
С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурс за академична длъжност ПРОФЕСОР по професионално направление  

1.3. „Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо 

възпитание и спорт в началното училище)”, за нуждите на ФНПП  

при СУ „Св. Климент Охридски“ към катедра „Начална училищна педагогика“  

обявен в ДВ, бр. 91от 14.11.2017г.  

  

                                          Кандидат: Елена Николова Джамбазова - Спасунина 

За участието в конкурса са спазени коректно следните изисквания:1. Има 

образователната и научна степен “доктор“ (2004г.); 2. Заема академична длъжност 

„доцент“ (2009г.) и е щатен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ (1986г.); 

3. Представила е публикуван монографичен труд и равностойни публикации в 

специализирани научни издания у нас и в чужбина; 4. Представила е и други 

оригинални научноизследователски трудове; 5. Не е навършила 65 – годишна възраст и 

не е с удължен трудов договор. 

Представените документи доказват, че кандидатката е спазила коректно всички 

административни изисквания по хода и процедурите свързани с конкурса. 

Доц. д-р Джамбазова е родена на 12.09.1954г. в гр. Долна баня, Софийска област. 

Произхожда от работническо семейство. Завършва средното си образование в родния 

си град. Висшето си образование завършва през 1978г във ВИФ „Г. Димитров (сега 

НСА „Васил Левски“). Преподавателската работа на доц. Джамбазова е изцяло и 

последователно педагогическа. Във ФНПП провежда лекции, семинарни и практически 

упражнения при студенти от бакалавърска и магистърска степени. Съставила е много 

учебни програми, участник е в Европейски научни и образователни проекти със 

самостоятелни теми. 

Бройката на трудовете, с които участва в конкурса са общо 21: 1 монография, 10 

статии в научни списания, 7 статии от научни конференции и симпозиуми и 3 учебници 

и учебни помагала. Ръководител е на 3 докторски дисертации и на 26 дипломни работи. 

Член е на Факултетния съвет на ФНПП.  

Притежава отлични комуникативни способности, като общува по най-добър 

начин с колегите, учителите от базовите училища и преподавателите в 

университета.      

 



Монографията „Щафетни игри в началното училище“ представлява интерес 

защото представя широк теоретичен анализ, като анализира трудовете на голям брой 

автори работили по тази проблематика. Това подпомага не само учителите, треньорите 

и всички занимаващи се с физическо възпитание и спорт. Разработена е в две части. В 

първата е акцентирано вниманието на характеристиката и особеностите на щафетните 

игри. Прави впечатление, че те са проследени във всички учебни програми в 

българското училище от началото на тяхното съществуване. Анализирани са теоретико-

методическите въпроси свързани с разглеждания проблем. Предложени са подходящи 

движения, които да се използват при изпълнението на щафетните игри. 

Включени са различни класификации според вижданията на различни автори. 

Проведено анкетното проучване сред 63 учители от 18 училища за приложението 

на щафетните игри в уточните и извънурочните дейности се доказва, че учениците имат 

интерес към щафетните игри. Резултатите са позитивни. 

В разделът „Методика за съставяне и провеждане на щафетни игра“ от с.80 до 

с.152 са представени 75 примерни щафетни игри, които могат да бъдат полезни за 

работата на учителите по физическо възпитание и спорт. В случая предлагам да се 

издаде методическо ръководство, което ще подпомогне работата на учителите по 

физическо възпитание и спорт. 

Предложени са 10 щафетни игри за провеждането на спортни празници и 

тържества.  

Обърнато е внимание и на игрите сред природата, където са посочени 5 примерни 

щафетни игри. 

В заключение искам да отбележа несъмнено приносния                                                                                                                             

характер на монографията, но всички описани подробно 90 подвижни игри биха могли 

да се изведат в едно прекрасно методическо ръководство. Според мен подробното 

описание на всички игри утежняват монографичния труд, който според мен има висока 

стойност. 

И тъй като всеки научен работник има своя конкретна сфера за развитие доц. 

Джамбазова се е насочила предимно към игровата форма на обучение, но в книгата 

„Образователно-занимателна подготовка за баскетбол на 6-7 годишни деца“ са 

включени разнообразни игри за всеки месец през учебната година – от септември до 

май включително. Освен това в изложението на учебния материал са включени 

станционни комбинации, подвижни и щафетни игри. Обърнато е внимание на 

методическите насоки и указания при изпълнението им. 



Като специалист по физическо възпитание и спорт доц. Джамбазова има 

отношение към други сфери и области на обучението. Интерес представляват книгите 

за учителя, които са от съществено значение за работата на учителите. Приложните 

упражнения включени в учебните програми са разгледани чрез разнообразни 

двигателни действия, които определено създават интерес за учениците и ги стимулират 

за активно включване в уроците по физическо възпитание и спорт. А това от своя 

страна подпомага и тяхното физическо развитие и дееспособност. Включени са спортни 

игри и са представен примерени уроци на различни теми съобразени с възрастовите 

особености на учениците и техните технически възможности. Надявам се, че авторката 

ще продължи написването на подобни книги и за 3-ти и 4-ти клас. 

Не може да на се отбележи и участието на доц. Джамбазова в 9 национални и 

международни научни проекти, за които е получила и подобаващи сертификати. 

Съществен принос за спортната ни наука са статиите в наши и чуждестранни 

списания, както и статиите в сборници от научни конференции и симпозиуми. 

Необходимо е да се отбележи, че кандидатката е участвала като член в 7 научни 

журита – 3 за докторанти, 3 за хабилитации 1 за главен асистент.  

 

Като се имат предвид приносите, които доц. Джамбазова е посочила може да се 

допълни и усилената й работа във всички нива на образователната ни система което е указало 

ползотворно влияние и отношение както към учители, преподаватели, ученици и студенти 

със своята безусловна отдаденост и безпрекословен професионализъм.  

 

Заключение: 

На основание на посочените по-горе факти, анализи и оценки правя заключението, 

че кандидатката е дългогодишен, разностранен и утвърден специалист в областта на 

образованието по физическо възпитание и спорт. Гореизложеното убедително ми дава 

основания да гласувам с „ДА“ и предлагам на уважаемите членове на научното жури 

кандидатката доцент д-р Елена Джамбазова, да бъде избрана за „професор“ по 

професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по ... (Методика на 

обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище)”. 

 

16.03.2018г.                                       Подпис: 

                                                                     /проф. д-р м.с. Крася Йорданова Каваклова 

                                                    


