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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за присъждане на академичната длъжност „Доцент“ за нуждите на 

ШУ „Епископ Константин Преславски“, обявен в ДВ, бр. 30/11.04.2017 г.  

в област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …, 

Научна специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ 

Данни за конкурса 

В обявения конкурс участва само един кандидат д-р гл. ас. Красимир Валентинов Харизанов от 

факултета по математика и информатика, катедра „Методика на обучението по математика и инфор-

матика“, ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

Становището, което представям е написано въз основа на Заповед на Ректора № РД-16-

108/08.06.2017 г., на Научното жури по процедурата, Протокол №1 от 15.06.2017 г. в съответствие с 

чл.68, ал. (1), (2) и (3) от Правилника за развитието на академичния състав на ШУ и чл.57 от Правил-

ника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България. 

Данни за кандидата 

За конкурса кандидатът представя всички изискуеми документи, които удовлетворяват необхо-

димите изисквания. Няма допуснати нарушения.  

Кандидатът е роден на 02.12.1981 г. в гр. Шумен (9700), ул. “Владайско въстание“ №27, вх. Б, ет.3 

Средното си образование завършва в Техникум по облекло и хранене, гр. Шумен през 2000 го-

дина, висшето си образование – в гр. Шумен, факултет „Математика и информатика“, специалност 

„Информатика“ (бакалавърска и магистърска степен) през 2006 г. 

Професионална реализация 

Гл.ас. д-р Красимир Валентинов Харизанов е преподавател във висше учебно заведение: от 

15.10.2006 г. до 30.10.2016 г. е асистент в ШУ. Защитава докторска дисертация на 15.06.2016 г. на 

тема: „Конструктивни подходи в организацията и провеждането на електронно обучение“ и получава 

образователната и научна степен доктор по „Методика на обучението по математика и информати-

ка“, а от 30.10.2016 г. е главен асистент в ШУ.  

Описание на научните трудове. Наукометрични показатели. 

За конкурса кандидатът представя следните документи: 

 професионална автобиография; 

 диплома за завършено висше образование; 

 диплома за придобиване на образователна научна степен „доктор“; 

 списък на публикациите; 

 справка за забелязани цитирания; 

 декларации; 

 резюмета на статиите и самите статии  

Област на професионални интереси 

Научните интереси на кандидата са в областите: обучението по информатика, информационни 

технологии, методика на обучението по информатика. 

Учебно-преподавателска дейност 

Съгласно справката по допълнителните показатели тази дейност е свързана с: 

 аудиторни и извънаудиторни занятия с насоченост разработка на курсове, осигуряващи 

занимания в практическа среда извън училище или научна организация; 
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 аудиторни занятия във висшето училище: семинарни занятия, лабораторни упражнения, 

текуща педагогическа практика по информатика; 

 софтуерни технологии, WEB дизайн, мултимедийни технологии; 

 разработване на лекционни курсове по дисциплините информатика и информационни 

технологии, както и методика на обучението по информатика и информационни технологии. 

Обобщаващ анализ на научноизследователската дейност 

В тази насока са представени: 

1. Дисертационен труд за придобиване на ОНС – Доктор. 

2. Монография – 1 брой (в съавторство). 

3. Електронен модул към център за дистанционно обучение. 

4. Учебници (2 броя – в съавторство). 

5. Списък на учебни помагала – 6 на брой, като на всички е първи автор. 

6. Списък на статии (13 на брой). 

От представените статии 4 са на английски език, а останалите – на български език. 

Научноизследователската му работа и научните му приноси са концентрирани върху идеи в 

следните направления, отнасящи се до началното, средното, висшето и продължаващо образование, 

като акцентът е насочен повече към висшето и продължаващото образование: 

I
-во

 направление. 

В основата на това направление се обръща внимание на план-конспекти, реализирани с раз-

лични технологични средства в предложени сценарии (виж в монографията). Това е осъществено с 

описанието на редица примери, свързани с урочни сценарии чрез информационни и комуникационни 

технологии. 

Представена е авторска WEB платформа, свързана с осъществяването на целта на практичес-

кото обучение на бъдещите учители по математика, информатика и информационни технологии. 

Посочени са показатели за експертна оценка на урок и влиянието им върху процеса на създа-

ване на план-конспект. Представени са стандарти и спецификации за описание на електронни дидак-

тически сценарии. 

II
-ро

 направление – Отнася се до създаване на образователни сценарии, прилагащи нови стра-

тегии (виж ръководството в съавторство с първи автора кандидатът). 

Също предложени са модулни сценарии, които подпомагат учители и лектори лесно да се спра-

вят със сценарии на предложен авторски инструментариум чрез методология по проекта GLOTHNK, 

а за подготовката в същата насока е създаден учебник по информационни технологии за 5
-ти

 клас, 

според Новите държавни образователни стандарти, с основна цел развитието на умения върху пред-

видените в учебното съдържание информационни технологии. 

Интерес в него представляват включените рубрики с разнообразни подходи и методи, така че 

всеки ученик, студент, преподавател, родител, да може да развива своите дигитални компетентности. 

По-нататък, в това направление, представлява интерес книгата на учителя, която му позволява 

във всеки урок да следва определени действия по време на часа. 

Обърнато е внимание на оценяването, което трябва да включва технически умения, т.е. тази 

книга е полезна с включената в нея актуална учебна програма по информационни технологии за 5
-ти

 

клас. 

III
-то

 направление – Методически проблеми, свързани с повишаване квалификацията на учите-

лите. Към нея се отнасят статиите [1], [2] и [3]. 

Става въпрос за решаване на проблеми, свързани с предлагане на идеи за обогатяване съдържа-

нието на курсовете по методика на обучението по информатика и информационни технологии. Това, 
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особено, се отнася до учителите, които не са избрали съответна насока, която дава възможност за 

определяне на продукта, според изискванията на обучението, предвидени за 9÷12 клас. 

В същата насока са и методическите проблеми при преминаване към ribbon интерфейса в MS 

Office. 

Систематизирани са проблемите в обучението по информационни технологии в процеса на 

преминаване от по-старите версии на MS Office пакетите към 2007 г. или 2010 г. Предложени са ре-

дица методически инструкции. 

В същата насока са посочени и някои възможности за изява на най-малките ученици по матема-

тика и информационни технологии. Систематизирани са възможности за проверка на познанията им 

извън класната стая. 

IV
-то

 направление – Отнася се до методически проблеми, свързани с електронното обучение. 

Към това направление се отнасят редица разработки (виж [4],[5],[7],[8],[9],[10],[11], [12], [13]). 

Приносите в това направление са свързани с обогатяване познанията на обучаващи и обучавани 

в контекста на информационните технологии. 

Например в [4] се представя WEB платформа за студенти, която намира приложение по време 

на практическите им упражнения. 

Систематизирани са възможности за съставяне на учебни ресурси, проектиране на електронни 

тестове със съответен анализ. 

В [5] е представено електронно обучение на студентите по време на педагогическите им прак-

тики. 

В [7] е представена WEB платформа, интегрирана в обучението на студенти също в педагоги-

ческата им практика. Систематизирани са основните функции и възможности на различните потре-

бителски роли, свързани с подготовката на студентите-стажанти. Представено е адаптиране на плат-

формата към разработването на дидактически уроци с помощта на съвременните WEB технологии. 

В [8] се разглежда електронно обучение, свързано с висшето училище със студенти редовно и 

задочно обучение. 

Тук приносът е много съществен, тъй като се отнася до студенти, използващи авторска методи-

ческа платформа за създаване на план-конспекти на уроци по математика и информатика по време на 

студентските практики. 

В [9] се предлагат няколко вида онлайн реализации на платформи, съпоставени с авторска 

платформа, в която подробно е описано адаптирането на посочените по-горе платформи за развитие-

то на дидактическите уроци по математика, информатика и информационни технологии. 

В [10] е представено мнение на студентите относно прилагането на съвременни дидактически 

технологии в обучението. 

Същественото тук е, че са разгледани две групи приложения (онлайн и десктоп формат), в кои-

то са систематизирани някои предимства и недостатъци. 

В [11] отново е представена авторска реализация на WEB платформа за създаване на план-

конспекти от студенти, придобиващи педагогическа квалификация Учител по математика, информа-

тика и информационни технологии. 

В [12] е представена също реализация на WEB платформа, с помощта на която да се организи-

рат практическите занятия на бъдещите учители. Посочени са идеи за приложение и бъдещо развитие 

(надграждане) на платформата. 

В [13] е представена ролята на мултимедийни и хипермедийни инструменти. Предложена е съ-

що авторска реализация на WEB приложение за създаване на мултимедийни тестове, с насоченост 

оценка и самооценка. 

V
-то 

направление – Отнася се до проблема, свързан с преподаването на деца билингви. 



Hanpultep, e [6] ca npeAcraBeHx npeAr4McrBara n HeAocrar"bunre or u3rroJr3BaHero Ha npoyqBaulo
6a:upaHo o6yreHne B ABye3HqHH fpyrru.

Or HgroxeHoro Ao ryK trcHo ce oqepraBar HayqHr,rre npr,rHocrz H nocrrz)KeHlrfl Ha rau4n4ara e o6-
Jlacrra Ha MeroAr4KaraHa o6yueHnero ro r\,rareMarnra, uHQopMarilKa ra aHQoplaaqnoHHli rexHoJron4r,r.

flpueuav HarItJIHo aBTopcKara cnpaBKa Ha pe3loMerara, orpiBflBax\r4 npnHocrnre B npelcraBeHlrre
TpyAoBe u cqHTaM, qe KaHAuAar"br tlpaBr4nHo oUeHrBa Ha)qHou3cJreAoBareJrcKara cu AefrHocr.

3a :saqnuocrra Ha npl4Hocnre roBop,rr r4 npeAno)KeHare urlrt4paHr4A Ha ny6luxaqHure (Ha 6poit 26).

B rasu HacoKa xapaKTepbr Ha Hay{HI4Te rrprrHoca e cBBp3aH c o6orarseaHe Ha ctulecrByBarrlr4Te re-
opnH B neAarorHqecKara npaKruxa,r'sit Karo B ocHoBara AN{ cro.flt'cT,BpeMeHHH rrocrHxeHnr Ha HayKo3Ha-

HI/ICTO.

Bcr'ulHocr BcHt{KI4Te n,ly ny6rnrcaut}1 AMar rptx npoQAr, TeMarnqHa u HayqHo - npoQecaoHarHa

onpeAeneHocT H HacoqeHocT B MeroAHKaTa Ha o6yrenzero, npeAa Bcr4qKo, no aHQoprvrarvrKa a nH$oprua-
IIHoHHTZ rexHoJloflrl4, crpevefixr4 ce Ia o6orarz KaKTo Hayr{Ho - MeroAlrqecKara reop[q , TaKa H c'borBer-

HaTa npaKTilKa.

HaytuottscJreAoBarencKara My 4efiHocr e cBBp3aHa rr e yqacrvero My B peflr4rla rrpoeKrn (yracrna,r e

e l4 HaqraoHiurHlz t4 BbrperxHr.r yHHBepcurercrcu npoercrH).

Kaxro Beqe [ocoqax, no - rope, HaflHon3cneAoBareJrcKara My npoAyKr-lr,{fl, orpa3eHa n 6rlrapcrv H

t{yxAn HayrIHIr v31aHus u c6opHaqu or Ha) {Hr4 xoHQepeHqvrr HaMlapa orpa}(eHne z e yre6HH noMaraJra or
l-'uAo l2-" rclac, Kor4To ca B ocHoBara Ha o6paaoBareJrHl4 cueHapfiH, ilpunarau1z cbBpeMeHHn rzHQoprraaurz-

oHHpI TexHoJIorHH, o6orarrnauln MeroAr{Kara Ha o6yveHae rro MareMarzKa u uHQopvlarvKa c MeroAilL{ecKr4

aHarw3 Ha [HoBauDoHHu MeroAu e o6yreHuero B rpaHuuure Ha ocHoBHoro, cpeAHoro tr Br4cuero o6pa:o-
BAHHE.

Btg ocHoea Ha Ilocor{eHoro cqHTaM, r{e pa3Br,rrr,rre or KaHAr,rAara HAev rqe oKaxar rrnoAorBopHo B'b3-

4eficreae Bbpxy reopurra n npaKrlrKara Ha o6yueHnero.
Br,g ocHoea Ha roBa AaBaM rIoJIoxr4TeJrHa orIeHKa Ha KaHAHAara A-p Kpacavrzp Baneurnson Xapra:a-

HoB 3a qflnara My rlpoAyKuvs ]4 npelnaraM Ha yBaxaeMxre qreHoBe ua HayrHoro xypr4 Aa noAKpen sr nprl-
cbxlaHero Ha aKaAeMHqHara AJrt)KHocr ,,.{oqeHT" Ha KaHAHAara 3a HyxAr4re Ha lllyrtteHcKH yHrzBepcnTer.

rp. lllyneH
25.07 .2017 r. flpoQ. a-p


