
РЕЦЕНЗИЯ 

   от Проф. д-р Пелагия Михайлова Терзийска, преподавател в ЮЗУ 

„Неофит Рилски”, Благоевград на материалите, представени за участие в 

конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” за нуждите на 

Педагогически факултет - Тракийския университет, Стара Загора по 

Теория на възпитанието и дидактика, област на висше образование 1. 

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика; научна 

специалност Специална педагогика” 

Настоящата рецензия е изготвена на основание заповед № 

1924/26.07.2021 г. на ректора на Тракийски университет, Стара Загора, 

както и на решение на научното жури по процедурата.  

В конкурса за „професор”, обявен в Държавен вестник, бр.43 от 

21.05.2021 г. и в интернет страницата на Тракийския университет 

единствен кандидат е доц. д-р Мария Славова Тенева. Процедурите по 

хода на конкурса са в съответствие със ЗРАСРБ и ПРАС на Тракийски 

университет. 

1. Общо представяне на кандидата   

Доц.  д-р Мария Тенева е преподавател от катедра „Педагогически и 

социални науки”  към Педагогическия факултет на Тракийския 

университет –  Стара Загора.  

В периода 1999-2009 г. е начален учител в ОУ „Чудомир“, гр. 

Казанлък. 

Развитието на научната и преподавателската й кариера в Тракийски 

университет, Педагогически факултет е от 2005 година, където 

първоначално е докторант и през 2008 година защитава дисертационен 

труд, а от 2009 г е преподавател - асистент и гл. ас. През 2012 година 

получава академичната длъжност доцент. В периода 2013-2016 г. 

изпълнява длъжността Ръководител на катедра ,,Педагогически и социални 

науки”. 

2016-2019 г. е Научен секретар на ПФ на ТрУ.  От януари 2020 г до 

настоящия момент. отново е  ръководител на катедра ,,Педагогически и 

социални науки” в ПФ. Научната,  преподавателската и административната 

й дейност я представят като утвърден и уважаван университетски 

преподавател.  

Доц. д-р М.Тенева чете лекции и ръководи семинари и практически 

упражнения на студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” в ПФ на 

ТрУ. Сред основните курсове, които води са: Дидактика, Педагогика на 



общуването, Социално педагогически подходи на работа и консултиране 

на деца, Управление на класната стая, Училищна администрация, 

Съвременната образователна парадигма. Разработва авторски електронни 

обучителни курсове в електронната платформа за обучение на студенти по 

тези учебни дисциплини, включително и по Дидактика за начален етап на 

основното образование и Доцимология. 

Провежда квалификационни курсове и тренинги с   педагози, които 

са насочени към изясняване на актуални проблеми на съвременното 

училище, като: ,, Конфликти, агресия и тормоз в училище”, ,,Оценката на 

ученическите знания, като мотивиращ и възпитателен фактор в учебно-

възпитателния процес”, ,,Самооценяването като фактор за повишаване 

познавателната активност на учениците”, ,,Интеракция в обучителния 

процес”, ,,Превенция на отпадането от училище”.  

През периода 2016-2021 г. участва в експертни групи към МОН за 

оценяване на учебници за средното училище.  

Участва в 1 международен, 5 национални  научни или образователни  

проекта. Ръководител е на 3 факултетни научноизследователски проекта. 

Научен ръководител е на един успешно защитил докторант. 

Член е на научно жури по конкурс за заемане на академични 

длъжности и присъждане на образователна и научна степен ,,доктор”. 

Научната и преподавателската дейност на доц. д-р М. Тенева правят 

впечатление с разширяването на научните търсения, непрекъснатото 

обогатяване на тематиката на лекционните курсове и задълбочаването на 

връзката между теория и практика. 

 

            2. Научна и научноприложна дейност на кандидата 

В обявения конкурс доц. д-р Мария Тенева участва с публикуван 

хабилитационен труд от 155 страници, 2 монографии, от които едната в 

съавторство и още 28 публикации както следва: 15 статии и доклади 

публикувани в издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация, включително 5 са в съавторство, а 8 са 

на английски език; 10 статии и доклади, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове една, от които в съавторство; 3 студии, публикувани в 

нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в 

редактирани колективни томове.  



Научната продукция отговаря на профила на обявения конкурс и е 

достатъчно основание за участие на доц. Тенева в конкурса за професор. 

Публикационната  дейност е свидетелство за постиженията ѝ като учен – 

специалист в областта на дидактиката. 

Приемам представената от кандидата справка за цитиранията (общо 

48, от които 10 цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и 

колективни томове) като израз на интерес и уважение към нейните 

проучвания. 

Анализът и оценяването на представените публикации определено 

показват разработването на актуални и значими проблеми в областта на 

педагогика и най-вече на дидактиката.  

 

3. Анализ на хабилитационния труд 

Доц. д-р М. Тенева представя оригинален научноизследователски труд 

„Ученето и неговата ефективност (3.-4. клас)”, който заслужава особено 

внимание. Монографията е пряко свързана с експертизата на автора. В нея, 

от гледна точка на проблема за ефективността в педагогическата теория и 

практика, са анализирани теоретични концепции за дидактическата 

ефективност и в по-конкретен план за ефективността на ученето.   

Oбосновани ca характеристики на ефективното учене. Направен е опит за 

разграничаване на понятията успешно учене и ефективно учене в процеса 

на обучение.  

 На основата на анализирани различни теоретични постановки и  

педагогически теории за ученето се изясняват психологическите основи на 

ученето, представят  се обосновано различни стилове на учене при хората, 

анализира се ефективността на методите за учене, които се поставят в 

йерархична зависимост, съобразно тяхната ефективност. Дидактическата 

ефективност се обвързва с резултатите от ученето на учениците в 

обучението. 

 В хабилитационния труд е анализирана и защитена базовата за 

направеното изследване позиция за дефинираното от автора определяне на 

успешно и ефективно учене. 

      Във втората част се представят и анализират резултати от емпирични 

изследвания, измерващи ефективността на ученето на учениците от 3. и 4. 

клас. В изследователската дейност, насочена към диагностика на ученето в 

процеса на обучение и неговата ефективност, се приемат три критерия - 



умението на ученика за превръщане на теоретичните знания в процедурни 

(приложение на знанията), състоянието на логическото мислене и на 

творческото въображение на учениците. Определени са и  и съответните 

показатели към тези три критерия - ниска степен; средна степен; висока 

степен.  

 Изследователската дейност проведена в периода 2019 – 2020 година 

е реализирана със 120 ученици от 3. и 4. клас на началния етап на 

основната образователна степен. Изследването по български език в 3 клас 

и по математика в 4 клас е извършено с равен брой ученици – по шестдесет 

ученици. Двете целеви групи респонденти са изравнени по полов признак – 

по 30 момичета и 30 момчета. 

Използваните изследователски методи: тест, контент-анализ, 

персентилен анализ, статистически методи за обработка на резултатите 

дават възможност да се получи пълна картина на изследвания проблем и за 

очертаване на проблема в училищната практика. 

На основата на получените резултатите се разкрива динамичния 

характер на ефективността на ученето в обучението. Констатира се, че 

динамичността се влияе от своеобразието на изучаваните теми и от 

спецификата на конкретните задачи. Обобщава се, че ефективността на 

ученето при обхванатите в изследването ученици се движи във високи 

граници; налице е висока степен на удовлетвореност, както по отношение 

на приложимостта на знанията, така също и за проявлението на 

логическото мислене и на творческото въображение, което обучаемите 

демонстриратат в процеса на обучение. 

Представеният хабилитационен труд, разкрива състоянието на 

изследвания проблем за ученето и неговата ефективност в процеса на 

обучение в педагого-психологическата научна литература, представя 

разработен авторски инструментариум за диагностика на 

ефективността на ученето на учениците от 3. клас по български език и 

по математика на учениците от 4. клас, който определено ще бъде полезен 

за педагогическата практика. 

 

4. Анализ на други научни трудове 

Анализът и оценяването на представените публикации показват 

стремежа на доц. д-р М. Тенева да разработва актуални и значими 

проблеми.  Такъв е проблемът за растящият брой на учениците, отпадащи 

от училище, който е представен в монографията „Отпадането от 



училище“ в съавторство с доц. д-р Е. Лавренцова. Уводът и втората част, 

включваща три глави - около 100 страници са написани от доц. Тенева.  

Преждевременното напускане на училищната институция от голям 

брой ученици е разгледано, както у нас, така и като проблем с глобално 

световно значение. Анализирани са данни за отпадането на ученици от 

училище в държави в Африка, Азия, Латинска Америка, САЩ, с акцент 

върху проблема за отпадането на ученици от образователните системи на 

страните членки на Европейски съюз. Представен е педагогически подход 

за превенция на отпадането от училище. Поставен е акцент върху 

необходимостта от промяна в образователната парадигма. Личността на 

учителя е разгледана като ключов фактор в реализирането на новите 

образователни идеи. Съвременният учител е представен като 

полифункционален професионалист, реализиращ във взаимодействието си 

с учениците голям комплекс от професионални роли, функции и 

компетентности, включително и във функцията му на мениджър на 

класната стая.  Популяризирани са идеи за промяна в дидактическата 

технология на урока и нейното оптимизиране. Изследвани и анализирани 

са образователни причини за отпадане на учениците от училище. Очертан 

е профилът на ученика попадащ в рискова група от отпадане от училище. 

Диференцирани са образователните фактори и предпоставки имащи 

отношение към изследвания проблем.  Всичко това би съдействало за 

елиминиране влиянието на рисковите фактори и за задържане на 

учениците в образователната система. 

Проблемът за отпадането от училище и неговите педагогически 

измерения е разгледан и в статиите: ,,Dropping out of school”, ,,Отказът 

от образование в съвременното общество на знанието”, ,,Educational 

reasons for early school drop-out”. 

  „В монографията Кой е добър учител?“ се обосновават надеждни 

фактори за определяне облика на добрия учител в българската 

образователна система. Представени и анализирани са научни постановки 

по проблема за изменените функции и новите професионални роли, които 

е призван да реализира съвременният учител. Анализирани са различни 

модели за избор, за професионалното ориентиране и мотивация за 

учителската професия. Диагностицирани са професионалнозначимите 

качества, които характеризират добрия учител. Диференцирана е рангова 

скала на професионалнозначимите му качества.  



Доказва се, на базата на емпирични изследвания за избора на 

учителската професия от студентите, обучавани в Педагогически факултет 

на Тракийски университет, че равнището на професионално ориентиране 

при избора на учителската професия и формираният комплекс от 

професионалнозначими качества в личността на учителя могат да се 

приемат за фактори, които определят облика на добрия учител. 

Изясняване на проблема за професионално-педагогическия профил 

на учителя е направено и в студиите: ,,Тенденции в подготовката и 

квалификацията на съвременния български учител” и ,,Професионална 

подготовка и продължаваща квалификация на учителя”, и в статиите: 

,,Професионални характеристики и качества на учителя”, ,,Опит за 

обосноваване на професиограма на началния учител”, ,,Диагностициране 

на професионалнозначимите качества на учителя”, ,,The choice of a 

pedagogical profession”, ,,Триадата интереси, способности, потребности при 

избора на педагогическа професия”, ,,Education in the Value system of the 

future educators”, ,,Диагностициране качествата на добрия учител”, 

,,Dynamics of the Professional Orientation of the Students in the Specialty of 

Pre-School and Primary School Education”, ,,Формиране на компетенции и 

преносимост на умения у студенти от специалност предучилищна и 

начална училищна педагогика”, ,,Продължаващо обучение и 

професионална реализация на личността”, ,,Училището през погледа на 

бъдещите педагози”, ,,Lifelong learning – a Factor of Professional 

Realization”. 

Освен хабилитационният труд доц. д-р М. Тенева представя и други 

публикации насочени към изясняване на актуални проблеми на 

училищната дидактика. Такава е студията ,,Дидактическа ефективност 

– фактори и предпоставки за нейното реализиране”, статиите: 

,,Взаимовръзка между културния произход, социалния статус на 

българския ученик и неговата училищна готовност”, ,,Tipology of the 

dysgraphia errors of bilingual pupils (Roma and Turkish ethnicity) of primary 

school age”, ,,Самовъзпитание и себеактуализация на личността”, ,,The 

essence of school education”, ,,Предизвикателства пред съвременното 

училище”, ,,Factors of School Effectiveness”, ,,Мотивация на учениците за 

училищно учене”, ,,Classroom Management and Sustaining the Discipline in 

an English-learning class”. 

Може да се обобщи, че основните приноси в публикациите на доц. 

Тенева се изразяват в обогатяване на теорията и практиката по отношение  



на същността и ефективността на ученето в процеса на обучение на 

учениците от началния етап на основното образование; разкриване 

комплекса от причини съдействащи за тревожния феномен отпадане от 

училище; избора на учителската професия, изменените функции и нови 

професионални роли за реализиране от съвременният учител, и новите 

тенденции в тяхната подготовка и квалификация. Сред приносите с 

практико-приложен характер се открояват: конструираният авторски 

инструментариум за измерване на ефективността на ученето в процеса на 

обучение на учениците от 3. и 4. клас на началния етап на основното 

образование; разработеният и апробиран авторски инструментариум за 

диференциране на рискови фактори за отпадане от училище;  авторският 

Педагогически подход за превенция на отпадането от училище; 

представеният и обоснован четирикомпонентен модел на професиограма 

на началния учител. 

Публикациите на доц. Тенева са доказателство за един траен и 

задълбочен интерес към  актуални научно-изследователски проблеми, 

давайки по този начин своя принос за тяхното интерпретиране в 

съвременната педагогическа теория и практика. 

Научноизследователските резултати, теоретично обосновани и 

практически защитени имат голямо значение,  както за обучението на 

студентите от педагогическите специалности, така също и за 

квалификацията на работещите учители. 

 

5. Бележки и препоръки 
Препоръчвам на доц. д-р Мария Тенева да продължи своите 

изследвания по отношение на мотивацията на учениците за учене, както и  

изискванията към учителя  в условията на приобщаващото образование. 

Пожелавам още по-активна публикационна дейност за 

популяризиране  на изследователските си резултати и авторски идеи. 

 

Заключение: 

Доц. д-р Мария Тенева е преподавател и учен с ясно изразени научни 

интереси, творчески търсения, постижения и приноси. 

Научноизследователската дейност и представените публикации имат 

иновационно теоретично и практическо значение. Посочените приноси, 

научноизследователската дейност, представените публикации и  

осъществяваната учебна дейност са основание за формиране на следното 

становище: Предлагам на членовете на научното жури да гласуват за 

заемане от доц. д-р Мария Тенева на академичната длъжност професор по 



Теория на възпитанието и дидактика, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. „Педагогика”, за 

нуждите на Педагогически факултет на Тракийски университет, Стара 

Загора.  

 

 

 

21. 09. 2021 год.                                                         Рецензент:  

                                                                 Проф. д-р Пелагия Терзийска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW 

by Prof. Dr. Pelagia Mihailova Terziyska lecturer at SWU “Neofit Rilski” 

Blagoevgrad of the materials submitted for participation in a competition for the 

academic position "Professor" for the needs of the Faculty of Education - Trakia 

University, Stara Zagora in Theory of Education and Didactics, a field of higher 

education 1. Pedagogical Sciences; professional field 1.2. Pedagogy; scientific 

specialty Special Pedagogy”. 

This review has been drawn up on the basis of order № 1924 / 26.07.2021 of the 

Rector of the Trakia University, Stara Zagora, as well as on the decision of the 

Scientific Jury on the procedure. 

In the competition for "professor", announced in the State Gazette, issue 43 of 

21.05.2021 and on the website of the Trakia University, the only candidate is 

Assoc. Prof. Dr. Maria Slavova Teneva. The procedures in the course of the 

competition are in accordance with the Law on the Academic Staff 

Development in the Republic of Bulgaria and the Regulations for the 

Development of the Academic Staff of the Trakia University. 

1. General presentation of the candidate 

Assoc. Prof. Dr. Maria Teneva is a lecturer at the Department of Pedagogical 

and Social Sciences at the Faculty of Education of the Trakia University - Stara 

Zagora. 

In the period 1999-2009, she was a primary teacher at “Chudomir” Primary 

School, Kazanlak. 

The development of her scientific and lecturing career at the Trakia 

University, Faculty of Education is from 2005, where she was initially a doctoral 

student and in 2008 she defended her dissertation. Since 2009 she has been a 

lecturer - assistant and chief assistant. In 2012 she obtained the academic 

position of associate professor. In the period 2013-2016, she held the position of 

Head of the Department of Pedagogical and Social Sciences. 



In 2016-2019 she was the Scientific Secretary of the Faculty of Education at 

Trakia University. From January 2020 to the present she is again the Head of the 

Department of Pedagogical and Social Sciences at the Faculty of Education. Her 

scientific, teaching, and administrative activities present her as an established 

and respected university lecturer. 

 Assoc. prof. Dr. M. Teneva leads lectures and conducts seminars and 

practical exercises for students of Bachelor's and Master's degrees in the Faculty 

of Education at Trakia University. Among the main courses, which she leads 

are: Didactics, Pedagogy of communication, Socio-pedagogical approaches to 

work and counseling of children, Classroom Management, School 

Administration, and The Modern Educational Paradigm. She develops her own 

e-learning courses in the e-platform for teaching students in these disciplines, 

including “Didactics for the Initial Stage of Primary Education” and 

“Docimology”. She conducts qualification courses and trainings with 

pedagogues, which are aimed at clarifying current problems of the modern 

school, such as: “Conflicts, aggression, and bullying at school”, “Assessment of 

student knowledge as a motivating and educational factor in the educational 

process”, “Self-assessment as a factor for increasing the cognitive activity of 

students”, “Interaction in the learning process”, “Prevention of dropping out of 

school”. 

 During the period 2016-2021, she participated in expert groups at the 

Ministry of Education and Science for the evaluation of textbooks for high 

school. 

 She participates in 1 international, 5 national scientific or educational 

projects. Assoc. prof. Dr. M. Teneva is a leader of 3 faculty research projects. 

She is a research supervisor of a doctoral student who successfully defended 

his/her thesis. 



 Assoc. prof. Dr. M. Teneva is a member of a scientific jury in a 

competition for academic positions and award of educational and scientific 

degree "Doctor". 

 The scientific and teaching activity of Assoc. Prof. Dr. M. Teneva 

impresses with the expansion of scientific research, the continuous enrichment 

of the topics of the lecture courses and the deepening of the connection between 

theory and practice. 

 

2. Scientific and scientifically applied activity of the candidate 

Assoc. Prof. Dr. Maria Teneva participates in the announced competition with a 

published habilitation thesis of 155 pages, 2 monographs, one of which is co-

authored and another 28 publications as follows: 15 articles and reports 

published in editions, referenced and indexed in world-famous databases with 

scientific information, including 5 co-authored and 8 in English; 10 articles and 

reports published in non-peer-reviewed journals with scientific review or 

published in edited collective volumes, one of which is co-authored; 3 studies 

published in non-peer-reviewed journals with scientific review or published in 

edited collective volumes. 

 The scientific production corresponds to the profile of the announced 

competition and is a sufficient ground for the participation of Assoc. Prof. 

Teneva in the competition for professor. The publishing activity is a proof for 

her achievements as a scientist - specialist in the field of didactics. 

 I accept the reference of the citations presented by the candidate (a total of 

48, of which 10 citations in scientific journals, referenced and indexed in world-

famous databases with scientific information or in monographs and collective 

volumes) as an expression of interest and respect for her researches. 

 The analysis and evaluation of the presented publications definitely shows 

the examination of current and significant issues in the field of pedagogy and 

especially of didactics. 



 

3. Analysis of the habilitation work 

Assoc. Prof. Dr. M. Teneva presents an original scientific research paper 

"Learning and its effectiveness (grades 3-4)", which deserves special attention. 

The monograph is directly related to the author's expertise. In it, from the point 

of view of the problem of efficiency in pedagogical theory and practice, 

theoretical concepts for didactic efficiency and in a more specific plan for the 

effectiveness of learning are analyzed. Characteristics of effective learning are 

substantiated. There is an attempt of distinguishing the concepts of successful 

learning and effective learning in the educational process. 

On the basis of analyzed various theoretical formulations and pedagogical 

theories for learning the psychological bases of learning are clarified, different 

styles of learning in people are presented in detail, the effectiveness of learning 

methods is analyzed, which are placed in hierarchical dependence according to 

their effectiveness. Didactic effectiveness is linked to the learning outcomes of 

students in learning. 

In the habilitation work, the main position of the conducted research - the 

definition of successful and effective learning defined by the author is analyzed 

and defended. 

The second part presents and analyzes the results of empirical research 

measuring the learning effectiveness of 3rd and 4th grade students. In the 

research activity, aimed at diagnosing learning in the learning process and its 

effectiveness, are used three criteria - the student's ability to turn theoretical 

knowledge into procedural (application of knowledge), the state of logical 

thinking and the creative imagination of students. The respective indicators to 

these three criteria are also determined - low degree; intermediate degree; high 

degree. 

The research activity conducted in the period 2019 - 2020 was realized with 

120 students from 3rd and 4th grade at the initial stage of the basic educational 



degree. The research in Bulgarian language in 3rd grade and in mathematics in 

4th grade was conducted with an equal number of students - sixty students each. 

The two target groups of respondents are equal by gender - 30 girls and 30 boys. 

The research methods used: test, content analysis, statistical methods for 

processing the results provide an opportunity to get a complete picture of the 

researched issue and to outline the problem in school practice. 

Based on the obtained results, the dynamic nature of the effectiveness of 

learning in training is revealed. It is found that the dynamism is influenced by 

the uniqueness of the studied topics and the specifics of the specific tasks. It is 

summarized that the effectiveness of learning in the students covered by the 

study is in high limits; there is a high degree of satisfaction, both in terms of the 

applicability of knowledge and the manifestation of logical thinking and creative 

imagination, which learners demonstrate in the learning process. 

The presented habilitation work reveals the state of the researched issue for 

learning and its efficiency in the process of education in the pedagogical-

psychological scientific literature, presents developed author's toolkit for 

diagnosing the learning effectiveness of 3rd grade students in Bulgarian 

language and in mathematics of 4th grade students. This toolkit will definitely 

be useful for pedagogical practice. 

 

4. Analysis of other scientific papers 

The analysis and evaluation of the presented publications show the aspiration of 

Assoc. Prof. Dr. M. Teneva to develop current and significant issues. Such is the 

issue of the growing number of students dropping out of school, which is 

presented in the monograph "Dropping out of school" in co-authorship with 

Assoc. Prof. Dr. E. Lavrentsova. The introduction and the second part, including 

three chapters - approximately 100 pages were written by Assoc. Prof. Teneva. 

 The premature departure of a large number of students from the school 

institution is considered both in our country and as a problem of global 



significance. Data on school dropouts in countries in Africa, Asia, Latin 

America, and the United States are analyzed, with an emphasis on the problem 

of school dropouts in the education systems of the European Union member 

states. A pedagogical approach for prevention of school dropout is presented. 

Emphasis is placed on the need for a change in the educational paradigm. The 

teacher's personality is considered as a key factor in the realization of new 

educational ideas. The modern teacher is presented as a multifunctional 

professional, realizing in his/her interaction with the students a large complex of 

professional roles, functions and competencies, including in his/her function of a 

classroom manager. Ideas for change in the didactic technology of the lesson 

and its optimization are popularized. Educational reasons for students dropping 

out of school have been studied and analyzed. The profile of the student who 

falls into the risk group of dropping out of school is outlined. 

 The educational factors and prerequisites related to the researched 

problem are differentiated. All this would help to eliminate the influence of risk 

factors and to keep students in the education system. 

 The problem of dropping out of school and its pedagogical dimensions is 

also discussed in the articles: "Dropping out of school", "The refusal of 

education in the modern knowledge society", "Educational reasons for early 

school drop-out".  

 In the monograph "Who is a good teacher?" she substantiates reliable 

factors for determining the image of a good teacher in the Bulgarian educational 

system. Scientific statements on the problem of the changed functions and the 

new professional roles, which the modern teacher is called to realize, are 

presented and analyzed. Different models for choice, for professional orientation 

and motivation for the teaching profession are analyzed. The professionally 

significant qualities that characterize a good teacher are diagnosed. The ranking 

scale of his professionally significant qualities is differentiated. 



 It is proved, on the basis of empirical research on the choice of the 

teaching profession by the students trained at the Pedagogical Faculty of the 

Trakia University, that the level of professional orientation in the choice of the 

teaching profession and the formed complex of professionally significant 

qualities in the teacher's personality can be considered as factors which 

determine the appearance of the good teacher. 

 Clarification of the issue of the professional-pedagogical profile of the 

teacher is made in the studies: “Trends in the Training and Qualification of the 

Modern Bulgarian Teacher” and “Professional Training and Continuing 

Qualification of the Teacher”, and in the articles: “Professional Characteristics 

and Qualities of the Teacher”, “Attempt to Substantiate the Professional Profile 

of the Primary School Teacher”, “Diagnosis of the Professionally Significant 

Qualities of the Teacher”, “The Choice of a Pedagogical Profession”, “The 

Triad of Interests, Abilities, Needs in Choosing a Pedagogical Profession” , 

“Education in the Value System of the Future Educators”, “Diagnosis of the 

Qualities of the Good Teacher”, “Dynamics of the Professional Orientation of 

the Students in the Specialty of Pre-School and Primary School Education”, 

“Formation of Competencies and Transferability of Skills in Students from the 

Specialty of Pre-School and Primary School Education”, “Continuing Education 

and Professional Realization of the Personality”, “The School for from the Point 

of View of Future Pedagogues”, “Lifelong Learning - a Factor of Professional 

Realization”. 

 In addition to the habilitation work, Assoc. Prof. Dr. M. Teneva presents 

other publications aimed at clarifying current issues of school didactics. Such is 

the study “Didactic Effectiveness - Factors and Prerequisites for its 

Implementation”, the articles: “Relationship between Cultural Origin, Social 

Status of the Bulgarian Student and his/her School Readiness”, “Typology of the 

Dysgraphia Errors of Bilingual Pupils (Roma and Turkish Ethnicity) of Primary 

School Age”, “Self-education and Self-actualization of the Personality”, “The 



Essence of School Education”, “Challenges to the Modern School”, “Factors of 

School Effectiveness”, “Motivation of Students for School Learning”, 

“Classroom Management and Sustaining the Discipline in an English-learning 

Class”. 

 It can be summarized that the main contributions in the publications of 

Assoc. Prof. Teneva are expressed in the enrichment of theory and practice 

regarding the nature and effectiveness of learning in the learning process of 

students from the initial stage of primary education; revealing the complex of 

reasons contributing to the alarming phenomenon of dropping out of school; the 

choice of the teaching profession, the changed functions and new professional 

roles for realization by the modern teacher, and the new tendencies in their 

preparation and qualification. Among the contributions of practical and applied 

nature stand out: the constructed author's tools for measuring the effectiveness 

of learning in the learning process of students from 3rd and 4th grade at the 

initial stage of primary education; the developed and tested author's tools for 

differentiation of risk factors for dropping out of school; the author's 

Pedagogical approach for prevention of school dropout; the presented and 

substantiated four-component model of the professional profile of the primary 

teacher. 

 Assoc. Prof. Teneva's publications are proof of a lasting and deep interest 

in current research issues, thus contributing to their interpretation in 

contemporary pedagogical theory and practice. 

Research results, theoretically substantiated and practically defended, are 

of great importance both for the education of students in pedagogical specialties 

and for the qualification of working teachers. 

 

5. Notes and recommendations 



I recommend to Assoc. Prof. Dr. Maria Teneva to continue her research 

regarding the motivation of students to learn, as well as the requirements for the 

teacher in the context of inclusive education. 

I wish even more active publishing activity for the popularization of her 

research results and the author's ideas. 

 

Conclusion: 

Assoc. Prof. Dr. Maria Teneva is a lecturer and scientist with clearly 

expressed scientific interests, creative pursuits, achievements, and contributions. 

The research activity and the presented publications have innovative theoretical 

and practical significance. The indicated contributions, the research activity, the 

presented publications, and the carried out educational activity are grounds for 

forming the following opinion: I offer to the members of the scientific jury to 

award Assoc. Prof. Dr. Maria Teneva with the academic position „professor“ in 

the professional field 1.2. Pedagogy (Theory of Education and Didactics) for the 

needs of the Faculty of Education at Trakia University - Stara Zagora. 

 

September 21, 2021     Reviewer: 

       Prof. Pelagia Terziyska, PhD 


