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Като член на научното жури по настоящия конкурс (Заповед на Ректора на ТрУ № 

3111/23.11.2020 г.), съгласно чл. 4, (3), (4) от ЗРАСРБ, и чл. 5 (3) и (4) от Правилника за 

развитие на академичния състав в ТрУ и решение на Върховен административен съд № 

13200 от 23.10.2020 г., представям РЕЦЕНЗИЯ. 

В конкурса за „доцент” за нуждите на катедра Педагогически и социални науки 

към Педагогически факултет на ТрУ, като единствен кандидат е допусната ас. д-р 

Дияна Паскалева Георгиева от Тракийски университет, гр. Стара Загора. 

 

 

Общо представяне на получените материали 

Процедурите по хода на конкурса са в съответствие със Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото 

приложение, както и Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски 

университет – Стара Загора. Документите и материалите, представени от д-р Дияна 

Георгиева отговарят на всички на изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за неговото 

приложение и съответния Правилник на Тракийския университет. 

За участие в обявения конкурс ас. д-р Дияна Георгиева е представила пълния 

комплект необходими документи и материали по процедурата, в съответствие с 

Правилника за развитие на академичния състав на Тракийски университет, съответно: 

1. Заявление; 

2. Декларация за достоверност; 

3. Информационна карта; 

4. Копие от обява в Държавен вестник; 

5. Дипломи – за висше образование и за образователна и научна степен 

„доктор”; 

6. Автобиография; 

7. Резюмета на научни трудове; 

8. Списък на публикациите и копия от тях; 

9. Списък и копия на изискуемия брой цитирания; 

10. Справка за оригинални научни приноси; 

11. Справка за изпълнение на минимални национални изисквания; 

12. Доказателствени материали по показател Е; 



13. Допълнителни материали (индивидуални планове, свидетелства и 

сертификати, участие в проекти, учебни програми) и документи (списък на 

хабилитирани съавтори, владеене на чужд език, свидетелство за съдимост, 

разделителни протоколи от съавторите и др.). 

 

В конкурса за доцент ас. Георгиева участва с 23 публикации (които не са 

включени към представените трудове за присъждане на ОНС „доктор”). Списъкът на 

научните трудове за участие в обявения конкурс включва: дисертационен труд за 

присъждане на ОНС „доктор”; 3 монографии, представени като хабилитационен труд; 

5 статии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация; 14 статии, публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове и 1 университетски учебник. Включени са също 3 доклада и 

списък с участие в 23 научноизследователски разработки. 

Документацията представена от ас. д-р Георгиева по конкурса е прецизно 

организирана и съдържа пълната информация. 

 

1. Кратки биографични данни за кандидата 

Ас. д-р Георгиева е преподавател в Педагогически факултет на Тракийски 

университет – Стара Загора от 23.11.2015 г.  

През 1989 г. завършва висшето си образование като магистър по Дефектология, 

със специализация Логопедия във ВПИ – Благоевград. Притежава допълнителна 

квалификация по Слухово-речева рехабилитация, получена в Тракийски университет – 

Стара Загора (2009 г.). В качеството си на логопед последователно придобива пета, 

четвърта и трета професионално-квалификационни степени (съответно през 2008 г., 

2010 г., 2012 г.) в Тракийски университет – Стара Загора.  

Притежава сертификати за успешно преминати обучения: „Теоретико-

практически курс за работа с алтернативна система за комуникация P.E.K.S. /Picture 

Exchange Communication System/” (2011 г.); „Педагогически технологии за работа с 

деца с множество увреждания” (2015 г.); Практически курс за използване на 

платформата а Thomson Reuters, Web of Knowledge (2013 г.) и др. Приложен е 

доказателствен материал под формата на получени сертификати (приложение 21.2). 

През 2016 г. защитава докторска дисертация по специална педагогика на тема: 

„Зрително възприемане на устната реч от деца и ученици със слухови нарушения, 

интегрирани в общообразователна среда”.  

Ас. д-р Георгиева има сериозна експертиза в областта специалната педагогика, 

получена в професионалното й развитие – като логопед в: ЕСПУ „Гео Милев” – гр. 

Раднево, (1989 – 1990 г.); ПУ „Любен Каравелов” – гр. Стара Загора (1991 – 1993 г. и 

2006 – 2015 г.).; СОУ „Иван Вазов” – гр. Стара Загора (1993 – 2000 г.) и като 

университетски преподавател в качеството й на хоноруван асистент по специфична 

комуникация (2010 г.) и езиково развитие на деца със слухови нарушения (2013 г.) и 

щатен асистент по Специална педагогика (от ноември 2015 г. до настоящия момент) в 

Педагогически факултет на Тракийския университет – Стара Загора.  

Дияна Георгиева е действителен член на Сдружение с нестопанска цел Българско 

общество по индивидуална психология „Алфред Адлер”. 

 



2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Оценка на учебно-педагогическата дейност 

Ас. д-р Георгиева преподава различни учебни дисциплини на студенти от 

специалност Специална педагогика в ОКС „бакалавър“ и на студенти от специалност 

Логопедия и Ресурсен учител в ОКС „магистър“ на Педагогическия факултет на 

Тракийския университет. Всички дисциплини са в областта на Специалната педагогика: 

Слухово-речева рехабилитация, Педагогика на деца с множество увреждания, 

Специфична комуникация при деца със слухови нарушения, Педагогика на зрително 

затруднени лица, Сравнително специално образование, Алтернативни комуникативни 

подходи, Жестов език и дактил, Комуникативни нарушения при деца със слухови 

нарушения и др. Лекционните курсове, които провежда ас. д-р Георгиева са на високо 

академично равнище, съчетавайки научните изследвания с новостите в образователната 

практика. Ас. Георгиева участва в периодичното актуализиране на учебното 

съдържание по водените от нея учебни дисциплини, както по отношение на 

обновяването му, така и по отношение методите на работа. Това позволява да се 

осигури качествена теоретична подготовка на студентите по специална педагогика и 

разширяване на компетенциите им за работа с деца и ученици със специални 

образователни потребности.  

Като доказателствен материал са приложени: индивидуални планове за 

преподавателска заетост за последните четири учебни години (2015 – 2016 уч. г.; 2016 – 

2017 уч. г.; 2017 – 2018 уч. г. и 2018 – 2019 уч. г.) и учебни програми на учебни 

дисциплини, чийто автор е кандидатът (приложение 21.1 и 21.4). 

В качеството си на университетски преподавател Дияна Георгиева е взела участие 

в две мобилности по програма Еразъм – в университети в Истанбул (Турция) и Битоля 

(Македония), които са обогатили академичните й компетенции. 

 

Научно-изследователската дейност на ас. д-р Д. Георгиева включва две 

участия в международен проект (PROJECT NUMBER 2017-1-IT01KA202-006065 – 

ENSI – European Network for Social Inclusion, Erasmus+ Programme Key Action 2 – 

Cooperation for Innovation and the Exchange for Good Practices – STRATEGIC 

PARTNERSHIP for VET. 2017-2019), участието й в пет университетски проекта (в 

периода 2016 – 2018 г.) като член на екип и в един национален проект (Национална 

научна програма „Млади учени и пост докторанти”, РМС №577/17.08.2018 г.).  

Участвала е в обучения на специализанти по следдипломна квалификация за 

придобиване на допълнителна квалификация „детски учител”, „Начален учител” и 

„Учител”.  

 

Оценка на научната и публикационната дейност на кандидата 

Ас. Д. Георгиева представя достатъчен брой научни публикации, които са в 

съответствие с профила на обявения конкурс за доцент. 

Научните трудове на ас. д-р Дияна Георгиева, участващи в конкурса по 

съответните рубрики могат да се представят по следния начин:  

 Монографии – 3 представени като хабилитационен труд (1 – в съавторство); 

В конкурса за „доцент” са включени 2 самостоятелни монографии – „Зрително 

възприемане на устната реч при нарушен слух ” (2017 г.), 256, ISBN: 978-954-314-0847-

8, Издателство „КОТА принт“ – Стара Загора и „Алтернативна комуникация при деца с 



множество увреждания” (2019 г.), 160, ISBN: 978-954-314-091-6, Издателство „КОТА 

принт“ – Стара Загора. Включена е колективна монография „Алтернативни стратегии 

за обучение и комуникация при деца с особености в психо-физическото развитие” 

(2018 г.), 216, ISBN: 978-954-314-087-9, Издателство „КОТА принт“ – Стара Загора. 

 Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация – 5 (2 от които са в съавторство); 

Две от публикациите са в сп. Педагогика, една – в сп. Стратегии на 

образователната и научната политика и две (на английски език) в международни 

издания от конференции и семинари: CBU International Conference Proceedings 

,,Innovations in science and education”, Prague, Czech Republic и Trakia Journal of Science. 

 Статии и доклади публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове – 14. 

Публикациите са поместени в електронни списания, сборници и годишници от 

международни научни конференции и конгреси в България (Докторантски научен 

семинар – София, Socio Brains – ШУ „Еп. К. Преславски”, Педагогически форум – Тр. 

У – Стара Загора) и в чужбина (Одрин, (Турция), Vrnjacka Banja (Сърбия), Durres 

(Албания), Прага (Чехия), Abu-Dhabi, Dubai и Ajman (UAE)). Два от материалите са в 

съавторство. 

 Университетски учебник – 1.  

Публикуван е самостоятелен университетски учебник, приложен в 

документацията за участие в конкурс за доцент – „Алтернативна комуникация при лица 

със слухови нарушения (зрително възприемане на речта)”, (2019 г.), 124, ISBN: 978-

954-314-093-0, Издателство Тракийски университет. 

От горепосоченото могат да се направят следните констатации:  

1) предложените за рецензиране научни трудове съответстват на профила на 

конкурса; 

2) от цялата научна продукция участията в колективни монографии и статии са 5 

(21,7%) – доказателство за афинитет към самостоятелно изследователско търсене; 

3) представените научни публикации са със строго обособени тематични 

приоритети. 

 

3. Основни приноси (научни, научно-приложни и приложни) и цитирания 

Публикациите на кандидата третират сериозни научни проблеми. 

Безспорно най-значим с важността на разглежданата проблематика е 

монографичният труд „Зрително възприемане на устната реч при нарушен слух”, 

(2017 г.), 256, ISBN: 978-954-314-0847-8, Издателство „КОТА принт“ – Стара Загора. 

Той е пряко свързан с експертизата на д-р Георгиева. Това е много стойностна 

публикация с изследователска насоченост, състояща се от 5 глави. В нея се разглежда 

социално значим и малко проучен в България проблем. Представен е детайлен анализ 

на отделните аспекти на диференциран прием на речеви стимули по зрителен път при 

глухи деца. В теоретичните глави присъства значителна информация, свързана с 

многопластовата същност на зрителното възприемане на устната реч на събеседника и 

неговата детерминираност от общи и специфични фактори. Акцентира се върху един 

по-различен аспект на обусловеност на визуалната перцепция на речта, а именно – 

структурата и характера на лингвистичния материал, базиран на осмислени речеви 

единици (думи, изречения, текст). В детайли е предложен моделът на ранна 



интервенция за развитие на визуално-перцептивна комуникативно-речева 

компетентност, особено в случаите на тежка предлингвистична глухота, при която 

минималният остатъчен слух (чрез използване на конвенционални слухови средства) не 

обезпечава големи възможности за успешна устна комуникация, и алтернативен 

сензорен канал се явява зрителният. Практическата значимост на монографията се 

състои именно в извеждане на иновативен модел на ранно обучение и рехабилитация 

на деца със слухови нарушения. Статистически е доказана зависимостта на визуално-

перцептивните речеви умения от специфични фактори, изграждащи 

поликомпонентната система на ранната интервенция, както и взаимовръзката между 

двете комуникативни системи: зрително възприемане на речта и четенето. 

Втората монография за участие в конкурса е „Алтернативна комуникация при 

деца с множество увреждания” (2019 г.), 160, ISBN: 978-954-314-091-6, Издателство 

„КОТА принт“ – Стара Загора. В нея се представя съвременният подход към проблема 

за множество увреждания в развитието на детето. Визира се актуалното състояние на 

въпроса за комуникацията при тази категория деца. В детайли са анализирани 

системите за алтернативна комуникация: система на жестовете, предметна 

комуникация, система на графичните символи, метод на Арнолд Милър, програмата 

МАКАТОН. В отделна глава е включено експериментално изследване относно 

формирането на комуникативна компетентност при деца с множество увреждания. 

Резултатите надграждат над разработени световни практики, доказали своята 

ефективност. 

Ценното, според мен, в този монографичен труд е пренамирането на парадигмата 

на специалното образование в теоретичен и практико-приложен аспект. Отразени са 

тенденциите за нарастващата роля на социалното възпитание, чийто смисъл се открива 

в подпомагането на децата с множество увреждания за придобиване на способност за 

социо-комуникативно функциониране. Гледната точка на автора към социалното 

пространство на тези деца е уникална. 

Третата монография (в съавторство) е „Алтернативни стратегии за обучение и 

комуникация при деца с особености в психо-физическото развитие” (2018 г.), 216, 

ISBN: 978-954-314-087-9, Издателство „КОТА принт“ – Стара Загора. Участието на 

Дияна Георгиева е в написването на втора глава (Психолого-педагогическа обосновка 

на проблема за прилагане на модела за алтернативната комуникация), пета глава 

(Мануално-жестова комуникация при глухи лица), шеста глава (Графично-символна 

комуникация), осма глава (Алтернативни методи за обучение и комуникация при лица с 

тежки множествени нарушения на развитието) и девета глава (Тактилна алтернативна 

комуникация при сляпо-глухи и незрящи лица). Книгата представя алтернативни 

методи и системи за обучение и комуникация, подпомагащи социализацията и 

самореализацията на деца с нарушения в психо-физическото развитие. Тя дава ясно 

обоснован отговор на високите научни изисквания на съвременното специално 

образование. Максимално точно, брилянтно обобщено, утилитарно и приложно 

ориентирано се прави описателен обзор на алтернативната комуникация и обучението 

на децата с тежки комуникативни затруднения в светлината на разглеждането на 

ключови въпроси като: цели, същност, типологизации, диагностика, принципи, 

съдържание. Тук не само се изследва проблемът по начина, по който са подходили 

водещи международни учени в тази област, но и се предоставят възможности за 

компаративен анализ между постиженията в световното образователно пространство и 



тези в българското специално образование. Алтернативната комуникация се 

интерпретира като интегративно единство от компоненти: символи, помощни средства, 

стратегии и техники, които във висока степен осъществяват своето предназначение, а 

именно да улеснят и оптимизират комуникацията на детето като фундамент за успешно 

социално взаимодействие. Книгата е ориентирана към спецификата на създадените 

методи и системи за комуникация и обучение, които представляват своеобразен мост, 

позволяващ в перспективен план на много от „невербалните“ деца да преминат към 

използване на най-естествения дизайн на обмен на информация – устната комуникация. 

Отсъствието на обективни данни за доминиращи позиции на една или друга система за 

алтернативна комуникация е доказателство за уникалните характеристики, които 

притежава всяка от тях. Книгата е особено ценен източник на информация за насочване 

стратегически на енергията, таланта и усилията на специалистите и родителите в 

търсенето и приемането на алтернативни решения, в които се корени най-важният 

резерв за комуникация и социално израстване на техните деца. 

 

Списъкът от научни статии и доклади включва 19 заглавия. Основните научно-

изследователски интереси и научни постижения могат да се диференцират условно в 

няколко тематични приносни направления: 

 Алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения – 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 

7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 20.1; 

Това е най-голямото изследователско поле, към което д-р Георгиева насочва 

своите научни и изследователски търсения. Забелязва се траен интерес към 

разработване на важни и актуални научно-изследователски проблеми, свързани с 

особеностите в развитието на децата със слухови нарушения и възможностите за 

алтернативна комуникация. Преобладаващата част от статиите представят 

експериментални проучвания на кандидата. Изследвани са свързаността между 

процесите „четене” и „зрително възприемане на речта”; способността за прогнозиране 

и вариациите на нейното развитие във връзка с хронологичната възраст; установяване 

на актуалното състояние на развитие на уменията за зрително възприемане на речта в 

естествена среда; зрително възприемане на речта и слухово речевата рехабилитация 

като цяло; взаимовръзката между времето на възникване на слуховата загуба и 

развитието на умения за възприемане на оптичните характеристики на речта; развитие 

на умения за зрително възприемане на речта при деца и ученици със слухови 

нарушения в подкрепящата семейна среда и др. 

Публикациите имат принос за практическото приложение на резултатите от 

проведените от автора емпирични изследвания с цел оптимизиране на корекционно-

терапевтичната работа. Практически приноси: фокусиране вниманието към интригуващ 

въпрос, свързан с вида на кода, който глухите деца използват при възприемане на 

устната реч чрез зрителния сетивен канал; конструиран и приложен в практиката 

авторски инструментариум за измерване на ефективността в реализацията на визуално-

перцептивните комуникативно-речеви умения и уменията за четене при ученици от 

начална училищна възраст; идентифицирана и практически обоснована взаимовръзка 

между двете комуникативни системи: зрително възприемане на речта и четенето; 

доказана силно изразена зависимост между уменията за оптична идентификация на 

най-голямата лингвистична единица – текст и способността за вероятностно 

прогнозиране; проучено е актуалното състояние на уменията за зрително възприемане 



на речта при деца и ученици, интегрирани в общообразователна среда; установена е 

решаващата роля на семейството за познавателното и комуникативно развитие на 

учениците и в частност върху формирането, развитието и усъвършенстването на 

умения за зрително възприемане на речта; изяснена е динамиката на развитие на 

умения за зрително възприемане на речта при деца и ученици със слухови нарушения в 

зависимост от тяхната възраст. 

Теоретичните приноси се отнасят до следните положения: обогатено е 

съдържанието на въпроса за зрително възприемане на речта като алтернативна система 

за устна комуникация на ученици със слухови нарушения; систематизирани са 

детерминантите на зрителното възприемане на речта: оптични характеристики на 

звуковете, възприемането им в състава на думите и изреченията с прозодичните 

компоненти; остатъчният слух, езикът на тялото, емоционалното състояние, 

мотивацията, самоконтролът и други осъществена е диференциация между двата вида 

комуникация – мануално-жестовата и невербалната комуникация; разкрива се 

потенциалът на алтернативните технологии особено за децата с комбинирани сензорни 

нарушения. 

Освен статиите по това тематично направление можем да включим учебника 

„Алтернативна комуникация при лица със слухови нарушения (зрително възприемане 

на речта)“. В него са описани двата подхода към преработката на зрително 

възприетата вербална информация за подобряване на уменията за зрително 

възприемане на речта от ученици със слухови нарушения. Представени са примерни 

модели на упражнения и стратегии. 

 Алтернативна комуникация при деца с множество увреждания – 6.5, 7.11, 

7.12, 7.13, 7.14; 

Публикациите представят авторските търсения в областта на терапевтичните 

подходи и ресурси за алтернативна комуникация при тежка патология. Детайлно е 

представен методът на облекчаващата комуникация (Facilitated communication) като 

един от алтернативните методи за общуване и взаимодействие при деца с множество 

увреждания и батерия от процедури и препоръки. Специално внимание се отделя на 

същността, организацията и значението на структурираното обучение и механизмите, 

чрез които то обезпечава реални възможности за постигане на самостоятелност и 

независимост при децата с повече от едно нарушение. Въз основа на теоретичен анализ 

на опита в използването на алтернативните технологии се разкрива комуникативният 

потенциал и перспективите за удовлетворяването на комуникативните потребности на 

децата с комбинирани сензорни нарушения. Представени са стратегии в контекста на 

специфичната комуникация, допълващи картината на научните търсения в 

изследваната област. 

 Подкрепяща среда за деца със специални образователни потребности – 6.4 и 

7.7. 

Статиите разглеждат актуалното състояние на прилагане на стандарта за 

приобщаващо образование в българското училище. В този контекст е конструиран 

инструментариум за изследване на обществените нагласи и готовността на педагозите в 

професионлно-личностен план по този въпрос. 

 Една статия е посветена на комуникативни нарушения в режим на 

билингвизъм.  



Посочена е необходимостта от систематично и целенасочено изучаване на 

двуезичието чрез инструментите на логопедията. Предложена е комплексна 

диагностична методика за идентификация на нарушенията при писане при деца-

билингви. 

 

Приложените за конкурса публикации представят д-р Дияна Георгиева като 

коректен и аналитичен изследовател на актуални проблеми в областта на специалната 

педагогика. Научните трудове на кандидата са принос към научното познание и 

обогатяват педагогическата практика за корекционно взаимодействие с деца със 

слухови, комуникативни и множество увреждания. 

 

Информация за приносите (научни, теоретични, практически) се съдържа в 

самооценката, направена от кандидата Дияна Георгиева, която извежда приносните 

моменти на своите публикации (справка с доказателства, приложение №10): 

Изразявам съгласието си с всички посочени приноси, които безспорно са лично 

дело на кандидата. 

 

Относно забелязаните цитирания, доказателствен материал присъства в 

приложения в папка 9 от документите за конкурса. Представени са общо 21 броя 

цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни, монографии и нереферирани педагогически списания с научно рецензиране. 

Приложените доказателства за цитируемостта са напълно достатъчни. 

 

4. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки по същество към документацията и публикациите в 

конкурса. Оценявам по достойнство цялата научна продукция на кандидата, участваща 

в конкурса.  

 

Заключение 

Кандидатурата на ас. д-р Д. Георгиева за „доцент” по Специална педагогика 

(алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество 

увреждания) напълно съответства на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за негово приложение. 

Цялостната научно-изследователска, преподавателска и проектна дейност на кандидата 

в областта специалната педагогика го представя като разпознаваем преподавател, 

колега и учен.  

Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове. В 

разработките му има научни и приложни приноси. Работата на.ас. д-р Д. Георгиева като 

преподавател и автор на научна литература е свидетелство за отговорни отношение към 

учебната дейност. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове и 

анализ на тяхната значимост и съдържащите се в тях научни и приложни приноси, 

както и личните ми впечатления, са основание убедено да дам положителна оценка и 

да препоръчам на уважаемото Научно жури да предложи на Факултетния съвет на 

Педагогически факултет да бъде избрана ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева на 

академичната длъжност „ДОЦЕНТ” в Тракийски университет – Стара Загора по 



Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и 

деца с множество увреждания) в област на висше образование Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

 

06.12.2020 г.                            Изготвил рецензията: 

гр. Шумен                                                   /проф. д-р Снежана Николова/ 
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by: Special Education (Alternative communication for children with hearing 

impairments and children with multiple disabilities) 
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Reviewer: Prof. Snezhana Hristova Nikolova, PhD 

Candidate: Assist. Prof. Diana Paskaleva Georgieva, PhD 

 

As a member of the scientific jury for this competition (Order of the Rector of Trakia 

University RD № 3111/23.11.2020), and in accordance with Art. 4, (3), (4) of the Regulations 

for the development of the academic staff Law for Academic Staff in Thracian University and 

decision of the Supreme Administrative Court (№13200/23.10.2020), I present a REVIEW. 

In the competition for „Associate Professor” for the needs of the Department of 

Pedagogical and Social Sciences at the Faculty of Pedagogy of TrU, as the only candidate is 

admitted Assistant Professor Dr. Diana Paskaleva Georgieva from the Thracian University, 

Stara Zagora. 

 

General presentation of the submitted materials 

The procedures in the course of the competition are in accordance with the Law for 

development of the academic staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), the Regulations 

for its application, as well as the Regulations for development of the academic staff of 

Thracian University – Stara Zagora. The documents and materials submitted by Assistant 

Professor Dr. Diana Georgieva meet all the requirements of ZRASRB, the Regulations for its 

implementation and the relevant Regulations of the Thracian University. 

To participate in the announced competition, Assistant Professor Dr. Diana Georgieva 

presented the full set of necessary documents and materials on the procedure, in accordance 

with the Regulations for the development of the academic staff of the Thracian University, 

respectively: 

1. Application; 

2. Declaration of Assurance; 

3. Information card; 

4. Copy of official gazette advertisement; 

5. Higher education diploma and ESD PhD Diploma; 

6. Autobiography; 

7. Scientific works abstracts; 

8. List of publications and their copies; 

9. List and copies of the required number of citations; 

10. Verification of the original scientific contributions; 

11. Verification for the meeting of NMR (national minimum requirements); 

12. Е index materials; 

13. Additional materials (individual plans, certificates and certificates, participation in 

projects, curricula) and documents (list of habilitated co-authors, knowledge of a foreign 

language, criminal record, and separation protocols from the co-authors, etc.) 



Assistant Georgieva participated in the competition for associate professor with 23 

publications (which are not included in the submitted works for awarding ONS „Doctor”). 

The list of scientific papers for participation in the announced competition includes a 

dissertation for the award of ONS „Doctor”; 3 monographs, presented as habilitation work; 5 

articles published in scientific journals, referenced and indexed in world-famous databases 

with scientific information; 14 articles published in non-refereed journals with scientific 

review or published in edited collective volumes and 1 university textbook. Also included 

are 3 reports and a list of participations in 23 research papers. 

The documentation presented by Assistant Professor Dr. Georgieva for the competition 

is precisely organized and contains complete information. 

 

1. A few background notes on the candidate 

Assistant Dr. Georgieva is a lecturer at the Faculty of Pedagogy of the Thracian 

University – Stara Zagora since 23.11.2015. In 1989 he graduated with a master's degree in 

Defectology, specializing in Speech Therapy at VPI – Blagoevgrad. He has an additional 

qualification in Hearing and Speech Rehabilitation, obtained at the Thracian University – 

Stara Zagora (2009). As a speech therapist, he successively acquired fifth, fourth and third 

professional qualification degrees (respectively in 2008, 2010, 2012) at the Thracian 

University – Stara Zagora. 

He has certificates for successfully completed trainings such as: –„ Theoretical and 

practical course for working with an alternative communication system P.E.K.S. /Picture 

Exchange Communication System/” (2011); „Pedagogical technologies for working with 

children with multiple disabilities” (2015); Practical course for using the Thomson Reuters 

platform, Web of Knowledge (2013) and others. Evidence in the form of certificates obtained 

is attached (Annex 21.2).  

In 2016 he defended his doctoral dissertation on special pedagogy on the topic: „Visual 

perception of oral speech by children and students with hearing impairments, integrated in the 

general education environment”. 

Assistant Dr. Georgieva has a serious expertise in the field of special pedagogy, 

obtained in her professional development – as a speech therapist in: ESPU „Geo Milev” – 

Radnevo, (1989 - 1990); PU „Lyuben Karavelov” – Stara Zagora (1991 – 1993 and 2006 – 

2015); Ivan Vazov High School – Stara Zagora (1993 – 2000) and as a university lecturer in 

her capacity as a part-time assistant in specific communication (2010) and language 

development of children with hearing impairments (2013) and full-time Assistant in Special 

Pedagogy (from November 2015 to the present) at the Faculty of Pedagogy of the Thracian 

University – Stara Zagora.  

Diana Georgieva is a full member of the non-profit Association Bulgarian Society of 

Individual Psychology „Alfred Adler”. 

 

2. General characteristics of the candidate's activity 

Assessment of educational and pedagogical activity 

Assistant Dr. Georgieva teaches various subjects to students majoring in Special 

Pedagogy at the Bachelor's Degree and to students majoring in Speech Therapy and Resource 

Teacher at the Master's Degree at the Faculty of Pedagogy of the Thracian University. All 

disciplines are in the field of Special Pedagogy: Hearing and Speech Rehabilitation, Pedagogy 

of Children with Multiple Disabilities, Specific Communication in Children with Hearing 



Impairments, Pedagogy of Visually Impaired Persons, Comparative Special Education, 

Alternative Communication Approaches, Sign Language and Dactyl, Communication in 

children with hearing impairments, etc. The lecture courses conducted by Assistant Professor 

Dr. Georgieva are at a high academic level, combining research with innovations in 

educational practice Assistant Georgieva participates in the periodic updating of the 

curriculum in the disciplines she teaches, both in terms of its renewal and in terms of working 

methods. This allows providing quality theoretical training of students in special pedagogy 

and expanding their competencies to work with children and students with special educational 

needs. 

As evidence are attached: individual plans for teaching employment for the last four 

school years (2015 – 2016 academic year; 2016 – 2017 academic year; 2017 – 2018 academic 

year and 2018 – 2019 academic year) and curricula of academic disciplines authored by the 

candidate (Appendices 21.1 and 21.4).  

As a university lecturer, Diana Georgieva has taken part in two Erasmus mobilities – at 

universities in Istanbul (Turkey) and Bitola (North Macedonia), which have enriched her 

academic competencies. 

 

The research activity of Assistant Professor Dr. D. Georgieva includes two 

participations in an international project (PROJECT NUMBER 2017-1-IT01KA202-006065 

– ENSI – European Network for Social Inclusion, Erasmus + Program Key Action 2 – 

Cooperation for Innovation and the Exchange for Good Practices – STRATEGIC 

PARTNERSHIP for VET. 2017-2019), her participation in five university projects (in the 

period 2016 – 2018) as a team member and in one national project (National Research 

Program „Young Scientists and Postdoctoral Students”, RMS №577/17.08.2018).  

She has participated in trainings for postgraduate qualification specialists for acquiring 

additional qualification „Children's teacher”, „Primary teacher” and „Teacher”. 

 

Evaluation of the candidate’s scientific and publishing activity 

Assistant D. Georgieva presents a sufficient number of scientific publications, which are 

in accordance with the profile of the announced competition for associate professor.  

The scientific works of Assistant Professor Dr. Diana Georgieva, participating in the 

competition in the relevant sections can be presented as follows: 

 Monographs – 3 presented as a habilitation thesis (1 – co-authored); 

The competition for „Associate Professor” includes 2 independent monographs – 

„Visual perception of oral speech in hearing impaired”, (2017), 256, ISBN: 978-954-314-

0847-8, Publishing House „KOTA Print” – Stara Zagora and „Alternative Communication for 

Children with Multiple Disabilities” (2019), 160, ISBN: 978-954-314-091-6, Publishing 

House „KOTA Print” – Stara Zagora. Included is a collective monograph „Alternative 

strategies for training and communication in children with special needs in psycho-physical 

development” (2018), 216, ISBN: 978-954-314-087-9, Publishing House „KOTA Print” – 

Stara Zagora. 

 Publications in scientific journals, referenced and indexed in world-famous 

databases with scientific information – 5 (2 of which are co-authored); 

Two of the publications are in the journal Pedagogy, one in the journal Strategies of 

Educational and Scientific Policy and two (in English) in international editions of conferences 



and seminars: CBU International Conference Proceedings, „Innovations in science and 

education”, Prague, Czech Republic and Trakia Journal of Science. 

 Articles and reports published in unreferred journals with scientific review or 

published in edited collective volumes – 14. 

The publications are published in electronic journals, collections and yearbooks of 

international scientific conferences and congresses in Bulgaria (Doctoral Scientific Seminar – 

Sofia, Socio Brains – ShU „Ep. K. Preslavski”, Pedagogical Forum – Tr.U – Stara Zagora) 

and abroad (Edirne (Turkey), Vrnjacka Banja (Serbia), Durres (Albania), Prague (Czech 

Republic), Abu-Dhabi, Dubai and Ajman (UAE)). Two of the materials are co-authored, in 

them D. Georgieva is the first author. 

 University textbook – 1. 

An independent university textbook has been published, attached to the documentation 

for participation in the competition for associate professor – „Alternative communication in 

people with hearing impairments (visual perception of speech)”, (2019), 124, ISBN: 978-954-

314-093- 0, Thracian University Publishing House.  

From the above, the following conclusions can be drawn: 

1) the submitted scientific papers for review are in accordance with the field of the 

competition; 

2) the candidate’s participation in collective monographs and articles comes to a total 

of 5 (21.7%) – proof of affinity to independent research search; 

3) the submitted scientific publications have strictly differentiated thematic priorities. 

 

3. Major contributions (scientific, scientific-applicable and practical) and 

citations 

The candidate's publications address serious scientific problems. 

Undoubtedly the most significant with the importance of the issue is the monographic 

work „Visual perception of oral speech in hearing impaired” (2017), 256, ISBN: 978-954-

314-0847-8, Publishing House „KOTA Print” – Stara Zagora. It is directly related to the 

expertise of Dr. Georgieva. This is a very valuable research-oriented publication consisting of 

5 chapters. It addresses a socially significant and little-studied problem in Bulgaria. A detailed 

analysis of the individual aspects of differentiated reception of speech stimuli by visual means 

in deaf children is presented. The theoretical chapters contain significant information related 

to the multi-layered nature of the visual perception of the interlocutor's oral speech and its 

determination by general and specific factors. Emphasis is placed on a different aspect of the 

conditionality of the visual perception of speech, namely – the structure and nature of the 

linguistic material based on meaningful speech units (words, sentences, text). The model of 

early intervention for the development of visual-perceptual communicative-speech 

competence is proposed in detail, especially in cases of severe prelinguistic deafness, in which 

the minimum residual hearing (using conventional hearing aids) does not provide great 

opportunities for successful oral communication, and an alternative sensory channel is the 

visual one. The practical significance of the monograph consists precisely in deriving an 

innovative model of early education and rehabilitation of children with hearing impairments. 

The dependence of visual-perceptual speech skills on specific factors that make up the 

multicomponent system of early intervention, as well as the relationship between the two 

communication systems: visual perception of speech and reading has been statistically 

proven. 



The second monograph for participation in the competition is „Alternative 

communication for children with multiple disabilities” (2019), 160, ISBN: 978-954-314-091-

6, Publishing House „KOTA Print” – Stara Zagora. It presents the modern approach to the 

problem of multiple disabilities in child development. The current state of the issue of 

communication in this category of children is referred to. The systems for alternative 

communication are analyzed in detail: gesture system, object communication, system of 

graphic symbols, Arnold Miller method, MACATON program. A separate chapter includes 

an experimental study on the formation of communicative competence in children with 

multiple disabilities. The results build on developed world practices that have proven their 

effectiveness. 

What is valuable, in my opinion, in this monographic work is the renaming of the 

paradigm of special education in theoretical and practical-applied aspect. The tendencies for 

the growing role of social education are reflected, the meaning of which is found in the 

support of children with multiple disabilities to acquire the ability for socio-communicative 

functioning. The author's point of view on the social space of these children is unique. 

The third monograph (co-authored) is „Alternative strategies for learning and 

communication in children with special needs in psycho-physical development” (2018), 216, 

ISBN: 978-954-314-087-9, Publishing House „KOTA Print” – Stara Zagora. Diana 

Georgieva's participation is in the writing of the second chapter (Psychological-pedagogical 

substantiation of the problem for application of the model for the alternative communication), 

the fifth chapter (Manual-gesture communication in deaf people), the sixth chapter (Graphic-

symbolic communication), the eighth chapter (Alternative methods for training and 

communication in people with severe multiple developmental disorders) and Chapter Nine 

(Tactile alternative communication in deaf blind and blind people). The book presents 

alternative methods and systems for training and communication, supporting the socialization 

and self-realization of children with psycho-physical development disorders. It gives a clearly 

justified answer to the high scientific requirements of modern special education. The most 

accurate, brilliantly generalized, utilitarian and applied oriented is a descriptive review of 

alternative communication and education of children with severe communication difficulties 

in the light of key issues such as: goals, nature, typologies, diagnostics, principles, and 

content. It not only examines the problem in the way that leading international scholars in this 

field have approached, but also provides opportunities for a comparative analysis between the 

achievements in the world educational space and those in the Bulgarian special education. 

Alternative communication is interpreted as an integrative unity of components: symbols, 

aids, strategies and techniques, which to a high extent fulfill their purpose, namely to facilitate 

and optimize the child's communication as a foundation for successful social interaction. The 

book is oriented to the specifics of the created methods and systems for communication and 

learning, which are a kind of bridge, allowing in the long run many of the "non-verbal" 

children to switch to using the most natural design of information exchange - oral 

communication. The absence of objective data on the dominant positions of one or another 

system of alternative communication is proof of the unique characteristics that each of them 

has. The book is a particularly valuable source of information for strategically directing the 

energy, talent and efforts of professionals and parents in the search for and adoption of 

alternative solutions, which are rooted in the most important reserve for communication and 

social growth of their children. 

 



The list of scientific articles and reports includes 19 titles. The main research interests 

and scientific achievements can be conditionally differentiated into several thematic 

contributing areas: 

 Alternative communication in children with hearing impairments – 6.1, 6.3, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 20.1; 

This is the largest research field to which Dr. Georgieva directs her scientific and 

research. There is a lasting interest in developing important and current research problems 

related to the peculiarities of the development of children with hearing impairments and 

opportunities for alternative communication. The majority of the articles present experimental 

studies of the candidate. The connection between the processes of „reading” and „visual 

perception of speech” is studied; the ability to predict and the variations of its development in 

relation to the chronological age; establishing the current state of development of skills for 

visual perception of speech in the natural environment; visual perception of speech and 

auditory speech rehabilitation in general; the relationship between the time of onset of hearing 

loss and the development of skills for perceiving the optical characteristics of speech; 

development of skills for visual perception of speech in children and students with hearing 

impairments in the supportive family environment, etc.   

The publications contribute to the practical application of the results of the empirical 

research conducted by the author in order to optimize the correctional and therapeutic work. 

Practical contributions: focusing attention on an intriguing question related to the type of 

code that deaf children use when perceiving oral speech through the visual sensory channel; 

constructed and applied in practice author's tools for measuring the effectiveness in the 

implementation of visual-perceptual communication-speech skills and reading skills in 

students of primary school age; identified and practically substantiated interrelation between 

the two communication systems: visual perception of speech and reading; proven strong 

dependence between the skills for optical identification of the largest linguistic unit - text and 

the ability for probabilistic prediction; the current state of the skills for visual perception of 

speech in children and students integrated in a general education environment has been 

studied; the decisive role of the family for the cognitive and communicative development of 

students and in particular on the formation, development and improvement of skills for visual 

perception of speech has been established; The dynamics of development of skills for visual 

perception of speech in children and students with hearing impairments depending on their 

age is clarified. 

The theoretical contributions relate to the following situations: the content of the issue 

of visual perception of speech as an alternative system for oral communication of students 

with hearing impairments is enriched; the determinants of the visual perception of speech are 

systematized: optical characteristics of the sounds, their perception in the composition of the 

words and sentences with the prosodic components; residual hearing, body language, 

emotional state, motivation, self-control, etc. A differentiation has been made between the 

two types of communication - manual-gesture and non-verbal communication; the potential of 

alternative technologies is revealed, especially for children with combined sensory disorders.  

In addition to the articles in this thematic area, we can include the textbook „Alternative 

communication in people with hearing impairments (visual perception of speech)”. It 

describes both approaches to the processing of visually perceived verbal information to 

improve the skills of visual perception of speech by students with hearing impairments. 

Exemplary models of exercises and strategies are presented. 



 Alternative communication for children with multiple disabilities – 6.5, 7.11, 7.12, 

7.13, 7.14; 

The publications present the author's research in the field of therapeutic approaches and 

resources for alternative communication in severe pathology. The method of Facilitated 

communication is presented in detail as one of the alternative methods for communication and 

interaction in children with multiple disabilities and a battery of procedures and 

recommendations. Special attention is paid to the nature, organization and importance of 

structured learning and the mechanisms through which it provides real opportunities for 

independence and autonomy in children with more than one disorder. Based on a theoretical 

analysis of the experience in the use of alternative technologies, the communicative potential 

and the perspectives for satisfying the communicative needs of children with combined 

sensory disorders are revealed. Strategies in the context of specific communication are 

presented, complementing the picture of scientific research in the research area. 

 Supporting environment for children with special educational needs – 6.4 and 7.7. 

The articles examine the current state of implementation of the standard for inclusive 

education in the Bulgarian school. In this context, a toolkit has been constructed to study the 

public attitudes and readiness of teachers in professional and personal terms on this issue. 

 One article is devoted to communication disorders in bilingualism. 

The need for systematic and purposeful study of bilingualism through the tools of 

speech therapy is pointed out. A complex diagnostic methodology for the identification of 

writing disorders in bilingual children has been proposed. 

 

The publications attached to the competition present Dr. Diana Georgieva as a correct 

and analytical researcher of current issues in the field of special pedagogy. The scientific 

works of the candidate are a contribution to the scientific knowledge and enrich the 

pedagogical practice for corrective interaction with children with hearing, communication and 

multiple disabilities. 

Information about the contributions (scientific, theoretical, practical) is contained in 

the self-assessment made by the candidate Diana Georgieva, who presents the contribution 

moments of her publications (reference with evidence, appendix №10): 

I agree with all the above contributions, which are undoubtedly the personal work of the 

candidate.  

Regarding the observed citations, evidence is present in the appendices in folder 9 of 

the competition documents. A total of 21 citations are presented in scientific journals, 

referenced and indexed in world-famous databases, monographs and non-refereed 

pedagogical journals with scientific review. The attached evidence of citation is quite 

sufficient. 

 

4. Critical remarks and recommendations 

I have no critical remarks regarding documentation and publications in the competition. 

I appreciate all the scientific production of the candidate participating in the competition. 

 

 

Conclusion 

The candidacy of Assistant Professor Dr. D. Georgieva for „Associate Professor” in 

Special Pedagogy (alternative communication for children with hearing impairments and 



children with multiple disabilities) fully complies with all requirements of the Academic Staff 

Development Act in the Republic of Bulgaria and the Regulations for its application. The 

overall research, teaching and project activities of the candidate in the field of special 

pedagogy presents him as a recognizable teacher, colleague and scientist.  

The candidate in the competition has submitted a sufficient number of scientific papers. 

There are scientific and applied contributions in his works. The work of Assistant Dr. D. 

Georgieva as a lecturer and author of scientific literature is a testimony to a responsible 

attitude to learning.  

After getting acquainted with the materials and scientific papers presented in the 

competition and analysis of their significance and the scientific and applied contributions 

contained in them, as well as my personal impressions, I am convinced to give a positive 

assessment and recommend to the esteemed Scientific Jury to propose to the Faculty Council 

of the Faculty of Pedagogy to be elected Assistant Professor Dr. Diana Paskaleva Georgieva 

for the academic position „ASSOCIATE PROFESSOR” at the Thracian University – Stara 

Zagora in Special Education (alternative communication for children with hearing 

impairments and children with multiple disabilities) in higher education Pedagogical 

Sciences, professional field 1.2. Pedagogy. 

 

 

06.12.2020 г.                              Reviewer: 

Shumen                                                            /prof. dr. Snezhana Nikolova/ 

 


