
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. дн Вася Крумова Делибалтова, 

 

член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по Теория 

на възпитанието и дидактика, 

 

обявен от Тракийски университет 

 

Данни за конкурса:  

 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „професор“ по Теория на възпитанието и 

дидактика, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика е обявен от Тракийски университет в ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. Единственият 

кандидат - доц. д-р Мария Славова Тенева, е приложила както справка за изпълнение на 

минималните национални изисквания, така и декларация за достоверност за представените 

материали и информацията в тях. Тези и останалите документи дават основание да се твърди, 

че са подготвени съобразно изискванията.  

 

Професионално развитие на кандидата:  

 

Мария Тенева завършва Начална училищна педагогика в ПУ ,,Паисий Хилендарски”, гр. 

Пловдив и през 2008 г. защитава дисертация на тема: “Самооценяването на учениците в 

началния етап на основното образование“ като докторант на Тракийски университет. През 

целия период от дипломирането до защитата на дисертацията си Мария Тенева е начален 

учител, а от 2009 г. е асистент в Тракийски университет. Още същата година е избрана за главен 

асистент, а след три години – за доцент, длъжност, която заема от 2012 г. до днес.  

 

По време на тази бързо развиваща се професионална кариера тя е научен ръководител на един 

успешно защитил докторант и 5-има дипломанти, участва в 8 научни форума, член е на 

редакционната колегия на ,,Годишник” на Педагогически факултет на Тракийски университет 

– 2016–2019 г., и на жури в 4 процедури. За периода 2010–2018 г. участва в 12 университетски, 

3 национални и един международен проект. Внимание заслужава и дейността й, свързана с 

разработването на учебни програми по Дидактика, Дидактика за начален етап на основното 

училище, Педагогическо общуване, провокиращата за мен дисциплина Социално-

педагогически инженеринг II част, Социално-педагогическа работа и консултиране на деца, 

Доцимология и др.  

 

Подобна професионална активност, реализирана само за 10 години, заслужава уважението на 

колегите й, поради което през периода 2013–2016 г. изпълнява длъжността Ръководител на 

катедра ,,Педагогически и социални науки” в ПФ, а от януари 2016 г. до настоящия момент е 

Научен секретар на факултета.  

 

Анализ на публикационната дейност:  

 

В настоящата процедура Мария Тенева участва в конкурса с общо 23 публикации – 2 

монографии и 21 статии, доклади и студии, от които 2 в съавторство. Приложени са декларации 

от 2-ма от 3-мата съавтори. 7 от публикациите са на английски език. Доколкото поради липса 

на други доказателства информативна е само годината на издаване, може да се твърди, че 

всички публикации по конкурса са след придобиването на академичната длъжност „доцент“.  

 

Ако се съди по числеността на публикациите, основният изследователски интерес на Мария 

Тенева в периода след настоящата й длъжност е в полето на изследване на същността, 



особеностите и характеристиките на учителската професия, както и тяхното влияние върху 

професионалното развитие на днешните студенти. Към тази група публикации могат да се 

отнесат: 6.2, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 9.2. В голяма степен всички тези 

публикации отразяват отделни етапи и/или части от работата на кандидатката, която 

впоследствие прераства в цялостна идея във втората монография по настоящия конкурс – 4,1.  

 

Очевидната интелектуална и емоционална ангажираност на Мария Тенева към тази 

проблематика вероятно е продукт на многогодишната й работа като начален учител и личната 

й пристрастност към професията, които са проектирани върху траен изследователски интерес. 

На повърхността изглежда, че идеята е да се разпознаят спецификите и характеристиките на 

този вид труд, но ако разгледаме в съпоставителен план ключовите идеи, развити в 

публикациите, можем да открием, че основното намерение е усъвършенстване на 

университетската подготовка на бъдещите учители, които компетентно да работят в една зряла 

и колегиална професионална среда. Подобни търсения несъмнено са ценни както по посока на 

изучаване на съвременните разбирания и измерения на проблема, така и като ценен ориентир 

за усъвършенстване както на подготовката на бъдещите специалисти, така и на методите и 

подходите за професионално ориентация, подбор и поддържаща квалификация.  

 

Като положително може да се оцени и желанието на кандидатката да прави своите обобщения 

на основата на продължителни като време и обхват теоретико-емпирични изследвания. В 

монографията „Кой е добър учител?“ са изследвани 232-ама студенти от Тракийски университет 

и 30 учители за период от 2013–2017 г., което позволява да се правят напълно обосновани 

изводи за популацията на Университета. Към проблематиката е подходено с уважение към 

постиженията на водещи български изследователи и на основата на познати в специализираната 

литература подходи. Известно затруднение при възприемането на тезите и особено на 

направените на основата на изследванията обобщения на автора предизвиква отсъствието на 

използваните инструменти или наличието просто на твърдения, че инструментът е адаптиран 

(напр. по отношение на инструмента на Т. Дубовицкая), но без да е посочено как или да е 

приложена част или цялата документация по процедурата. Този факт не позволява да се 

възприемат направените изводи в тяхната пълнота и обхватност поради липсата на ясен 

ориентир по отношение на онова, което е търсено, и начините, по които е направено.  

 

Същото затруднение се среща и при запознаването с втората група публикации, която може да 

се обособи около интереса на кандидатката към проблемите на ефективността на 

образованието, училището и/или училищното учене. Публикациите 6.1, 7.4, 7.12, 7.14, 9.1 и най-

вече хабилитационният труд на Тенева могат да се отнесат към дидактическата проблематика и 

вероятно към полето, обособено в т.нар. дисциплина Дидактика за начален етап на основното 

училище. Тук отново авторката следва своя начин на работа – да представя обобщенията, до 

които достига, постепенно в серия публикации, които впоследствие представя като цялостен 

поглед върху разглеждан проблем.  

 

Анализът на публикациите в тази научна област за пореден път са доказателство за 

констатираната вече връзка между богатия практически опит на кандидата и оформянето на 

научните му интереси. Безспорно качество на Тенева е това, че тя пише „за“ и изследва 

проблеми, които добре познава от всички възможни гледни точки – на практика-учител, на 

преподавателя във ВУ и на изследователя. Това й позволява първо да „усети“ най-

чувствителните места в образователната практика, да се опита да ги „погледне“ през колкото се 

може повече гледни точки и да ги изследва настоятелно и продължително, но винаги с оглед на 

намирането на някакви практически решения.  

 

По този начин разбирам и изследователските намерения, залегнали в основата на работата с 

название: „ Ефективност на училищното учене (3–4 клас)“. Тук авторката тръгва от желанието 

да се разкрие състоянието на проблема в психологическата и педагогическата теория, през 

безспорно амбициозното намерение да се обоснове надежден критерий за оценяване 



ефективността на училищното учене на основата на разграничение между ,,успешно” и 

,,ефективно” училищното учене. Подобна изследователска ориентация е свидетелство както за 

усещане на „пулса“ на един от най-чувствителните проблеми в образованието, така и за 

безспорна професионална смелост и желание да се предложи действително работещо в 

практиката решение.  

 

Основа за изследването е търсена в известни и авторитетни теории и анализи, посветени на тези 

теории. Тенева показва явно предпочитание към класическите автори, работили до и в края на 

XX век или към изследвания от същия период. На този фон не става ясна причината за отсъствие 

на единственото известно за мен българско изследване на ефективността на обучението от този 

период. Едновременно с това следва да се отбележи, че без съмнение част от представените 

теории или отделни идеи от тях имат непреходно значение, но отсъствието на автори и подходи, 

публикувани през последните 10 години, също предизвиква въпроси. Безспорно право на всеки, 

който има смелостта да постави името си върху текст, е да направи своите избори, но за читателя 

остава да гадае дали става въпрос за съзнателно направени научни предпочитания или за нещо 

друго. На места в теоретичната постановка възприемането на авторовата идея е затруднено и 

поради необходимостта от по-голяма прецизност и коректност при позоваването и/или 

цитирането на чужди тези, сега трудно разграничими от авторовия текст.  

 

Несъмнено достойнство на работата е опитът да се предложи авторски подход към определяне 

на границите на „успешно“ и „ефективно“ учене в училище. Положително е желанието да се 

предложат ясни работни интерпретации. Дискусионно обаче в определена степен е разбирането 

за „диагностика“, когато не става дума за училищна готовност (използваният там тест е с 

несъмнени качества и ясна концепция за това що е диагностика). Не разбирам и основанията да 

се използва „тест“ по отношение на две задачи, които отново не са предложени на вниманието 

на читателя. Спорно е и използването на средноаритметични стойности при рангови скали. Това 

за мен прави недостатъчно стабилни направените изводи.  

 

Извън тези бележки следва да се отбележи, че и в този труд е представено впечатляващо 

изследване, обхващащо периода 2015–2016 г. със 156 респонденти – 30 учители, 50 деца от 

подготвителни групи в детската градина и 76 ученици от началния етап на основна 

образователна степен. Вероятно целенасочено са търсени проекциите на изследвания проблем 

на изхода от подготвителната група и на изхода от началния етап. Безспорно ценно е 

намерението да се проследят във времето ефектите на очертаните тенденции, особено в 

контекста на бъдещите професионални предизвикателства пред подготовката на учители.  

 

В конкурса са представени и статия, посветена на самовъзпитанието и себеактуализацията на 

личността, и заедно с останалите 3 публикации, които в моето разбиране могат да се отнесат до 

актуални аспекти на приобщаващото образование или пътищата за неговата реализация у нас, 

очертават цялостната картина на изследователските търсения на кандидатката.  

Публикациите на М. Тенева позволяват да се очертаят няколко приносни момента и в двете 

основни направления в нейната научна продукция:  

 обогатено е разбирането за особеностите и спецификата на ученето в обучението;  

  направен е опит в рамките на работно определение за „ефективно“ учене да се предложи 

практически полезен подход за неговото измерване;  

 в рамките на значително по обем и продължителност изследване са очертани тенденции 

и влияния върху резултатите от ученето в края на началния етап, които са 

предизвикателна основа за задълбочаване на изследователската работа в това поле;  

 обогатена е представата за факторите за избор на професията;  

 изследвана е спецификата и динамиката на професионалното развитие при студенти от 

Тракийски университет;  

 разработена е професиограма на началния учител.  



 

Въпроси:  

 

1. Как се съотнасят в рамките на авторовата концепция „ефективност“ и „ефикастност“?  

 

2. В рамките на авторовата концепция: „Ефективно учене – това учене, което удовлетворява 

целите на преподаването, гарантира най-висока степен на овладяване на нови учебни знания, 

формиране на умения и компетентности, стимулира развитието на любопитството, 

фантазията, мисленето на учещите се. Ефективното учене по своята същност е успешно 

учене (с най-високи цели) и стимулиращо целия духовен мир на учещия: мисленето (особено 

творческото мислене, въображението и любопитството), фантазията, волята (желанието 

за преодоляване на трудности в познанието на учещия)“ (Тенева, М., 2016. Ефективност на 

училищното учене (3–4 клас). Ст. Загора, с. 8), а: „Ефективността на училищното учене може 

да се определи чрез съотношението между реално получените резултати и резултатите, 

които се изискват съобразно държавния образователен стандарт.  

РПР  

ЕУ=--------------  

ИОС  

 

Във формулата с ЕУ се означава ефективността на училищното учене, с РПР се означават 

реално получените резултати, с ИОС – изискванията на образователния стандарт“ (пак там, 

с. 76).  

 

Какви са основанията на автора при тази интерпретация за ефективно учене да се изведе 

цитираното разбиране за възможността то да се определи чрез посочената формула?  

 

3. Какви са основанията на автора при разработената скала със степени: 0 – 2 – 4 – 6 – 8 да се 

избере стъпка 2? Какво означава 2 точки?  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Цялостната дейност и представената научна продукция на доц. Мария Тенева създава 

впечатление за отговорен, последователен и ангажиран към актуални проблеми на 

образованието преподавател и изследовател. Моята увереност в удовлетворителните отговори 

на поставените въпроси ми позволяват да предложа на Уважаемото жури на доц. Мария Тенева 

да бъде присъдена академичната длъжност „професор”.  

 

 

 

15.05.2019 г.       Рецензент:  

София       (проф. дп Вася Делибалтова) 

 

 

 

 

 

 

 



REVIEW 

by Prof. Vasia Krumova Delibaltova, PhD, 

member of the scientific jury in a competition for occupying the academic position "professor" in 

Theory of Education and Didactics, 

announced by Trakia University 

 

Competition data: 

The Competition for Occupation of the Academic Position "Professor" in Theory of Education and 

Didactics, in the Field of Higher Education 1. Pedagogical Sciences, Professional Field 1.2. Pedagogy 

was announced by Trakia University in SG, issue no. 102 of 11.12.2018. The only candidate - Assoc. 

Prof. Maria Slavova Teneva, has applied both a report on the fulfillment of the minimum national 

requirements and a statement of authenticity for the presented materials and the information in 

them. These and other documents give reason to claim that they are prepared according to the 

requirements. 

Professional development of the applicant:  

Maria Teneva graduated with the specialty Primary School Pedagogy from "Paisii Hilendarski" 

University in Plovdiv and in 2008 she defended a dissertation on "Self-assessment of Primary School 

Students" as a PhD student at Trakia University. Throughout the whole period of study to the 

defense of her dissertation Maria Teneva was a primary school teacher and since 2009 she was an 

assistant professor at Trakia University. She was elected as a senior assistant in the same year, and 

after three years as an associate professor and she has been in the post since 2012.  

During this fast growing professional career, she was also the scientific supervisor of a successful 

PhD student and 5 graduate students, she participated in 8 scientific forums, she has been member 

of the editorial staff of the Yearbook of the Faculty of Pedagogy, Trakia University - 2016-2019 and a 

jury member in 4 procedures. For the period 2010-2018 she participated in 12 university, 3 national 

and one international project. Attention should also be paid to her activities related to the 

development of programs in Didactics, Didactics for the elementary stage of the primary school, 

Pedagogical communication, the discipline of Socio-pedagogical engineering II part, which I find to 

be provocative, Social pedagogical work and counseling of children, Docimology, etc.  

Such professional activity, which was realized for only 10 years, deserved the respect of her 

colleagues, so in the period 2013-2016 she was the Head of the Pedagogical and Social Sciences 

Department at the Paculty of Education and since January, 2016, to this date she has been Scientific 

Secretary of the Faculty. 

Analysis of the candidate’s publishing activity:  

In the current procedure Maria Teneva participates in the competition with a total of 23 

publications – 2 monographs and 21 articles, reports and studies, 2 of which in co-authorship. 

Declarations of agreement by 2 of the 3 co-authors are attached. 7 of the publications are in 

English. Since, due to lack of other evidence, only the year of publication is informative, it can be 

argued that all the publications in the competition are after the acquisition of the academic title 

"associate professor". 



Judging by the number of publications, Maria Teneva's main research interest in the period since 

she received her current position is in the field of research into the essence, characteristics and 

peculiarity of the teaching profession, as well as their impact on the professional development of 

today's students. The following publications can be mentioned to this group: 6.2, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 

7.5, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13, 9.2. To a large extent, all of these publications reflect individual stages 

and / or parts of the candidate's work, which subsequently grew into a complete idea in the second 

monograph of this competition – 4.1. 

Maria Teneva's apparent intellectual and emotional commitment to this issue is probably a product 

of her multiple years of work as a primary teacher and her personal partiality to the profession, 

which has led to a lasting research interest. On the surface, it seems that the idea is to recognize the 

specifics and characteristics of this type of work, but if we look at the key ideas developed in the 

publications, we can find that the main intention is to improve the university training of future 

teachers who will competently work in a mature and colleague -friendly professional environment. 

Such searches are undoubtedly valuable both in the direction of studying the contemporary 

understandings and dimensions of the problem and as a valuable reference for improvement of 

both the preparation of future specialists and  the methods and approaches for vocational 

orientation, selection and upgrading qualification. 

A positive evaluation can be given to the candidate's willingness to summarize the topics on the 

basis of longitudinal in time and scope theoretical-empirical studies. In the  monograph "Who is a 

Good Teacher" 232 students from Trakia University and 30 teachers were surveyed for the period 

2013-2017, allowing for fully substantiated conclusions about the University students and staff. The 

problems are approached with respect to the achievements of leading Bulgarian researchers and on 

the basis of approaches well-known in the specialized literature. Some difficulty was observed in 

accepting the theses, and in particular the authors' summaries made on the basis of the research, 

provoked by the absence of the tools used or the mere presence of allegations that the instrument 

was adapted (e.g. with regard to T. Dubovitska's instrument) but without mentioning how thyis was 

done or whether part or all of the procedure documentation is applied. This fact prevents the 

perception of the conclusions made in their completeness and scope because of the lack of a clear 

indication of what is sought and of the ways in which it is done. 

The same difficulty is encountered in acquainting with the second group of publications, which can 

be differentiated around the candidate's interest in the issues of the efficiency of education, school 

and / or school learning. The publications 6.1, 7.4, 7.12, 7.14, 9.1 and above all Teneva's habilitation 

work can be referred to didactic issues and probably to the field identified in the so-called discipline 

Didactics for the initial stage of primary school. Here again the author follows her way of working – 

to present the summaries he reaches gradually in a series of publications, which he subsequently 

presents as a comprehensive view of the problem under consideration. 

The analysis of publications in this field once again is evidence of the already established link 

between the applicant's rich practical experience and the shaping of her scientific interests. An 

undoubted quality of Teneva's is that she writes "for" and explores problems she knows well from 

all possible points of view – the practitioner-teacher, the university professor and the researcher. 

This allows her first to "feel" the most sensitive places in the educational practice, to try to "look" 

through as many perspectives as possible and to study them consistently and for a long time, but 

always with a view in mind to find some practical solutions.  



In this way I also understand the research intentions underlying the work entitled "Effectiveness of 

School Learning (3-4 grade)". Here the author starts with the desire to reveal the state of the 

problem in the psychological and pedagogical theory, through the undeniably ambitious intention 

to justify a reliable criterion for assessing the effectiveness of school learning on the basis of a 

distinction between "successful" and "effective" school learning. Such research orientation is a 

testimony to both the feeling of the "pulse" of one of the most sensitive problems in education and 

of indisputable professional courage and the desire to come up with a truly working solution. 

The basis for the study is sought in well-known and authoritative theories and analyses devoted to 

these theories. Teneva shows a clear preference for classical authors who worked up to and at the 

end of the 20th century or for studies of the same period. Against this background, the absence of 

the only Bulgarian study known to me about the effectiveness of the training of this period is 

inexplicable. At the same time, it should be noted that with no doubt some of the presented 

theories or individual ideas in them have a permanent meaning, but the absence of authors and 

approaches published over the past 10 years also raises questions. Undoubtedly the right of 

everyone who has the courage to put his name on the text is to make his or her choices, but the 

reader remains at a loss to guess whether these are deliberately made scientific preferences or 

something else. In some places in the theoretical setting, the perception of the author's idea is also 

hampered by the need for greater precision and correctness in the reference and/or citation of 

foreign ones, which are now difficult to distinguish from the author's text.  

Undoubtedly the dignity of work is the attempt to propose an author's approach to defining the 

boundaries of "successful" and "effective" schooling. There is a positive desire to offer clear working 

interpretations. However, to some extent, the discussion is "diagnostic" when it is not about school 

readiness (the test used there shows undoubtedly a clear concept of what is diagnosis). I do not 

understand the reasons for using a "test" for two tasks that have not been brought to the attention 

of the reader again. The use of arithmetic mean values on ranges is also questionable. That makes 

me less aware of the conclusions made. 

Apart from these remarks, it should be noted that an impressive study is actually being presented, 

covering the period 2015-2016 with 156 respondents – 30 teachers, 50 children from pre-school 

preparation groups and 76 pupils from the initial stage of basic education. Probably the projections 

of the studied problem on the outcome of the preparatory group and of the outcome of the initial 

stage are searched purposefully. Undoubtedly, the intention is to track the effects of outlined 

trends over time, especially in the context of future professional challenges for teacher training. 

The competition also presents an article dedicated to the self-education and self-actualization of 

the personality and, together with the other 3 publications, which in my understanding can refer to 

topical aspects of inclusive education or the ways for its realization in Bulgaria, outline the overall 

picture of the scientific searches of the candidate.  

M. Teneva's publications make it possible to outline several contributions in the two main directions 

of her scientific production:  

 the understanding of the peculiarities and specifics of school learning has been enhanced;  

 an attempt has been done in the framework of a working definition of "effective" learning to offer 

a practically useful approach for its measurement;  



 in the frames of a significant in volume and duration body of studies  trends and impacts on 

learning outcomes at the end of the initial stage of education have been outlined, which are a 

challenging basis for deepening research work in this field;  

 the notion of the factors for choosing the profession is enriched;  

 the specifics and the dynamics of the professional development were studied with students from 

the Trakia University;  

 a professional teacher's "pro-gram" has been developed.  

Questions:  

1. How are within the author's concept the notions of "efficiency" and "efficacy" related?  

2. Within the framework of the author's concept: "Effective learning – that is learning that meets 

the goals of teaching, guarantees the highest level of mastering new learning knowledge and skills, 

forming of skills and competences, learning which stimulates the development of curiosity, fantasy, 

the learners' thinking. Effective learning is, by its very nature, a successful learning (with the highest 

of goals) and stimulating the whole spiritual peace of the learner: thinking (especially creative 

thinking, imagination and curiosity), fantasy, willpower (the desire to overcome difficulties in the 

process of learning) (Teneva, M., 2016. Effectiveness of School Learning (3-4 grade), Stara Zagora, 

p.8) a: "The effectiveness of school learning can be determined by the ratio between the actual 

results obtained and the results that are required according to the state educational standard.       

ES = ARO / RES 

In the formula ES is meant the efficiency of school learning, ARO means the actual results obtained 

and with RES - the requirements of the educational standard are designated" (same place, p. 76).  

What are the grounds for the author in this interpretation of effective learning to derive the quoted 

understanding of the possibility of defining it by that formula? 

3. What are the author's reasons for the developed scale with grades: 0 - 2 - 4 - 6 - 8 to choose step 

2? What does 2 points mean? 

CONCLUSION 

The overall activity and the presented scientific production of Assoc. Prof. Maria Teneva creates the 

impression of a responsible, coherent and educated teacher and researcher engaged in 

contemporary problems of education. My confidence in the satisfactory answers to the questions 

asked allows me to offer to the respected Jury to honor Assoc. Professor Maria Teneva with the 

academic title "Professor". 

 15.05.2019.                                                                                          Reviewer:  

Sofia                                                                                                      (Prof. Vasia Delibaltova, PhD) 

 


