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 Общо представяне и характеристика на кандидата и труда: Дисертацията е 

посветена и отдадена на иновативен прочит и пре-съз-даване на модел за развитие на 

дигиталната компетентност на бъдещи учители чрез трансгресивно проектиране. И не само - 

посоката е трансгресивна трансформация на личността и компетентностната динамична не-

гранична цялост на учителя. Пре-одоляването на линейното параметриране, на рамкирането 

на флуидни развиващи се явления и същности е извечно предизвикателство на познанието 

въобще. Защото то – нелинейното динамично познание като продукт и като резултат може 

да се случи чрез нелинейно флуидно непараметрирано мислене, което пре-минава през 

параметъра, но не се вкостява в него, а го развива и отмества в, към следващата му гранична 

зона. По този начин, пулсът на такъв тип научно познание е едновременно осезаем и 

неуловим. Когато видя подобна заявка, основното /ми/ изкушение и любопитство е в това 

– дали и доколко се е установила хармония съответствие между претенции на 

проблематиката и възможностите не толкова на дизайна или осъществената конкретна 

изследователска процедура, а между проблем и мисловен интелектуален инструмент, тип 

научно познавателно мислене, което се домогва до тези същности. С удовлетворение 

подобно съответствие се установява от началото до отворения трансгресивен край – условен, 

на представеното изследване.  

 Такъв тип научни продукти се характеризират с много специфичен вкус към 

определен тип не само авангардни, но и предизвикателни и „непосилни“ идеи и парадигми; 

вкус към специфичен уникален стил на  мрежовидно асоциативно и критически безпогрешно 

мислене; вкус към авторски и неподражаем стил на писане. Ето защо пък, с лекота отнасяме 

такъв труд, с това заглавие, с подхода за разработването на проблематиката, към доц. д-р 

Николай Цанков – разпознаваем в историята на своя професионален, авторски, научно-

изследователски път като принадлежен и „свой“ в този спираловиден кръг проблеми – 

компетентностен подход, методика на обучение, парадигмални фундаментални въпроси на 

педагогическото познание, еволюция на парадигмите в човешкото социално и хуманитарно 

познание, технологии и дигитализиране на образованието. Излишно е да се характеризират 

количествено професионалната дейност на кандидата, академичното му израстване /в ЮЗУ 

Благоевград и ТУ Стара Загора от една година/, експертните му участия, научно-

изследователската му работа, публикационната му дейност, цитиранията в национален и 

международен мащаб, ръководството на дипломанти и докторанти, членството му в 



академични и научни организации и издания – повече от внушително и респектиращо, повече 

от мащабно, повече от емблематично, повече от уникално – всъщност доц. д-р Николай 

Цанков е самоосъществяващото се и себереализиращото се трансгресивно ПОЗНАНИЕ в 

планетарен и транспланетарен простор.  

 Съдържателна оценка: Обемното тяло на дисертационния труд /545 с. общо, от които 

429 текст и приложения от 116 с./ е съразмерно построено – пет автономни и 

взаимнопроникващи се, взаимноотместващи се части, с вътрешно взаимносвързана логика и 

надграждане – компетентност; дигитална компетентност, позиционирани в профила на 

учителя; трансгресивното им ядро като основа за построяване на концептуален модел – 

мотивиран, проверен емпирично чрез изведени основни показатели и индикатори; проверен 

експериментално в естествен експеримент, експертно оценен, трансгресивно развиван преди 

и след емпиричната цялост. Т.е. въвеждането на идеята за трансгресивно обучение е 

направено внимателно, опипом, постепенно, обективно критерийно оценявана на всяка 

стъпка, преосмисляно и коригирано, за да бъде представен един „краен вариант на този 

модел, но също предстоящ за бъдещи проверки. Така дисертационният труд се превръща във 

въплъщение на идеята за трансгресивност, в демонстрация на трансгресивното познание и 

изследване, и обучение. Защото концептуалният модел веднъж с отделни свои най-първо 

приложими и проверуеми компоненти е представен в края на теоретичните части, след това 

е реализирана емпиричната цялост – която сама по себе си е издържана в експериментално 

отношение със своите предварително-диагностични, пилотни, експериментални, експертни 

и изходящо-диагностични „отрязъци“, и след това отново концептуалният модел се 

представя не само коригиран, но и допълнен с новите си компоненти, които вече надеждно 

могат да бъдат подложени на бъдещи верификации. Изследването само е трансгресивно, 

отместващо постепенно своите граничи и пре-биваващо в гранични смесени зони на не-

потвърждение хипотетичност и тезисност, които взаимно се поддържат и взаимно 

критерийно се пре-потвърждават и опровергават, развивайки се.  

 Обект, предмет, цел, методи и дизайн, обща и работни хипотези обслужват тази 

гъвкавост и подвижност, незастиналост на идеята, модела, опита, факта. Фактологичността 

тук е вече не краен продукт, цел или доказателство, а междинен луфт, свръзка, трамплин, 

подтикващо питане, лост за отместване и придвижване напред – така както лостът между две 

опорни точки е основание и опора на гения да премести земята.  

 Самата архитектура на изследването и на труда, заглавията на главите и на 

параграфите свидетелстват, изтъкват, изявяват превъзходното самосъзнание на 

изследователя, на автора за същността, силата и рисковостта на изследването му, на неговия 

характер. Т.е. авторът е напълно „вменяем“ и сведущ за достойнствата и приносите на своя 

труд, не са се случили „неволно“, случайно. Изследването е пред-намерено – щастлива 

находка за науката, защото ни гарантира, ни доверява, че ще има шанс отново да се случи, че 

човекът , интелектът е спечелен за каузата, й е съзнателно посветен. Окачествяваме подобни 

изследвания в категорията „автентични“, „авторски“.  

 Първа част, Трансформация на системата професионални компетентности на учителя 

преминава през компетентностния подход в еволюционното му развитие, през синергичните 

средоточия и трансформация на компетентностите в професионалния профил на 

съвременния учител. Прави се и много ценната авторска критика на компетентностния 

подход в контекста на парадигмалното мислене. Този последен параграф отваря следващата 

страница към един действително експертно премерен и овладян ентусиазъм спрямо 

възможностите и позициите на компетентностния подход в образованието на бъдещето. 



Втора част, дигиталната компетентност в трансформиращата се система от професионални 

компетентности на учителя анализира самата дигитална компетентност; дигиталната 

компетентност на учителя в изследователските търсения и тук авторът демонстрира и 

обхваща всички по-нови актуални изследвания в тази област в национален и международен 

план. Анализира се критически и съществуващата във висшето образование /на базата на 

съпоставителен анализ/ технология за развитие на дигиталната компетентност на студентите. 

Главата завършва с представянето на първичен концептуален модел на трансгресивно 

проектиране за развитие на тази дигитална компетентност. Трета и четвърта части, базово-

концептуалната и емпиричната, изпробват развитието на дигиталната компетентност на 

бъдещите учители чрез обучението по университетската дисциплина „ИКТ в обучението и 

работа в дигитална среда“. Пета глава представя еволюиралата концепция на автора с 

Модел на трансгресивната дигитална компетентност в условия на полиподходност. Ще 

определя този модел и неговата визуализация като ДНК – не само на дигиталната 

компетентност на учителя, но и като ДНК на професионалния комплекс негови 

компетентности, но и като ДНК на компетентностите на съвременния професионалист, 

но и като ДНК на ЧОВЕКА НА БЪДНОТО.  

 Самото конструиране и на емпиричното, но и на цялостното изследване с основните 

му параметри е забележително: Обект на изследователски интерес е дигиталната 

компетентност в комплекса професионални компетентности на съвременния учител. 

Допълващия предмет на изследване е развитието на дигиталната компетентност чрез 

трансгресивно проектиране. Обект-предметната област е трансдисциплинна, трансгранична, 

трансгресивна. ЦЕЛ на изследването е конструирането и апробирането, както и 

разноаспектна емпирична емпирична проверка на концептуален трансгресивен модел за 

развитие на дигитална компетентност чрез трансгресивно проектиране. 

Очакваните резултати са разпрострени пентаграмно на 5 преливащи едно–в–друго 

основни нива – 1. на ниво учебно съдържание – учебна програма, закодираща трансгресивни 

познания и трансгресивен опит, което да бъде подложено и потвърдено с експертна оценка – 

продукт е учебната програма по дисциплината; 2. на ниво мотивация – диагностика на 

трансгресивното движение на мотивацията и интереса на студентите, зависими от 

прилагането на трансгресивния подход; 3. на ниво практически умения – проследяване 

развитието на уменията за решаване на интегрални трансгресивни задачи в трансгресивна 

учебна среда; 4. на ниво учебна среда – организиране и администриране на трансгресивна 

синергична виртуална учебна среда; 5. на ниво саморефлексия и себепознание – движението 

към синхронизация на самооценка и реални постижения на студентите. 

Дизайнът на емпиричното изследване е СМЕСЕН качествено-количествен с 

предварителен, пилотен, същински експериментален, заключителен етапи, подчинени на 

проследяването на заложените очаквани резултати според обособени системни 

показатели и индикатори за това проследяване и три от тях са ключовите:  

1. Самооценка на студентите – от неадекватна към адекватна комплексна /и познавателна, и 

за практически умения/. 

2. Мотивацията и интереса им – готовността им за работа в трансгресивна среда. 

3. Реалните им умения за решаване на интегрални практически задачи чрез трансгресивно 

проектиране. 

 Индикатори към тях – синхронизация на самооценката с реалните умения, т.е. степен 

на адекватност на самооценката; повишаване на мотивацията; повишаване на реалните 

умения. 



 Разкошна разгърната обща хипотеза на изследването – предполага, че моделът на 

обучение за дигитална компетентност чрез трансгресивния подход /трансгресивно 

проектиране като метод/ осигурява среда за по-устойчиво и по-високо равнище на тази 

компетентност в сравнение с компетентностното рамкиране. Трите работни хипотези 

„работят“ за изпълване на общата: 

 Първа – че Трансгресивното проектиране води до повишаване на мотивацията и 

интереса, на готовността на студентите да работят и се справят с интегрални трансгресивни 

проекти. 

 Втора – че Трансгресивното проектиране води до повишаване на уменията за 

решаване на трансгресивни интегрални практически задачи, и то В ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН 

отколкото развитието на познавателните умения.   

 Трета работна хипотеза – че Трансгресивното проектиране води до синхронизиране 

на самооценка/реални умения – т.е. повишава степента на адекватност на самооценката на 

бъдещите учители. А това е ключова характеристика на развиващия се саморегулиращ се 

специалист, който развива и педагогическата практика чрез едно „изследване и само-

изследване в действие“.  

 Програмата на емпиричното изследване е няколкогодишна, обхваща над 1000 

студенти, разпростира се нашироко и удобно във време-пространството на висшето 

академично образование, за да снабди анализатора с предостатъчно данни в предостатъчно 

разнообразие и вариации, за да се разгърнат пространни, задълбочени, критически, 

проспективни, екстраполативни и трансгресивни по същността си анализи – които ще могат 

да изиграят тази стратегическа мисия, която е така нужна за изграждане на 

ОБРАЗОВАНИЕТО и УЧИЛИЩЕТО на бъдещето. В действителност е реализиран 

тригодишен лонгитюден педагогически експеримент.  

 Тази идейна, концептуална, емпирико-изследователска кохерентност, заедно с 

трансгресивната постройка и разгръщане на изследването отмества самите негови граници 

току пред достигането им /на всеки свой етап в процедурите и във всеки свой параграф-глава 

в текста/; превръща ги в хоризонти, поемайки риска да изглежда недовършено /само в очите 

на дилетанти/, и щастливата отговорност да е високо реактивно в процеса на такова 

непрекъснато само-откриване.  

 Научните приноси (приемам самопреценката на кандидата и добавям своята) са 

също отворени и широко ирадииращи: несъмнени и трансгранични, преносими и 

трансферируеми не само към други педагогически компетентности, не само към други 

равнища и форми на образованието, но и в други научни области, а и в други сфери на 

обществената практика: 

1. Систематизиране на качествено ново равнище на научното познание за компетентността, 

дигиталната компетентност, компетентностния подход. 

2. Създаване на концептуален качествено нов модел на трансгресивна дигитална 

компетентност и трансгресивен модел на обучение чрез трансгресивно проектиране във 

висшето образование /подготовката на бъдещи учители педагози/. 

3. От параметрите на модела са изведени са показатели и индикатори за диагностика и 

преценка на дигиталната трансгресивна компетентност на студентите. 

4. Чрез богато смесено количествено-качествено емпирико-експериментално изследване се 

проверява и доказва ефективността на концептуалния модел на трансгресивно обучение в 

дигитална компетентност чрез многоравнищна емпирична процедура спрямо трите групи 

показатели – самооценка, реални практически умения за решаване на интегрални 



практически задачи, мотивация и интерес за работа в трансгресивна среда чрез 

трансгресивно проектиране.  

5. Проспективно обозначена и маркирана преносимост и трансграничност, трансгресивност 

на представения опит и резултати. Значимост за познавателен и практически много по-широк 

периметър на дейност. Дисертационният дизайн се превръща в „образцов образец“, който 

може да бъде адаптиран и вариативно ре-конструиран в най-разнообразни не само 

образователни контексти.  

 Така научните приноси се разпростират от научния замисъл до списване на текста, 

представляват неговата ноосферична аура с автентичен идеен извор и приложно устие. 

Позволяват своя пълен синтез, което е изключително рядко и щастливо явление в света на 

научните изследвания – едно на хиляди може да се изживее изцяло от идейния си зародиш 

до реализацията и последиците си като иновативно, т.е. да се себереализира /в духа на 

Маслоу-вата персонализация/ и да държи ключа си за устойчивата си бъдеща 

себеактуализация. Ето го и синтеза: 

 иновативна трансгранична трансгресивна флуидна идея;  

 иновативно уникално трансгресивно флуидно спираловидно отворено изследване – 

количествено-качествено с всички етапи – предварителен диагностичен, пилотен, 

същински експериментален, изходен диагностичен, с всички аспекти – емпирична 

диагностика, експеримент, експертна проверка;  

 спираловидно флуидно текстово тяло – въплъщение и на флуидната идея, и на 

многостепенния модел, и на разностепенното и разноаспектно трансгранично 

изследване.  

 Става така, че емпиричното изследване, което разполага с отделните си вътрешно 

проверявани етапи и процедури, в целостта си се превръща и в апробация на Модела, която 

в движение го модифицира и допълва, коригира и от-мества, трансгресира го, за да го 

преформира и го заяви в края си променен и друг, работейки чрез него и в същината му. 

Ставаме зрители на един жив филм на тренсгресивно движение и трансформация. 

Трансгресивен филм за тренсгресивното обучение.  

 Като цяло, отваряне на нов научен прозорец – трансграничен и трансгресивен в 

градивна перспектива. Колегата е представител на ново поколение мислене, ново поколение 

изследвания, нов тип парадигми-непарадигмални. Което всъщност е въз-връщане към 

корените на Рода, корените на Живота, корените на Познанието – с-хванати от Нагарджуна 

в думите му за Сидхарта Гаутама Буда: „В смирение пред Гаутама, който изповядва 

единствената доктрина за отказ от всички доктрини.“ 

 Автореферат и публикации по темата: авторефератът отговаря на изискванията, 

публикациите са достойни за най-високите отличия – звания и длъжности в научните 

академии – 9, 5 от които на английски, публикувани в индексирани списания в международни 

бази данни. Николай Цанков е отдавна авторитет, име, компетентност, критик, обучаващ, 

преподавател, академик, който няма нужда да добави нищо към своето СВ или абревиатури, 

но науката има нужда от него.  

 Въпроси и критични бележки:  

 1. Трудът се нуждае от специален неголям, но съществен и изключително значим 

параграф работни /или ключови/ понятия – с който да се открои и едновременно да се 

снабди /ограмоти компетентностно/ читателя с нов тип категориално мислене и категориален 

познавателен педагогически апарат и на теоретическото, и на експерименталното, и на 

приложно образователното равнища – трансгресивно мислене, трансгресивно проектиране, 



компетентностно рамкиране, трансгресивно обучение, трансгресивна обучаваща ситуация, 

трансгресивна обучаваща / учебна среда.  

 2. При издаване на цялостния монографичен труд предлагам: 

 да има речник на основните понятия; 

 да се отдели място и на подготовката на преподавателите във висшето образование за 

трансгресивно обучение и подготовка на бъдещите учители. 

 3. Въпроси към доц. д-р Николай Цанков:  

 Първият, като към експерт: трансгресивната преподавателска компетентност е от 

висш порядък. Можем ли да говорим за масово навлизане на този подход като качествено 

нова степен на разбиране и реализиране на „качествено“ образование? Или е по-реалистично 

да се насочим в началото към СИП-ове, профилираните паралелки, работата с талантливи 

ученици, подготовка за конкурси и олимпиади?... 

 Вторият, като към футуролог: последните десетина-петнадесет години ни 

завихриха в свръхбързи еволюционни темпове и на развитието, и на мисленето ни: 

конструктивен, рефлексивен, синергетически, трансгресивен подходи… акумулиращо 

надграждане. Би ли се ангажирал доц. Цанков с прогноза, с предположение за 

развитието/трансформацията на полиподходния трансгресивен модел, ако мислим за 

него и тъкмо като трансгресивен – като отместващ собствените си граници? Към какво води 

трансгресивният подход самия себе си – отбутвайки собствените си граници? 

 

 Заключение: и трудът, и процедурата отговарят на необходимите изисквания на 

ЗРАСРБ. Но те и не се нуждаят от тези минимални граници. Освободили са се от тях и се съ-

измерват с единствените обективни и безмилостни критерии на високо автентичното про-

зиращото човешко Познание. 

 Без колебание предлагам на уважаемите членове на научното жури да гласуват за 

присъждане на кандидата научната степен „доктор на науките“ по професионално 

направление 1.2. Педагогика, в област на висше образование 1.1. Педагогически науки.  

  Познавам развитието на този интелект от повече от 20 години и с радост и 

спокойствие установявам все по-безпогрешно въдворяването му в безтегловното из-вън-

време-пространство на свободните цялостни пълно-ценни и пълно-изразяващи се идеи в 

самите тях си; въплъщаването му в тях и на тях в него; свободата му да им принадлежи без 

страх, конюнктурни съображения, условности; предвидливостта им, обаче, да ги въвежда и 

по-дава внимателно и постепенно – така че да могат да бъдат посилно реализуеми – да избира 

и подготвя грижливо най-щадящите варианти, щото да се изпълнява реалистично Кантовия 

категорически императив – възможно най-доброто за възможно най-много – златното 

сечение на Духа.  
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(from competence framing to transgressive projection)” 

 

 

Author of the dissertation: assoc. prof. Nikolay Sashkov Tsankov PhD, Technical University Stara 

Zagora, Faculty of Education Sciences, Department of Education and social sciences 

Review: prof. Yanka Dinkova Merdzhanova, Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of 

Education Sciences, Department of Didactics 

 

 General introduction to and characteristics of the research work: The dissertation is 

dedicated and committed to an innovative interpretation and a re-creation of a model for the 

development of the digital competence of prospective teachers through transgressive projection. In 

addition, the research is oriented to the transgressive transformation of the personality of the teacher 

with the holistic approach to their dynamic competence. The overcoming of the linear 

parametrization, the framing of fuzzy, evolving entities and phenomena has been an eternal 

challenge to cognition in general. The reason is that non-linear, non-parametrical knowledge as a 

product and as a result can only occur in the context of non-linear fuzzy non-parametric thinking 

which peculates through the parameter without fossilizing in it. Rather, it causes it to evolve and 

moves it towards its next horizon of proximal development. This turns the nature of such scientific 

knowledge into something simultaneously tactile and elusive. Any time I come across such types of 

research, my major temptation and inquiry are constituted mostly in finding out whether and to what 

extent the inquiry embedded in the research subject harmonizes with the intellectual reasoning tool, 

the type of scientific cognitive thinking approaching these fuzzy essences. It is rather satisfying to 

establish such correspondence from the very beginning to the open, transversal ending of the study 

under discussion.  

 This type of scientific products are characterized by a very specific taste for ideas and 

paradigms that are both avant-garde and challenging as well as ‘inconceivable’; a taste for a specific 

unique style of network associative thinking which is critical and error-free at the same time; a taste 

for unique and inimitable writing style. That is why it is not difficult to refer such work, with this 

title and specific approach to the elaboration of the problem, to Assoc. Prof. Nikolay Tsankov PhD 

- recognizable in the history of his professional research path as belonging to and recognizable in 

this spiral set of problems - competence approach, methodology of education, paradigmatic 

fundamental issues of pedagogical knowledge, evolution of paradigms in human social and 

humanitarian knowledge, technologies and digitalization of education. It is unnecessary to 

characterize quantitatively the professional activity of the applicant, his academic growth (in SWU 

Blagoevgrad and TU Stara Zagora for one year), his expert participation, his research work, his 

publication activity, his citations on a national and international scale, the education of graduate and 

post-graduate students, his membership in academic and scientific organizations and publications - 

more than impressive and respectful, more than large-scale, more than emblematic, more than 

unique - – in fact, Assoc. Prof. Nikolay Tsankov PhD is the emanation of the self-realizing 

transgressive KNOWLEDGE in planetary and transplanetary space. 



Content review: The dissertation (545 pages in total, of which 429 text and 116 pages of 

appendices) is proportionally structured - five autonomous and interpenetrating, mutually definig 

parts, with coherent, congruent logic and gradual building up from competence through digital 

competence positioned in the teacher's profile to their transgressive core as a basis for building a 

conceptual model - motivated, empirically verified through basic criteria and indicators; verified 

experimentally in a natural experiment, expertly evaluated, , transgressively developed before and 

after the empirical unit. . That is, the introduction of the idea of transgressive learning has been 

made carefully, tangentially, gradually, objectively and critically evaluated at each step, re-thought 

and adjusted to present a ‘final version of this model, but also forthcoming for future validation’. 

Thus, the dissertation becomes the embodiment of the idea of transgressiveness, a demonstration of 

transgressive knowledge, research and education. Because the conceptual model is first presented 

with its separate initially applicable and verifiable components at the end of the theoretical part, and 

only after that is the empirical whole realized. This choice of structure is experimentally sustained 

with its pre-diagnostic, pilot, experimental, expert and output-diagnostic “segments”, and then 

again, the conceptual model is presented not only in its corrected version, but also supplemented 

with its new components, which can now be reliably subjected to future verifications. The study is 

transgressive itself, gradually shifting its boundaries and residing in borderline areas of non-

confirmation, hypothing and theorizing, which are mutually defined, supported, re-defined and re-

confirmed, in an evolving process. 

 The object of the research, its actualization for research purposes, the goal, the methods and 

design, general and working hypotheses serve this flexibility and mobility of the idea, the model, 

the experience, the fact. Truthfulness to fact is here no longer the end product, goal or proof, but an 

intermediate clearance, connection, a point of departure, a prompting question, a lever to move 

forward - just as the lever between two fulcrums is the basis and support of the genius to move the 

Earth. 

The very architecture of the research and the work, the titles of the chapters and the 

paragraphs testify, emphasize, express the superior self-awareness of the researcher about the 

essence, strength and riskiness of his research, of his character. In other words, the author is 

completely ‘accountable for’ and aware of the merits and contributions of his work, they did not 

happen ‘inadvertantly’, by accident. The research is pre-meditated - a happy discovery for science, 

because it guarantees us that there will be a chance again that man, the intellect is won over for the 

cause, is consciously dedicated to it. We classify such research in the category of "authentic", 

"author's". 

Part one, Transformation of the system of professional competencies of the teacher reviews 

the competence approach in its evolutionary development, through the synergistic centers and 

transformation of the competencies in the professional profile of the modern teacher. There is also 

a valuable author's critique of the competence approach in the context of paradigmatic thinking. The 

last paragraph ‘turns the leaf’ to a truly expertly measured and controlled enthusiasm for the 

opportunities the competence approach offers in the education of the future. Part two, the digital 

competence in the transforming system of professional competencies of the teacher analyzes the 

digital competence itself; the digital competence of the teacher in scientific research and here the 

author covers all new research in this field nationally and internationally. The current higher 

education technology (based on comparative analysis) for the development of students' digital 

competence is also critically analyzed. The chapter concludes with the presentation of a primary 

conceptual model for the transgressive design of the development of digital competence. Parts three 

and four, the conceptual and the empirical ones, test the development of the digital competence of 



future teachers through the training in the university discipline “ICT in education and working in 

digital environment”. Chapter 5 presents the author's evolved concept with a Model of Transgressive 

Digital Competence in the context of multiple approaches. I will define this model and its 

visualization as DNA - not only of the digital competence of the teacher, but also as DNA of the 

professional complex of their competencies, and as DNA of the competencies of the modern 

professional, as much as the MAN OF THE FUTURE. 

The very construction of both the empirical part and the research as a whole with its main 

parameters is remarkable; the object of research interest is the digital competence in the complex of 

professional competencies of the modern teacher. The object is actualized in the development of the 

digital competence through transgressive design. The subject area is transdisciplinary, transgressive. 

The aim of the research is the construction and multifaceted empirical verification of a conceptual 

transgressive model for the development of digital competence through transgressive design. 

The expected results are spread penta-gramatically at 5 overflowing main levels: 1. at the 

level study content – syllabus, encoding transgressive knowledge and transgressive experience 

which should be subjected to and confirmed by expert assessment - the product is the curriculum of 

the discipline; 2. at the level of motivation - diagnostics of the transgressive movement of the 

motivation and the interest of the students, dependent on the application of the transgressive 

approach; 3. at the level of practical skills - monitoring the development of skills for solving 

integrated transgressive tasks in a transgressive learning environment; 4. at the level of learning 

environment - organization and administration of a transgressive synergistic virtual learning 

environment; 5. at the level of self-reflection and self-knowledge - the movement towards 

synchronization of self-esteem and real achievements of the students. 

The design of the empirical study is MIXED qualitative and quantitative with pilot 

experiment, research experimental, final stages, subordinated to the monitoring of the expected 

results according to separate systemic indicators three of which are of key value:  

1. Students' self-assessment - from inadequate to adequate and complex (both cognitive and 

practical skills. 

2. Their motivation and interest - their willingness to work in a transgressive environment. 

3. Their real skills for solving integrated practical problems through transgressive design. 

Indicators to the above - synchronization of self-esteem with real skills, ie. degree of 

adequacy of self-esteem; increase motivation; increase real skills. 

Magnificently constructed general hypothesis of the research - assumes that the model of 

training for digital competence through the transgressive approach (transgressive design as a 

method) provides an environment for a more sustainable and higher level of this competence 

compared to the competence framework. The three working hypotheses serve as ‘fuel’ to fulfill the 

general one: 

First - that Transgressive design leads to increased motivation and interest, the willingness 

of students to work and cope with integrated transgressive projects. 

Second - that Transgressive design leads to an increase in skills for solving transgressive 

integrated practical problems, and to a greater extent than the development of cognitive skills. 

Third working hypothesis - the Transgressive design leads to synchronization of self-

assessment and real skills - i.e. increases the degree of adequacy of the self-assessment of future 

teachers. And this is a key characteristic of the developing self-regulating specialist, who also 

develops the pedagogical practice through "research and self-research in action". 

The program of empirical research is several years’ long, covers over 1000 students, spreads 

widely and conveniently in the time-space of higher academic education to provide the analyst with 



enough data in sufficient variety and variation to develop extensive, in-depth, critical, prospective, 

extrapolative and transgressive in nature analyzes - which will be able to play this, which is so 

necessary for the construction of the EDUCATION and SCHOOL of the future. In fact, a three-year 

longitudinal pedagogical experiment was realized. 

This ideological, conceptual, empirical coherence, together with the transgressive 

construction and development of the research, pushes its very boundaries just before reaching them 

(at each stage in the procedures and in each paragraph-chapter in the text); turns them into horizons, 

taking the risk of looking unfinished (only in the eyes of amateurs), and the happy responsibility of 

being highly reactive in the process of such continuous self-discovery.  

 The scientific contributions (I accept the candidate's self-assessment and add my own) are 

also open and ramify into various spheres: undoubted and transgressive, transferable and portable 

not only to other pedagogical competencies, to other levels and forms of education, but also in other 

scientific fields and in other areas of public practice: 

1. Systematization of a qualitatively new level of scientific knowledge about competence, digital 

competence, competence approach. 

2. Creating a conceptual qualitatively new model of transgressive digital competence and a 

transgressive model of education through transgressive design in higher education (training of future 

teachers).  

3. Criteria and indicators for the diagnostics and assessment of the digital transgressive competence 

of students have been derived from the parameters of the model. 

4. Through a richly mixed quantitative and qualitative empirical and experimental research, the 

effectiveness of the conceptual model of transgressive education in digital competence is tested and 

verified through a multilevel empirical procedure against the three groups of indicators - self-

assessment, real practical skills for solving integrated practical problems, motivation and interest. 

for work in a transgressive environment through transgressive design. 

5. Prospectively marked and defined portability and transgressiveness of the presented experience 

and results. Significance for cognitive and, practically, much wider scale of activity. The dissertation 

design becomes a model that can be adapted and variably reconstructed in a variety of educational 

contexts. 

Thus, the scientific contributions extend from the scientific idea to the writing of the text, 

representing its noospheric aura with an authentic source of ideas and an applied mouth. They allow 

their full synthesis, which is an extremely rare and happy phenomenon in the world of scientific 

research -– one in a thousand, and can be experienced as entirely innovative from its conceptual bud 

to its realization and consequences , ie. it realizes itself (in the spirit of Maslow's personalization) 

and holds the key to its sustainable future self-actualization. Here is the essence in nutshell: 

 innovative, transgressive, ‘fuzzy’ conception; 

 innovative, unique, transgressive fuzzy spiral of open examination - quantitative and 

qualitative in all stages – preliminary, diagnostic, pilot, experimental, initial diagnostic; with 

all aspects - empirical diagnostics, experiment, expert verification; 

 spiral, fuzzy text body - the embodiment of the fuzzy conception, the multistage model, and 

the multilevel and multifaceted transgressive research. 

It so happens that the empirical research, which has its separate internally verified stages and 

procedures, in its entirety becomes an approbation of the Model, which in motion modifies and 

supplements, corrects and displaces it, transgresses it in order to reshape it in its end as changed 

and different, working through it and in its essence. We become witnesses of a motion picture 



of transgressive movement and transformation. A transgressive motion picture about 

transgressive learning. 

 As a whole the research opens a new scientific window - transgressive in a constructive 

perspective. The author is a representative of a new generation of thinking, a new generation of 

research, a new type of non-paradigmatic paradigms. Which is, in fact, a return to the roots of the 

Clan, the roots of Life, the roots of Knowledge - captured by Nagarjuna in his words about 

Siddhartha Gautama Buddha: "In humility before Gautama, who professes the only doctrine of 

renunciation of all doctrines." 

Synopsis and publications on the research problem: the synopsis meets the requirements, the 

publications are worthy of the highest honors in the academic community.  9, 5 of which in English, 

published in indexed journals in international databases. Nikolay Tsankov has long been an 

authority, a name, a competence, a critic, an educator, a teacher, an academic, who needs to add 

nothing to his CV or titles, but science needs him. 

Questions and critical remarks:  

1. The study needs a special small, but significant and extremely important paragraph of 

working/key concepts - with which to highlight and at the same time provide the reader with a new 

type of categorical thinking and categorical cognitive pedagogical apparatus on theoretical and 

experimental, as well as applied educational levels - transgressive thinking, transgressive design, 

competence framing, transgressive learning, transgressive learning situation, transgressive learning 

/ learning environment. 

2. When publishing the complete monograph I propose: 

• to have a dictionary of basic concepts; 

• to pay attention to the preparation of teachers in higher education for transgressive 

education and training of future teachers. 

 3. Questions to Assoc. Prof. Dr. Nikolay Tsankov: 

The first, as to an expert: transgressive teaching competence is of the highest order. Can we 

talk about the mass introduction of this approach as a qualitatively new level of understanding and 

implementation of quality education? Or is it more realistic to focus in the beginning on elective 

subjects, profiled classes, work with talented students, preparation for competitions and Olympiads?  

The second, as to a futurologist: the last ten or fifteen years have swirled at a very fast 

evolutionary pace of development and our thinking: constructive, reflective, synergetic, 

transgressive approaches - accumulate upgrading. 

Would Assoc. Prof. Tsankov engage with a forecast, with an assumption for the 

development/transformation of the multi-approach transgressive model, if we think of it as a 

transgressive one - as shifting its own boundaries? What does the transgressive approach lead to 

itself - pushing its own boundaries? 

 

Conclusion: both the work and the procedure meet the necessary requirements of the relevant 

law. But they do not need these minimum limits. They have freed themselves from them and are 

commensurate with the only objective and ruthless criteria of the authentic trans-lucent human 

Cognition.  

 

 Without hesitation, I propose to the esteemed members of the scientific jury to award the 

applicant with the scientific degree "Doctor of Science" in professional field 1.2. Pedagogy, in the 

field of higher education 1. Education sciences. 



I have known the development of this intellect for more than 20 years and it is with joy and 

tranquility that I establish more and more unmistakably its incorporation into the timeless space and 

spaceless time of free ideas complete of and in themselves, fully-expressing and fully-expressive of 

themselves; his incarnation in them and theirs in him; his freedom to belong to them without fear, 

considerations, conventions; their foresight, however, to introduce and give them more carefully 

and gradually - so that they can be more feasible - to carefully choose and prepare the most sparing 

options in order to realistically fulfill Kant's categorical imperative - the best possible for most 

possible - the golden section of the Spirit. 

 

 

22. 06. 2021     Author of the review:  
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