
1 

 

РЕЗЮМЕТА 

 
НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ 

 

На доц. д-р Мария Славова Тенева, представени на конкурса за заемане на 

академична длъжност ,,професор” по Теория на възпитанието и дидактика, 

в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2.Педагогика, обявен от Тракийски университет, ДВ бр. 102 

от 11.12.2018 г. 
 

В 3. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД 

 
3.1. ТЕНЕВА, М. ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИЛИЩНОТО УЧЕНЕ (3.-4. 

КЛАС), ISBN: 978-954-314-082-4. Тракийски университет, 

Педагогически факултет, Стара Загора, 2016., 284 стр. 

Проблемът за ефективността на училищното учене в начлната 

училищна степен не е изследван в България. 

Хабилитационният труд е насочен към изследване на проблема за 

ефективността на училищното учене на учениците от началния етап на 

основната образователна степен. 

Образованието е прекият път за духовното и професионалното развитие 

на всеки човек и всяко общество. В него особено място заема системно 

организираното училищно учене, което е в пряка зависимост от качеството 

на училищното преподаване, мотивацията на учещите се за училищно 

учене и техния природен потенциал. Качеството на училищното учене е 

индикатор за качеството на образователната система. Поставена в 

условията на специално организирано учене, личността има възможността 

да получи в синтезиран вид голям дял от цялото натрупано човешко 

познание до този момент. Под ръководството на компетентни специалисти 

да бъде научена на ефективни стратегии за мислене и действие, така че да 

се предпази от грешки и вземане на нерационални решения. Училищното 

учене е важен фактор, който има своите проекции не само върху 

адаптивността и успешната реализация на отделната личност, но и на 

обществото като цяло. От качеството на образователната услуга, която 

предлагаме на децата, подрастващите и младежите, зависят резултатите, 

които ще получим по отношение на тяхната възпитаност, обученост, 

професионалната им компетентност и реализация.  

Обект на изследването е училищното учене.  

Предмет на изследването е ефективността на училищното учене. 

Целта на изследването е разкриване ефективността на училищното 

учене в българското училище.  
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За реализиране на поставената цел са формулирани следните 

изследователски задачи: 

1) Да се разкрие състоянието на проблема в психологическата и 

педагогическата теория. 

2) Да се обоснове надежден критерий за оценяване ефективността 

на училищното учене. 

3) Да се обоснове разграничение между ,,успешно” и ,,ефективно” 

училищното учене. 

Хипотеза на изследването: допускаме, че надежден и обективен 

критерий за оценяване ефективността на училищното учене е, когато 90% 

от учениците са овладели 90% от новите знания в даден учебен час. 

Ефективното училищно учене е това, което се надгражда над успешното 

учене. 

Методи на научното изследване: теоретичен анализ, синтез, 

обобщение, тест, анкетиране, педагогическо изследване. 

Научното изследване е проведено в периода 2015 – 2016 година.  

Контингент на изследването: 156 респонденти. В изследователската 

дейност са обхванати 30 учители, 50 деца от подготвителни групи в 

детската градина, 76 ученици от началния етап на основна образователна 

степен. 

Съдържанието на хабилитационния труд е разделено в две части.  

В първата част са представени и анализирани психолого-

педагогически научни теории и възгледи за ученето. Направен е опит за 

ясно разграничаване на природното учене от училищното учене. Изведени 

са същностни характеристики на природното учене. Разкрито е 

своеобразието на училищното учене. Диференцирани са основни 

предпоставки за ефективно училищно учене. Разкрита е диадна 

взаимовръзка между ефективно преподаване – ефективно училищно учене. 

Представен е проблемът за дидактическата ефективност. Популяризирани 

са идеи на различни автори за количествени показатели за измерване на 

ефективността на обучението. Те варират от такива, при които се създава 

механистична представа за процеса на обучение, като се обвързва 

дидактическата ефективност с количеството учебна информация 

превърнала се в знания (100%/100%; 90%/90%), до такива, които са 

склонни да анализират ефективността, като отчитат значимостта на 

човешкия фактор чрез анализиране особеностите на процеса на усвояване 

на знания и вложените от ученика усилия в този процес. Проблемът с 

измерването на дидактическата ефективност в българското училище е 

подпомогнат от наличието на държавни образователни стандарти и 

изискванията, които те предявяват към равнището на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците на всеки етап от тяхното обучение. 

Диференцирани са фактори, които обуславят различна степен на 

ефективност на училищното учене за отделните ученици. Като такива 
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фактори се разглеждат: различната степен на развитие при децата на една и 

съща възраст, различното им отношение към обучението и образованието, 

необходимостта от разнообразяване на дидактическата технология с цел 

повишаване ефективността на обучението за отделните ученици, 

недоосмислянето от педагозите на идеята, че учениците са различни, учат 

по различен начин и постигането на целите на обучението бележи 

своеобразие за всекиго от тях, липсата на взаимовръзка между 

ефективното учене на учениците и адекватно на това финансиране на 

българското училище и др. Изтъкнати са фактори, които оказват 

положително влияние върху повишаване на ефективността на училищното 

учене. Като такива фактори са посочени: разнообразяването на 

дидактическата технология, използвана от учителя в учебния час, стремежа 

за извеждане на ученика от пасивната позиция на присъстващ в процеса на 

обучение и превръщането му в активен участник, умението на учителя да 

индивидуализира и диференцира обучението съобразно интересите и 

възможностите на отделните ученици, използването на проблемно 

базирано обучение, при което ученикът придобива нови знания 

посредством собствените си познавателни търсения, прилагането на 

дидактическата индивидуализация и диференциация, при които учителят 

диференцира определени дейности в процеса на обучение съобразно 

спецификата на отделни ученици. 

Във втората част е направена диагностика на училищното учене. 

Съобразно професионалния профил на преобладаващата част от 

студентите, които се обучават в Педагогическия факултет на Тракийски 

университет, изследователското внимание е насочено към изследване на 

ефективността на училищното учене на учениците от началния етап на 

основната образователна степен.  

Изследвана е готовността на децата за училищно учене. Изследвана е 

степента на приложение на усвоените в учебния час знания, умения и 

навици на учениците по български език в 3. клас и по математика в 4. клас. 

Изследвана е степента на удовлетвореност от логическото мислене на 

учениците в учебния час. Изследвана е ефективността на училищното 

учене на учениците по български език в 3. клас и по математика в 4. клас. 

Изследвани са нагласите на учителите към критериите за оценяване на 

резултатите на учениците от училищното учене. 

Резултатите от изследване на готовността на децата за 

училищно учене очертават негативна тенденция, съобразно която голяма 

част от децата, които предстои да постъпят в първи клас, особено от 

малките населени места нямат необходимата училищна готовност. 

Училищната готовност на децата се влияе от фактори като образователния 

и социално-икономическия статус на родителите. Готовността на децата за 

училище има важни проекции върху ефективността на училищното учене. 
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Резултатите от изследването на степента на приложение на 

усвоените в учебния час знания, умения и навици посочват, че при 

обучението по български език на учениците от 3. клас не е налице 

ефективно учене във всички учебни часове. Ефективността варира в 

границите на 9,09% при направените тестове. Средноаритметичната 

стойност на отличните резултати от петте теста показва, че ефективно 

прилагат усвоените в учебния час по български език знания, умения и 

навици средно 89,08% от изследваните ученици в 3. клас. Неефективно е 

справянето с тестовите задачи за 10,89% от третокласниците. Средно 

7,26% от тях изпитват частични затруднения при практическото 

приложение на усвоените знания, умения и навици в учебния час. Средно 

3,63% от учениците не могат да приложат наученото на практика. 

При обучението на учениците от 4. клас по математика не може да се 

твърди, че е налице ефективно учене в учебния час, тъй като варирането и 

при учениците с висока степен на удовлетвореност от логическото 

мислене, и при тези с ниска степен на удовлетвореност от логическото 

мислене е в широки граници. Частично учениците се доближават до 60% 

(Тест 1), до 85% (Тест 4), но в нито един от тестовете не достигат до 90%.  

Това дава основание да се счита, че в масовото училище трудно се 

постига този препоръчван коефициент на ефективност. Конкретните 

резултати от тестовете посочват, че той не се постига в учебния час по 

математика. 

Средноаритметичните стойности на получените резултати от тестовете 

по математика разкриват следното състояние на проблема:  

Средно 58,12% от учениците се характеризират с висока степен на 

удовлетвореност от логическото мислене в учебния час по математика. 

Средноаритметичната стойност на учениците с висока степен на 

удовлетвореност от логическото мислене е под изискуемите 90%.  

Средно 41,88% от учениците се характеризират с ниска степен на 

удовлетвореност от логическото мислене в учебния час по математика, 

което е показател за неефективност на ученическото учене в съответния 

учебен час. 

Резултатите от изследването на степента на удовлетвореност от 

логическото мислене на учениците в учебния час посочват, че при 

обучението по български език не може да се твърди, че е налице ефективно 

учене в учебния час, тъй като варирането и при учениците с висока степен 

на удовлетвореност от логическото мислене в учебния час по български 

език, и при тези със средна, както и при тези с ниска степен на 

удовлетвореност от логическото мислене е в широки граници. 

Средноаритметичните стойности на получените резултати от тестовете по 

български език разкриват следното състояние на проблема: Средно 85,45% 

от учениците от 3. клас се характеризират с  висока степен на 
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удовлетвореност от логическото мислене в учебния час по български език. 

Тази средноаритметична стойност е по-ниска от изискуемите 90%. 

Средно за 9,55% от учениците от 3. клас е характерна средна степен на 

удовлетвореност от логическото мислене в учебния час по български език. 

Средно 4,99% от учениците от 3. клас се характеризират с ниска степен 

на удовлетвореност от логическото мислене в учебния час по български 

език. 

Резултатите от изследването на степента на удовлетвореност 

логическото мислене на учениците в учебния час по математика разкриват 

състоянието на проблема, при което в обучението по математика в 4. клас 

не може да се твърди, че е налице ефективно учене в учебния час, тъй като 

варирането и при учениците с висока степен на удовлетвореност от 

логическото мислене, и при тези с ниска степен на удовлетвореност от 

логическото мислене е в широки граници.  

Препоръчваният при програмираното обучение процент на ефективно 

обучение (90% на 90%) не се наблюдава при нито един от проведените пет 

теста по математика. Частично учениците се доближават до 60% (Тест 1), 

до 85% (Тест 4), но в нито един от тестовете не достигат до 90%.  

Това дава основание да се счита, че в масовото училище трудно се 

постига този препоръчван коефициент на ефективност. Конкретните 

резултати от тестовете посочват, че той не се постига в учебния час по 

математика. 

Резултатите от изследването на ефективността на училищното 

учене посочват, че при обучението по български език е налице ефективно 

учене в някои учебни часове. При изучаване на едни теми в учебния час се 

постига желаната ефективност, а при изучаване на други теми тя не се 

постига. Тази ефективност варира в границите на 15,89% за различните 

изучавани теми.  

Средноаритметичната стойност от петте теста показва, че ефективно 

училищно учене по български език имат средно 91,36% от изследваните 

ученици в 3. клас. Средно 7,28% от третокласниците имат успешно 

училищно учене по български език. Средно 1,36% от учениците имат 

неуспешно училищно учене по български език. 

Резултатите от изследването по математика посочват, че училищното 

учене по математика на учениците от 4. клас трудно може да се приеме за 

ефективно, тъй като данните за ефективно училищно учене при тестовете 

по математика варират в границите между 65,63% и 40,63% и при нито 

един от направените пет теста не достигат до 90%. Наблюдава се голямо 

разсейване. Получените резултати при всички тестове по математика са 

далеч под изискването за ефективност по формулата 90/90.  

Висок е процентът на учениците, за които е установено неуспешно 

училищно учене по математика. В някои случаи техният процент 

надвишава 31% (резултати от Тест 2 по математика). 
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Средноаритметичната стойност от петте теста показва, че ефективно 

училищно учене по математика имат средно 53,13% от изследваните 

ученици в 4. клас. Средно 31,87% от четвъртокласниците имат успешно 

училищно учене по математика. Средно 15,00% от учениците имат 

неуспешно училищно учене по математика. 

 Резултатите от изследването на нагласите на учителите към 

критериите за оценяване на училищното учене разкриват широки 

граници на субективизъм по отношение оценъчната дейност на учителя. 

Установена е липса на единни общоприети  критерии за знанията, 

уменията и компетентностите на учениците, които да се съотнасят точно 

към оценъчната скала и да изключват субективното оценяване. 

Регистрирана е изключително висока степен на субективизъм при 

определянето на процента знания, умения, компетентности, които 

ученикът трябва да демонстрира, за да получи съответна оценка от 

общоприетата в българското училище петстепенна скала за оценяване. 

Разсейването в някои интервали на скалата варира до 50%. Вариациите в 

прилаганите критерии за оценяване произтичат от субективните възгледи 

на учителите към тях, независимо от продължителността на техниия 

професионален стаж и възраст. 

 В обобщение може да се изтъкне, че е разкрито съсътоянието на 

изследвания проблем за ефективността на училищното учене в педагого-

психологическата научна литература. Разграничени са понятията успешно 

учене и ефективно учене. Обоснован е обективен и надежден критерий за 

измерване на ефективността на училищното учене. Изследвано е реалното 

състояние на ефективността на училищното учене по български език на 

учениците от 3. клс и по математика на учениците от 4. клас.    

 

Г 4. МОНОГРАФИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ КАТО 

ОСНОВЕН ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД   

 

4.1. ТЕНЕВА, М. КОЙ Е ДОБЪР УЧИТЕЛ?. ISBN: 978-954-314-085-5. 

Тракийски университет, Педагогически факултет, Стара Загора, 2017., 

211 стр. 

 Годините на училищното обучение са много важни за подрастващата 

и младата личност. Именно в този период се извършват някои ценни 

физиологични и психически промени в личността. Това е времето за 

формиране на личностни качества и морални добродетели, социални 

компетентности, разкриване на уникалността и потенциала на всяка 

отделна личност, постигане на хармонизиране между потребностите, 

способностите на личността и нейните интереси, развитие на 

креативността, инициативността, предприемачеството. Тези ценни за 

човешката личност притежания не биха могли да се формират без 
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наличието на педагози, отдадени на мисията да посветят живота си на това, 

да образоват младото поколение, да създават творци на човешкия прогрес. 

 Монографията е насочена към изясняване на проблема за 

професионалното ориентиране и мотивацията за избор на учителската 

професия от младите хора. Диференцирана е рангова скала на 

професионалнозначимите качества на добрия учител. 

 Обект на изследването е учителската професия. 

 Предмет на изследването са факторите, определящи облика на 

добрия учител. 

 Педагогическото изследване цели да разкрие 

професионалнозначимите фактори, които определят облика на добрия 

учител в българската образователна система. 

 За реализиране на поставената цел са формулирани следните 

изследователски задачи: 

1) Да се разкрие състоянието на проблема в педагогическата 

теория. 

2) Да се обосноват надеждни фактори за определяне облика на 

добрия учител. 

3) Да се диагностицират професионалнозначимите качества, 

които характеризират добрия учител. 

 Хипотеза на изследването. Допускаме, че равнището на 

професионално ориентиране при избора на учителската професия и 

формираният комплекс от професионалнозначими качества в личността на 

учителя могат да се приемат за фактори, които определят облика на добрия 

учител. 

 Методи на научното изследване: теоретичен анализ, синтез, 

обобщение, тестиране, корелационен анализ, рангово скалиране, 

педагогическо изследване. 

 Научното изследване е проведено през периода 2013 – 2017 г.  

 Контингент на изследването: 262 респонденти. 

 В изследването са обхванати 232 студенти и 30 учители. 

Съдържанието на монографията е разделено в две части. 

 В Първа част е представена същността на учителската професия. 

Разгледан е проблемът за професионалния избор. Изведена е водещата 

роля на триадната зависимост между потребностите на личността, нейните 

способности и интереси при избора на професия. Поставен е акцент върху 

влиянието на мотивацията за успешния професионален избор. Изборът на 

професия е представен не като еднократен акт, а като заключителен етап от 

сложния и продължителен процес на професионалното самоопределение 
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на личността. Като едно от ценните преимущества на професионалния 

избор е откроено това, че той се характеризира с възможността за 

многократност. Представени и анализирани са различни модели за избор 

на учителската професия. Диференцирани са факторите, оказващи влияние 

върху професионалния избор на учителите. Като значими фактори на 

професионално-педагогическия избор са посочени: традициите в 

семейството, примерът на добрите учители, престижът на професията в 

обществото, състоянието на пазара на труда. Представени са новите 

тенденции в подготовката на учители в европейското образователно 

пространство. Те са хармонизирани с единните изисквания и стандарти, 

които са регламентирани от европейската нормативна уредба, 

стимулираща формирането на общоевропейските ценности, знания, 

умения и компетентности, които да улесняват трансфера на кадри на 

трудовия пазар между страните членки на Европейския съюз. 

 Представени и анализирани са научни постановки по проблема за 

изменените функции и новите професионални роли, които е призван да 

реализира съвременният учител. Специално внимание е отделено на 

мениджърските функции на учителя в класната стая. Лансирана е идеята, 

че за да реализира успешно процесът на обучение, добрият учител трябва 

да умее да управлява целесъобразно финансовите активи, времето, 

пространството, технологиите, материалите, човешкия ресурс в 

образователната среда. Разгледан е проблемът за педагогическото 

общуване и професионалната реализация на учителя. В процеса на 

обучение се осъществява непрекъсната интеракция между педагога и 

неговите възпитаници. В този аспект успешното педагогическо 

взаимодействие не би могло да се реализира без наличието на оптимално 

педагогическо общуване между учителя и учениците. Анализирани са 

научни идеи за типизиране на учителите въз основа на стила на тяхното 

педагогическо общуване и на взаимодействието, което реализират със 

своите ученици. 

 Във Втора част са представени резултати от емпирични изследвания 

по проблема за избора на учителската професия от младите хора, които 

се обучават в Педагогически факултет на Тракийски университет. 

Проследена е динамиката на професионалния избор на студенти от 

различни педагогически специалности от първата до последната година на 

обучението им за придобиване на ОКС ,,Бакалавър”. Разкрита е тенденция, 

съобразно която студентите, които са избрали да се обучават в 

педагогическите специалности, се характеризират предимно с висока 

степен на професионално ориентиране. Преобладава делът на бъдещите 

педагози, които по собствена воля, убедено и устойчиво са направили своя 

професионален избор. Те виждат своето бъдеще в професията, която 

овладяват във висшето училище, и след завършване на образованието си 
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биха положили целенасочени усилия да се реализират и да израснат 

кариерно като добри учители именно в тази професия.  

 Представени и анализирани са емпирични данни от изследване със 

студенти и с практикуващи учители относно професионалнозначимите 

качества за упражняване на учителската професия. Бъдещите учители 

диференцират като професионалнозначими качествата на учителя ,,любов 

към децата”, ,,любов към професията”, ,,търпеливост”, които е необходимо 

да притежават и да проявяват при реализиране на професионалните си 

задължения в образователната среда. Изведените на водещи позиции от 

студентите значими качества на учителя корелират с диференцираните 

значими качества от практикуващите учители. В дъното на ранговата скала 

за професионалнозначимите качества на учителя студентите от 

педагогическите специалности поставят ,,привлекателната външност” и 

,,добрите маниери на учителя”, неговата ,,висока лична нравственост”, 

,,чувството му за хумор”. Подобна тенденция е разкрита при 

диференциране качествата с най-ниска значимост за практикуване на 

педагогическата професия при практикуващите учители.  

 Емпиричните данни от изследването, насочено към очертаване облика 

на добрия учител, са в корелационна зависимост с данните от изследването 

относно професионалнозначимите качества за упражняващите учителската 

професия. Бъдещите педагози и практикуващите учители се обединяват 

около тезата, че добрите учители обичат децата, обичат професията си, 

проявяват необходимото търпение и такт, уважават личността на всеки от 

своите ученици. Те с убеденост са избрали своята професия и са 

мотивирани към професионално себеусъвършенстване.  

 В резултат на направените теоретични и емпирични анализи се 

достига до следните обобщения: 

 Целите на изследването са реализирани: 

- Разкрито е състоянието на изследвания проблем в 

педагогическата теория. 

- Обосновани са надеждни фактори за определяне облика на добрия 

учител. 

- Диагностицирани са професионалнозначимите качества, които 

характеризират добрия учител. 

 Потвърждава се хипотезата, че равнището на професионално 

ориентиране при избора на учителската професия и формираният 

комплекс от професионалнозначими качества в личността на учителя 

са надеждни фактори, които определят облика на добрия учител. 

Г 6. СТАТИИ И ДОКЛАДИ ПУБЛИКУВАНИ В ИЗДАНИЯ, 

РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ 

ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
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6.1.Тенева, М. Взаимовръзка между културния произход, социалния 

статус на българския ученик и неговата училищна готовност. 

Педагогика, година XC, Номер 1. 2018. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 

1314 – 8540 (Online), с. 104-116. 

 Настоящата статия представя резултати от научно изследване. 

Направен е опит да се открие корелационна зависимост между културния 

произход, социалния статус на семейството и готовността на децата за 

училище. В теоретичен план са представени идеи за взаимовръзка между 

горепосочените фактори и училищната готовност. За реализиране на целта 

на изследването са използвани методите: анкета за родители, разработена 

от автора на настоящото изследване и ,,Тест за готовноста на децата за 

училище” с автори (Бижков, Г., Ф. Стоянова, 2004). В изследването са 

включени 150 респонденти. От тях 50 са деца от две подготвителни групи 

за училище и 100 са родители на изследваните деца.  

 Започвайки своето училищно обучение, децата са носители на 

културата на етноса, в който са отгледани. Те се различават по своя майчин 

език, убеждения, ценностна система, формирана в семейството, нагласи, 

начин на поведение, отношение към училищната институция, отношение 

към противоположния пол, предпочитания към облекло, храна и др. Има 

деца, които са повлияни от няколко култури, тъй като са възпитавани в 

семейства, в които родителите са представители на различни етнически 

групи. Това предизвиква определени различия във възпитанието и 

светоусещанията на децата. Семейството представлява първият 

социализиращ агент за детето и има ключова роля при формирането на 

ценностната му система. Родители, които имат положително отношение 

към училището и извеждат образоваността на водещи позиции сред 

ценностните си притежания, полагат целенасочени усилия за 

предварителната  подготовка на своите деца за училище и създават 

подкрепяща среда за обучението им. Родители, при които образованието 

не присъства като осъзната потребност моделират, по подобен на своя 

начин, потребностната система на децата си. Училището е поставено пред 

трудно предизвикателство – да оправдае положителните очаквания на 

първите, и да създаде позитивни нагласи към училището при вторите. 

Резултатите от емпиричното изследване посочват, че голяма част от 

децата, които предстои да постъпят в първи клас нямат необходимата 

училищна готовност. Техният дял при изследваните деца в средно големия 

град представлява 17%, но при обхванатите в изследването деца от селото 

е многократно по-голям и представлява дял от 64%. 

Училищната готовност на децата се намира в положителна 

корелационна зависимост с фактори като културен произход, 

образователен и социално-икономическия статус на родителите. 
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Децата на по-високо образованите родители, с по-висок социално-

икономически статус, имат по-високи показатели на своята училищна 

готовност.  

Децата, чиито родители са ниско образовани, или необразовани, и 

произхождат от семейства с нисък социално-икономически статус, 

демонстрират ниски показатели на готовността си за училище. 

 

6.2.Тенева, М. Професионални характеристики и качества на учителя. 

Педагогика, година ХС, номер 2. 2018. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 

1314 – 8540 (Online), с. 194-204. 

Статията представя проблема за характеристиките на учителската 

професия и качествата, които трябва да притежава учителят. Анализирани 

са емпирични данни от авторско изследване, насочено към диференциране 

на значими личностно-професионални качества на специалистите, 

упражняващи учителската професия. В изследването на 

професионалнозначимите качества на учителя са включени 64 студенти, 

които се обучават в различни специалности на Педагогическия факултет 

на Тракийски университет. В съвременността се променят приоритетите в 

дейността на учителя и изискванията, които предявява обществото към 

неговата личност. Целта на настоящото изследване е да бъдат откроени 

значими качества, които е необходимо да притежават учителите, за да 

реализират ефективно професионалните си роли. За реализиране на 

поставената цел са използвани следните изследователски методи – 

контент-анализ, тест, корелационен анализ, рангово скалиране. 

Емпиричните резултати са получени въз основа на апробирането на тест 

,,Диагностициране качествата на добрия учител“, разработен и представен 

от Sabine, G., How Students Rate Their Schools and Teachers.  

Резултатите посочват, че студентите извеждат на водещи позиции 

сред значимите качества, които трябва да притежава учителят, любовта 

към децата,  любовта към професията, търпеливостта, приятелското 

отношение към учениците, еднаквото отношение на учителя към всички 

ученици. Сред качествата с най-ниска значимост за учителската професия 

студентите диференцират привлекателната външност и добрите маниери. 

 

6.3.Gencho Valchev , Diyana Georgieva,  Maria Teneva. TIPOLOGY OF 

THE DYSGRAPHIA ERRORS OF BILINGUAL PUPILS (ROMA AND 

TURKISH ETHNICITY) OF PRIMARY SCHOOL AGE. Vol 6 (2018): 

CBU International Conference Proceedings ,,Innovations in science and 

education”. Prague, Czech Republic. 2018. ISSN 1805-997X (Print), ISBN 

978-80-270-5037-6 (Print edition), E-ISSN (Online ISSN 1805-9961). 

pp.822-828. 
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 This article addresses the problems of integrating bilingual pupils (of 

Roma and Turkish origin) in primary school from a logopedic perspective. The 

main aim of the research is to compare qualitative and quantitative parameters of 

dysgraphia disorders and specify their types in bilingual and monolingual pupils 

(Bulgarians) of primary school age. The methods include exploring: basic 

graphic habits, phonematic perception, writing in different language situations, 

and identification and typology of specific dysgraphia errors according to certain 

criteria. The analysis indicates a similar negative trend among achievements of 

bilingual pupils, both Roma and Turks, whereas the monolingual learners, 

Bulgarians, prove to be most efficient in performing linguistic tasks. To a great 

extent, the results are predetermined by both the learners’ ethnolinguistic 

affiliation and the type of settlement in which they reside. At the same time, 

language interference has a negative impact on bilingual pupils’ attitudes and 

motivation to participate actively in their education and hence, it becomes a 

barrier to their socialization.  

The aims of the study were achieved through the following: 

 Develop a conceptual framework and terminology for the study; 

 Analyze of the specialized literature on the problem of the logopedic 

aspects of the relationship between bilingualism and dysgraphia and the 

correlation between them; 

 Develop a methodology adequate for the purpose of the study; 

 Select participants for the study; 

 Compare the dysgraphia errors of the study group (bilingual pupils) with 

the dysgraphia errors of the control group (monolingual pupils); 

 Analyze empirical data from the study and forming of scientific and 

practical conclusions. 

In summary, the results show similar trends for both written tasks, the transcript 

of a text and the auditory dictation. The largest number of errors was associated 

with the representation of graphical signs and those referring to the spatial 

coordination and positioning of letters, rather than those relating 

to analytic-synthetic types, of which the number was very small. Pupils in the 

control group mainly presented errors of the second type, whereas the bilingual 

pupils were characterized by errors of the first type. Analytic-synthetic errors 

predominated in the experimental group. The result can be explained by the 

groups low level of linguistic competence. At the same time, monolingual pupils 

are at an advantage when it comes to their achievements. 

The linguistic environment in which pupils live and grow and the type of 

settlement seem to be the most influential factors on their verbal (written) skills. 

An explanation for the existing differences specific to the dysgraphia errors can 

be traced to the lack of supportive mechanisms for the two linguistic systems in 

communicating, on the one hand, and on the other, to the high degree of 

segregation and absence or existence of limited linguistic contacts in the 
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integrative environment, and the insufficient verbal communication outside of 

their own socio-ethnic or linguistic group. 

The language interference in bilingual children affects the whole verbal 

communication, oral and written. Because written language has a firmer 

normativity in its realization, it is acquired in a slower and more complex 

manner. Therefore, the risk of difficulties in its acquisition is higher. A bilingual 

child needs to make longer and more purposeful efforts to form graphical skills, 

to build the necessary vocabulary, acquire the particular styles and grammatical 

rules of a certain language, and than apply them adequately in written practice. 

 

6.4.Тенева, М. Опит за обосноваване на професиограма на началния 

учител. Педагогика, том 91, номер 2. 2019. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 

1314 – 8540 (Online), с. 202-211. 

Статията представя идеята за обосноваване на професиограма на 

началния учител. Направеният опит за обосноваване на професиограма на 

учителя в I-IV клас е насочен към регламентиране на специфични 

изисквания към подбора на кандидати за обучение по специалността 

,,Начална училищна педагогика“, както и към тяхната академична 

подготовка и последваща професионална реализация. Представен и 

обоснован е четирикомпонентен модел на професиограма на началния 

учител, който включва описание на конкретни изисквания към 

личностните особености, теоретичната подготовка и професионалните 

достижения на практикуващите тази професия. Професиограмата на 

учителя в I-IV клас е изградена въз основа на идеята за взаимозависимост 

между компонентите: медикограма, психограма, социограма, изисквания 

към професионалната подготовка на началния учител. 

Медикограмата на професията учител в I-IV клас включва 

определен минимум медицински изисквания, които имат съществено 

значение за състоянието на избиращия тази професия. Психограмата на 

професията на учителя в I-IV клас включва онзи минимум изисквания на 

професията към психическото състояние на избиращия тази професия, 

които биха повлияли психическото състояние на обучаваните. 

Социограмата на професията учител в I-IV клас включва основните 

социално-морални характеристики (качества) на личността, която избира 

да се подготви за учител в началния етап на основното образование. 

Основните изисквания към професионалната подготовка на учителя в  

I-IV клас включва овладян минимум знания, умения и компетентности от 

областта на педагогическата психология, педагогиката, частните 

дидактики, съобразно учебния план на учениците от началния етап на 

основната образователна степен; знания, умения и компетентности за  

осъществяване на ефективно педагогическо взаимодействие и ефективен 

образователен процес с деца от I-IV клас и др. 
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Основните изисквания към личностните особености и 

професионалната подготовка на учителя в I-IV клас визирани в 

професиограмата са в тясна взаимовръзка с особеностите в развитието на 

детската личност във възрастта 7-11 години и с минимума образователно 

съдържание предвиден за обучаваните от I-IV клас. Тази взаимовръзка е 

гаранция за постигане на високо качество на обучението на учениците от 

начална училищна степен и постигане на трайни образователни резултати. 

Разкъсването на обвързаността между професионалната подготовка на 

учителите и образователното развитие на учениците в  I-IV клас е 

предпоставка за неуспехи при обучението в началния етап на основното 

образование. Спазването на изискванията на професиограмата на учителя в 

I-IV клас е надежден фактор за успехи в образователното развитие на 

обучаваните в началния етап на основното образование. 

 

6.5.Тенева, М. Диагностициране на професионалнозначимите качества 

на учителя. Педагогика, том 91, номер 3. 2019. ISSN 0861 – 3982 (Print) 

ISSN 1314 – 8540 (Online) (под печат, служебна бележка от Национално 

издателство ,,Аз-буки”).  

 Статията разкрива проблема за диагностицирането на 

професионалнозначимите качества на учителя. Съвременното училище, 

посредством труда на професионалистите работещи в него, е призвано да 

изпълни редица важни функции насочени към оптималното развитие на 

личността на ученика. Учителите са носители на голям комплекс от 

професионалнозначими качества и в процеса на своята работа реализират 

голям брой професионални роли.  

Обект на изследването е личността на учителя.  

Предмет на изследването са професионалнозначимите качества, на 

които учителят е носител.  

Методология на изследването: контент анализ, педагогическо 

изследване, тест, корелационен анализ, рангово скалиране.  

Контингент на изследването са 120 респонденти разпределени в 

три целеви групи по равно. Това са целевите групи на: ученици от 4. клас 

(40 ученици), ученици от 7. клас (40 ученици), практикуващи учители (40 

учители).  

За целите на изследването е използван тест ,,Диагностициране 

качествата на добрия учител”, разработен от G. Sabine  

Резултатите от проведените емпирични изследвания разкриват 

корелационна зависимост между професионалнозначимите качества 

ранжирани на водещи позиции в ранговите скали на учениците и на 

учителите. 

Ранговите скали за професионалнозначимите качества на учителя 

съставени от учениците и от учителите се намират във висока степен на 

корелационна зависимост. Девет от десет диференцирани от учителите 
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качества се преоткриват в скалите диференцирани от учениците, макар и 

на различни позиции. 

Учениците и учителите открояват като качество с най-висока значимост за 

практикуването на учителската професия – любовта към децата. 

Втора позиция в ранговите скали за професионалнозначимите качества на 

учителя, съставени от учениците от 4. клас, учениците от 7. клас и 

практикуващите учители се заема от любовта към професията. 

Ранжирането на професионалнозначимите качества, извършено от 

учениците от различни възрастови групи, разкрива тенденция, съобразно 

която учениците оценяват високо както професионалната компетентност 

на своите учители, така също и проявата на уважение, разбиране и 

признаване на тяхната личност от учителите, с които си взаимодействат.  

Учителите осмислят идеята, че техният висок професионализъм се гради 

на основата на комплекс от личностни качества (любов към децата, 

търпеливост, увереност в себе си и др.) и професионални компетентности 

(умело преподаване, умение да въвлича учениците в работа, добро 

познаване на своя учебен предмет, поддържане на добра дисциплина и 

др.), които са залог за добро планиране, конструиране, реализиране и 

цялостно управление на процеса на обучение.  

 

Г. 7. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ 

СПИСАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В 

РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ  

7.1.Тенева, М. Самовъзпитание и себеактуализация на личността. В 

Годишник на ПФ. Том 12. ISSN 13 12-286Х. 2012 г. 110-128. 

Статията представя проблема за самовъзпитанието на личността, 

като се търси диадната му обвързаност с личностната себеактуализация. В 

теоретичен аспект са разграничени понятията ,,самовъзпитание”, 

,,саморазвитие” и ,,самоусъвършенстване”. Самовъзпитанието е 

представено като доброволен процес, възникващ в процеса на 

възпитанието под влияние на развитието на самосъзнанието. Понятието 

„саморазвитие” се възприема като по-широко понятие от 

самовъзпитанието. Изтъква се, че в онтогенетичното развитие на 

личността саморазвитието се появява по-рано от самовъзпитанието, когато 

у детето имаме ниска степен на развитие на самосъзнанието. В 

органическа връзка със саморазвитието  се  намират  саморегулацията  и 

самоусъвършенстването на личността. Споделя се становище, че 

самоусъвършенстването е характерно за по-зрялата възраст. За неговата 

реализация се изисква самосъзнанието да е изградено в по-висока степен. 

В аспекта на теорията на Е. Маслоу се лансира становище, според което 

биха могли да се открият редица различия между хората, стремящи се към 

себереализация, и онези, които възприемат себе си като пасивни 
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наблюдатели на своето социално съществуване. Представени са идеи за 

диференциране на специфични способности, свойства, черти и качества на 

самореализиращите се хора. Направен е теоретичен обзор на научни 

постановки изясняващи проблема за самовъзпитанието на личността. То е 

представено като бавен, целенасочен процес, който бележи степен на 

развитие и се реализира в аспекта на взаимодействието между възпитател, 

възпитаник и компонентите на възпитателната среда. Описани са етапите 

на самовъзпитанието, които ясно очертават логиката на протичане на 

разглеждания процес. Изтъкната е идеята, че независимо от факта, че 

етапите на самовъзпитанието протичат индивидуално, те имат някои общи 

измерения, които позволяват известна, макар и относителна класификация 

или по-скоро групиране, в аспекта на това разбиране са представени 

различни варианти на формиране на самовъзпитанието. Анализирани са 

становища на изследователи в областта на детската самооценка, относно 

различията, които може да се установят в самооценъчната дейност на 

децата от различни възрастови групи. Разкрита е взаимовръзка между 

равнището на детската самооценка и оценката, която децата получават за 

себе си от възрастните. Потърсена е взаимовръзка между самооценката на 

децата от начална училищна възраст и равнището на академичното им 

представяне в училище. 

 Процесът на самооценяване е представен схематично като колело, 

което е в непрекъснато движение и провокира развитието на личността. 

Лансира се идея, съобразно която  ако процесът на самооценяване се 

извършва линейно – само напред (без наличието на рефлексия), личността 

ще се стреми към постигане на по-високи цели, без да отчита миналия 

натрупан интелектуален и социален опит и допуснатите грешки. Това в 

редица случаи би я довело до ненужен преразход на сили. При постигане 

на неуспех е възможно изпадане в състояние на отчаяние и формиране на 

неадекватна личностна самооценка. Диференцирани и анализирани са 

основни принципи на самовъзпитанието – принцип на доброволното 

начало, принцип на ретроспективния анализ, принцип на огледалното 

отражение, принцип на личностното развитие. Като се има предвид, че 

самооценката възниква в резултат на формирането на самосъзнанието на 

личността в процеса на самовъзпитание, се изтъква тезата, че тя се влияе 

от противоречивата същност на живота.  В процеса на търсене на истината 

личността извършва своята себеактуализация и себеразвитие. 

 

7.2.Teneva, M. The choice of a pedagogical profession. Trakia Journal of 

sciences, Vol. 11. Number 3. ISSN 1313-7069. ISSN 1313-3551. 2013. 

pp.282-285. 

The choice of a profession is extremely important for the prosperity of the 

person. The freedom to decide what to devote our lives to, is a primary right 

which we should take advantage of. The right choice of  profession should be in 
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accordance with our inner motives, abilities, attitudes and needs. The 

pedagogical profession is characterized by its social directedness and connection 

to the spiritual, intellectual and emotional growth of the adolescent person. The 

influence of outside factors when choosing a profession decreases the 

motivation of the person when mastering and practicing it.  

Methodology: In order to establish the level of the professional 

orientation of the students, we used a testing questionnaire, developed and 

approved by T. D. Dubovitskaya. We decided to use this questionnaire because 

the questions in it are intended not only to establish the level of professional 

orientation and choice of the future profession but because through it we may 

also highlight the consistency of the individual in mastering the chosen 

profession, as well as their desire to practice it. 

Results: Following the instructions for processing the results of the 

testing questionnaire, submitted by T. Dubovitskaya, we differentiated between 

three levels of vocational orientation of the surveyed students-to-be-teachers. 

Low level of the focus of the individual making a choice of his or her future 

profession was found in 2% of the prospective teachers who are trained in the 

Faculty of Education at Trakia University. Average level of vocational 

orientation was found in 28% of the surveyed students. High level of vocational 

orientation was found in 70% of the students covered in the survey.  

 Conclusion: The results we obtained in our test make us hopeful that the 

majority of students who study at the Pedagogical Faculty of Trakia University 

made a conscious choice of a future profession. This would help achieve a high 

quality of academic learning during their studies. The accumulation of 

theoretical competence from extra auditorium and auditorium activities would 

contribute to the formation of practical skills in the field of pedagogical practice 

and would contribute to good professional development of the teaching staff 

who will be called upon to train and educate the future generations of young 

people. 

 

7.3.Тенева, М. Триадата интереси, способности, потребности при 

избора на педагогическа професия. Списание за образователна наука 

и изкуства, Тракийски университет, Педагогически факултет, Том 1, 

2013, ISSN – 2367-5276., 14-18. 

 Статията представя проблема за професионалния избор. В триадна 

обвързаност са разгледани интересите, способностите, потребностите на 

личноста, като фактори на професионалното ориентиране, въз основа на 

което може да се извърши убеден и устойчив избор на учителската 

професия. Лансирано е становище, съобразно което добрият 

професионален избор, в частност и в областта на педагогическата 

професия, се осъществява в най-висока степен тогава, когато  интересите 

на личността са в синхрон с нейните способности, и това провокира у нея 
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потребност от целенасочено себеразвитие и кариерно израстване в 

определеното професионално направление. 

Методология на изследването: За целите на изследването е 

използван тест въпросник ,,Професионалното ориентиране на студентите”, 

разработен от Т. Дубовицкая. В изследването са обхванати 77 студенти от 

първи курс, специалност ,,Социална педагогика”, които се обучават в 

Педагогическия факултет на Тракийски университет. Тестът е адаптиран и 

предоставен за анонимно попълване от студентите.  

 Резултати: В статията са представени резултати от проведено 

емпирично изследване със студенти, целящо да диференцира различни 

равнища на тяхното професионално ориентиране, въз основа на което е 

извършен професионалният им избор. 

Резултатите посочват, че студентите избрали да се обучават по 

специалността ,,Социална педагогика” съобразно равнището на своето 

професионално ориентиране се диференцират в три групи. Високо 

равнище на професионално ориентиране е регистрирано при 68% от 

обхванатите в изследването лица. При тези студенти интересите, 

способностите и потребностите са организирани в триединство, на което се 

дължи високото равнище на професионално ориентиране при избора на 

професия. При 26% от студентите в първи курс от специалност ,,Социална 

педагогика” е установено средно равнище на професионално ориентиране. 

При тази група студенти установяваме нарушена взаимовръзка между 

изследваните от нас фактори – интереси, способности, потребности. При 

6% от обхванатите в изследването студенти установяваме ниско равнище 

на професионално ориентиране. Тези студенти посочват, че са направили 

избор на факултет и специалност по силата на случайни обстоятелства. Те 

учат с мотива да получат висше образование, без да се интересуват от 

професията, която ще придобият. 

 Заключение: Изборът на бъдеща професия може да бъде определен 

като едно от ключовите събития в живота на младата личност. Добрият 

професионален избор оказва положителна проекция върху чувството за 

удовлетвореност от положения труд, усещането за приемане от социалното 

обкръжение. Провокира желания и стремежи у личността за повишаване на 

професионалната компетентност и поражда осъзнат стремеж към 

личностно себеусъвършенстване. В този аспект личността би следвало да 

бъде подпомогната в етапа на професионалния избор от предхождащ 

процес на професионално ориентиране, за да се постигне триадна 

обвързаност между нейните интереси, способности и потребности. 

 

7.4.Teneva, M. The essence of school education. Trakia Journal of sciences, 

Vol. 13, Number 3. ISSN 13 13-7069. ISSN 1313-3551. 2015. pp. 237-240. 

Studying in an organized form of education is a focused and rational 

process aimed at the acquisition of the social experience in a systematic and 
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summarized way. This process has the potential to lead to progressive and 

relatively permanent changes in the personality. The future functions of the 

individual in the society require an even more effective organization of studying 

in an organized form of education, the use of even more sophisticated methods 

and techniques, as well as tight connection between education and life. 

The aim of the present study is to establish what the quality of school 

education is, according to the self-evaluation of the high-school graduates. In 

order to achieve the aim, a questionnaire is used. 

Methodology: To find out what the opinion of high school graduates on 

the quality of school learning is, we developed and approbated a questionnaire 

for self-evaluation. The study covered first year students who are being trained 

at the Faculty of Education of Trakia University in Stara Zagora. All the 

questions in the questionnaire require individual answers.  

The results show that the high-school graduates evaluate their secondary 

education as not efficient enough. In order to raise its effectiveness, there is a 

need to reconsider the whole paradigm of secondary education. 

Conclusion: Education is essential for the development and self-

realization of the individual. On its quality and efficiency depends not only the 

prosperity of the individual, but also the quality of life and the progress of the 

whole society. 

 

7.5.Teneva, M. Education in the Value system of the future educators. 

Trakia Journal of sciences, Vol. 13, Supplement 1. ISSN 13 13-7050. ISSN 

13 13-7069. ISSN 13 13-3551. 2015. pp. 449-453. 

Education is one of the eternal human values. Its role for the professional 

realization and the development of the person is unquestionable. It is in a 

positive correlation not only with the development and improvement of the 

individual, but it also has a peculiar influence on the quality of life and the 

prosperity of society in a global aspect. 

The object of the present study is the value system of the future teachers. 

The aim of the study is to outline the components in the value system of 

the future teachers and the place of education among those components. 

For the realization of the objective, a test-questionnaire was used. 

The survey covered 50 students majoring in Social Pedagogy who are 

educated and trained in the Faculty of Education at Trakia University. 

The results show that the value system of the future teachers is oriented 

towards eternal and spiritual values. The dominant components in this system 

turn out to be: health, family, friendship, education, honesty, art. 

As a result of the study that was performed, we reached the following  

Conclusion: The future social pedagogues have a well formed value 

system which is oriented towards timeless and spiritual values. This in its own 

way could contribute to their successful professional realization in the 

humanitarian profession they have chosen. Education is viewed by the students 
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as the supreme human value, to which the person should aspire. It occupies a 

key position among the components in their value system. The students of the 

specialty Social Education find a correlation between education, the realization 

of the individual in a professional and social aspect and the prosperity of society. 

 

7.6.Тенева, М. Предизвикателства пред съвременното училище. 

Списание за образователна наука и изкуства, Тракийски университет, 

Педагогически факултет, Том 2, 2014-2015, ISSN – JESA – 2367-5276., 

16-22. 

В статията са представени и анализирани значими 

предизвикателства, с които е призвано да се справи съвременното 

училище. Поставен е акцент върху идеята, че образователните системи са 

ефективни в общества, които определят образованието като свой основен 

приоритет, вярват в потенциала на всеки ученик, които инвестират в 

професионалната подготовка и квалификацията на учителите.  

Диференцирани са педагогически причини, които оказват влияние 

върху ефективността на училищното учене.   

Разгледани са различни становища относно дидактическите функции 

на учителя и неговите професионални роли. В контекста на становището 

на Л. Добсън и Р. Кларк, че може да се направи типизация на учителите 

съобразно резултатите от тяхната професионална дейност, те са 

типизирани като ефективни и неефективни. Посочени са типични 

характеристики на ефективните и на неефективните учители. Изтъква се, 

че ефективните учители превръщат училището в желано място за децата, 

те реализират успешно големия спектър от своите професионални роли и 

функции, посредством което съдействат за успешното реализиране на 

целите на образованието и подпомагат личностното развитие и 

усъвършенстване на всеки отделен ученик. 

 Като важно предизвикателство, пред което е изправено 

съвременното училище е представена идеята за реализиране на 

мениджърските функции на учителя. Добрият педагогически мениджмънт 

се свързва с компетентностите на педагога за ефективно управление на 

времето, пространството в класната стая, технологиите, материалните 

ресурси, човешкия ресурс.  

 Изтъква се, че едно от ключовите предизвикателства пред 

българското училище е стимулирането на перманентното професионално 

израстване и усъвършенстване на педагогическите кадри. Счита се, че то 

от своя страна би съдействало за повишаване качеството на 

образователната услуга, която се предлага на младото поколение. 

Педагогическата квалификация се характеризира като многоаспектно 

съчетание на комплекс от знания, умения и компетентности, които касаят 

както качеството и обема на теоретичните знания, така също и 
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практическия опит, социалните компетентности и умението за 

осъществяване на екипно взаимодействие. 

 На базата на посочените предизвикателства пред съвременното 

българско училище е представена идеята за бърза и кардинална промяна в 

държавната политика и в общественото съзнание по отношение на 

организацията и дейността на училищната институция и ефективността на 

образование на младото поколение на България. 

 

7.7.Teneva, M. Dropping out of school. Trakia Journal of sciences, Vol. 15. 

Number 4. ISSN 1313-7069. ISSN 1313-3551. 2017. pp.302-307. 

The modern technological society needs educated people who, through 

their high professionalism, are called upon to create its progress. In this aspect, a 

serious problem stands out –the dropout from school of a large number of 

children, adolescents and young people.  

The object of the research is the premature interruption of training for a 

large number of Bulgarian students.  

The subject of the study is the causes that provoke the students’ dropping 

out of school.  

The aim is to differentiate the negative factors leading to dropping out of 

school, and to identify the motivating factors that encourage the individual to 

return to the educational environment.  

In order to realize the so set target, a specially designed test-questionnaire has 

been used.  

The survey was conducted among students attending evening courses who have 

left their education for various reasons and are currently back to the school 

institution.  

The contingentof the study includes 120 students from the evening 

schools.  

The results indicate that the reasons which prompted the students to leave 

school early differentiate into four groups: family, social, economic, 

educational, personal.  

The motivation to return to school has been dictated in the highest degree by the 

need for realization of the person on the labor market, followed by the 

possibility for full social functioning. 

 

7.8.Тенева, М. Диагностициране качествата на добрия учител. 

Innovation and entrepreneurship, Volume V, Number 4. ISSN 1314-9253. 

2017 . pp.177-189. http://www.iip.bg 

 Статията представя проблема за професионалните характеристики и 

качества на личността на съвременния учител. Новите реалности в 

образователната политика представят пред учителя предизвикателството за 

приемане на нови роли и перманентно разширяване диапазона на 

функциите, които той реализира в професионален аспект. В статията е 

http://www.iip.bg/
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направен опит за диагностициране на професионалнозначими качества на 

учителя.  

Обект на изследването: учителската професия 

Предмет на изследването: професионалнозначимите качества на 

учителя. 

Методология на изследването: контент анализ, тест, рангово 

скалиране, педагогическо изследване. 

Контингент на изследването: 64 студенти от педагогически 

специалности, които през учебната 2016/2017 г. се обучават в първи курс в 

Педагогическия факултет на Тракийски университет. 

Резултати: Диференциране качествата на добрия учител е 

извършено чрез тест ,,Диагностициране качествата на добрия учител” с 

автор G. Sabine по честотния принцип. Проследено е колко пъти отделните 

студенти са посочвали едно и също качество като иманентно присъщо на 

добрите според тях учители. Отброени са всички съвпадения в отговорите 

на студентите, сборувани са и получените резултати са представени в 

процентен дял от целевата група на студентите. Оформена е рангова скала 

за професионалнозначимите качества на добрия учител. Резултатите 

посочват, че първите десет позиции в ранговата скала се заемат от 

следните качества: 

Първото място в ранговата скала за професионалнозначимите качества 

на добрия учител се заема от любовта към децата. Това качество е 

ранжирано на първа позиция от 75% от обхванатите в изследването 

студенти. 

Втора позиция сред качествата на добрия учител, според изследваните 

студенти, се заема от качеството търпеливост. Това качество е поставено 

на съответната позиция от 68,75% от респондентите.  

Третата позиция сред качествата на добрия учител се заема от любовта 

към професията. Това е посочено при 57,81% от студентите в 

педагогически специалности.  

Четвъртата позиция в ранговата скала за професионалнозначимите 

качества на учителя се заема от качеството спокойствие. Това качество е 

посочено от 51,56% от обхванатите в изследването студенти от 

педагогическите специалности. 

Петата позиция сред качествата на добрия учител се заема от 

приятелското отношение на учителя към учениците. Това е посочено 

от 45,31% от обхванатите в изследването студенти. 

Шестата позиция в ранговата скала за професионалнозначимите 

качества на учителя се заема от еднаквото отношение на учителя към 

всички ученици. Такъв отговор присъства в 43,75% от отговорите на 

студентите от педагогически специалности, които са обхванати в 

изследването. 
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Седмата позиция сред диагностицираните качества на добрия учител се 

заема от умелото преподаване. Това качество е откроено от 42,19% от 

респондентите. 

Осмата позиция сред качествата на добрия учител се заема от 

увереността на учителя в себе си. Това качество е диагностицирано като 

присъщо на добрия учител от 34,38% от обхванатите в изследването 

студенти. 

Деветата позиция в ранговата скала за професионалнозначимите 

качества на учителя се заема от проявата от негова страна на добро 

настроение. Това качество е диагностицирано от 32,81% от 

респондентите. 

Десета позиция в ранговата скала за професионалнозначимите качества 

на учителя се заема от доброто представяне от учителя на неговия 

учебен предмет. Такъв отговор присъства сред 29,69% от обхванатите в 

изследването студенти в педагогически специалности. 

Заключение: Анализирането на качествата, които студентите от 

педагогическите специалности диагностицират като качества, които най-

често се срещат в добрите според тях учители, може да послужи като 

отправна точка, в която да насочим усилията си в подготовката на 

бъдещите педагози.  

 

7.9.Teneva, M. Dynamics of the Professional Orientation of the Students in 

the Specialty of Pre-School and Primary School Education.//JOURNAL OF 

SOCIAL SCIENCE RESEARCH, Volume 12, Issue: 01, 2018, pp. 2634-

2641. ISSN: 3221-1091. Impact Factor 1.443 

The article presents the problem of the vocational orientation of students 

who are mastering the professions of pre-school and primary-school teachers at 

the Faculty of Education at Trakia University. 

The subject of the study is the professional orientation of students in the 

specialty "Pre-school and primary-school education". 

The object of the study is the dynamics of their career orientation from the 

first to the last year of their studies at the university. 

The aim is to establish the level of professional orientation of students 

mastering the teaching profession. 

The following research methods were used for the implementation of the so 

set aim: test, content analysis, pertinent analysis, longitudinal study. 

Presented are the results of the author's study, tracking the dynamics of the 

professional orientation of the students during the first and the last year of their 

studies in the faculty. 

The results indicate that the professional choice of future pedagogues is 

conducted in accordance with a process of realization of their professional self-

identification. The young people who study Pre-school and Primary School 

Education choose their future profession on the basis of their high level of 
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professional orientation. A supportive pedagogical environment in the course of 

their training helps to raise the level of their professional orientation. 

 

7.10.Тенева, М. В. Иванова. Формиране на компетенции и 

преносимост на умения у студенти от специалност предучилищна и 

начална училищна педагогика. Наукові записки. ББК 81.2(3) Н 34 – 

Випуск 121.// Серія: Педагогічні науки. Частина ІI.// Кіровоград : РВВ 

КДПУ ім. В. Винниченка, 2013, с.205-209. 

Статията поставя акцент върху преносимите умения, формирани в 

условията на университетско образование, разбирани като личностно и 

социално значим фактор за успешно ориентиране, адаптиране и 

професионално реализиране на бъдещия учител. 

 Целта на настоящото изследване е да се проучи становището на 

студенти от ІІІ
-ти

 и ІV
-ти

 курс, специалност Предучилищна и начална 

училищна педагогика в Тракийски университет, град Стара Загора относно 

формиране на преносими умения в условията на университетско 

образование, като личностно и социално значим фактор за успешното им 

ориентиране, адаптиране и професионално реализиране в обществото в 

контекста на съвременните динамични промени в пазара на труда. 

 Задачите, които си поставихме са в следните направления: 

 Студентите да откроят онези ключови компетенции според ЕКР, 

които са с най-голяма значимост за тяхната личност. 

 Да посочат формите на извънаудиторна заетост, които в най-висока 

степен влияят върху формирането на ключови професионални 

компетенции. 

 Да определят най-значимите според тях умения, усвоени в процеса 

на обучението им в Тракийски университет, които биха им 

помогнали при овладяването и реализирането в нова професия. 

 Изследването е проведено чрез анкетиране.  

Резултатите съдействат за съставяне на рангова скала на 

ключовите компетенции (в аспекта на ЕКР за ключовите компетенции), 

съобразно значимостта им за студентите от специалност Предучилищна и 

начална училищна педагогика. Отговорите на респондентите дават 

основание за формиране на следната рангова скала:  

С най-голяма значимост е откроена от анкетираните компетенцията 

за комуникация на майчин език. На второ място са поставени 

междуличностни, междукултурни и социални компетенции, както и 

граждански компетенции. Съвремието моделира ориентацията на младата 

личност към избор за следващата позиция на уменията за използване на 

дигитални технологии и комуникация на чужди езици. Следващите 

позиции заемат съответно от математическите компетенции, умението за 

самостоятелно обучение, предприемаческите компетенции и 

компетенциите за изразяване чрез средствата на културата. 
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Значимостта на извънаудиторните форми на заетост за формиране на 

професионални компетенции е откроена по следния начин: подготвяне на 

мултимедийна презентация, разработване на проект, изготвяне на реферат. 

Последните позиции се заемат от изработване на постер и съставяне на 

библиографска справка по научен проблем. 

Според респондентите ключови умения с най-висока значимост за 

качествена специализирана подготовка (квалификация), които имат най-

висока трансверсалност при овладявяне на нова професия са: 

организационните умения, уменията за работа в екип, уменията за 

решаване на проблеми, за публична реч и компютърна грамотност, 

уменията за критическо мислене и креативност, уменията за планиране и 

за писмено изразяване, уменията за анализ на ситуации, за оценяване и 

междуличностните умения.  

 

7.11.Тенева, М. Продължаващо обучение и професионална реализация 

на личността. Наукові записки. ББК 81.2(3) Н 34 – Випуск 121(I).// 

Серія: Педагогічні науки. Частина І. //Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. 

Винниченка, 2013, с.31-36. 

В статията се разглежда проблема за продължаващото обучение. 

Изтъква се неговата роля за професионалната реализация и просперитета 

на личността. Членството в ЕС поставя изискване пред България да 

отговори на предизвикателството за промяна на образователната 

парадигма. Изисква се намаляване дела на теоретичното обучение за 

сметка на увеличаване дела на практическото обучение. Поставят се нови 

изисквания  към реализиране на учебния процес, като акцентът се поставя 

върху проблемно базираното представяне на учебното съдържание в 

съчетание със съобразяване с индивидуалните характеристики на 

личността на ученика; преход от репродуктивно оценяване на знанията на 

учениците към оценяване на тяхната креативност. Това не би било 

възможно да се извърши без да бъдат осъзнати изискванията за 

перманентно обучение на педагогическите кадри. 

 Представени и анализирани са Европейски нормативни документи 

регламентиращи изискванията за перманентно обучение на личността и 

формиране на ключови компетентности, съотнесени към реализиране на 

идеята за свободен трансфер на кадри на Европейския трудов пазар.  

 Цел на изследването: Да бъде анализирана и популяризирана 

дейността на създадения Център за продължаващо обучение в 

Педагогически факултет на Тракийски университет.  

Резултати: Представени и подложени на анализ са статистически 

данни за броя на обучавалите се специализанти в едногодишни 

специализации за придобиване на професионална квалификация ,,учител”, 

както и за броя на учителите, които са посетили краткосрочни 

квалификационни курсове към ПФ на ТрУ за учебната 2011/2012 г. 
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Очертан е профилът на придобиващия нова професионална 

квалификация ,,учител”, съобразно хронологичната възраст на обучаемите 

и базовите специалности и професии, придобити от тях в различни по 

специфика висши училища в България. Разкрити са водещите мотиви на 

специализантите за придобиване на нова професия. Поставен е акцент 

върху идеята, че в най-висока степен състоянието на трудовия пазар може 

да се приеме катоводещ фактор, който провокира засиления интерес на 

специалисти от различни области на националната икономика към 

овладяване на професията педагог. 

Представена и анализирана е честотна скала на тематичната 

насоченост на краткосрочните квалификационни курсове предпочетени от 

практикуващите педагози, които са се обучавали в Центъра за 

продължаващо обучение на ПФ на ТрУ през учебната 2011/2012 година. 

Статистиката посочва, че най-голям брой педагози са заявили желание да 

получат повече информация, да формират практически умения и 

компетентности за преодоляване на конфликтни ситуации в 

образователното пространство, като са посетили квалификационен курс на 

тема ,,Конфликти, агресия и тормоз в училище”. Социалният характер на 

учителската професия определя следващите по посещаемост 

квалификационни курсове със следната тематична насоченост: ,,Ролята на 

учителя и другите педагогически специалисти като медиатори между 

семейството и училището”, ,,Педагогическото общуване и неговата роля за 

оптимизиране на процеса на обучение”. Педагозите в своята 

професионална дейност осмислят значимостта на контрола и оценката с 

тяхната безспорна диагностична и прогностична стойност за качеството на 

процеса на обучение. Това предопределя избора на следващите по 

посещаемост тематични квалификационни курсове, а именно 

,,Оценяването в обучението” и ,,Самооценяването на учениците, като 

фактор за повишаване на познавателната активност в процеса на 

обучение”.  

В резултат на теоретичното изследване се достига до обобщение, че 

продължаващото обучение е нова възможност за професионална 

реализация. То съдейства за повишаване на професионалната подготовка, 

квалификацията и преквалификацията на личността и играе ключова роля 

за повишаване на нейната пригодност за заетост на пазара на труда.  

 

7.12.Teneva, M. Factors of School Effectiveness. 9 th international balkan 

education and science congress, 16-18 October 2014. //Edrine, Turkey. pp. 

1354-1357. 

 The prosperity of the economically developed societies is built on the basis 

of far-sighted government policy regarding education. 

Along with the close connection between education and business, an important 

role in this respect plays the provision of permanent training of the pedagogical 
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staff and the quality of education that it provides as a service to the younger 

generation. The knowledge which the students acquire in school should 

contribute to the effective functioning of the individual in society and the labor 

market. 

This led us to determine the purpose of the research. 

 The aim is to differentiate the factors of school effectiveness. 

 Methods: In order to realize the set objective, a study was conducted 

among 110 practicing teachers from the primary school. 

The respondents were given to fill in a test-questionnaire which was specifically 

developed according to the objective. For greater reliability of the results, the 

test was given to be completed anonymously by the teachers who were only 

required to enter (in years) their chronological age and the length of their service 

in their school. 

For the analysis of the data, the percentage rank analysis and scaling were used.  

 The survey results indicate that school performance is influenced by both 

the personality of the teacher and the personality of the student. They also show 

that the Bulgarian school is not efficient enough and must be reformed. 

 The results of this study point to the following conclusions: 

In Bulgaria there is a trend towards an aging of the teaching staff. This can be 

seen as a factor hampering the willingness of teachers to break the stereotypes 

and a rapid change and adaptation to the dynamically changing conditions in 

order to increase the efficiency of the Bulgarian school. 

Teachers differentiate as factors of school effectiveness both those involved in 

education - teacher and student, as well as the specifics of the public documents 

for the educational content. 

More than half of the Bulgarian teachers believe that at this stage the school 

needs to be reformed because it is inefficient for the students and does not fully 

realize its social role. 

 

7.13.Тенева, М. Училището през погледа на бъдещите педагози. 

//Сборник с доклади от Конференция с международно участие 

,,Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука”// 

София 6-8 юни, 2014, ISBN 978-954-07-3937-3. c. 367-376. 

 Чрез настоящата статия е направен опит за разкриване същността на 

представите на бъдещите педагози по отношение на училищната 

институция и нейната ефективност. Изведена е рангова скала за качествата 

на ефективните учители.  

Училището е институция, която оказва значимо влияние върху 

формирането на личността. Образователната услуга, която предлага има 

своите проекции не само върху адаптивността и успешната реализация на 

отделната личност, но и на обществото като цяло. От ефективността на 

училището зависят резултатите, които получаваме по отношение на 

възпитаността, обучеността и професионалната компетентност на децата,  
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подрастващите и младежите. Анализаторите на PISA установяват, че не е 

задължително финансовият статус на държавата да се обвързва с 

качеството на образование на учениците. Те изтъкват, че образователните 

системи са ефективни в общества, които определят образованието като 

свой основен приоритет, вярват в потенциала на всеки ученик, които 

инвестират в професионалната подготовка и квалификация на учителите. 

В този аспект са диференцирани ключови области, към които би 

следвало да се насочи вниманието ни по посока повишаване на качеството 

на образование в нашата страна. 

Изследването е насочено към проучване на проблемите за 

същността на училището и неговата ефективност, според бъдещите 

педагози, както и за същността на личностните и професионални качества, 

които корелират с образа на ефективния учител. 

За реализиране на поставената цел е използван тест-въпросник.  

Контингент на изследването: 80 студенти, специалност 

,,Специална педагогика”- първи курс, които се обучават в Педагогическия 

факултет на Тракийски университет – Стара Загора. 

Резултати: Студентите открояват следните положителни 

характеристики на училищната институция – овладяване от ученика 

на целенасочени научни знания, създаване на социални контакти, 

осигуряване на възможност личността да се обучава съвместно с други 

субекти на същата възраст, възможност за взаимодействие на ученика с 

личността на учителя. Диференцираните от студентите положителни 

характеристики на училището биха могли да се разглеждат като фактори, 

които корелират с идеята за високо качество на образователния процес. Те 

стават основание за формиране на положителен образ на училището сред 

широката общественост и превръщането му в значим фактор за 

професионална подготовка, социална реализация и развитие на личността. 

Респондентите диференцират следните отрицателни 

характеристики на училищната институция – субективното 

оценяване, на което е подложен ученикът, скучното преподаване на 

учителя, незачитане индивидуалността на учениковата личност, 

неумението на педагога да мотивира учениците за активно взаимодействие 

и качествено усвояване на научната материя.  

Както е видно от резултатите от емпиричното изследване негативните 

характеристики на училището се асоциират от студентите най-вече с 

личността и спецификата на професионалната дейност на учителя. Това ни 

провокира да изискаме от бъдещите педагози да диференцират качества, 

които трябва да притежават ефективните учители. Спецификата на 

техните отговори дава основание за представяне и анализиране на следната 

рангова скала за качествата на ефективните учители – уважение към 

личността на ученика и зачитане на неговите индивидуално-личностни 

особености, умението на педагога да мотивира учениците за учебна 
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дейност, високо равнище на владеене на дидактическата технология от 

учителя, справедливост към учениците в процеса на обучение. 

 

7.14.Тенева, М. Мотивация на учениците за училищно учене. Детето и 

педагогиката. //Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. 

д-р Емилия Василева.//София. УИ ,,Св. Климент Охридски”. ISBN 978-

954-01-3806-0. 2018. с. 338-345. 

 В статията ученето се разглежда като неизменна част от човешкия 

живот. Направено е разграничение между два вида учене – естествено и 

училищно. Разкрива се спецификата на мотивацията за осъществяване на 

горепосочените видове учене. Училищното учене е представено като 

ефективен път за цялостно структуриране и преструктуриране на 

умствените сили, способности, знания и опит на ученика, при което всяка 

предшестваща фаза се съдържа в следващите, всеки по-низш етап е 

предпоставка за формирането на по-висшите. Изхождайки от факта, че 

ученето в условията на обучението е целенасочен процес, се поставя 

акцент върху изискването учителят да има ясна визия към какво са 

насочени неговите цели в процеса на обучение. Образователните цели са 

представени като идеален образ на резултата от образованието. Те са 

насочени към обучение, социализация, стимулиране на цялостното 

развитие на личността, подготовка за нейната пълноценна реализация в 

социалния живот и на пазара на труда. Тяхното реализиране е в пряка 

зависимост от създаването на положителни мотиви за участие на ученика в 

образователния процес.  

Мотивацията се определя като вътрешно състояние (желание или 

искане), което насочва поведението на личността към реализиране на 

определени цели. Върху ефективността на учебната дейност голямо 

влияние оказва нейната мотивация. Като обществено регламентирана 

дейност, ученето в процеса на обучение, не винаги се извършва под 

въздействието на мотиви, които се основават върху естествените 

познавателни потребности на ученика. Разкриването на особеностите на 

мотивацията на учениците е една от важните предпоставки за създаване на 

благоприятни условия за успешно учене. Изтъква се, че в началото на 

училищния период непосредствените мотиви са водещи, тъй като са 

свързани с личния жизнен опит на децата. Те постепенно отстъпват 

водещата си позиция пред опосредстваните, които са социално 

детерминирани. Замяната на единия тип мотиви с друг не се извършва 

механично, а се основава на разнообразна, целенасочена дейност. Лансира 

се идея, съобразно която създаването на положителен мотивационен фон, 

провокиращ ученика към успешно учене, в голяма степен зависи от 

педагогическото майсторство на учителя. От това до каква степен той 

владее педагогическата технология, как стимулира учениците към 
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съзнателно и активно участие в процеса на обучение, как ръководи 

активите и процесите в класната стая.  

Разкрита е триархична взаимовръзка между типове интелигентност, 

равнище на мотивация, ефективност на процеса на обучение.  

Формирането на мотивация за успешно учене се приема като едно от 

доминиращите условия за ефективна учебна дейност в условията на новата 

образователна реалност.  
 

Г. 9. СТУДИИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С 

НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ 

КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ 

9.1.Тенева, М. Дидактическа ефективност – фактори и предпоставки 

за нейното реализиране. Годишник на ПФ. Том 13. ISSN 13 12-286Х. 

2016 г. 5-46. 

  Студията представя проблема за дидактическата ефективност. 

Изяснена е същността на понятието ,,ефективност” в различен научен 

контекст. Представено е становище, съобразно което в дидактически 

аспект ефективността предполага да се реализира такова обучение, което 

позволява да се направи съпоставка между текущите резултати и тези, 

които се очакват. Приема се, че с помощта на дидактическата ефективност 

се оценява степента на реализация на учебните цели в сравнение със 

зададените или възможните. Ефективността в обучението се отъждествява 

най-общо с проблема за успешното усвояване на знанията и се свързва с 

успеваемостта.  Дидактическата ефективност предполага знанието да не се 

възприема като нещо дадено отвън (учителят предава знания на ученика), а 

като състояние на разбиране, като индивидуална конструкция, която всеки 

от учещите се активно създава в процеса на интеграция на старата и новата 

информация посредством определена организираща система.  

Съпоставени и анализирани са различни научни идеи и становища за 

измерване на дидактическата ефективност. Посочено е, че дидактическата 

ефективност в българското училище се измерва чрез съотношението 

между реално получените резултати от учениците в процеса на обучение и 

изискванията на държавните образователни стандарти. Съобразно тази 

зависимост ефективността на ученето е толкова по-висока, колкото повече 

реално получените резултати в обучението се доближават (или съвпадат) с 

изискуемите от образователния стандарт. Анализирани са критериите за 

дидактическа ефективност при външното оценяване на учениците в 

българското училище. Констатирана е тенденция към снижаване на 

критериите за ефективност под общоприетите в световен мащаб 50%-70% 

демонстрирани знания, умения и компетентности от учениците. Праговата 

стойност за положителна оценка (съотнесена към ефективно учене) на 

тестовете за външно оценяване на българските ученици е снижена до 

критичните 35% владеене на учебния материал. 
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В студията са диференцирани предпоставки за реализиране на 

дидактическа ефективност. Като важни предпоставки в тази насока са 

изведени: своеобразието на дидактическата технология, която използва 

учителят в учебния час, стимулиране от учителя на информалното 

(самостоятелно) и на неформалното учене на учениците, реализирането на 

дидактическата проблемност, прилагане на индивидуален подход и 

диференциация в обучението. 

 Разкрита е тенденция, съобразно която дидактическата ефективност се 

влияе в положителна степен от уменията и компетентностите на учителя да  

избягва информационната претовареност на учениците в урока, да 

проблематизира и индивидуализира обучението, да формира у учениците 

способност за самостоятелно мислене и творчески подход към решаване на 

проблемите, да провокира тяхната критичност и самокритичност, 

съобразителност, настойчивост и упоритост при преодоляване на 

трудностите. 

 

9.2.Тенева, М. Тенденции в подготовката и квалификацията на 

съвременния български учител. Годишник на ПФ. Том 15. ISSN 13 12-

286Х. 2018 г. 8-31. 

  Студията представя тенденциите в подготовката и квалификацията 

на съвременния български учител. Разкрита е идеята за компетентностен 

подход в процеса на професионална подготовка на педагогическите 

специалисти във висшето училище. Поставен е акцент върху 

синхронизиране на подготовката на българските учители с 

общоевропейски документи, отнасящи се към реализиране на идеите за 

перманентно обучение, формиране на ключови компетентности, обучение 

насочено към реализиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж. Разкрита е тенденция, съобразно която стремежът към научна 

дълбочинност и широкообхватност на проблематиката, върху която се 

базира подготовката на бъдещите учители, гарантира реализиране на 

идеята за възприемане на европейския учител като високоинтелигентна 

личност, съблюдаваща общоприетите европейски ценности, отличаваща се 

с висок професионализъм и хуманизъм, личност, отдадена изцяло на 

своята мисия – да образова и подготвя младите европейски граждани за 

пълноценното им социално вграждане в обществото и за професионална 

реализация в контекста на конкурентните условия на пазара на труда.   

Анализирани са наредбите за придобиване на професионална 

квалификация ,,учител“ след демократичните промени в България. 

Разкрита е тенденция към намаляване на изискуемия минимум учебни 

часове предвидени за придобиване на професионална квалификация 

,,учител”. Потърсена е взаимовръзка между хорариума на учебните 

дисциплини в академичната подготовка на учителите и качеството и 

ефективността на техния професионален труд. Обоснована е 
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необходимостта от създаване на професиограма на професията учител, с 

оглед поставяне на конкретни изисквания към селекцията, обучението и 

последващата квалификация на учителите. 

 Направен е анализ на последната обнародвана наредба 

регламентираща статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. Разкрити са някои 

нейни несъвършенства касаещи процедурата за атестиране на учителския 

труд. Направен е критичен анализ на формулата за изчисляване на 

окончателния резултат в атестационната карта и на скалата за атестиране 

на учителите. Изказано е предположение за предпоставена възможност 

(облечена в нормаривна рамка) за поставяне на субективна атестационна 

оценка на учителя поради факта, че в Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти са посочени критерии за оценка, които нямат 

точни измерители. В този аспект се отваря хоризонт за свободно 

интерпретиране на критериите за оценяване от членовете на 

атестационната комисия и субективно оценяване на учителя и неговия 

труд.  

Представена е идея за обективиране на атестационната процедура за 

определяне на качеството и ефективността на учителския труд 

посредством публично представяне на професионалното портфолио  на 

учителя и осъществяване на таен вот, при ясно зададени критерии, от 

целата колегиална общност в съответната образователна институция. 

В обобщение се изтъква, че подготовката и квалификацията на 

българския учител е необходимо да бъде синхронизирана с 

общоевропейските изисквания в тази посока. Това би гарантирало 

възможността в нашите училища да работят такива професионалисти, 

чиято педагогическа компетентност е съизмерима с тази на учителите от 

водещите европейски образователни системи. Към реализиране на  

визираната цел е изведена необходимостта нормативните документи 

регламентиращи качеството на учителския труд да бъдат така разписани от 

компетентните органи, че да не будят обърканост и двусмислие в 

съзнанието на онези, които трябва да ги прилагат. Високото качество на 

професионалната дейност на учителя рефлексивно се съотнася към ясно 

зададените в съответната професиограма правила за сполучлив подбор на 

желаещите да се посветят на учителската професия, адекватната на 

съвременните изисквания академична и практическа подготовка, 

перманентното повишаване на професионалната квалификация на 

учителите.  
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SUMMARIES 

OF THE SCIENTIFIC WORKS AND PUBLICATIONS 

Of Assoc. Prof. Maria Slavova Teneva, presented at the competition for the title professor of 
Theory of Education and Didactics, in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2.Pedagogics, announced by Trakia University, SG no. 102 of 11.12.2018. 

В 3. HABILITATION WORK 

3.1. TENEVA, M. EFFICIENCY OF SCHOOL EDUCATION (3-4 CLASS), ISBN: 978-954-314-082-4. 
Trakia University, Faculty of Education, Stara Zagora, 2016., 284 p 

The habilitation work is aimed at studying the problem of the effectiveness of the school 
education of pupils from the initial stage of the primary education stage. 

The object of the study is school learning. 

The subject of the study is the effectiveness of school learning. 

The aim of the study is to reveal the effectiveness of school learning in the Bulgarian school. 

The following research objectives have been formulated in order to achieve the stated goal: 

1) To reveal the state of the problem in the psychological and pedagogical theory. 

2) To justify a reliable criterion for assessing the effectiveness of school learning. 

3) To justify a distinction between "successful" and "effective" school learning. 

The content of the habilitation work is divided into two parts. 

In the first part are presented and analyzed psychological and pedagogical scientific theories 
and views on learning. An attempt has been made to clearly distinguish natural learning from 
school learning. Essential characteristics of natural learning are derived. The uniqueness of 
school learning is revealed. Different basic prerequisites for effective school learning are 
differentiated. A dialectic relationship between effective teaching - effective schooling has been 
revealed. The problem of didactic efficiency is presented. Various authors' ideas for 
quantitative metrics for performance measurement of effectiveness of education have been 
presented. 

In the second part the school learning is diagnosed. According to the professional profile of the 
majority of students who are trained at the Faculty of Education at Trakia University, the 
research attention is directed at studying the effectiveness of the school education of pupils 



from the initial stage of the basic educational degree.The children's readiness for school 
learning has been studied. The degree of application of the knowledge, skills and habits of 
pupils in Bulgarian language in grade 3 and in mathematics in grade 4 was studied.  

The degree of satisfaction with the students' logical thinking in the school lesson has been 
studied. The effectiveness of school education of students in Bulgarian language in the 3rd 
grade and in mathematics in the 4th grade was studied. Teachers' attitudes towards the criteria 
for evaluating the outcomes of pupils from school learning were studied. 

The results of a study on children's readiness for school learning outline a negative trend, 
according to which many of the children who are about to enter the first grade, especially from 
small settlements, do not have the necessary readiness for schooling. 

The results of the study of the degree of application of the knowledge, skills and habits 
acquired during the lesson indicate that in the  teaching of the Bulgarian language with the 3rd 
grade students there is no effective learning in all classes. In the teaching of maths of 4th grade 
students, it cannot be argued that there is effective learning at school, as the variation in the 
students with a high degree of satisfaction from logical thinking and those with a low level of 
satisfaction with the logical thinking is wide. The results of the study of the degree of 
satisfaction with the logical thinking of the pupils during  the school lesson indicate that in 
Bulgarian language teaching cannot be said that there is effective learning in the school lesson 
as the variation in the students with a high degree of satisfaction with the logical thinking in the 
classroom in Bulgarian language and in those with medium, as well as those with low degree of 
satisfaction with the logical thinking, is wide. The results of the study of the degree of 
satisfaction of the students' logical thinking in the mathematics classroom reveal the state of 
the problem, at which it cannot be argued in the 4th grade mathematics education that there is 
effective learning in the school lesson because the variation and in students with a high level of 
satisfaction with logical thinking, and those with low levels of satisfaction with logical thinking 
are within wide limits. The results of the study of the attitudes of teachers towards the criteria 
for assessing school learning reveal a wide range of subjectivism regarding the evaluation 
activity of the teacher. 

Г 4. MONOGRAPHS WHICH HAVE NOT  BEEN PRESENTED AS MAIN HABILITATION WORK 

4.1. TENEVA, M. WHO IS A GOOD TEACHER ?. ISBN: 978-954-314-085-5. Trakia University, 
Faculty of Education, Stara Zagora, 2017, 211 p. 

The monograph is aimed at clarifying the problem of career guidance and motivation for the 
selection of the teaching profession by young people.  The scale of the professional qualities of 
the good teacher has been diifferentiated. 



The object of the study is the teaching profession. 

The subject matter of the study is the factors determining the appearance of the good teacher. 

The pedagogical study aims to reveal the professionally important factors that define the good 
teacher in the Bulgarian educational system. 

The following research objectives are formulated to achieve the stated goal: 

1) To explain the state of the problem in the pedagogical theory. 

2) To justify reliable factors for determining the good teacher's image. 

3) To diagnose the professionally significant qualities that characterize the good teacher. 

The content of the monography is divided into two parts. 

The first part presents the essence of the teaching profession. The problem of professional 
choices has been addressed. The leading role of the triad dependence between the needs of 
the personality, its abilities and interests in choosing a profession is derived. Various models for 
choosing the teaching profession are presented and analyzed. Different factors influencing 
teachers' professional choices are presented. Presented and analyzed are the scientific 
statements on the problem of the changed functions and the new professional roles which the 
modern teacher is called upon to realize. 

The second part presents the results of empirical studies on the problem of choosing the 
teaching profession by the young people who are trained at the Faculty of Education of Trakia 
University. The dynamics of the professional choice of students from different pedagogical 
specialties from the first to the last year of their education for acquiring Bachelor's degree was 
traced. Empirical data from a study with students and practitioners on the professional qualities 
of exercising the teaching profession are presented and analyzed. 

Г 6. ARTICLES AND SCIENTIFIC WORKS PUBLISHED IN PUBLICATIONS REFERENCED AND 
INDEXED IN WORLDWIDE BASEES OF DATA WITH SCIENTIFIC INFORMATION 10 

6.1. Teneva, M. THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL ORIGIN, SOCIAL STATUS OF THE 
FUTURE STUDENT AND HIS OR HER “SCHOOL READINESS”. Pedagogy, Volume 90, Number 1, 
2018. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), pp. 104-116. 

Abstract. This article presents the results of a scientific research. An attempt has been made to 
find a correlation between the cultural origin, the social status of the family and the readiness 
of children to start school. In theoretical terms, ideas for the correlation between these factors 
and school readiness are presented. In order to realize the objective of the study, the following 



methods were used: a survey for parents, developed by the author of this study and “A test for 
the readiness of the children for school". The study included 150 respondents. 50 of them were 
children from two groups of the preparatory school and 100 - parents of the children who took 
part in the study. The results indicate that there is a correlation between the studied factors - 
cultural background, social status and readiness of children for school. 

6.2. Teneva, M. PROFESSIONAL CHARACTERISTICS AND QUALITIES OF THE TEACHER. Pedagogy, Volume 
90, Number 2, 2018. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), pp. 194-204. 

Abstract. The article presents the problem of the characteristics of the teacher’s profession and 
the qualities that the teacher has to possess. Analyzed are empirical data from a study which 
has been performed by the author, aimed at differentiating the significant personal and 
professional qualities of the specialists exercising the teaching profession. The school of today 
requires openness, humanization, interaction, innovation. The priorities in the teacher’s activity 
and the demands that society puts before his personality are constantly changing. The aim of 
this study is to highlight the important qualities that teachers need  
to have in order to effectively fulfil their professional roles. Research methods – content 
analysis, test, correlation analysis, rang scaling. In order to achieve this  
goal, a test was used called “Identifying the qualities of a good teacher” developed and 
presented by Sabine, G., How Students Rate Their Schools and Teachers. The test was published 
in “Experimental Pedagogy” by Dono Vassilev. The contingent of the study is students from the 
first year of the pedagogical specialties, who are trained at the Faculty of Education at Trakia 
University. The results indicate that students consider the most important qualities that the 
teacher has to possess are a love of the profession and love for children. 

6.3.Gencho Valchev , Diyana Georgieva, Maria Teneva. TIPOLOGY OF THE DYSGRAPHIA ERRORS 
OF BILINGUAL PUPILS (ROMA AND TURKISH ETHNICITY) OF PRIMARY SCHOOL AGE. Vol 6 
(2018): CBU International Conference Proceedings ,,Innovations in science and education”. 
Prague, Czech Republic. 2018. ISSN 1805-997X (Print), ISBN 978-80-270-5037-6 (Print edition), 
E-ISSN (Online ISSN 1805-9961). pp.822-828 

This article addresses the problems of integrating bilingual pupils (of Roma and Turkish origin) 
in primary school from a logopedic perspective. The main aim of the research is to compare 
qualitative and quantitative parameters of dysgraphia disorders and specify their types in 
bilingual and monolingual pupils (Bulgarians) of primary school age. The methods include 
exploring: basic graphic habits, phonematic perception, writing in different language situations, 
and identification and typology of specific dysgraphia errors according to certain criteria. The 
analysis indicates a similar negative trend among achievements of bilingual pupils, both Roma 
and Turks, whereas the monolingual learners, Bulgarians, prove to be most efficient in 
performing linguistic tasks. To a great extent, the results are predetermined by both the 



learners’ ethnolinguistic affiliation and the type of settlement in which they reside. At the same 
time, language interference has a negative impact on bilingual pupils’ attitudes and motivation 
to participate actively in their education and hence, it becomes a barrier to their socialization. 
The aims of the study were achieved through the following:  

Develop a conceptual framework and terminology for the study;  

 Analyze of the specialized literature on the problem of the logopedic aspects of the 
relationship between bilingualism and dysgraphia and the correlation between them;  

Develop a methodology adequate for the purpose of the study;  

Select participants for the study;  

Compare the dysgraphia errors of the study group (bilingual pupils) with the dysgraphia errors 
of the control group (monolingual pupils);  

 Analyze empirical data from the study and forming of scientific and practical conclusions. 

In summary, the results show similar trends for both written tasks, the transcript of a text and 
the auditory dictation. The largest number of errors was associated with the representation of 
graphical signs and those referring to the spatial coordination and positioning of letters, rather 
than those relating to analytic-synthetic types, of which the number was very small. Pupils in 
the control group mainly presented errors of the second type, whereas the bilingual pupils 
were characterized by errors of the first type. Analytic-synthetic errors predominated in the 
experimental group. The result can be explained by the groups low level of linguistic 
competence. At the same time, monolingual pupils are at an advantage when it comes to their 
achievements.  The linguistic environment in which pupils live and grow and the type of 
settlement seem to be the most influential factors on their verbal (written) skills. An 
explanation for the existing differences specific to the dysgraphia errors can be traced to the 
lack of supportive mechanisms for the two linguistic systems in communicating, on the one 
hand, and on the other, to the high degree of segregation and absence or existence of limited 
linguistic contacts in the  integrative environment, and the insufficient verbal communication 
outside of their own socio-ethnic or linguistic group. 

The language interference in bilingual children affects the whole verbal communication, oral 
and written. Because written language has a firmer normativity in its realization, it is acquired 
in a slower and more complex manner. Therefore, the risk of difficulties in its acquisition is 
higher. A bilingual child needs to make longer and more purposeful efforts to form graphical 
skills, to build the necessary vocabulary, acquire the particular styles and grammatical rules of a 
certain language, and than apply them adequately in written practice. 



6.4. Teneva, M. AN ATTEMPT TO JUSTIFY A SET OF PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR THE PRIMARY-
SCHOOL TEACHER (I – IV GRADE).  Pedagogy, Volume 91, Number 2, 2019. ISSN 0861 – 3982 
(Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), pp.202-211. 

Abstract. The article presents the idea of justification of a set of professional requirements for 
the primary-school teacher. The performed attempt to justify a set of professional 
requirements for the primary-school teacher in the I – IV grade is aimed at regulating the 
specific requirements for the selection of candidates for the specialty “Primary School 
Pedagogy”, as well as their academic preparation and subsequent professional realization. A 
four-component model of a professional set of requirements for the primary-school teacher is 
presented and justified, which includes a description of specific requirements for the 
personality, theoretical training and the professional achievements of the practitioners. The 
professional set of requirements for the I – IV grade teacher is based on the idea of 
interdependence between the components: a medicogramme, a psychogramme, a 
sociogramme, requirements for the primary-school teacher‘s professional training. 

6.5. Teneva, M. DIAGNOSIS OF THE PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF THE TEACHER. 
Pedagogy, Volume 91, Number 3, 2019. ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), 
pp.332-342. 

Г. 7. ARTICLES AND REPORTS PUBLISHED IN NON-REFEREED PEER-REVIEWED SCIENTIFIC 
JOURNALS OR PUBLISHED IN EDITORIAL COLLECTIVE VOLUMES 

7.1.Teneva, M. SELF-DEVELOPMENT AND SELF-ACTUALIZATION OF THE PERSON. //Yearbook, 
Trakia University, Faculty of Education, Volume 12. ISSN 13 12-286Х. 2012. Pp. 110-128. 

7.2.Teneva, M. The choice of a pedagogical profession. Trakia Journal of sciences, Vol. 11. 
Number 3. ISSN 1313-7069. ISSN 1313-3551. 2013. pp.282-285.  

The choice of a profession is extremely important for the prosperity of the person. The freedom 
to decide what to devote our lives to, is a primary right which we should take advantage of. The 
right choice of profession should be in accordance with our inner motives, abilities, attitudes 
and needs. The pedagogical profession is characterized by its social directedness and 
connection to the spiritual, intellectual and emotional growth of the adolescent person. The 
influence of outside factors when choosing a profession decreases the motivation of the person 
when mastering and practicing it.  

Methodology: In order to establish the level of the professional orientation of the students, we 
used a testing questionnaire, developed and approved by T. D. Dubovitskaya. We decided to 
use this questionnaire because the questions in it are intended not only to establish the level of 
professional orientation and choice of the future profession but because through it we may also 



highlight the consistency of the individual in mastering the chosen profession, as well as their 
desire to practice it.  

Results: Following the instructions for processing the results of the testing questionnaire, 
submitted by T. Dubovitskaya, we differentiated between three levels of vocational orientation 
of the surveyed students-to-be-teachers. Low level of the focus of the individual making a 
choice of his or her future profession was found in 2% of the prospective teachers who are 
trained in the Faculty of Education at Trakia University. Average level of vocational orientation 
was found in 28% of the surveyed students. High level of vocational orientation was found in 
70% of the students covered in the survey.  

Conclusion: The results we obtained in our test make us hopeful that the majority of students 
who study at the Pedagogical Faculty of Trakia University made a conscious choice of a future 
profession. This would help achieve a high quality of academic learning during their studies. The 
accumulation of theoretical competence from extra auditorium and auditorium activities would 
contribute to the formation of practical skills in the field of pedagogical practice and would 
contribute to good professional development of the teaching staff who will be called upon to 
train and educate the future generations of young people. 

7.3. Teneva, M. THE TRIAD INTERESTS, ABILITIES AND NEEDSWHEN CHOOSING THE TEACHING 
PROFESSION. Journal of Educational Science and Arts, TrakiaUniversity, Faculty of Education, 
ISSN – 2367-5276., pp. 14-18. 

 Abstract: Choosing a career is an event that has a significant impact on the prosperity and 
personaland the direction of development of the person. A successful professional career is 
projected ontothe sense of self-acceptance and the level that the person achieves according to 
the pyramidalhierarchy of human needs.Aim of the research: To discover the factors 
determining the choice of a future professionwith freshmen students of the Faculty of 
Education of Trakia University.Methods of the research: For the realization of the objective, the 
test method has been used.Results: The results obtained indicate that with the majority of first-
year students who werecovered in the study the choice of a higher educational institution and 
major subject is characterizedby persistence and forethought. It is determined by their 
interests, abilities and needs.Conclusions: When choosing a future profession, the young 
person should not be guided byrational components. The profession should be rewarding and a 
key factor in the personal self-realization. 

7.4.Teneva, M. The essence of school education. Trakia Journal of sciences, Vol. 13, Number 3. 
ISSN 13 13-7069. ISSN 1313-3551. 2015. pp. 237-240.  

Studying in an organized form of education is a focused and rational process aimed at the 
acquisition of the social experience in a systematic and summarized way. This process has the 



potential to lead to progressive and relatively permanent changes in the personality. The future 
functions of the individual in the society require an even more effective organization of 
studying in an organized form of education, the use of even more sophisticated methods and 
techniques, as well as tight connection between education and life.  

The aim of the present study is to establish what the quality of school education is, according to 
the self-evaluation of the high-school graduates. In order to achieve the aim, a questionnaire is 
used.  

Methodology: To find out what the opinion of high school graduates on the quality of school 
learning is, we developed and approbated a questionnaire for self-evaluation. The study 
covered first year students who are being trained at the Faculty of Education of Trakia 
University in Stara Zagora. All the questions in the questionnaire require individual answers.  

The results show that the high-school graduates evaluate their secondary education as not 
efficient enough. In order to raise its effectiveness, there is a need to reconsider the whole 
paradigm of secondary education.  

Conclusion: Education is essential for the development and self-realization of the individual. On 
its quality and efficiency depends not only the prosperity of the individual, but also the quality 
of life and the progress of the whole society.  

7.5.Teneva, M. Education in the Value system of the future educators. Trakia Journal of 
sciences, Vol. 13, Supplement 1. ISSN 13 13-7050. ISSN 13 13-7069. ISSN 13 13-3551. 2015. pp. 
449-453.  

Education is one of the eternal human values. Its role for the professional realization and the 
development of the person is unquestionable. It is in a positive correlation not only with the 
development and improvement of the individual, but it also has a peculiar influence on the 
quality of life and the prosperity of society in a global aspect.  

The object of the present study is the value system of the future teachers.  

The aim of the study is to outline the components in the value system of the future teachers 
and the place of education among those components.  

For the realization of the objective, a test-questionnaire was used.  

The survey covered 50 students majoring in Social Pedagogy who are educated and trained in 
the Faculty of Education at Trakia University.  



The results show that the value system of the future teachers is oriented towards eternal and 
spiritual values. The dominant components in this system turn out to be: health, family, 
friendship, education, honesty, art.  

As a result of the study that was performed, we reached the following  

Conclusion: The future social pedagogues have a well formed value system which is oriented 
towards timeless and spiritual values. This in its own way could contribute to their successful 
professional realization in the humanitarian profession they have chosen. Education is viewed 
by the students as the supreme human value, to which the person should aspire. It occupies a 
key position among the components in their value system. The students of the specialty Social 
Education find a correlation between education, the realization of the individual in a 
professional and social aspect and the prosperity of society. 

7.6. Teneva, M. CHALLENGES FACING MODERN SCHOOL. JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCE 
AND ARTS. Vol. 2 / 2014-2015. Trakia University, Faculty of Education, Stara Zagora, ISSN – JESA 
– 2367-5276., pp. 16-22. 

Abstract: The quality of education predetermines the successful social integration of the 
individual, as well as theprosperity of society as a whole. The educational services that we offer 
to the younger generation set thelevel of their education, knowledge acquisition and 
professional competence. The present day modernschool needs to be reformed to meet the 
challenges of a dynamic social life 

7.7.Teneva, M. Dropping out of school. Trakia Journal of sciences, Vol. 15. Number 4. ISSN 
1313-7069. ISSN 1313-3551. 2017. pp.302-307.  

The modern technological society needs educated people who, through their high 
professionalism, are called upon to create its progress. In this aspect, a serious problem stands 
out –the dropout from school of a large number of children, adolescents and young people.  

The object of the research is the premature interruption of training for a large number of 
Bulgarian students.  

The subject of the study is the causes that provoke the students’ dropping out of school.  

The aim is to differentiate the negative factors leading to dropping out of school, and to 
identify the motivating factors that encourage the individual to return to the educational 
environment.  

In order to realize the so set target, a specially designed test-questionnaire has been used.  



The survey was conducted among students attending evening courses who have left their 
education for various reasons and are currently back to the school institution.  

The contingentof the study includes 120 students from the evening schools.  

The results indicate that the reasons which prompted the students to leave school early 
differentiate into four groups: family, social, economic, educational, personal.  

The motivation to return to school has been dictated in the highest degree by the need for 
realization of the person on the labor market, followed by the possibility for full social 
functioning. 

7.8. Teneva, M. DIAGNOSING THE QUALITIES OF THE GOOD TEACHER. Innovation and 
entrepreneurship, Volume V, Number 4. ISSN 1314-9253. 2017 . pp.177-189. http://www.iip.bg 

Abstract: The article presents the problem of diagnosing the qualities of good teachers. The 
results of an empirical study conducted with students of pedagogical specialties are presented. 
An attempt has been made to outline the outstanding set of personal and professional qualities 
that help to build the image of the good teacher.The subject of the studyis the teaching 
profession.The subject matter of the studyis the qualities that define the image of the good 
teacherThe aim of the studyis to differentiate between personal and essential professional 
qualities that characterize goodteachers Methods of research: content analysis, pedagogical 
study, test, pertinent analysis.Results: The results indicate that the students of the pedagogical 
specialties have a clear vision of the good teacher. Already in the initial stage of forming their 
pedagogical competences, they conceive of the idea that in order for the teacher to obtain a 
high public assessment and recognition of his professionalism he needs to be a holder of a large 
complex of personal and professional qualities through which to effectively realize pedagogical 
interaction with the students. 

7.9.Teneva, M. Dynamics of the Professional Orientation of the Students in the Specialty of Pre-
School and Primary School Education.//JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, Volume 12, 
Issue: 01, 2018, pp. 2634-2641. ISSN: 3221-1091. Impact Factor 1.443  

The article presents the problem of the vocational orientation of students who are mastering 
the professions of pre-school and primary-school teachers at the Faculty of Education at Trakia 
University.  

The subject of the study is the professional orientation of students in the specialty "Pre-school 
and primary-school education".  

The object of the study is the dynamics of their career orientation from the first to the last year 
of their studies at the university.  

http://www.iip.bg/


The aim is to establish the level of professional orientation of students mastering the teaching 
profession.  

The following research methods were used for the implementation of the so set aim: test, 
content analysis, pertinent analysis, longitudinal study.  

Presented are the results of the author's study, tracking the dynamics of the professional 
orientation of the students during the first and the last year of their studies in the faculty.  

The results indicate that the professional choice of future pedagogues is conducted in 
accordance with a process of realization of their professional self-identification. The young 
people who study Pre-school and Primary School Education choose their future profession on 
the basis of their high level of 24 professional orientation. A supportive pedagogical 
environment in the course of their training helps to raise the level of their professional 
orientation. 

7.10. Teneva, M.V. Ivanova. Formation of competences and transferability of skills in pre-
primary and primary school pedagogy students. Naukovi zapisi. BBC 81.2 (3) Н 34 - Vipusk 
121.// Seria: Pedagogical sciences. Part ІІ .// Kirovograd: RVB KDPU them. V. Vinnchenkо, 2013, 
pp.205-209. 

Abstract: The article focuses transferable skills, formed in the conditions of university 
education, understood as personal and socially significant factor for successful orientation, 
adaptation and professional realization at Trakia University, Stara Zagora. The current 
exposition presents an ordering by relevance of key professional competences (based on the 
European qualification framework) and the forms of out-of-class activities having an impact on 
their development.   

7.11. Teneva, M. Continuing training and professional realization of the person. Proceedings. 
BBK 81.2 (3) N 34 - Issue 121 (I) .// Series: Pedagogical sciences. Part I. // Kirovograd: RVB KDPU 
them. V. Vinnchenko, 2013, pp.31-36. 

Abstract: The paper considers the problem of continuing education and points its role in career 
development and personal prosperity. The EU membership requires Bulgaria to face the 
challenge, related to change of the educational paradigm. The requtrements for reducing of the 
theoretical leaching on account of increasing the practical training part are claimed. Other 
requirements refer to the implementation of the teaching process, when the accent is put on 
the problem-based presenting of the educational content, combined evaluation of their 
creativity. This wouldn’t be possible to be carried out without realizing the requirements for the 
permanent training of leaching staff. 



7.12.Teneva, M. Factors of School Effectiveness. 9 th international balkan education and 
science congress, 16-18 October 2014. //Edrine, Turkey. pp. 1354-1357.  

The prosperity of the economically developed societies is built on the basis of far-sighted 
government policy regarding education.  

Along with the close connection between education and business, an important role in this 
respect plays the provision of permanent training of the pedagogical staff and the quality of 
education that it provides as a service to the younger generation. The knowledge which the 
students acquire in school should contribute to the effective functioning of the individual in 
society and the labor market.  

This led us to determine the purpose of the research.  

The aim is to differentiate the factors of school effectiveness.  

Methods: In order to realize the set objective, a study was conducted among 110 practicing 
teachers from the primary school.  

The respondents were given to fill in a test-questionnaire which was specifically developed 
according to the objective. For greater reliability of the results, the test was given to be 
completed anonymously by the teachers who were only required to enter (in years) their 
chronological age and the length of their service in their school.  

For the analysis of the data, the percentage rank analysis and scaling were used.  

The survey results indicate that school performance is influenced by both the personality of the 
teacher and the personality of the student. They also show that the Bulgarian school is not 
efficient enough and must be reformed.  

The results of this study point to the following conclusions:  

In Bulgaria there is a trend towards an aging of the teaching staff. This can be seen as a factor 
hampering the willingness of teachers to break the stereotypes and a rapid change and 
adaptation to the dynamically changing conditions in order to increase the efficiency of the 
Bulgarian school.  

Teachers differentiate as factors of school effectiveness both those involved in education - 
teacher and student, as well as the specifics of the public documents for the educational 
content.  

More than half of the Bulgarian teachers believe that at this stage the school needs to be 
reformed because it is inefficient for the students and does not fully realize its social role. 



 7.13. Teneva, M. School through the eyes of the future pedagogues. International Conference 
Proceedings on Contemporary Challenges in the Pedagogical Science, Sofia, June 6-8, 2014, 
ISBN 978-954-07-3937-3. pp. 367-376. 

Abstract: The school is a social institution expected to realize important tasks, such as the 
education and training of young people that will enable their active involvement in society. 

These tasks could be implemented through the activities of professional educators who are 
able to reflect upon the positive characteristics of the school and differentiate significant 
personal and professional qualities for the effective practice of the teaching profession.  

7.14. Teneva, M. Motivation of pupils for school learning. The child and Pedagogy. // Jubilee 
collection in honor of the 70th anniversary of Prof. Dr. Emilia Vassileva. / Sofia. University 
publisher "St. Kliment Ohridski", ISBN 978-954-01-3806-0. 2018, pp. 338-345. 

Student motivation for school learning 

Abstract: The article presents a theoretical study on the issue of student motivation for school 
learning. It clarifies of natural and institutionalized learning. 

An attempt has been made to reveal a triarchic correlation between the types of intelligence 
the level of motivation for school learning and the effectiveness of the educational process.  

Г. 9. STUDIES PUBLISHED IN NON-REFEREED PEER-REVIEWED SCIENTIFIC JOURNALS OR 
PUBLISHED IN EDITORIAL COLLECTIVE VOLUMES 

9.1.Teneva, M. DIDACTIC EFFICIENCY–FACTORS AND PRECONDITIONS FOR 
ITSIMPLEMENTATION.  Yearbook,. Trakia University, Faculty of Education, Volume 13. ISSN 13 
12-286Х. 2016 . pp. 5-46. 

Abstract: In our time, when high technologies are more and morewidely entering our life, 
society needs well trained people who not onlyexploit these technologies, but also with their 
creativity can improve them.It would be very difficult to achieve this goal in practice if the 
educationalsystem does not guarantee the effectiveness of the learning process and acomplete 
preparation of the young person for his or her social and laborrealization. This article presents 
and analyzes the scientific understandingof the issue of the effectiveness of the learning 
process. Didacticeffectiveness is seen in the aspect of important factors and preconditionsfor its 
implementation. 

9.2.Teneva, M. TRENDS IN THE PREPARATION AND QUALIFICATION OFTHE MODERN 
BULGARIAN TEACHER. Yearbook,. Trakia University, Faculty of Education, Volume 15. ISSN 13 
12-286Х. 2018. pp. 8-31. 



Abstract: The study presents the tendencies in the preparation andqualification of the modern 
Bulgarian teacher. The idea of a competentapproach in the process of professional training of 
the pedagogicalspecialists in the higher school is revealed. An emphasis has been put 
onsynchronizing the training of Bulgarian teachers with common Europeandocuments 
concerning the realization of the ideas for permanent training,the formation of key 
competences, training aimed at realizing smart,sustainable and inclusive growth. The 
regulations for acquiring theprofessional qualification “teacher” after the democratic changes 
inBulgaria are analyzed. An analysis of the last ordinance regulating thestatus and professional 
development of teachers, directors and otherpedagogical specialists is made. 
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