
РЕЦЕНЗИЯ 
 

от доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова, 
Тракийски университет – Стара Загора 

 
на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „доцент“ 
в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, 

специалност Методика на обучението по информатика и информационни 
технологии 

 
Настоящата рецензия е изготвена на основание Заповед № 2137 от 02.09.2020 г. на 

Ректора на Тракийски университет, в съответствие със Закона за развитие на 
академичния състав в Република България и процедурните правила на Тракийски 
университет за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. 

В конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“, обявен в Държавен 
вестник, бр. 61/10.07.2020 г. за нуждите на Педагогически факултет, Тракийски 
университет – Стара Загора, като кандидат участва ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова. 
 

1. Кратки биографични данни за кандидата 
Даниела Кожухарова завършва висшето си образование в Технически университет – 

София като бакалавър със специалност Инженер по комуникации през 2002 г. и магистър 
по Компютърна бизнес информатика през 2011 г. в Инженерно-педагогическия факултет 
на Технически университет – София. 

Получава педагогическа правоспособност  през 2010 г. и придобива допълнителна 
професионална квалификация Учител по информатика и информационни технологии 
през 2011 г. в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите 
към Тракийски университет – Стара Загора. 

През 2017 г. придобива ОНС Доктор по научна специалност Теория на възпитанието 
и дидактика в професионално направление 1.2. Педагогика с тема на дисертационния 
труд „Информационни и комуникационни технологии в мениджмънта на класа“. 

Даниела Кожухарова работи като графичен дизайнер през периода 2003-2009 в 
рекламни агенции и печатница. През 2009 г. започва работа в Департамента за 
информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет – 
Стара Загора като административен секретар, от 2011 г. заема длъжността експерт 
проекти, а през 2014 г. е назначена за асистент по аудио-визуални и информационни 
технологии в обучението и заема тази академична длъжност и в настоящия момент. 

Ас. д-р Даниела Кожухарова е участвала в редица курсове и обучения за повишаване 
на своята квалификация, голяма част от които са проведени в чужбина. 
 

2. Общо описание на представените материали в конкурса 
Ас. д-р Даниела Кожухарова участва в конкурса със следната научна продукция: 
 Монографии – 1 брой самостоятелна; 
 Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на 

ОНС Доктор – 1 брой; 
 Студии – 2 броя; 
 Научни публикации – 16 броя; 



 Учебници и учебни пособия – 2 броя. 
 
Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва: 
По вид: 

 Публикации в български списания – 9; 
 Публикации в чуждестранни списания – 4; 
 Доклади в сборници на конференции с международно участие – 1; 
 Доклади в сборници на конференции, проведени в чужбина – 2. 

По езика, на който са написани: 
 Публикации на български език – 5; 
 Публикации на английски език – 10; 
 Публикации на руски език – 1. 

По брой на съавторите: 
 Самостоятелни – 7; 
 В съавторство – 9. 

 
3. Отражение на научните публикации на кандидата (известни цитирания) 
Представен е списък от 20 цитирания на публикациите на кандидата според справка 

на Централната библиотека на Тракийския университет. От тях в международни издания 
има 5 цитирания, в български – 13 и в автореферати – 2. 

Налице са доказателства, че научната продукция на ас. д-р Даниела Кожухарова 
е известна и оценена от изследователите, работещи в същата област. 

 
4. Изпълнение на минималните национални изисквания 
Ас. д-р Даниела Кожухарова е представила справка за изпълнение на минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“. От нея е видно, 
че резултатите от научната ѝ дейност отговарят на изискуемия минимум по групите от 
показатели както следва:  

 Показател А – 50 точки (изисквани 50); 
 Показател В – 100 точки (изисквани 100); 
 Показател Г – 243,66 точки (изисквани 200) – 1 брой публикувана книга на 

базата на защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС Доктор; 4 броя 
статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация; 12 броя статии и доклади и 2 
броя студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 
публикувани в редактирани колективни томове; 

 Показател Д – 100 точки (изисквани 50); 
 Показател Е – 95 точки; 
 Показател Ж – 80 точки. 
По групи показатели Е и Ж няма изисквания за заемане на длъжността „доцент“, но 

ас. Кожухарова е представила справки за: 6 разработени лекционни курсове; 2 участия с 
доклади в международни научни форуми в чужбина, 6 участия в международни проекти и 
5 в национални проекти; 1 членство в редакционна колегия на научно списание.  

Представените публикации и материали като брой и точки съответстват на 
минималните национални изисквания за избиране на академична длъжност 
„доцент“. Ас. д-р Кожухарова участва в конкурса с продукция, която надхвърля 
минималните изисквания и е представила материали и по допълнителни и 
незадължителни групи от показатели. 



5. Обща характеристика на дейността на кандидата 
5.1. Учебно-педагогическа дейност  
Разработени учебни програми 
Ас. Даниела Кожухарова е участвала в разработването на 9 учебни програми за 

обучение на учители в квалификационни курсове по Компютърно моделиране, Облачни 
технологии в помощ на учителя, ИКТ и работа в дигитална среда, Растерна и векторна 
графика, ИКТ в мениджмънта на класа, Програмни продукти за работа с мултимедия, 
Интернет и уеб-дизайн. Тя е адаптирала  учебната програма ИКТ и работа в дигитална 
среда за студенти от ОКС бакалавър. По така разработените учебни програми ас. Даниела 
Кожухарова провежда учебни занятия със студенти и учители. 

 
Разработени учебни ресурси 
Ас. Даниела Кожухарова е част от колектива, разработил учебен комплект, състоящ 

се от учебник по Компютърно моделиране за 3 клас, CD и книга за учителя. Темите в 
учебника са разработени в съответствие с изискванията на учебната програма по 
Компютърно моделиране в трети клас, очакваните резултати от обучението в различните 
области на компетентност и връзката им с отделните ключови компетентности. 
Учебникът запознава учениците с учебното съдържание, предвидено по учебната 
програма, и реализира примерите на базата на средата Scratch. 
 

5.2. Научна и научно-приложна дейност 
Публикационна дейност 
Публикациите на ас. Даниела Кожухарова отразяват резултатите от научно-

изследователската ѝ дейност.  
За участие в конкурса тя е представила една самостоятелна монография „От 

дигитална компетентност към дигитална креативност“. В нея ас. д-р Даниела Кожухарова 
изследва актуални въпроси, свързани с една от ключовите компетентности на 21 век – 
дигиталната, която е предпоставка за придобиване и на други ключови компетентности. В 
своя научен труд тя разглежда същността на понятията компетентност и компетенция и 
дефинира съдържанието на дигиталната компетентност. Представени са приложенията 
на Google за образованието, чрез които може да се организира и провежда дистанционно, 
електронно и смесено обучение. Уменията за работа с тях допринасят за формиране на 
дигитална компетентност у учениците и учителите. Ас. Кожухарова отчита важността на 
развитието на дигитална креативност у подрастващите. За целта тя разглежда същността 
и приложението на STEAM обучението чрез технологиите за развиване на дигитална 
креативност у децата, учениците и студентите и предлага подходящи дидактически 
средства за реализирането му.  

Ас. д-р Даниела Кожухарова е публикувала и книга на основата на дисертационно 
изследване и защитен дисертационен труд „Информационни и комуникационни 
технологии в мениджмънта на класа“. В нея тя разглежда основни понятия от теориите за 
мениджмънта, образователния мениджмънт и йерархичните му равнища и на тази основа  
очертава мястото, същността и ролята на мениджмънта на ученическия клас за 
образованието. Представени са модели за мениджмънт на различните видове 
образователни среди. В книгата са разгледани етапите в еволюцията на ИКТ в 
съответствие с развитието на иновациите, оказали влияние върху промените в 
образованието и обучението. Анализирани са принципите на конструктивизма като 
методологична основа на електронното обучение. Авторът е разгледал възможностите на 
програмата Mythware Classroom Management за ефективно управление на класа и е 



направен сравнителен анализ с други програми за управление на класа, използвани в 
българските училища.  Конкретизирани са концептуалните аспекти на изследването, 
описани са етапите и основните моменти от проведения педагогически експеримент, 
представени са резултатите и направените апробации на модела за мениджмънт на 
процеса на обучението.  

Ас. д-р Даниела Кожухарова участва в конкурса за доцент с общо 16 статии и 
доклади, от които 4 са публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни – 2 в Web of Science и 2 в Scopus. 2 от публикациите са 
самостоятелни и 2 са в съавторство. 12 на брой са статиите и докладите, публикувани в 
нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 
колективни томове, включени в Националния референтен списък на съвременни 
български научни издания с научно рецензиране, изготвен от НАЦИД, като 5 от тях са 
самостоятелни. 

Публикациите на кандидата разглеждат актуални въпроси, свързани с обучението на 
учителите за работа със съвременни технологии и приложението им в учебния процес: 

 обучение на учители за създаване на дигитална подкрепяща среда за превенция 
на ранното отпадане от училище; 

 педагогически иновации в обучението и квалификацията на българските 
учители; 

 приложение на дидактически модел за мениджмънт на класа чрез използване на 
специализиран софтуер; 

 STEAM технологиите за активно и интегративно учене; 
 използване на различни инструменти за приложение на метода на „работните 

станции“ в обучението; 
 използване на платформи за осъществяване на синхронно дистанционно 

обучение; 
 създаване на тестове за оценяване на знанията чрез облачни приложения; 
 методически варианти за изучаване на софтуерни приложения по Компютърно 

моделиране. 
 
Участие в проекти 
Ас. Даниела Кожухарова е представила удостоверение за участие в 4 международни 

научноизследователски проекти, финансирани по програма Еразъм+ и програма Хоризонт 
2020. Участвала е като обучител по проект „Квалификация за професионално развитие на 
педагогическите специалисти“ и национална програма „Развитие на педагогическите 
специалисти“. Била е член на екипите на 7 университетски и факултетни 
научноизследователски проекти и е ръководила 1 индивидуален проект на тема 
Информационните и комуникационни технологии в помощ на менидмънта на класа. 

 
Участие с доклади в международни научни форуми в чужбина 
Ас. Даниела Кожухарова е участвала с доклади на 5 международни форуми, което 

удостоверява със сертификати за участие. 
 
Членства в редакционни колегии на научни списания 
Ас. Даниела Кожухарова е член на редакционната колегия на електронното списание 

„Педагогически форум“. 
Изследванията на ас. д-р Даниела Кожухарова отразяват актуални проблеми в 

областта на образованието и са насочени към приложението на съвременни 



технологии и педагогически подходи в работата на учителите. Представената 
научна продукция е доказателство за активната ѝ изследователска дейност, 
резултатите от която се споделят пред широка научна аудитория. Дейното участие в 
различни научноизследователски проекти е възможност за споделяне на добри 
практики с останалите членове на екипите, които намират отражение в учебно-
педагогическата дейност на кандидата.  

 
5.3. Научни приноси 
Приемам формулираните от ас. Даниела Кожухарова научни приноси в теоретичен и 

практико-приложен аспект в трите области, а именно:  
Приложение на информационни и комуникационни технологии в менидмънта на 

класа 
В теоретичен аспект: анализ на научно-теоретичните и технологични аспекти на 

мениджмънта на ученическия клас; проучване на мениджмънта на процеса на обучение и 
организацията на образователната среда; разглеждане на същността на конвергенцията и 
връзката ѝ с иновациите и еволюцията на ИКТ с акцент към образованието; разкриване 
на връзките между активните методи на учене и преподаване и технологичните средства, 
които подпомагат реализирането им; създаване на концептуален теоретичен модел за 
използване на специализиран софтуер за управление на учебния процес и дидактическа 
система за приложението му в продължаващото обучение на учителите.  

В практико-приложен аспект са конструирани и експериментирани методически 
варианти за приложение на ИКТ в образованието; разработени са: 1) теоретично-
обоснован модел на информационна образователна среда за следдипломни 
квалификационни обучения с приложение на ИКТ, 2) система за използване на облачните 
приложения на Google за съвместна работа с документи в административната дейност на 
ДИПКУ, 3) програма за квалификационен курс, който е елемент от следдипломни 
специализации, 4) учебен курс с използване на специализиран софтуер за управление на 
класа.  

 
Формиране на дигитални компетентности и стимулиране на дигиталната 

креативност 
В теоретичен аспект са идентифицирани ключовите компоненти на дигиталната 

компетентност; обоснована е необходимостта от преминаване от предметно-ориентирано 
към компетентностно ориентирано преподаване и учене, като са очертани основните 
характеристики на компетентностния подход; предложени са стратегии и методи за 
развиването на „дигитална креативност“. 

В практико-приложен аспект са експериментирани приложения за организиране и 
провеждане на дистанционно, електронно и смесено обучение, които допринасят за 
формиране на дигитална компетентност у учениците и учителите; приложени са 
иновативни методи и технологии на обучение; представени са технологии за 
стимулиране на дигитална креативност в учебна среда; разработени са учебни програми, 
свързани с дигиталната компетентност и креативност и по тях се провеждат обучения с 
учители и студенти.  

 
Квалификация на учителите за създаване на приобщаваща образователна среда 

посредством ИКТ  



В теоретичен аспект са обобщени модели за образователен клъстер за 
осъществяване на иновативна квалификационна дейност и за имплементиране на 
иновации в обучението.  

В практико-приложен аспект са анализирани резултати от изследвания за 
възможностите на ИКТ и на електронното обучение за подкрепа на ученето през целия 
живот, в частност на следдипломната квалификация на учителите; изследвана е 
динамиката на развитието на нагласите на учителите за приложение на ИКТ в учебния 
процес; разработени са учебни планове и програми и са проведени серии от 
квалификационни обучения с учители по проблемите на интеграцията и приложението 
на ИКТ в урочната и извънкласна дейност.  

 
6. Оценка на личния принос на кандидата 
Личният принос на кандидата в представената научна продукция е видим. Даниела 

Кожухарова е представила декларации от съавторите си, чрез които те удостоверяват 
равностойното ѝ участие в публикациите. 

 
7. Критични бележки и препоръки 
Нямам критични бележки по представените за участие в конкурса документи.  
Препоръката ми към Даниела Кожухарова е да публикува резултатите от 

научноизследователската си дейност в повече чуждестранни списания, за да бъдат 
споделени и достъпни за широка научна аудитория. 

 
8. Лични впечатления 
Даниела Кожухарова притежава стабилна теоретична и практическа подготовка, 

която е предпоставка за качествена изследователска и учебно-педагогическа работа. 
Познавам Даниела Кожухарова като точен, отговорен и коректен човек, който е отдаден 
на работата си и притежава умения за работа в колектив. 

 
9. Заключение 
Научната продукция на ас. д-р Даниела Кожухарова като количествени измерители и 

качество напълно отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав 
в Република България и процедурните правила на Тракийски университет за заемане на 
академичната длъжност „доцент“. 

Имайки предвид всичко гореизложено, предлагам на почитаемото Научно жури и на 
Факултетния съвет на Педагогически факултет на Тракийски университет да избере ас. 
д-р Даниела Тодорова Кожухарова за „доцент“ по специалност „Методика на 
обучението по информатика и информационни технологии“ в професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по ... 

 
 
 
 
 
 

23.10.2020 г. Член на научното жури: ......................... 
Стара Загора (доц. д-р Габриела Кирякова) 



REVIEW 
 

by Associate Professor Gabriela Georgieva Kiryakova, PhD 
Trakia University – Stara Zagora 

for the materials submitted for participation in the contest 
for the academic position "Associate professor" 

in professional field 1.3. Pedagogy of education in ... 
specialty "Methodology of education in informatics and information technologies" 

 
The review is prepared on the basis of Order № 2137/02.09.2020 by the Rector of the 

Trakia University, in accordance with the Law for the development of the academic staff in the 
Republic of Bulgaria and the procedural rules of Trakia University for obtaining scientific degrees 
and holding academic positions. 

In the contest for the academic position “Associate professor”, announced in the State 
Gazette, issue 61/10.07.2020 for the needs of the Faculty of Education, Trakia University – Stara 
Zagora, as a candidate participates Assistant Professor Daniela Todorova Kozhuharova, PhD. 

 
1. Brief biographical data of the applicant 
Daniela Kozhuharova graduated from Technical University of Sofia with a Bachelor's degree 

in Communication Engineering in 2002 and a Master's degree in Computer Business Informatics 
in 2011 from the Faculty of Engineering and Pedagogy at Technical University of Sofia. 

She got pedagogical qualification in 2010 and acquired an additional professional 
qualification Teacher of Informatics and Information Technologies in 2011 from the Department 
for Information and In-Service Teachers Training at Trakia University – Stara Zagora. 

In 2017, she obtained a PhD degree in Theory of Education and Didactics in the professional 
field 1.2. Pedagogy. The topic of her dissertation is "Information and communication technologies 
in class management". 

Daniela Kozhuharova worked as a graphic designer in advertising agencies and a printing 
house during 2003-2009. She started her career in the Department for Information and In-
Service Teachers Training at Trakia University – Stara Zagora as Administrative secretary in 
2009 and as a Project Expert for the period 2011-2014. She was appointed as an assistant 
professor in audio-visual and information technology in education in 2014 and holds this 
academic position at present.  

Daniela Kozhuharova has participated in a number of courses and trainings, most of which 
were held abroad, to improve her qualification.  

 
2. General description of the submitted materials 
The Assistant Professor Kozhuharova participates in the contest with the following 

materials: 
 Monograph – 1; 
 Published book based on a dissertation – 1; 
 Scientific studies – 2; 
 Research papers – 16; 
 Textbooks and learning guides – 2. 
 

  



Publications can be classified as follows: 
By type: 

 Publications in Bulgarian journals – 9; 
 Publications in foreign journals – 4;  
 Papers in proceedings of conference with international participation – 1; 
 Papers in proceedings of conference held abroad – 2. 

By language: 
 Publications in Bulgarian – 5; 
 Publications in English – 10; 
 Publications in Russian – 1. 

By number of co-authors: 
 Single author – 7; 
 Co-authored – 9. 

 
3. Reflection of the candidate's scientific publications in the literature (known 

citations) 
A list of 20 citations of the candidate's publications is presented according to the report of 

the Central Library of the Trakia University. 5 citations are in international editions, 13 in 
Bulgarian editions and 2 in author’s summaries of dissertations. 

There are evidences that researchers working in the same field know the scientific 
production of Daniela Kozhuharova. 

 
4. Compliance with minimum national requirements  
Assistant Professor Kozhuharova has presented a report for the fulfillment of the minimum 

national requirements for holding the academic position of "Associate Professor". The report 
shows that the results of her scientific activity meet the required minimum for the groups of 
indicators as follows: 

 Indicator A – 50 points (required 50); 
 Indicator B – 100 points (required 100); 
 Indicator Г – 243,66 points (required 200) – 1 published book based on a 

dissertation; 4 papers published in scientific journals, referenced and indexed in world-famous 
databases; 12 papers and 2 scientific studies published in non-referenced journals with scientific 
review or published in edited collective volumes; 

 Indicator Д – 100 points (required 50); 
 Indicator E – 95 points; 
 Indicator Ж – 80 points. 

There are no requirements for groups of indicators E and Ж for holding the position of 
“Associate Professor”, but Assistant Professor Kozhuharova submitted reports for: 6 developed 
lecture courses, 2 participations with reports in international scientific forums abroad, 1 
membership in editorial boards of scientific journals, participation in 6 international projects and 
in 5 national projects. 

The presented publications and materials as number and points correspond to the 
minimum national requirements for academic position "Associate Professor". Assistant 
Professor Kozhuharova participates in the contest with materials that exceed the 
minimum national requirements and presents materials on additional and optional 
groups of indicators. 
 
  



5. General characteristics of the candidate's activity 
5.1. Educational and pedagogical activity 
Developed curricula 
Assistant Professor Kozhuharova is the author of 9 curricula for teacher training in 

qualification courses in Computer Modeling, Cloud technologies in teachers’ activity, ICT and 
work in the digital environment, Raster and vector graphics, ICT in classroom management, 
Software products for multimedia, Internet and web design. She has adapted the curriculum ICT 
and work in a digital environment for students for Faculty of Education. Assistant Professor 
Kozhuharova conducts courses with students and teachers following these curriculum. 

 
Developed learning resources 
Assistant Professor Kozhuharova is part of the team that created a training kit which is 

consisting of a textbook on Computer Modeling for 3rd grade, a CD and a teacher’s book. The 
topics in the textbook are developed in accordance with the requirements of the curriculum in 
Computer modeling in third grade, the expected learning outcomes in the various areas of 
competence and their relationship with the individual key competencies. The textbook includes 
learning content and examples that are implemented in Scratch environment.  

 
5.2. Scientific and scientific-applied activity 
Publishing activity 
The publications of Assistant Professor Kozhuharova reflect the results of her research 

activity. 
She participates in the contest with 1 monograph "From digital competence to digital 

creativity." Assistant Professor Kozhuharova explores current issues related to one of the key 
competencies of the 21st century – digital competency, which is a prerequisite for the acquisition 
of other key competencies. In her scientific work she considers the essence of the concepts of 
competence and competency and defines the content of digital competence. Google's education 
applications for organizing and conducting distance, e-learning and blended learning are 
presented. The skills for working with these applications contribute to the formation of digital 
competence of students and teachers. Assistant Professor Kozhuharova recognizes the 
importance of development of digital creativity in adolescents. For this purpose she examines the 
essence and application of STEAM training via technologies for developing digital creativity in 
children, pupils and students and offers appropriate didactic tools for its implementation. 

Assistant Professor Kozhuharova has also published a book based on her dissertation 
"Information and communication technologies in classroom management". She discusses basic 
concepts of management theories, educational management and its hierarchical levels and 
outlines the nature, position and role of class management in education. Models for management 
of different types of educational environments are presented. The book examines the stages in 
the evolution of ICT in line with the development of innovations that have influenced changes in 
education and training. The principles of constructivism as a methodological basis of e-learning 
are analyzed. The author has considered the possibilities of the Mythware Classroom 
Management program for effective classroom management and made a comparative analysis 
with other classroom management programs used in Bulgarian schools. The conceptual aspects 
of the research are specified, the stages of the conducted pedagogical experiment are described, 
the results and the approbations of the model for management of the learning process are 
presented. 

Assistant Professor Kozhuharova participated in the contest for Associate Professor with 16 
research papers – 4 of them are published in scientific journals, referenced and indexed in world-



famous databases (2 in Web of Science and 2 in Scopus). There are 12 articles and reports 
published in non-referenced journals with scientific review or published in edited collective 
volumes. She is the only author of 7 of them. 

The candidate's publications address current issues related to the teachers’ training to 
work with modern technologies and their application in the learning process: 

 training teachers to create a digital supportive environment for prevention of early 
school leaving; 

 pedagogical innovations in the training and qualification of Bulgarian teachers; 
 application of a didactic model for class management through the use of specialized 

software; 
 STEAM technologies for active and integrative learning; 
 use of various tools for application of "workstations" method in training; 
 use of platforms for synchronous distance learning; 
 creating qiuzzes for assessing knowledge through cloud applications; 
 methodological variants for studying software applications in Computer Modeling. 
 
Participation in projects 
Assistant Professor Kozhuharova has submitted a certificate for participation in 4 

international research projects funded by Erasmus+ and Horizon 2020 programs. She took a part 
as a trainer in the project "Qualification for professional development of teachers" and in the 
national program "Teachers’ development". She has been a member of the teams of 7 university 
and faculty research projects and has led 1 individual project on Information and Communication 
Technologies to assist class management. 

 
Participation with reports in international scientific forums abroad 
Assistant Professor Kozhuharova has participated with reports at 5 international forums, 

which she confirms with certificates of participation. 
 
Memberships in editorial boards of scientific journals 
Assistant Professor Kozhuharova is a member of the editorial board of the electronic 

journal "Pedagogical Forum". 
The research interests of Assistant Professor Daniela Kozhuharova are related to the 

current problems in education and are aimed at the application of modern technologies 
and pedagogical approaches in teachers’ work. The presented scientific production is a 
proof of her active research activity, the results of which are shared with a wide scientific 
audience. Active participation in various research projects is an opportunity to share good 
practices with other team members, which are reflected in the teaching and pedagogical 
activities of the candidate. 

 

5.3 Scientific contributions 
I accept the scientific contributions formulated by Assistant Professor Kozhuharova in 

theoretical and practical-applied aspect in the three areas, namely: 
Application of information and communication technologies in class management 
In theoretical aspect: analysis of the scientific-theoretical and technological aspects of the 

management of the student class; study of the management of the learning process and the 
organization of the educational environment; consideration of the essence of convergence and its 
connection with the innovations and evolution of ICT with an emphasis on education; disclosure 
of the connections between the active methods of learning and teaching and the technological 



means that support their realization; creation of a conceptual theoretical model for the use of 
specialized software for management of the learning process and didactic system for its 
application in the continuing teachers’ education. 

In practical-applied aspect: methodological variants for application of ICT in education have 
been constructed and experimented; development of: 1) a model of information educational 
environment for postgraduate qualification trainings with application of ICT; 2) a system for 
using Google cloud applications for collaboration in an administrative activity of DIITT at the 
Trakia University; 3) a program for a qualification course, which is an element of postgraduate 
specializations; 4) a training course with specialized class management software. 

 
Formation of digital competencies and stimulation of digital creativity 
Theoretically, the key components of digital competence are identified; the need for 

transition from subject-oriented to competence-oriented teaching and learning is substantiated 
and the main characteristics of the competence approach are outlined; strategies and methods 
for developing "digital creativity" are proposed. 

In practical-applied aspect, applications for organizing and conducting distance, e-learning 
and blended learning, which contribute to the formation of digital competence of students and 
teachers, are experimented; innovative teaching methods and technologies have been 
implemented; specific technologies for stimulating digital creativity in the learning environment 
are presented; curricula related to the formation of digital competence and developing digital 
creativity have been developed and trainings with teachers and students are conducted. 

 
Teachers training for creating an inclusive educational environment through ICT 
In theoretical terms, models of educational cluster for the implementation of innovative 

qualification activities and realization of innovations in education are summarized. 
In practical aspect, an analysis of the possibilities of ICT and e-learning to support lifelong 

learning, in particular the postgraduate qualification of teachers is done; the dynamics of the 
teachers’ attitude to the application of ICT in the learning process is studied; curricula and 
programs have been developed and a qualification trainings of teachers on the problems of 
integration and application of ICT in classroom and extracurricular activities have been 
conducted. 

 
6. Assessment of the personal contribution of the candidate 
The personal contribution of the candidate in the presented scientific production is visible. 

Assistant Professor Kozhuharova has submitted declarations from her co-authors. They certify 
her equivalent and comparable participation. 

 
7. Critical remarks and recommendations 
I have no critical remarks on the submitted documents in the contest. 
My recommendation to Daniela Kozhuharova is to publish the results of her research in 

more foreign journals so they can be shared and accessible to a wide scientific audience. 
 
8. Personal impressions 
Daniela Kozhuharova has a solid theoretical and practical training, which is a prerequisite 

for quality research and teaching activity. My personal impressions are that she is an accurate, 
responsible and correct person who is dedicated to her job and works successfully in a team. 

 
  



9. Conclusion 
The scientific production of Assistant Professor Daniela Kozhuharova, as quantitative 

measures and quality, fully meets the requirements of the Law for the development of the 
academic staff in the Republic of Bulgaria and the procedural rules of the Trakia University for 
holding the academic position of "Associate Professor". 

 
Considering all the above-mentioned, I propose to the Honorable Scientific Jury and 

the Faculty Council of Faculty of Education at Trakia University – Stara Zagora to award 
Assistant Professor Daniela Todorova Kozhuharova, PhD with the academic position 
"Associate professor" in the professional field 1.3. Pedagogy of education in ..., specialty 
"Methodology of education in informatics and information technology". 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.10.2020 Member of the Scientific Jury: 
 /Assoc. Prof. Gabriela Kiryakova, PhD/ 
 


