От 2006 г. до сега е председател на сдружение „Спортен клуб Ати“ Бургас. Работи като треньор по художествена гимнастика и модерен балет
в периода 1993-1995 г.
Преподавателска, експертна и обществена дейност
Златка Димитрова притежава богат и разностранен преподавателски
опит.

Води

лекционни

курсове

по

дисциплините

„Методика

на

физическото възпитание“, „Методика на анимацията в туризма“ в
направление Педагогика, както семинарни и практически упражнения със
студенти в различни бакалавърски и магистърски програми. За нуждите на
учебния процес са разработени 23 учебни програми в ОКС Бакалавър и
ОКС Магистър, като част от тях са приложени в представената
документация. Доказателство за високата педагогическа компетентност на
гл. ас. Димитрова е научното ръководство на 19 дипломанти в ОКС
Магистър, както и на студенти, участвали в студентски научни сесии.
Златка

Димитрова

участва

като

хореограф

и

експерт

в

организирането на множество юбилейни концерти на детски градини.
Постоянен консултант е на 4 детски градини и 1 начално училище в района
на град Бургас. За своите професионални качества, творчески търсения и
новаторски дух тя получава положителни референции от директори на
детски градини и училища.
За нуждите на обучението на специалисти по физическо възпитание
спорт в детските градини и началните училища гл. ас. Златка Александрова
Димитрова, доктор, е разработила 3 самостоятелни методико-практически
ръководства и 1 наръчник в съавторство. Ръководствата „Подвижни игри
със съвременни сюжети“, „Йога пози за деца“ и „Музикално-игрови форми
в детската градина“ (в електронен вид) обогатяват съществуващите
методи, форми и средства на педагогическо взаимодействие по физическо
възпитание и спорт в детската градина и началното училище. Предлагат се
оригинални игрови форми, адаптирани към възрастовите особености на
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децата. Съдържанието на ръководствата осигурява възможност за добра
професионална подготовка на студентите и успешната им реализация като
детски педагози. Методическите ръководства ще подпомогнат работата на
детските и началните учители и ще ги мотивират за творческа работа.
Наръчникът
разработен

на
в

учителя

„Управление

съавторство,

предлага

на

професионалния

специализирана

стрес“,

програма

за

формиране на професионални компетентности за управление на стреса при
учителите.
Златка Димитрова развива активна обществена дейност. Тя е
председател на обществения съвет при ДГ „Ран Босилек“ в Бургас. Член е
на

Факултетния съвет

на

Факултета

за

обществени

науки

при

Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас.
Научноизследователска дейност
Гл. ас. Златка Димитрова, доктор, участва в обявения конкурс за
доцент в професионално направление 1.2. Педагогика с 1 монография и 39
научни публикации. От тях 5 са публикувани в списания с импакт фактор –
5 самостоятелни и 2 в съавторство. 12 материали са отпечатани в научни
реферирани списания, от които 7 са в България и 5 – в чужбина. 6
публикации са представени в Годишник на Университета „Проф. д-р Асен
Златаров“ – гр. Бургас, а останалите материали са поместени в авторитетни
рецензирани научни издания.
Представен е списък на участията на кандидата в конференции и
научни форуми, като от тях 15 са в страната и 4 са в чужбина. Този факт е
доказателство за активността на гл. ас. Димитрова и популяризирането на
нейните творчески идеи и резултати.
Оценяваните от мен научни трудове са изцяло в профила на конкурса
и на професионалното направление - от областта на теорията и методиката
на физическото възпитание и спорта в детската градина и началното
училище.
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Представената научноизследователска продукция на гл. ас. Златка
Александрова Димитрова, доктор, може да се обособи в следните
направления:
1. Основни характеристики и приложение на анимативния подход в
обучението по физическо възпитание в предучилищна и начална
училищна възраст.
2. Обогатяване на методиката на обучение в детските градини и
началното училище с нетрадиционни и игрови форми и средства.
3. Изследване

на

физическото

развитие

и

психомоторните

способности на децата от предучилищна и начална училищна
възраст и приложение на гимнастиката в обучението по
физическо възпитание и спорт в детските градини и началното
училище.
4. Публикации,

насочени

физическото

възпитание,

към

интегративната

както

и

към

същност

на

обогатяването

на

физическото възпитание и спорта в условията на висшите
училища.
Публикациите

в

първото

изследователско

направление

са

насочени към разработването и прилагането на анимативния подход в
обучението по физическо възпитание и имат висока научна стойност
(монография; публ. № 3, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 34, 36, 39). С най-голяма
тежест се откроява монографията на автора със заглавие „Анимативният
подход в образователния процес по физическо възпитание и спорт в
детската градина и началното училище“. Обосновани са теоретичните
аспекти на анимативния подход в педагогиката и образованието.
Представени са методичните аспекти на анимативния подход в обучението
по физическо възпитание и спорт в детските градини и началните
училища. Разработен е оригинален авторски модел за реализиране на
анимативния подход. Моделът има интегративен и вариативен характер.
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В съдържанието на втората група публикации, свързани с
иновативни игрови форми, нестандартни решения и креативни подходи в
обучението по физическо възпитание и спорт в детската градина и
началното училище, Златка Димитрова проявява своя професионализъм и
многогодишен опит за работа с деца и ученици (публ. № 1, 7, 15, 17, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 38).
Усъвършенствана е педагогическата практика чрез разработването
на

специализирани

методически

игрови

модели,

които

допълват

съществуващите традиционни практики по физическо възпитание и спорт.
Предложени са нестандартни и нови творчески решения за провеждане на
празници и чествания, насочени към социализирането на децата в
условията на детските градини.
С приносен характер са публикациите, изследващи определени
физически качества и двигателни способности на децата и учениците
(публ. № 2, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 35). Към тази група се включват
публикации за приложението на гимнастиката в обучението по физическа
култура в детските градини и началното училище (публ. № 10, 14), както и
за профилактиката на травматизма в художествената гимнастика със
специални упражнения (публ. № 20). В посочените трудове се предлагат
актуални методични решения.
Като отделна група публикации може да се обособят статиите, които
интерпретират

значимия

проблем

за

интегративните

функции

на

физическото възпитание и взаимодействието му с други образователни
направления в детската градина (публ. № 4, 5), както и за включването на
атрактивни спортове, упражнения и форми в учебната дисциплина
„Физическо възпитание и спорт“ във висшите училища, с цел повишаване
на мотивацията на студентите за занимания със спорт (публ. № 13, 16, 37).
Доказателство за значимостта и популярността на публикациите на
гл. ас. Димитрова е впечатляващият брой цитирания на нейни трудове –
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общо 30 на брой. Значителна част от тях са в публикации в чуждестранни
издания.
Гл. ас. Златка Димитрова участва в 9 научни институционални
проекти към Университета, като на 2 от тях тя е ръководител, а на
останалите 7 е член на екипа. Всички проекти са по актуални теми от
педагогическата сфера.
Кандидатът в конкурса за доцент е член на редакционната колегия на
индексираното и реферирано научно електронно списание „Physical
Education, Sport, Kinesitherapy Research Journal”.
Заключение
Богатата

и

многопосочна

научноизследователска

продукция,

утвърждаването на нови иновативни методи, подходи и средства в
обучението по физическо възпитание и спорт в детската градина и
началното училище, приносът на гл. ас. Димитрова към теорията и
практиката на физическото възпитание в предучилищна и начална
училищна възраст, както и активната преподавателска, експертна и
обществена дейност, ми дават основание да дам положителна оценка на
кандидата във връзка с обявения конкурс и да предложа на членовете на
научното жури да присъдят на гл. ас. Златка Александрова Димитрова,
доктор, академичната длъжност „Доцент“ в област на висшето
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика (Методика на обучението по физическо възпитание и
спорт) към Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас .

Изготвил становището:
Проф. Елеонора Михайлова Милева, ДН
18. 11. 2017 г.
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