
СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, 

Тракийски университет – Стара Загора 

 

член на научното жури във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” по Теория на възпитанието и дидактика, област на висше образование  

1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2 Педагогика,  

обявен в Държавен вестник, бр. 43/21.05.2021 г. от Тракийския университет  

за нуждите на Педагогически факултет 

 

Становището е изготвено в съответствие със Заповед № 1583/25.06.2021 г. на 

Ректора на Тракийски университет, гр. Стара Загора.  

 

В конкурсната процедура са подаден документи и е допуснат до оценяване един 

кандидат - доц. д-р Мария Славова Тенева.  
 

 
Професионална биография на кандидата 

Мария Славова Тенева завършва специалност „Начална училищна педагогика“ в 

ПУ „Паисий Хилендарски“, ОКС „Магистър“ през 1993 г. От 1990 г. до 2009 г. работи 

като преподавател в началния етап на основното образование в ОУ „Чудомир“, гр. 

Казанлък. През 2008 г. придобива ОНС ,,доктор“ по Теория на възпитанието и 

дидактика въз основа на защитена дисертация на тема „Самооценяването на учениците 

от началния етап на основното образование“. От 2009 г. постъпва като асистент по 

Дидактика в Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Още 

същата година заема академичната длъжност главен асистент. От 2012 г. до момента 

заема длъжността доцент. През периода 2013-2016 г. изпълнява длъжността Ръководител 

на катедра ,,Педагогически и социални науки” в ПФ на ТрУ, за периода 2016-2019 г. е 

била Научен секретар на ПФ на ТрУ, а от януари 2020 г. до настоящия момент е 

ръководител на катедра ,,Педагогически и социални науки” в ПФ на ТрУ.  

Обща характеристика на научната продукция 

Кандидатът доц. д-р Мария Тенева представя за участие в конкурса  31 научни 

публикации, от които:  

- Хабилитационен труд – 1  

- Монографии – 2  

- Научни студии – 3  

- Статии и доклади публикувани в издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – 15  

- Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове – 10. 

Публикациите на доц. М. Тенева са отпечатани в пълен текст. От представените по 

конкурса научни публикации 25 са самостоятелни, а шест статии са в съавторство. 12 от 

статиите са публикувани на английски език. Научните публикации се основават на 

задълбочен теоретичен анализ и редица емпирични изследвания, за които е разработен 

авторски инструментариум. Авторката търси и предлага отговори на актуални и значими 

проблеми на педагогическата теория и практика. В разработките и научната дейност се 



очертават следните области на научни интереси на кандидата: дидактическа 

проблематика (3.1; 6.2; 6.5; 6.7; 6.15; 7.1; 7.5; 7.7; 7.9; 9.1; 16.1; 17; 22.1-9; 22.12-20; 22.23-

24; 23.1; 23.3; 23.5; 24.3); отпадане от училище (4.1; 6.4; 6.11; 6.12; 16.5; 22.21; 24.1); 

професионално-педагогически профил на учителя (4.2; 6.1; 6.3; 6.6; 6.8; 6.9; 6.10; 6.13; 

6.14; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6; 7.8; 7.10; 9.2; 9.3; 15.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17; 22.10-11; 22.22; 22.25; 

23.2; 23.4; 24.2). В този смисъл представените материали отговарят на обявения конкурс. 

Популяризирането на резултатите от научните идеи, изследвания и анализи 

кандидатът реализира и чрез участие с 11 доклада в международни научни форуми в 

чужбина – Охрид (Северна Македония), Кировоград (Украйна), Казан (Русия), Одрин и 

Истанбул (Турция), Загреб (Хърватия), Прага (Чехия). Оценка за качеството и обема на 

научната работа на кандидата е и наградата за публикационна дейност на ТрУ – Стара 

Загора за 2018 г. 

Приложените към конкурса материали представят изключително богата и активна 

организационна и проектна дейност на доц. Мария Тенева: участие в редакционния 

състав на Годишника (,,Списание за образователна наука и изкуства”) и ,,Студентски 

алманах” на Педагогически факултет; участие в научния комитет и провеждането на 

Международния балкански конгрес за образование и наука; участие в редица 

международни, национални и университетски проекти.  

В представените материали е посочено участие в един международен и пет 

национални научни и образователни проекта за разглеждания период 2012-2021 г.  Доц. 

Мария Тенева е инициатор и ръководител на три университетски проекта. Успешността 

на проектите е резултат и на организаторските ѝ умения, уменията за работа в екип и 

изключителна академична етика. 

Цитиране в научната литература 

Значимостта на научната продукция на доц. Мария Тенева се потвърждава от 

факта, че намира отражение като основа в научните педагогически търсения на други 

автори. Кандидатката представя за участие в конкурса 49 цитирания, от които 4 от чужди 

автори – Сърбия, Гърция, Украйна, а 11 в SCOPUS u Web of Sciences. Този факт 

потвърждава интернационалната ценност на трудовете.  

Преподавателска дейност 

Научният опит и компетентност на доц. Мария Тенева намира реализация и в 

аспекта развитие на академичния състав чрез научно ръководство и успешна защита на 

ОНС „Доктор“ на ас. Галена Терзиева с дисертационен труд на тема ,,Формиране на 

професионална компетентност за адаптирано физическо възпитание в обучението на 

студенти от педагогически специалности”, защитен на 07.12.2018 г. Предстои публична 

защита на втори докторант – Ангелина Калинова с дисертация на тема „Формиране на 

преносими умения у учениците 1.–4. клас чрез учебното съдържание по технологии и 

предприемачество“. Участва като член в научно жури в шест конкурса за придобиване 

на ОНС „доктор“ (3) и научна длъжност доцент (3). Като научен секретар към 

Педагогическия факултет и ръководител катедра доц. Мария Тенева винаги проявява 

отзивчивост и оказва помощ и подкрепа в научната дейност и израстване на колегите.  

В приложените документи е посочено, че кандидатът е автор на  учебни програми. 

Учебните дисциплини кореспондират с научните интереси, публикациите и научната 

специалност, по която е обявен конкурсът. Разработени са учебни програми и се водят 

курсове по следните дисциплини: Дидактика - за всички специалности в ОКС 

„бакалавър“ от номенклатурата на Педагогическия факултет и СДК ,,учител”; Дидактика 

за начален етап – за специалност ПНУП в ОКС „магистър“; Социално-педагогическа 

работа и консултиране на деца – за специалност Консултиране в социално-

образователната сфера в ОКС „магистър“; Социално-педагогически инженеринг II част. 



Управление на класната стая – за специалност Мениджмънт на социалните и 

педагогическите организации в ОКС ,,Магистър”; Педагогическо общуване – за 

специалност ПНУП, НУПЧЕ, Социална педагогика в ОКС „бакалавър“ и СДК ,,учител”; 

Доцимология за СДК ,,учител”; Съвременна образователна парадигма – за специалности 

ПНУП и Специална педагогика в ОКС ,,Магистър”. Доц. Тенева е автор на електронни 

обучителни курсове по посочените дисциплини в електронната платформа на Тракийски 

университет – Стара Загора. Подчертан е стремежът в учебните програми да се отразяват 

новите стандарти и тенденции в подготовката и повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти и развитие на ключовите им компетентности. 

Доц. Мария Тенева е участвала в 3 мобилности по програма Еразъм в университети 

в Истанбул (Турция) и Краков (Полша), чрез което съдейства за разширяване на 

международните научни и академични контакти с колеги от педагогически университети 

и факултети, както и за обогатяване на собствения опит на академичната общност на 

Педагогически факултет. 

Активната академична ангажираност на доц. Мария Тенева включва и научно 

ръководство на пет дипломанта в ОКС „бакалавър“ (2) и „магистър“ (3). 

Доц. Мария Тенева е участвала в провеждане квалификационни курсове и тренинги 

с практикуващи педагози в основното и средно образование на теми: ,,Конфликти, 

агресия и тормоз в училище”, „Усъвършенстване на уменията на учителите и другите 

педагогически специалисти, като медиатори между семейството и училището”, 

,,Оценката на ученическите знания, като мотивиращ и възпитателен фактор в учебно-

възпитателния процес”, ,,Самооценяването като фактор за повишаване познавателната 

активност на учениците”, ,,Интеракция в обучителния процес”, ,,Управление на класната 

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

През периода 2016-2021 г. доц. М. Тенева е участвала в експертни групи към МОН 

за оценяване на учебници за средното училище - по литература за V клас, български език 

за VIII клас, компютърно моделиране за III клас, родинознание за I клас.  

Изпълнение на изискванията за заемане на академична длъжност „професор“ 

Представената от доц. М. Тенева научна продукция покрива минималните 

изисквания по групи показатели за академична длъжност „професор“ както следва: 

Показател А – 50 точки за защитена докторска дисертация. 

Показател В – 100 точки за публикуван хабилитационен труд. Представената 

монография отговаря на формалните и съдържателни изисквания по този показател. В 

дълбочина са изследвани въпросите за ученето, индивидуален стил на учене, методи за 

учене, ефективност на ученето, дидактическа ефективност. Представено е емпирично 

изследване на ефективността на ученето на учениците от 3. и 4. клас. 

Показател Г – 710 точки (при мин. 200), обобщени от четири групи подпоказатели. 

Публикувани монографии, различни от хабилитационния труд - две (200 т.). 

Представените монографии отговарят на формалните и съдържателни изисквания по 

този показател. В тези научни трудове са поставени и анализирани актуални и значими 

педагогически проблеми за отпадането от училище и професионално-личностната 

характеристика на учителя. Теоретичните идеи са подкрепени и от собствени емпирични 

изследвания. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация – 370 т. Статии и 

доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани 

в редактирани колективни томове – 95 т. Студии, публикувани в нереферирани списания 

с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 45 т.  

Показател Д – 415 точки (при мин. 100). 

Показател Е – 135 точки (при мин. 100) за един успешно защитил докторант, 

участие в един международен и пет национални научни или образователни проекта. 



Показател Ж – 280 точки за: разработени учебни програми; научно ръководство на 

дипломанти; ръководство на университетски научно изследователски проекти; участие 

с доклади на международни научни форуми в чужбина; членство в редакционни колегии; 

участие в научно жури. 

Научната продукция на доц. М. Тенева е коректно съпроводена с необходимите 

документи. Няма сведения за плагиатство. 

Представените документи и научна продукция от доц. д-р Мария Тенева 

съответстват на изискванията за заемане на академична длъжност „професор“ на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на ТрУ за развитие на академичния състав. Доц. М. 

Тенева отговаря на минималните национални наукометрични по всички групи 

показатели по този конкурс като значително превишава необходимите 550 точки и се 

формира обща сума 1410 (1690 с показател Ж).  

Основни приноси 

Приемам изведените приноси от доц. М. Тенева. В представените научни 

публикации се очертават комплекс от сериозни научни теоретични и практико-приложни 

приноси. Акцентирам в синтезиран вид част от тях в областта на: 

Дидактическа проблематика  
- Анализиран и изследван е актуалният проблем за готовността за училище и 

факторите, които я определят (6.5). 

- Теоретичен авторски принос представлява разграничаването и анализа на две 

равнища на резултатността на ученето – успешно учене и ефективно учене и са 

дефинирани първични понятия за тях (3.1; 9.1 и др.).  

- Принос в педагогическата теория и практика са акцентите в научната продукция 

върху ефективността на училищното учене и дидактическата ефективност в тяхната 

комплексност: теоретично е интерпретирана същността на ученето; диференцирани са 

фактори и предпоставки за реализиране на дидактическа ефективност; обосновани са 

критерии за оценяване ефективността на училищното учене  (3.1; 9.1 и др.). 

- Анализирани са предизвикателствата, с които е призвано да се справи 

съвременното училище: представена е диагностика на качеството на средното 

образование и факторите за него според самооценката на абитуриентите и завършили 

(6.1; 7.7 и др.).  

Отпадане от училище  

- Анализиран и изследван е изключително актуалният и тревожен проблем за 

отпадането на учениците от училище като са изведени причините за отпадане и 

мотивацията за завръщане в училище (4.1; 6.4; 6.11; 6.12; 7.6 и др.). Съществени приноси 

са поставеният акцент и задълбочено проучване на образователните (педагогически) 

причини за отпадане, както и идеи относно възможностите за превенция на отпадането 

и задържане на учениците, свързани с организацията и реализацията на образователния 

процес. Смисълът на резултатите е визиране на варианти за оптимизиране на дейността 

на образователните институции и превръщането им в „желана територия“ за учениците 

като средство за редуциране на проблема. 

Професионално-педагогически профил на учителя  

- Представен и обоснован е опит за четирикомпонентен модел на професиограма 

на началния учител (6.8). 

- Представена е диагностика на кариерната насоченост, избора на 

педагогическата професия и ценностната ориентация на обучаваните в педагогическите 

специалности в съвременните образователни реалности (4.2; 6.1; 6.3; 6.14; 7.2; 7.5; 7.10 

и др.).  

- Анализирани са водещи тенденции в подготовката и квалификацията на 

съвременния български учител в синхрон с общоевропейските изисквания (4.2; 9.2; 9.3 



и др.). 

- Представен е опит за дефиниране и изпълване със съдържание на понятията 

„добър учител“ и „ефективен учител“ на база на теоретичен анализ и емпирични 

изследвания, като резултатите го обвързват с част от професионално значимите качества 

за учителя (4.2; 6.10; 6.15; 7.6; 7.8 и др.).  

- Представени са диагностика и анализ на актуални проблеми в дейността на 

българските учители и заявената от тях потребност от повишаване на професионалната 

квалификация в конкретни тематични области (7.3 и др.).  

Изведените приноси в научната продукция на доц. М. Тенева са предпоставка за 

подпомагане оптимизирането на дейността на институциите в средното образование, 

професионалната дейност на педагозите, както и на подготовката и квалификацията на 

педагогическите специалисти. 

Заключение  

Представените документи, научната продукция и обхватната академична дейност 

на доц. д-р Мария Славова Тенева са основания за положителна оценка. Обсегът и 

задълбочеността на представените научни разработки по значими педагогически 

проблеми я определят като изявен изследовател в областта на педагогическата теория и 

практика със сериозен принос. Посочените основания определят моето становище – 

убедено подкрепям кандидатурата на доц. д-р Мария Славова Тенева за заемане на 

академичната длъжност „професор” по Теория на възпитанието и дидактика, област 

на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. 

Педагогика.  

 

10.09.2021 г.                                   Член на научното жури: ………………….. 

Стара Загора                                             /доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINION 
 

by Assoc. Prof. Ivanka Nikolaeva Shivacheva-Pineda, PhD 

Thrakia University – Stara Zagora 

 

member of the scientific jury in connection with a competition for the academic position 

"Professor" in Theory of Education and Didactics, field of higher education 

1. Pedagogical Sciences, Professional direction 1.2 Pedagogy,  

announced in the State Gazette, issue 1/2014 43/21.05.2021 by Trakia University  

for the needs of the Faculty of Education 

 

The opinion has been written in accordance with Order № 1583/25.06.2021 of the Rector 

of Trakia University, Stara Zagora.  

 

In the competition procedure the documents of one candidate have been submitted and 

that one candidate has been admitted for evaluation - Assoc. Prof.  Maria Slavova Teneva, 

PhD. 
 

 
Professional biography of the candidate 

Maria Slavova Teneva graduated in "Primary School Pedagogy" at the University of 

Plovdiv "Paisiy Hilendarski", Master's Degree in 1993. From 1990 to 2009 she worked as a 

teacher in the primary stage of basic education at Chudomir Primary School, Kazanlak.  In 2008 

she acquired the educational and scientific degree "Doctor" in Theory of Education and 

Didactics on the basis of a defended dissertation on the topic "Self-assessment of students from 

the primary stage of basic education." Since 2009 she has been working as an assistant in 

Didactics at the Faculty of Education of Trakia University - Stara Zagora. In the same year she 

took the academic position of chief assistant. Since 2012 she has held the position of associate 

professor. During the period 2013-2016 she held the position of Head of the Department of 

Pedagogical and Social Sciences at the Faculty of Education of Trakia University, during the 

period 2016-2019 she was Scientific Secretary of the Faculty of Education of Trakia University, 

and from January 2020 until now she is Head of the Department of Pedagogical and Social 

Sciences at the Faculty of Education. 

General characteristics of the scientific production 

The candidate Assoc. Prof. Maria Teneva presents for participation in the competition 31 

scientific publications, of which: 

- Habilitation work - 1 

- Monographs - 2 

- Scientific studies – 3 

- Articles and reports published in editions, referenced and indexed in world-famous databases 

with scientific information – 15  

- Articles and reports published in unreferenced journals with peer-reviews or published in 

peer-reviewed collective volumes – 10. 

- The publications of Assoc. Prof. M. Teneva are printed in full text. Of the scientific 

publications presented at the competition, 25 are independent and six articles are co-

authored. 12 of the articles are published in English. The scientific publications are based on 

in-depth theoretical analysis and a number of empirical studies for which author's tools have 



been developed. The author seeks and offers answers to current and significant problems of 

pedagogical theory and practice. The following areas of scientific interests of the candidate 

are outlined in her publications and scientific activity:  didactic  problems (3.1; 6.2; 6.5; 6.7; 

6.15; 7.1; 7.5; 7.7; 7.9; 9.1; 16.1; 17; 22.1-9; 22.12-20; 22.23-24; 23.1; 23.3; 23.5; 24.3); 

dropping out of school  (4.1; 6.4; 6.11; 6.12; 16.5; 22.21; 24.1);  professional-pedagogical 

profile of the teacher (4.2; 6.1; 6.3; 6.6; 6.8; 6.9; 6.10; 6.13; 6.14; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6; 7.8; 

7.10;  9.2; 9.3; 15.1; 16.2; 16.3; 16.4; 17; 22.10-11; 22.22; 22.25; 23.2; 23.4; 24.2). In this 

sense, the submitted materials correspond to the announced competition. 

The popularization of the results of the scientific ideas, researches and analyses the 

candidate also realizes by participating with 11 reports in international scientific forums abroad 

– Ohrid (North Macedonia), Kirovograd (Ukraine), Kazan (Russia), Edirne and Istanbul 

(Turkey), Zagreb (Croatia), Prague (Czech Republic). An evaluation of the quality and volume 

of the scientific work of the applicant is also the prize for publishing activity of Trakia 

University - Stara Zagora for 2018. 

The materials attached to the competition present an extremely rich and active 

organizational and project activity of Assoc. Prof. Maria Teneva: participation in the editorial 

staff of the Yearbook ("Journal of Educational Science and Arts") and "Student Almanac" of 

the Faculty of Education; participation in the Scientific Committee and the holding of the 

International Balkan Congress for Education and Science; participation in a number of 

international, national and university projects. 

The presented materials indicate participation in one international and five national 

scientific and educational projects for the period under consideration 2012-2021. Assoc. Prof. 

Maria Teneva is the initiator and manager of three university projects. The success of the 

projects is also a result of her organizational skills, teamwork skills and exceptional academic 

ethics. 

Citation in the scientific literature 

The importance of the scientific production of Assoc. Prof. Maria Teneva is confirmed 

by the fact that it is reflected as a basis in the scientific pedagogical researches of other authors. 

The candidate submitted 49 citations for participation in the competition, of which 4 by foreign 

authors - Serbia, Greece, Ukraine, and 11 in SCOPUS and Web of Sciences. This fact confirms 

the international value of the works. 

Academic activity 

The scientific experience and competence of Assoc. Prof. Maria Teneva has been realized 

also in the development of the academic staff through scientific guidance and successful 

defence of a PhD degree by assistant Galena Terzieva with a dissertation on "Formation of 

professional competence for adapted physical education in the training of students from 

pedagogical specialties", defended on 07.12.2018. The public defence of a second doctoral 

student - Angelina Kalinova with a dissertation on "Formation of transferable skills in students 

1.-4. class through the technology and entrepreneurship learning content" is fore coming. The 

candidate participated as a member of a scientific jury in six competitions for the acquisition of 

PhD degree (3) and the scientific position of Associate Professor (3). As a Scientific Secretary 

at the Faculty of Education and Head of the Department, Assoc. Prof.  Maria Teneva has always 

shown responsiveness and provided help and support in the scientific activity and growth of 

colleagues. 

The attached documents state that the candidate is the author of training programs. The 

courses correspond to the scientific interests, publications and the scientific specialty in which 

the competition was announced. Training programs have been developed and courses are being 

held in the following disciplines: Didactics - for all specialties in the bachelor's degree from the 

nomenclature of the Faculty of Education and postgraduate qualification "teacher"; Didactics 



for the initial stage - for the specialty Preschool and primary school pedagogy in the Master's 

degree; Socio-pedagogical work and counselling of children - for the specialty Counselling in 

the social and educational sphere in the Master's degree; Socio-pedagogical engineering part II. 

Classroom management - for the specialty Management of social and pedagogical organizations 

in the Master's degree; Pedagogical communication - for the specialty Preschool and primary 

school pedagogy, Primary school pedagogy with a foreign language, Social pedagogy in the 

bachelor's degree and postgraduate qualification "teacher"; Docimology for postgraduate 

qualification "teacher"; Contemporary educational paradigm - for the specialties Preschool and 

primary school pedagogy and Special pedagogy in the Master's degree. Assoc. Prof. Teneva is 

the author of e-learning courses in these disciplines in the electronic platform of Trakia 

University - Stara Zagora. There is an obvious striving for the training programs to reflect the 

new standards and trends in the preparation and improvement of the qualification of the 

pedagogical specialists and the development of their key competences. 

Assoc. Prof. Maria Teneva has participated in 3 Erasmus mobilities at universities in 

Istanbul (Turkey) and Krakow (Poland), through which she helps to expand her international 

scientific and academic contacts with colleagues from pedagogical universities and faculties, 

as well as to enrich her own experience of the academic community of the Faculty of Education. 

The active academic commitment of Assoc. Prof. Maria Teneva also includes scientific 

guidance of five graduates in the Bachelor's Degree (2) and Master's Degree (3). 

Assoc. Prof. Maria Teneva has participated in conducting qualification courses and 

trainings with practicing pedagogues in primary and secondary education on the following 

topics: "Conflicts, aggression and bullying at school", "Improving the skills of teachers and 

other pedagogical professionals as mediators between the family and school", "Assessment of 

students' knowledge as a motivating and educational factor in the educational process", "Self-

assessment as a factor for increasing students' cognitive activity", "Interaction in the learning 

process", "Classroom management", "Prevention of dropping out of school". 

During the period 2016-2021 Assoc. Prof. M. Teneva participated in expert groups at the 

Ministry of Education and Science for evaluation of textbooks for the secondary school - 

literature for 5th grade, Bulgarian language for 8th grade, computer modelling for 3rd grade, 

history and geography of the motherland for 1st grade. 

Fulfilment of the requirements for holding the academic position of "professor" 

The scientific production presented by Assoc. Prof. M. Teneva covers the minimum 

requirements in groups of indicators for the academic position "Professor" as follows: 

Indicator A – 50 points for a defended doctoral dissertation. 

Indicator C – 100 points for published habilitation work. The presented monograph meets 

the formal and meaningful requirements of this indicator. The issues of learning, individual 

learning style, learning methods, learning efficiency, didactic efficiency are explored in depth. 

An empirical study of the learning effectiveness of 3rd and 4th grade students is presented. 

Indicator D - 710 points (at min. 200), summarized by four groups of sub-indicators. 

Published monographs, other than habilitation work - two (200 p.). The presented monographs 

meet the formal and content requirements of this indicator. In these scientific works are stated 

and analysed the current and significant pedagogical problems of dropping out of school and 

the professional and personal characteristics of the teacher. Theoretical ideas are also supported 

by the author’s own empirical research. Articles and reports published in scientific editions, 

referenced and indexed in world-famous databases with scientific information - 370 p. Articles 

and reports published in unreferenced journals with peer-reviews or published in peer-reviewed 

collective volumes – 95 p. Studies published in unreferenced journals with peer-reviewed or 

published in peer-reviewed collective volumes – 45 p.  

Indicator D – 415 points (min. 100). 

Indicator E – 135 points (min. 100) for one successfully defended doctoral student, 



participation in one international and five national scientific or educational projects. 

Indicator G – 280 points: developed training programs; scientific guidance of graduates; 

management of university scientific research projects; participation with reports at international 

scientific forums abroad; membership in editorial boards; participation in a scientific jury. 

The scientific production of Assoc. Prof. M. Teneva is correctly accompanied by the 

necessary documents. There is no information of plagiarism. 

The submitted documents and scientific products presented by Assoc. Prof. Maria Teneva 

correspond to the requirements for holding the academic position of "Professor" of the Law for 

the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Regulations for 

application of the Law for development of the academic staff in the Republic of Bulgaria and 

the Regulations of Trakia University for the development of the academic staff. Assoc. Prof. 

M. Teneva meets the minimum national scientometric indicators for all groups in this 

competition, significantly exceeding the required 550 points and forming a total of 1410 р. 

(1690 р. with indicator G). 

Main contributions 

I accept the contributions formulated by Assoc. Prof. M. Teneva. The presented scientific 

publications outline a complex of serious scientific theoretical and practically-applied 

contributions. I accentuate in a synthesized form some of them in the field of:  

Didactic problems 
- The current problems of school readiness and the factors that determine it are analysed 

and researched (6.5). 

- A theoretical author's contribution is the distinction and analysis of two levels of 

learning outcomes - successful learning and effective learning with the defined primary 

concepts concerning them (3.1; 9.1, etc.).  

- Contribution to the pedagogical theory and practice are the accents in the scientific 

production on the effectiveness of the school learning and the didactic effectiveness in their 

complexity: the essence of the learning is theoretically interpreted; factors and preconditions 

for realization of the didactic effectiveness are differentiated; criteria for evaluating the 

effectiveness of school learning are substantiated (3.1;9.1, etc.). 

- The challenges that the contemporary school is called to deal with are analysed: a 

diagnosis of the quality of secondary education and the factors for it according to the self-

assessment of the school leavers and graduates is presented (6.1; 7.7, etc.).  

Dropping out of school  

- The extremely topical and alarming problem of students dropping out of school is 

analysed and researched, and the reasons for dropping out and the motivation for returning to 

school are presented (4.1; 6.4;6.11; 6.12;7.6, etc.). Significant contributions are the emphasis 

and in-depth study of the educational (pedagogical) reasons for dropping out, as well as ideas 

about the possibilities for prevention of dropping out and retaining the students related to the 

organization and implementation of the educational process. The meaning of the results is to 

look for options for optimizing the activities of educational institutions and making them a 

"desirable territory" for students as a means of reducing the problem. 

Professional-pedagogical profile of the teacher  

- An attempt for a four-component model of the professional profile of the primary 

school teacher is presented and substantiated (6.8). 

- The diagnostics of the career orientation, the choice of the pedagogical profession and 

the value orientation of the students in the pedagogical specialties in the contemporary 

educational realities are presented (4.2; 6.1; 6.3; 6.14; 7.2; 7.5; 7.10, etc.).  

- Leading trends in the preparation and qualification of the modern Bulgarian teacher in 

synchrony with the pan-European requirements are analysed (4.2; 9.2; 9.3, etc.). 

- An attempt is presented to define and fill in the content of the terms "good teacher" 



and "effective teacher" based on theoretical analysis and empirical research, and the results link 

it to some of the professionally significant qualities for the teacher (4.2; 6.10; 6.15; 7.6; 7.8, 

etc.). 

- Diagnosis and analysis of current problems in the activities of Bulgarian teachers and 

their stated need to improve professional qualifications in specific thematic areas are presented 

(7.3, etc.). 

The contributions made in the scientific production of Assoc. Prof. M. Teneva are a 

prerequisite for supporting the optimization of the activities of institutions in secondary 

education, the professional activity of pedagogues, as well as the training and qualification of 

pedagogical specialists. 

Conclusion 

The submitted documents, the scientific production and the extensive academic activity 

of Assoc. Prof. Maria Slavova Teneva is the basis   for a positive assessment. The scope and 

depth of the presented scientific works on significant pedagogical problems define her as a 

prominent researcher in the field of pedagogical theory and practice with a significant 

contribution. The stated reasons determine my opinion - I strongly support the candidacy of 

Assoc. Prof. Maria Slavova Teneva for the academic position "Professor" in Theory of 

Education and Didactics, field of higher education 1. Pedagogical sciences, Professional 

direction 1.2. Pedagogy. 

 

14.09.2021                                                  Member of the scientific jury: ................................. 

Stara Zagora                                                       /Assoc. Prof. Ivanka Shivacheva-Pineda, PhD/ 

 

 

 

 


