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Становище 

от доктор на науките /1.3. Методика на обучението по философия/ Яна Динкова Мерджа-

нова, професор /1.2. Професионална педагогика и Теория и методика на професионалното 

ориентиране/ в  СУ „Свети Климент Охридски“ 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „професор“ 

в Тракийския университет Стара Загора 

по област на висше образование 1.2. Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика/, обявен 

в Държавен вестник, бр.102 от 11.12.2018 г. за нуждите на Педагогически факултет 

 

I  Общо представяне на процедурата и кандидата – Конкурсът за професор оси-

гурява необходимата натовареност – 195 ч. лекции по Дидактика в педагогически специал-

ности. Документацията и процедурата са осъществени съобразно ЗРАСРБ и Правилника на 

Тракийския университет. 

Единственият кандидат доц. д-р Мария Славова Тенева е преподавател в ПФ на Тра-

кийския университет от 2009 година /като асистент/, а от 2012-та вече и доцент. Мария Тенева 

е работила 19 години като начален учител и вероятно това определя насочеността и компе-

тентността й в изследванията на значими проблеми на съвременното образование в начална 

училищна степен, с което и става доктор през 2008 г. Преподавателската, изследователската, 

публикационна дейност на доц. Тенева я определят логично като кандидат в обявения конкурс 

за нуждите на Педагогическия факултет, катедра Педагогически и социални науки. 

II  Обща характеристика на творческата продукция и дейността на кандидата  - в 

конкурса участват 21 публикации – 2 самостоятелни монографии; 5 статии в реферирани 

индексирани издания, 14 в неферирани и 2 студии. Внимание заслужава монографичният труд 

на доц. Тенева „Ефективност на училищното учене“. Авторката прави разлика между успешно 

и ефективно учене и извежда „надежден критерий за оценяване на ефективността на учи-

лищното учене – когато 90% от учениците овладяват 90% от знанията в даден учебен час“. 

Диференцирани са фактори, обуславящи различна степен на ефективност на ученето в учи-

лище за отделните ученици. Изложението е проблемно, базиращо се и на теоретични тези, и на 

емпирични данни, и на личен опит на автора. Не се спестяват резултатите, че липсата на го-

товност за училище се отразява неблагоприятно и решаващо върху ефективността на ученето 

сред малките ученици и че липсва удовлетвореност от логическото мислене в час. 

Втората монография „Кой е добър учител?“ е опит едновременно да се опише образът на 

добрия учител от студенти и учители и да се стандартизира този образ под формата на про-
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фесиограма. Откроява се значението на равнището на професионална ориентираност 

/коригирам израза на авторката „професионално ориентиране“/ и на формирания комплекс 

професионалнозначими качества при определяне на облика на добрия учител. Включен е и 

модел на професиограма на началния учител, базиран на резултатите от изследването. Осо-

бено в съвременните условия на динамични промени в условията на труд и ролите на учителя, 

този момент от работата на авторката заслужава специална подкрепа и в перспектива, за 

действително доразвиване и прилагане в нормативното регламентиране на труда на началния 

учител. 

Водещите статии на доц. Тенева фокусират върху интересните моменти от нейните 

монографии – взаимовръзката между културния произход, социалния статус на българския 

ученик и неговата училищна готовност; професионалните характеристики и качества на 

учителя; професиограмата на началния учител.  

В научното си творчество до този момент доц.д-р Мария Тенева определено заявява и 

развива своя вкус към сърцевинна проблематика на училищното образование, предимно в 

начална училищна степен с ирадииране в принципните постановки и за образованието въобще 

– проблемите на ефективността, свързани двустранно с основните участници в обучението – 

учениците и учителите. Тази връзка по един своеобразен начин е хомогенна и съответс-

тваща си и аз намирам това, всъщност, за идейното постижение на авторката и потен-

циален бъдещ научен принос-дело при неговото ярко теоретическо открояване – един 

вид става дума за професионализацията, за институционалното легитимиране на труда на 

ученици и учители – за първите чрез гарантиране на училищна готовност и стимулиране на 

покрепящи социални фактори, а за вторите – чрез професионално самоопределение и изг-

раждане на значими качества, изисквани и гарантирани от професиограма. Пожелавам на доц. 

Тенева съзнателно, мащабно и последователно да усъвършенства, да обосновава и да отстоява 

практическото внедряване на основната част от нейните стойностни резултати.  

В документите са описани 26 цитирания  - 3 в реферирани издания, 5 в мнографични 

източници с рецензиране и 18 в неферирани научни списания и издания. 

 III Значими научни теоретико-приложни приноси – освен общата идейна находка, 

посочена по-горе, изявените научни приноси са действително в две глобални посоки, посо-

чени адекватно и от самия кандидат:  

1. Изследване на ефективността на училищното учене – същност, фактори и предпос-

тавки, критерии, детерминанти, отношение успешно-ефективно учене. Конструиран е 

авторски инструментариум за измерване на ефективността на училищното учене за 3-4 
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клас. Готовността за училище и обективността на оценяването от учителя са изведени 

като фактори за ефективното учене и за мотивацията на ученика. 

2. Изследване и конструиране на професионално-педагогическия профил на началния 

учител – обоснована е ролята на професионалната ориентираност и са разкрити фак-

тори, оказващи влияние върху професионалния избор на учителите. Диференцирана е 

рангова скала за професионалнозначимите качества на учителя сред студенти от пе-

дагогически специалности, учители и ученици. Представен е модел на професиограма 

на началния учител.  

IV  Критични бележки и препоръки – те са част от научния и културен диалог и ба-

зирани на проблемни полета в настоящите трудове, провокират и подкрепят бъдещите изс-

ледвания на авторката: 

1. Въпрос: По отношение на ефективността на училищното учене – логическото мис-

лене ли е вътрешната качествена страна /качествен критерий/ на количествения 90 на 

90? 

2. Въпрос: Тъй като и професионалнозначимите качества на учителя, и облика му, и 

новите му роли в образованието са вечна, а и твърде актуална и изследвана тема, кои 

качества, кои компоненти от професионално-педагогическия профил, кои роли, 

специално на началния учител, авторката откроява като новост-изненада в нейните 

изследвания? 

3. Препоръка: Тъй като изискванията към професионалиста в професиограмата, като 

нормативно описание на професията, се базират на характеристиките на самия 

труд във физиологичен, психологически, организационно-управленски и социал-

но-етичен аспект, пожелавам на доц. Тенева да обогати тази част от нормативната 

стандартизация на медико-, психо- и социо-грамата на професията „начален учител“. 

4. Препоръка:   Кандидатът е научен работник с перспектива, препоръчвам още 

по-мащабна публикационна дейност, по-активна работа с докторанти – и за пре-

даване на опит, и за формиране на академична и научна школа, и за внедряване на 

авторски идеи чрез приемници в науката и в практиката на образованието. 

 

Заключение: Доц. д-р Мария Славова Тенева представя достатъчен брой и с ви-

соки качества научни трудове, демонстрира дългогодишен опит и продуктивност в работа със 

студенти, ученици. Отговаря на наукометричните показатели за „професор“. Творчеството 

й изразява автентичен и оригинален авторски почерк, на базата на коректно ерудирано 

педагогически транслирано използване на световни и български педагогически постижения за 
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авторски постижения в полето на профила на конкурса. Нейната академична дейност от-

говаря на заявената нужда на ПФ на Тракийския Университет за професор в съответ-

ното направление. Ето защо, с убеденост предлагам на членовете на уважаемото жури да 

подкрепят въвеждането на доц. д-р Мария Славова Тенева в академичната дръжност 

„професор“ в област на висше образование 1.2. Педагогика /Теория на възпитанието  и ди-

дактика/  за нуждите на ПФ, катедра Педагогически и социални науки, на ТУ  Стара Загора. 

 

април  2019  г.   Автор на становището:  

(проф. дпн Яна Мерджанова) 

 

 

 

 

 

Opinion 

by Doctor of Science /1.3. Methodology of Philosophy Teaching/ Yana Dinkova Merdjanova, 

Professor /1.2. Professional Pedagogy and Theory and Methodology of Vocational Orientation/ at 

Sofia University "St. Kliment Ohridski" 

regarding the materials submitted for participation in a competition 

to occupy the academic position "professor" 

at the Thracian University Stara Zagora 

by area of higher education 1.2. Pedagogy/ Theory of Education and Didactics/, announced in State 

Gazette, issue number 102 as of 11th  December 2018 for the needs of the Faculty of Education 

 

I General presentation of the procedure and the candidate - The competition for granting 

Professor title assures the necessary workload - 195 lectures on Didactics in pedagogical specialties. 

The documentation and the procedure were carried out in accordance with the Law on the Academic 

Staff Development in Republic of Bulgaria and the Regulations of the Thracian University. 
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The only candidate, Assoc. Prof. Maria Slavova Teneva, has been a lecturer at FE at Trakiya 

University since 2009 (as an assistant) and since 2012 has been an Associate Professor. Maria Teneva 

has been working for 19 years as a primary teacher and probably this fact determines the focus and 

competence of the research on significant problems of contemporary education at primary school, 

becoming a doctor in 2008. The teaching, research, publishing activities of Assoc. Teneva logically 

determines her as a candidate in the announced competition for the needs of the Faculty of education, 

Department of Pedagogical and Social Sciences. 

II General characteristic of the creative production and the activity of the applicant – The 

applicant includes 21 publications: 2 monographs; 5 articles in referenced indexed editions, 14 in 

non-standard and 2 in-study. Attention is paid to the work done by Prof. Teneva on the  

"Effectiveness of School Learning". The author distinguishes between successful and effective 

learning and provides a "reliable criterion for assessing the effectiveness of school learning - when 

90% of students master 90% of the knowledge at a school course." In the work factors are differen-

tiated as they determine different degrees of effectiveness of learning at school for individual pupils. 

The argumentation is problematic, based on theory, empirical data and personal experience of the 

author. It does not save the results that the lack of readiness for school reflects unfavorably and 

decisively the efficiency of the learning among the young pupils and that there is no satisfaction with 

logical thinking in class. 

The Second Monograph "Who is a Good Teacher?" is an attempt to describe the image of a 

good teacher by students and teachers at the same time, and to standardize this image in the form of a 

professiogram. There is a distinguished significance of the level of vocational orientating /I correct 

the expression "vocational orientation”/ and of the complexity of professional qualities in defining 

the appearance of the good teacher. A model of a primary teacher's profession based on the results of 

the study is also included. Especially in the current conditions of dynamic changes in working 

conditions and the roles of the teacher, this moment of the author's work deserves special support in 

the perspective of actual development and implementation in the normative regulation of the work of 

the primary teacher. 

The leading articles of Assoc. Prof. Teneva focus on the interesting moments of her 

monographs - the relationship between the cultural background, the social status of the Bulgarian 

pupil and his / her school readiness; the professional characteristics and qualities of the teacher; the 

primary teacher's profession. 

In her scientific work so far, Assoc. Prof. Maria Teneva definitely declares and develops her 

taste in the core problems of school education, mainly at primary school level, with the rationalization 

of the principles and the education as a whole - the problems of efficiency, connected bilaterally with 
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the main participants in the training - pupils and teachers. This relationship is homogeneous and 

corresponds inbetween, and I find this, in fact, the conceptual achievement of the author and a 

potential future scientific contribution in his brilliant theoretical highlighting - one is about 

professionalization, the institutionalization of the work of students and teachers - for the first, by 

ensuring school preparedness and stimulation of supporting social factors, and for the latter by 

professional self-determination and the development of significant qualities required and guaranteed 

by the professiogram. I express my admiration and wish to Prof. Teneva to consciously and 

consistently improve, justify and assert the practical implementation of the major part of its value 

results. 

The papers describe 26 citations - 3 in referenced publications, 5 in multiple sources with 

review and 18 in non-referenced scientific journals and publications.  

III Significant scientific theoretical and applied contributions - except the overall conceptual 

discovery, as described above, there are two outstanding scientific contributions that are truly global 

in two directions specified adequately by the applicant also: 

          1. Examining the effectiveness of school learning - essence, factors and preconditions, criteria, 

determinants, success-efficient learning. An author's toolbox for measuring the effectiveness of 

school learning for grades 3-4 has been constructed. The readiness for school and the objectivity of 

teacher’s assessment are derived as factors for effective learning and student motivation. 

         2. Investigation and construction of the teacher's professional-pedagogical profile - the role of 

professional orientation is justified and faculties have been revealed influencing teachers' 

professional choices. Different grades are the ranks of pedagogical majors, teachers and pupils. A 

model of a primary teacher's profession is presented. 

 

IV Critical remarks and recommendations - they are part of the scientific and cultural dialogue and are 

based on problematic fields in the present works, provoke and support the author's future researches: 

                1. Question: Regarding the effectiveness of school learning - logical thinking is the internal 

qualitative side (qualitative criterion) of the quantitative 90 per 90? 

                2. Question: Because the professional qualities of the teacher and their appearance and their new 

roles in education are eternal, but also very current and studied topic, which qualities, which components of 

the professional-pedagogical profile, what roles, especially the initial teacher, the author stands out as a 

novelty-surprise in her studies? 

                 3. Recommendation: Since the requirements to the professional in the professiogram, and the 

normative description of the profession, are based on the characteristics of the work itself in the 

physiological, psychological, organizational and managerial and social-ethical aspect, I wish Prof. Teneva to 
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enrich this part of the normative standardization of the medical, psycho- and socio-gram of the "primary 

teacher" profession. 

                 4. Recommendation: The candidate is a researcher with a perspective, I recommend even more 

extensive publishing, more active work with PhD students - and for the transfer of experience, and for the 

formation of academic and scientific schools, and for introducing author's ideas through successors in science 

and in the practice of education. 

 

Conclusion: Assoc. Prof. Maria Slavova Teneva presents a number of scientific papers with high 

quality, demonstrates long experience and productivity in working with students, students. Meets the 

scholarly metrics of "professor." Her work expresses authentic and original handwriting on the 

basis of correctly edited pedagogically translated usage of world and Bulgarian pedagogical 

achievements for author's achievements in the field of the competition profile. Its academic activity 

corresponds to the stated need of the University of Thrace for the professor in the respective 

field. That is why, with conviction, I offer to the members of the honorable jury to support the 

introduction of Assoc. Prof. Maria Slavova Teneva in the academic profession "professor" in 

the field of higher education 1.2. Pedagogy / Theory of Education and Didactics / for the needs of PF, 

Department of Pedagogical and Social Sciences, of Technical University Stara Zagora. 

 

         April 2019                                                                                    Author of the opinion: 

                                                                                                           (Prof. Yana Merdjanova) 
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