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1. Данни за конкурса и кандидата 

 Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 61 от 10.07. 2020 г. от 

Тракийския университет за нуждите на Педагогическия факултет. Единствен кандидат 

е ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова. След запознаването ми с описанието на 

професионалната й кариера не мога да не изразя моето отлично впечатление от нейния 

изключително богат житейски и професионален път: Може да се обобщи, че се 

наблюдава оригинална констелация между квалификацията на инженера по 

комуникации с придобита педагогическа правоспособност, учителя по информатика и 

информационни технологии, експерта по графичен дизайн, административния секретар 

и асистента по аудиовизуални и информационни технологии в обучението. Тя е водила 

повече от десетина лекционни курсове, има букет от участия в различни 

университетски, национални и международни проекти (Полша, Турция, Словения, 

Румъния, Хърватска,Черна гора и др.), като едновременно с всичко това продължава да 

се самоусъвършенства в различни програми за обучение, декларира, че притежава 

умения за работа в екип, умения за общуване, социални, организационни, технически, 

компютърни и преподавателски умения и компетенции.  

2. Описание на научната  и научно-приложната продукция на 

кандидата 

 Ас. д-р Д. Кожухарова е представила списък на своята продукция, 

включена за конкурса, която е структурирана по следния начин: общ брой публикации 

– 23, от които 10 самостоятелни. В това число 2 самостоятелни монографии, 2 студии в 

съавторство, 4 статии в реферирани издания (Skopus и Web of Science), от които 2 

самостоятелни, 12 статии в издания с научно рецензиране, от които 5 самостоятелни и 7 

в съавторство в учебно-помощна литература. От този списък става ясно, че 

проблематиката на научноизследователската и научно-приложната й дейност е с широк 

диапазон. Приемам условното й групиране според авторката в 3 основни направления: 

1. Приложение на ИКТ в мениджмънта на класа: А.1., Г.5., Г.6.3., Г.7.2., Г.8. 2. 

Формиране на дигитални компетентности и стимулиране на дигиталната креативност: 
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В.3., Г.7.1.,Г.7.3., Г.7.4.,Г.7.5.,Г.7.6.,Г.7.7., Г.11., Е.20. 3. Квалификация на учителите за 

създаване на приобщаваща образователна среда посредством ИКТ: Г.6.1.,Г.6.2, Г. 6.4., 

Г.7.12., Г.7.9., Г.7.10., Г.9.2.,Е.21 (Съгласно структурирането им от авторката в 

таблицата за минималните национални изисквания на ЗРАСРБ за академичната 

длъжност доцент (и допълнителните изисквания). Не мога да не отбележа, че тя е 

постигнала по всички показатели много по-голям брой точки от минималните.). Прави 

впечатление, че в повече от публикациите на ас. Д. Кожухарова съавтори й са 

авторитетни учени. 

3. Анализ на по-значимите публикации на кандидатката.  Научни и 

научно-приложни приноси 

По мое дълбоко убеждение разработваната от ас. д-р Д. Кожухарова 

проблематика в условно обособените три области е изключително актуална в 

съответствие с концепцията за новопарадигмалното образование и ученето през 

целия живот. Вече изминаха повече от 60 години от първите опити да се прилагат на 

практика идеите за програмирано обучение, които в условията на съвременните 

информационни и комуникационни технологии придобиха съвършено нови измерения. 

Не бих желал да „прозвучи” като „самохвалство”, но аз съм един от първите български 

автори, които приложихме на практика тези идеи.  

В съвременните условия компютърно-базираното обучение и електронното 

учене според мен са „структуроопределящата парадигма”, за минимизиране на 

недостатъците на класическия тип на обучение, за преодоляване на външната, 

принудителната мотивация за учене, за превенция на изоставането и отпадането на 

учащите се от училище, за съобразяване с реалните учебни възможности на всеки един 

учащ се. Актуалността на проблема авторката убедително обосновава в светлината на 

компетентностния подход към образованието (Болонската декларация) и 

конструктивистката образователна парадигма, която в същност е 

методологическата основа на съвременната система от интерактивни методи на 

обучение, на мултимедийната педагогика. 

По-конкретно, в първото направление въз основа на ретроспективния 

теоретичен анализ на развитието на ИКТ е конкретизирана спецификата на 

мениджмънта на ученическия клас и на организацията на образователната среда с 

приложение на специализиран софтуер за управление на класа. Очертани са основните 

етапи на развитието на мултимедийните технологии, като се обосновава тезата, че 

теоретико-методологическа платформа на електронното обучение е конструктивизмът. 

На тази база се очертават предимствата на обоснования концептуален теоретичен 

модел за използване на специализиран софтуер за управление на учебния процес и 

прилагане на интерактивни методи в следбазовото обучение на учителите. В практико-

приложен план е апробирана цялостна система за реализация на предлаганите 

дидактически модели в следдипломното им обучение. 

Втората проблемна област „Формиране на дигитални компетентности и 

стимулиране на дигиталната креативност“ в действителност е надграждане на първата. 

Позволявам си да дам много висока оценка на хабилитационния й труд, който на 

теория и практика реализира компетентностния и тясно свързания с него синергетичен 

подход. В него скрупульозно са „дешифрирани“ ключовите характеристики на 



дигиталната компетентност по отношение на знанията, уменията и отношенията. На 

тази база се дискутира дилемата: проблемно-ориентирано или компетентно-

ориентирано преподаване и учене. Като разкрива същностните характеристики на 

дигиталната креативност ас. д-р Д. Кожухарова обсъжда широка панорама от стратегии 

и методи за развиването й, в това число и редица експериментални изследвания, 

конкретни технологии за нейното стимулиране, взаимовръзките между дистанционно, 

електронно и смесено обучение и пр. В експерименталната дейност тя проявява 

изследователска прецизност, изведени са зависимости, предимства и недостатъци на 

различните форми на обучение (дистанционна, смесена), което понастоящем е много 

актуално, особено в условията на сегашната пандемия на КОВИД 19. Освен 

монографията и другите й публикации в това направление са полезни за 

педагогическата практика, доколкото носят идеи за обогатяването й.  

В третата проблемна област д-р Д. Кожухарова представя широката панорама 

на непрекъснатия процес за повишаване на квалификацията на учителите за създаване 

на приобщаваща образователна среда чрез ИКТ. Впечатлява анализът на различни нива 

и чрез апробиране на множество практически решения тя обосновава подходящи 

според нея софтуери за приложение в българското училище. Изследвана е динамиката 

на развитието на нагласите на учителите за приложение на ИКТ и на различните 

специализирани софтуери в учебния процес. Очертани са възможностите на ИКТ и на 

електронното обучение за ученето през целия живот и в частност за следдипломната 

квалификация на учителите. 

 Ас. д-р Д. Кожухарова е приложила справка за публикации в списания с 

Импакт фактор. От това може да се направи извод, че тя е „разпознаваем“ автор не само 

сред учителите, а и сред цялата педагогическа общност. 

Основният извод, който може да се направи е, че ас. Д. Кожухарова е много 

продуктивен автор, който следи новостите в областта на педагогическата наука и по-

конкретно в профила на обявения конкурс. Няма да бъде пресилено ако посоча, че през 

последните години броят на нейните публикации нараства в геометрична прогресия.  

Изцяло приемам формулираните от нея научни и научно-приложни приноси, 

които е представила в по-разгърнат план. Разбира се, би могло да бъдат дадени и по-

синтезно, за да се откроят по-добре.  

Посоченото досега ми позволява да подчертая, че цялостната научна 

продукция на ас. Д. Кожухарова по безспорен начин демонстрира постепенното й 

израстване не само като преподавател, а и като учен-изследовател, който на практика 

реализира съвременната концепция за новата култура на учене (LWL), съчетаваща 

компетентностния и когнитивистичния подходи. Всички посочени научни и научно-

приложни приноси са лично дело на кандидата.  

Нямам съществени бележки и препоръки към ас. д-р Д. Кожухарова по 

отношение на нейните публикации. 

4. Заключение. 

Въз основа на анализа на цялостната научна и научно-приложна 

продукция, на богатия й професионален опит, на ярко изразеното й качество 

иновативност, аз ще гласувам с „да“, като приканвам всички други членове на 



Научното жури да гласуват с положителен вот за присъждане на академичната 

длъжност „доцент“ на ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова. 

 Напълно съм убеден, че уважаемите членове на Научното жури 

трябва да предложим на членовете на Факултетния съвет на факултета по 

педагогика ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова бъде избрана за академична 

длъжност „доцент“ в професионално направление 1.3. „Методика на обучението 

по... по Методика на обучението по информатика и информационни технологии“. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: .......................... 

(проф.к.н.н. Петър Петров) 
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1. Information on the Call and the candidate 

The Call was initially published in the State Gazette no. 61 from 10.07. 2020 by 

Trakia University for the needs of Pedagogical Faculty. The only candidate is Assistant 

Professor Daniela Todorova Kozhuharova, PhD. After getting acquainted with the description 

of her professional career, I can but only express how highly I am impressed by her extremely 

rich personal and professional experience: It can be summarized that there is an original 

constellation of the qualifications of a communication engineer with an acquired pedagogical 

qualifications, a computer science teacher and an information technology, a graphic design 

expert, an administrative secretary and an audiovisual and information technology assistant in 

training. She has led more than a dozen lecture courses, has a bouquet of participations in 

various university, national and international projects (Poland, Turkey, Slovenia, Romania, 

Croatia, Montenegro, etc.), and at the same time continues to upgrade her qualifications 

through in various training programs and declares  skills such as teamwork, communication, 

social, organizational, technical, computer and teaching skills and competencies. 

2. Description of the Candidate’s scientific and scientifically-applied 

production  

Assistant professor  Dr. D. Kozhuharova presented a list of her works included in the 

call application package, which is structured as follows: total number of publications - 23, of 

which 10 independent. Including 2 independent monographs, 2 co-authored studies, 4 

articles in peer-reviewed publications (Skopus and Web of Science), of which 2 

independent, 12 articles in scientific peer-reviewed publications, of which 5 independent and 

7 co-authored in teaching aids. From this list it is clear that the issues of research and 

applied research have a wide range. I accept its conditional grouping according to the author 

in 3 main directions: 1. Application of ICT in the management of the class: A.1., D.5., 

D.6.3., D.7.2., D.8. 2. Formation of digital competencies and stimulation of digital 

creativity: B.3., D.7.1., D.7.3., D.7.4., D.7.5., D.7.6., D.7.7., D.11. ., E.20. 3. Qualification 
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of teachers for creating an inclusive educational environment through ICT: D.6.1., D.6.2, D. 

6.4., D.7.12., D.7.9., D.7.10., D.9.2., E. 21 (According to their structure by the author in the 

table for the minimum national requirements of the Law on the Academic Position of 

Associate Professor (and the additional requirements). It is noteworthy that in most of the 

publications of Assistant Professor D. Kozhuharova the co-authors are authoritative 

scientists. 

 

3. Analysis of the more significant publications of the candidate.  

Scientific and scientifically-applied contributions In my deep conviction, the issues 

developed by Assistant Professor Dr. D. Kozhuharova in the three conditionally separate 

areas are extremely relevant in accordance with the concept of neo-paradigmatic education 

and lifelong learning. More than 60 years have passed since the first attempts to put into 

practice the ideas of programmed learning, which in the conditions of modern information 

and communication technologies have acquired completely new dimensions. I would not like 

it to "sound" like "boasting", but I am one of the first Bulgarian authors who put these ideas 

into practice. 

In modern conditions, computer-based learning and e-learning are, in my opinion, the 

"structure-determining paradigm" for minimizing the shortcomings of the classical type of 

learning, for overcoming the external, compulsory motivation to learn, for preventing students 

from falling behind and dropping out of school. to take into account the real learning 

opportunities of each student. The author convincingly substantiates the urgency of the 

problem in the light of the competence approach to education (Bologna Declaration) and the 

constructivist educational paradigm, which is in fact the methodological basis of the modern 

system of interactive teaching methods, of multimedia pedagogy. In particular, in the first 

direction on the basis of the retrospective theoretical analysis of the development of ICT is 

specified the specifics of the management of the student class and the organization of the 

educational environment with the application of specialized software for classroom 

management. The main stages of the development of multimedia technologies are outlined, 

substantiating the thesis that the theoretical and methodological platform of e-learning is 

constructivism. On this basis, the advantages of the substantiated conceptual theoretical model 

for the use of specialized software for management of the learning process and application of 

interactive methods in the post-basic teaching of teachers are outlined. In the practical-applied 

plan a complete system for realization of the offered didactic models in their postgraduate 

education has been tested. The second problem area "Formation of digital competencies and 

stimulation of digital creativity" is in fact an upgrade of the first. I allow myself to give a very 

high assessment of her habilitation work, which in theory and practice implements the 

competence and closely related synergetic approach. It scrupulously "deciphers" the key 

characteristics of digital competence in terms of knowledge, skills and meanings. On this 

basis, the dilemma is discussed: problem-oriented or competent-oriented teaching and 

learning. Revealing the essential characteristics of digital creativity, Assistant Professor D. 

Kozhuharova discusses a wide range of strategies and methods for its development, including 

a number of experimental studies, specific technologies for its stimulation, the relationships 

between distance, e-learning and blended learning, etc. In the experimental activity it shows 

research precision, the dependences, advantages and disadvantages of the different forms of 



training (distance, blended), which is currently very relevant, especially in the current 

pandemic of COVID 19. In addition to the monograph the other publications in these areas 

are useful for pedagogical practice insofar as they carry ideas for its enrichment. In the third 

problem area, Dr. D. Kozhuharova presents the broad panorama of the continuous process for 

the development of teachers’ qualification to create an inclusive educational environment 

through ICT. The analysis on different levels is impressive and by testing many practical 

solutions it justifies suitable software for application in the Bulgarian school. The dynamics of 

the development of the attitudes of teachers for the application of ICT and of the various 

specialized software in the educational process has been studied. The possibilities of ICT and 

e-learning for lifelong learning and in particular for the postgraduate qualification of teachers 

are outlined. Assistant Professor Dr. D. Kozhuharova has attached a reference of her 

publications in journals with Impact Factor. Based on it, it can be concluded that she is a 

"recognizable" author not only among teachers but also among the entire pedagogical 

community. The main conclusion that can be made is that Assistant Professor D. 

Kozhuharova is a very productive author who follows the innovations in the field of 

pedagogical science and in particular in the profile of the announced competition. It would not 

be an exaggeration to point out that in recent years the number of her publications has grown 

exponentially. I fully accept the scientific and applied scientific formulations formulated by 

her, which she has presented in a more detailed plan. Of course, they could also be given 

more synthetically to stand out better. What has been said so far allows me to emphasize that 

the overall scientific output of Assistant Professor D. Kozhuharova indisputably demonstrates 

her gradual growth not only as a teacher but also as a research scientist who practically 

implements the modern concept of the new learning culture (LWL), combining competence 

and cognitive approaches. All mentioned scientific and scientific-applied contributions are the 

personal work of the candidate. I have no significant remarks and recommendations to 

Assistant Professor Dr. D. Kozhuharova regarding her publications.  

 

4. Conclusion.  

Based on the analysis of the overall scientific and applied research output, her rich 

professional experience, the pronounced quality of innovation, I will vote "yes", inviting all 

other members of the Scientific Jury to vote in favor of the award. the academic position of 

"Associate Professor" of Assistant Professor Dr. Daniela Todorova Kozhuharova.I am fully 

convinced that the Esteemed Members of the Scientific Jury should propose to the Members 

of the Faculty Council of the Pedagogical Faculty that Assistant Professor Dr. Daniela 

Todorova Kozhuharova be appointed to the academic position of "Associate Professor" in the 

professional field 1.3. "Methodology of training in ... Methodology of training in informatics 

and information technology." 

 

 

 

 Member of Scientific Jury:.......................... 

(Prof. Petar Petrov) 


