
 

 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Пепа Митева 

(ЦХН, Бургаски свободен университет) 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за  нуждите на 

Бургаския свободен университет (Протокол №5 от АС на БСУ от 

1.07.2022), обявен в ДВ, бр. 55 от 15.07.2022 за професионално 

направление 1.2. Педагогика (педагогическа анимация в детската градина и 

в началното училище и приобщаващо образование). 

Конкурсът за „доцент” по Педагогика (педагогическа анимация в 

детската градина и в началното училище и приобщаващо образование) е 

обявен за нуждите на Бургаския свободен университет с единствен 

кандидат доц. д-р Зорница Ганева.  

 

Зорница Ганева работи в БСУ от 1998 г. първоначално като 

хоноруван асистент в ЦХН на БСУ, по-късно като доцент и към момента.  

Автор е на академични курсове и програми, в това число и електронни.  

Зорница Ганева се отличава с професионализъм - демонстрира 

научна компетентност, прецизност, добросъвестност. Тя е лектор, 

консултант и рецензент в областта на педагогиката. Обучител е в 

квалификационни форми за учители и директори на училища и детски 

градини, както и в проектни дейности. Участвала е в международни, 

национални и университетски проекти. През 2016 г. защитава магистърска 

степен по Детска и юношеска психология в БСУ. Член е на Дружеството 

по позитивна психотерапия и е сертифициран консултант базово ниво по 

Позитивна психотерапия.  



 

Научната продукция, с която Зорница Ганева участва в обявения 

конкурс отговаря на научната специалност и неговата специфика.  

В минималните изисквани точки по групи показатели за различните 

научни степени и академични длъжности, за „доцент“ - 400 точки, 

кандидатът постига 430 точки. 

Научната продукция за периода 2010-2022 г. обхваща: монографии – 

2 бр.; учебни помагала и методически пособия – 11  бр.; статии и доклади – 

14 бр.; 22 бр. от публикациите са самостоятелни, а 5 от тях са в 

съавторство, за което кандидатът представя съответен документ; 

отбелязана е с 10 бр. цитирания. Зорница Ганева е участвала в 

международни и национални научни форуми с 10 бр. доклада. Активно е 

участието и в координиране и изпълнение на проекти, както следва: 

координатор в 1 проект, ръководител на 9 проекта и участник в 17 проекта; 

експерт-обучител в 4 проекта към БЧК и др.  

Научните интереси на кандидата са предимно в областта на 

педагогиката и физическото възпитание и спорта при децата. Научните 

приноси на доц. д-р Зорница Ганева са дефинирани конкретно в 

„публикации, свързани с теоретични и приложни аспекти на 

приобщаващото образование в детската градина и в началното училище и в 

публикации, свързани с теоретични и приложни аспекти на анимацията, 

физическото възпитание и спорта в детската градина и в началното 

училище, междуличностните взаимоотношения при децата, методическите 

аспекти на физическото възпитание и т.н.  

Много добро впечатление създава тематичната насоченост към която 

кандидатът се придържа, ясната линия на научни интереси и 

професионалната последователност.  

Монографията „Приобщаващо образование и педагогическа 

анимация. Нагласи и стереотипи на приобщаващия учител“ (2022) е с 



общ обем от 104 стр.  Съдържа въведение, три основни части, изводи, 

заключения и литература. На финал са представени две приложения. 

Научната разработка дефинира и разкрива базови аспекти на 

приобщаващото образование и ролята на учителя в него. В темата е 

заявена концепцията за педагогическата анимация, в контекста на 

приложение в приобщаваща среда. Научното изследване анализира 

междугруповите стереотипи на 85 детски и начални учители спрямо деца и 

ученици със СОП, както и техните нагласи към педагогическата анимация. 

Задачите в изследването са разгънато и обстойно очертани, представени са 

методите на изследване.  

Въпросът за стереотипите и нагласите на учителите в приобщаваща 

среда е интересен за възпитателните и образователни стратегии в 

българските образователни институции. Той е базов и от гледна точка и на 

ценностите и толерантността на учителя към различието.  

 

ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТА: 

1. Какви стратегии за мотивация при учители и ученици биха 

могли да се приложат за работа в приобщаваща среда? 

2. Какво бихте посочили като модел за усъвършенстване на 

педагогическата анимация в сферата на приобщаващото 

образование, като се има предвид широкият спектър от 

особености на СОП и СОТ.  

 

Приемам научните приноси на доц. д-р Зорница Ганева по конкурса 

в професионално направление 1.2. Педагогика (педагогическа анимация в 

детската градина и в началното училище и приобщаващо образование). 

Направеният анализ в обхвата на изследователска, научна и 

преподавателска дейност на Зорница Костова Ганева я представя като 

професионалист, целенасочен изследовател, с устойчиви научни интереси. 



 

 

Проследяването на представените документи дава основание да 

изкажа положителното си становище за избиране на Зорница Ганева за  

„доцент” по педагогика в професионално направление 1.2. Педагогика 

(педагогическа анимация в детската градина и в началното училище и 

приобщаващо образование) за нуждите на Бургаския свободен 

университет.  

 

 

17.10. 2022 г.                                                         Подпис: ...............................              

Бургас                                                                        (проф. д-р Пепа Митева) 


