СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Евелина Динева
Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки,
Програмен съвет по Педагогика
член на научно жури, заповед ЛС - 66/05.12.2017 г.

Конкурс, обявен в Държавен вестник бр. 83 от 17. 10. 2017 г., за заемане на академична
длъжност доцент по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ по професионално направление
1. 3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)
– 1 към ЦХН на БСУ.
1. Процедура
Процедурата за провеждане на конкурса е спазена и е в съответствие с нормативните
документи. Представените от кандидата материали за участие в конкурса са изготвени в
съответствие с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република
България, Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в
Република България и Правилника за развитието на академичния състав в Бургаския свободен
университет.
2. Данни за кандидата
Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Зорница Ганева. Съгласно чл. 29 от ЗРАСРБ тя
има право да участва в конкурса за заемане на академична длъжност «доцент», тъй като през
2010 г. е защитила докторска дисертация и има присъдена образователната и научната степен
«Доктор».
Д-р Зорница Костова Ганева завършва средното си образование в СОУ със спортен
профил “Ю.Гагарин”, гр. Бургас през 1993 година.
През 1997 година завършва НСА „Васил Левски“, ОКС бакалавър, специалност Учител по
физическо възпитание, Треньор. Там специализира „Рефлексотерапия“ в периода 1997-98
година.
През 1998 г. работи като учител по физическо възпитание в СОУ “Св. св. Кирил и
Методий”, гр. Бургас.

През 1998-99 г. заема длъжността хоноруван асистент в Бургаския свободен
университет, а от 1999 г. до сега е на длъжност преподавател и впоследствие главен асистент в
БСУ.
През периода 1999-2000 г. придобива ОКС магистър в БСУ, специалност Социални
дейности.
Зорница Ганева придобива образователната и научна степен „Доктор“ през 2010 г., в
БСУ, специалност Педагогика, 05.07.03 Методика на обучението по физическо възпитание.
Д-р Зорница Ганева се дипломира с втора магистърска степен в БСУ, специалност Детска
и юношеска психология през 2016 г.
Д-р Зорница Ганева е организатор на спортната дейност в БСУ от 2000 г. и
организационен секретар на Яхтклуб „Черноморец Бургас” от 2012 г. Координатор е на
проекти на Яхтклуб „Черноморец Бургас” от 2011 г.
Продължава квалификационната си дейност в Дружество по позитивна психотерапия,
през 2015-16 г. и е сертифициран консултант по позитивна психотерапия, на базово ниво.
Завършва успешно квалификационен курс „Въведение в арт-терапията” , 2016 г. в БСУ.
Ползва писмено и говоримо английски и руски езици.
Д-р Зорница Ганева е член на:


Учебно-научния съвет на Центъра по хуманитарни науки при БСУ от 2014 г.



Програмния съвет по Педагогика, ЦХН, БСУ от 2015 г.;



Програмния съвет по Социални дейности, ЦХН, БСУ от 2007 г.;



Дружеството по позитивна психотерапия от 2005 г.;



Контролния съвет на Яхтклуб „Черноморец Бургас“;



Яхтклуб „Черноморец” Бургас от 2010 г.;



Управителния съвет на Общински морски клуб „Приморско” 2009 г.;



Управителния съвет и зам.-председател на Асоциация "Детство за децата"
Бургас;



Комисията

за

Студентско

ветроходство

към

Българска

федерация

ветроходство от 2007 г.;


Контролния съвет на Общински морски клуб “Приморско” от 2007 г. и други.

Д-р Зорница Ганева е притежател на следните спортни отличия:


1990 г. носител на званието “Майстор на спорта“ по акробатика;



1991 г. трето място на “Купа България” по акробатика;

по



1991 г. Вицерепубликански шампион по акробатика;



1992 г. Републикански шампион по акробатика;



1994 г. Републикански студентски шампион по хандбал (НСА);



2013 г. Шодан (Първи дан) по Айкидо Айкикай;



2009, 2015 г. Републикански шампион по ветроходство;



2017 г. Нидан (Втори дан) по Айкидо Айкикай.

3. Описание на научните трудове
След присъждане на образователната и научната степен „Доктор“, гл. ас. д-р Зорница
Ганева участва в конкурса за доцент със 17 публикации, от които 14 са самостоятелни и 3 в
съавторство. Всички публикации са в български издания. В съавторство са 3 публикации с
равностоен научен принос, деклариран от съавторите. Публикациите са в следните жанрове:


Монографии - 1 брой;



Учебно помагало – 1 брой;



Методически пособия – 4 броя;



Ръководство – 1 брой;



Публикации в научни списания и сборници – 10 бр.

Представените публикации могат да се систематизират по тематични направления така:
1. Теоретични и приложни аспекти на физическото възпитание и спорт и методика на
обучение по физическо възпитание – публикации № 2, 3, 4, 5, 6, 14.
2. Игрова двигателна дейност и установяване на закономерности между играта и
социалното развитие на децата – публикации № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3. Учебници и учебни помагала в помощ на студенти от хуманитарните специалности, на
детски и на начални учители – публикации № 1, 2, 3, 4, 5.
4. Ефекти на двигателната дейност върху цялостната личност, в работата с деца и
възрастни в неравностойно социално положение – публикации № 12, 14, 17.
5. Емоционална

и социална компетентност, междуличностни взаимоотношения,

личностно развитие на деца и възрастни, перспективи пред социалното израстване на
личността – публикации № 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16.
В монографията е анализиран проблемът за физическото възпитание и спорта в
предучилищна възраст. Разработен е „Модел за игрова двигателна дейност в обучението по
физическо възпитание в детската градина”, чрез който се оптимизира учебния процес в
детската градина. Приложението на модела дава възможност на детските учители за нови

творчески подходи при използването на игровата двигателна дейност. В разработката се
акцентира върху значението на игровата двигателна дейност в обучението по физическо
възпитание в четвърта подготвителна група за подпомагане на поведенчески промени при
децата, чрез създаване на условия за формиране на необходими умения, компетентности и
отношения в игровата дейност.
Шест от представените за рецензиране научни разработки са учебни помагала за детски
учители и студенти по педагогика (Предучилищна и начална училищна педагогика) и по
социални дейности. В тези помагала проличават богатите практически и теоретични познания
на д-р Зорница Ганева в областта на физическата подготовка и спорта за деца от четирите
възрастови групи на детската градина. Основните цели са свързани с подпомагане на
обучението на студентите за усвояване на съвременни научни знания и прилагане на основните
методически изисквания за провеждане на занимания по физическо възпитание в детската
градина и началното училище.
В статиите и докладите са разгледани въпросите за емоционалната и социалната
компетентност, междуличностните взаимоотношения, личностното развитие на деца и
възрастни, перспективите пред социалното израстване на личността. Проличават широките и
задълбочени интереси на кандидата в тези области.
Д-р Зорница Ганева участва в повече от 20 проекта, в които е: ръководител, координатор
и обучител. Особено значимо е участието ѝ като обучител в проекта по схема „Квалификация на
педагогическите специалисти“ № BG051PO001-3.1.03-0001, “Обучение на педагогически
специалисти от детските градини и училищата за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” на Министерството на
образованието и науката.

4. Научни приноси


Създаване на „Модел за игрова двигателна дейност в обучението по физическо
възпитание в детската градина” и неговата реализация в практиката.



Разработване на проблемите, свързани с приложението на игровата дейност в
обучението по физическо възпитание в четвърта подготвителна група, за подпомагане
на поведенческите промени при децата, чрез създаване на условия за формиране на
необходими жизнено важни умения, компетентности и отношения.



Направена класификация на различните видове подвижни игри, обособени в групи
според възможностите им за развиване на различни социални умения при деца на 6-7годишна възраст.



Разработени методически указания за четирите групи на детската градина в областта на
физическата култура и спорта.



Анализирани са проблеми, свързани с оптимизирането на учебния процес и
професионалното развитие на студентите в хуманитарните специалности.
5. Преподавателска работа
Д-р Зорница Ганева е щатен преподавател в Бургаския свободен университет от 1999 г.
Научноизследователската дейност на гл. ас. д-р З. Ганева намира приложение във

водените от нея лекционни курсове по:


Педагогически технологии за овладяване на физическата култура в детската градина,



Методика на физическото възпитание и спорта в началното училище,



Анимация и двигателна активност в детската градина и началното училище



Интра- и интерперсонална комуникация,



Кинезитерапия.

Разработила е следните електронни курсове в електронната платформа Moodle:


Педагогически технологии за овладяване на физическата култура в детската

градина;


Методика на физическото възпитание и спорта в началното училище;



Анимация и двигателна активност в детската градина и началното училище;



Кинезитерапия;



Формиране на емоционална компетентност;



Тренинг за работа с деца със СОП;



Педагогическа етика;



Интра- и интерперсонална комуникация;



Разработване на проекти;



Професионална етика на социалния работник.

Д-р Зорница Ганева активно участва в провеждането на заседанията на Програмния
съвет по Педагогика и на Учебно-научния съвет на ЦХН при обсъждане на учебни и научни
въпроси, в организацията на студентските стажове, кандидатстудентските кампании и др.

6. Заключение
В резултат на анализа на научноизследователската дейност на кандидата, на
преподавателската дейност и научните приноси с теоретичен и практически характер смятам,
че гл. ас. д- р Зорница Ганева може да заеме академичната длъжност „Доцент“ по Педагогика
на обучението по … (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) в Област на
висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1. 3. Педагогика на
обучението по … (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) в Бургаския
свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика.

………………………………………..
Проф. д-р Евелина Динева
25.01.2018 г.
гр. Бургас

