
     СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Пепа Митева 

(ЦХН, Бургаски свободен университет) 

 

по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

(Предучилищна и начална училищна педагогика, медийна педагогика), обявен от 

Бургаския свободен университет в ДВ, бр. 82/14.10.2022 г. 

 

Конкурсът за „доцент” по Педагогика (Предучилищна и начална 

училищна педагогика, медийна педагогика) е обявен за нуждите на 

Бургаския свободен университет с единствен кандидат  гл. ас. д-р 

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, преподавател в Центъра по 

хуманитарни науки при БСУ. 

Златина Димитрова е главен асистент по педагогика в БСУ от месeц 

март 2022 г., като в същото време е и хоноруван преподавател по методика 

на обучението по български език и литература в етапа I – IV клас във 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. 

Професионалният й опит включва работа като начален учител, журналист, 

главен редактор в ИК “Янтра прес” АД, Велико Търново, в. “Янтра ДНЕС”, 

журналист Кореспондент на телевизия “Европа” за област Велико Търново 

и др. Придобитите професионални компетентности до голяма степен 

кореспондират и с академичните интереси на гл. ас. д-р Златина Димитрова. 

Кандидатът в конкурса е и „доктор“ в научна специалност „Методика на 

обучението по български език и литература /I-IV клас/.  

Професионалната квалификация на Златина Димитрова се обогатява 

от опит в Център за развитие на медиите – София и катедра “Визуална 

журналистика” в "Найт център за международни медии" към Университета 

в Маями, САЩ (2010); сертификати за завършено обучение за творческо 



използване на новите технологии при отразяване на проблемите на 

малцинствата и многообразието; магистърска степен по теология във ВТУ 

“Св. св. Кирил и Методий” (1998). 

Златина Димитрова се отличава с приятно изразени социални умения 

и компетентности, умения за работа в екип и сътрудничество, 

административни и умения за координация на учебната работа на ученици. 

В екипа на ЦХН на БСУ се приспособи неусетно и едновременно с това с 

редица участия, които събудиха интереса на студентите и преподавателите 

– създаване и едно последователно иницииране на активности в Студентски 

клуб „Мисия учител“ (2022). 

Гл. ас. д-р Златина Димитрова е преподавател в ОКС „бакалавър“ и 

„магистър“ в Бургаски свободен университет, където представя свои 

авторски курсове и програми, коректно описани в документацията по 

конкурса. В специалностите „Предучилищна и начална училищна 

педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“ се позиционира 

с лекции по дигитална компетентност и дигитална култура. В специалност 

„Журналистика и връзки с обществеността“ – лекции и упражнения по 

пресжурналистика; лекции и упражнения по информационна 

компетентност в комуникациите; лекции и упражнения по онлайн 

комуникации и социални мрежи и в специалност „Психология“ – 

упражнения по креативни техники. Академичната активност на Златина 

Димитрова покрива стандартите на конкурса, а нейните научни интереси са 

в сферата на: „педагогика; медийно образование; дигитални 

компетентности и дигитална креативност; методика на обучение по 

български език и литература в началния етап на основната образователна 

степен; професионално-практическа подготовка на студенти педагози; 

съвременни образователни технологии в обучението; медийни и бизнес 

комуникации; езикът на медиите“.  

Представеното до тук не изчерпва интересите на участника в конкурса 



– те се допълват и от художествено-творчески дейности – участия в 

международни и национални научни конференции с доклади, статии и 

студии; проектна и експертна дейност, членство в Съюза на българските 

журналисти и на Синдиката на българските учители.  

В структурата на научната продукция на Златина Димитрова се 

открояват:  заглавия след придобиване на образователната и научна степен 

“доктор” (2021 – 2023 г.) -  13 бр. (разработени самостоятелно); участия с 

доклади в научни и научно-практически конференции - 5 бр.; статии и 

доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световно известни бази данни с научна информация - 2 бр.; статии и 

доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове - 8 бр.; студии, публикувани 

в нереферирани списания с научно рецензиране -1 бр.; монография - 1 бр. и 

книга на базата на защитен дисертационен труд - 1 бр.  

Представената мотография по конкурса: „Дигитална трансформация 

– компетентност и креативност в детската градина и в училище“ (ЕКС ПРЕС 

– Габрово) e с общ обем от 232 стр. Съдържа четири основни глави, 

заключение, литература и документи. Освен педагогическите аспекти за 

формиране на дигитална компетентност и креативност в детската градина и 

началното училище, трудът представя и анализ на тенденциите за 

дигитализация у нас, през призмата и на дигиталното образование в света. 

Специално място е намерено за типологията на децата „Алфа“, както и 

тяхната социализация, проучено с авторска методика за ученици родители 

и учители. С принос за широкото теоретично и практическо приложение на 

научната разработка са „педагогическите подходи за формиране на 

дигитална компетентност и креативност, съчетано с проектно-базираното 

обучение“ – един съвременен поглед върху възможностите на 

образованието да кореспондира с динамиката на учениковата личност и 

среда.  



Тематичната насоченост на кандидата е изцяло ориентирана към 

модерното, иновативно образование, проследена с прицизност, компетентен 

подход и подчертано лична интерпретация.  

Темите, акцентирани в представения труд по конкурса са 

провокативни - предизвикват и редица въпроси, относно способността на 

децата, родителите и учителите относно дигиталната трансформация.  

В тази връзка отправям следния въпрос към кандидата: 

1. Какви са възможностите на съвременното образование да 

реагира адекватно на динамичните промени и ситуации на 

неопределеност при явните несъответствия в темпа на 

дигитализация на различните субекти в процеса – ученици, 

учители, родители? 

Приемам научните приноси на гл. ас. д-р Златина Димитрова по 

конкурса в професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна и 

начална училищна педагогика, медийна педагогика), обявен от Бургаския 

свободен университет. 

Направеният анализ в обхвата на изследователска, научна и 

преподавателска дейност на Златина Димитрова я представя като 

професионалист, целенасочен изследовател, с устойчиви научни интереси. 

 

Проследяването на представените документи дава основание да 

изкажа положителното си становище за избирането на Златина 

Димитрова за  „доцент” по педагогика“, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Предучилищна и начална училищна педагогика, медийна 

педагогика). 

 

05.02. 2023 г.                                                            Подпис: ...............................              

гр. София                                                                        (проф. д-р Пепа Митева) 


