възпитанието и 

дидактика (Чуждоезикова комуникация на английски език)“ към Педагогически 

факултет на Тракийски университет, Стара Загора. 

  

 

 

 

 

08.02.2021 г.     Изготвил рецензията: 

                  /проф. д-р Р. Тодорова/ 

 



                                                     REVIEW 
         

by Professor Rumyana Todorova, PhD 

 

regarding the selection procedure announced in State Gazette, issue 86/Oct. 6, 2020, for 

the academic position of Associate Professor in the Area of Higher Education: 1. 

Education Sciences, Professional Field 1.2. Pedagogy, Theory of Education and Didactics 

(Foreign Language Communication in English) at the Faculty of Education, Trakia 

University, Stara Zagora 

 

 

Candidate’s name:  Dr. ZLATKA DIMITROVA ZHELYAZKOVA, Assistant Professor 

 

With order No 2744 from Oct. 20, 2020 of the Rector of Trakia University, Stara Zagora I 

was elected a member of the academic jury, and at the first meeting of the jury (record No 1/ 

Dec. 15, 2020) I was appointed to write a review for the selection procedure for the academic 

position of Associate Professor in the Area of Higher Education 1. Education Sciences, 

Professional Field 1.2. Pedagogy, Theory of Education and Didactics (Foreign Language 

Communication in English) at the Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora, in 

which there is one candidate: Assistant Professor, Zlatka Dimitrova Zhelyazkova, PhD. 

As regards the selection procedure for the academic position of Associate Professor, 

Assistant Professor, Zlatka Dimitrova Zhelyazkova, PhD, has presented all the necessary 

materials and documentation, which in form and content are in accord with the normative 

requirements for such a participation. The provided Record for the fulfillment of the minimal 

national requirements about the academic and the teaching activity of the candidates for the 

academic position of Associate Professor and the additional requirements defined in the 

Regulations for the development of the academic staff at Trakia University in which there is 

also some information about the publication activity of the candidate allows us to state that she 

has fulfilled the requirements for the selection procedure. 

 

1. Candidate’s Bio Data 

Zlatka Dimitrova Zhelyazkova was born on Aug. 8, 1970. She got her higher education 

diploma for an MA degree of English Studies and a teacher of English Language and Literature, 

as well as for a specialization in linguistics from St. Kliment Ohridski University, Sofia, in 1994. 



In 2016 she was accredited a PhD degree in Theory of Education and Didactics by defending 

her PhD thesis titled Interactive Model for Training Students in English Tenses at Trakia 

University, Stara Zagora. From 1994 to 2005 she worked as a teacher in English at Romain 

Roland Foreign Language High School in Stara Zagora. At present (since 2005) she has been 

an assistant professor in English at the Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora. 

Apart from English which she has mastered at a very high level, her university diploma being 

a proof of it, she has a good command of Russian and Spanish. 

Dr. Zhelyazkova Желязкова participated in a number of international projects and 

programmes, some of which are listed by her as follows: 

- Youth in Action Programme, Education and Culture, EU (“Discover the Handicap”, 

Amsed), 6-14.04.2013, Strasburg, Francе; 

- Leonardo da Vinci Partnership Project “Gifted and Talented Children Teacher’s and 

Parent’s Training – Gate”, EC project for LLL, 2013-2015;  

- Erasmus+ staff mobility at the Pedagogical University of Cracow, Poland, 8-11.04.2019;  

- ENSI Project (European Network for Social Inclusion), Erasmus+, KA2, 8-12.07.2019, 

Palermo, Italy; 

- Mobility of Youth Workers, “What the Fake?”, Youth Pass, Erasmus+, 26.07-04.08.2019, 

Strasburg, France). 

Zlatka Zhelyazkova also participated in Trakia University projects, some of which are: 

- Projections for Assessing the Quality of Training in the Educational Process, academic 

advisor assoc. prof. Veselina Ivanova, Faculty of Education, TrU, St. Zagora, 2011; 

- Electronic Institutional Portfolio of Social Pedagogy, academic advisor prof. Dr. Mariana 

Stefanova, Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora, 2015; 

- School Dropout Prevention, academic advisor assoc. prof. Dr. Maria Teneva, Faculty of 

Education, Trakia University, St. Zagora, 2016. 

The candidate’s participations in the above-mentioned projects speak a lot about her 

professional and extracurricular activities.  

The candidate’s academic interests are in the field of didactics and methodology of teaching 

English directly related to her duties as a lecturer of English and theory of education and 

didactics, which she applies quite successfully in her teaching to BA students of Primary 

Education with a Foreign Language (English), Preschool and Primary School Education, 

Methods of Teaching a Foreign Language, Special Pedagogy, and Social Pedagogy at the 

Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora. 

 



2. Description of the candidate’s publications 

The academic and professional activities of assistant professor Dr. Zlatka Zhelyazkova 

consist of publications in collected papers and from participations of national and international 

conferences, the presentations of which are also published in books of proceedings. All her 

publications (17) and 1 published monograph (her habilitation work), with which she has 

applied for the selection procedure have some reference to her work with students of pedagogy 

and more specifically with students of Primary School Education with a Foreign Language 

(English), Pre-school and Primary School Education, Special Pedagogy and Social Pedagogy 

at the Faculty of Education, Trakia University, Stara Zagora and present academically oriented 

as well as practically oriented issues related to foreign language acquisition. 

General description of her habilitation work. 

Assistant professor Dr. Zlatka Dimitrova has submitted a habilitation work titled Effective 

Acquisition of English Grammar (on English Grammar, between the Canonical and the 

Innovative), presented for the selection procedure as a published monograph, consists of 160 

pages, structured as follows: Introduction, 2 chapters with subchapters, summaries and 

Conclusion, References, and 7 Appendices, 2 of which are tests on tenses and 5 consist of 

various questionnaires related to the aims, students’ learning styles, quality of education and 

teaching. 

The structure of the habilitation complies with the requirements for such a type of research 

and consists of a theoretical part, based on the overview of the literature on the topic, hypotheses 

and methodology, empirical study and analysis, summaries and conclusions. 

Relevance of the issue. The topic is relevant for each stage of foreign language education 

in time and quite appropriately what is mentioned in the title is “between the canonical and the 

innovative”, i.e. the traditional and the present-day tendencies go hand in hand in today’s world 

of globalization and dynamic processes.  

Zlatka Zhelyazkova’s habilitation has its merits as it is theoretically and practically oriented 

towards foreign language education, pedagogy and didactics. It is a study with a practical and 

applicable character which makes it even more valuable for the contemporary foreign language 

education as it combines elements related not only to teaching English but also deliberately 

paying attention to an issue worth investigating, i.e. acquiring grammar which has always 

caused difficulties for learners. I know quite well that this is not a new field of study but the 

combination of well-known methods and present-day ones makes it relevant to foreign language 

teaching and learning. 

  



Overview and evaluation of the habilitation. 

The Introduction covers the choice, the relevance of the topic and the aims of the study. A 

differentiation is made between the communicative and the interactive function, the latter 

related to actions, behaviour and acts on behalf of learners. University students have not 

acquired the use of tenses that well although they studied them earlier in their education. 

Chapter 1 deals with the theoretical prerequisites on the effectiveness in education, foreign 

language competences of Hymes and Shopov among others, Gardner’s multiple intelligences, 

various interpretations of the concept of intelligence, psychological aspects of foreign language 

acquisition, etc. Piaget’s and Vigotsky’s theories, Krashen’s natural approach theory and 

Chomsky’s universal grammar are also presented. 

The issues related to teaching grammar and the existing teaching methods, as well as the 

ones related to effective teaching are introduced in 2.1., 2.2. and 2.5. of Chapter 1. 

Unfortunately, they consist only of 15 pages but even within those pages the issue of teaching 

grammar is not exhaustive enough. 

1.3. from Chapter 2 (the chapters are not numbered properly and there is an overlap of items 

and sub items, which makes the task of following the information difficult) outlines the research 

methods and the instruments used for the study. The empirical research, the analysis and the 

results, which represent the essential part of the monograph, are 60 pages long. There should 

have been a predominance of this part and the greater proportions should have been in favour 

of the analysis. 

Chapter 2 “Study Programme and Empirical Results Analysis” deals with definitions of 

science, education, empirical research, the latter related to the concept apparatus, aims and tasks 

of the study, object and subject of the study, hypothesis for effectiveness and reliability of the 

applied evaluation methods and different types of tests. However, the presented grading system 

in Bulgaria is redundant as it is a well-known fact. An interactive based model for teaching 

tenses to students is introduced (1.2., p. 69). The empirical study is carried out in 3 successive 

years, 2013/2014, 2014/2015 и 2017/2018, and is preceded by a pilot one. 

Schematized educational and cognitive activities for interactive based acquisition of 

knowledge, skills and competences, related to the use of English tenses are presented. They 

facilitate comprehension as well as acquisition. There are also different types of analysis of the 

empirical results, results and conclusions made with the help of STATISTICA 7 database. The 

quality of education is measured at the beginning, throughout the study and at its end. The 

results and conclusions about the empirical analysis are presented in Chapter 2, item 3. 

The conclusion outlines the results on the basis of the hypotheses and the study. 



The references consist of 80 titles of printed books articles and Internet sources, some of 

which are up-to-date as they are published after year 2000. There are authors from Bulgaria as 

well as from abroad, which allows for comparison of studies in the field by researchers 

throughout the world. That is a prerequisite of the theoretical background of the topic in 

question. The references, however, are not formatted according to the accepted norms and 

requirements, e.g. a great number of the titles lack a publisher (2-6, 9, 10, 16-20, etc.). 

The appendices are 7, 2 of which are tests (1, 4), related to the use of tenses, and 5 contain 

various questionnaires, referring to aims, students’ learning styles, current and entry level of 

quality of education, as well as expert card. It is worth mentioning that there are well visualized 

data in the form of tables and diagrams. 

The rest of the publications put an emphasis on the educational value of the English lessons 

and on the social impact of language (2), the use of strategies for increasing the effectiveness 

of foreign language teaching (12), the application of new technologies in education (10) and 

portfolios (11), the integration of teaching English with the respective culture and the 

development of intercultural competence (1, 3, 6), teaching English and the factors outlining 

learner motivation in post graduate qualification courses (in co-authorship, 4), difficulties in 

acquiring English pronunciation (5), teaching English through visualization and comparison (7) 

and in a new context (8), some aspects in teaching English under Erasmus+ (9), etc., all of them 

described in the documentation. 

It is evident from Dr. Zhelyazkova’s Reference List that she has 17 publications, 7 of which 

in academic journals, refereed and indexed in worldwide data bases and 10 in non-refereed 

journals with academic reference; 15 citations, 8 of which in academic journals, refereed and 

indexed in worldwide data bases and 7 in non-refereed journals with academic reference. 

 

3. Contributions 

Associate professor Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova’ contributions in the field of 

didactics and foreign language teaching are outlined in the presented Reference for the 

contributions of her academic works. 

The candidate has presented the information and justified her statements from two 

perspectives: theoretical and practical, and she has not overlooked the problematical areas 

which can be dwelled upon in her future studies. 

One of the theoretically oriented contributions is connected with the modelling of a 

conception for an interactive and effective foreign language teaching (in English) in the 

contemporary world which leads to the acquisition of the foreign language together with the 



improvement of students’ communicative competence. The interrelation between the 

pedagogical sciences (general school and university didactics, foreign language didactics and, 

to a certain extent, psycholinguistics) is taken into consideration. Another contribution takes 

into account the interactive component of didactic communication and can be defined as 

structurally defined as regards the communicative and the interpersonal perceptive components. 

From the applied contributions the juxtaposition between the two language systems, the 

English and the Bulgarian, can be accounted for as it is a major issue in the teaching as well as 

in the acquisition of English. 

As for future studies, she has pointed out, quite correctly at that, “the need for new standards 

for evaluation and self-evaluation of academic achievements” (we can add “in the Bulgarian 

educational system”). 

 

4. Criticisms and recommendations 

I do not think that it is necessary for Zlatka to point out and explain in detail the levels of 

acquiring a foreign language according to the European Language Framework as it is taken for 

granted that this is information which all users of a foreign language are acquainted with; 

moreover, this is not the aim of the study unless the teaching and acquiring of English grammar 

is not related to that. In principle, the work abounds in a lot of excessive information as is the 

case of definitions of ‘science’ and ‘education’ (p. 66). 

Most probably the mistake in “Instrument for expert evaluation of the PhD model” is a 

typographic mistake (p. 78). 

The quotation on p. 129 is quite long (15 lines). It should at least have been on a new line. 

In the monograph 5 out of 7 appendices are related to more general issues of foreign 

language acquisition, and not specifically with the acquisition of English grammar. 

The Questionnaire for defining the prevailing learning style in Appendix 3.1. consists of 80 

questions which leads to two essential conclusions: 1. The patience which especially young 

people have runs out quickly, and 2. As a consequence of 1, the answers to the questions will 

not be exhaustive and trustworthy enough as a result of which the conclusions will not be 

reliable. 

The aim of test 2 in Appendix 4 is not clear as it has just 5 sentences for translation. 

The mentioned contributions are quite a lot which is unrealistic as they are presented quite 

generally, not concretely, and the differentiations between the theoretically and the practically 

oriented ones are quite fuzzy. 



To my mind, one of the statements (1.3.) related to the integration of various theoretical 

models, methods and approaches cannot possibly be considered a contribution in the mentioned 

studies as some of the theoretical presuppositions have a long term history in foreign language 

education and teaching. Another suggested contribution (2.1.) from the practically oriented 

ones is definitely theoretical as it repeats in a way the statements mentioned in regard to the 

theoretical ones. The outlined contributions are quite general and unclear at places as e.g. “the 

qualitative understanding of foreign language competence”; “the discussion of the empirical 

results received in the flow of the research activity leads to key questions about the present-day 

language (partly – foreign language) education” (there is no mention of any key questions). 

The study of various references related to the topic in question and approached from 

different perspectives is a compulsory element of every research, so it is practically impossible 

for such a statement to be considered a contribution (presented again in 2.2. together with the 

practically oriented contributions). This presumption is one of the aims of each research. 

There are quite a lot of technical mistakes in the monograph, as e.g. Сиърл and Сърл for 

Searle (p. 23) are written differently on the same line. There are one or more than one intervals 

missing. Austin’s illocutionary act is rendered as “illustrative”, which is a gross mistake; there 

are quite a lot of loan words (pp. 24, 25, 28) and omitted ones (p. 24), and many others. 

What surprises me is the fact that in the reference provided by the Central Trakia University 

Library in Stara Zagora there is only 1 publication in a journal with an IF according to the Web 

of Science database, while the listed publications with an IF of the candidate are 5 written by 

the candidate and 2 in co-authorship.   

       

5. In conclusion, I declare that, the above mentioned arguments about the habilitation, the 

presented publications as well as her academic and professional orientation and qualities fulfil 

the requirements of the Act for the Development of the Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria and its accompanying regulations. So, I recommend to the Academic Selection 

Committee to vote positively for awarding the academic rank ASSOCIATE PROFESSOR 

to ZLATKA DIMITROVA ZHELYAZKOVA in the area of higher education 1. 

Education Science, professional field 1.2. Pedagogy, Theory of Education and Didactics 

(Foreign Language Communication in English) at the Faculty of Education, Trakia 

University, Stara Zagora. 

 

08.02.2021                                                      Signature: 

                                                                                (Prof. Rumyana Todorova, PhD) 


