
Рецензия 

 

от проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, 

 

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност   

„професор” по професионално направление 1. 2. Педагогика (Теория на  

възпитанието и дидактика), обявен в ДВ, бр.102 от 11.12.2018 г. 

 

за нуждите на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара 

Загора 

 

относно: кандидатурата на единствения участник в конкурса доц. д-р Мария 

Тенева 

  

Доц. д-р Мария Тенева има дългогодишен опит като начален учител. Завършва 

специалност „Начална педагогика” в Пловдивския университет „П. Хилендарски”. През 2008 г. 

защитава дисертация и получава образователната и научна степен „доктор” по научната 

специалност 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика”. От 2009 г. е преподавател в 

Педагогическия факултет на Тракийския университет – Ст. Загора, като от 2012 г. е доцент по 

Теория на възпитанието и дидактика. Има управленскиопит като ръководител на катедра 

„Педагогически и социални науки” (2013-2016 г.), а от 2016 г. е научен секретар на 

Педагогическия факултет. 

 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” участва с 2 монографии, 2 

студии и 17 статии – самостоятелно, както и с 2 статии в съавторство. 

 

Монографии: 

– Ефективност на училищното учене (3.-4. клас) (2016). Книгата е центрирана върху два 

основни проблема – училищното учене и неговата диагностика, разработени последователно. В 

първа част са представени основни характеристики на „природното учене” и на „училищното 

учене” на базата на традиционни, добре познати концепции за ученето и преподаването. 

„Училищното учене” е разгледано в контекста на концепции за целите, системите, формите на 

обучението. Коментира се същността на дидактическата ефективност като се представят 

варианти за нейното оценяване, в т.ч. през призмата на съвременната българска нормативна база 

в областта на училищното образование. Подходът е критичен, в търсене на сравнения извън 

нашата образователна система. Разгледани са основни фактори и предпоставки за успешно 

училищно учене. Във втора част са представени резултати от изследвания с деца от 

подготвителни групи в детски градини; по български език и математика с ученици от ІІІ и ІV 

клас, диференцирани по степен на приложение на усвоеното, степен на удовлетвореност и 

ефективност на училищното учене; както и от анкетиране на учители. Изхождайки от 

диференцирането на „успешно” и „ефективно” учене, се търсят възможности за оценяване на 

второто, което е изведено като целево. 

– Кой е добър учител? (2017) Текстът върви логично от спецификите на 

професионалното самоопределяне и професионалния избор с отчитане на интереси, 

потребности, способности, мотивация, възможности на пазара на труда, към избора на 



учителска професия. Проблемът е разгледан разностранно, с поставяне на акценти върху негови 

основни аспекти – напр. детерминанти върху насочеността към учителската професия, 

многообразието от роли и функции на учителя, качествата на учителя, типологии на учителите 

и др. Налице е добро познаване на публикации на автори, в т.ч. съвременни български 

университески преподаватели, релевантни на тематиката. Може да се каже, че това е книга, 

която както припомня систематизирано значимостта на учителската професия, така и провокира 

към размисли относно съотношението традиционност - отраженията на съвремието върху 

реализирането й. Извършените от авторката изследвания, чиито резултати са представени във 

втората част на книгата, представляват интерес особено от гледна точка на възможностите на 

университетското обучение да повлияе върху повишаване на мотивираността на студентите за 

овладяване на и реализация в педагогическата, в т.ч. учителската професия, и ориентация към 

качества, свързани с идеята за „добрия учител”. 

Студии: 

– Тенденции в подготовката и квалификацията на съвременния български учител (2018). 

Осъществен е критичен анализ на заложените в нормативната база през последните две 

десетилетия параметри на подготовката на учители в България, както и специфики на 

квалификационната дейност. Под формата на дискусионни въпроси са очертани най-

проблемните области в сферата на подготовката и квалификацията на българските учители 

днес. 

– Дидактическа ефективност – фактори и предпоставки за нейното реализиране (2016) В 

студията са отразени търсенията на автора по посока дефиниране и съдържателно описание на 

основни характеристики на понятието ефективност в дидактически контекст. Коментирани са 

концепции на различни педагози, както свързани с резултатността от обучението, така и с 

отчитане на специфики на процесуалността му, пряко или по-косвено свързани с 

дидактическата ефективност. 

Статии в списания: 

– Диагностициране на професионално значимите качества на учителя (2019) В статията 

са представени резултати от емпирично изследване с ученици от 4 и 7 клас и учители чрез 

диагностичен инструментариум за „качествата на добрия учител”, като се търсят прилики в 

ранжирането им между учениците и учителите. 

– Опит за обосноваване на професиограма на началния учител (І – ІV клас) (2019). 

Разглеждат се характеристики на учителската професия през призмата на професионалния 

избор. Подхожда се критично към съвременното състояние на практикуването на учителската 

професия от гледна точка на „ниската ефективност на учителския труд в І – ІV клас” /с.205/. 

Представено е виждането на автора за „медикограма”, „психограма” и „социограма” на 

„професията учител в І – ІV клас”, както и „основни изисквания към професионалната 

подготовка на учителя в І – ІV клас” /с.207-209/.  

– Взаимовръзка между културния произход, социалния статус на бъдещия ученик и 

неговата училищна готовност (2018). Статията е насочена към отчитането на спецификите на 

социокултурната различност в съвременното българско училище. В текста има констатации, 

които не са аргументирани с резултати от изследвания по темата, а най-вероятно са наблюдения 

на самия автор, поради което могат да бъдат подложени на съмнение относно тяхната пълна 

достоверност спрямо различните малцинствени групи в България. Осъщественото емпирично 

изследване представлява интерес от гледна точка на търсените причинно-следствени връзки 

между социален статус, етнически произход-готовност на детето за училище.  



– Професионални характеристики и качества на учителя (2018). Представени са основни 

роли, функции, качества на учителя, както и резултати от осъществено емпирично изследване 

със студенти - първокурсници, изучаващи педагогически специалности. 

– Dynamics of the professional orientations of the students in the specialty of Pre-school and 

primary school education (2018) Коментирани са резултати от осъществено изследване със 

студенти от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, Тракийски 

университет – Ст. Загора, свързано с тяхното професионално ориентиране и професионален 

избор. 

– Диагностициране качествата на добрия учител (2017) Представени са резултати от 

осъществено изследване със студенти от няколко педагогически специалности в Тракийски 

университет – Ст. Загора, относно определяне на качества на „добрия учител”. 

– Dropping out of school (2017) Коментирани са резултати от анкетиране на 120 жени и 

мъже над 18-годишна възраст, обучаващи се във вечерни училища – причини за отпадане от 

училище и за връщане в училище, положителни характеристики на училищната институция и 

др. 

– Предизвикателства пред съвременното училище (2015) Разгледани са някои основни 

предизвикателства като ефективност на българското училищно обучение, на дейността на 

учителя, уменията му да организира времево и пространствено дейността на учениците в 

класната стая и др. 

– Education in the values system of the future educators (2015) Представени са резултати от 

емпирично изследване със студенти от специалност Социална педагогика, Тракийски 

университет – Ст. Загора. 

Направени са изводи относно връзката университетско образование - личностно развитие – 

професионално развитие. 

–The essence of school education (2015) Представени са резултати от анкетиране на 

студенти – първокурсници от Тракийски университет – Ст. Загора относно техните представи 

за училищното образование и неговата ефективност. 

– The choice of a pedagogical profession (2013) Коментирани са резултати от емпирично 

изследване със студенти от няколко педагогически специалности на Тракийски университет – 

Ст. Загора във връзка с ориентацията им към педагогическата професия. 

– Триадата интереси – способности – потребности при избора на педагогическа професия 

(2013) Коментира се връзката между интересите, потребностите и способностите по отношение 

професионалния избор на личността. Представени с резултати от емпирично изследване със 

студенти относно професионалното им ориентиране. 

– Самовъзпитание и себеактуализация на личността (2012) Разглеждат се традиционни 

възгледи за самовъзпитанието в неговата свързаност със саморазвитието, 

самоусъвършенстването, самоуправлението, самоактуализацията, самооценяването на 

личността с проекция върху възможности за самовъзпитатие на децата от началните класове. 

Статии в сборници: 

– Мотивация на учениците за училищно учене (2018). Представени са аспекти на 

проблема за мотивите за учене, в т.ч. в контекста на типове интелигентности. 

– Училището през погледа на бъдещите педагози (2014) Дискутират се въпроси, свързани 

с ефективността на училищното образование.  



Представени са резултати от емпирично изследване със студенти – първокурсници по въпроси, 

свързани със значимостта на училището като социална институция, както и някои недостатъци 

при реализирането на неговите функции, коментирани основно през фигурата на учителя. 

– Factors of school effectiveness (2014) Коментирани са резултати от емпирично 

изследване със 110 български начални учители, насочено към проучване на мнението им 

относно основните фактори, оказващи влияние върху училищната ефективност. 

– Продължаващо обучение и професионална реализация на личността (2013) 

Представена е дейността на Центъра за продължаващо обучение в Педагогиеския факултет на 

Тракийския университет – Ст. Загора, с акцент върху осъществените краткосрочни 

квалификационни курсове с педагогически кадри по проблеми, свързани с агресията в училище, 

взаимодействието със семейството, педагогическото общуване, оценяването и самооценяването 

в обучението. 

За публикациите в съавторство са представени декларации от хабилитираните съавтори, 

изразяващи съгласие за включването им в списъка на публикции, с които се участва в конкурса 

(Г. Вълчев, В. Иванова). Това са публикации със заглавия: Typology of the dysgraphia errors of 

bilingual pupils (Roma and Turkish ethnicity) of primary school age (2018); Формиране на 

компетенции и преносимост на умения у студенти от специалност Предучилищна и начална 

училищна педагогика (2013).  

 

Прави впечатление стремежът на доц. д-р М. Тенева към популяризиране на резултатите 

от изследователската дейност в публикации на български и английски език, както в България, 

така и в чужбина – Турция,Чехия, Украйна. 

 

Като цяло, представените публикации съответстват като насоченост на учебния предмет 

Дидактика, преподаван в специалностите, в които доц. д-р М. Тенева е титуляр в 

Педагогическия факултет на Тракийски университет – Ст. Загора (илюстрирано със съответната 

справка за дисциплините и техния хорариум в документацията по конкурса и одобрените 

авторски учебни програми). 

 

Доц. д-р М. Тенева има участия в 12 научноизследователски университетски проекта, 

както и в 3 национални и 1 международен проект.  Била е научен ръководител на 1 успешно 

защитил докторант (2018 г.).  

 

Справката за цитиранията на авторските публикации, представена за целите на конкурса 

илюстрира обхвата на цитиращите автори, по-голямата част от която са представители на 

Тракийския университет – Ст. Загора. Има и няколко цитирания в чуждестранни публикации, 

най-вече на издания от балкански държави. 

 

Приложената Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и 

изискванията на Педагогически факултет на Тракийския университет показва съответствие на 

основните изисквания за заемане на академичната длъжност „професор”. 

 

Постижения: 

 



- Извеждането на преден план на проблема за ефективността на ученето в училищна 

среда съответства на съвременните тенденции за открояване на значимостта на ученето (в 

рамките на обучението) за личностното развитие и за обществения просперитет. Сред най-

ценните моменти в монографията, посветена на този проблем, могат да бъдат посочени 

съвкупностите от въпроси с критична насоченост и търсените отговори по отношение на 

проблематизирането на българското училищно пространство като място за резултатно учене за 

учениците. 

- Поставянето на учителя в центъра на изследователските интереси на доц. д-р М. Тенева 

показва една последователност и устойчивост в нейната публикационна активност. Самото 

разглеждане на темата за „добрия учител”, коментирането на личностни качества със значимост 

за професията, позволява очертаването на проблема не само от неговата дидактическа, но и 

възпитателна страна, която предполага излизане извън строгата рамка на обучение, базирано 

доминиращо върху знанието, а и разчитащо за постигане на ефективност през позитивните 

междуличностни взаимоотношения. 

 

- Независимо че не е изведен като специален акцент, в публикациите е видна 

ориентацията към необходимостта от оценяване на уникалността на децата и учениците и 

съобразяването с техни различия, независимо от детеминираността им, в процеса на обучение 

и стимулиране на ученето.  

 

- Положително може да бъде оценен стремежът към илюстриране на резултатите от 

теоретичните проучвания, осъществени от автора, чрез емпирични изследвания. Една 

значителна част от публикациите са именно с такъв тип структурираност, което позволява на 

доц. д-р М. Тенева да прояви аналитичност по отношение на получените резултати, повечето от 

които са свързани и с нейната преподавателска дейност, т.е. те са и с пряка практическа 

полезност. 

 

Критични бележки: 

 

- Стремежът към многообхватност при представянето на проблема за „успешното учене” 

в първа глава на монографията „Ефективност на училищното учене (3.-4. клас)” е довел до 

разцентриране спрямо основната изследователска ориентираност, т.е. на места се изгубва 

пряката насоченост към ученето при представяне на психологически или дидактически 

концепции, свързани с обучението, които можеха да бъдат в по-голяма степен коментирани в 

контекста именно на ученето, а не да бъдат представени по принцип. Това води до усещането 

за четене по-скоро на текст от учебник, който има за задача да систематизира и представи знание 

с цел обучение. 

 

- Независимо от стремежа за открояване на спецификите на „успешно” и „ефективно” 

учене, остава впечатление за недовършеност на поставената трета изследователска задача в 

монографията „Ефективност на училищното учене (3.-4. клас)”. Има съдържателно 

припокриване между двете понятия, като не е съвсем ясно дали те са в състояние на 

съподчиненост и какво точно е съотношението между тях. Възниква и въпросът дали въобще е 

нужно да се прави такова диференциране при дефинирането на понятието „ефективно учене”? 



Ако ефективността се свързва с резултатността, тогава какви са основанията за коментиране на 

успешността, която всъщност също е резултатност? 

 

- Да се премисли по-добре причинността и характеристиките на вътрешната и външната 

мотивация за учене, без да се стига до категоричност, че „ученето в условията на обучението ... 

е външно мотивирано” в сравнение с „природното учене”, при което „личността е ръководена 

от вътрешни мотиви”. Училищното учене може да бъде и вътрешно, и външно мотивирано 

(Мотивация на учениците за училищно учене, 2018, с.338 ). 

 

- При анализа на данни от емпирични изследвания, осъществени от автора, да се 

подхожда по-внимателно при правенето на заключения, за които липсва представяне на налична 

база данни (напр. изводът за „триадна зависимост”, „пълно синхронизиране” между 

„потребности, способности и интереси” на студентите, без да има данни за изследване на 

способностите на студентите в текста (Кой е добър учител?, 2017, с.108); няма достатъчно 

доказателства за твърдението, че „равнището на професионално ориентиране при избора на 

учителска професия” е фактор, който определя „облика на добрия учител” (пак там, с. 206). 

 

Препоръки:  

 

- При изследвания, които са новост в публикационната активност на автора, да се проучи 

по-задълбочено наличната литература на съвременни български автори, за да могат да бъдат 

отразени резултати и анализи, вече утвърдени в българската научно-педагогическа литература 

и да се използва по-точно вече формирана терминология по темата (напр. относно 

социокултурното разнообразие в образователна среда). 

 

- Наблюдава се активно използване на набор от източници, повтарящи се в редица от 

публикациите на автора. Препоръчвам разширяване на обхвата на ползвани и цитирани автори, 

особено публикации след 2010 г., в които да са отразени съвременни концепции, дискусиионни 

въпроси, резултати от емпирични изследвания и т.н. – както на български изследователи, така 

и чуждестранни.  

 

- При продължаване на изследователската работа, свързана с ученето, да се преосмисли 

свързаността му с ценностната система на личността, взаимовлиянията между тях, в т.ч. 

отраженията на тези взаимовлияния върху крайните резултати от процеса на учене (независимо 

как те ще бъдат назовани – успешни или ефективни).  

 

Заключение: Изхождайки от резултатите от научноизследователската дейност, 

съответствието на съдържанието на публикациите на обявения конкурс, цялостното 

представяне на кандидата на базата на приложената документация, независимо от направените 

бележки и препоръки, подкрепям заемането от доц. д-р Мария Тенева на академичната 

длъжност „професор”, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 

дидактика), за нуждите на Педагогическия факултет на Тракийския университет – Ст. Загора. 

 

07.05.2019 г.       Рецензент: 

гр. София       /проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова/ 
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Assoc. Prof. Maria Teneva has many years of experience as a primary teacher. She graduated in the 

specialty "Primary Pedagogy" at Plovdiv University "P. Hilendarski". In 2008 she defended her dissertation 

and obtained the educational and scientific degree "doctor" in the scientific specialty 05.07.01. "Theory of 

Education and Didactics". Since 2009 she has been a lecturer at the Faculty of Education at Trakia 

University - St. Zagora, and as of 2012 she has been Associate Professor in Theory of Education and 

Didactics. She has management experience as head of the Department of Pedagogical and Social Sciences 

(2013-2016), and since 2016 she has been scientific secretary of the Faculty of Education. 

In the competition for occupying the academic position "professor" she participates with 2 

monographs, 2 studies and 17 articles - independently, as well as with 2 articles in co-authorship 

Monographs:  

– Effectiveness of school learning (3rd-4th grade) (2016). The book focuses on two main issues – 

school learning and its diagnostics developed in a consistent manner. The first part presents basic 

characteristics of "natural learning" and "school learning" based on traditional, well-known concepts of 

learning and teaching. "School learning" is addressed in the context of concepts of goals, systems, and 

forms of learning. The essence of didactic efficiency is commented on, and variants are presented for its 

evaluation, incl. through the prism of the modern Bulgarian normative base in the field of education. The 

approach is critical in seeking comparisons outside of our educational system. Main factors and 

prerequisites for successful school learning are considered. In the second part are presented results of 

studies with children from preparatory groups in kindergartens; in Bulgarian language and mathematics 

with pupils of III and IV grade, differentiated by degree of utilization of the acquired knowledge, degree of 

satisfaction and effectiveness of the school learning; as well as from teacher interviews. Starting from the 

differentiation of "successful" and "effective" learning, opportunities for evaluation of the latter are sought, 

which has been as a target.  

– Who is a good teacher? (2017) The text goes logically from the specifics of professional self-

determination and professional choice, taking into account the interests, needs, abilities, motivation, 

opportunities in the labor market, and choosing a teaching profession. The problem has been addressed in 

a variety of ways, with emphasis on its main aspects – i.e. determinants on the direction of the teaching 

profession, the variety of roles and functions of the teacher, the qualities of the teacher, the typologies of 

the teachers, etc. There is a good knowledge of the publications of authors, incl. contemporary Bulgarian 

university lecturers, relevant to the subject. It can be said that this is a book that recalls the systemic 

significance of the teaching profession and provokes reflection on the relation between tradition and the 

reflections of modernity on its realization. The research done by the author, whose results are presented in 

the second part of the book, are of particular interest in terms of the possibilities of university education to 

influence the increase of the students' motivation for mastering and realization in the pedagogical, incl. the 

teaching profession, and the orientation towards qualities associated with the idea of a "good teacher".  



Studies:  

– Trends in the Preparation and Qualification of the Modern Bulgarian Teacher (2018). A critical 

analysis of the parameters of the teacher training in Bulgaria as well as the specifics of the qualification 

activity has been made in the legislative framework during the last two decades. In the form of discussion 

questions the most problematic areas in the field of preparation and qualification of Bulgarian teachers 

today are outlined.  

– Didactic Efficiency – Factors and Prerequisites for its Implementation (2016). The study reflects 

the author's quests towards the definition and meaningful description of the main features of the notion of 

effectiveness in the didactic context. Various pedagogues have been commented on both the learning 

outcomes and the specificities of their process, directly or indirectly related to didactic efficiency.  

Articles in journals:  

– Diagnosis of teacher's professional qualities (2019). The article presents the results of an empirical 

study with students of grades 4 and 7 and teachers through a diagnostic tool for the "qualities of the good 

teacher", looking for similarities in their ranging between students and teachers.  

– An Attempt to justify the profession of the primary teacher (I - IV grade) (2019). The 

characteristics of the teaching profession are considered through the prism of the professional choice. The 

contemporary state of practicing the teaching profession is critically viewed in terms of the "low 

effectiveness of teacher labor in I - IV grade" (p. 205). Presented are the views of the author on the 

"medicogram", "psychogram" and "sociogram" of the "teaching profession in І - ІV grade", as well as "basic 

requirements for the professional training of the teacher in І - ІV grade" /pp. 207-209/. 

– Relationship between cultural background, social status of the prospective students and their 

school readiness (2018). The article is aimed at taking into account the specifics of socio-cultural diversity 

in the contemporary Bulgarian school. There are findings in the text that are not substantiated with the 

results of research on the subject, and most probably these are the author's observations, which can be 

questioned about their full credibility towards the different minority groups in Bulgaria. The empirical study 

carried out is of interest in terms of the causal links between social status, ethnic origin and the child's 

readiness for school.  

– Professional Characteristics and Skills of the Teacher (2018). Key roles, functions and qualities 

of the teacher are presented, as well as results of an empirical study with freshmen students studying 

pedagogical specialties.  

– Dynamics of the professional orientations of the students in the specialty of Pre-school and 

primary school education (2018). The results of a research carried out with students in Pre-school and 

Primary School Pedagogy at Trakia University - St. Zagora, have been commented in relation to their 

professional orientation and professional choice.  

– Diagnosing the qualities of the good teacher (2017). The results of a research conducted with 

students from several pedagogical specialties at Trakia University - St. Zagora, are presented on defining 

the qualities of a "good teacher". 

– Dropping out of school (2017). A survey of 120 women and men over 18 years of age studying in 

evening schools has been commented on – reasons for dropping out of school and returning to school, 

positive characteristics of the school institution, etc. 

– Challenges to the Contemporary School (2015). Some key challenges have been addressed, such 

as the effectiveness of Bulgarian school education, the teacher's activity, his or her ability to organize the 

time and space, the activities of the pupils in the classroom, etc. 



– Education in the values system of the future educators (2015). The results of an empirical study 

with students of the specialty Social Pedagogy at Trakia University - St. Zagora are presented. Conclusions 

are made on the relation between university education - personal development - professional development.  

– The essence of school education (2015). Results of a survey with students - freshmen from Trakia 

University - St. Zagora on their ideas about school education and its effectiveness. 

– The choice of a pedagogical profession (2013). The results of an empirical study with students 

from several pedagogical specialties of Trakia University - St. Zagora in relation to their orientation towards 

the pedagogical profession.  

– The Triad: Interests - Capabilities - Needs in Choosing a Pedagogical Profession (2013). The 

relationship between interests, needs and abilities in terms of the professional choice of personality is 

commented. Presented are the results of an empirical study with students on their professional orientation. 

– Self-education and self-actualization of the personality (2012). Traditional perceptions are 

reviewed of self-education in its connection with self-development, self-improvement, self-actualization, 

self-assessment of the personality with projection on opportunities for self-education of primary-school 

children. 

Articles in Collections:  

– School motivation of pupils (2018). Aspects of the problem of learning motives, incl. in the context 

of types of intelligence, are considered. 

– School through the Eyes of Future Teachers (2014). Issues related to the effectiveness of school 

education are discussed. The results of an empirical study with students - freshmen - on issues related to 

the significance of the school as a social institution, as well as some shortcomings in the realization of its 

functions are presented, mainly commented on through the figure of the teacher.  

– Factors of school effectiveness (2014). The results of an empirical study with 110 Bulgarian 

primary teachers were commented on in order to study their opinion on the main factors influencing school 

efficiency. 

– Continuing training and professional realization of the personality (2013). The activities of the 

Center for Continuing Education at the Faculty of Education at Trakia University - St. Zagora, is presented, 

focusing on short-term qualification courses with pedagogical staff on issues related to school aggression, 

interaction with the family, pedagogical communication, assessment and self-evaluation in learning.  

The articles written in co-authorship present statements which are submitted by the habilitated co-

authors expressing their consent for their inclusion in the list of publications with which the candidate 

participates in the competition (G. Valchev, V. Ivanova). These are publications titled: Typology of the 

dysgraphia errors of bilingual pupils (Roma and Turkish ethnicity) of primary school age (2018); Formation 

of competences and transferability of skills in pre-school and primary school pedagogy (2013). 

One is under the impression of the efforts of Assoc. Prof. M. Teneva to popularize the research 

results in Bulgarian and English publications both in Bulgaria and abroad – Turkey, the Czech Republic, 

Ukraine. 

In general, the presented publications correspond to the teaching subject Didactics, taught in the 

specialties where Assoc. Prof. M. Teneva holds a degree in the Faculty of Education at Trakia University - 

Zagora (illustrated with the relevant reference for the disciplines and their coursework in the competition 

documentation and approved author's curricula).  

Assoc. Prof. M. Teneva has participated in 12 research university projects, as well as in 3 national 

and 1 international projects. She was the scientific supervisor of 1 successful Ph.D. student (2018). 

The reference to the citations of the author's publications presented for the purposes of the 

competition illustrates the scope of the citing authors, the majority of which are representatives of Trakia 



University - St. Zagora. There are also several citations in foreign publications, especially in works from 

the Balkan countries. 

The attached report on the fulfillment of the minimum national requirements and the requirements 

of the Faculty of Education at Trakia University shows compliance with the basic requirements for 

occupying the academic position "professor".  

Achievements: 

 - Highlighting the issue of effectiveness in learning in a school environment is in line with current 

trends in highlighting the importance of learning (within education) for personal development and public 

prosperity. Among the most valuable moments in the monograph devoted to this problem can be identified 

the summaries of critical issues and the answers sought with regard to the problematic issue of the Bulgarian 

school space as a place for effective learning for the students. 

- The placement of the teacher at the centre of the research interests of Assoc. Prof. M. Teneva 

shows a consistency and sustainability in her publishing activity. The examination of the topic of "good 

teacher", commenting on personal qualities of significance for the profession, makes it possible to outline 

the problem not only from his didactic but also the educative side, which implies going beyond the strict 

framework of knowledge-based learning, as well as reliant on achieving effectiveness through positive 

interpersonal relationships. 

- Although not highlighted as a special focus, publications show a focus on the need to evaluate the 

uniqueness of children and pupils and their differences, regardless of their identity, the learning process 

and the stimulation of learning.  

- It is worthwhile to assess positively the aspirations to illustrate the results of the theoretical studies 

conducted by the author through empirical research. A considerable part of the publications are of this type 

of structure, which allows Assoc. Prof. Teneva to analyze the results obtained, most of which are related to 

her teaching activity, i.e. they are also of direct practical utility.  

Critical notes:  

- The striving for profoundness in presenting the problem of "successful learning" in the first chapter 

of the monograph “Efficiency of School Learning (3rd-4th grade)” has led to a de-focus from the core 

research orientation, i.e. in some places the direct focus on learning is lost when presenting psychological 

or didactic concepts related to learning, which could be more commented in the context of learning rather 

than being presented in principle. This leads to a sense of reading rather a textbook text, which is intended 

to systematize and present learning for the learning purposes.  

- Regardless of the aim of highlighting the specifics of "successful" and "effective" learning, there 

is an impression of the incompleteness of the third research task set out in the monograph "Effectiveness 

of School Learning (3rd - 4th grade)". There is a meaningful overlap between the two concepts, and it is 

not quite clear whether they are in a state of coexistence and what exactly is the relationship between them. 

The question arises whether it is necessary to make such a differentiation in defining the concept of 

"effective learning"? If efficiency relates to performance, then what are the reasons for commenting on 

success, which is actually also a result? 

- The author is advised to reflect better on the causality and characteristics of internal and external 

motivation for learning, without concluding that "learning in the educational circumstances is ... externally 

motivated" compared to "natural learning," in which "the personality is guided by internal motives." School 

learning can be both internally and externally motivated (Student Motivation for School Learning, 2018, 

p.338).  

- When analyzing data from empirical research conducted by the author, a more cautious approach 

should be taken in making conclusions for which there is no presentation of an available database (e.g. the 



conclusion of "triad dependence", "full synchronization" between "needs, abilities and the interests” of 

students, without any evidence of studying the students' abilities in the text (Who is a Good Teacher?, 2017, 

p.108), there is insufficient evidence to suggest that "the level of professional orientation in choosing a 

teacher's profession" is a factor that determines the "appearance of a good teacher" (same place, p. 206). 

Recommendations:  

- In researches that are new in the author's publicity activity, the existing literature of contemporary 

Bulgarian authors should be explored more thoroughly in order to be able to reflect results and analyses 

already established in the Bulgarian scientific and pedagogical literature and to use more accurately already 

formed terminology on the topic (e.g. on socio-cultural diversity in the educational environment).  

- There is an active use of a set of sources repeated in a number of the author's publications. I 

recommend expanding the range of authors and quoted authors, especially post-2010 publications, 

reflecting modern concepts, discussion questions, empirical research results, and so on - both Bulgarian 

and foreign researchers. 

- In the continuation of the research related to learning, to reconsider its connection with the value 

system of the personality, the interaction between them, incl. the reflections of these interactions on the end 

results of the learning process (no matter how they will be called - successful or effective). 

Conclusion: Based on the results of the research activity, the compliance of the contents of the 

publications of the competition, the overall presentation of the candidate on the basis of the attached 

documentation, despite the comments and recommendations, I support the awarding of Assoc. Prof. Maria 

Teneva with the academic position "professor" in the professional field 1.2. Pedagogy (Theory of Education 

and Didactics) for the needs of the Faculty of Education at Trakia University - St. Zagora. 

 

07.05.2019                                                                               Reviewer:  

Sofia                                                              /Prof. Siika Chavdarova - Kostova, PhD/ 

 


