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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Людмила Иванова, член на научно жури

за ст. преп. д-р Иван Стоянов Мерджанов, участващ в конкурс за заемане на
академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по   (методика на
обучението по немски език), обявен от МУ „Проф. д-р П. Стоянов” - Варна

в ДВ бр. 71 /13.08.2013 г.

Ст. преп. д-р Иван Мерджанов е участник в конкурса за академичната длъжност
„доцент” при МУ „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна, където работи като преподавател от
1992 г. и преподава специализиран немски език за медицински цели. Като специалист в
областта на методиката и дидактиката на чуждоезиковото обучение е добре познат на
научната общност в страната, както и на специализираните кръгове в чужбина (чрез
участия в проекти и конференции). Представената документация е пълна и отговаря на
формалните и на съдържателните изисквания на процедурата.

І. Изследователските акценти в публикациите на ст. преп. д-р Иван Мерджанов
касаят изключително съвременни и значими за теорията и практиката проблеми на
обучението по специализиран немски език (област медицина). Научната продукция,
представена за процедурата и отразена в приложената справка за периода 1987-2013 г.,
обхваща 1 монография, 1 автореферат на докторска работа, 18 публикации, излезли или
под печат  в различни сборници в страната и в чужбина. Част от публикациите са в
съавторство и са възникнали вследствие на участие в научни конференции, което е дало
възможност за проверка на тезите пред по-широк кръг заинтересовани.
Развитието на научния интерес е претърпяло развитие: докато ранните публикации
(под влияние на университетското обучение в специалност Немска филология) са
посветени на рекламата, то дейността му като преподавател в икономически, а след
това в медицински университет го кара да насочи вниманието си към практико-
приложни и теоретични проблеми на ЧЕО, в която област кандидатът е направил най-
значим принос досега. Искам да обърна внимание на публикацията (в съавторство с Е.
Георгиева) от 2004 г. Deutsch im Krankenhaus, в която се предприема анализ на
реалните потребности в болничната комуникация на различни нива, за да се създаде
езиков профил за всяка позиция с оглед на съответните комуникативни потребности.
Интересът към практико-приложните аспекти се вижда още и от публикации, свързани
с възможностите, които предлагат интернет средата и изобщо новите технологии за
ЧЕО (акцент, на който е посветен и дисертационният труд от 2013 г. и дадената за
печат монография), от публикацията за превода на медицински текстове (2008 г.), от
публикации за връзката между професионална дейност и чуждоезиково обучение (2009
г.) и др. В по-новите публикации присъства и аспектът интеркултурна компетентност
в обучението при нефилолози, която намира все по-осезаемо присъствие в практиката
на ЧЕО. Последната публикация от 2013 г. е особено интересна с фокусирането на
вниманието върху проблем, важен не само за интернет-базираната учебна среда по
специализиран немски език за медици, но и като цяло за ЧЕО: обратната връзка с
изучаващите езика. Особено интересни са резултатите от оценките на студентите по
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отношение на типовете упражнения (напр. маркирането на вярно/грешно е
предпочитана от преподаватели/изпитващи форма за развитие и проверка на уменията
за селективно слушане, но не се радва на особени предпочитания от страна на учещите;
продуктивните дейности срещат очевидно съпротива, но са важна цел за определени
целеви групи: тези резултати и най-вече разминаванията са повод за преосмисляне и
търсене на нови подходи). Другият важен момент е оценката на комуникацията с
преподавателя, която при описания тип обучение изглежда напълно естествена, но по
която трябва да се работи и в конвенционалния тип обучение.
Представената монография E-CAMPUS Съвременни форми на обучение в академична
среда, ИК Стено (под печат) потвърждава трайния интерес на ст. преп. д-р Иван
Мерджанов към актуалната и перспективна проблематика на електронното обучение, с
което се вписва в съвременните акценти на методиката на ЧЕО. В монографията ясно
проличават както много добрата теоретична осведоменост на автора (видима и от
цитираната литература, включваща богат набор консултирани интернет и печатни
източници на български, немски и английски език, и от суверенното, критично
боравене с теоретични постановки), така и дидактико-методическите умения
(балансираното представяне на идеите чрез езикови и невербални средства), допълнени
с натрупания опит в тази съвременна форма на обучение. Този опит е позволил на
автора да структурира по прегледен и логически обоснован начин своето изложение и
да доведе читателя до значимия извод, че само целенасоченото, добре обмислено
използване на новите медии в обучението може да доведе до желаните резултати.
Интердисциплинарността на изследването помага да се откроят силни и слаби места в
новия тип обучение, а чрез предложените критерии за оценка на качеството дава в
ръцете на заинтересованите обективни инструменти за надеждност на оценката. И тук,
както и в други публикации, авторът взема за отправна точка целевата група,
потребностите и опита й, което е гаранция за реализуемост на застъпваните тези.
Научно-приложният характер на монографията я прави необходимо четиво за
университетския преподавател, който се озовава в нова роля в съвременното
образование, в което понятието обучение се измества в посока автономно учене с
използване на разнообразни информационни ресурси от различни медии.
Компетентностите като цел при изучаването на език са тясно обвързани със стратегии и
стилове за учене, формулираните така цели са отправна точка за разработване на новия
тип учебни системи. Ценна за практиката и много информативна е предложената
типология на подходящи за електронно обучение/учене упражнения. Убедително е
защитена тезата на автора, че интернет базираните учебни системи не водят
автоматично до положителни резултати, а за това е нужно и компетентно използване на
тези ресурси с оглед на преследваните, добре осъзнати и методически обмислени цели.

Ст. преп. д-р Иван Мерджанов посочва освен публикациите още 4 участия с доклади в
национални и международни научни прояви, които свидетелстват за посоката на
развитие на интересите му.
За повишаване на квалификацията и научната осведоменост  на д-р Иван Мерджанов са
послужили 4 специализации в Германия и Австрия. В автобиографията си той посочва
още придобита квалификация за ЧЕО с използване на интернет и ползване на два
допълнителни чужди езика освен немски: руски и английски.
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ІІ. Учебно-преподавателската дейност на д.р Иван Мерджанов от 1992 г. досега
протича в Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при МУ гр.
Варна, където преподава специализиран немски език (6 различни курса специализиран
немски език за медицински цели).
За отговорността на преподавателя към студентите свидетелстват най-вече издадените
(в съавторство) учебни помагала/учебни материали и учебници (учебно помагало по
икономически немски, учебник по немски за медицински цели и методическо
ръководство към него). С трите електронни учебника  по немски за студенти от
различни медицински специалности д-р Иван Мерджанов демонстрира дидактико-
методическите си умения, създавайки учебни материали и тестова база за проверка на
придобитите знания и умения в една важна сфера, каквато е медицината. Включването
на различни канали за придобиване на знания по езика чрез вербални текстове,
видеоклипове със задачи за слушане, карикатури, графики и др. , чрез разнообразни
задачи и възможността за тестване на знанията, наред с много доброто техническо
изпълнение на проектите създава една много приятна за учене атмосфера. Индиректно
впечатления за преподавателските умения на д-р Иван Мерджанов дава и последната
публикация от 2013 г. с информацията за високия процент одобрение от страна на
студентите.
Впечатляващ момент от биографията на кандидата е и ангажираността му към колегите
преподаватели и докторанти, за което свидетелства воденият от него през учебната
2013/2014 г. курс Електронно обучение и интерактивни методи на преподаване и
учене.

III. Други дейности и членство в научни и творчески организации: За периода
1995-2013 г. ст. преп. д-р Иван Мерджанов отчита 6 участия в международни и
национални проекти. Този брой е впечатляващ сам по себе си, но тук следва да се
подчертаят следните моменти: в част от проектите той е координатор, което е
изключително отговорна и трудоемка задача; резултатите от тези проекти имат реално
приложение в учебни практики и като методически ръководства за обучаващи;
тематично проектите са свързани с актуални проблеми като интернет компетентност на
възрастни или със значими от гледна точка на реалната практика проблеми като напр.
комуникативната компетентност на здравния персонал и здравната комуникация в
рамките на глобалното ни общество, кариерно израстване на преподаватели,
актуализиране на учебните програми във висшите училища. И тук ясно се открояват
акцентите, които определят ст. пр. д-р Иван Мерджанов като преподавател и
изследовател: интересът към проблеми на методиката на чуждоезиковото обучение от
гледна точка на преподаватели и обучавани, стремеж към актуални, намиращи реално
приложение в практиката теми.

Ст. преп. д-р Иван Мерджанов членува в Дружеството на учителите по немски език в
България, както и в Съюза на германистите в България.

IV. Обобщение на приносните моменти:

Значимият принос на д-р Иван Мерджанов е според мен в създаването на учебни
материали и наръчници за преподавателя (в печатен и електронен формат, които могат
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да се използват както в редовни занятия, така и за самостоятелно учене, с което се
удовлетворява важно изискване на нашето време: автономно учене през целия живот).
Откъсването от подражателното следване на логиката на специалността и насочването
към развитие на различните компетентности на базата на автентични, професионално
значими и дискусионни текстове дава възможност за усъвършенстване на
репродуктивните и продуктивните компетентности на изучаващите езика. Навлизането
в медицинската проблематика позволява формулирането на препоръки за решаване на
проблеми при превода на медицински текстове от различни жанрове, което е от полза
за студенти в преводачески програми. Друг важен принос е верифицирането на
нагласите на новото поколение студенти спрямо дигиталните и интернет формите на
обучение, открояването на предимства и недостатъци на тези форми, формулиране на
критерии за оценка на качеството на предлаганите съвременни учебни среди и курсове.
Използването на придобитите дидактико-методически умения се прилага и спрямо
българския медицински специализиран език за чуждестранни студенти и лекари, с
което смятам, че се откликва на една необходимост, която ще става все по-осезаема в
бъдеще. Важен принос е и разработеният от д-р И. Мерджанов курс за преподаватели и
докторанти Електронно обучение и интерактивни методи на преподаване и учене, в
който са застъпени актуални методи в синхрон със съвременното развитие на
образователните системи и форми на учене и който отговаря на друга необходимост, а
именно нуждата от постоянно обновяване на методите на преподаване.

V. Заключение

Прегледаната документация, предоставените публикации, както и личните ми
изключително положителни впечатления от дейността и личността на ст. преп. д-р
Иван Мерджанов като бивш негов преподавател и като колега ми позволяват да
подкрепя напълно убедено кандидатурата му като ерудиран и високо отговорен
университетски преподавател и компетентен специалист в сферата на чуждоезиковото
обучение. Предлагам сп. преп. д-р Иван Стоянов Мерджанов да бъде утвърден за
заемане на академичната длъжност „доцент”.

Велико Търново, 10.12.2013 г.

доц. д-р Людмила Иванова
катедра Германистика и нидерландистика

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


