
                                             Становище 

Относно: конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност 

„професор” по Теория на възпитанието и дидактика; 

Област на висше образование 1.Педагогически науки; 

Професионално направление 1.2. Педагогика; 

Член на научното жури: доц. д-р Стефка Иванова Динчийска     

                                              

                               Данни за конкурса и кандидата 

  Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 43/21.05.2021 г. от 

Тракийския университет за нуждите на Педагогически факултет. 

Единствен кандидат за участие в конкурса е доц. д-р Мария Славова 

Тенева. 

Представеният комплект от документи и материали съдържа 

старателно организирана информация и отговаря на ЗРАСРБ, 

Правилника за прилагането му и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Тракийски университет.  

Настоящото становище е изготвено на базата на материалите, 

представени за участие в конкурса за заемане на академичната 

длъжност „професор“.  

Обемът и съдържанието на депозираната документация доказват, 

че кандидатът има педагогически стаж като начален учител и опит в  

различни академични дейности: преподавателска, публикационна,  

научно-изследователска, методико-творческа, проектна. 

 

Описание и преглед на представените за конкурса публикации 

За участие в конкурса кандидатът е представил 31 научни труда:  
 хабилитационен труд на тема: „Ученето и неговата  

ефективност (3 - 4. клас).“; 

 две монографии:1.„Отпадането от училище“ (в съавторство); 

                                              2. „ Кой е добър учител?“; 

 28 статии и доклади, 15 от които са публикувани в 

 реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация; 10 са публикувани в нереферирани списания, но с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове; 3 студии, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове.  

В академичната си дейност доц.Тенева проявява точен професионален 

усет като се е ориентирала към актуални проблеми и теми, които имат 

теоретико-практическа полезност и условно (поради тяхната логическа 

корелация) могат да бъдат групирани в три основни научни области: 

дидактически; педагогически; педевтологически. 



Дидактическата проблематика е предмет на редица публикации (3.1; 

3.2; 6.2; 6.3; 6.4; 6.7; 6.12; 7.5; 7.7; 9.1) с фокус върху  различни значими аспекти: 

ученето като процес, стил, методи, психолого-педагогически акценти, 

фактори, диагностика и ефективност на ученето; отпадане от училище, 

училищна готовност. 

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

е изграден от две части, в които сполучливо се съчетават теоретичните и 

практическите ракурси на проблема.Теоретичната постановка е построена 

върху задълбочения анализ на концепциите на изтъкнати изследователи на 

ученето в многоликата му същност.Проявен е стремеж за диференцирано 

представяне на понятийния апарат: естествено учене, успешно учене, 

ефективно учене. Проведен е експеримент с конструиран от автора 

изследователски инструментариум, което е условие за обективно отчитане 

и анализ на емпиричните резултати и предпоставка за последващи 

професионални търсения. 

 Интерес представлява монографията, посветена на отпадането от 

училище, в която доц.Тенева е автор на втората част, съставена от три 

глави.В първите две е направен теоретичен преглед на проблема за 

отпадането в широк териториален диапазон (Европа, Азия, Африка, САЩ) 

и върху тази основа са изведени причини и фактори, които го провокират. 

Подчертана практическа полезност носи третата глава, която предлага 

резултатите от емпирично изследване на образователните причини за 

отпадането.Заслужава положителна оценка фактът, че доц.Тенева е автор 

на стандартизирания тест, с който е реализирано проучването.  

Но с оглед постигане на по-обективна диагностика, би трябвало да се 

има предвид, че (въпреки предприетите мерки - „избягване на въпроси, 

които надхвърлят възможностите на анкетираните“) учениците (11-17 год.) 

са със сериозни разлики в когнитивния и социален опит, който притежават, 

а това рефлектира върху качеството на емпиричните резултати. 

Прави добро впечатление, че авторът коментира силните страни, 

ограниченията и перспективите, свързани с работния проблем.  

В прилежащите към дидактическото направление публикации са 

интерпретирани и други полезни за педагогическата практика проблеми: 

готовността на децата за училище, трудностите, свързани с интеграцията 

на децата билингви, самооценяването.  

Второто направление в научната продукция на кандидата е 

педагогическото, в което се преплитат различни проблеми: изследвана е 

взаимовръзката и отражението на културния и семейния статус върху 

образованието на ученика и неговата готовност за училище; коментират се 

предизвикателствата, с които трябва да се справи съвременното училище; 

възможностите за стимулиране на  педагогическата креативност на 

бъдещите и действащите учители; изследвана е корелацията между 

самовъзпитанието и себеактуализацията; мениджмънт на класната стая. 



Една част от статиите са в съавторство като комбинация от 

изследвания на преподаватели по различни специалности (педагогика и 

чуждоезиково обучение; педагогика и физическа култура; дидактика и 

специална педагогика), подобна колаборация осигурява обхват на 

проблемите от различен ракурс, което допринася за търсене и откриване на 

рационални педагогически решения.  

Педевтологическата тематика е предмет на анализ в сериозен брой 

публикации (6.1; 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), в които проблемите имат широк обхват: насоченост и мотиви за избор 

на професията „учител“; подготовка на студентите от педагогическите 

специалности; поддържане на професионалната квалификация и ученето 

през целия живот като мотив и стимул за по-високо професионално ниво и 

предпоставка за качество на педагогическата дейност. 

Коментарите относно състоянието на проблемите са изградени в контекста 

на Европа 2020. 

Специално внимание представлява монографията „Кой е добър 

учител?“, защото обхваща  в единство концепции за педагогическата 

професия, мотиви за избор на професията, диференцирани и сравнителни 

рангови скали на професионално значимите качества на учителя през 

погледа на студенти от педагогически специалности и действащи учители 

с педагогическа опитност. 

Една кратка ремарка: на мнение съм, че скритото послание на автора, 

заложено в заглавието на книгата, не е просто „кой е добър учител?“, а 

добротата на учителя, затова мисля, че текстът за наказанията не отговаря 

на профила на съвременното дете и би било добре да не се подлага на 

толкова подробен коментар. 

Интересен акцент в научната продукция на доц.Тенева е проблемът за 

професиограмата на учителя, по който може да се твърди, че има дефицит. 

Представеният четирикомпонентен структурно-съдържателен модел на 

професиограма на началния учител доразвива концепцията на Д.Василев и 

Я.Мерджанова като е изграден върху идеята за кохеренция и включва 

конкретните изисквания, на които трябва да отговаря учителя в 1-4.клас: 

медикограма, психограма, социограма и основните изисквания към 

професионалната подготовка, изразена в знания и компетентности, 

съответстващи на съвременните научни достижения. 

От приложените документи е видно, че кандидатът е автор на учебни 

програми за бакалаври и магистри, които пряко кореспондират с научните 

изследвания, публикациите и научната специалност, по която е обявен 

конкурсът.   

Доц. Мария Тенева е разпознаваем автор в педагогическата колегия, 

което се потвърждава от  големия брой цитирания (48)  у нас и  в чужбина.  

Популяризирането на резултатите от научните си изследвания и анализи 

кандидатът реализира чрез участие в международни научни форуми .  



                                     Приноси: 

На теоретично ниво: 

1. Научните интереси, изследователската дейност и продукти на 

 кандидата имат интегративен характер, отразяват многообразието на 

педагогическите реалности. 

2. Анализирана обективно е същността на ученето в процесуално- 

съдържателен  план.  

3. Задълбочено е представена професиограмата на учителя, 

моделите и факторите за избор и подготовка за учителската професия.  

На практико-приложно ниво: 

1. Изследван е един от тревожните и нерешени проблеми в  

педагогическата практика – отпадането от училище с поставен акцент 

върху възможностите за решаването му. 

     2. Установената взаимовръзка между културния произход, социалния 

статус на ученика и неговата готовност за училищно обучение са 

провокиращ  дискурс за иницииране на успешни методически решения.  

 

                                    Препоръки: 

Като четящ изследовател доц.Тенева компетентно анализира 

теоретичните постановки по педагогическите проблеми, затова бих 

препоръчала по-категорично да откроява личната си концепция. 

Като имам предвид актуалността на проблема за отпадането от 

училище смятам, че за педагогическата практика е полезно, ако се развие 

по посока на конкретни методико-технологични  решения за обогатяване 

на дидактическото пространство, а това би довело до привличане и 

задържане на децата в училище.   

 

                                          Заключение 

Основанията за положителна оценка на научната продукция са: 

първо,  представените научни разработки са посветени на значими  

проблеми, авторът им притежава несъмнена изследователска култура. 

второ, цялостната научна продукция отговаря на профила на 

обявеното професионално направление;  

трето, кандидатът е покрил и надхвърлил минималните национални 

изисквания за академичната длъжност „Професор“.  

С посочените съображения  подкрепям заемането от доц. д-р Мария 

Славова Тенева на академичната длъжност „професор” по Теория на 

възпитанието и дидактика, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, Професионално направление 1.2. Педагогика.   

 

 

 22.09.2021 г.                                      Изготвил становището:……………… 

Стара Загора                                                         /доц. д-р Стефка Динчийска/ 



Review report 
Regarding: the competitive procedure for taking the academic position “Professor” of 

Theory of upbringing and didactics;  

Field of higher education 1. Pedagogical sciences;  

Professional area 1.2. Pedagogy;  

Member of scientific jury: Assoc. Prof. Dr. Stefka Ivanova Dinchiiska 

                                              

Data for the competition and candidate 

The competition is announced in the state gazette, no. 43/21.05.2021 by the 

Thracian university for the needs of the Pedagogical faculty. The only candidate for 

participation in the competition is Assoc. Prof. Dr. Maria Slavova Teneva. 

The presented set of documents and materials contains carefully organized 

information and complies with the RASRB, the Regulations for its implementation 

and the Regulations for the terms and conditions for acquiring scientific degrees 

and holding academic positions in the Thracian university. 

This professional statement is created on the basis of the materials presented 

for participation in the competition for holding the academic position “Professor”. 

The volume and content of the submitted documentation prove that the 

candidate has a pedagogical experience as a primary school teacher and experience 

in different academic activities: teaching, publishing, research, methodical and 

creative, design. 

 

Description and review of the publications submitted for the competition 

 For participation in the competition, the candidate has submitted 31 scientific 

products: 

➢ habilitation paper on the topic: “Learning and its effectiveness (grades 

3 - 4)”; 

➢ two monographs:1. “Dropping out of school” (co-authored); 

                                             2. “Who is a good teacher?”; 

➢ 28 articles and reports, 15 of which are published in referenced and 

indexed in world-famous databases of scientific information; 10 are 

published in unreferenced journals but with scientific review or 

published in edited collective volumes; 3 studies published in 

unreferenced journals with scientific review or published in edited 

collective volumes.  

In her academic activities, Assoc. Prof. Teneva exhibits a precise professional 

sense by focusing on current issues and topics that have theoretical and practical 

usefulness and conditionally (due to their logical correlation) can be grouped in three 

main scientific areas: didactics; pedagogy; pedeutology. 

Didactic issues are the subject of a number of publications (3.1; 3.2; 6.2; 6.3; 6.4; 

6.7; 6.12; 7.5; 7.7; 9.1) which focus on various important aspects: learning as a 

process, style, methods, psychological and pedagogical accents, factors, diagnostics 

and learning effectiveness; dropping out of school, school readiness.  

The habilitation paper “Learning and its effectiveness (grades 3 - 4)” is 

composed of two parts which successfully combine the theoretical and practical 

perspectives of the issue. The theoretical thesis is based on the in-depth analysis of the 



concepts of prominent researchers of learning in its multifaceted nature. There is a 

desire for differential presentation of the conceptual apparatus: natural learning, 

successful learning, effective learning. An experiment was conducted with research 

tools designed by the author, which is a condition for objective reporting and analysis 

of empirical results and a prerequisite for subsequent professional endeavors.  

Of interest is the monograph, dedicated to dropping out of school, in which 

Associate. Prof. Teneva is author of the second part, consisting of three chapters. The 

first two provide a theoretical review of the issue of dropping out in a wide territorial 

range (Europe, Asia, Africa, USA) and on this basis the reasons and factors that 

provoke it are presented. The underlying practical usefulness is exhibited in the third 

chapter, which presents the results of an empirical study of the educational reasons for 

dropping out. The fact that Assoc. Prof. Teneva is author of the standardized text with 

which the study was conducted deserves a positive assessment.  

However, in order to achieve a more objective diagnosis, it should be kept in 

mind that (despite the measures taken - “avoiding questions that exceed the 

capabilities of the respondents”) the students (ages 11 - 17) are with significant 

differences in cognitive and social experience and this reflects on the quality of the 

empirical results.  

It makes a good impression that the author comments on the strengths, limitations and 

perspectives related to the problem.  

Other publications applicable to the didactic field are interpreted as well as others 

useful for issues within the pedagogical practice:  the readiness of children for school, 

the difficulties related to the integration of bilingual children, self-assessment. 

The second area of the scientific production of the candidate is the pedagogical 

one, in which various issues are intertwined: investigating the interrelation and impact 

of the cultural and family status on education of the student and their readiness for 

school; commenting on the challenges which the modern school needs to overcome; 

the opportunities for stimulation of the pedagogical creativity in future and current 

teachers;  investigating the correlation between self-education and self-actualization; 

classroom management.  

Some of the articles are co-authored in a combination of research by teachers in 

different specialties (pedagogy and foreign language teaching; pedagogy and physical 

education; didactics and special pedagogy), such collaboration ensures a good grasp of 

the issues of different perspectives which contributes to the search and discovery of 

rational pedagogical decisions.  

Pedeutological topics are the subject of analysis in a significant number of 

publications (6.1; 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) 

in which the issues have a wide range: orientation and motives for choosing the 

profession “teacher”; preparation of students from pedagogical specialties; 

maintenance of professional qualifications and life-learning as motive and incentive 

for a higher professional level and prerequisite for the quality of the pedagogical area 

of study.  

The comments regarding the state of the issues are built on the context of Europe 

2020. 

Special attention is paid to the monograph “Who is a good teacher?” because it 

encompasses concepts for the pedagogical profession, motives for choice of the 



profession, differentiated and comparative ranking scales of the significant 

professional qualities of the teacher through the eyes of students of pedagogical 

specialties and current teachers with pedagogical experience. 

One short remark: I am of the opinion that the author’s hidden message in the 

title of the book is not just “Who is a good teacher?” but the kindness of the teacher. 

Therefore, I think that the text for the punishments doesn’t correspond to the profile of 

the modern child and it would not be good for it to be subjected to such a detailed 

comment. 

An interesting aspect of the scientific production of Assoc. Prof. Teneva is the 

problem of the teacher’s professional profile which could be said to have a deficit. The 

presented four-component structural-content model of the professional profile of the 

primary school teacher further develops the concept of D. Vassilev and J. Merdjanova 

as it is based on the idea of coherence and includes the specific requirements which the 

teacher must meet in grades 1 - 4: medicogram, psychogram, sociogram and the basic 

requirements for professional training, expressed in the the knowledge and 

competencies corresponding to modern scientific achievements. 

It is evident from the presented documents that the candidate is the author of 

curricula for bachelors and masters degrees which directly correspond with the 

research, publications and scientific specialization in which the competition was 

announced.  

Assoc. Prof. Maria Teneva is a recognizable author in the pedagogical field, 

which is confirmed by the large number of citations (48) both at home and abroad. The 

candidate realises the popularization of the results of her scientific research and 

analysis through participation in international scientific forums.   

 

Contribution: 

At theoretical level: 

1. The scientific interests, research and products of the candidate have an 

integrative character and reflect the diversity of pedagogical realities. 

2. Analyzed objectively is the essence of learning in the procedural plan. 

3. The teacher’s professional profile, the models of the factors for selection and 

preparation for the teaching profession are presented in depth.  

At the practical level: 
1. One of the worrying and unsolved problems in pedagogical practice is 

investigated - dropping out of school with an emphasis on the opportunities for 

solving it.  

2. The established interrelation between the cultural origin, social status of the 

student and their readiness for school education are a provocative discourse for 

initiating successful methodical decisions.  

 

Recommendations: 
As a researcher who also reads a lot, Assoc. Prof. Teneva competently analyzes 

theoretical formulations of pedagogical problems and therefore I would recommend 

that she emphasis her personal concept more categorically.  

Given the urgency of the problem of dropping out of school, I think that it is 

useful for the pedagogical practice to develop in the direction of certain methodical 



and technological solutions for enrichment of the didactic field and this would lead to 

attracting and keeping children in school.   

 

Conclusion 

The reasons for the positive assessment of the scientific product are: 

firstly, the presented scientific works are dedicated to significant problems and 

their author possesses an undoubted research culture.  

secondly, the entire scientific product corresponds to the profile in the 

announced professional field; 

thirdly, the candidate has met and exceeded the minimal national requirements 

for the academic position of “Professor”. 

With these considerations, I support Assoc. Prof. Dr. Maria Slavova Teneva for 

the academic position of “Professor” of Theory of education and didactics, field of 

higher education 1. Pedagogical sciences, Professional field 1.2. Pedagogy.  

 

 

 22.09.2021                                         Professional statement by:……………… 

Stara Zagora                                                   /Assoc. Prof. Dr. Stefka Dinchiiska/ 
 

 


