
 

СТАНОВИЩЕ 

По конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

по „Педагогика на обучението по информационни технологии“,  

в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по…,  

публикуван в Държавен вестник бр. 52/09.06.2020 г.,  

за нуждите на факултет „Техника и технологии“ на Тракийски 

университет 

 

Становището е изготвено 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 №1519 

от 25.06.2020 г. на Ректора наТракийски университет. 

За участие в обявения конкурс са подадени документи от единствен 

кандидат гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева. 

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.  

гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева е завършила през 1988 г. 

Софийски университет, специалност Педагогика. От 2014 г. е доктор по 

Теория на възпитанието и дидактика, защитила е в Тракийски университет.  

Гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева работи като ст. асистент във 

факултет Техника и технологии – Ямбол на Тракийски университет.  

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti


Разработила е курсове за електронно обучение за професионална 

квалификация „Учител“ и професионална квалификация „Инструктор за 

обучение на водачи на моторни превозни средства“: Педагогика, Етика на 

водача, Здравно образование и училищна хигиена, ИКТ в образованието и 

работа в дигитална среда, Работа с агресивни обучаеми, Първа помощ при 

ПТП, Психологическа диагностика. Провеждала е занятия по няколко 

дисциплини  в специализации и периодични обучения.  

Гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева е работила по 3 международни, 2 

национални и 14 университетски и факултетни проекти и програми. Била е 

научен ръководител на дипломант- магистър. 

За участие в конкурса за „доцент“ са представени: монография 

“Дигаталните компетентности в подготовката на инструктори за обучение на 

водачи на МПС“; две студии, свързани с професионалната подготовка на 

учителите; 54 статии; две учебни пособия, отнасящи се до подготовката на 

водача на МПС. Преобладават колективните публикации. Създаден е модел 

на контекстуално-педагогически дигитални компетентности върху примера 

на подготовката на инструктори за обучение на водачи на МПС. 

Разработките й са свързани и с изследвания върху водещите роли на 

преподавателите при създаване на подходяща среда за обучаемите в ерата на 

електронното обучение. Предложени са симулации на лабораторно 

оборудване, 3-D анимации за визуализация, междудисциплинарно онлайн 

сътрудничество.  

Налична е справка за повече от 40 забелязани цитирания. 

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 гл. ас. 

д-р Златоели Атанасова Дучева да заеме академичната длъжност „доцент” по 

„Педагогика на обучението по информационни технологии“ в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по… 

 

28.10.2020 г. 

проф. Тони Чехларова  

 



STATEMENT 

 On the Competition for the appointment of an academic position Associate 

Professor on "Pedagogy of IT education" the field of higher education 1. 

Pedagogical science, professional field 1.3. Pedagogy on education on … 

published in the State Gazette no. 52/09.06.2020,  announced for the needs of 

the Faculty Technics and Technology, Trakia University, Stara Zagora 

 

The statement 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 №1519 from 

25.06.2020 of the Rector of the Trakia University.  

For participation in the announced competition, documents have been submitted by 

a single candidate: Ch. Assistant Professor Dr. Zlatoeli Atanasova Ducheva.  

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 Trakia University. 

Ch. Assistant Professor Dr. Zlatoeli Atanasova Ducheva graduated in 1988 from 

Sofia University, majoring in Pedagogy. Since 2014 she has a PhD in Theory of 

Education and Didactics, she defended at the Trakia University. 

Ch. Assistant Professor Dr. Zlatoeli Atanasova Ducheva works as a senior assistant 

at the Faculty Technics and Technology - Yambol at the Trakia University. She 

has developed e-learning courses for professional qualification "Teacher" and 

professional qualification "Instructor for training drivers of motor vehicles": 

Pedagogy, Driver ethics, Health education and school hygiene, ICT in education 

and work in the digital environment, Working with aggressive learners, first aid in 



case of an accident, psychological diagnostics. She has conducted classes in 

several disciplines in specializations and periodic training. 

Ch. Assistant Professor Dr. Zlatoeli Atanasova Ducheva has worked on 3 

international, 2 national and 14 university and faculty projects and programs. She 

was the scientific supervisor of a master student. 

To participate in the competition for "Associate Professor" are presented: 

monograph "Digital competencies in the training of instructors for driver training"; 

two studies related to teacher training; 54 articles; two teaching aids related to the 

training of the driver. Collective publications predominate. A model of contextual-

pedagogical digital competencies has been created on the example of the training 

of instructors for training of drivers. Her developments are also related to research 

on the leading roles of teachers in creating a suitable environment for students in 

the era of e-learning. Simulations of laboratory equipment, 3-D visualization 

animations, interdisciplinary online collaboration are offered. 

A reference is available for more than 40 observed citations.  

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 of the 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 Ch. Assistant Professor Dr. Zlatoeli Atanasova Ducheva to take the 

academic position of Associate Professor on Pedagogy of IT education in the field 

of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.3. Pedagogy on 

education on. 

 

28.10. 2020 г.    Member of Scientific Jury:  

Prof. Toni Kondeva Chehlarova 

 

 


