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Становище 
 

от доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, 
 

Относно: научните трудове на доц. д-р Мария Славова Тенева, 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” по Теория на възпитанието и дидактика, Професионално 

направление 1.2 Педагогика, област на висше образование 

1.Педагогически науки, обявен в Държавен вестник, бр. 102/11.12.2018 г.  

от Тракийския университет за нуждите на Педагогически факултет  

 

 

Представените документи и научна продукция от доц. д-р Мария 

Тенева съответства на изискванията на ЗРАСРБ и на условията за заемане 

на академични длъжности в Правилника на ТрУ за развитие на 

академичния състав. 

Кандидатът доц. д-р Мария Тенева представя за участие в конкурса  

23 научни публикации, от които:  

- Хабилитационен труд – 1  

- Монография – 1  

- Научни студии – 2  

- Статии и доклади публикувани в издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – 5  

- Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове – 14. 

От представените по конкурса научни публикации 21 са 

самостоятелни, а две статии са в съавторство. Научните публикации се 

основават на задълбочен теоретичен анализ и представителни изследвания. 

Авторката търси и предлага отговори на актуални и значими проблеми на 

педагогическата теория и практика. В разработките се очертават следните 

области на научни интереси на кандидата:  

- Дидактическа проблематика;  

- Личностно развитие;  

- Професионални проблеми на учителя. 

В представените научни публикации се очертават комплекс от 

сериозни научни теоретични и практико-приложни приноси в областта на: 

Дидактическата проблематика  

- Разкрита е и обоснована чрез резултати от емпирично изследване 
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взаимовръзка между културния произход, социалния статус на ученика и 

неговата готовност за училищно учене. Готовността за училищно учене е 

представена като един от ключовите фактори за реализиране на 

дидактическата ефективност. 

- Акцент в научната продукция са проблемите за ефективността на 

училищното учене в тяхната комплексност: теоретично е обогатена 

същността на ученето, като е направено разграничение между природното 

и училищното учене; обоснован е надежден критерий за оценяване на 

ефективността на училищното учене; изследвана е проекцията на 

обективното оценяване върху мотивацията на ученика за ефективно 

училищно учене; ниската ефективност на училищното учене е 

диференцирана като рисков фактор за отпадане на учениците от училище; 

изследвани са нагласите на практикуващите учители към критериите за 

оценяване на училищното учене; 

- Обхватно е изследвана дидактическа ефективност като са 

диференцирани фактори и предпоставки за реализирането ѝ; в практико-

приложен план е конструиран авторски инструментариум за измерване на 

ефективността на училищното учене на учениците от 3. и 4. клас на 

началния етап на основното образование; изследвана е ефективността на 

училищното учене по български език в 3. клас и по математика в 4. клас. 

- Анализирани са предизвикателствата, с които е призвано да се 

справи съвременното училище.  

Приноси в областта на Педевтологията  

- Относно избора на педагогическата професия: разкрита е триадна 

обвързаност между потребностите на личността, нейните способности и 

интереси при избора на професия; представени и анализирани са различни 

модели за избор на учителската професия; диференцирани са фактори, 

оказващи влияние върху професионалния избор на учителите; изследвано е 

равнището и динамиката на професионално ориентиране при избора на 

учителската професия.  

- Диференцирана е рангова скала за професионално значимите 

качества на учителя, съобразно проучените становища на студенти от 

педагогически специалности, практикуващи учители и ученици от 

различни образователни етапи и степени.  

- В практико-приложен план е подбран и апробиран надежден 

инструментариум за диагностициране на факторите определящи облика на 

добрия учител. Като такива са приети равнището на професионално 

ориентиране при избора на учителската професия и формираният комплекс 
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от професионално значими качества на учителя. Диагностицирани са 

качества, характеризиращи облика на добрия учител, съобразно проучени 

становища на студенти от педагогически специалности и на практикуващи 

учители.  

- 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.  

- Разкрити са водещи тенденции в подготовката и квалификацията на 

учители в Европейското пространство. Представени са съвременни идеи за 

изменени функции и нови професионални роли, които е призван да 

реализира съвременният учител;  

- Анализирани са актуални проблеми в дейността на българския 

учител: разкрито е ниско равнище на доцимологична компетентност на 

българския учител; установена е тенденция към субективно разбиране на 

критериите за оценяване от страна на учителите, независимо от тяхната 

възраст и продължителност на педагогическия им стаж в години.  

Значимостта на научната продукция на доц. Мария Тенева се 

потвърждава от факта, че намира отражение като основа в научните 

педагогически търсения на други автори. Кандидатката представя за 

участие в конкурса 26 цитирания, от които 3 в чужбина – Гърция, 

Македония, Украйна. Този факт потвърждава интернационалната ценност 

на трудовете. Популяризирането на резултатите от научните идеи, 

изследвания и анализи кандидатът реализира и чрез участие с осем доклада 

в международни научни форуми в чужбина – Охрид (Македония), 

Кировоград (Украйна), Казан (Русия), Одрин и Истанбул (Турция), Загреб 

(Хърватия), Прага (Чехия). Оценка за качеството и обема на научната 

работа на кандидата е и наградата за публикационна дейност на ТрУ – 

Стара Загора за 2018 г. 

Научният опит и компетентност на доц. Мария Тенева намира 

реализация и в аспекта развитие на академичния състав чрез научното 

ръководство и успешна защита на ОНС „Доктор“ на ас. Галена Терзиева с 

дисертационен труд на тема: ,,Формиране на професионална 

компетентност за адаптирано физическо възпитание в обучението на 
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студенти от педагогически специалности”, защитен на 07.12.2018 г. 

Участва като член в научно жури в четири конкурса за придобиване на 

ОНС „доктор“ и научна длъжност. Като научен секретар към 

Педагогическия факултет доц. Мария Тенева винаги проявява отзивчивост 

и оказва помощ и подкрепа в научната дейност и израстване на колегите.  

Приложените към конкурса материали представят изключително 

богата и активна организационна и проектна дейност на доц. Мария 

Тенева: участие в редакционния състав на Годишника (,,Списание за 

образователна наука и изкуства”) и ,,Студентски алманах” на 

Педагогически факултет, участие в научния комитет и провеждането на 

Международния балкански конгрес за образование и наука; участие в 

множество международни, национални и университетски проекти.  

В представените материали е посочено участие в три национални и 

един международен научни и образователни проекта за разглеждания 

период 2012-2019 г.  Доц. Мария Тенева е инициатор и ръководител на два 

университетски проекта. Успешността на проектите е резултат и на 

организаторските ѝ умения, уменията за работа в екип и изключителна 

академична етика. 

В приложените документи е посочено, че кандидатът е автор на  

учебни програми. Учебните дисциплини кореспондират с научните 

интереси, публикациите и научната специалност, по която е обявен 

конкурсът. Разработените учебни програми са по следните дисциплини: 

Дидактика - за всички специалности в ОКС „бакалавър“ от номенклатурата 

на Педагогическия факултет и СДК ,,учител”; Дидактика за начален етап – 

за специалност ПНУП в ОКС „магистър“; Социално-педагогическа работа 

и консултиране на деца – за специалност Консултиране … в ОКС 

„магистър“; Социално-педагогически инженеринг II част, Управление на 

класната стая – за специалност Мениджмънт … в ОКС ,,Магистър”; 

Педагогика на общуването; Доцимология и др. Автор е на електронен курс 

„Планиране на учебни занятия по дидактика“. Подчертан е стремежът в 

учебните програми да се отразяват новите стандарти и тенденции в 

подготовката и повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти и развитие на ключови компетентности. 

Доц. Мария Тенева е участвала в 3 мобилности по програма Еразъм в 

университети в Истанбул (Турция) и Краков (Полша), чрез което съдейства 

за разширяване на международните научни и академични контакти с 

колеги от педагогически университети и факултети, както и за обогатяване 

на собствения опит на академичната общност на Педагогически факултет. 
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Активната академична ангажираност на доц. Мария Тенева включва и 

научно ръководство на пет дипломанта в ОКС „бакалавър“ и „магистър“. 

Цялата академична, научна и проектна дейност и продукция на доц. д-

р Мария Тенева съответства на обявения конкурс. 
 

В заключение – считам, че са налице достатъчно основания за 

положителна оценка на представените материали на кандидата доц. д-р 

Мария Славова Тенева. Обхватът и задълбочеността на представените 

научни разработки по значими педагогически проблеми определя моето 

становище - предлагам на научното жури по конкурса и на Факултетния 

съвет на Педагогически факултет при Тракийски университет да присъдят 

на доц. д-р Мария Славова Тенева академичната длъжност 

„професор” по Теория на възпитанието и дидактика, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. 

Педагогика. 

  

22.04.2019 г.                                   Член на научното жури: ………………….. 

Стара Загора                                             /доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда/ 

 

Position 

 

by Assoc. prof. Ivanka Nikolaeva Shivacheva-Pineda, PhD 
 

Regarding: the scientific work of Assoc. prof. Maria Slavova Teneva, 

presented for participation in the competition for academic position “professor” 

in Theory of Education and Didactics, Professional direction 1.2 Pedagogy, 

Higher education area 1. Pedagogical Sciences, announced in State Gazette, 

issue no. 102 / 11.12.2018 from the Thrakia University for the needs of the 

Faculty of Pedagogy 

 

 

The presented documents and scientific output by Assoc. prof. Maria 

Teneva corresponds to the requirements of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the conditions for occupying 

academic positions in the Regulations of Thrakia University for the development 

of the academic staff. 

The candidate, Assoc. prof. Maria Teneva, presents 23 scientific 

publications, of which: 

- Habilitation work - 1 
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- Monograph - 1 

- Scientific studies - 2 

- Articles and reports published in publications, referenced and indexed in 

world-famous scientific data bases - 5 

- Articles and reports published in unrefined journals with scientific review 

or published in edited collective volumes - 14. 

Of the scientific papers presented in the competition, 21 are independent 

and two articles are in co-authored. Scientific publications are based on in-depth 

theoretical analysis and representative research. The author seeks and offers 

answers to current and significant problems of pedagogical theory and practice. 

The researches outline the following areas of scientific interest of the applicant: 

- Didactic problems; 

- Personal development; 

- Professional problems of the teacher. 

The presented scientific publications outline a complex of serious scientific 

theoretical and practical applications contributions in the field of: 

Didactic problems  

- A correlation between the cultural background, the social status of the 

student and his readiness for school learning has been also revealed and based 

on the results of an empirical study. Readiness for school learning has been 

presented as one of the key factors in realizing didactic effectiveness. 

- The problems of the effectiveness of school learning in their complexity 

are the emphasis on scientific output: the essence of learning has been 

theoretically enriched, making a distinction between natural and school learning; 

a reliable criterion for assessing the effectiveness of school learning has been 

justified; the projection of objective assessment on student motivation for 

effective school learning has been studied; the low effectiveness of school 

learning has been differentiated as a risk factor for dropping out of school; the 

attitudes of practicing teachers towards the criteria for assessing school learning 

have been studied; 

- Didactic efficiency has been studied broadly as have been differentiated 

the factors and the prerequisites for its realization; in practical and applied 

aspect, an author's tool for measuring the efficiency of school learning of pupils 

in grades 3 and 4 of the initial stage of primary education has been constructed; 

the effectiveness of school learning in Bulgarian language in 3rd grade and in 

mathematics in 4th grade has been studied. 

- The challenges faced by contemporary school have been analysed.  

Contributions in the field of Pedevtology  
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- About the choice of the pedagogical profession: a triadic connection 

between the needs of the person, his / her abilities and interests in choosing a 

profession has been revealed; different models for choosing the teaching 

profession have been presented and analysed; the factors influencing on 

teachers' professional choices have been differentiated; the level and dynamics 

of professional orientation in the selection of the teaching profession have been 

studied.  

- The rank scale of the teacher's professionally significant qualities has 

been differentiated, according to the studied views of students from pedagogical 

specialties, practicing teachers and pupils from different educational stages and 

grades.  

- In the practical and applied plan, a reliable tool for diagnosing the factors 

determining the appearance of the good teacher has been selected and tested. As 

such have been accepted the level of professional orientation in the selection of 

the teaching profession and the set of professionally significant qualities of the 

teacher. Qualities that characterize the character of the good teacher have been 

diagnosed, according to the opinions of students from pedagogical specialties 

and practitioners teachers.  

- A four-component model of the primary teacher's professiograms has 

been presented and justified, which includes a description of specific 

requirements for personality, theoretical training and professional achievements 

of practitioners of this profession. The primary teacher's professiograms has 

been based on the idea of interdependence between the components: a 

medikograma, a psychogram, a sociogram, and the requirements for the primary 

teacher's professional training.  

- Main trends in the preparation and qualification of teachers in the 

European Space have been revealed. Contemporary ideas for changed functions 

and new professional roles have been presented, which is called upon to realize 

the modern teacher;  

Current problems in the activity of the Bulgarian teacher have been 

analysed: there is a low level of dochimological competence of the Bulgarian 

teacher; there is a tendency towards a subjective understanding of the 

assessment criteria by teachers regardless of their age and duration of 

pedagogical experience in years.  

The significance of the scientific production of Assoc. prof. Maria Teneva 

is confirmed by the fact that it is reflected as a basis in the scientific pedagogical 

searches of other authors. The candidate has submitted 26 citations to the 

competition, of which 3 abroad - Greece, Macedonia, and Ukraine. This fact 
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confirms the international value of the works. The candidate has realized the 

popularization of the results of the scientific ideas, research and analyses also by 

participated in international scientific forums abroad with eight papers - Ohrid 

(Macedonia), Kirovograd (Ukraine), Kazan (Russia), Edirne and Istanbul 

(Turkey), Zagreb (Croatia ), Prague (Czech Republic). An evaluation of the 

quality and volume of the scientific work of the applicant is also the prize for 

publishing activity of the Trakia University - Stara Zagora for 2018. 

The scientific experience and competence of Assoc. prof. Maria Teneva 

has been realized also by the development of the academic staff through the 

scientific leadership and successful protection of PhD degree of Galena 

Terzieva, with dissertation on topic: "Formation of Professional Competence for 

Adjusted Physical Education in the Education of Students of Pedagogical 

Specialties", protected on 07.12.2018. Assoc. prof. M. Teneva participated as a 

member of a scientific jury in four contests for the acquisition of PhD degree 

and a scientific position. As a scientific secretary at the Faculty of Pedagogy, 

Assoc. prof. M. Teneva always expresses responsiveness and lends support and 

help in the scientific research and development of colleagues.  

The materials attached to the competition represent an extremely rich and 

active organizational and project activity of Assoc. prof. Maria Teneva: 

participation in the editorial staff of the Yearbook ("Magazine for Educational 

Science and Arts") and "Student's Almanac" of the Faculty of Pedagogy; 

participation in the Scientific Committee and conducting of the International 

Balkan Congress on Education and Science; participation in many international, 

national and university projects.  

The presented materials include participation in three national and one 

international scientific and educational project for the period 2012-2019. Assoc. 

prof. M. Teneva is the initiator and head of two university projects. The success 

of the projects is also the result of her organizational skills, teamwork skills and 

exceptional academic ethics. 

The attached documents state that the candidate is the author of curricula. 

The courses correspond to the scientific interests, publications and the scientific 

specialty under which the competition was announced. The curricula developed 

are by the following courses: Didactics - for all Bachelor's degree specialties in 

the nomenclature of the Faculty of Pedagogy and for the professional 

qualification "teacher"; Didactics for primary school - for the specialty Pre-

school and primary school pedagogy in the Master's degree; Social and 

pedagogical work and counselling of children - for the specialty Counselling ... 

in the Master's degree; Socio-Pedagogical Engineering II part, Management of 
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the classroom - for the specialty Management … in the Master's degree; 

Pedagogy of communication; Dotsimologiya and others. She is the author of the 

e-course "Planning of classes in Didactics". In the curricula has been 

emphasized the aspirations to reflect the new standards and trends in the 

preparation and improvement of the qualification of the pedagogical specialists 

and the development of key competencies. 

Assoc. prof. M. Teneva has participated in 3 Erasmus mobility programs at 

universities in Istanbul (Turkey) and Krakow (Poland), which helping to expand 

international scientific and academic contacts with colleagues from pedagogical 

universities and faculties, as well as enrich own experience of the academic 

community of the Faculty of Pedagogy. 

The active academic engagement of Assoc. prof. M. Teneva also includes 

the scientific leadership of five graduate students in Bachelor's and Master's 

degrees. 

The whole academic, scientific and project activity and production of 

Assoc. prof. Maria Teneva correspond to the announced competition. 
 

In conclusion - I believe that there are sufficient grounds for a positive 

evaluation of the presented materials of the candidate Assoc. prof. Maria 

Slavova Teneva. The scope and depth of the presented scientific developments 

on significant pedagogical problems determine my opinion - I offer to the 

scientific jury of the competition and to the Faculty Council of the Faculty of 

Pedagogy at the Thracian University to confer to Assoc. prof. Maria Slavova 

Teneva the academic position "Professor" in Theory of education and 

didactics, Higher education area 1. Pedagogical sciences, Professional direction 

1.2. Pedagogy. 

  

22.04.2019.                                Member of the Scientific Jury: ………………… 

Stara Zagora                             /Assoc. prof. Ivanka N. Shivacheva-Pineda, PhD/ 

 

 

 


