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РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ 
СЛЕД ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ 

на ас. д-р Даниела Кожухарова 
Представени в 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. 

 

 

В.3. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД – МОНОГРАФИЯ 

 

Кожухарова, Д. (2020). От дигитална компетентност към дигитална 

креативност. АИ "Тракийски университет". ISBN 978-954-338-166-1 

Резюме: 

Уменията за 21 век, които трябва да придобият всички граждани, за да се 

гарантира активното им участие в обществото и икономиката са неразривно 

свързани с бурното развитие на информационните и комуникационни 

технологии. Необходимостта от увереното, критично и творческо използване 

на ИКТ за постигане на цели, свързани с работа, кариера, работоспособност, 

учене, свободно време, включване в обществото изисква формиране на 

дигитална компетентност, която е една от ключовите компетентности. Тя дава 

възможност за придобиване на други ключови компетенции (напр. език, 

математика, обучение за учене, културно осъзнаване) и изисква нов поглед 

към образованието и организацията на процеса на обучение.  

В книгата е направен опит за дефиниране на дигиталната компетентност, 

идентифициране на ключовите ѝ компоненти по отношение на знанията, 

уменията и нагласите и разкриване същността на дигиталните компетенции. 

Представени са конкретни технологии за осъществяване на пътя от дигитална 

грамотност към дигитална креативност. 

За приложението на ИТ не са достатъчни само дигитални компетенции. 

На съвременния етап обръщаме внимание на необходимостта от формиране на 

дигитална креативност, критерий за творческо и критично прилагане на 

придобитите компетентности. В монографията са предложени някои 

инструменти, стимулиращи прехода от дигитална компетентност към 

дигитална креативност. 

В първа глава е разкрита същността на понятията компетентност и 

компетенция. На основата на Европейски документи са представени 

ключовите компетентности, като на тази база е разкрито съдържанието на 

дигиталната компетентност. За съвременното развитие на обществото и 
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технологиите е важно обаче да развиваме у подрастващите дигитална 

креативност. 

Във втора глава са разгледани приложенията на Google за образованието. 

Представени са приложения за организиране и провеждане на дистанционно, 

електронно и смесено обучение. Уменията за работата с приложенията 

допринася за формиране на дигитална компетентност у учениците и 

учителите. 

В трета глава е разгледана същността и приложението на STEAM 

обучението чрез технологиите. Описани са подходящи дидактически средства 

за реализирането му. STEAM обучението е подходящо за развиване на 

дигитална креативност у децата, учениците и студентите. 

 

Г.5. ПУБЛИКУВАНА КНИГА НА БАЗАТА НА ЗАЩИТЕН 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И 

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" 

 

Кожухарова, Д. (2018). Информационни и комуникационни технологии в 

мениджмънта на класа. ТрУ - ДИПКУ. ISBN 978-954-691-078-3. 

https://drive.google.com/file/d/1Kyjc6BbldaLwdeUsv82_OQzUXzNzpcQE/view 

Резюме: 

Книгата е разработена на основата на дисертационно изследване, 

проведено в периода 2012-2017 г. Ето и някои съдържателни особености на 

отделните глави. 

В Първа глава „Педагогически аспекти на мениджмънта на ученическия 

клас“ са разгледани основни понятия от теориите за мениджмънта, 

конкретизацията на понятието образователен мениджмънт и йерархичните му 

равнища. На тази основа е очертано мястото на мениджмънта на ученическия 

клас, неговата същност, специфика и роля за образованието. Представени са 

модели за мениджмънт на различните видове образователни среди. 

Във втора глава „Технологични аспекти на мениджмънта на класа“ са 

разгледани етапите в развитието на ИКТ, разделени на базата на развитието на 

иновациите, оказали влияние на развитието на образованието и обучението. 

Анализирани са принципите на конструктивизма, като методологична основа 

на електронното обучение. Описани са възможностите на програмата 

Mythware Classroom Management за ефективно управление на класа. 

Направено е сравнение между нея и други две програми за управление на 

класа, използвани в Българските училища – NetSupport School и HP Classroom 

Manager. 

В трета глава „Методика на изследването“ са конкретизирани 
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концептуалните аспекти на изследването. Описани са етапите и основните 

моменти от проведения педагогически експеримент. 

В четвърта глава „Резултати от експерименталната дейност“ са 

представени резултатите на изследването и направените апробации на модела 

за мениджмънт на процеса на обучението. 

 

Г.6. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, 

РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ 

ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

6.1. Branekova D., Kozhuharova D. (2019). Teacher Training for Developing of 

Supportive Environment through Computer Technology for Prevention of 

Early School Drop Out. ARPHA Proceedings 1: V International Forum on 

Teacher Education: Part I: Teacher Education and Training, pp. 35-43, doi: 

10.3897/ap.1.e0031. https://doi.org/10.3897/ap.1.e0031 (05.11.2019) 

Резюме: 

Обучение на учители за създаване на подкрепяща среда чрез 

компютърни технологии за превенция на ранното отпадане от училище 
Учениците в днешното училище са от поколението родено, развиващо се 

и обучаващо се във високотехнологична среда, която променя както 

взаимодействието между участниците в учебния процес, така променя и 

изискванията към професионалната компетентност на учителите. От една 

страна са големите очаквания към дигиталните технологии за положително 

влияние върху качеството на образователните резултати, а от друга страна 

стоят негативните и тревожни явления като например, ранното отпадане от 

училище.  

Образователните причини са едни от основните за преждевременното 

отпадане на деца от образователната система и са пряко свързани с 

професионалната компетентност на учителите и с тяхната непосредствена 

роля в училищните процеси. За решаването на тези проблеми от значение е 

подкрепящата среда, която осигурява равен достъп до образование и е в 

основата на превантивните мерки против отпадането на ученици от училище.  

Подкрепящата среда включва подходяща архитектура, битови условия, 

различно технологично оборудване, целесъобразни дидактически материали и 

помагала. Информационните технологии подобряват достъпа до образование, 

улесняват възприемането на знанията и дават възможност на учениците с по-

малко усилия да развиват своите интелектуални качества. По този начин 

технологиите могат да подпомогнат превръщането на средата в училище в 

подкрепяща среда. Квалификацията на учителите в областта на 
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информационните технологии е сред основните фактори, за да се превърне 

тази възможност в реалност.  

В статията e представен модел, приложим в квалификацията на учители, 

за формиране на знания и умения за разработване на дигитална подкрепяща 

среда за превенция на отпадането от училище на ученици с ниска мотивация и 

затруднения в ученето. Разгледани са възможности за обучение на учители за 

работа в подкрепяща образователна среда чрез: 

 визуализация на учебното съдържание, чрез мултимедийни 

презентационни учебни материали 

 визуализация на учебното съдържание чрез мисловни карти 

 дигитални игри за развитие на мисленето 

 приложни програми за развитие на мисленето 

Коментират се ключови понятия, обвързани с конкретни идеи за 

създаване на дидактически материали за визуализация на учебно съдържание, 

предназначени за масовата училищна практика. Формираните умения у 

учителите-специализанти в процеса на практическото обучение са 

предпоставка за реализиране на елементи на подкрепяща образователна среда 

за учениците в риск от отпадане от училище. 

 

6.2. Kozhuharova G., Uzunova V., Kozhuharova D. (2019). Pedagogical 

Innovations in Teacher Training and Qualification in Bulgaria. ARPHA 

Proceedings 1: V International Forum on Teacher Education: Part I: Teacher 

Education and Training, pp. 373-385, doi: 10.3897/ap.1.e0352. 

https://doi.org/10.3897/ap.1.e0352 (05.11.2019) 

Резюме: 

Педагогически иновации в обучението и квалификацията на учители 

в България 
Развитието на информационните и комуникационни технологии и 

промените в мисленето на младите хора, свързани с нови реалности, изискват 

нов подход към учебния процес на съвременното поколение и от това следва 

нова визия за квалификацията на учителите. Информационните технологии 

често се приемат като единствен източник на иновации. Иновациите са 

продукт на интелектуалната дейност на хората във всички сфери на социалния 

живот и е нормално те да са обект на по-широки изследвания. 

Целта на изследването е да представи резултатите от практическия опит 

в обобщаването на видовете иновации в образователната система в България 

и тяхното приложение в процеса на квалификация на учители с различна 

степен на образование. 

Статията представя политиката във връзка с педагогическите иновации в 

Република България, предлага модел за тяхната класификация и практически 
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опит от приложението им в процеса на продължаващо обучение на учители. 

Резултатите се обобщават след анкета на учители от различни академични 

дисциплини в различни образователни нива – от детска градина до 12 клас на 

средното училище във връзка с отношението им към прилагането на иновации 

в учебния процес. 

 

6.3. Kozhuharova, D. (2018). Didactic Model for Management of Information 

and Communication Technologies Application in Teacher Training and 

Qualification in Bulgaria. Astra Salvensis - revista de istorie si cultura,  Supp 

2:199-210. (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=681267) 

Дидактически модел за управление на приложението на 

информационни и комуникационни технологии в обучението и 

квалификацията на учители в България 

Резюме: 

Свидетели сме на бързото развитие на информационните и 

комуникационни технологии /ИКТ/ във всички области на живота. 

Нарасналите технологични възможности на компютърните технологии във все 

по-голяма степен обслужват информационните потребности на обществото и 

в частност на образованието. Редица международни и национални политики 

са насочени към развитие на единна модерна ИКТ среда за образование, наука 

и иновации, въвеждане на интегрирано цифрово управление и автоматизиране 

на административния труд на учителя, приоритетно развитие на 

общодостъпно, универсално и съвместимо електронно съдържание и др. 

В процеса на информатизация се наблюдават и редица сериозни проблеми 

като липса на единна информационна и комуникационна среда, бърза 

амортизация на компютърно и терминално оборудване и липсата на 

национална ИКТ инфраструктура за съхранение и обработка на образователна 

и научна информация за развитието на ефективно образование и 

изследователска дейност. Едновременно с това българските учители имат 

нужда от ефективна квалификация за приложението на ИКТ. Използването на 

компютърни технологии в обучението пряко повлиява и изменя частно 

дидактическата система от цели, учебно съдържание, методи, форми и 

средства на обучение и учебно-материалната база. Важен елемент в тази 

посока е мениджмънта на учебния процес с приложение на ИКТ и свързаните 

с него модели за обучение. 

Тези предпоставки са в основата на представеното в статията изследване. 

Целта на изследването е да представи резултатите от прилагането на 

обобщен дидактичен модел за мениджмънт на класа, чрез използване на 

специализиран софтуер Mythware Classroom Management и обобщените 

резултати от прилагането му за квалификация на учители. 
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В изследването участват учители по различни учебни дисциплини. 

Използваните методи са: теоретичен анализ, моделиране, експертна оценка, 

педагогически експеримент, математико - статистически методи и др.  

Обобщеният модел функционира като система, в която се осъществява 

взаимодействие между отделните компоненти. Те способстват формиране в 

единство на различни компетентности – дигитална, социална, умения за 

преподаване и учене в интерактивна образователна среда и др.  

За експерименталното приложение на модела е използван специализиран 

софтуер за управление на класа Mythware Classroom Management. Чрез него се 

организира преподаване и учене в интерактивна среда. Този софтуер 

позволява на учителя да контролира и управлява класа ефективно, да ръководи 

дейностите на учениците и да поддържа добър ред в класа, да ръководи 

ученето, общуването и сътрудничеството между обучаемите.  

По значимите изводи са: 

1. Огромна роля за ефективния мениджмънт при приложение на ИКТ има 

подбора и прилагането на подходящи учебни стратегии и съответните 

софтуерни решения. 

2. Създаденият модел и дидактическата система за приложението му се 

oсновава на тенденциите за съвременното развитие на информационните 

технологии. Той следва идеите на конективизма и конструктивизма, на 

личнoстно oриентирания, дейностния, компетентностния и технoлогичния 

подходи. Разработеният и приложен иновативен модел повиши качеството на 

овладяване на знанията от обучаемите.  

 Емпирично установените факти при прилагането на модела са 

основание да потвърдим неговата ефективност. Качеството му се основава на 

ефикасната, ефективна и рентабилна технологичност на професионално-

педагогическите дейности. 

 Методическите идеи и решения, заложени в експеримента могат да 

повлияят положително върху масовата училищна практика или да подтикнат 

към нови педагогически търсения. 

 

6.4. Кожухарова, Д. (2018). Дидактическая модель применения 

информационно-коммуникационных технологий к повышению 

квалификации учителей в Болгарии. Образование и саморазвитие, Том 

13, № 2, p.38-44. DOI: 10.26907/esd13.2.05 (ISSN 1991-7740) 

https://eandsdjournal.org/wp-stuff/uploads/sites/3/2018/10/132-complete-

v2.pdf 

Резюме: 

Бързото развитие на информационните и комуникационни технологии 

(ИКТ) поставя много предизвикателства и проблеми пред образованието. 
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Необходима е адаптация на съществуващите модели на обучение, съобразно 

различните технологии. Това от своя страна поражда необходимостта от 

адекватна квалификация на учителите, за приложението им. 

Целта на изследването е да се представи обобщен дидактичен модел за 

мениджмънт на учебния процес с приложение на специализиран софтуер 

Mythware Classroom Management и резултатите от приложението му в 

квалификацията на учители. 

Разработването и адаптирането на модела подпомага продължаващото 

обучение на учителите и съответно по-ефективната им работа при прилагане 

на информационните и комуникационни технологии в процеса на обучение. 

 

Г.7. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ 

СПИСАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В 

РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ 

 

7.1. Кожухарова, Д. (2020). STEAM технологиите за активно и 

интегративно учене. Е-сп. “Science and Technologies”, vol. X, Number 7: 

Education, ISSN 1314-4111 

[http://www.sustz.com/bg/?f=journal&number=80] (31.08.2020) 

Резюме: 
Редица изследвания доказват, че когато се използват определени подходи 

за преподаване, учениците не само научават повече, но и изпитват по-голямо 

удовлетворение от процеса на обучение. Активното и интегративно учене са 

основната концепция, залегнала в STEAM обучението. То е 

трансдисциплинарен подход за преподаване и учене, който навлиза в 

Българското образование през последните няколко години. В статията са 

разгледани същността и особеностите на STAEM образователен модел. 

Предложена е класификация на елементите на STAEM образователен модел. 

Развитието на ИКТ обуславя и все по-масовото им навлизане в 

образованието. Все повече производители предлагат технологии, създадени 

специално за образователни цели, в това число инструмент за STEAM 

образование. Такъв е и комплекта WeDo 2.0 на Lego. Той се състои от различни 

по функционалност лего блокчета (включително управляеми), програма за 

създаване на алгоритми за управлението на създадени Лего-модели и 

разработени учебни програми, чрез които учениците могат лесно и приятно да 

изучават математика, науки и технологии. Проследени са фазите, през които 

минава едно STEAM обучение, проведено с Lego WeDo 2.0. 
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7.2. Кожухарова, Д. (2020). Методът на "работните станции" в обучението. 

KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers, Vol 40.2 Education, 

pp.367-373, ISSN 2545-4439 

Резюме: 

Съвременото образование изисква търсене на нови методи и средства за 

реализирането им. Новите поколения ученици също ни предизвикват да 

прилагаме нови подходи за взаимодействие в класната стая и извън нея. 

Развитието на информационните технологии от друга страна също ни 

предизвиква към търсене на технологични педагогически решения. 

Ето защо си поставих за цел да разкрия същността на един не много 

популярен метод в българското училище – методът на „работните станции“. В 

статията са разгледани същността на метода на работните станции, формите за 

приложението му (станции в отворен кръг, станции в затворен кръг, разделени 

станции, станции с избор на възможности) и тяхната специфика. Описани са 

фазите през които се преминава при прилагане на метода и изискванията към 

учебния материал, предлаган за обработване по станциите. 

Ученето по станции е свързано с промяна на пространството, в което се 

провеждат учебните занятия и с нагласите на учениците за протичането на 

учебния процес. В тази връзка е описана необходимата подготовка на 

учениците за работа по метода на работните станции. 

Оценяването на знанията и уменията на учениците, придобити по време 

на обучението е основен проблем в образователния процес. В статията се 

разглеждат възможностите за проверката и оценката на работата на учениците 

при прилагане на метода на станциите, самооценката, която учениците могат 

да си направят и ролята на учителя по отношение на контрола и оценката на 

напредъка на учениците. 

Методът на работните станции може да се прилага както при 

конвенционалното обучение, така и в електронните, дистанционните и 

смесените форми на обучение. Съвремените информационни и 

комуникационни технологии предлагат различни инструменти за провеждане 

на обучение по метода на станциите в електронна среда. Много подходящи за 

такова обучение са облачните технологии от типа софтуера като услуга. Те 

предлагат ралични образователни приложения, достъпни за крайния 

потребител чрез уеб браузър, каквито са и приложенията на Google за 

образованието – G Suite for Education. В статията е предложено технологично 

решение за използване на приложението за създаване на виртуалната класна 

стая Google Classroom за организиране и провеждане на обучение по метода 

на работните станции. Разгледани са неговите възможности за задаване на 

задачи, в различни станции, на целия клас или отделни ученици и оценяването 

им. Представена е и възможността за генериране на връзка към Google Meet за 
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осъществяване на видеоконферентна връзка между учителя и учениците по 

време на провеждане на обучението. 

 

7.3. Бобева, К., Кожухарова, Д. (2020). Влияние на достъпа до интернет 

върху устойчивостта, концентрацията и обема на вниманието при 

ученици от 11 клас. Е-сп. "Педагогически форум", бр.2, ISSN:1314-7986, 

DOI: 10.15547/PF.2020.014. https://dipkusz-forum.net/article/332/vliyanie-

na-dostpa-do-internet-vrhu-ustojchivostta-koncentraciyata-i-obema-na-

vnimanieto-pri-uchenici 

Резюме: 

Информационното общество, в което живеем все повече ни прави 

зависими от Интернет. Това носи позитиви в организацията на процеса на 

обучение на съвременните ученици, тъй като разнообразява методите и 

средствата, а същевременно предизвиква техния интерес. От друга страна 

цифровизацията води до необходимост от изследвания в областта на 

психологичното въздействие на технологиите върху учениците. 

Вниманието има съществена роля в обучението, тъй като представлява 

регулиращ психичен механизъм, осигуряващ протичането на когнитивните 

процеси. Вниманието и неговите характеристики до голяма степен 

предопределят поведението, усвояемостта на учебния материал и 

постиженията на учениците. 

В статиятa са представени резултатите от изследване за влиянието на 

достъпа до интернет върху устойчивостта, концентрацията и обема на 

вниманието при ученици от 11 клас 

 

 

7.4. Кожхухарова, Д. (2020). GoBrunch – един вариант на платформа за 

дистанционно обучение със свободен достъп. е-сп. Педагогически 

форум, бр.1, ISSN 1314-7986. DOI: 10.15547/PF.2020.002, https://dipkusz-

forum.net/chapter/46/broj-prvi 

Резюме: 
В статията е предложена една възможност за приложение на безплатната 

платформа за видеоконферентни връзки за дистанционно синхронно обучение 

– GoBrunch. Разгледани са възможностите на платформата за създаване и 

администритане на курсове за дистанционно обучение. Описан е и начинът на 

присъединяване на учениците в създаден от учителя курс, както и начините за 

синхронна комуникация между учител и ученици. Предложени са няколко 

други безплатно решения (приложения и платформи) за провеждане на 

дистанционно обучение и онлайн съвещания.  
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7.5. Кожухарова, Д., Тодорова, В. (2019). Европейска нощ на учените 2019 

в Стара Загора и Хасково. сп. Наука, бр. 6, стр. 33-35, ISSN 0861 3362 

(печатно) ISSN 2603-3623 (електронно) (http://spisanie-nauka.bg/arhiv/6-

2019.pdf) 

Резюме: 
Инициативата Европейска нощ на учените се провежда за 17 път в Европа 

в последния петък на месец септември. България е част от проекта на 

Европейската комисия за 16-та поредна година. В статията е описана 

организацията и протичането на събитията в Нощта на учените през 2019 г. от 

ДИПКУ на Тракийски университет – Стара Загора. През тази година 

инициативата в града протече под мотото „Науката в полза на икономиката и 

обществото“. Основните акценти бяха върху развитието на технологиите и 

приложението им в науката и образованието.  

Успоредно със събитията в Стара Загора се проведоха и инициативи в 

Хасково, където Филиалът на Тракийския университет за поредна година се 

включи активно с дейности, свързани с техниката в полза на здравето. 

 

7.6. Кожухарова, Д. (2019). Създаване на тестове с Google Forms. е-сп. 

Педагогически форум, бр.1, ISSN 1314-7986. DOI: 10.15547/PF.2019.008, 

http://www.dipku-sz.net/izdanie/605/szdavane-na-testove-s-google-forms 

Резюме: 
Google Forms (Формуляри) е приложение на Гугъл за създаване на 

анкетни форми, викторини и тестове и събиране на отговори. То е част от 

безпалтния пакет от облачни приложения на Гугъл за образованието – G Suite 

for Education, като е достъпно за всички потребители с регистрация (акаунт) в 

Гугъл. 

В статията са представени възможностите на Google Формуляри за 

създаване и администриране на тестове. Описани са опциите за настройки на 

формуляра, възможностите за задаване на въпроси с различен вид отговори, 

вмъкването на различни допълнителни елементи (текст, видео, изображеня), 

възможностите за споделяне на формуляра и съвместна работа с него, както за 

оценяване и оповестяване на резултата от проверения тест. 

 

7.7. Кожухарова, Д., Топалска, Р. (2018). Използване на литературен герой 

от приказка, изучавана по Литература, при обучението по 

Компютърно моделиранев 3 клас. е-сп. Педагогически форум, бр.4, 

ISSN 1314-7986. DOI: 10.15547/PF.2018.028, http://www.dipku-

sz.net/izdanie/590/izpolzvane-na-literaturen-geroy-ot-prikazka-izuchavana-

po-literatura-pri-obuchenieto-po 

Резюме: 
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В статията е представен методически вариант за изучаване на програмата 

Scratch в часовете по Компютърно моделиране в 3 клас, чрез използване на 

литературен герой от приказка, изучавана по литература. Направен е анализ на 

резултатите от наблюдението върху получените знания и умения на 

учениците, след апробиране на методическия вариант и от анкета, отчитаща 

способността на учениците да обяснят настъпилата промяна в поведението на 

героя чрез дигиталното съдържание, което са направили. 

 

7.8. Кожухарова Д. (2017). Квалификацията на учителите за приложение 

на ИКТ в мениджмънта на класа. Сборник конференция: ХІІ 

Международен балкански конгрес „Образование за живота, 

професионалната реализация и благополучието“ 

Резюме: 
Бързото развитие на ИКТ през последните десетилетия и приложението 

им във всички области на живота, наред с позитивите, които носи, поставя и 

широк спектър от проблеми, свързани с всички области, в т.ч. и в 

образованието. Част от тях са свързани с липсата на интегрирани системи за 

управление на процесите в образователната сфера и съществуващия дефицит 

на квалифицирани ИТ специалисти, липсата на система за постоянна 

квалификация на учителите за ефективно използване на съвременни ИКТ; 

липсата на достатъчно като количество и качество онлайн цифрово 

съдържание за адекватно провеждане на съвременен образователен процес. 

Целта на статията е да представи резултатите от едно изследване, 

свързано с подбора и адаптацията на специализиран софтуер за организация 

на процеса на обучение и експерименталното му приложение в 

квалификационни курсове с учители.  

Описана е експерименталната дейност по приложение на 

специализирания софтуер Mythware Classroom Management за управление на 

класа в квалификационни курсове с учители и съответните резултати. 

 

7.9. Kozhuharova, G., Uzunova, V., Todorova. V., Ivanova, D. (2017). Teachers’ 

Training for the Development of Inclusive Environment in the Classroom. 

KNOWLEDGE – International Journal Scientific Papers, Vol 17.1 Educational 

and Social Sciences, pp.107-114 /Global Impact&Quality Factor 1,322(2016)/ 

Резюме: 
Преждевременното отпадане на учениците от училище е проблем, 

засягащ в различна степен всички европейски страни. Не случайно това е и 

предмет на европейските и национални политики,  заложени в стратегиите за 

развитие на образованието до 2020. Това насочи нашите изследвания към 

проучване на тенденциите за развитие на проблема в България. Основните 
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източници на изследването са данни от Евростат, анкетни проучвания с 

учители за проблемите и причините за отпадане на ученици от училище. 

В статията представяме опита на Департамента за информация и 

повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет, Стара 

Загора, България за организацията и провеждането на квалификационен курс 

за създаване на приобщаваща образователна среда. Учебният план е изготвен 

на базата на анкетно проучване сред учители и ученици относно състоянието 

и проблемите на образователната среда в България. Обученията са включени 

в Националната програма Квалификация на учителите за 2016година. Част от 

тях са апробация на модули от разработена учебна програма по проект 

EMPAQT, с участници от Малта, Италия, Румъния, Турция и България. 

 

7.10. Kozhuharova, G., Ivanova, D., & Kozhuharov, M. (2016). The Educational 

Cluster as a Form for Implementing Innovative Policies and Practices in 

Education and Teacher Training. KNOWLEDGE – International Journal 

Scientific Papers, Vol 13.2 Educational and Social Sciences, pp.47-51. ISSN 

1857-92 /Global Impact&Quality Factor 1,023(2015)/ 

Резюме: 
Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“ за развитие и растеж 

през следващото десетилетие очертава приоритетите в областта на 

образованието, а именно развитие на изследванията/иновациите и цифровото 

общество, което е в пряка връзка с използване на информационните и 

комуникационните технологии. /http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm/ 

Образованието е призвано да отговори на тези реалности като подготви 

студентите, университетските преподаватели и учителите за осъществяване на 

съвременен образователен процес. Бурното развитие на иновативни 

технологии изисква адаптирането им за процеса на обучение, създаване на 

адаптирани методики за обучението и своевременна подготовка на 

преподавателите в отговор на потребностите и мисленето на съвременните 

ученици. Университетите и училищата не могат да намерят лесно отговор на 

всички тези въпроси. Необходима е интеграция на институциите, 

заинтересовани за развитие на образованието. Възможност за това дават 

клъстерите и по-специалн образователните клъстери. 

 

7.11. Кожухарова Г., Д. Иванова (2011). Компетенциите по природни науки 

– добри практики в Стара Загора. сп. „Наука”, бр.5 

Резюме: 
Тракийски университет – Стара Загора, чрез Департамента за информация 

и повишаване квалификацията на учителите участва в инициативата „Нощ на 

учените“ на Европейската комисия през 2011г. за шеста поредна година. 
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През 2011 г. Европейската нощ на учените се превърна в естествен 

завършек на организираната от Тракийски университет международна научно-

практическа конференция на тема „Ключовите компетенции в образованието 

– стратегии и практики“, която проведе работните си заседания на 22-

23.09.2011 г. В конференцията и събитията през Нощта на учените взеха 

участие представители на Университета в Ставангер – Норвегия, Висшето 

училище по информатика в Лотз – Полща, Космическия център на НАСА в 

Измир – Турция, НПО Европол – Италия, висши и средни училища от 

България, представители на Сдружение Център за творческо обучение – 

София, които са партньори на ДИПКУ в няколко международни проекта. 

Статията описва организацията и провеждането на събитията. 

 

7.12. Кожухарова, Г., Сребрев, П., Иванова, Д. (2009). Квалификацията на 

учителите за използване на информационни технологии в 

образованието. сб. "Образователни технологии 2009”, ТУ – София, ИПФ 

– Сливен, 2009 

Резюме: 

Един от основните фактори за осъвременяване и модернизиране на 

образователния процес е квалификацията на учителите. Те трябва да бъдат 

стимулирани и подпомогнати в професионалното си развитие, което е част от 

държавната политика на всяка европейска държава. Компютърните умения и 

приложението им в образованието е една от основните ключови компетенции 

на съвременния човек. Компютърните умения, интегрирани с 

професионалната подготовка на учителя са основа за осъвременяване на 

учебния процес по различните учебни предмети. В Националната стратегия за 

въвеждане на ИКТ в българските училища част от главните цели са свързани 

с обучение, основано на прилагане на иновационни методи и подходи в 

обучението, именно:  

 Модернизиране на цялостната образователна система и подобряване на 

качеството на образованието така, че всички ученици да бъдат изцяло 

подготвени за информационното общество чрез постигане на компютърна и 

информационна грамотност.  

 Развиване на уменията на учителите за използване на ИКТ за 

преподаване и обучение.  

 Разработване на модели за обучение, надхвърлящи основните ИКТ 

умения, водещи отвъд стратегиите с учебна цел, необходими да влеят 

иновации в учебния процес.  

 Осигуряване на качествена образователна система, основана на 

добрите традиции на българската образователна система и опита на 

Европейската общност.  
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 Увеличаване способността за изява и децентрализиране на 

управлението на образователния процес на локално ниво, увеличаване на 

институционалния и аналитичен капацитет на национално и локално ниво за 

целите на формулирането, планирането, оценката и анализа на политиката. 

Специфичните цели са:  

 Осъществяване на програми за обучение на учителите.  

 Включване на ИКТ в учебните програми и в програмите за обучение на 

учителите.  

 Създаване и адаптиране на образователен софтуер, като се вземат 

необходимите мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост. 

В статията е изследвана мотивацията на учителите за използване на ИКТ. 

Разгледана е информационно образователна среда (ИОС) за компютърно 

обучение в квалификационните форми за учители. Представена в структура на 

ИОС за компютърно обучение в квалификацията на учители. Предложени са 

учебни модули за реализация на ИОС в квалификацията на учителите. 

Изведени са проблеми в обучението и квалификацията на учителите за 

използване на информационни технологии. 

 

Г.9. СТУДИИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С 

НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ 

КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ 

 

9.1. Галя Кожухарова, Лина Йорданова, Милена Илиева, Дончо Донев, 

Даниела Кожухарова, Вера Тодорова. (2019). Ролята на Програма 

„Еразъм+“ при взаимодействието между образованието, обучението, 

младежта и света на труда. Тракийски университет - ДИПКУ, ISBN 978-

954-691-081-3 

Резюме: 
Настоящото проучване представя независима оценка за ролята на 

Програма „Еразъм+“ и взаимодействието между образованието, младежта и 

света на професионалната реализация. Изследването е проведено от екип на 

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при 

Тракийски университет – Стара Загора в периода август – октомври 2019 г. по 

поръчка на Центъра за развитие на човешките ресурси.  

 

9.2. Galya Kozhuharova, Lina Yordanova, Milena Ilieva, Doncho Donev, Daniela 

Kozhuharova, Vera Todorova. (2019). The Role of Erasmus+’ in the 

relationship between education, training, youth and the labor world. 

Trakia University - DIITT, ISBN 978-954-691-082-0 

Резюме: 
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The current research presents an independent evaluation of Erasmus+ impact 

on the interaction between education, training, youth, and professional development. 

The research is conducted by the Department for Information and In-Service 

Teacher Training, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria from August to 

October, 2019 and is contracted by the Human Resources Development Center.  
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