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  Основания за обявяването на конкурса: Конкурсът е в съответствие с 

нормативните изисквания на ЗРАСРБ, ПРАСРБ и ПРАСТрУ. Осигурена е 

необходимата натовареност с часове по задължителни учебни дисциплини от 

действащите учебни планове на педагогическите специалности, по които се обучават 

студенти в ПФ на Тракийския Университет (ТрУ). Водената учебна дисциплина 

„Дидактика” е в пълно съответствие с професионално-компетентностния профил на 

кандидата. 

 

  Профил на кандидатите в конкурса: В конкурса участва един 

кандидат – доц. д-р Мария Славова Тенева. Документите на кандидата са в 

съответствие с изискванията на чл.86, ал. 5, т. 2 от ПРАСТрУ и приложение 8.4. Самият 

кандидат доц. д-р Мария Славова Тенева отговаря на изискванията на чл. 29, ал 1, т.2 от 

ЗРАСРБ и на чл. 86, ал. 1, т. 2 от ПРАСТрУ. Това е отбелязано и в заключението на 

протокол от 22.07.2021, в което е констатирано, че документите на кандидата 

„покриват изискванията на ЗРАСРБ и на ПРАСТрУ за допустимост до участие в 

обявение конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”. 

 Кандидатът Мария Славова Тенева е завършила ПУ „Паисий Хилендарски” 

(представена Диплома за висше образование), специалност „Начална педагогика”, в 

резултат на което й е присъдена квалификация „начален учител”, специализация „Труд 

и творчество”. Кандидатът упражнява учителска професия през впечатляващо дълъг 

период от време (18 години). Тази продължителна професионална ангажираност може 

да се счита за изключително благоприятна предпоставка, надграждаща качествено и 

обогатяваща следващите етапи от професионалното и кариерното развитие на 

кандидата. 

 След успешно защитен дисертационен труд на тема: „Самооценяването на 

учениците от началния етап на основното образование” на Мария Славова Тенева е 

присъдена и ОНС „доктор” по 05.07.01 „Теория на възпитанието и дидактика”: 

Диплома на ВАК №32654 от 20.08.2008; Комисия №18, протокол № 11 от 19.06.2008 

 Между 2009 и 2012 година д-р Мария Тенева упражнява асистентски функции. 

През 2012 година след успешен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, 

Педагогическият факултет присъжда академичната длъжност „доцент” по Теория на 

възпитанието и дидактика на гл. ас. д-р Мария Славова Тенева (Диплома от 17.12.2012 

год. на Тракийския университет). Тя заема тази длъжност и досега (м. септември, 2021) 

към момента на участието й в настоящия конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор”. 

 Интегрирането на професионален опит на училищно и на университетско 

равнище осигурява на кандидата в конкурса конкретни предимства – възможности за 

продължителна професионална рефлексия и компетентно познаване на образователната 

система както отвън-навътре, така и отвътре-навън. Съчетаването на професионалния 

учителски опит с преподавателската кариера на университетско ниво, обогатяването на 

придобитите педагогически, академично преподавателски и изследователски 



компетентности с организационно-управленски компетентности осигурява широки 

хоризонти за развитие на кандидата доц. д-р Мария Тенева и прави нейната 

кандидатура в настоящия конкурс много убедителна.  

 

 Оценка на научната продукция на доц. д-р Мария Тенева 

Общата публикационна активност на доц. д-р Мария Тенева е впечатляваща. В 

конкурса доц. д-р Мария Тенева участва с: 

а/ хабилитационен труд: „Ученето и неговата ефективност (3.- 4. клас)”. ISBN: 978- 

954-314-101-2. Тракийски университет, Педагогически факултет, Стара Загора, 2020., 

155 с.  

б/ 2 монографии, от които една е в съавторство. Авторските части са надлежно 

отбелязани: 

- Лавренцова, Е. М. Тенева. Отпадането от училище. ISBN: 978-954- 314-094-7. 2019. 

Издателство ,,КОТА Принт”, Стара Загора., 234 стр. (увод 5-8 с..; Втора част 136-234 с.)  

- Тенева, М. Кой е добър учител? ISBN: 978-954-314-085-5. Тракийски университет, 

Педагогически факултет, Стара Загора, 2017., 211 с. 

в/ 15 статии и доклади, публикувани в издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация . Десет от тях са самостоятелни 

(№ 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11), и пет са в съавторство (№ 6.7; 6.12; 

6.13; 6.14; 6.15). Десет от публикуваните материали са на латиница. 

г/ 10 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 

или публикувани в редактирани колективни томове, от които 9 са самостоятелни (7.1; 

7.2; 7.3; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10), и една е в съавторство (№ 7.4).  

д/ 3 самостоятелни студии, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове (№ 9.1; 9.2; 9.3).  

Представените за рецензиране трудове на доц. д-р Мария Тенева са в следните 

тематични области: дидактика; проблеми и аспекти на отпадането от училище; 

професионално-педагогически профил на учителя. Формулираните авторски приноси 

са в полето на посочените области и са диференцирани в две групи: теоретични и 

практико-приложни. 

В хабилитационния труд „Ученето и неговата ефективност (3.- 4. клас)”, 

публикуван през 2020 год., авторът доц.д-р Мария Тенева превръща в специален обект 

на изследване ученето в условията на организираното обучение в начален етап (3. – 4. 

клас). Убедително формулира и неговата предметна конкретизация, а именно - 

проучване ефективността на организираното училищно учене в контекста на 

предметното обучение в начален етап по български език (3 клас) и по математика (4 

клас). Тя представя, анализира и оценява психолого-педагогическата ценност на 

различни подходи към ефективността на ученето. Дискутира компетентно 

своеобразните измерения на тази ефективност. Като приносен момент в процеса на 

представяне на панорамната „снимка” на школи и автори, изследващи ученето и 

неговата ефективност, мога да посоча изграждането и следването на ясна понятийна 

конструкция, която доц. д-р Мария Тенева обособява. Системното й придържане към 

нея прави теоретичните анализи не само продуктивни и логични, но и позволява на 

автора да продължи своите изследвания в избраната област и да реализира ново и 

актуално емпирично проучване със значими данни за педагогическата теория и 

практика. Убедителното разграничаване и ясното дефиниране на понятията „ успешно 



учене” и „ефективно учене” в теоретичната част на хабилитационния труд, е част от 

приносните моменти.  

Тезата на автора за ефективното учене и неговата измеряемост се вписва по 

недвусмислен начин в съвременния компетентностно ориентиран модел на обучение и 

образование. Теоретичните анализи в съчетание с получените нови изследователски 

резултати стимулират преосмислянето на част от съществуващите подходи и практики 

на началното училищно образование, както и отварят нови възможности за неговото 

ревитализиране и енергизиране. 

Доц. д-р Мария Тенева осъществява сравнителен анализ на ключови за 

изследването й  понятия като „естествено/природно учене и учене в условията на 

организираното обучение”, като извежда дидактическите предимства на ученето в 

условията на специално организирана обучителна среда. Свързан с тези анализи 

приносен момент е вече посоченото разграничаване на „успешно учене” и на 

„ефективно учене” и на тяхната ефективност. Много ценен изследователски подкрепен 

момент в работата на доц. д-р Мария Тенева е обвързването на тези видове учене с 

конкретната им целева специфика, която позволява още по-ярко да се откроят 

особеностите им по отношение на установената различна ефективност. Приносен 

момент е и авторската интерпретация на успешното и ефективното учене в светлината 

на тяхното количествено диференциране. Те се разглеждат не като изключващи се, а 

като взаимно свързани. 

Установената и доказателствено подкрепената взаимна обвързаност между 

стиловете на учене на учениците и ефективността на тяхното учене е също значим 

приносен момент. Той е с директен адресат учителя. От него се очаква не само да е 

добре ориентиран в спецификите на тези стилове, но и така да планира и реализира 

своето преподаване, да създава подходяща учебна среда за своите ученици по 

целесъобразен начин, за да съдейства в максимална степен за успешно акомодиране на 

тези стилове чрез адекватни дейности, богат репертоар и комбинации от използвани 

методи и инструменти за постигане на максимално възможни резултати, т.е. за 

ефективно учене. Разкритата и емпирично подкрепена диадна обвързаност между 

ефективността на ученето и използваните комбинации от подходящи методи от страна 

на учителя затвърждава увереността в правилността на формулираните акценти в 

компетентностния профил на началните учители и подпомага евентуално преосмисляне 

на подготовката им в конкретни компоненти от този профил.  

Високо оценявам защитената и изследователски подкрепената позиция относно 

количествената и качествената страна на ученето и логично изведеното заключение, че 

не количеството овладяни знания, а тяхното качество, измервано чрез компетентността 

то да се прилага в конкретен практически контекст, където особено важна е умствената 

самостоятелност на ученците, проявената висока степен на логическо мислене и на 

творческо въображение. Това уточнение е много важно в светлината на обособения 

количествен критерий за ефективно учене - 51%-90% , защото показва осъзнатата и 

доказана свързаност между въпросите от типа „колко, какво и как”.  



Извеждането на детерминанти на училищното учене може да бъде посочено и като 

един от специалните авторски приноси по посока на доказване на изключителната 

значимост на ученето с разбиране. Добре известно е, че то (ученето с разбиране) е 

постоянен акцент в международните сравнителни изследвания. Висока стойност е 

придадена и на емоционалната приобщеност на учениците към тяхното собствено 

учене, т.е. на мотивацията им и превръщането им в реален действен субект на това 

учене.  

Напълно споделям авторската оценка по отношение на практическите измерения на 

приносите от гл. т. на създадения авторски инструментариум за изследване степента на 

ефективността на организираното училищно учене на ученици от 3 и 4 клас по 

конкретни учебни предмети (български език и математика). Особено значимо за мен 

постижение е обвързването на издигнатите авторски тези и последващите емпирични 

изследвания с оценка на действащите държавни стандарти, като особено важни в този 

контекст са логичните заключения относно връзката между спецификата на учебното 

съдържание и ефективността на организираното учене. 

В обобщен план, най-новото монографично изследване на автора върху 

ефективността на училищното учене, както и обвързаните с неговата проблематика 

статии и студии („Мотивацията на учениците за училищно учене”, „Фактори на 

училищната ефективност” и др.);  показват своевременността и полезността на подобни 

проучвания, утвърждават значимостта на компетентностния подход към обучението, 

значимостта на парадигмата за активното учене на учениците, разбирано като 

ефективно учене, носят конструктивно критичната авторска рефлексия и демонстрират 

дълбоко професионално познаване на новите тенденции и ориентации в национален, 

европейски и глобален мащаб.  

В колективното монографично изследване върху „Отпадането от училище” (2019), 

автор на втората част на което е доц. д-р Мария Тенева, може да се открият нови 

приносни моменти. Специално искам да отбележа перманентната значимост на 

въпросите, свързани с отпадането от задължително образование не само за българската 

образователна система. Както в рецензираната монография (2 част), така и в други, 

свързани с тази проблематика публикации („Взаимовръзка между културния произход, 

социалния статус на бъдещия ученик и неговата училищна готовност” - 2018; 

„Образователни причини за ранното отпадане” - ; „Причини за ранното отпадане – 2020 

и др.) авторът показва много добро познаване на националната и европейската картина 

и тенденции, както и демонстрира висока информираност за глобалната картина на 

отпадащи ученици в различни региони на света. Съществен принос представлява 

опитът на доц. д-р Мария Тенева да представи интегриран педагогически подход за 

превенция на отпадането от училище. В него се преплитат както „чисто” дидактически 

компоненти като промяна в дидактическата технология на урока, широко използване на 

интерактивни методи и технологии, постоянно професионално обогатяване на 

компетентностния профил на учителя, така и създаването на благоприятна учебна среда 

за учениците, в която акцентите върху активното им учене, взаимоотношенията и 

общуването подобряват своите параметри. 



Не мога да подмина и значимостта на успешно очертания профил на отпадащите 

ученици”, в основата на който лежи убедителен анализ на образователните причини за 

отпадане. В този контекст очертаването и интерпретациите на рисковите фактори, 

влияещи върху отпадането, е значим приносен момент.  

Естествено обогатяване на посочените по-горе приносни моменти, може да се 

установи в разкритата и доказателствено подкрепена връзка между социо-културния 

статус на учениците и този на родителите им в контекста на училищната готовност. 

Очертаната тенденция за негативно влияние на ниския образователен, икономически и 

социален статус на родителите върху отношението към ученето, и като цяло върху 

готовността за училищно обучение е поредната „аларма” както за образователните 

власти, така и за учителите, които се изправят пред подбни предизвикателства. Тя 

поставя още по-сериозно въпроса за подготовката на българските начални учители да 

адресират адекватно конкретни потребности на тези групи обучавани и да преодоляват 

натрупани дефицити, които водят до неблагоприятната в социално и личностно 

отношение последица - преждевременно отпадане от задължително образование. 

Приносни моменти може да се открият и в емпиричните проучвания на автора, 

посветени на комплексите от причини за ранно отпадане или отказа от образование 

(„Отказът от образование в съвременното общество на знанието” ). Сравнителните 

анализи на резултатите за различни фокус групи (ученици в дневна и във вечерна 

форма на обучение) показват различна динамика и значимост. Челното място на 

образователните причини за отпадане е тревожна констатация, която авторът адресира 

по подходящ начин. За учащите се във вечерна форма на обучение водещата роля на 

семейните причини и на тези от социално-икономически характер показва и доказва 

тясната връзка между образователни и извънобразователни фактори и личностни 

последици.  

Убедителни приноси в научната продукция на доц. д-р Мария Тенева се установяват 

и в сферата на изследванията върху учителя и учителската професия. Спектърът на 

авторските изследвания обогатява съществуващите проучвания в тази област. 

Авторските проучвания са много добре теоретически обосновани. В монографичното 

си изследване в тази област („Кой е добър учител?”) доц. д-р Мария Тенева анализира 

основните групи фактори, влияещи върху избора на учителска професия. Показва 

добро познаване на българските и европейските изследвания и практики в тази област. 

Демонстрира професионална дълбочина в анализите на съществуващи тенденции. 

Приносен характер имат както конкретните анализи и заключения относно 

диагностицираните професионални характеристики и качества на добрия учител, така и 

тези за проекциите на неговите управленски и комуникативни компетентности. 

Представената и обоснована триадна зависимост между потребности, способности и 

интереси има приносен характер и е опорен концептуален стълб в авторската позииция. 

Авторът разкрива и доказва интересни динамики в предпочитанията и избора на 

учителска професия при студенти, обучавани в различни педагогически специалности и 

действащи учители. Специален интерес представлява сравнението между елементите в 

обобщения портрет на добрия учител при студенти и при действащи учители и 



разкриването на специфични различия, източниците на които са успешно откроени. 

Естествено продължение на тази изследователска ориентация е авторското проучване и 

сравнителните анализи на характеристиките и качествата на добрия учител, видяни 

през погледа на ученици, студенти и действащи учители. Това обогатява резултатите от 

предходни изследвания, както и разширява емпиричната база на приносните моменти. 

Приносен характер има и установената тенденция на положителна промяна в 

предпочитанията и избора на учителската професия от студенти в педагогически 

специалности от 1 към 4 курс. По този начин авторското изследване добавя още един 

значителен щрих не само към профила на добрия учител, изследван от други автори 

през различни периоди от време, но и очертава значими реалности и тенденции, 

потвърждава дълбоката обвързаност между доброто преподаване и ефективното учене, 

основани на активно педагогическо взаимодействие между техните субекти. 

Приносният характер на изведените от автора диференцирани рангови скали на 

професионалнозначимите качества на учителя и на качествата на добрия учител е 

доказателствено подкрепен с получените по емпиричен път резултати и е значим. 

Извършените изследвания потвърждават полифакторната детерминираност на избора 

на учителска професия, в която най-голяма роля играят „равнището на професионално 

ориентиране при избора на учителската професия и формираният комплекс от 

професионалнозначими качества в личността на учителя”. Конкретни потвърждения и 

разширяване на емпиричната база на обособените приносни моменти се постигат с 

включването на нови фокус групи. В публикацията „Професионални характеристики и 

качества на учителя”  са обхванати не само студенти от ПНУП и Социална педагогика, 

но и от Педагогика на обучението по информационни технологии и Специална 

педагогика. Такива потвърждения и обогатяване на резултатите може да се намерят и в 

други авторски публикации: „Dynamics in diagnosing the quality of the good teacher”; 

„Dynamics of the Professional Orientation of the Students in the Specialty of Pre-School and 

Primary School Education „Диагностициране на професионално значимите качества на 

учителя”;; „Продължаващо образование и професионална реализация на личността”; 

„Диагностициране качествата на добрия учител” „Триадата интереси – способности – 

потребности при избора на педагогическа професия”; „Classroom management and 

sustaining discipline in an English-learning class”; “Professionally important qualities of the 

new-type teacher”, Основни изисквания към професионалната подготовка на учителя в I-

IV клас” и др. 

Специално искам да отбележа приносния характер на публикацията, посветена на 

обоснованата идея, обособената структура и изведеното базисно съдържание на 

професиограмата на началния учител: „Опит за обосноваване на професиограма на 

началния учител” (1-4 клас) -2019. Обоснованият четирикомпонентен модел на 

професиограма на началния учител: медикограма; психограма, социограма и 

изисквания към професионалната подготовка на началния учител е изпълнен с 

конкретно съдържание, конструиран е съобразно с ролята, функциите и отговорностите 

на началния учител и представлява съществен принос в областта на педевтологията. 

Този принос е разширен и със студийната публикация ,,Тенденции в подготовката и 

квалификацията на съвременния български учител”, в която предизвикателствата пред 



оценяването и атестирането на педагогическите кадри и на учителския труд са 

убедително очертани, а нормативните неясноти и противоречия са компетентно 

идентифицирани. 

Справката за цитирания показва, че се надхвърлят минималните национални 

изисквания. 

Научно-изследователската дейност и международни изяви на доц. д-р Мария 

Тенева, оценявани във връзка с участието й в обявения конкурс за професор се 

отличават със забележителна и активна конферентна и проектно ориентирана  дейност. 

За периода 2012-2021 година доц. д-р Мария Тенева участва в 11 международни 

форума, от които 4 през 2018 год., 1 – през 2019, две участия в един и същ форум през 

2020, които отчитам като едно и 1 – през 2021. 

За периода 2010-2021 г. участва в шестнадесет университетски научни проекта, 

финансирани от МОН. Пет от тях са национални и един - международен проект. 

Посочените дейности и участия подчертават богатия научно-изследователски профил 

на кандидатката. 

Създател е на голям брой учебни програми (25) по профила на конкурса, като 

преобладаващите от тях са по Дидактика. 

За периода 2016-2020 е ръководител на 3 университетски/факултетни 

научноизследователски проекти, като последният два са от 2018 и 2020 год. „Проект 

№2/2018 г. ,,Връзка между висшето училище и потребителите на образователни 

услуги” и Проект №3/2020 г. ,,Електронни ресурси за академично преподаване”. 

Доц. д-р Мария Тенева е научен ръководител на 6 дипломанти. За периода 2014-

2021 год. има участие в 6 научни журита за присъждане на ОНС „Доктор” и за заемане 

на академична длъжност „доцент”, като системно работи за издигане на 

професионалния престиж на Педагогическия факултет на ТрУ.  

Член е на 3 редакционни колегии, като членството й в две от тях продължава и към 

момента на участие в настоящия конкурс: ,,Списание за образователна наука и 

изкуства”, Педагогически факултет, Тракийски университет – 2013-2015 г.; на 

,,Годишник” на Педагогически факултет на Тракийски университет – 2016-2021 г. и на 

,,Студентски алманах”, Педагогически факултет на Тракийски университет – 2013-2021 

г. 

Кандидатът в настоящия конкурс е носител и на административно-управленската 

компетентност. Тя може да бъде оценена през призмата на натрупания организационен 

и управленски опит от доц. д-р Мария Тенева като ръководител на катедра 

,,Педагогически и социални науки” в ПФ на Тру през периода 2013-2016. През 2016-

2019 изпълнява функции на научен секретар на ПФ на ТрУ, а от януари 2020 г до 

настоящия момент е отново ръководител на катедра ,,Педагогически и социални науки” 

в ПФ на ТрУ.  



 

Научни приноси: 

 Изцяло подкрепям формулираните и аргументирани научни приноси от 

кандидата. Съвкупната ми висока оценка на приносните моменти в публикациите и 

изследванията на автора доц. д-р Мария Тенева, както и оценката ми за професионално 

значимите качества на самия автор се основава на установените: 

- много добра информираност и задълбочено познаване на автори, школи, 

концепции, тенденции в избраните тематични области както на национално, така и на 

европейско и по-широко международно ниво; 

- относително автономни академично-професионални и изследователски фокуси с 

дълбока вътрешноидейна обвързаност; 

- ясни тезауруси, точно дефиниране на ключови понятия; 

- способност да открива, диференцира, анализира и ориентира към адекватните 

потребители всяка своя академична стъпка и продукт; 

- достъпност на публикациите за потребителя с умело дозирана теоретико-

прагматична ориентация; 

- компетентно съотнасяни концептуални схеми от теорията с реални потребности на 

практиката; 

- устойчив стремеж и реализирани възможности за теоретико-практическо 

обогатяване и/или нов прочит, задълбочени интерпретации и обосновани 

професионални препоръки; 

- умения да разглежда проблемите на системно равнище, да извежда значими 

приоритети и да се ориентира към цялостни и перспективни решения; 

- високи равнища на професионални компетентности, свързани със задълбочено 

познаване на държавните образователни стандарти, на цялостната нормативна уредба в 

образованието и умело адресирани потребности от промяна и усъвършенстване на 

конкретни сегменти от нормативната база; 

- високоразвита способност за професионално-критична рефлексия, 

интерпретационно-обяснителни схеми и идеи за конкретни посоки на обновление и 

работещи решения; 

- всеотдайност, посветеност и системност в подходите към избраните тематични 

области от професионален интерес, които може да бъдат подкрепени с всички 

изследвания, свързани с обучаваните в ТрУ студенти от педагогическите специалности 

и авторските заключения за благоприятната университетска обучителна среда, влияеща 

върху динамиката на направения професионален избор от тях; 



- ясни граници на концептуализиране и на висока приложна добавена стойност на 

изследванията; 

-демонстрирани аналитични способности и високоразвито умение за 

многофакторни анализи; 

- подчертан афинитет към изследователска дейност; много точно формулирани 

предмет и обект на всяко изследване; използване на подходящ инструментариум; 

убедително извеждани заключения и точен адресат на препоръки. 

Всъщност почти „всеки изход” от научните търсения на автора доц. д-р Мария 

Тенева логично води до „правене” и/или „преосмисляне” на образователни политики, 

което е много силна характеристика на кандидата и продукцията, с която участва в 

конкурса. 

Конкретизирана картина на научните приноси на кандидата:  

 

В областта на дидактиката  
- убедително разграничаване, ясно дефиниране на понятията „ успешно учене” и 

„ефективно учене” и обосноваване на разделителните линии между тяхната 

ефективност; 

- очертана целева специфика на „успешно” и „ефективно” учене 

- защитена позиция за количествено диференциране и измеряемост на „успешно” и 

„ефективно” учене; 

- изведен количествен критерий за ефективно учене; 

- осъществен критически анализ на съвременните образователни реалности и  

обоснована парадигмата за активното-ефективното учене 

- доказана взаимна обвързаност между стиловете на учене на учениците и 

ефективността на тяхното учене 

- установена и емпирично потвърдена диадна обвързаност между ефективността на 

ученето и използваните комбинации от подходящи методи; 

- обосновани детерминанти на училищното учене; 

- създаден авторски инструментариум за изследване степента на ефективността на 

организираното училищно учене на ученици от 3 и 4 клас по конкретни учебни 

предмети; 

- намерени сполучливи баланси между концептуални и практически ориентирани 

решения. 

 

В областта на отпадането от училище и неговата превенция: 

 

- обоснован педагогически подход с интеграционни функции за превенция на 

отпадането от училище 

- успешно очертан профил на отпадащите ученици; 

- очертани и доказани рискови фактори за отпадането от училище; 

- разкрита и доказателствено подкрепена връзка между социо-културния статус на 

учениците и този на родителите им в контекста на училищната готовност; 

- разкрити комплекси от причини за ранно отпадане или отказ от образование при 

различни категории обучавани; 

- убедителен анализ на образователните причини за отпадане. 

 



В областта на педевтологията: 

- обогатени съществуващи проучвания в областта на изследванията на учителя и 

учителската професия; 

- представена и обоснована триадна зависимост между потребности, способности и 

интереси в светлината на избора на учителска професия; 

- емпирично разкрити и подкрепени специфични динамики в предпочитанията и избора 

на учителска професия при ученици, студенти, обучавани в различни педагогически 

специалности и действащи учители; 

- успешно откроени сходства и различия между компонентите в обобщения портрет на 

добрия учител при ученици, студенти и действащи учители; 

- обосновани източници на специфични различия в ранжирането на компонентната 

значимост; 

- установени тенденции на положителна промяна в предпочитанията и избора на 

учителската професия от студенти в педагогически специалности от 1 към 4 курс; 

- обосновани диференцирани рангови скали на професионалнозначимите качества на 

учителя и на качествата на добрия учител; 

- потвърдена полифакторна детерминираност на избора на учителска професия, в която 

най-голяма роля играят „равнището на професионално ориентиране при избора на 

учителската професия и формираният комплекс от професионалнозначими качества в 

личността на учителя; 

- обосновани рамки на концепция, обособена структура и изведено базисно съдържание 

на професиограма на началния учител върху основата на четирикомпонентен модел 

 

Въпроси и препоръки:  

Възможно ли е пандемичните последици от КОВИД 19 да играят роля на 

устойчиви неблагоприятни детерминанти, предефиниращи ефективността на 

училищното учене? 

 

Да се обоснове експлицитно връзката между авторските изследвания върху 

учителя и учителската професия и съществуващите подходи и концепции за 

професионализъм. 

  

 Заключение: 

Публикационната и изследователската приносна стойност на представената за 

оценка научна продукция на кандидата в настоящия конкурс - доц. д-р Мария Славова 

Тенева дават основание да се формулира категорично заключение за надхвърляне на 

националните минимални наукометрични изисквания за заемане на академичната 

длъжност ,,професор“.  

Доц. д-р Мария Тенева е разпознаваем колега на национално и международно 

ниво. Върху основата на съвкупната ми оценка за качествата на нейната научна 

продукция, на нейните професионални, академични и експертни качества като 

университетски преподавател, изследовател и колега, подкрепям убедено и предлагам 

на уважаемото научно жури да присъди заемането от доц. д-р Мария Славова Тенева 

на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика /Теория на 

възпитанието и дидактика/ за нуждите на Педагогическия факултет към Тракийския 

Университет, Стара Загора. 

  

20.09.2021 г.        Рецензент: .................................... 

София       /проф. д-р Жулиета Иванова Савова/ 



REVIEW 

 

Regarding opening of tenure track, full-time academic position “Professor” in the area of 

1. Pedagogical Sciences 

Professional field 1.2. Pedagogy (Theory of Education and Didactics), published in the State 

Gazette number 43 from 21.5.2021 for the purposes of the Faculty of Education, 

Trakia University, Stara Zagora 

 

Reviewer: Prof. Dr. Julieta Ivanova Savova.  

 

  Grounds for opening a competition for a tenure track, full-time academic 

position “Professor”: The competition is in accordance with the regulatory requirements of 

the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Rules for 

Implementation of the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of 

Bulgaria and the Rules for the conditions and the requirements for holding academic positions 

at Trakia University – Stara Zagora. The necessary workload of classes in required subjects 

from the current curricula of the pedagogical specialties, in which students are trained at the 

Faculty of Education at Trakia University (TrU), has been provided. The course "Didactics" is 

in full compliance with the professional competence profile of the candidate. 

 

  Profile of the candidates in the competition: One candidate participates in 

the competition – Assoc. Prof. Dr. Mariya Slavova Teneva. The documents of the candidate 

are in accordance with the requirements of art. 86, para. 5, item 2 of Rules for the 

Development of the Academic Staff  of TrU and Annex 8.4. The candidate Assoc. Prof. Dr. 

Mariya Slavova Teneva herself meets the requirements of Art. 29, para 1, item 2 of of the 

Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and of art. 86, 

para. 1, item 2 of the Rules for the Development of the Academic Staff  of TrU. This is noted 

in the conclusion of the protocol of 22.07.2021, which states that the documents of the 

candidate "meet the requirements of the Law on the Development of the Academic Staff in 

the Republic of Bulgaria  and the Rules for the Development of the Academic Staff  of TrU 

for eligibility to participate in the competition for the academic position of "professor ". 

 The candidate Mariya Slavova Teneva has graduated from the University of Plovdiv 

'Paisii Hilendarski" (a Diploma of Higher Education has been presented), specialty "Primary 

Pedagogy", as a result of which she was awarded the qualification "Primary Teacher", 

specialization "Labour and Creativity". The candidate has been a teacher for an impressively 



long period of time (18 years). This long-term professional commitment can be considered as 

an extremely favorable prerequisite, upgrading qualitatively and enriching the next stages of 

the professional and career development of the candidate. 

 After successfully defending a dissertation on the topic: "Self-assessment of students 

from the initial stage of primary education", Mariya Slavova Teneva was awarded the 

educational and scientific degree "Doctor" on 05.07.01 in "Theory of Education and 

Didactics": Diploma of the Higher Attestation Commission №32654 from 20.08. 2008; 

Commission №18, Protocol № 11 of 19.06.2008.  

Between 2009 and 2012 Dr. Mariya Teneva was working as an assistant professor. In 

2012, after a successful competition for the academic position of "Associate Professor", the 

Faculty of Education awarded the Chief Assistant Professor Dr. Mariya Slavova Teneva with 

the academic position of "Associate Professor" in Theory of Education and Didactics 

(Diploma dated 17.12.2012 of Trakia University). She has held this position until now 

(September, 2021) at the time of her participation in the current competition for the academic 

position of "professor". 

 The integration of professional experience at school and university level provides the 

candidate in the competition with specific advantages – opportunities for a long-term 

professional reflection and competent knowledge of the educational system both externally 

and internally. The combination of professional teaching experience with the teaching career 

at university level, the enrichment of the acquired pedagogical, academic teaching and 

research competencies with organizational and managerial competencies provides wide 

horizons for the development of the candidate Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva and makes her 

candidacy in this competition very convincing.   

 

Evaluation of the scientific production of Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva 

The total publishing activity of Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva is impressive. Assoc. 

Prof. Dr. Mariya Teneva participates in the competition with the following: 

а/ habilitation work: "Learning and its effectiveness (grades 3-4)". ISBN: 978- 954-314-101-

2. Trakia University, Faculty of Education, Stara Zagora, 2020, 155 p. 

б/ 2 monographs, one of which is co-authored. The author's parts are duly marked: 

- Lavrentsova, E. M Teneva. Dropping out of school. ISBN: 978-954- 314-094-7. 2019. 

KOTA Print Publishing House, Stara Zagora, 234 pages (introduction 5-8 pages; second part 

136-234 pages)  



- Teneva, M. Who is a good teacher? ISBN: 978-954-314-085-5. Trakia University, Faculty 

of Education, Stara Zagora, 2017, 211 pages. 

в/ 15 articles and reports published in editions which are referenced and indexed in 

world-famous databases with scientific information. Ten of them are solely author’s 

publications (№ 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.8; 6.9; 6.10; 6.11), and five are co-authored (№ 

6.7; 6.12; 6.13; 6.14; 6.15). Ten of the published materials are in Latin. 

г/ 10 articles and reports published in unreferred journals with scientific reviewing or 

published in edited collective volumes, of which 9 are solely author’s publications (7.1; 7.2; 

7.3; 7.5; 7.6; 7.7; 7.8; 7.9; 7.10), and one is co-authored ( № 7.4). 

д/ 3 independent studies, published in non-peer-reviewed journals with scientific 

reviewing or published in edited collective volumes (№ 9.1; 9.2; 9.3). 

Reviewed works of Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva are in the following thematic areas: 

didactics; problems and aspects of dropping out of school; professional-pedagogical profile of 

the teacher. The formulated author's contributions are in the field of the indicated areas and 

are differentiated into two groups: theoretical and practically-applied ones. 

In the habilitation monography "Learning and its effectiveness (grades 3-4)", published in 

2020, the author Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva turns into a special object of study the 

conditions of formal learning at the primary school stage (3. - 4th grade). The author also 

convincingly formulates its research focus – subject specification, namely -- a study of the 

effectiveness of students’ learning in the context of subject based training - Bulgarian 

language (3rd grade) and mathematics (4th grade). The author presents, analyzes and 

evaluates the psychological and pedagogical value of different approaches to the effectiveness 

of learning. Competently, she discusses the peculiar dimensions of this efficiency. As a 

contributing moment in the process of presenting the panoramic "photo" of research schools 

and authors studying learning and its effectiveness, I can point to the development and 

following of a clear conceptual framework, which Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva 

distinguishes. Her systematic adherence to that makes the theoretical analyzes not only 

productive and logical but also allows the author to continue her research in the chosen field 

and to implement a new and up-to-date empirical study with significant data on pedagogical 

theory and practice. The convincing distinction and clear definition of the concepts 

"successful learning" and "effective learning" in the theoretical part of the habilitation work 

present some of the contributing moments.  



The author's thesis about effective learning and its measurability fits in an unambiguous 

way in the modern competence-oriented model of training and education. The theoretical 

analyzes in combination with the obtained new research results stimulate the rethinking of 

some of the existing approaches and practices of primary school education, as well as open 

new opportunities for its revitalization and energization. 

Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva performs a comparative analysis of key concepts for her 

research such as "natural learning and learning in an organized way", deriving the didactic 

advantages of studyng in a formally organized learning environment. Related to these 

analyzes is the already mentioned distinction between "successful learning" and "effective 

learning" and their effectiveness. A very valuable research-supported moment in the work of 

Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva is the linking of these types of learning with their specific 

goals, which allows even more clearly to highlight their features in terms of the established 

different effectiveness. The author's interpretation of successful and effective learning in the 

light of their quantitative differentiation is also a contributing moment. They are not seen as 

mutually exclusive, but as interconnected. 

The confirmed evidence-based interrelationship between students' learning styles and their 

learning effectiveness is also a significant contribution. It is addressed directly to the teacher. 

He is expected not only to be well-versed in the specifics of these styles, but also to plan and 

implement his teaching, to create a suitable learning environment for his students in an 

appropriate way in order to help maximizing the successful accommodation of these styles 

through adequate activities, rich repertoire and combinations of methods and tools to achieve 

maximum possible results, i.e. for effective learning. The revealed and empirically supported 

dyad connection between the effectiveness of learning and the combinations of appropriate 

methods used by the teacher strengthens the confidence in the correctness of the formulated 

accents in the competence profile of primary teachers and helps to reconsider their training in 

specific components of this profile.  

I appreciate the research-supported and defended position on the quantitative and 

qualitative side of learning and the logical conclusion that what matters is not the amount of 

knowledge acquired, but its quality, measured by the competence to apply it in a specific 

practical context, where students' intellectual independence, the demonstrated high degree of 

logical thinking and creative imagination are especially important,. This clarification is very 

important in the light of the identified quantitative criterion for an effective learning - 51% -



90%, because it shows the perceived and proven connection between questions such as "how 

much, what and how".  

The derivation of determinants of school learning can also be mentioned as one of the 

special author's contributions in the direction of proving the exceptional importance of 

learning with understanding. It is well known that this (learning in order to understand) is a 

constant focus in international comparative research. High value is also given to the emotional 

involvement of students in their own learning, i.e. of their motivation and their transformation 

into a real active subject of this learning.  

I fully share the author's assessment regarding the practical dimensions of the 

contributions from the point of view of the created author's tools for researching the degree of 

efficiency of the organized school learning of students from 3rd and 4th grade in specific 

subjects (Bulgarian language and mathematics). A particularly significant achievement for me 

is the linking of the raised author's theses and the subsequent empirical research with an 

assessment of the current state standards, and especially important in this context are the 

logical conclusions about the relationship between the specifics of the subject content and the 

effectiveness of organized (formal) learning in school settings. 

In summary, the latest monographic study of the author on the effectiveness of school 

learning, as well as related articles and studies ("Motivation of students for school learning", 

"Factors of school efficiency", etc.) show the timeliness and usefulness of such studies, affirm 

the importance of the competence approach to learning, the importance of the paradigm for 

active learning of students, understood as effective learning, carry constructively critical 

authorial reflection and demonstrate deep professional knowledge of new trends and 

orientations on a national, European and global scale.  

In the collective monographic study on "Dropping out of school" (2019), the author of the 

second part of which is Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva, new contributing moments can be 

found. I would especially like to note the permanent importance of the issues related to 

dropping out of compulsory education not only for the Bulgarian educational system. Both in 

the peer-reviewed monograph (part 2) and in other related publications ("Relationship 

between cultural origin, social status of the future student and his school readiness" - 2018; 

"Educational reasons for early dropping out" -; "Reasons for early school leaving - 2020, etc.) 

the author shows a very good knowledge of the national and European picture and trends, as 

well as demonstrates high awareness of the global picture of dropouts in different regions of 



the world. A significant contribution is the attempt of Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva to 

present an integrated pedagogical approach for prevention of school dropout. It intertwines 

both "purely" didactic components such as a change in the didactic technology of teaching, 

extensive use of interactive methods and technologies, constant professional enrichment of 

the teacher's competence profile, and the creation of a favorable learning environment for 

students, their learning, relationships and communication improving their parameters. 

I cannot omit the importance of the successfully outlined profile of the dropping-out 

students ”, which is based on a convincing analysis of the educational reasons for dropping 

out. In this context, outlining and interpreting the risk factors influencing dropout is a 

significant contributing point.  

Natural enrichment of the above-mentioned contribution moments can be established in 

the revealed and evidence-supported connection between the socio-cultural status of the 

students and that of their parents in the context of school readiness. The emerging trend of 

negative impact of the low educational, economic and social status of parents on the attitude 

to learning, and in general on the readiness for schooling is another "alarm" for both 

education authorities and teachers who face similar challenges. It raises even more seriously 

the issue of training Bulgarian primary teachers to adequately address the specific needs of 

these groups of students and to overcome accumulated deficits that lead to adverse social and 

personal consequences -- premature dropping out of compulsory education. 

Contributing moments can also be found in the author's empirical research on the 

complexes of reasons for early dropout or denial of education ("Denial of education in the 

modern knowledge society"). Comparative analyzes of the results for different focus groups 

(full-time students - in day classes and those involved in part-time - evening form of 

education) show different dynamics and significance. The forefront of the educational reasons 

for dropping out is an alarming finding, which the author addresses in an appropriate way. For 

part-time – evening classes learners, the leading role of family and socio-economic reasons to 

dropp-out shows and proves the close link between educational and non-educational factors 

and personal consequences.  

Convincing contributions in the scientific production of Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva 

are also established in the field of research on the teacher and the teaching profession. The 

spectrum of author’s research enriches the existing studies in this field. The author's research 

is very well theoretically substantiated. In her monographic research in this field (“Who is a 



good teacher?”) Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva analyzes the main groups of factors 

influencing the choice of teaching profession. She demonstrates both good knowledge of 

Bulgarian and European research and practices in this field, and professional depth in the 

analysis of existing trends. The specific analyzes and conclusions regarding the diagnosed 

professional characteristics and qualities of the good teacher, as well as those for the 

projections of his managerial and communicative competencies have a contributing character. 

The presented and substantiated triad dependence between needs, abilities and interests has a 

contributing character and is a supporting conceptual pillar in the author's position. The author 

reveals and proves interesting dynamics in the preferences and choice of the teaching 

profession for students trained in various pedagogical specialties and current teachers. Of 

particular interest is the comparison between the elements in the generalized portrait of the 

good teacher among students and current teachers, and the disclosure of specific differences, 

the sources of which have been successfully identified. A natural continuation of this research 

orientation is the author's research and comparative analyzes of the characteristics and 

qualities of a good teacher, seen through the eyes of pupils, students and practicing teachers. 

This enriches the results of previous research, as well as expands the empirical base of the 

contributing points. The established tendency of a positive change in the preferences and the 

choice of the teaching profession by students in pedagogical specialties from 1st to 4th year 

also has a contributing character. Thus, the author's research adds another significant touch 

not only to the profile of the good teacher, studied by other authors in different periods of 

time, but also outlines significant realities and trends, confirms the deep connection between 

good teaching and effective learning based on active pedagogical interaction between 

tteachers and students. The contributory nature of the differentiated rank scales of the 

professionally significant qualities of the teacher and the qualities of the good teacher derived 

by the author is evidently supported by the results obtained empirically and is significant. The 

conducted research confirms the multifactorial determinism of the choice of the teaching 

profession, in which the greatest role is played by "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". Concrete confirmations and expansion of the empirical 

base of the separate contribution points are achieved with the inclusion of new focus groups. 

The publication "Professional characteristics and qualities of the teacher" covers not only 

students from Pre-school and Primary School Education and Social Pedagogy, but also ones 

from Pedagogy of the Teaching of Information Technology and Special Pedagogy. Such 

confirmations and enrichment of the results can be found in other author's publications: 



"Dynamics in diagnosing the quality of the good teacher"; "Dynamics of the Professional 

Orientation of the Students in the Specialty of Pre-School and Primary School Education"; 

"Diagnosis of the professionally significant qualities of the teacher "; "Continuing education 

and professional realization of the personality"; "Diagnosing the qualities of a good teacher"'; 

"The triad of interests - abilities - needs in choosing a teaching profession"; "Classroom 

management and sustaining discipline in an English-learning class"; “Professionally 

important qualities of the new-type teacher”, “Basic requirements to the professional training 

of the teacher in I-IV grades”, etc. 

I would especially like to note the contributory nature of the publication dedicated to the 

substantiated idea, the separate structure and the derived basic content of the professiogram of 

the primary teacher: "Attempt to substantiate the professiogram of the primary teacher" 

(grades 1-4) -2019. The substantiated four-component model of the professional profile of the 

primary teacher: medicogram; psychogram, sociogram and requirements for the professional 

training of the primary school teacher is filled with specific content, constructed in 

accordance with the role, functions and responsibilities of the primary school teacher and 

represents a significant contribution in the field of pediatrics. This contribution has been 

expanded with the studio publication "Trends in the training and qualification of modern 

Bulgarian teachers", in which the challenges to the evaluation and certification of teachers are 

convincingly outlined, and regulatory ambiguities and contradictions are competently 

identified. 

The reference to the citations shows that the minimum national requirements are 

exceeded. 

The research activity and international performances of Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva, 

evaluated in connection with her participation in the announced competition for professor, are 

distinguished by a remarkable and active conference and project-oriented activities. For the 

period 2012-2021 Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva participated in 11 international forums, of 

which 4 in 2018, 1 - in 2019, two presentations in the same forum in 2020, which I consider 

as one and 1 - in 2021. 

For the period 2010-2021 she participated in sixteen university research projects funded 

by the Ministry of Education and Science. Five of them are national and one is an 

international project. These activities and participations emphasize the rich research profile of 

the candidate. 



She is the creator of a large number of curricula programs (25) in the profile of the 

competition, the predominant ones are being in Didactics. 

For the period 2016-2020 she was the leader of 3 university/faculty research projects, the 

last two of which are from 2018 and 2020. Project №2 / 2018, “Relationship between the 

higher education schools and the users of educational services” and Project №3 / 2020 

"Electronic resources for academic teaching". 

Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva is the scientific supervisor of 6 graduates. Also, for the 

period 2014-2021 she has participated in 6 scientific juries for awarding the educational and 

scientific degree "Doctor" and for holding the academic position "Associate Professor", 

working systematically to raise the professional prestige of the Pedagogical Faculty of TrU. 

She is a member of 3 editorial boards, and her membership in two of them continues at the 

time of participation in this competition: "Journal of Educational Science and Arts", Faculty 

of Education, Trakia University - 2013-2015; of the "Yearbook" of the Faculty of Education 

at Trakia University - 2016-2021 and of the "Student Almanac", Faculty of Education at 

Trakia University - 2013-2021. 

The candidate in this competition is also the holder of the administrative and managerial 

competence. She can be assessed through the prism of the accumulated organizational and 

managerial experience as Assoc. Prof. Dr. Mariywa Teneva was Head of the Department of 

Pedagogical and Social Sciences at the Faculty of Education of TrU in the period 2013-2016. 

In 2016-2019 she performed the responsibilities of Scientific Secretary of the Faculty of 

Education of TrU, and from January 2020 to the present she again has been  the head of the 

Department of Pedagogical and Social Sciences in the Faculty of Education  of TrU.  

 

Scientific contributions: 

 I fully support the formulated and substantiated scientific contributions of the 

candidate. My overall high assessment of the contributing points in the publications and 

research of the author Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva, as well as my assessment of the 

professionally significant qualities of the author herself is based on the established: 

- very good information and in-depth knowledge of authors, research schools, concepts, 

trends in the selected thematic areas both at national, European and wider international level; 



- relatively autonomous academic-professional and research focuses with deep internal 

ideological connection; 

- clear thesaurus, precise definition of key concepts; 

- ability to discover, differentiate, analyze and orient to adequate users each of her 

academic steps and products; 

- accessibility of the publications for the user with skillfully dosed theoretical-pragmatic 

orientation; 

- competently correlated conceptual schemes from the theory with real needs of the 

practice; 

- sustainable aspiration and implemented opportunities for theoretical and practical 

enrichment and/or new reading, in-depth interpretations and substantiated professional 

recommendations; 

- skills to address problems at the system level, to set significant priorities and to focus on 

comprehensive and promising solutions; 

- high levels of professional competences related to in-depth knowledge of state 

educational standards, the overall regulatory framework in education and skillfully addressed 

needs for change and improvement of specific segments of the regulatory framework; 

- highly developed ability for professional-critical reflection, interpretative-explanatory 

schemes and ideas for specific directions of renewal and working solutions; 

- dedication and systematization in the approaches to the selected thematic areas of 

professional interest, which can be supported by all research related to the students of 

pedagogical specialties and the author's conclusions about the favorable university learning 

environment, influencing the dynamics of the professional choice made by them; 

- clear frameworks of conceptualization and highly applied value of research; 

-demonstrated analytical abilities and a highly developed skill for multifactor analysis; 

- emphasized affinity for research; very precisely formulated subject and object of each 

study; use of appropriate tools; convincing conclusions and precise addressee of 

recommendations Actually, almost all “exit” scientific research conclusions and messages of 

Assoc. Prof. Dr Maryia Teneva lead logically to “policy making” and/or “reconsidering” of 

existing educational policies, which is a strong characteristics of both the candidate and her 

scientific production presented in this competition.  

Distinctive elements of the candidate's scientific contributions:  

 

In the field of didactics  

- convincing distinction, clear definition of the concepts of "successful learning" and 

"effective learning" and justification of the dividing lines between their effectiveness; 



- outlined goals specifics of "successful" and "effective" learning 

- defended position for quantitative differentiation and measurability of "successful" and 

"effective" learning; 

- derived quantitative criterion for effective learning; 

- performed critical analysis of modern educational realities and a substantiated paradigm for 

active and effective learning 

- a proven interrelationship between students' learning styles and their learning effectiveness 

- an established and empirically confirmed dyad link between the effectiveness of learning 

and the combinations of appropriate methods used; 

- substantiated determinants of school learning; 

- created author's tools for research of the degree of efficiency of the organized school 

learning of students from 3rd and 4th grade in specific subjects; 

- found successful balances between conceptual and practice-oriented solutions. 

 

In the field of school dropout and its prevention: 

- substantiated pedagogical approach with integrative functions for prevention of school 

dropout 

- successfully outlined profile of dropping out students; 

- outlined and proven risk factors for dropping out of school; 

- revealed and evidence-based connection between the socio-cultural status of students and 

that of their parents in the context of school readiness; 

- revealed complexes of reasons for early dropping out or refusal of education in different 

categories of learners; 

- a convincing analysis of the educational reasons for dropping out. 

 

In the field of teacher and teaching profession (Pedeutology): 

- enriched existing research in the field of teacher and teaching profession; 

- presented and substantiated triad dependence between needs, abilities and interests in the 

light of the choice of the teaching profession; 

- empirically revealed and supported specific dynamics in the preferences and choice of 

teaching profession for high-school students, university students trained in various 

pedagogical specialties and practicing teachers; 

- successfully identified similarities and differences between the components in the 

generalized portrait of a good teacher in the eyes of pupils, students and practicing teachers; 

- substantiated sources of specific differences in the ranking of component significance; 



- established trends of positive change in the preferences and the choice of the teaching 

profession by students in pedagogical specialties from 1st to 4th year; 

- substantiated differentiated rank scales of the professionally significant qualities of the 

teacher and of the qualities of the good teacher; 

- confirmed multifactorial determinism of the choice of the teaching profession, in which the 

greatest role is played by “the level of professional orientation in the choice of the teaching 

profession and the formed complex of professionally significant qualities in the personality of 

the teacher"; 

- substantiated frameworks of concept, separate structure and derived basic content of the 

professional profile of the primary teacher on the basis of a four-component model.` 

 

Questions and recommendations:  

 

Is it possible that the pandemic effects of KOVID 19 play the role of persistent adverse  

determinants that redefine the effectiveness of school learning? 

To explicitly substantiate the connection between the author's research on the teacher  

and the teaching profession and the existing approaches and concepts for professionalism. 

  

 Conclussion: 

 

The publication and research contributions in the scientific production of the candidate 

in this competition - Assoc. Prof. Dr. Mariya Slavova Teneva provide grounds to formulate a 

definite conclusion for exceeding the national minimum scientometric requirements for the 

academic position of "professor". 

Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva is a recognizable colleague at the national and 

international level. On the basis of my overall assessment of the qualities of her scientific 

production, her professional, academic and expert qualities as a university lecturer, researcher 

and colleague, I strongly support and propose to the honored scientific jury to award to 

Assoc. Prof. Dr. Mariya Slavova Teneva tenure track, full-time academic position 

“Professor” in the area of 1. Pedagogical Science, professional field 1.2. Pedagogy ( Theory 

of Education and Didactics ) for the needs of the Faculty of Education at Trakia University, 

Stara Zagora. 

  

20.09.2021         Reviewer: .................................... 

Sofia       / Prof. Dr. Julieta Ivanova Savova / 

 

 


