Становище
от доц. д-р Петър Кирилов Нешев, Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“, член на Научно жури, съгласно заповед на Ректора
на ВСУ „Черноризец Храбър“ № 1499 от 20.12.2019 г.
Относно: представен дисертационен труд със заглавие
„Психологически аспекти на влиянието на ритуалите в израелската
култура за подобряване на общуването в училище” за присъждане на
образователната и научна степен „доктор по психология” от Ирис Битон
докторант на самостоятелна подготовка в професионално направление 3.2.
„Психология”, докторска програма „Социална, организационна и
консултативна психология„, Катедра „Психология” към Юридически
факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Представеният дисертационен труд е посветен на актуален и значим
проблем от областта на съвременната социална психология. Докторантката
е изследвала същността, значението и проявите на различни ритуали от
израелската култура в училищна среда. С примери от практиката авторката
е представила мястото и смисъла на ритуалите в общуването между
учители и ученици, родители и учители, родители и деца.
Дисертационният труд е в обем от 191 страници и съдържа увод, три
глави, списък на използваната литература. Текстът съдържа 14 таблици и
10 фигури. Списъкът на използваната литература включва 144 източника
на английски език и еврит и 3 интернет страници.
В глава първа „Научни теории и подходи към ритуалите в израелсктата
култура“ е направен научно-теоретичен обзор на ритуалите и значението
им за сплотяването на израелската общност. Тук авторката разглежда
ритуалите като социално явление, причините за тяхната поява, видовете
ритуали и преди всичко спецификата на ритуалите в израелската
образователна система. Докторантката е представила различни теории за
ритуалите, като е направила сравнителен анализ между класически и
съвременни теории. Тя е систематизирала характеристики на израелската
култура според теорията на Хофстеде.
Съществено място в дисертационния труд е отделено на ритуалите
„сутрешна среща“ и „посрещане в училище“. Според авторката тези
ритуали са свързани с нормите на общуване и на поведение на учениците,
учителите и ръководството на училището. Докторантката твърди, че
ритуалите в израелското училище са не по-малко важни от обучението,
социализацията и възпитанието на учениците. Това е така според

авторката, защото именно чрез ритуалите учениците усвояват три основни
вида ценности – равнопоставеност между учениците и училищното
ръководство, създаване на чувството за общност, изграждане на общностна
идентичност.
Авторката обяснява ритуалите и като възможност, учениците,
родителите и учителите да покажат своята съпричастност към найдостойните постижения на националната култура на Израел. По този начин
ритуалите помагат за правилното социално, морално, когнитивно и
емоционално развитие на учениците.
Във втора глава, озаглавена „Психологически характеристики и статут
на учителя в Република Израел“ са описани типичните психологически
характеристики на професията на учителя в Република Израел, както и
неговият статут в обществото. Представени са актуални програми за
обучение на преподавателите в Израел и по целия свят. Посочена е ролята
на учителя в образователната система в Република Израел и силата на
авторитета му в обществото. Разкрити са условията на труд на учителите,
организицията на учебния процес, психологическата атмосфера и
възможностите за професионално развитие на преподавателите.
В трета глава, озаглавена „Емпирично изследване на ритуалите като
отражение на израелската култура в образователната система” подробно са
описани: изследваните лица, използваните методи за събиране на
емпиричните данни, процедурата на емпиричното изследване,
инструментите, хипотезите на емпиричното изследване и методите за
анализ на данните. В проведеното изследване се търсят отговорите на
следните въпроси:
1. Как се провеждат ритуалите за среща и посрещане в държавните
начални училища в Република Израел?
2. Какви са характеристиките на сходството и разликата на тези
ритуали?
3. Как се възприемат и обясняват тези ритуали от учителите и
родителите?
4. Каква е степента на влияние на сутрешните ритуали за срещи и
приветствия, които носят различни измерения на културата върху
статута на учителя в Израел?
Задачите на изследването са:
1. Да се разкрият психологическите аспекти на ритуалите в
израелската култура.
2. Да се проучи влиянието на два от често срещаните ритуали върху
изграждането на статута на учителя.
3. Да се анализират и подобрят условията за прием в педагогическите
специалности в Република Израел.
4. Да се разработи модел за успешно партньорсто между родители,
учители и ученици.
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Резултатите са коректно обработени и интерпретирани. От практическа
гледна точка резултатите могат да бъдат използвани като основа за
разработване на съвремемнни програми за обучение и професионално
развитие на учители и директори в духа на водещите реформи в
Министерството на образованието в Израел – „Новият хоризонт“ и
„Смелост за промяна“.
Теоретичните и приложните постижения, постигнати в дисертационния
труд, са популяризирани в научните публикации на докторантката.
Авторефератът представя адекватно и точно съдържанието,
структурата, научните достойнства, водещите идеи, постигнатите
резултати и приносите на дисертационния труд.
Научните и научно-приложните приноси на дисертационния труд са:
1. Направена е систематизация на различни научни теории и
подходи за обяснение на ритуалите в израелската култура.
2. Представени са най-съществените характеристики на израелската
култура, като е използван обяснителният модел на Хофстеде.
3. Извършен е сравнителен анализ на два от най-актуалните ритуала
в съвременната израелска образователна система – «Широко
разкриване към цялото семейство» и «Седнете с нас като член на
семейството, а не като непознат».
4. Посочени са специфичните условия на труд и психологическите
фактори, влияещи върху работата на преподавателите в Израел.
5. Разкрити са най-честите трудности в общуването между
родители, ученици, учители и директори на училища.
6. Предложени са работещи програми в израелски училища за
обучение и професионално развитие на учители и директори. Тези
програми повишават качеството на преподаване, общуване и
удовтлетвореност от преподавателската професия.
В заключение – дисертационният труд със заглавие „Психологически
аспекти на влиянието на ритуалите в изрелската култура за подобряване на
общуваннето в училище” е много добре структуриран, стилово е издържан,
разкрити са теоретичните основания на темата и е представена
практическата приложимост на различни ритуали от израелската кулутура
за подобряване на общуването в училище. Като имам предвид научната
аргументация на изследвания проблем, постигнатите значими резултати в
дисертационния труд и ценната им практическа приложимост за
подпомагане на реформите в образователната система в Израел, изразявам
положителното си мнение и гласувам на докторант Ирис Битон да бъде
присъдена образователната и научна степен „доктор по психология”.
Варна, 16. 01. 2020 г.

Доц. д-р Петър Нешев
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