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 Единството между тяло и душевност стои в основата на човешкото 

съществуване. Възпитанието и образованието, насочени към развитието на 

човека, би трябвало да поставят в основата на формирането му именно 

това единство, без да се пренебрегва единият от компонентите за сметка на 

другия. За съжаление, то не винаги е отчитано, както в практически, така и 

в теоретичен план. 

 Дисертацията на Йорданка Димитрова е пример за съчетаване на 

педагогически планирани и организирани въздействия, насочени към 

развитието на тялото през призмата на ценностите като оценъчен 

компонент на съзнанието, сам по себе си резултат от социализационни и 

възпитателни влияния. Значимостта на такъв тип теоретико-емпирични 

изследвания е в илюстрирането на възможностите за съчетаване на 

подхода на методиката на обучение по конкретна учебна дисциплина в 

училище и формиращите въздействия с възпитателен характер, обект на 

интерес от теорията на възпитанието. Може да се каже, че Йорданка 
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Димитрова представя една успешна реализация на такова съчетаване, 

имащо своята полезност както за училищната практика, така и за 

педагогическата теория, основно в рамките на теоретико-възпитателната 

проблематика и методиката на обучение по физическо възпитание и спорт. 

 Структурата на дисертацията отразява посоченото двуединство на 

разглежданата проблематика. Първите две глави с теоретичен характер 

съдържат основни акценти, свързани с отношението физическо възпитание 

– ценностно формиране, както и нормативните, съдържателните и 

организационни аспекти на процеса на обучение по физическо възпитание 

и спорт в българското училище. В края на втора глава Йорданка 

Димитрова представя разработения от нея Теоретичен модел на процес на 

обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към формирането на 

ценности у учениците от прогимназиален етап, който се явява, от една 

страна, резултат от осъществения от нея теоретичен анализ, а от друга - 

основа за практическа разностранна дейност с учениците по посока 

тяхното ценностно развитие чрез възможностите на съответната учебна 

дисциплина.                    

В третата глава на дисертацията могат да бъдат проследени 

основните дейности, насочени към апробиране на разработения от 

докторантката теоретичен модел. Интерес представлява разнообразието от 

данни за равнището на формираност на физическата дееспособност и 

физическото развитие на изследваните ученици, както и резултатите от 

анкетното изследване на процеса на формиране на ценностно отношение 

към физическата активност и здравословния начин на живот на учениците. 

Йорданка Димитрова не само много добре представя и онагледява 

получените резултати, но и убедително подчертава тяхната значимост от 

гледна точка на поставените цел и задачи на дисертационния труд.                      
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 Дисертацията има своите приносни моменти и в теоретичен, и в 

практически план. Тя актуализира дискусията за мястото и ролята на 

физическото възпитание за развитието на личността в училищна и 

извънучилищна среда, провокирайки осмислянето и преосмислянето на 

организираните педагогически въздействия върху формирането на 

отношение към тялото и неговите функции през призмата на 

здравословния начин на живот. Ценността на дисертацията се засилва и от 

факта, че учителите могат да открият идеи за конкретна практическа 

работа с децата, предложени от учител, осъществил реални интервенции в 

своята педагогическа работа и доказал ефективността им. 

 Чрез публикациите си, достатъчно на брой като количество,  

Йорданка Димитрова популяризира резултати от извършената от нея 

работа както в България, така и извън страната ни.  

В структурно-съдържателен план авторефератът отразява адекватно 

дисертационния труд.    

От позицията си на научен ръководител на докторантката, бих 

искала да подчертая нейното сериозно отношение към работата по 

дисертацията през целия период на докторантурата. Йорданка Димитрова 

претърпя едно значително развитие като изследовател, както в теоретичен, 

така и в емпиричен план. Силната й мотивация, съчетана с много труд и 

упоритост, са важни фактори за положителното успешно финализиране на 

работата по дисертационния труд. 

 Посоченото дотук ми дава достатъчно основания да подкрепя 

убедено присъждането на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика) на Йорданка Димитрова. 
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