
РЕЦЕНЗИЯ 

По конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…, по „Методика на 

обучението по информатика и информационни технологии“, 

публикуван в Държавен вестник бр. 61/10.07.2020 г.,  

за нуждите на Педагогически факултет на Тракийски университет 

 

Рецензията е изготвена от: проф. д-р Тони Кондева Чехларова, Институт 

по математика и информатика на Българска академия на науките, в 

качеството на член на научното жури по конкурса съгласно Заповед №2137 

от 02.09.2020 г. на Ректора наТракийски университет. 

За участие в обявения конкурс са подадени документи от единствен 

кандидат: ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова. 

Представените по конкурса документи от кандидата съответстват на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Тракийски университет. Приложени са следните документи: 1. Декларация за 

достоверност на представените материали и информацията в тях; 2. 

Декларация за идентичност на имената; 3. Информационна карта за заета 

академична длъжност; 4. Копие от обявата в „Държавен вестник”; 5. 

Дипломи и свидетелства за висше образование, за професионална 

квалификация „учител по специалността“, за професионална квалификация 

„учител по информатика и информационни технологии“, за ОНС „доктор”; за 

владеене на чужд език; 6. Автобиография; 7. Свидетелство за съдимост; 8. 

Резюмета на трудовете, след защита на докторска дисертация; 9. Списък на 

публикациите и копие от тях; 10. Списък на забелязаните цитирания и копие 
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от тях; 11. Справка за оригиналните научни приноси в научните трудове; 12. 

Списък на хабилитираните съавтори; 13. Справка за изпълнение на 

минималните национални изисквания и допълнителните изисквания 

определени в този правилник (придружена с доказателства); 14. Справка от 

ЦУБ на ТрУ за импакт фактор и импакт ранг; 15. Разделителни протоколи 

или писма от всички съавтори на публикации/монографии идруги. 

Ас. Даниела Кожухарова е завършила през 2002 г. Технически 

университет – София, степен бакалавър, специалност Инженер по 

комуникации. Магистърска степен е получила по Компютърна бизнес 

информатика от Технически университет – София, Инженерно-

педагогически факултет – Сливен през 2011 г. От 2017 г. е доктор по 

педагогика, защитила е в Технически университет – София, ИПФ – Сливен. В 

Тракийски университет – Департамент за информация и повишаване 

квалификацията на учителите в Стара Загора е получила педагогическа 

правоспособност през 2010г. и диплом за „Учител по Информатика и 

информационни технологии“ през 2011 г.  

Ас. Даниела Кожухарова работи като асистент по аудио-визуални и 

информационни технологии в обучението от 2014 г. в Департамент за 

информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) на 

Тракийски университет. Работата й е свързана с обучение на учители в 

краткосрочни курсове и следдипломни квалификации, курсово ръководство в 

следдипломни квалификации, провеждане на консултативни курсове и 

изпити за придобиване на професионално-квалификационни степени на 

учители. Има опит в администриране на вътрешнинаучно-изследователски и 

международни изследователски проекти. Работила е и като графичен 

дизайнер в рекламни агенции и печатница. 



Провеждала е лекционни курсове по Компютърно моделиране за 3. и 4. 

клас, Облачни технологии в помощ на учителя, 

АВИТО/Дигиталнитехнологии/, ИКТ и работа в дигитална среда, Основи на 

информатиката, Операционни системи, Компютърна текстообработка, 

Електронни таблици, Растерна графика, Векторна графика, Интернет и уеб-

дизайн, Мениджмънт на ученическия клас / ИКТ и мениджмънт на класа, 

Програмни продукти за работа с мултимедия, Методика на обучението по 

технически дисциплини, Методика на обучението по информатика и 

информационни технологии. 

Вземала е участие в разработването на нови учебни програми и нови 

учебни дисциплини като Компютърно моделиране за 3. и 4. клас, Облачните 

хнологии в помощ на учителя, ИКТ и работа в дигитална среда, Растерна 

графика, Векторна графика, ИКТ и мениджмънт на класа, Програмни 

продукти за работа с мултимедия, Интернет и уеб-дизайн. 

Ас. Даниела Кожухарова е работила по 4 международни, 2 национални и 

8 университетски и факултетни проекти и програми. 

Заучастие в конкурсаза „доцент“ са представени две монографии, едната 

от които е по дисертационното изследване, автореферат, две студии, четири 

статии в реферирани издания, 12 статии в издания с научно рецензиране, 

един учебник и едно учебно пособие. От публикациите пет са на английски 

език и една е на руски език. От представените 23 публикации 10 са 

самостоятелни. 

Монографията съдържа изследване върху дигиталната компетентност, 

конкретни технологии за осъществяване на пътя от дигитална грамотност 

към дигитална креативност. Представени са приложения на Google за 

образованието и възможности за организиране и провеждане на 

дистанционно, електронно и смесено обучение. Разгледани са същността и 



приложението на STEAM обучението чрез технологиите и дидактически 

средства за реализирането му.  

Представените научни трудове в конкурса за „доцент“ могат да се 

разделят в три области: приложение на информационните и комуникационни 

технологии в мениджмънта на класа; формиране на дигитални 

компетентности и стимулиране на дигиталната креативност; квалификация 

на учителите за създаване на приобщаваща образователна среда посредством 

ИКТ. 

Публикациите в първата област са свързани с дисертационното 

проучване, като са развити в няколко аспекта. В практически аспект, свързан 

с приложение на информационните и комуникационни технологии в 

мениджмънта на класа, е разработена програма за квалификационен курс на 

тема „ИКТ в мениджмънта на ученическия клас“ и „Облачните технологии в 

помощ на учителя“, които се провежда като краткосрочни обучения и са 

елемент от следдипломни специализации на тема „Организация и управление 

на образованието“, „Информатика и информационни технологии“, 

„Информационни технологии 1-4 клас“ и „Иновационни практики в 

обучението“, провеждани в ДИПКУ. Разработена е методика за приложение 

на облачните приложения на Google за съвместна работа с документи в 

административната дейност на ДИПКУ. В теоретичен план е търсен път за 

разнообразяване и осъвременяване на обучението, разкрита е същността на 

метода на работните станции, формите за приложението му и тяхната 

специфика, описани са фазите през които се преминава при прилагане на 

метода и изискванията към учебния материал, предлаган за обработване по 

станциите. 

В теоретичен аспект, свързан с формирането на дигитални 

компетентности и стимулиране на дигиталната креативност, е обоснована 



необходимостта от преминаване от предметноориентирано към 

компетентностно ориентирано преподаване и учене. Очертани са основните 

характеристики на компетентностния подход, разкрито е съдържанието на 

понятието „дигитална креативност“ и са предложени стратегии и методи за 

развиването й. В практико-приложен аспект са направени експериментални 

изследвания, свързани с приложение на иновативни методи и технологии 

като „учене чрез станции“, „обърната класна стая“, синхронно обучение, 

работа с облачни технологии, STEAM образование и др. Обобщени са 

резултати за влиянието на достъпа до интернет върху устойчивостта, 

концентрацията и обема на вниманието при учениците. Разработени са 

учебни програми и се провеждат обучения с учители и студенти, свързани с 

дигиталната компетентност и дигиталната креативност. Представените 

резултати от дейности по европейски проекти, свързани с провокиране и 

развиване на детската, ученическата и студентска креативност, показват 

устойчивост и стремеж към внедряване на постигнати резултати чрез 

разнообразни форми. 

Във връзка със създаване на приобщаваща образователна среда 

посредством ИКТ за квалификация на учителитее създаден модел за 

образователен клъстер за осъществяване на иновативна квалификационна 

дейност. Направен е анализ на резултати от изследвания относно 

възможностите на ИКТ и на електронното обучение за подкрепа на ученето 

през целия живот и в частност на следдипломната квалификация на 

учителите чрез SWOT анализ на възможностите на ИКТ за подкрепа на 

стратегията на ученето през целия живот и анкета за оценка на 

информираността и нагласите за участие на учителите в различни форми на 

ученето през целия живот с помощта на ИКТ. Изследвана е динамиката на 

развитието на нагласите на учителите за приложение на ИКТ и 



специализиран софтуер в учебния процес. Изведени са технологични 

направления в следдипломната квалификация на учителите с акцент върху 

ИКТ в обучението; облачните технологии в помощ на учителя; работа с 

мултимедия за създаване на образователни ресурси и др.  

Налична е справка за 20 забелязани цитирания, от които 5 в 

международни издания. 

Нямам критични бележки и препоръки към рецензираните трудове. 

След като се запознах с представените в конкурса материали и научни 

трудове и въз основа на направения анализ на тяхната значимост и 

съдържащи се в тях научни и научно-приложни приноси, потвърждавам, че 

научните постижения отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

приложението му и съответния Правилник на Тракийски университет за 

заемане от кандидата на академичната длъжност „доцент“ в научната област 

и професионално направление на конкурса. В частност кандидатът 

удовлетворява минималните национални изисквания в професионалното 

направление и не е установено плагиатство в представените по конкурса 

научни трудове.  

Давам своята положителна оценка на кандидатурата. 

Въз основа на гореизложеното, препоръчвам на научното жури да 

предложи на Факултетния съвет на Педагогически факултет да избере ас. 

Даниела Тодорова Кожухарова да заеме академичната длъжност „доцент” в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…, по „Методика на 

обучението по информатика и информационни технологии“. 

16.10.2020 

проф. Тони Чехларова 

  



REVIEW 

On the Competition for the appointment of an academic position Associate 

Professor the field of higher education 1. Pedagogical science, professional field 

1.3. Pedagogy on education on … Methodology of education on Information and 

Communication Technologies 

published in the State Gazette no. 61 / 10.07.2020, 

announced for the needs of the Faculty of Pedagogy, Trakia University, Stara 

Zagora 

 

The review was prepared by: Prof. Toni Kondeva Chehlarova, PhD, Institute of 

Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences, as a member 

of the scientific jury of the competition according to Order №2137 from 

02.09.2020 of the Rector of the Trakia University. For participation in the 

announced competition, documents have been submitted by a single candidate: 

Assistant Professor Dr. Daniela Todorova Kozhuharova. The documents submitted 

for the competition by the candidate comply with the requirements of the Law on 

the Development of Scientific Degrees and the holding of academic positions at 

the Thracian University. The following documents are attached: 1. Declaration of 

authenticity of the submitted materials and the information in them; 2. Declaration 

of identity of the names; 3. Information card for occupied academic position; 4. 

Copy of the announcement in the State Gazette; 5. Diplomas and certificates for 

higher education, for professional qualification "teacher of the specialty", for 

professional qualification "teacher of informatics and information technologies", 

for ONS "doctor"; to speak a foreign language; 6. Autobiography; 7. Certificate of 

criminal record; 8. Abstracts of papers, after defense of a doctoral dissertation; 9. 

List of publications and a copy of them; 10. List of observed citations and a copy 



of them; 11. Information about the original scientific contributions in the scientific 

works; 12. List of habilitated co-authors; 13. Information on fulfillment of the 

minimum national requirements and the additional requirements defined in these 

regulations (accompanied by evidence); 14. Information from the Central Office of 

TrU for impact factor and impact rank; 15. Separation protocols or letters from all 

co-authors of publications / monographs and others.Ace. Daniela Kozhuharova 

graduated in 2002 from the Technical University - Sofia, bachelor's degree, 

majoring in Communication Engineer. She received a master's degree in Computer 

Business Informatics from the Technical University - Sofia, Faculty of Engineering 

and Pedagogy - Sliven in 2011. Since 2017 she has a doctorate in pedagogy, she 

defended at the Technical University - Sofia, IPF - Sliven. At the Trakia University 

- Department of Information and Teacher Training in Stara Zagora she received a 

pedagogical qualification in 2010 and a diploma for "Teacher of Informatics and 

Information Technology" in 2011.Ace. Daniela Kozhuharova has been working as 

an assistant in audio-visual and information technology in education since 2014 at 

the Department of Information and Teacher Training (DIPKU) of the Thracian 

University. Her work is related to training of teachers in short-term courses and 

postgraduate qualifications, course management in postgraduate qualifications, 

conducting consulting courses and exams for acquiring professional qualification 

degrees of teachers. He has experience in administering domestic research and 

international research projects. She has also worked as a graphic designer in 

advertising agencies and a printing house. 

She has conducted lectures on Computer Modeling for 3rd and 4th grade, 

Cloud technologies to help teachers, AVITO / Digital Technologies /, ICT and 

work in the digital environment, Fundamentals of Informatics, Operating Systems, 

Computer word processing, Spreadsheets, Raster graphics , Vector graphics 

Internet and web design, Student class management / ICT and class management, 



Software products for working with multimedia, Methods of teaching technical 

disciplines, Methods of teaching informatics and information technology. 

She has participated in the development of new curricula and new subjects 

such as Computer Modeling for 3rd and 4th grade, Cloud technologies to help the 

teacher, ICT and work in the digital environment, Raster graphics, Vector graphics, 

ICT and classroom management, Software products for working with multimedia, 

Internet and web design. Ace. Daniela Kozhuharova has worked on 4 international, 

2 national and 8 university and faculty projects and programs. To participate in the 

competition for "Associate Professor" are presented two monographs, one of which 

is a dissertation research, abstract, two studies, four articles in peer-reviewed 

publications, 12 articles in scientific peer-reviewed publications, one textbook and 

one textbook. Of the publications, five are in English and one is in Russian. Of the 

23 publications presented, 10 are independent. 

The monograph contains research on digital competence, specific 

technologies for implementing the path from digital literacy to digital creativity. 

Google education applications and opportunities for organizing and conducting 

distance, e-learning and blended learning are presented. The essence and 

application of STEAM training through technologies and didactic means for its 

realization are considered. The scientific papers presented in the competition for 

"associate professor" can be divided into three areas: application of information 

and communication technologies in classroom management; formation of digital 

competencies and stimulation of digital creativity; qualification of teachers for 

creating an inclusive educational environment through ICT. 

The publications in the first field are related to the dissertation research and 

are developed in several aspects. In a practical aspect related to the application of 

information and communication technologies in classroom management, a 



qualification course program has been developed on the topic "ICT in student 

classroom management" and "Cloud technologies to help teachers", which is 

conducted as short-term training and are an element of postgraduate specializations 

on "Organization and management of education", "Informatics and information 

technology", "Information technology grades 1-4" and "Innovative practices in 

education", conducted at DIPKU. A methodology for application of Google cloud 

applications for collaboration with documents in the administrative activity of 

DIPKU has been developed. Theoretically, a way is sought to diversify and update 

the training, the essence of the workstation method is revealed, the forms for its 

application and their specifics, the phases through which the method is passed and 

the requirements to the training material offered for processing are described. at the 

stations. 

In a theoretical aspect related to the formation of digital competencies and 

stimulation of digital creativity, the need to move from subject-oriented to 

competence-oriented teaching and learning is justified. The main characteristics of 

the competence approach are outlined, the content of the concept of "digital 

creativity" is revealed and strategies and methods for its development are 

proposed. In the practical aspect, experimental research related to the application 

of innovative methods and technologies such as "Learning through stations", 

"Flipped classroom", synchronous learning, working with cloud technologies, 

STEAM education, etc. Results on the influence of Internet access on the 

resilience, concentration and volume of students' attention are summarized. 

Curricula have been developed and trainings are conducted with teachers and 

students related to digital competence and digital creativity. The presented results 

of activities under European projects, related to provoking and developing 

children's, pupils 'and students' creativity, show sustainability and striving to 

implement the achieved results through various forms. In connection with the 



creation of an inclusive educational environment through ICT for teacher 

qualification, a model for an educational cluster for the implementation of 

innovative qualification activities has been created. An analysis of research results 

on the possibilities of ICT and e-learning to support lifelong learning and in 

particular the postgraduate qualification of teachers through a SWOT analysis of 

the possibilities of ICT to support the strategy of lifelong learning and an 

evaluation survey of the awareness and attitudes for participation of teachers in 

various forms of lifelong learning with the help of ICT The dynamics of the 

development of teachers' attitudes for the application of ICT and specialized 

software in the learning process is studied. Technological directions in the 

postgraduate qualification of teachers with an emphasis on ICT in education are 

presented; cloud technologies to help the teacher; work with multimedia to create 

educational resources, etc. 

There is a reference for 20 noticed citations, 5 of which in international 

publications. 

I have no critical remarks and recommendations for the peer-reviewed works. 

After getting acquainted with the materials and scientific works presented in 

the competition and based on the analysis of their significance and contained in 

them scientific and scientific-applied contributions, I confirm that the scientific 

achievements meet the requirements ofthe Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for the 

implementation of the Low and the relevant Regulations of Trakia University for 

the candidate for the academic position "Associate Professor" in the scientific field 

and professional field of the competition. In particular, the candidate satisfies the 

minimum national requirements in the professional field and no plagiarism has 

been established in the scientific papers submitted at the competition. I give my 



positive assessment of the candidacy. Based on the above, I recommend the 

scientific jury to propose to the Faculty Council of the Faculty of Pedagogy to 

choose Assistant Professor Daniela Todorova Kozhuharova to take the academic 

position of "Associate Professor" in the field of higher education 1. Pedagogical 

sciences, professional field 1.3. Pedagogy of training on ...; on the Methodology of 

IIT Training. 

16.10. 2020 г.   Member of Scientific Jury:  

                                   Prof. Toni Kondeva Chehlarova, PhD 


