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    Данни за дисертанта 

Професионалният и творческият път на Константинос Тафилис 

демонстрират последователност, целенасоченост и прецизност на 

научните интереси и траен стремеж към съвместяване на теоретичната 

подготовка с образователна професионална дейност. Като се има предвид 

фактът, че обектът на изследване в рецензирания дисертационен труд 

включва изследване на зависимости и детерминанти в юношеска възраст, 

априори очакваме професионализъм и задълбоченост, отразяващи 

хуманното търсене на практически подходи, съответстващи на най-

актуалните световни практики, адаптирани към спецификата на 

образователните  услуги в Гърция.  За докторанта е присъща ерудиция и 

интелектуален капацитет, заслужаващи несъмнена позитивна оценка.  

Тези заключения са отразени  и в неговото кариерно развитие. 

     Актуалност на разглеждания в дисертацията научен проблем 

Разглежданият в дисертацията научен проблем е новаторски и 

креативен, с несъмнена практическа насоченост, позициониран в полето 

на възрастовата и педагогическата психология.  

      В теоретико-приложното изследване се анализират и проучват 

концепциите за междуличностните отношения и връзката им със   

самооценката, увереността в себе си и тревожността сред юношите, 

живеещи в Гърция. Субективният поглед на автора търси приложението на 

позитивната психология при справянето с проблемите на юношите, а 

изследователските му умения успяват да обвържат позицията му с 

адекватно и прецизно емпирично изследване. 



   Данни за дисертацията и автореферата 

От семантиката на ключовите понятия в заглавието е ясно, че 

докторантът е положил научно-изследователските си усилия в широкото 

дискусионно поле на съвременната възрастова и педагогическа 

психология.  

Целта на настоящото изследване е да предостави системно 

верифициран анализ на ключовия въпрос за връзката между 

междуличностните отношения, чувствата на тревожност и увереност и 

самооценката на индивидите в периода на юношеството. Акцент е 

поставен върху операционализирането на изследователска рамка с 

практическа приложимост при изграждането на работещи образователни 

стратегии в училищната среда.  

При реализацията на целта докторантът съумява коректно да изпълни 

заложените в дисертационния труд изследователски задача. Конструктът  

„самооценка“ е анализиран многопластово и задълбочено като е откроена 

връзката ѝ с  тревожността сред юношите.  

Фокусирано и аналитично са разгледани междуличностните отношения 

в тийнейджърска възраст. Резонно е поставен акцент върху спецификата 

на общуването в социалните мрежи. 

Доказана е ролята на високата самооценка и увереността като 

предиктори за успешно справяне в училищна среда. 

Доказано е отрицателното въздействие на тревожността сред учениците 

върху самооценката им и междуличностните им взаимоотношения. 

Смислов и изследователски акцент е концепцията за т.нар.“позитивно 

образование” като “приложна позитивна психология в образованието” 

Позитивното образование се разглежда като специфичен подход към 

образованието, който подчертава значимостта както на традиционните 

академични постижения, така и на уменията, които водят до развитие на 

благосъстоянието. Поддръжниците на подхода, между които е и 

докторантът, приемат фундаментите на позитивното образование и 

предполагат, че училищата могат да развиват благосъстоянието и 

положителните образователни постижения. 

Дисертационният труд съдържа увод, три глави, заключение, 

литература и приложения. Съдържанието на всяка глава е разделено на 

отделни параграфи. Основният текст съдържа адекватни таблици и 

фигури. Използваната литература е обвързана с темата на дисертационния 

труд и съответства на разглежданата проблематика.  



Съдържателен акцент в изследването е поставен върху теоретичната и 

емпиричната верификация на понятия като юношество, самооценка, 

тревожност, междуличностно взаимодействие.  

В дисертацията е представен прецизен концептуален изследователски 

модел със следните акценти: 

Високата самооценка е свързана с по-малко стресиращи преживявания, 

както и с повишаване на инициативността и положителните емоции. 

Отношенията с връстниците могат да имат своите неоспорими 

предимства за юношата, но те могат да бъдат и значителен стресов фактор 

и предиктор за социална тревожност. Положителните отношения с 

връстниците могат да бъдат предпазващи и създаващи сигурност за 

младежите и да функционират в противовес на появата на тревожност 

Позитивната психология се приема и анализира като научно 

информирана перспектива за онова, което прави живота годен за живеене. 

Тя се концентрира върху аспекти от състоянието на човека, които водят до 

щастие, реализация и разцвет. 

Емоционалното регулиране е необходим компонент от психичния свят 

на юношата и предполага връзка между самооценката, емоционалната 

ситуация, идентичността, чувствата и отношенията с връстниците. 

Теоретичните изводи са верифицирани чрез авторско емпирично 

изследване, базирано на допускането, че е налице значима връзка между 

нивото на самооценка сред юношите, различните нива на тревожност като 

състояние и черта от характера и ползването на социалните мрежи. 

Проведеното изследване е структурирано и анализирано коректно и 

задълбочено. Обхватът му съответства на изискванията за такъв тип 

научен труд. 

Авторефератът синтезирано и точно отразява съдържанието на 

дисертационния труд. Количеството и качеството на научните публикации 

на докторанта съответстват на критериите.  

     Научни приноси 

В теоретичен аспект могат да се открият следните научни приноси: 

 Чрез използване на интегрален изследователски подход е проучена и 

систематизирана информацията за категориите „самооценка“, 

„тревожност“, „агресия“ и др. Направените констатации и 

аналитични наблюдения са основа за формулиране на изводи и 



заключения, позволяващи верифициране на подход, определен като 

“приложна позитивна психология в образованието”. 

  Задълбочено и всеобхватно са анализирани спецификата на 

психиката и междуличностното взаимодействие в юношеска 

възраст. Откроено е влиянието им върху елементите на 

удовлетвореността. 

  Проучени са предикторите,  които комплексно влияят и определят 

уверенността сред подрастващите. 

 Установени и коментирани са корелациите между увероност, 

самооценка, тревожност и ползване на социални мрежи. 

В приложен аспект могат да се открият следните научни приноси:: 

 Установени са различията по пол и възраст на изследваните лица по 

отношение на самооценката, тревожността, агресията и ползването 

на фейсбук. 

  Емпирично е доказано взаимовръзката между личностните 

характеристики и аспектите на увереността в процеса на обучение. 

 Предложен е иновативен модел и практически инструмент за 

повишаване на увереността чрез прилагане на позитивен подход в 

образованието  

 Моделът на изследването е описан комплексно. Предметът, обектът, 

целта и задачите са точно формулирани. Приложена е подходяща 

методика за изследване на измерваните величини. 

 Проверката на заложените хипотези е осъществена посредством 

подходящ инструментариум и статистическа обработка на данните. 

Извършеният качествен сравнителен анализ на резултатите е 

коректно осъществен.  

 Формулираните изводи са релевантни на конкретното изследване, а 

обобщението има реалистична приложимост. 

Бележки и препоръки 

Представената разработка показва добрата  теоретична и практическа 

подготовка на докторанта по изследваните проблеми, както и умението му 

да обработва, интерпретира, анализира и обобщава резултати от проведено 

психологическо изследване. Разработката е балансирана и добре 

структурирана.  



Направените изводи са релевантни на теоретичното проучване и 

получените данни. 

 

 Заключение 

Научната ерудиция и изследователска компетентност, 

демонстрирани в разработката са гаранция за бъдещо професионално 

израстване. В заключение считам, че дисертационният труд е задълбочено, 

защитимо и значимо научено изследване и убедено ще гласувам „ЗА“ 

присъждане на образователната и научна степен „доктор”, област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление  3.2 Психология, научна специалност 

„Образователна и възрастова психология“ на Константинос Тафилис. 
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