
 

СТАНОВИЩЕ 
по конкурс за професор по професионално направление 1.2 Педагогика 

(Теория на възпитанието и дидактика), обявен от Педагогическия факултет на 

Тракийския университет в ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г. 

Член на научното жури: проф. д-р Бончо Вълков Господинов – СУ „Св. 

Климент Охридски“. 

 

1. Данни за конкурса  
Конкурсът е обявен за нуждите на Педагогическия факултет на 

Тракийския университет в гр. Стара Загора и е обявен в бр. бр. 102 от 11.12.2018 

г.  

 

2. Данни за участниците в конкурса  

За конкурса е подал документи един кандидат – доц. д-р Мария Славова 

Тенева. Доц. Тенева е завършила висшето си образование в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“ в специалност Начална училищна 

педагогика. От 1990г. до 2009г. работи като начален учител. През 2008г., след 

успешно защитен дисертационен труд придобива научната и образователна 

степен „доктор“ по научна специалност 05.07.01 „Теория на възпитанието и 

дидактика. От 2009г. досега е щатен преподавател по дидактика в 

Педагогическия факултет на Тракийския университет, където заема 

последователно академичните длъжности асистент, главен асистент и доцент.  

Според наукометричните показатели – над 1000 точки при минимално 

изисквани 550, участникът в конкурса отговаря на минималните национални 

изисквания за заемане на научната длъжност професор.  

 

3. Научно-изследователска дейност  
Мария Тенева участва в конкурса с общо 23 публикации – 2 монографии 

и 21 статии, доклади и студии. Всички те са публикувани след придобиването 

на научната длъжност „доцент“.  

Част от публикациите (3.1, 7.4, 7.6, 7.12, 7.14 и 9.1) са посветени 

изследването на ученето на учениците, в частност на неговата ефективност и до 

голяма степен се разполагат в полето на дидактическата проблематика.  

Другата основна област на изследователски интерес на М. Тенева – 

учителят и учителската професия е представена в относително по-голяма част 

от публикациите – 4.2, 6.2, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 9.2. Към тази област 

гравитират повече или по-малко и публикациите, посветени на подготовката и 

на бъдещите учители (7.9, 7.10, 7.13) и на продължаващата квалификация на 

учителите (7.11).  

Освен това, представени са и публикации, третиращи актуалното 

състояние на образованието и училището у нас (7.6, 7.7), готовността на децата 

за училище (6.1) и проблемите на интеграцията на децата билингви като 



следствие от затрудненията в усвояването на писмения официален език 

(български).  

Представените за рецензиране публикации демонстрират широкия 

диапазон на изследователски интереси на кандидатката както в теоретичен, така 

и в практико-приложен план.  

4. Основни постижения и спорни моменти в представяната чрез 

публикациите научно-изследователска дейност.  

Анализът на публикациите на М. Тенева дава основание да се отбележат 

следните основни постижения в научно-изследователската ѝ дейност:  

1. Задълбочено е изследвана същността на ученето като такова и е направен 

сполучлив опит за разграничаване на природното и училищното учене.  

2. Изследвана е взаимовръзката между културния произход, социалния статус 

на ученика и неговата готовност за училищно учене.  

3. Представени и анализирани са различни модели за избор на учителската 

професия. Диференцирани са фактори, оказващи влияние върху 

професионалния избор на учителите.  

4. Изследвано е равнището на професионално ориентиране при избора на 

учителската професия и е разкрита динамиката на професионалния избор на 

студентите от специалности в професионално направление Педагогика.  

5. 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.  

Наред с посочените постижения анализът на хабилитационния труд 

поражда въпроси, свързани с едни или други дискусионни моменти, а именно:  

1. На с. 67 пише „Терминът ,,ефективност” е навлязъл в педагогиката от други 

области на знанието.“ – Въпросът ми е: От кои точно области на знанието 

идва в педагогиката терминът „ефективност“ и как в тези области се 

дефинира това понятие?  

2. С. 75 – „като ,,ефективно” може да се определи такова училищно учене, което 

се реализира въз основа на добре селектирана научна материя и оптимален 

подбор на дидактическата технология, протича на фона на положително 

мотивационно поле под въздействие на положителни стимули към учениците 

от страна на педагога и се реализира с оптимален разход на време и усилия 

от страна на обучаемите.“ – Въпросът ми е: Какво разбира в случая 

кандидатът под „усилия“? И в какво се изразява техният „оптимален разход“?  

3. Какви съвременни концепции за дидактическа ефективност познава 

кандидатът?  

4. С. 81 – „Праговата стойност при българската скала е снижена до 35% 

владеене на учебния материал. Този факт ни провокира да се замислим, 

доколко е обективна скалата за външно оценяване на знанията, уменията и 

компетентностите на учениците от четвърти клас.“ – Въпросът ми е: Ако 



завишим праговата стойност на българската скала за външно оценяване от 

35% на 75%, ще стане ли скалата по-обективна и ако да, защо?  

5. С. 95-96 – „Самостоятелното учене може да се извършва както в класната 

стая, така и извън нея. Когато се извършва извън рамките на формалната 

организация на класа и урока, то се реализира в условията на неформалното 

учене.“ – Въпросът ми е: Изпълнението на домашните работи от ученика в 

къщи в рамките на какъв вид учене се осъществява – формално или 

неформално, и защо?  

6. На с. 113-116 авторката приема, че ефективността на училищното учене (по 

български език и по математика) може да се мери на петстепенна 

монополярна скала, като на всяка степен съответства определен процент 

овладяно „учебно познание“. – Това означава ли, че разликата между 

успешно учене и ефективно учене се състои само и единствено в разликата 

между съответните проценти овладяно „учебно познание“? И още, какво 

разбира авторката под „учебно познание“ – знанието като субективно-

личностно формирование, процесът на познание или определен вид и обем 

учебно съдържание?  

Към представените за рецензиране публикации могат да се отправят и 

някои бележки:  

1. Като цяло, повечето от основните тези на автора се основават на източници 

от средата на 90-те, 80-те и 70-те години на миналия век (особено в 

хабилитационни труд!). А представените за конкурса публикации са излезли 

от печат след 2009г.  

2. Очевидно е налице проблем с цитирането и позоваването (особено в 

хабилитационния труд и в свързаните с него публикации!). Приемам, че 

необозначеното заемане на значителен обем от текстове от книгата на проф. 

Марин Андреев „Процесът на обучение. Дидактика“ в различните ѝ издания 

от 1981г. насам е допуснато непреднамерено. Но бих помолил кандидата да 

отговори дали това е така или не. И настоятелно бих препоръчал занапред 

да не допуска подобни неосъзнати грешки!  

 

5. Заключение  
Като имам предвид посочените по-горе постижения на кандидатът в 

конкурса – доц. д-р Мария Тенева, предлагам на уважаемото да се запознае с 

отговорите на поставените въпроси и ги обсъди. След което да прецени по 

достойнство присъждането на кандидата на академичната длъжност 

„професор“ по професионално направление 1.2 Педагогика (Теория на 

възпитанието и дидактика).  

 

 

16.05.2019г.     Автор на становището:  

(проф. д-р Бончо Господинов) 



STATEMENT 

on a competition for the title professor if professional field 1.2 Pedagogy (Theory of Education 

and Didactics), announced by the Faculty of Education at Trakia University in State Gazette, N 

102 of 11.12.2018 

 

Member of the Scientific Jury: Prof. Dr. Boncho Valkov Gospodinov – Sofia University "St. 

Kliment Ohridski". 

 

    1. Data on the competition  

The competition was announced for the needs of the Faculty of Education at Trakia University in 

the town of Stara Zagora and was announced in the issue N 102 of 11.12.2018. 

2. Data on the participants in the competition  

One candidate has submitted documents for the competition – Assoc. Prof. Maria Slavova Teneva. 

Assoc. Prof. Teneva graduated from the University of Plovdiv "Paisii Hilendarski" in the specialty 

Primary School Pedagogy. From 1990 until 2009 she worked as a primary teacher. In 2008, after 

successfully defending a dissertation thesis, she obtained the scientific and educational degree 

"doctor" in the scientific specialty "Theory of Education and Didactics" on 05.07.01. Since 2009 

she has been a full-time lecturer in didactics at the Faculty of Education at Trakia University, where 

she held consecutively the academic positions as assistant, chief assistant and associate professor. 

According to the scholarly indicators – over 1000 points with the minimum required 550, the 

participant in the competition meets the minimum national requirements for occupying the scientific 

position professor.  

3. Scientific and research activity  

Maria Teneva participated in the competition with a total of 23 publications – 2 monographs and 21 

articles, reports and studies. All of them are published after the acquisition of the scientific post of 

"associate professor".  

Some of the publications (3.1, 7.4, 7.6, 7.12, 7.14 and 9.1) are devoted to the study of pupils' 

learning, in particular to its effectiveness, and are largely placed in the field of didactic issues. 

The other major area of research interest of M. Teneva – the teacher and the teaching profession is 

represented in a relatively larger part of the publications – 4.2, 6.2, 6.4, 6.5, 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 9.2. 

In this area are more or less all the publications devoted to the preparation of future teachers (7.9, 

7.10, 7.13) and the continuing qualification of teachers (7.11). 

In addition, there are also publications dealing with the current state of education and the school in 

Bulgaria (7.6, 7.7), the readiness of the children for school (6.1) and the problems of the integration 

of bilingual children as a consequence of the difficulties in learning the written official language 

(Bulgarian). 

The publications presented for review demonstrate the wide range of research interests of the 

candidate both in theoretical and practical terms.  

4. Main achievements and controversies in the scientific research presented through the 

publications. 



             The analysis of M. Teneva's publications justifies the following main achievements in her 

research: 

1. In depth, the essence of learning has been studied and a successful attempt has been made to 

distinguish between natural and school learning.  

2. The relationship between the cultural background, the social status of the students and their 

readiness for school learning has been studied. 

3. Various models for choosing the teaching profession are presented and analyzed. Differentiated 

are factors influencing the teachers' professional choice. 

4. The level of vocational orientation in the choice of the teaching profession was investigated and 

the dynamics of the professional choice of the students from the specialties in the pedagogical field 

is revealed. 

5. A four-component model of the primary teacher's profession is presented and justified, which 

includes a description of the specific requirements for the personality, the theoretical training and 

the professional achievements of the practitioners. 

         Along with these achievements, the analysis of the habilitation work raises issues related to 

some or other discussion points, namely: 

1. On p. 67, the text goes: "The term "efficiency" has entered the pedagogy fromf other areas of 

knowledge." – My question is: From what fields of knowledge deos the term "efficiency" come in 

pedagogy   and how is it defined  in these areas? 

2. P. 75 – "as "effective" can be defined such a school education, which is realized on the basis of 

well-selected scientific matter and optimal selection of didactic technology, which proceeds against 

the background of a positive motivational field under the influence of positive incentives towards 

students from the side of the educator and is realized with optimal expenses of time and effort on 

the part of the learners ". – My question is: What does the candidate mean in this case under "effort"? 

And what is meant by "optimal cost"? 

3. What contemporary didactic efficiency concepts does the candidate know? 

4. P. 81 – "The threshold value for the Bulgarian scale is reduced to 35% of the teaching material. 

This fact provokes us to think about the objectivity of the external evaluation scale of the knowledge, 

skills and competencies of the fourth grade students."– My question is: If we exceed the threshold 

of the Bulgarian external evaluation scale from 35% to 75% will the scale become more objective 

and if so, why? 

5. P. 95-96 – "Self-study can be done both in the classroom and outside. When it is done outside the 

formal organization of class and lesson, it is realized in the conditions of non-formal learning."– My 

question is: Within what kind of learning is the execution of homework by the pupil at home done 

– formal or informal and why? 

6. On pp. 113-116, the author considers that the effectiveness of school learning (in Bulgarian 

language and mathematics) can be measured on a five-level monopolar scale, each level 

corresponding to a certain percentage of mastered "learning knowledge". – Does this mean that the 

difference between successful learning and effective learning lies solely in the difference between 

the respective percentages of mastered "learning"? And what does the author understand under 

"studied knowledge" – the knowledge as a subjective-personal formation, the process of knowledge 

or a certain type and volume of learning content? 

           Some remarks may also be made on the publications submitted for review: 



1. In general, most of the author's core theses are based on sources from the mid-1990s, 80s and 70s 

of the last century (especially in the habilitation work!). And the publications submitted for the 

competition have been published since 2009. 

2. Obviously, there is a problem of citation and reference (especially in the habilitation work and 

related publications!). I assume that the unregistered borrowing of a considerable amount of texts 

from Prof. Marin Andreev's book "The Process of Learning. Didactic" in its various editions of 

1981onwards has been unintentionally allowed. But I would ask the candidate to answer the 

question if this is the case or not. And I would urge her not to allow such unconscious mistakes in 

the future! 

5. Conclusion 

Taking into account the above mentioned achievements of the candidate in the competition – Assoc. 

Prof. Maria Teneva, I propose to the honorable jury to get acquainted with the answers to the 

questions and to discuss them. Then to judge and decide on the award of the candidate for the 

academic position "Professor" in the professional field 1.2 Pedagogy (Theory of Education and 

Didactics). 

 

16.05.2019                                                      Author of the statement:  

                                                                                        

(Prof. Dr. Boncho Valkov Gospodinov 


