
РЕЦЕНЗИЯ 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“  

по Теория на възпитанието и дидактика  

в област на висшето образование 1. Педагогически науки,   

професионално направление 1.2. Педагогика,  

обявен в ДВ, бр. 43/21.05.2021 г. 

за нуждите на Педагогически факултет на Тракийски университет – Ст. Загора 

на кандидат доц. д-р Мария Славова Тенева 

 

от проф. д-р Марина Колева Николова  

Технически университет – София;  

Инженерно-педагогически факултет – Сливен 

член на научното жури със Заповед № 1583/ 25.06.2021 г.  

на Ректора на Тракийски университет, град Стара Загора 

 

Процедурата за провеждането на настоящия конкурс, обявен в ДВ, бр. 

43/21.05.2021 г. е в пълно съответствие със Закона за развитие на академичния 

състав в Р България и с Правилника за условията и реда на придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности на ТрУ – Стара Загора. 

До участие в конкурса е допуснат единственият кандидат – доц. д-р Мария 

Славова Тенева. Представената от нея научна продукция по показатели е 

съобразена с изискванията. 

 

1. Професионален профил на кандидата  

Кандидатът в конкурса - доц. д-р Мария Славова Тенева е завършил ПУ 

,,Паисий Хилендарски”, град Пловдив през 2003 г., специалност Начална 

училищна педагогика и е магистър по педагогика. През 2008 г. придобива ОНС 

„Доктор“, научна специалност  „Теория на възпитанието и дидактика“ в 

Тракийски университет; Педагогически факултет - Стара Загора. Доц. М. 

Тенева има 19 г. педагогически стаж като начален учител (от 1990 до 2009 г.). 

През 2009 г. става асистент в Педагогически факултет на ТрУ – Стара Загора, 

а малко по-късно и главен асистент. През 2012 г. кандидатът заема академична 

длъжност „Доцент“ във същия факултет на ТрУ – Стара Загора. 

 

2. Характеристика и съдържателен обхват на научните трудове. 



Според предоставената от кандидата справка за изпълниние на 

минималните национални изисквания за академична длъжност „Професор“, 

той не само ги покрива, но и  значително ги надхвърля.  Доц. д-р М. Тенева 

участва в конкурса с общо 31 научни труда: хабилитационен труд – 

монография „Ученето и неговата ефективност (3,-4. клас).“, издадена през 

2020 г.; монографии (не представена като основен хабилитационен труд) 1. „ 

Отпадането от училище“, издадена през 2019 г., в съавторство (кандидатът е 

на второ място); 2. „ Кой е добър учител?.“, издадена през 2017 г.; 28 статии 

и доклади, 15 от които публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази; 10 публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 

томове; участие в 3 студии, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове.  

 Хабилитационен труд „Ученето и неговата ефективност (3,-4. клас)“. 

В него са разгледани два основни аспекта в две глави. В първа глава се третира 

въпроса за ученето, неговата ефективност в педагогическата теория и 

практика. Поставен е акцент върху психологическите и педагогически аспекти 

при осъществяването му. Отделено е внимание на отделните стилове на учене 

и методите за учене. Във втора глава е разгледана диагностика на ученето и 

неговата ефективност. Прави добро впечатление задълбоченото теоретично 

изследване на проблема за ученето като цяло. Доц. Тенева се е позовала на 

теории и виждания на редица автори по разглеждания въпроса, както от  

световната, така и от националната ни педагогическа наука. Направено е 

диференциране на природното и училищното учене, като авторът засяга и т. н. 

социално учене. 

  Направен е опит за формулиране на понятията „успешно“ и „ефективно 

учене“. Анализирани са подобни формулировки на значителен брой автори, на 

места цитирани коректно, на други не.  

Във втора глава е представена диагностика на ефективността на ученето 

в процеса на обучение, извършена през учебната 2019/2020 г. със 120 ученика 

от 3. клас по български език и от 4. клас по математика. Изследването е 

реализирано чрез конструиран за целите му авторски модел. Стойността на 

монографичния труд се изразява в това, че в него не само е представен 

авторски изследователски инструментариум, но въз основа на него е 

извършена диагностика на ефективността на ученето на учениците от 3. и 4. 



клас на началния етап на основното образование. Предвид непрекъснатото 

усложняване на учебното съдържание за учениците от различни класове, 

особено съществен е изводът, че големите затруднения на учениците при 

учене са в резултат на сложното учебно съдържание по изследваните учебни 

предмети. 

 Монография „Отпадането от училище“ (2019 г.), в съавторство. 

Кандидатът е на втора позиция. Разгледан е един наболял въпрос за 

българското училище. Проблемът е разгледан в две глави. В първата е 

акцентирано върху отпадането от училище като социално детерминиран 

процес и са откроени причините и рисковите фактори за това явление. 

Направен е анализ на данни за  отпадане на ученици от училище в Европа за 

периода  от 2002 до 2016 г., а за България те са в периода от 2002 да 2017 г. 

Предвид факта, че монографията е издадена през 2019 г., би било добре да има 

данни и за 2018 г., поне за България.  

Във втора глава на монографията е представен анализ на емпирични 

данни от проучване, но само на мнения на учители, относно ранното отпадане 

от училище. В трета глава са изследвани и анализирани образователни 

причини за отпадане на учениците от училище. 

 Монография „Кой е добър учител?“ от 2017 г. Това е един опит да се 

очертае профила на българския учител като се започне от проблема за 

професионалното ориентиране и мотивацията при избора на учителската 

професия и се стигне до формирането на професионално-значимите качества. 

 В първа глава е разработен въпроса за същността на учителската 

професия. Разгледан е проблемът за професионалния избор. Твърде много 

внимание и място е отделено за управленските функции на учителя. Например 

на стр. 40 се разглеждат професионалните характеристики на учителя и 

неговия труд, но на първо място се отделя внимание на управленските качества 

на директора на училище. Да не забравяме, че директор не е професия, а 

длъжност. В началото на монографията се заявява, че ще се разгледат и 

професионално-значимите качества на учителя, но всъщност се разглеждат 

само някои от тях. Например, пропуснати са качества като емоционална 

устойчивост, педагогическа наблюдателност и не на последно място по 

значение педагогическо творчество.  

Акцентира се повече върху ролите и управленските функции на учителя 

в класната стая и специално внимание е отделено на избора на технологии за 



предотвратяване на нежелано поведение от учениците. На стр. 67 са посочени 

примерни правила на поведението, изведени от М. Андреев (1996 г.), които за 

времето си са били ефективни, но с датата на издаването на книгата през 2017 

г., те са вече остарели. Много внимание е отделено и на наказанието като  

корективна мярка за поведението на учениците. На стр. 71. е посочено „Друга 

форма на наказание, която използва учителят, е отстраняването на ученика от 

урока. В този случай учителят изисква от ученика да напусне класната стая и 

да прекара няколко минути в коридора или да посети кабинета на директора, 

на педагогическия съветник, на училищния психолог.“ Това, че тази мярка е 

регламентирана от МОН не означава, че тя трябва да се толерира и повтаря и 

то в монография „Кой е добър учител?“. Една от основните задачи на учителя 

е да владее вниманието на учениците, да предизвиква интерес към работата по 

време на урока и да провокирайки активността им.  

Във втора глава са представени резултати от емпирични изследвания, 

проведени в интервала 2013-2017 г. Изследван е проблема за избора на 

учителската професия от студенти, обучаващи се в Педагогически факултет на 

Тракийски университет. Проследена е динамика на професионалния избор на 

студентите от от специалност ,,Предучилищна и начална училищна 

педагогика” (I курс – IV курс) и специалност ,,Социална педагогика” (I курс – 

IV курс). Направен е съпоставителен анализ в резултатите на студентите от  

двете специалности. При изследване на професионалните качества на учителя, 

респондентите са студенти и действащи учители.  

 От общо 29 статии и доклади, които кандидатът е предоставил за участие 

в конкурса, 23 са самостоятелни и две в съавторство (1 на втора позиция и 1 на 

трета). 

 По същността на проблематиката, разглеждана в представените статии 

и доклади, те могат  да се разделят в следните групи:  

 Проблеми на българското образование (6.2; 6.3; 6.4; 6.11; 6.12; 7.5; 

7.6; 7.7; 9.1). Разгледани са въпроси за същността на училищното образование 

и неговата ценност, за факторите на училищната ефективност.  Кандидатът 

разширява професионалните си търсения като разглежда и 

предизвикателствата, които стоят пред съвременното училище, а за това е 

необходим и критичен поглед на случващото се в тази образователна 

институция, който доц. Тенева демонстрира. Тя обръща внимание на един 

сериозен проблем като отпадането на ученици от училище и отказът им от 



образование. Посочва основните причини за тях и превантивни мерки за 

намаляване и стопиране на процеса. 

 Избор на учителската професия и реализация в нея (6.6; 6.8; 6.9; 

6.10; 6,13; 6.14; 6.15; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.8; 7.10; 9.2; 9.3). Във всички статии и 

доклади от тази група, кандидатът е разгледал въпросите с професионалната 

насоченост и избор на професията „учител“, минава през подготовката на 

студентите, обучаващи се за нея. Сериозен акцент в разработките е 

извеждането на професионалните характеристики и професионално-

значимите качества на добрия учител. От вниманието на доц. Тенева не е 

убягнал и въпроса за продължаващото учене през целия живот, което трябва 

да се превърне в потребност за всеки учител. 

 Третата група статии и доклади разглеждат въпроси за ученето 

при учениците и проблемите, произтичащи  от това (6.5; 6.7; 7.9). Специално 

внимание е отделено на разглеждане на такъв проблем като дисграфията. Едно 

явление, което в последните години се наблюдава често сред учениците. 

Проблемите, разгледани от доц. Тенева в представената научна 

продукция, отговарят на професионалното направление, в което кандидатства.  

Представената научна продукция е издадена в периода от 2012 г. до 2020 

г. Най-голяма издателска дейност, доц. Тенева демонстрира през 2020 г – 23%, 

2018 г. – 19% и годините 2013 и 2019 г. с 13%. (процентите са изчислени на 

база 31 научни труда – 100%). 

 Кандидатът е представил списък с общо 48 цитирания, от които 10 в 

научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с 

научна информация или в монографии и колективни трудове; 12 в монографии 

и колективни томове с научно рецензиране и 26 в нереферирани списания с 

научно рецензиране. 11 от всички цитирания са в чужбина ( Румъния, Сърбия, 

Македония, Хърматия, Украйна и Русия). 

 Доц.  Тенева е ръководител на три проекта – изследователски от 2016 г. 

и два научни и инфраструктурни от 2018 и 2020 г. 

 

 Положителни аспекти от научната продукция: 

 След подробното ми запознаване с предоставената научната продукция 

на доц. Тенева, мога да направя следните заключения, относно нейните 

постижения в научно-изследователската й дейност: 



 На лице е последователност в разглежданите от нея проблеми: 

ученето на учениците в училище; проблемите им с ранното отпадане и 

напускане на образователната система; подготовка на учители 

(професионална насоченост и избор на професията „учител“ от студентите и 

формиране на професионално-значими качества); поглед към проблемите на 

българското образование. Друг е въпросът, че има постановки, които не са 

достатъчно обосновани, изградени са на основата на теоретични анализи на 

изследвания на други автори или заключения на основата на недостатъчно 

обосновано и аргументирано лично мнение. 

 Изследван е въпроса за ученето и факторите, които го определят, 

както и влиянието им върху готовността на ученика за тръгване на училище. 

 Определям като най-задълбочено изследван проблем въпросът за 

избор на учителска професия и развитието на учителя в нея. На основата на 

емпирично изследване в монография „Кой е добър учител?“ и съпоставка на 

резултатите на студенти от различни специалности са изведени основните 

фактори, определящ този избор. Направен е рейтинг на основните 

професионално значими качества на учителя. Определям като значим принос 

изготвеният модел на професиограма на начален учител.  

 

Бележки, въпроси и препоръки  

1. Некоректно цитиране или липса на такова: 

 На стр. 6: „Прието е под успешно учене да се разбира такова учене 

на учениците, което се характеризира с постигане на елементарни, формални, 

минимални цели в процеса на обучение.“ В този случай не са посочени имена 

на автори, които изказват такова мнение, нито изследвания, на които се базира 

това съждение, което го прави без тежест като изразено научно мнение. Това 

е предпоставка за стигане до противоречие, което кандидатът прави. Като 

продължение на горния цитат се казва  „То (има се предвид „успешното 

учене“) гарантира минимум 51% усвоени знания, формирани умения и 

компетентности от учениците.“ Буди недоумение как ако чрез „успешното 

учене“ се постигат елементарни, минимални цели в процеса на обучение, то 

тази елементарност се отъждествява с цели 51% усвоените знания. 

 По същия начин са представени и други ключови понятия в 

монографията като „ефективно учене“ (с. 6) и мотивация (с. 43) Дава се 

определение за мотивация без позоваване на автор, но не личи и да е собствено 



на кандидата: „Мотивацията се определя като вътрешно състояние (желание 

или искане), което насочва поведението на личността към определени цели“.   

 В края на увода, кандидатът пише „Определянето на успешно и 

ефективно учене е дефинирана авторова позиция, базова за настоящото 

изследване, която ще бъде анализирана и защитена в изложението.“, но дори и 

на края липсва изразена такава. 

 На стр. 11, доц. Тенева прави твърдението ,че „За ефективното 

учене е характерен преходът от използването на декларативни знания към 

прякото използване на процедурни знания.“ Същността на този вид учене се 

разкрива с  това, че то се реализира изцяло на базата на процедурни знания, а 

не е преход към тях.  

 На стр. 57 „В педагогическата теория липсва ясно разграничение 

между успешно и ефективно учене.“ … „ Едни автори говорят за успешност 

на ученето и търсят пътища за нейното повишаване, други говорят за 

ефективност на ученето и диференцират предпоставки за реализиране на 

ефективно учене в процеса на обучение.“ Не става ясно кои автори коя теза 

защитават. Липсва цитиране. 

 Разгледани са класификации на различни автори, но липсва акцент 

върху видове учене при ученици от  начален етап или още по-конкретно при 

тези от 3.-4. клас, които всъщност се изследват.   

 

2. Некоректни изводи 

 На стр. 44 „Мотивите са такива общи вътрешни компоненти на 

насочеността на личността (подбуди), които ни помагат да направим 

предположение за поведението на даден човек в бъдещи ситуации.“ Връзката 

е обратна – от поведението на човека се съди и предполага за наличието и 

отсъствието на определени мотиви. 

 На стр. 43 „Вътрешните мотиви са обвързани с познавателния 

интерес“. Всички ли и само с познавателния интерес ли са обвързани? 

 На стр. 53 „Мотивацията за учене е свързана с удовлетворяване на 

потребностите и се усилва след всеки успешен етап от ученето. ……  Само 

такова съчетание на мотив и успех може да бъде движеща сила, която 

стимулира интереса към работата и предизвиква въодушевление.“.  



Въпрос: Какво става с връзката „мотив – резултат от действието, ако 

ученикът не постигне успех в ученето? Има ли ученици, за които може да се 

каже, че положителната им мотивация за учене е провокиране от неуспех в 

работата? 

 В монографията „Отпадането от училище“ са анализирани данни 

до 2017 г. За да е актуално съдържанието би било добре да се включат 

възможно по-нови, най-последни резултати от изследване на отпадането на 

учениците от училище. Убедена съм, че за това, което отбелязвам, кандидатът 

е имал причина да не го направи. 

 В монографията „Кой е добър учител?“, забележката ми е: 

- относно коректността при формулирането на хипотезата на 

емпиричното изследване; 

- прекалено се акцентира върху подготовката на учителя да използва 

техники за наказание, а монографията е за изграждането на  добрия 

учител. 

 

Препоръка:  

Доц. д-р М. Тенева би могла да работи с докторанти, тъй като съм 

убедена, че тя ще бъде полезна и в тази насока. 

 

Заключение  

На базата на представената научна продукция, отговаряща на 

наукометричните показатели за „професор“, резултатите от 

научноизследователската дейност, цялостното представяне на кандидата и 

приложената документация, независимо от направените бележки и препоръки, 

подкрепям заемането от доц. д-р Мария Славова 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 Педагогическия факултет на Тракийския 

университет – Ст. Загора. 

 

 

30.08. 2021 г.        Изготвил рецензията:  

          проф. д-р Марина Николова 
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The procedure for conducting the present competition, announced in SG, iss. 43 / 

21.05.2021 is in full compliance with the Law for development of the academic staff in the 

Republic of Bulgaria and with the Regulations for the conditions and the order of acquiring 

scientific degrees and holding academic positions of TrU - Stara Zagora. The only 

candidate that is allowed to participate in the competition - Assoc. Prof. Dr. Maria Slavova 

Teneva PhD. The scientific production presented by her is in compliance with the 

requirements. 

 

1. Professional profile of the candidate 

The candidate in the competition - Assoc. Prof. Maria Slavova Teneva PhD   

graduated from the University of Plovdiv "Paisii Hilendarski", Plovdiv in 2003, majoring 

in Primary School Pedagogy and has a master's degree in pedagogy. In 2008 he acquired 

ONS "Doctor", scientific specialty "Theory of Education and Didactics" at the Thracian 

University; Faculty of Pedagogy - Stara Zagora. Assoc. Prof. M. Teneva PhD has 19 years 

of pedagogical experience as a primary school teacher (from 1990 to 2009). In 2009 he 

became an assistant at the Pedagogical Faculty of TrU - Stara Zagora, and a little later a 

chief assistant. In 2012 the candidate held the academic position of "Associate Professor" 

at the same faculty of TrU - Stara Zagora. 

 

2. Characteristics and content of the scientific works. 

According to the information provided by the candidate for fulfillment of the 

minimum national requirements for the academic position "Professor", he not only covers 

them, but also significantly exceeds them. Ass.Prof. Maria Slavova Teneva PhD 



participated in the competition with a total of 31 scientific papers: habilitation thesis - 

monograph "Learning and its effectiveness (3rd, 4th grade).", Published in 2020; 

monographs (not presented as a main habilitation thesis) 1. "Dropping out of school", 

published in 2019, co-authored (the candidate is in second place); 2. "Who is a good 

teacher?", Issued in 2017; 28 articles and reports, 15 of which were published in scientific 

journals, referenced and indexed in world-famous databases; 10 published in non-peer-

reviewed journals with scientific review or published in edited collective volumes; 

participation in 3 studies, published in non-peer-reviewed journals with scientific review 

or published in edited collective volumes. 

Habilitation work "Learning and its effectiveness (3rd, 4th grade)". It discusses two 

main aspects in two chapters. The first chapter deals with the issue of learning, its 

effectiveness in pedagogical theory and practice. Emphasis is placed on the psychological 

and pedagogical aspects of its implementation. Attention is paid to the different learning 

styles and learning methods. The second chapter discusses the diagnosis of learning and its 

effectiveness. The in-depth theoretical study of the problem of learning in general makes a 

good impression. Assoc. Prof. Teneva referred to the theories and views of a number of 

authors on the issue, both from the world and from our national pedagogical science. A 

differentiation of natural and school learning has been made, as the author also touches on 

the so-called social learning. 

  An attempt has been made to formulate the concepts of "successful" and "effective 

learning". Similar formulations of a significant number of authors have been analyzed, in 

some places cited correctly, in others not. 

The second chapter presents a diagnosis of the effectiveness of learning in the learning 

process, performed in the school year 2019/2020 with 120 students from 3rd grade in 

Bulgarian and 4th grade in mathematics. The research is realized through an author's model 

constructed for its purposes. The value of the monographic work is expressed in the fact 

that it not only presents the author's research tools, but on the basis of it a diagnosis of the 

effectiveness of the learning of the students from 3rd and 4th grade at the initial stage of 

primary education. Given the constant complication of the curriculum for students from 

different grades, it is especially important to conclude that the great difficulties of students 

in learning originate from the complex curriculum in the studied subjects. 

Monograph "Dropping out of school" (2019), co-authored. The candidate is in 

second place. A pressing issue about the Bulgarian school has been considered. The 

problem is considered in two chapters. The first focuses on dropping out of school as a 

socially determined process and highlights the causes and risk factors for this phenomenon. 

An analysis of data on school dropouts in Europe for the period from 2002 to 2016, and 



for Bulgaria they are in the period from 2002 to 2017. Given the fact that the monograph 

was published in 2019, it would be good to have data for 2018, at least for Bulgaria. 

The second chapter of the monograph presents an analysis of empirical data from a 

study, but only of teachers' opinions on early school leaving. The third chapter examines 

and analyzes the educational reasons for students dropping out of school. 

Monograph "Who is a good teacher?" From 2017. This is an attempt to outline the 

profile of the Bulgarian teacher, starting from the problem of professional orientation and 

motivation in choosing the teaching profession and leading to the formation of 

professionally significant qualities. 

In the first chapter the question of the importance of the teaching profession is 

developed. The problem of professional choice is considered. Too much attention and 

space is given to the managerial functions of the teacher. For example, page 40 discusses 

the professional characteristics of the teacher and his work, but first of all attention is paid 

to the managerial qualities of the school principal. Let's not forget that a director is not a 

profession, but a position. At the beginning of the monograph it is stated that the 

professionally significant qualities of the teacher will be considered, but in fact only some 

of them are considered. For example, qualities such as emotional resilience, pedagogical 

observation and, last but not least, pedagogical creativity are omitted. 

More emphasis is placed on the roles and management functions of the teacher in 

the classroom and special attention is paid to the choice of technologies for prevention of 

unwanted behavior by students. On page 67 are given exemplary rules of conduct, derived 

by M. Andreev (1996), which were effective for their time, but with the date of publication 

of the book in 2017, they are already outdated. Much attention is paid to punishment as a 

corrective measure for student behavior. On page 71. it is stated “Another form of 

punishment used by the teacher is the removal of the student from the lesson. In this case, 

the teacher requires the student to leave the classroom and spend a few minutes in the 

hallway or visit the office of the principal, the pedagogical advisor, the school psychologist. 

The fact that this measure is regulated by the MES does not mean that it should be tolerated 

and repeated in the monograph "Who is a good teacher?". One of the main tasks of the 

teacher is to attract the students' attention, to arouse interest in the work during the lesson 

and to provoke their activity. 

The second chapter presents the results of empirical research conducted in the 

interval 2013-2017. The problem of the choice of the teaching profession by students 

studying at the Pedagogical Faculty of the Thracian University is studied. The dynamics of 

the professional choice of the students from the specialty “Preschool and primary school 

pedagogy” (I year - IV year) and the specialty “Social pedagogy” (I year - IV year) are 

traced. A comparative analysis was made in the results of the students from the two 



specialties. When researching the professional qualities of the teacher, the respondents are 

students and current teachers. 

Out of a total of 29 articles and reports submitted by the candidate for participation 

in the competition, 23 are independent and two are co-authored (1 in second place and 1 in 

third). 

According to the essence of the issues discussed in the presented articles and reports, 

they can be divided into the following groups: 

 Problems of Bulgarian education (6.2; 6.3; 6.4; 6.11; 6.12; 7.5; 7.6; 7.7; 9.1). 

Questions about the essence of school education and its value, about the factors of school 

efficiency are considered. The candidate expands his professional research by considering 

the challenges facing the modern school, and this requires a critical view of what is 

happening in this educational institution, which Assoc. Prof. Teneva PhD demonstrates. 

She draws attention to a serious problem such as dropping out of school and dropping out 

of school. Indicates the main reasons for them and precaution to reduce and stop the 

process. 

 Choice of the teaching profession and realization in it (6.6; 6.8; 6.9; 6.10; 

6,13; 6.14; 6.15; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.8; 7.10; 9.2; 9.3). In all articles and reports from this 

group, the candidate has considered the issues of professional orientation and choice of the 

profession "teacher", goes through the preparation of students studying for it. A serious 

emphasis in the developments is the derivation of the professional characteristics and the 

professionally significant qualities of a good teacher. The issue of continuing lifelong 

learning, which should become a necessity for every teacher, has not escaped the attention 

of Assoc. Prof. Teneva PhD. 

 The third group of articles and reports deals with issues of student learning 

and the problems arising from it (6.5; 6.7; 7.9). Special attention is paid to the consideration 

of such a problem as dysgraphia. A phenomenon that has been common among students in 

recent years. 

The problems considered by Assoc. Prof. Teneva PhD in the presented scientific 

production correspond to the professional field in which she is applying. 

The presented scientific production was published in the period from 2012 to 2020. The 

largest publishing activity, Assoc. Prof. Teneva demonstrated in 2020 - 23%, 2018 - 19% 

and the years 2013 and 2019 by 13%. (percentages are calculated on the basis of 31 

scientific papers - 100%). 

The candidate has submitted a list of a total of 48 citations, of which 10 in scientific 

journals, referenced and indexed in world-famous databases with scientific information or 

in monographs and collective works; 12 in monographs and collective volumes with 



scientific review and 26 in unreferred journals with scientific review. 11 of all citations are 

abroad (Romania, Serbia, Macedonia, Croatia, Ukraine and Russia). 

Assoc. Prof. Teneva PhD is the leader of three projects - research since 2016 and 

two scientific and infrastructural since 2018 and 2020. 

 

Positive aspects of scientific production: 

After my thorough review of the scientific production provided by Assoc. Prof. 

Teneva PhD, I can make the following conclusions about her achievements in her research: 

 There is consistency in the issues she considers: the learning of students in 

school; their problems with early dropout and leaving the education system; training of 

teachers (professional orientation and choice of the profession "teacher" by students and 

formation of professionally significant qualities); look at the problems of Bulgarian 

education. Another issue is that there are statements that are not sufficiently substantiated, 

built on the basis of theoretical analyzes of research by other authors or conclusions based 

on insufficiently substantiated and reasoned personal opinion. 

 The issue of learning and the factors that determine it, as well as their 

influence on the readiness of the student to start school are studied. 

 I define as the most thoroughly researched problem the issue of choosing a 

teaching profession and the development of the teacher in it. Based on empirical research 

in the monograph "Who is a good teacher?" And a comparison of the results of students 

from different specialties, the main factors determining this choice are derived. A rating of 

the main professionally significant qualities of the teacher has been made. I define as a 

significant contribution the prepared model of the professional profile of a primary school 

teacher. More emphasis is placed on the roles and management functions of the teacher in 

the classroom and special attention is paid to the choice.  

 

Notes, questions and recommendations 

1. Incorrect citation or lack thereof: 

• On page 6: “Successful learning is understood to mean such learning of students, 

which is characterized by the achievement of elementary, formal, minimal goals in the 

learning process.” In this case, the names of authors who express such an opinion, nor the 

research on which this judgment is based, which makes it weightless as an expressed 

scientific opinion. This is a prerequisite for reaching a contradiction, which the candidate 

makes. Continuing the above quote, "It (meaning 'successful learning') guarantees a 

minimum of 51% of students' knowledge, skills and competences." of training, this 

elementality is identified with as much as 51% of the acquired knowledge. 



• In the same way, other key concepts are presented in the monograph, such as 

“effective learning” (p. 6) and motivation (p. 43). Motivation is defined as an internal state 

(desire or request) that directs a person's behavior toward certain goals. 

• At the end of the introduction, the candidate writes "Defining successful and 

effective learning is a defined author's position, basic for this study, which will be analyzed 

and defended in the presentation.", But even at the end there is no clear one. 

• On page 11, Assoc. Prof. Teneva states that "Effective learning is characterized by 

the transition from the use of declarative knowledge to the direct use of procedural 

knowledge." The essence of this type of learning is revealed by the fact that it is realized 

entirely on the basis of procedural knowledge, not a transition to it. 

• On page 57 "In pedagogical theory there is no clear distinction between successful 

and effective learning." It is not clear which authors defend which thesis. No citation. 

• Classifications of different authors are considered, but there is no emphasis on 

types of learning in primary school students or more specifically in those of 3-4. class that 

are actually being studied. 

 

2. Incorrect conclusions 

• On page 44, "Motives are such common internal components of personality 

orientation (motivations) that help us make assumptions about a person's behavior in future 

situations." The connection is reversed - a person's behavior is judged and suggests the 

presence and the absence of specific motives. 

• On page 43, “Internal motives are linked to cognitive interest”. Are they all and 

only connected with the cognitive interest? 

• On page 53 “Motivation to learn is related to meeting needs and increases after 

each successful stage of learning. "Only such a combination of motivation and success can 

be a driving force that stimulates interest in work and inspires enthusiasm." 

Question: What happens to the relationship "motive - result of the action, if the 

student does not succeed in learning? Are there students who can be said to be positively 

motivated to learn by provoking failure at work? 

• The monograph "School dropout" analyzes data up to 2017. In order to keep the 

content up to date, it would be good to include as new as possible, the latest results from a 

study of school dropouts. I am convinced that for what I am noting, the candidate had a 

reason not to do so. 

• In the monograph "Who is a good teacher?", My remark is: 

- on the correctness of the formulation of the hypothesis of the empirical research; 

- There is too much emphasis on preparing the teacher to use punishment 

techniques, and the monograph is on building a good teacher. 



 

Recommendation: 

Assoc. Prof. M. Teneva  PhD could work with doctoral students, as I am convinced 

that she will be useful in this direction as well. 

 

Conclusion 

On the basis of the presented scientific production, corresponding to the 

scientometric indicators for "professor", the results of the research activity, the overall 

presentation of the candidate and the attached documentation, regardless of the remarks 

and recommendations, I support the application of Assoc. Prof. Maria Slavova Teneva 

PhD. "Professor" of Theory of Education and Didactics in the field of higher education 1. 

Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy, for the needs of the Pedagogical 

Faculty of the Thracian University - St. Zagora. 

 

 

30.08. 2021       REVIEWER:   

Prof. Мarina Nikolova 

 

 


