
СТАНОВИЩЕ  

  

от проф. д.п.н. Галя Михайлова Христозова -   

Бургаски свободен университет,   

Център по хуманитарни науки,   

Програмен съвет по Педагогика,   

член на научно жури, заповед ЛС – 182/09.09.2022 по  

конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално 

направление 1.2. Педагогика   

(Педагогическа анимация в детската градина и началното училище и 

приобщаващо образование) към ЦХН на БСУ,   

обявен в Държавен вестник бр. 55 от 15.07.2022 г.,  

   

  

1.  Процедура   

Конкурсът е организиран в съответствие с нормативните документи, 

регламентиращи избора на кандидати за академична длъжност „доцент“. 

Процедурата е спазена. Представените от кандидата документи и публикации 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  

Д-р Зорница Ганева е единствен кандидат в конкурса за доцент по 

Педагогическа анимация в детската градина и началното училище и 

приобщаващо образование. 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.   

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. досега е на длъжност преподавател, а 

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. 

Дипломира се и в БСУ и по специалност детска и юношеска психология, 

магистър,  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.   

Продължава квалификационната си дейност в Дружество по позитивна 

психотерапия, през 2015-16 г. 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 език.  

Д-р Зорница Ганева е член на множество спортни дружества: яхтклуб 

„Черноморец” Бургас от 2010 г.; управителния съвет на Общински морски клуб 

„Приморско” 2009 г.; комисията за студентско ветроходство към Българска 

федерация по ветроходство от 2007 г.; контролния съвет на Общински морски 

клуб “Приморско” от 2007 г. и други.  

Д-р Зорница Ганева е и активен спортист, носител на множество спортни 

отличия:   

1990 г. - носител на званието “Майстор на спорта“ по акробатика; 1991 г. - трето 

място на “Купа България” по акробатика; 1991 г. – вицерепубликански шампион 

по акробатика; 1992 г.  - републикански шампион по акробатика; 1994 г. - 

републикански студент-ски 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  

Научните трудове на д-р Зорница Ганева са достатъчни като брой, научни 

жанрове, проблематика и приноси за заемане на академичната длъжност 

„доцент”. Тя представя общо 27 публикации, от които 22 са самостоятелни и 5 в 

съавторство. Всички публикации са в български издания. Всички публикации са 

по темата на обявения конкурс. Те са: 2 монографии; 4 учебни помагала,  6 

методически пособия и 1 ръководство и 14 публикации в научни списания и в 

сборници. Участията с доклади в научни и научно-практически прояви са 11 бр., 



от които: в международна конференция извън страната – 1 бр.; в международни 

конференции в страната - 4 бр.; в национални конференции – 6 бр.  

Съобразно изискванията на Правилника за дейността на Бургаския 

свободен университет д-р Ганева е разработила монография „Приобщаващо 

образование и педагогическа анимация – нагласи и стереотипи на 

приобщаващия учител”, която  разглежда в теоретичен и в практически план 

същността на приобщаващото образование и ролята на приобщаващия учител 

в съвременните условия и е с обем 120 страници. Основните заслуги на този 

самостоятелен труд са свързани с провеждането на мащабно изследване, 

задълбочен анализ на резултатите и предлагане на авторски модел. 

 Познанията и квалификацията на кандидатката в сферата на 

психологията и социалните дейности са ù помогнали да предложи не просто 

модел за педагогическа анимация в детската градина, а такъв, който ще 

формира социална компетентност у децата – нещо, което вече е дефицит в 

нашето общество. Специално внимание се обръща на децата със специални 

образователни модели.  

Основните теми, по които работи д-р Ганева, са обособени в няколко 

групи:  

1. Теоретични и приложни аспекти на анимацията, физическото 

възпитание и спорта в детската градина и в началното училище.  

2. Разширяване на теоретичната основа на адаптираната физическа 

активност за деца със специални образователни потребности  

3. Подобряване на междуличностните взаимоотношения, развиване на 

нови модели на поведение за взаимодействие на децата в предучилищна и 

начална училищна възраст.  

4. Повишаване на ефектите на двигателната дейност върху цялостната 

личност, в работата с деца и възрастни в неравностойно социално положение  

5. Потенциалът на игровата двигателна дейност, установяване на 

закономерности и връзки между играта и социалното развитие на децата, 

разкриване на нови съдържателни характеристики на игровата дейност в 

детската градина.  

Част от представените за рецензиране трудове са учебни помагала за 

учители в детската градина и студенти по педагогика (Предучилищна и начална 

училищна педагогика) и по социални дейности.   

Д-р Зорница Ганева участва в множество проекти като ръководител, 

координатор и обучител. Особено значимо е участието ѝ като обучител в проекта 

по схема „Квалификация на педагогическите специалисти“ - “Обучение на 



педагогически специалисти от детските градини и училищата за работа с деца и 

ученици със СОП“.  

  

4. Научни приноси  

  

Научните приноси на. д-р Зорница Ганева са в сферата на приобщаващото 

образование и на педагогическата анимация. Те могат да се диференцират на 

теоретични и приложно-практически.  

Теоретични приноси се открояват преди всичко в монографичния труд 

„Приобщаващо образование и педагогическа анимация – нагласи и стереотипи 

на приобщаващия учител””, издаден през 2022 година.  

Приложно-практическите са във всички учебни помагала; в методическите 

указания за учители и студент, в предложените многообразни игри;  

Във всички публикации прави впечатление достъпният и коректен научен 

стил, прецизността на изказа, терминологичната точност. Текстовете се четат с 

лекота, достъпни са, което е много важно, като се има предвид читателската 

аудитория, за която са предназначени – студенти и най-вече учители. Това в 

никакъв случай не намалява научната им стойност, напротив, показва висока 

култура и отговорност на автора.  

Съществен принос е и търсенето и предлагането на възможности за 

въвеждане на съвременни интерактивни методи, както и богатата и 

разнообразна експериментална работа за формиране на теоретичните 

концепции.  

Д-р Ганева има и публикации в сферата на методиката на обучението по 

физическо възпитание и социалните дейности, които не са по конкурса, но 

потвърждават преподавателските и научните ù компетентности.  

Д-р Ганева е участвала в десетки проекти на МОН и на БСУ като 

ръководител, член на екип и обучител.  

Има посочени 10 цитирания.  

  

5. Преподавателска работа  

  

Д-р Зорница Ганева е преподавател в Бургаския свободен университет от 

1999 г.   

Лекционните курсове са по направлението на обявения конкурс: в ПН 1.2. 

Педагогика, Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ОКС 

„Магистър“ ED518 Анимация и двигателна активност в детската градина и 

началното училище; ПН 1.2. Педагогика, Специалност „Предучилищна и начална 



училищна педагогика“, ОКС „Бакалавър“ ED319 Приобщаващо образование 

ED210 Педагогически технологии за овладяване на физическата култура в 

детската градина ED310 Методика на физическото възпитание и спорта в 

началното училище; ПН 3.2. Психология, Специалност „Психология“, ОКС 

„Бакалавър“ PS218 Тренинг за работа с деца със специални образователни 

потребности.  

  По проблематиката на конкурса е разработила електронни курсове в 

електронната платформа Moodle. 

Извън проблематиката на конкурса е разработила електронни курсове по: 

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.  

Участва активно в организиране на различните видове практики в 

базовите училища и детски градини. Много активна е в консултирането на 

студенти, дипломанти, учители. Академичен наставник е на студенти от 

специалност ПНУП. Ръководител е на 4 студенти в конференцията за студентско 

научно творчество.  

И тъй като става дума за академична длъжност, не е без значение и 

фактът, че оценките на студентите за преподавателската работа на гл.ас. д-р 

Зорница Ганева са високи: средната оценка за методика на преподаване за 

последните 6 години е 3.47 (при максимална 4), и 5, 81 (при максимална 6).  

  

6. Заключение  

  

Научната и преподавателската дейност на гл.ас. д-р Зорница Ганева 

отговаря изцяло на изискванията, поставени от Бургаския свободен университет, 

обявил конкурса, поради което изразявам мнението си, че тя може да заеме 

академичната длъжност „доцент“ доцент по професионално направление 1.2. 

Педагогика (Педагогическа анимация в детската градина и началното училище и 

приобщаващо образование) в  Бургаския свободен университет, Център по 

хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика и предлагам на уважаемите 

членове на научното жури да гласуват „за” заемането от гл.ас. д-р Зорница 

Ганева на академичната длъжност „доцент”.  

  

………………………………………..  

Проф. д.п.н. Галя Христозова  

26.10.2022 г.  

гр. Бургас  


