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СТАНОВИЩЕ 
 

От проф. д-р Пенка Костова Тодорова  

По конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

по Методика на обучението по информатика и информационни 

технологии, Област на висше образование 1. Педагогически науки 

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. 

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

За нуждите на Педагогически факултет на Тракийски университет 

град Стара Загора 

 

Кандидат: ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова  

 

Със заповед  № 2137/02.09.2020 г. на Ректора на Тракийски 

университет  гр. Стара Загора съм определена за член на научното жури за 

осигуряване на процедура по конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ с единствен кандидат – ас. д-р  Даниела Тодорова 

Кожухарова.  

 

1. Кратки биографични данни за кандидата  

 

Даниела Тодорова Кожухарова е родена на 19.06.1980 г. в гр. 

Сливен. Завършила е с отличие ОКС бакалавър в Технически университет 

София с квалификация Инженер по комуникации. Педагогическа 

правоспособност получава през 2010 г. в  Тракийски университет – 

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите 

(ДИПКУ) Ст. Загора. ОКС магистър  по Компютърна бизнес информатика 

завършва с отличие през 2011 г.  в ТУ София – Инженерно-педагогически 

факултет /ИПФ/ Сливен. През 2010-2012 г. придобива квалификация 

Учител по информатика и информационни технологии в Тракийски 

университет – ДИПКУ Ст. Загора. През 2017 г.  получава ОНС „доктор“ по 

педагогика в ТУ София – ИПФ Сливен.  

Даниела Кожухарова притежава отлична теоретична и методическа 

подготовка и професионална квалификация, релевантни на тематиката на 

конкурса за доцент. Трудовият й стаж е графичен дизайнер в рекламни 

агенции и издателства, административен секретар и експерт по проекти в 

Тракийския университет, а от 2014 г. работи като асистент по 

аудиовизуални и информационни технологии в обучението в Тракийски 

университет – ДИПКУ Ст. Загора.   

 

2. Общо описание на представените материали и характеристика 

на научно изследователската и научно-приложната дейност на 

кандидата  
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Представените материали на електронен носител включват всички 

необходими документи. Даниела Тодорова Кожухарова участва в конкурса 

за доцент с общ брой публикации – 23, от които 10 самостоятелни 

публикации. В списъка са включени 2 монографии, 2 студии, 4 статии в 

реферирани и индексирани издания, от които 2 самостоятелни, 12 статии в 

издания с научно рецензиране, от които 5 самостоятелни, участие в 2 

учебника и учебни помагала.  На английски език са 5 публикации, на руски 

език – 1,  на български език - 17. Кандидатът в конкурса за доцент 

представя достатъчен по обем списък  с научни трудове от различни 

педагогически жанрове. От представената продукция се вижда, че покрива 

и надвишава изисквания минимум за наукометрични показатели за доцент 

за направление, заложени в ЗРАСРБ и Правилника на Тракийския 

университет Стара Загора. 

  Научните трудове на Даниела Кожухарова в конкурса за „доцент“ 

могат да се разделят условно в три основни научни и научно–приложни 

области:  

А. Приложение на информационните и комуникационни технологии 

в мениджмънта на класа – А.1., Г.5., Г.6.3., Г.7.2., Г.7.8.  

Б. Формиране на дигитални компетентности и стимулиране на 

дигиталната креативност – В.3., Г.7.1., Г.7.3., Г.7.4, Г.7.5, Г.7.6, Г.7.7, 

Г.7.11., Е.20.  

В. 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.9.1., Г.9.2., Е.21.  

Монографията  От дигитална компетентност към дигитална 

креативност, издадена през 2020 г. от АИ "Тракийски университет", има 

качества на хабилитационен труд.  В нея Даниела Тодорова Кожухарова  

аргументира убедително необходимостта от активно, критично и 

творческо използване на информационните и комуникационните 

технологии в обучението, професията, кариерата, свободното време.  

Формирането на дигитална компетентност се определя от авторката като 

една от ключовите компетентности, базова за придобиване на други 

ключови компетенции, изискваща нова организация на процеса на 

обучение. В монографията е направен сполучлив опит за дефиниране на 

дигиталната компетентност, за идентифициране на ключовите ѝ 

компоненти по отношение на знанията, уменията и нагласите, за 

разкриване същността на дигиталните компетенции.  

Оригинален принос в методиката на обучението по информатика и 

информационни технологии и в образователната практика са 

представените конкретни технологии за осъществяване на пътя от 

дигитална грамотност към дигитална креативност. Подчертана е 

необходимостта от формиране на дигитална креативност като критерий за 
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творческо и критично прилагане на придобитите компетентности. 

Предложени са инструменти, стимулиращи прехода от дигитална 

компетентност към дигитална креативност. На основата на Европейски 

документи са представени ключовите компетентности, разкрита е 

същността на понятията компетентност и компетенция, съдържанието на 

дигиталната компетентност и потребността от развиване на дигитална 

креативност при учениците. Даниела Тодорова Кожухарова изяснява 

много добре възможностите за  приложения на Google в образованието. 

Представени са приложения за организиране и провеждане на 

дистанционно, електронно и смесено обучение, които допринасят за 

формиране на дигитална компетентност у учениците и учителите. 

Същността и приложението на STEAM обучението чрез технологиите се 

оценяват като адекватни за развиване на дигитална креативност у децата, 

учениците и студентите. Описани са дидактически средства за 

реализирането  на обучителния модел STEAM. 

На базата на проведено дисертационно изследване в периода 2012 -

2017 г. и защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор” е 

публикувана книгата Информационни и комуникационни технологии 

в мениджмънта на класа.  В нея Даниела Кожухарова изяснява 

педагогическите аспекти на мениджмънта на ученическия клас, 

конкретизацията на понятието образователен мениджмънт и йерархичните 

му равнища, очертава мястото на мениджмънта на ученическия клас, 

неговата същност, специфика и роля за образованието, представя модели 

за мениджмънт на различните видове образователни среди. Акцент е 

поставен на технологичните аспекти на мениджмънта на класа,  на етапите 

в развитието на ИКТ, на иновациите, оказали влияние на развитието на 

образованието и обучението.  

Статиите и студиите на Даниела Кожухарова в престижни научни 

издания  доразвиват и допълват монографичните й разработки и са 

релативни на темата на конкурса. Те са естествено и логично свързани с 

изследователските й търсения в сферата на приложение на 

информационните и комуникационните технологии в мениджмънта на 

класа, формирането на дигитални компетентности и стимулирането на 

дигитална креативност, квалификацията на учителите за създаване на 

приобщаваща образователна среда посредством ИКТ за превенция на 

ранното отпадане от училище. Предлагат се ценни педагогически 

иновации в обучението и квалификацията на учители в България. Полезен 

и приложим в практиката е разработеният дидактически модел за 

управление на приложението на информационни и комуникационни 

технологии в обучението и квалификацията на учители. Взаимодействието 

между отделните компоненти в него способства за формиране в единство 

на различни компетентности – дигитална, социална, умения за 

преподаване и учене в интерактивна образователна среда и др. 
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Създаденият иновативен модел и дидактическата система за приложението 

му се oсновават на тенденциите в съвременното развитие на 

информационните технологии.  

Кандидатката показва последователност, актуалност,  задълбоченост 

и компетентност в интерпретираната проблематика. Изяснява актуални 

технологически и педагогически проблеми - ролята на  STEAM 

технологиите като трансдисциплинарен подход и образователен модел за 

активно и интегративно учене, приложенията на Google за образованието,  

методът на "работните станции" в обучението, на облачните технологии, 

на виртуалната класна стая, варианти на платформа за дистанционно 

обучение със свободен достъп, психологическото въздействие на 

технологиите върху учениците и др. 

Научната продукция на Даниела Кожухарова представя оригинални 

теоретични, практико-приложни и методически идеи, умение да се 

изследват, анализират и обобщават резултатите и се предлагат решения.   

 

3. Научни приноси 

 

Подкрепям убедено представените от кандидатката приносни 

моменти на публикациите според обособените направления в два аспекта – 

теоретичен и практико-приложен.  

Основните теоретични и практико-приложни приноси на ас. д-р 

Даниела Кожухарова в трите посочени направления могат да се обобщят и 

оценят по следния начин:  

1. Направен е задълбочен съвременен анализ на научно-теоретичните 

аспекти на мениджмънта на ученическия клас, мениджмънта на процеса на 

обучение и организацията на образователната среда с приложение на 

специализиран софтуер за управление на класа. 

2. При разкриване на дидактическите аспекти на приложение на ИКТ 

е изяснена много добре връзката на основните педагогически теории с 

развитието на технологиите и се приема, че теоретико- методологичната 

платформа на електронното обучение е конструктивизмът. Обоснована е 

връзката между конструктивизма и електронното обучение, разкрити са на 

съдържателно и структурно ниво връзките между активните методи на 

учене и преподаване и технологичните средства, които подпомагат 

реализирането им. 

3. Създаден е концептуален теоретичен модел за използване на 

специализиран софтуер за управление на учебния процес и дидактическа 

система за приложението му в продължаващото обучение на учителите.  

Конструирани и експериментирани са методически варианти за 

приложение на ИКТ в образованието: електронни образователни ресурси;  
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електронна дъска; платформата за мениджмънт на ученическия клас 

Mythware Classroom Management; приложението на Classmate PC; софтуер 

за създаване на дидактически тестове.  

4. Разработена е програма за квалификационен курс на тема „ИКТ в 

мениджмънта на ученическия клас“ като краткосрочно обучение и елемент 

от следдипломни специализации, провеждани през последните пет години 

в ДИПКУ.  

5. Направен е теоретичен анализ на същността и съдържанието на 

дигиталната компетентност като една от основните ключови 

компетентности, идентифицирани са ключовите й компоненти по 

отношение на знанията, уменията и отношенията, предложени  са 

стратегии и методи за развиването й. Представени са оригинални 

конкретни технологии за стимулиране на дигитална креативност в учебна 

среда, разработени са учебни програми и се провеждат обучения с учители 

и студенти, свързани с дигиталната компетентност и дигиталната 

креативност.  

6. Представени и експериментирани са приложения за организиране 

и провеждане на дистанционно, електронно и смесено обучение, които 

допринасят за формиране на дигитална компетентност у учениците и 

учителите: облачни технологии, платформа за видеоконферентна връзка 

Go Brunch, приложения на Google за образованието, създаване и оценяване 

на електронни тестове.  

7. Направени са 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, използване на платформи за видеоконферентна 

връзка за синхронно дистанционно обучение.  

8. Обобщен е модел за образователен клъстер за осъществяване на 

иновативна квалификационна дейност и за имплементиране на иновации в 

обучението. 

9. Направен е задълбочен анализ на резултати от изследвания 

относно възможностите на ИКТ и на електронното обучение за подкрепа 

на ученето през целия живот, в частност на следдипломната квалификация 

на учителите.  

10. Изследвана е динамиката на развитието на нагласите и мотивите  

на учителите за приложение на ИКТ и различни специализирани софтуери 

в учебния процес. Изведени са технологични направления в 

следдипломната квалификация с акцент върху  ИКТ в обучението.  

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 извънкласната дейност.  
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4. Минимални национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ в Област 1. Педагогически 

науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по...  

 

Представената справка ми дава основание да потвърдя, че ас. д-р 

Даниела Тодорова Кожухарова покрива националните изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в Област 1. Педагогически 

науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...  

 

5. Критични забележки и препоръки 

 

Научната продукция, предоставена за участие в конкурса, не 

съдържа съществени слабости, които да омаловажат нейните достойнства.  

 

6. Учебно-преподавателска дейност  

 

Ас. д-р Даниела Тодорова Кожухарова  води лекции, упражнения, 

семинари на учители и студенти по дисциплини, отговарящи на 

професионалната й квалификация и свързани с тематиката на конкурса за 

доцент.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Моята оценка за заемане на обявената по конкурса академична 

длъжност „доцент“ от Даниела Тодорова Кожухарова е положителна. 

Постигнатите научно-приложни резултати ми дават основание да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да даде положителна оценка на 

кандидатурата и да предложи на Факултетния съвет на Педагогическия 

факултет на Тракийския университет да избере кандидата  ас. д-р Даниела 

Тодорова Кожухарова за „доцент“ по Методика на обучението по 

информатика и информационни технологии в Тракийския университет в 

област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

 

 

 

10.10. 2020 г.                                        Рецензент: .................................  

                                                        

                                                                            /проф. д-р П. Костова/   
                   



7 
 

Opinion 

  

From Prof . Penka Kostova Todorova, PhD  

Regarding the competition for the academic position "Associate Professor" 

according to methodology of training in informatics and information 

technology, Higher Education District 1. Pedagogical Sciences 

Professional direction 1.3. Pedagogy of training in... Published in the State 

Gazette, issue 61 / 10.07.2020 

For the needs of the Faculty of Education of the Thracian University of 

Grad Stara Zagora  

  
Candidate: Assistant Dr. Daniela Todorova Kojukharova  

  

By order No 2137/02.09.2020 of the Rector of the Thracian University of 

Stara Zagora, I am appointed as a member of the scientific jury to provide a 

competition procedure for the academic position "Associate Professor" with a 

single candidate – Assistant Dr. Daniela Todorova Kojukharova. 

  

1. Short biographical data on the applicant  
  

Daniela Todorova Kojukharova was born on June 19, 1980 in Sliven. In 

2010-2012 she received a Master's degree in Computer Business Informatics at 

the University of TU Sofia – Faculty of Engineering and Pedagogical Sciences 

/IFF/ Sliven. In 2010-2012 he received a qualification Teacher in Informatics 

and Information Technologies at the Thracian University – DIPKU St. Zagora. 

Her work experience includes work as a graphic designer in advertising 

agencies and publishing houses, administrative secretary and project expert at 

the Thracian University, and since 2014 she has been working as an assistant 

professor of audiovisual and information technologies in training at the Thracian 

University – DIPKU St. Zagora. 

  

2. General description of the materials submitted and characteristic 

of the applicant's research and scientific application  

  

The materials submitted in electronic form include all necessary 

documents. Daniela Todorova Kojukharova participated in the competition for 

associate professor with a total number of publications – 23, of which 10 

independent publications. The list includes 2 monographs, 2 studies, 4 articles in 

referenced and indexed editions, of which 2 independent, 12 articles in scientific 

review editions, of which 5 are independent, participation in 2 textbooks and 

teaching aids. In English there are 5 publications, in Russian – 1, in Bulgarian - 

17. The candidate in the competition for associate professor presents a sufficient 

list of scientific works of different pedagogical genres. From the presented 
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production you can see that the roof and exceeds the required minimum for 

ucometric indicators for associate professor for direction, set out in the 

HRASRB and the Regulations of the Thracian University Stara Zagora. 

Daniela Kojukharova’s work in the competition for "Associate Professor" 

can be conditionally divided into three main scientific and scientific and 

applied fields: 
A. Application of information and communication technologies in class 

management – A.1., D.5., D.6.3., D.7.2., D.7.8. 

B. Formation of digital competences and stimulation of digital creativity – 

C.3., D.7.1, D.7.3, D.7.4, D.7.5, D.7.6, D.7.7, D.7.11, E.20. 

C. Qualification of teachers to create 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.9.1, 

D.9.2, E.21. 

The monograph From Digital Competence to Digital Creativity, 

published in 2020 by the University of Trakiya, has the qualities of habilitation 

work. Critical and creative use of information and communication technologies 

in training, profession, career, leisure. The formation of digital competence is 

defined by the author as one of the key competences, basic for acquiring other 

key competences, requiring a new organization of the learning process. 

The original contribution to the methodology of training in informatics 

and information technologies and in educational practice are the presented 

specific technologies for the realization of the path from digital literacy to digital 

creativity. The need to form digital creativity as a criterion for creative and 

critical application of acquired competences is highlighted. Tools are proposed 

to stimulate the transition from digital competence to digital creativity. On the 

basis of European documents, the key competences are presented, the essence of 

the concepts of competence and competence, the content of digital competence 

and the need to develop digital creativity in students is revealed. Daniela 

Todorova Kojukharova clarifies very well the possibilities for Google 

applications in education. Applications for organizing and conducting distance, 

e-learning and mixed learning are presented, which contribute to the formation 

of digital competence in students and teachers. The essence and application of 

STEAM learning through technology is assessed as adequate for developing 

digital creativity in children, students and students. Didactic means for the 

realization of the STEAM training model are described. 

Based on a dissertation survey conducted between 2012 and 2017 In it, 

Daniela Kojukharova clarifies the pedagogical aspects of the management of the 

student class, the specificization of the concept of educational management and 

its hierarchical levels, outlines the place of the management of the student class, 

its essence, specificity and role for education, presents models for management 

of different types of educational environments. Emphasis is placed on the 

technological aspects of class management, in the stages in the development of 
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ICT, on innovations that have influenced the development of education and 

training.  

The articles and studies of Daniela Kojukharova in prestigious scientific 

publications further develop and complement her monograph works and are 

relativetic on the topic of the competition. They are naturally and logically 

related to her research searches in the field of application of information and 

communication technologies in class management, the formation of digital 

competences and the stimulation of digital creativity, the qualification of 

teachers to create an inclusive educational environment through ICT for the 

prevention of early school drop-out.Valuable pedagogical innovations in the 

training and qualification of teachers in Bulgaria are offered. Useful and 

applicable in practice is the developeddidactic model for management of the 

application of information and communication technologies in the training and 

qualification of teachers. The interaction between the different components in it 

helps to form in unity different competences – digital, social, teaching and 

learning skills in an interactive educational environment, etc. The created 

innovative model and didactic system for its application are based on trends in 

the modern development of information technology.  

The candidate shows consistency, relevance, depth and competence in the 

interpretation of the problem. It clarifies current technological and pedagogical 

problems - the role of STEAM technologies as a transdisciplinary approach and 

educational model for active and integrative learning, Google's applications for 

education, the method of "workstations" in training, cloud technologies, the 

virtual classroom, variants of a free-access distance learning platform, the 

psychological impact of technology on students, etc.  

The scientific production of Daniela Kojukharova presents original 

theoretical, practical and applied and methodological ideas, a skill to study, 

analyze and summarize the results and offers solutions.  

  

3. Scientific contributions  

  
I strongly support the contributions presented by the candidate to the 

publications according to the distinct strands in two aspects – theoretical and 

practical-applied.  

The main theoretical and practical and applied contributions of 

assistant Dr. Daniela Kojukharova in the three specified directions can be 

summarized and evaluated as follows:  

1. An in-depth modern analysis of the scientific and theoretical aspects of 

the management of the student class, the management of the learning process 

and the organization of the educational environment with the application of 

specialized software for class management has been carried out. 

2. In revealing the didactic aspects of ICT application, the relationship of 

basic pedagogical theories with the development of technology is very well 
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clarified and it is assumed that the theorically- methodological platform of e-

learning is constructivism. The link between constructivism and e-learning is 

justified, the links between active learning and teaching methods and 

technological means that support their implementation are revealed at a 

meaningful and structural level. 

3. A conceptual theoretical model has been created for the use of 

specialized software for learning process management and didactic system for 

its application in the continuing teacher training. Methodological options for the 

application of ICT in education are designed and experimented: electronic 

educational resources; electronic board; mythware classroom management 

platform; the Application of Classmate PC; software to create didactic tests.  

4. A qualification course program on "ICT in student class management" 

has been developed as a short-term training and element of postgraduate 

specializations carried out during the last five years in the DIPCU.  

5. Theoretical analysis of the essence and content of digital competence 

has been carried out as one of the main key competences, its key components in 

terms of knowledge, skills and relationships have been identified, strategies and 

methods for its development are proposed. related to digital competence and 

digital creativity.  

6. Applications for organizing and conducting distance, e-learning and 

mixed learning are presented and experimented, which contribute to the 

formation of digital competence in students and teachers: cloud technologies, 

video conferencing platform Go Brunch, Google applications for education, 

creation and evaluation of electronic tests.  

7. Experimental studies related to: application of innovative methods and 

technologies such as station learning, inverted classroom, synchronous learning, 

cloud technology work, STEAM education, use of videoconferencing platforms 

for synchronous distance learning.  

8. A model for an educational cluster for carrying out innovative 

qualification activity and implementing innovations in training is summarized. 

9. An in-depth analysis of research results on ICT capabilities and e-

learning to support lifelong learning, in particular the postgraduate qualification 

of teachers, has been carried out.  

10. The dynamics of the development of teachers' attitudes and motives 

for the application of ICT and various specialized software in the learning 

process have been studied. Technological strands in postgraduate qualification 

with a focus on ICT in training have been brought out. Curricula and programs 

have been developed and a series of qualification trainings have been conducted 

with teachers on the issues of integration and application of ICT in the 

urological and extracurricular activities.  
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4. Minimum national requirements for the academic position 

"Associate Professor" in District 1. Pedagogical Sciences, 

Vocational Department 1.3. Pedagogy of training in...  
  

The report submitted gives me reason to confirm that assistant Dr. Daniela 

Todorova Kojukharova covers the national requirements for the academic 

position "Associate Professor" in District 1. Pedagogical Sciences, Vocational 

Department 1.3. Pedagogy of...  

  

5. Critical remarks and recommendations  
  

The scientific output provided for participation in the competition does 

not contain significant weaknesses that diminish its merits.  

  

6. Teaching activity  
  

Assistant Dr. Daniela Todorova Kojukharova leads lectures, exercises, 

seminars of teachers and students in disciplines corresponding to her 

professional qualification and related to the theme of the competition for 

associate professor.  

  

Conclusion  
  

My assessment of the academic position "associate professor" announced 

in the competition by Daniela Todorova Kojukharova is positive. The achieved 

scientific and applied results give me reason to recommend to the esteemed 

Scientific Jury to give a positive assessment of the application and to propose to 

the Faculty Council of the Pedagogical Faculty of the Thracian University to 

choose the candidate Assistant Dr. Daniela Todorova Kojukharova as "Associate 

Professor" in methodology of the training in informatics and information 

technologies at the Thracian University in the field of higher education: 1. 

Pedagogical sciences, professional direction 1.3. Pedagogy of... 

  

  

  

10.10. 2020                                                          Reviewer:                        

                                

                                                                                         Prof. P. Kostova, PhD  

 

 


