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Становището е възложено по решение на Научното жури, определено

със Заповед на Ректора на Варненския свободен университет „Черноризец
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Дисертационният труд е обсъден на заседание в Катедра

„Психология“ към Юридически факултет при Варненски свободен

университет „Черноризец Храбър“ и е насочен за защита пред Научно

жури.



И както цитира авторката на дисертационния труд СУЗАН АБУ

ХАДРА: „В крайна сметка най-същественият фактор за успеха на едно

дете е положителното включване на родителите.“ /Джейн Д. Хъл/ Това

означава, че вече може да се приеме разглеждания проблем като актуален.

В изследването се търси допълнително и тройната връзка между учител,

ученик и родители в Израел от гледна точка на сложната система от

взаимодействия при тях и перспективите целенасочено положително да се

окаже влияние на мотивацията в учебния процес.

СУЗАН АБУ ХАДРА работи от шест години в тази област като

образователен консултант в основно училище в село Кана. Това позволява

да се използва симбиозата между практически опит и научни изследвания

за разработване, прилагане и усъвършенстване на модел на

взаимодействие „учител – ученик – родители“.

Научно-изследователската работа по дисертационния труд успешно

се осъществява при формулиране на проблема, изготвяне на структура,

литературно проучване по темата на дисертацията, систематизиране на

подходящите актуални изследвания по темата от последните години,

подготовка на инструментариум за провеждане на изследване. В резултат

на задълбочената работа е разработен дисертационен труд с общ обем от

144 страници и съдържа увод, три глави, списък на използваната

литература. Текстът включва 7 таблици, 10 фигури и 20 графики. Списъкът

на използваната литература включва 80 източника на английски език и

еврит.

Следва специално да се отбележи, че още при изграждането на

концепцията на дисертационния труд СУЗАН АБУ ХАДРА е заложила

практико-приложната насоченост, като основна в своето изследване, което

веднага предполага и сериозен приносен характер.

Научната продукция на докторантката се характеризира с

аналитичност и прецизност. Резултатите от научното изследване са

представени във висок стил и език. По структура отговарят на

изискванията и стандартите за академични публикации. Акцентът е върху

активната роля на родителя за развиване на потенциалните възможности



на децата в училищна среда. Характерно за представения труд е широкото

използване на въпросници и документални източници за потвърждаване

или опровергаване на издигнатите хипотези. Проблемът се разглежда

многоаспектно, като задълбочено се анализират плюсовете и минусите при

активността на родителите в дейността на учениците в училище и у дома

сред ученици от 1 до 6 клас в няколко различни училища. Допълнително се

изследва и стила на ръководство на училището, нивото на удовлетвореност

на общността и на ръководителя от училището, удовлетвореността на

родителите от училището.

Още тук искам да отбележа, че в това могат да се заключат

основните приноси на кандидат-докторанта, тъй като вече има предявен

анализ от гледна точка на значението на родителя в мотивацията за учене.

Отделно е обоснована ползата от взаимодействието между родителите и

учителите в процеса на обучението в мултикултурно общество като във

тази връзка са обосновани най-често срещаните трудности в общуването

между родители, ученици и учители.

Приемам претенциите за приноси на докторантката, като значими,

заради тяхната полезност и възможна практическата приложимост.

Не намирам основание за критични бележки - дисертационният труд

се откроява с широта и дълбочина на научния анализ и със синтезирани

предложения. Личният принос на докторанта в получаването на

резултатите в дисертационния труд е ясно и точно оценим.

Не ми е известно да има некоректно използване на литературните

източници, или да са постъпили сигнали относно дисертационния труд и

публикациите на СУЗАН АБУ ХАДРА за плагиатство.

Получените в дисертационния труд резултати са публикувани в три

научни публикации, които са осигурили необходимата публичност на

постиженията и приносите в изследването.

Авторефератът съответства на изискванията и отразява основните

тези, направените изводи и научните постижения в дисертационния труд.



По отношение на минималните национални изисквания по групите

показатели за образователната и научна степен „доктор“ СУЗАН АБУ

ХАДРА показва в справките си, че ги притежава.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд съдържа научно-приложни

резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят

на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за прилагането му.

Представените материали и дисертационни резултати напълно

съответстват и на специфичните изисквания на ЗРАСРБ.

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка

за проведеното изследване, представено от дисертационния труд,

автореферата, постигнатите резултати и приноси, и предлагам на

почитаемото научно жури да присъди образователната и научна степен

‘ДОКТОР’ на СУЗАН АБУ ХАДРА в Професионално направление 3.2.

„Психология“ Докторска програма „Педагогическа и възрастова

психология“

30. 07. 2022 г. Изготвил становището:

проф. д.н. Майяна Митевска


