
СТАНОВИЩЕ 

 

 

за научната и преподавателската дейност на доц. д-р Мария Славова Тенева 

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

област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално 

направление 1.2. Педагогика  по „Теория на възпитанието и дидактика“ за 

нуждите на Педагогически факултет, Тракийски университет. 

 

 от проф. д-р Цонка Илиева Каснакова - Иванова – Тракийски университет, 

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

ТрУ.  

 

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 

Тракийския университет. До участие в конкурса е допуснат единственият 

кандидат – доц. д-р Мария Славова Тенева. Представените от кандидата 

материали са съобразени с изискванията.  

1.Професионален профил на кандидата   

Кандидатът в конкурса – Мария Тенева, е възпитаник на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“ и има завършена специалност „Начална 

педагогика“ през 1993 г. Докторант  е на катедра „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“, Педагогически факултет на Тракийски университет 

/2005-2008 г./и придобива образователната и научна степен „доктор“ от ВАК, 

МОН през 2008 г. Преди постъпването си като преподавател в Тракийски 

университет, М. Тенева натрупва богат /18 г./ опит като начален учител в ОУ 

„Чудомир“, гр. Казанлък.  

Академичната си кариера на преподавател започва през 2009 г. като 

асистент в Педагогически факултет на Тракийския университет. От 2012 г. до 



момента М. Тенева е доцент в Педагогическия факултет на Тракийски 

университет.  

2.Преподавателска дейност на кандидата 

В момента доц. д-р М. Тенева е водещ преподавател по Теория на 

възпитанието и дидактика във всички специалности на Педагогическия 

факултет. Тя използва разнообразни подходи при разработването на 

лекционните курсове и в провеждането им със студентите. Такива са: 

Педагогика на общуването, Управление на класната стая, Училищната 

администрация, Съвременната образователна парадигма, Социално-

педагогически подходи на работа и консултиране на деца и др. 

В преподавателската си работа и като ръководител на катедра 

„Педагогически и социални науки“ е кооперативна и умее да привлича 

съмишленици и специалисти от практиката. Научен ръководител е на двама 

докторанти – единият е защитил ОНС „Доктор“, а  другият се подготвя за 

публична защита. Доц. Тенева е разпознаваем специалист и университетски 

преподавател,  участвала е в провеждането на множество изследвания на 

национално равнище. В периода 2016 – 2021 г. тя е участник в експертни 

групи към МОН за оценяване на учебници за Средното училище. 

Личните ми впечатления от професионалните изяви на доц. Тенева 

потвърждават нейната силна ангажираност към преподавателската й дейност. 

През последните години тя работи всеотдайно за утвърждаване на 

демократичните ценности в образованието. Като ръководител на катедра 

„Педагогически и социални науки“ в Педагогическия факултет и като колега, 

тя е толерантна и готова да окаже подкрепа на студенти, учители и 

преподаватели.  

3.Научноизследователска дейност 

За участието си в конкурса, доц. М. Тенева предоставя общо 32 научни 

труда: хабилитационен труд – монография „Ученето и неговата ефективност“, 

издадена през 2020 г.; монография (не представена като основен 



хабилитационен труд) „Кой е добър учител?, издадена през 2017 г. и книга в 

съавторство „Отпадането от училище“, втора част, с.136-234; 22 

самостоятелни и 6 в съавторство, статии, студии и доклади, 15 

публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази; 13 публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове. 

Научната продукция, с която кандидатства в конкурса е издадена в 

последните четири години, което подчертава тяхната актуалност.  

Научноизследователската дейност на доц. М. Тенева отговаря на 

изискванията за заемане на академична длъжност „Професор“. При изискуеми 

550 точки, доц. М. Тенева представя научна продукция с общо 1395 точки. 

Целенасочено и постоянно тя обособява собствена територия, в която 

внася научните си приноси: 

С теоретичен характер:  

- Обогатен теоретичен базис на проблема за отпадането от училище; 

- Разкрита триадна взаимовръзка между училище-образование-

социалноикономически напредък на обществото;  

- Многоаспектно анализиране на образователните причини за отпадане от 

училище. 

С практико-приложен характер:  

- Разработен и апробиран авторски инструментариум за диференциране на 

рискови фактори за отпадане от училище; 

- На базата на емпиричнии резултати от проведено изследване е разкрита 

привлекателността на училищната институция за учениците, която се изразява 

за тях в симбиозата между социализиращата и образователната функция на 

училището; 

-  Разработен е авторски Педагогически подход за превенция на отпадането 

от училище; 



Доц. Тенева прави иновации и при обучението на специфични 

училищни групи – билингви, деца със специални образователни потребности, 

като поставя акцент върху приложението на новите образователни стратегии и 

подходи в образованието. 

         Цитирания: Доц. М. Тенева представя списък с общо 38 цитирания, 

като 12 от тях са в реферирани издания и 26 – в нереферирани издания. 

4. Участия в научни проекти 

Научноизследователската дейност на доц. Тенева  е свързана с 

участието й в различни научно-изследователски проекти. В  справката за 

минимални изисквания  за периода 2014- 2021  година е посочила участие в 

шест национални проекта: „Развитие на център за електронни форми на 

дистанционно обучение в Тракийски университет“, „Квалификация на 

педагогическите специалисти“, „Студентски практики фаза 1“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, „Студентски 

практики, фаза 2“, ОП „Наука и образование“, „Подкрепа за успех фаза 1“, 

ОП „Наука и образование“, Проект "Обучение на учителите и родителите 

на надарените и талантливите деца" (Gifted and Talented Childrens Teachers' 

and Parents's Training - акроним GATE), програма "Леонардо да Винчи" 

дейност "Партньорства". 

Заключение  

  На основание посоченото по-горе, относно академичната дейност и 

научната продукция на кандидата, техния обхват и съдържание давам своя 

положителен вот за присъждане на академичната длъжност „Професор” на 

доц. д-р Мария Тенева,  преподавател в Педагогически  факултет  на 

Тракийски  университет   по Теория на възпитанието и дидактика в 

професионално направление 1.2 . Педагогика.                                                

27.09.2021 г.         Подпис:  

Стара Загора                           проф. д-р Цонка Каснакова 

 



REPORT 

 

 

on the scientific and teaching activity of Assoc. Prof. Dr. Mariya Slavova Teneva 

for participation in a competition for the academic position of "professor" in the 

field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy 

in "Theory of Education and Didactics" for the needs of the Faculty of Education, 

Trakia University. 

 

by Prof. Dr. Tsonka Ilieva Kasnakova - Ivanova - Trakia University, member of 

the scientific jury with Order № RD 1583 / 25.06.2021 of the Rector of TrU.  

 

The procedure for conducting the present competition, announced in State 

Gazette, issue 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 Trakia University. The only candidate is allowed to participate in the 

competition – Assoc. Prof. Dr. Mariya Slavova Teneva. The materials submitted 

by the applicant comply with the requirements.  

1. Professional profile of the candidate 

The candidate in the competition -- Mariya Teneva, is a graduate of Plovdiv 

University "Paisii Hilendarski" and graduated in "Primary Pedagogy" in 1993. She 

has been a PhD student at the Department of "Preschool and Primary School 

Pedagogy", Faculty of Education, Trakia University /2005-2008/and acquired the 

educational and scientific degree "Doctor" from the Higher Attestation Commission, 

Ministry of Educatiojn and Science in 2008. Before entering TrakiaUniversity as a 

lecturer, M. Teneva gained rich /18 years/ experience as a primary school teacher in 

"Chudomir" Primary school, the town of Kazanlak.  

The candidate began her academic career as a lecturer in 2009 as an assistant 

at the Faculty of Education of Trakia University. From 2012 until now M. Teneva 

has been an associate professor at the Faculty of Education of Trakia University.  

2. Teaching activity of the candidate 



Currently, Assoc. Prof. Dr. M. Teneva is a leading lecturer in Theory of 

Education and Didactics in all specialties of the Faculty of Education. She uses a 

variety of approaches in developing lecture courses and conducting them with 

students. These are: Pedagogy of communication, Classroom management, School 

administration, Modern educational paradigm, Socio-pedagogical approaches to 

work and counseling of children, etc. 

In her teaching work and as head of the Department of Pedagogical and 

Social Sciences, she is cooperative and is able to attract like-minded people and 

specialists from the practice. She is the supervisor of two doctoral students -- one 

has defended the ONS "Doctor", and the other is preparing for public defense. 

Assoc. Prof. Teneva is a recognizable specialist and university lecturer, she has 

participated in many studies at national level. In the period 2016 - 2021 she was a 

participant in expert groups at the Ministry of Education and Science for evaluation 

of textbooks for the high school. 

My personal impressions of the professional performances of Assoc. Prof. 

Teneva confirm her strong commitment to her teaching activities. In recent years, 

she has worked diligently to promote democratic values in education. As the head of 

the Department of Pedagogical and Social Sciences at the Faculty of Pedagogy and 

as a colleague, she is tolerant and ready to support students, teachers and lecturers.  

3. Research and scientific activity 

For her participation in the competition, Assoc. Prof. M. Teneva provides a 

total of 32 scientific papers: habilitation thesis - monograph "Learning and its 

effectiveness", published in 2020; monograph (not presented as a main habilitation 

thesis) "Who is a good teacher?", published in 2017 and a book which is co-

authored "Dropping out of school", second part, pp.136-234; 22 independent and 6 

co-authored, articles, studies and reports, 15 published in scientific journals, 

referenced and indexed in world-famous databases; 13 published in unreferred 

journals with scientific review or published in edited collective volumes. 



The scientific production with which she applied for the competition has been 

published in the last four years, which emphasizes their relevance to the present day. 

The research activity of Assoc. Prof. M. Teneva meets the requirements for 

holding the academic position "Professor". With a required 550 points, Assoc. Prof. 

M. Teneva presents a scientific production with a total of 1395 points. 

Purposefully and constantly, she has established her own territory, in which 

she has made her scientific contributions: 

With theoretical character: 

- Enriched theoretical basis of the problem of dropping out of school; 

- Revealed triad relationship between school-education-socio-economic 

progress of society; 

- Multifaceted analysis of the educational reasons for dropping out of school. 

With practical application: 

- Developed and tested author's tools for differentiation of risk factors for 

dropping out of school; 

- Based on the empirical resultsq, a study revealed the attractiveness of the 

school institution for students, which is expressed for them in the symbiosis between 

the socializing and educational function of the school; 

- An author's Pedagogical approach for prevention of school dropout has 

been developed; 

Assoc. Prof. Teneva has achieved innovations in the education of specific 

school groups -- bilinguals, children with special educational needs, emphasizing 

the application of new educational strategies and approaches in education. 

         Citations: Assoc. Prof. M. Teneva presents a list of a total of 38 citations, 12 

of which are in refereed editions and 26 - in non-refereed editions. 

5. Participation in research projects 

The research activity of Assoc. Prof. Teneva is related to her participation 

in various research projects. In the report on minimum requirements for the 



period 2014-2021 she indicated participation in six national projects: 

"Development of a center for electronic forms of distance learning at Trakia 

University", "Qualification of pedagogical specialists", "Student internships 

phase 1" under the Operational Program "Human Resources Development", 

"Student Internships, Phase 2", Educational Project "Science and Education", 

"Support for Success Phase 1", OP "Science and Education", Project "Training 

of Teachers and Parents of Gifted and Talented Children" (Gifted and Talented 

Childrens Teachers' and Parents's Training - acronym GATE), Leonardo da 

Vinci program "Partnerships". 

Conclusion  

  Based on the above, regarding the academic activity and scientific production 

of the candidate, their scope and content, I give my positive vote for the award of 

the academic position "Professor" to Assoc. Prof. Dr. Mariya Teneva, lecturer at 

the Faculty of Education of Trakia University in Theory of education and didactics 

in the professional field 1.2. Pedagogy.                                                

27.09.2021          Signature:  

Stara Zagora                           Prof. Dr. Tsonka Ilieva Kasnakova  

 


