
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 

КАТЕДРА „МУЗИКА” 

 

ГИНА ПАНЧЕВА КОЛЕВА 

 

ВОКАЛНИТЕ МУЗИКАЛНИ ИМПРОВИЗАЦИИ КАТО СРЕДСТВО 
ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

НА УЧЕНИЦИТЕ І-ІV КЛАС 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

на дисертация  
за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” по 

професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението 
по…(Педагогика на обучението по Музика) 

 
 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

   ДОЦ.Д-Р ЛЮДМИЛА ВЕЛЧЕВА 

 

 

 

 

София 2014 г. 



2 
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увод, четири глави, заключение, източници на информация, приложения. 
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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

За градивната сила на музиката върху цялостното развитие на човека  са 
привеждани редица доказателства. Нейният заряд не винаги е подвластен на 
категорично рационално обяснение, защото от една страна - синтезира разнородни 
структуроопределящи елементи като асоциации, генетичен витален опит, изначални 
нагласи, експресивни емоции, гъвкава динамика и преход от едно настроение към 
друго, от друга страна  - предполага интересна конфигурация между процесите на 
съзнателното и подсъзнателното в конкретните житейски реалности. Музиката - като 
въздействие, като преживяване и съпреживяване, като субективен творчески акт - 
очертава възможни решения за смисленото й  включване в живота на човека, 
респективно в образователния процес и то не самоцелно, а с ясно определено 
предназначение: да пробужда и стимулира естетически възприятия и представи, да 
освобождава от натрупано напрежение, да мотивира и възпитава възвишени чувства, 
да подтиква към разгръщане на творческия потенциал, да удовлетворява важни 
социални потребности, да завладява съзнанието със стремеж към 
самоусъвършенстване. 

 Ценностните ориентири на педагогическото познание ни дават основание да 
смятаме, че в началния училищен период, сензитивен за нравственото развитие, 
музиката има решаващо значение за духовното пробуждане и нравственото 
израстване на учениците. Особен смисъл в този план придобива детското музикално 
творчество, разгледано не единствено като възможност за  развитие и стабилизиране 
на музикалния слух, метроритмичния и ладовия усет, но и като възможност за 
експресивна себеизява,  емоционално пробуждане(в неговата пълнота като психично 
състояние), изграждане на социални и комуникативни умения,  формиране на 
ценностни ориентации. 

 В пиковото време за развитие на информационните технологии , съвременното 
дете е лишено в голяма степен от модели на адекватно поведение. 
Неконтролируемият поток от информация, често пъти вреди на подрастващите , 
потиска потребностите от самоизява, общуване… Закърнява детската способност за 
разграничаване на доброто от злото, красивото от грозното, стойностното от 
пошлото. Липсват сетивните опори и модели , които ученикът да ползва като 
основни ориентири, подпомагащи нравственото му съзряване. Проучванията, 
свързани с актуалното състояние на социалния контекст сочат обезпокоителни 
тенденции на: 

- засилване на детската агресивност и снижаване прага на асоциално и 
девиантно поведение; 
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- социална самоизолация, предизвикана от неумението на детето да 
осъществява пълноценни социални контакти с околните; 

- автоагресия, често съпътствана със суицидно поведение и състояния на 
пълна безпомощност, емоционална потиснатост, фрустрация и демотивация 
на децата за социална ангажираност и изява; 

- нравствен дефицит, като устойчиво състояние, определящо социалните 
взаимодействия в обществото ни. 

Разбира се, причините за тези тенденции са различни и имат комплексен 
характер. Ето защо, проблемът, свързан с усилието да се стимулира развитието на 
емоционалната интелигентност не е самоцел, а актуална потребност. Съвременната 
наука все по-настойчиво се стреми към разрушаване на изкуствено създаваните 
бариери между отделните научни направления и очертава нови посоки на 
взаимодействие и съдържателна проникновеност при очертаването на значими сфери 
на влияние върху човешкия разум и емоционалната сфера, като неразделни страни на 
единен процес на личностното израстване. На свой ред, обучението по музика търси 
нови възможности за преодоляване на прекомерното дидактизиране и подкрепа на 
емоционалния статус на обучаваните чрез активно съприкосновение на децата с 
благотворното влияние на най-мощното и достъпно изкуство – музиката. 

В началния етап на основната образователна степен ученикът е устремен към 
свободна изява на своите действия, към пълноценно себеизразяване в най-близкия 
кръг на неговото обкръжение, към утвърждаване на чувството му за значимост. Той 
е спонтанен и  активен.  Всичко това като даденост  изгражда основите на 
конструктивен стремеж към творчество и сътворчество. Ученикът иска да рисува, да 
пее… да извършва действия, чрез които да бъде забелязан, да изживее радост от 
погледа и одобрението на другите и може би най-вече да реализира своята 
„безгранична енергия”, на която той е подвластен и която е субективно изражение на 
неговата виталност. И когато всичко това бива ценностно-ориентирано, подхранвано 
и насочвано деликатно към социално-значими проявления и изживяване на 
позитивни и градивни чувства, то и постигнатите резултатите му вдъхват кураж и 
зареждат с надежда. 

В изследването музикалната творческа дейност се разглежда на три равнища: 
възприемане на музика, изпълнителска дейност, съчиняване. Възприемането на 
музика насища детето с набор от естетически представи, събужда асоциации, 
свързани с личния му живот , зарежда го с преживявания, впечатления и образи и по 
този начин  му помага  да натрупа богат по своето съдържание естетически опит и да 
обогати вече съществуващия, изостря емоционалната му отзивчивост, учи го да 
вниква в характера на музикалния ритъм и колорита на музикалната фраза, но и да 
търси нови връзки и социални проекции на музиката върху реалността.   
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Вокалните музикални импровизации може да се разглеждат и като вид 
творчество, съпътстващо социалните изяви на децата. При всички случаи, те имат 
многопластови измерения. В литературата съществуват различни интерпретации за 
тяхната същност и функции: 

- вокалните импровизации – като средство за развитие на творческия 
потенциал; 

- вокалните импровизации – като средство за стабилизиране на емоционалната 
сфера; 

- вокалните импровизации - като средство за развитие на музикалните 
способности; 

- вокалните импровизации- като терапевтично средство; 
- вокалните импровизации – като възможност за стимулиране развитието на 

различни личностни качества. 
Малко са опитите, насочени към формиране на детската асертивност, чрез 

възможностите на музиката.  Не съществуват цялостни изследвания, насочени и към 
стимулиране на емоционалната интелигентност на децата в начална училищна 
възраст, въпреки че все повече научни доказателства убеждават в нейната значимост 
при изграждането на пълноценна личност. Умението на детето да познава и да  владее 
собствените си чувства, както да разбира чувствата на другите и да ги синхронизира 
със собствените си, да проявява емпатия и да управлява комуникативната си 
експресивност в името на приемливия социален  контакт с връстниците и с 
възрастните,  дава нужната доза сигурност и удовлетвореност, изключително 
необходими за цялостната психична стабилност.  

Настоящото дисертационно изследване е първи опит за изследване на влиянието 
на вокалните музикални импровизации върху стимулирането на емоционалната 
интелигентност при учениците от началния етап на основната образователна степен. 
В него се търсят онези възможности на музикалното изкуство, съчетано с творческия 
импулс на децата , ориентирано към повишаване на тяхната емоционална стабилност  
като цяло, с акцент върху стимулирането на емоционалната интелигентност чрез 
детските вокални импровизации.  
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ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Дисертационното проучване може да бъде определено като теренно 
качествено изследване, при което централно внимание е отделено на комплексното 
обхващане на процесите на взаимодействие между емоционалната интелигентност и 
творческите музикални дейности на децата, респективно вокалните музикални 
импровизации. Предварителната изследователска теза  е проверявана многопластово 
в естествени условия на работа с ученици от началното училище (проследен период 
I-IIІ клас) в 112 ОУ в гр. София. В изследването участват 20 ученици. В хода на 
контролно-оценъчния етап потърсихме частичен паралел в някои от резултатите с 
ученици от началния етап в 137 у-ще, гр. София. Осъщественият сравнителен анализ 
на резултатите е продиктуван от желанието ни да анализираме междинните резултати 
в хода на изследването, съотнасяйки ги със случаен подбор, с цел потвърждаване на 
основни аспекти от някои изследователски предположения.   

Дисертационната теза: Ако в урока по музика в началното училище се използва 
технология, насочваща децата към вокално музикално импровизиране, то би 
спомогнало за стимулиране на тяхната емоционална интелигентност. 

Предмет: Стимулиране на емоционалната интелигентност чрез вокални 
музикални импровизации. 

Обект: Урокът по музика в началния етап на основната образователна степен. 

Цел: Разработване на технология на работа в урока по музика, насочена към 
стимулиране на емоционалната интелигентност чрез създаване на  вокални 
музикални импровизации. 

Задачи: 

1. Проучване и систематизиране на резултати от съществуващи сродни 
изследвания; изясняване същността на основните понятия и маркиране 
сферата  на влияния: интелект, интелигентност, емоционална 
интелигентност, социална интелигентност, музикална интелигентност, 
емоционална компетентност, музикални импровизации (вокални, 
инструментални).  

2. Определяне на критериите за измерване на емоционалната интелигентност: 
самосъзнание( самопознание, самооценка, саморегулация, самоконтрол), 

емпатия, сътрудничество, устойчивост на тревожност. 
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3. Проследяване на зависимостта и динамиката във взаимодействието на 
емоционалната експресивност и актуалните социални потребности: 
подражание, нови впечатления, общуване, самоизява, успех, които са в 
основата на познавателната и творческа активност на учениците. 

4. Конструиране и апробиране на авторов модел на работа, насочен към 
стимулиране на емоционалната интелигентност чрез вокално музикално 
импровизиране в урока по музика в началния етап на основната 
образователна степен :  

- открояване на мястото на творческата работа в структурата на урока; 
- определяне на творческите варианти на работа; 
- определяне на формите на работа. 
5. Анализ на резултатите. 
За постигане на така поставените задачи беше необходимо да бъдат използвани 
разнообразни изследователски методи, които най-общо могат да бъдат 
представени в следните групи: 

1. Теоретичен анализ 

2. Методи за събиране на емпирична информация: 

- проективни методики; 
-  психометрични тестове; 
-  включено наблюдение; 
- анализ на документи; 
-  интервю. 
3. Методи за анализ на информация: 

-описателна и проверяваща статистика; 
- логически методи за качествен анализ. 
В хода на изследването бе установен траен стремеж към откритост, процесуален 

характер и рефлексивност на предмета на изследването и на анализа на 
изследователските резултати, непрекъснато обогатяване на основните етапи в 
провеждане на изследването; флексибилност (гъвкавост) между поведението на 
изследователя и изследваните лица. Тази ориентация бе възприета като принципна 
основа  и даде възможност за: активна комуникация между изследваните ученици  
и докторанта, насочена към конструктивно моделиране на комплексните процеси на 
взаимодействие;   придаване на смисъл на всяко действие при анализа на 
творческия продукт в хода на музикалното обучение, с цел попътно прецизиране на 
технологията на работа; подвижност и вариативност във взаимодействията между  
изследователя и изследваните лица, съобразени с техните потребности, интереси и 
възможности за творческа самоизява; установяване на доверие между 
изследователя и изследваните лица, допринасящо за гарантиране на сигурността и 
свободната творческа изява на децата.  
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 Резултатите от изследването са приложими както в практико-приложен, 
така и в научно-изследователски план. В практико-приложен план изследването 
систематизира и обобщава технологични варианти за работа в урока по музика, 
насочени към стимулиране на емоционалната интелигентност; в научно-
изследователски план - очертава нови посоки за натрупване на знания, свързани с 
възможностите на музикалното творчество за личностно формиране на учениците от 
началния етап на основната образователна степен. 

 

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Първа глава: „Музикално-творческата дейност в началния училищен 
период” , с параграфи: Творчеството- специфична човешка дейност;  

Музикалното изкуство като специфична  творческа дейност;  Детските 

музикални импровизации-вид творческа дейност; Видове музикални 

импровизации. 

 

Първа глава е насочена към изясняване на същността на творчеството - като 
специфична човешка дейност и открояване на характеристиките на детското 
музикално творчество. Поставя се акцент върху неговата самобитност и подходи на 
работа, свързани с неговото стимулиране. Особено внимание в тази глава се обръща 
на естествения стремеж на ученика за спонтанна самоизява. Творческата дейност 
може да бъде насърчавана, но не и принудително натрапвана. В осъществяването на 
творческата дейност на децата е необходимо да се съблюдават принципите за 
свободно изразяване и правото на избор. Тя винаги е плод на конкретни за момента 
индивидуални потребности интереси на конкретното дете и трябва да остане като 
детски стремеж за изява, изпълнен с положителни емоции. Намесата на учителя е 
оправдана, единствено когато не изземва детската творческа инициатива, а й 
предоставя усещане за сигурност и подкрепа, чрез деликатно и дискретно 
въздействие.  

Детското музикално творчество е  специфичен израз на детската сетивност, 
спонтанност и възможност за индивидуална пълноценна изява. То винаги е 
ситуационно ориентирано. Музикалното творчество разширява кръга на мотивите, 
свързани с проява на активност и съзидателност и променя в позитивна посока 
детското самовъзприятие, защото стимулира положителните емоции и укрепва 
чувството за значимост. Във връзка с изясняване на  същността на детското 
художествено творчество, можем да твърдим, че детското музикално творчество има 
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ценностен смисъл за самите деца.     В началния училищен период укрепва умението  
за наблюдение, обобщение и изобразяване на индивидуалното отношение и  
себеизразяване. В проявленията си като творец чрез музиката, детето развива не само 
творческите си умения и естетически чувства, утвърждава и редица личностни 
качества. По своята природа музикалното творчество е синтетична дейност. Детето 
твори непрекъснато в своите игри и занимания. Под звуците на музиката осъществява 
движения, „свири” на подръчни „инструменти”, припява песни в измислени сюжетни 
ситуации. Чрез музиката детето изразява и своите емоции. Музикалното творчество 
може да се разглежда като  специфична интелектуална дейност, подхранвана от ярко 
изразени чувства и вътрешни мотиви, дълбоко обвързани с разнородните проявления 
на детското самовъзприятие. За да се разкрие същността на музикалното творчество 
е необходимо  да се направи паралел с музикалните способности и да се даде отговор 
на въпроса, уточняващ тяхната връзка и зависимост. Музикалното творчество е 
многопластов процес. Творейки ученикът удовлетворява своите най-актуални 
социални потребности от самоизява, общуване, успех…, които позволяват 
стабилизирането на „АЗ-позицията” в социалния контекст. От друга страна, чрез 
осъществяването на целенасочени творчески актове, ученикът формира музикална 
култура и развива своите музикални способности, които допълнително подхранват 
творческите му изяви. Музикалното творчество подпомага и цялостното личностно 
стабилизиране на ученика, защото му помага да изживява осъзнати позитивни 
чувства, учи го да ги регулира да ги изразява адекватно. Т.е. стимулира по 
своеобразен начин  стремежа му към самоусъвършенстване - и музикално, и 
личностно.  В процесите на съприкосновение на децата с музиката, голямо значение 
се придава на музикалните възприятия. Като най-достъпни и най-близки до децата са 
тези възприятия, които са насочени към осъществяването на активни музикални 
дейности, достъпни за конкретната възраст: музикални игри, танци, музикален 
съпровод и др.  

В тази част на дисертацията подробно са разгледани идеите, свързани с детското 
музикално творчество на Д.Христов, Б.Тричков, Б.Бончев, М.Попова, Н.Николов, 
Й.Колев, Св.Кръстева, П.Минчева, Г.Стоянова, Е.Арнаудова,  А.Атанасова, 
С.Якушева, Г.С.Ригина, К.Орф, З.Кодай, З.Бимберг, Н.А. Ветлугина, Б.Асафиев, 
Л.Баренбойм  и др. 

Възприета е идеята за единството на съзнателното и интуитивното, на 
подражателното и оригиналното, на емоционалното и рационалното - като основен 
механизъм  за осъществяването на детското музикално творчество. 

На тази основа са разгледани видовете импровизации, с акцент върху вокалните 
музикални импровизации: 

- Музикални диалози, състоящи се от въпрос и отговор. При музикалните 
диалози учителят насочва учениците към разнообразяване на 
интонационно-образната конструкция и ладовия щрих. Самият въпрос, 
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зададен от учителя трябва да се базира на различни интонации: призив, 
учудване, възглас, разочарование и др.; 
 

- Звукоподражателни интонации на птици, животни, природни явления. Те 
са насочени към пробуждане на имитационните възможности на учениците 
при подходяща емоционално проникната ситуация; 

- Импровизация по художествен текст. Тя е базирана на преживяното 
настроение и послание, закодирано в текста; 

- Импровизация, изразяваща настроение по емоционално образна 
ситуация – на пързалката, на разходка в гората…Този тип импровизации 
определено се съчетават с различни други дейности и така подпомагат не 
само творческия процес, но разширяват сетивния кръг от впечатления, 
образи и представи; 

- Жанрова импровизация(марш, танц, валс…) За постигане на творческо 
решение, учениците се нуждаят от предварителна метрическа настройка в 
нужния размер; 

- Тематична импровизация –тя винаги е свързана с друг род 
междупредметна информация, получена въз основа на вътрешно предметни 
връзки(Роден край, Околен свят, Български език и литература, 
Изобразително изкуство…) 

- Импровизация по сюжетни ситуации(фрагменти от приказка, случка и 
разказ); 

- Импровизация по изживяно преживяване , свързана с предварително 
наблюдение, разговор, прочит на художествен текст, опорни думи; 

- Довършване на музикална фраза. При този род задачи при 
първокласниците е важно предварителното очертаване на метроритъма, 
върху който е построена мелодията и който ще послужи за слухова опора 
при довършването й; 

- Импровизация по зададен ритъм. При този вид импровизации, учениците 
активно и свободно интонират, на основата на римушки, или без думи, само 
чрез вокал. Добро решение е когато зададената интонация или ритъм 
принадлежат към определен жанр, за да “подсказват” конкретен музикален 
контекст; 

В дисертацията подробно са изяснени условията за осъществяването на творческа 
музикална дейност(вокалните импровизации).  

• натрупване на богат набор от художествени образи и впечатления ; 

• попътно развитие на ладовия и метроритмичен усет; 

• стимулиране на творческото въображение; 

• създаване на богата емоционална база; 
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• постигане на вътрешна мотивация и позитивно самовъзприятие; 

• активизиране на социалните потребности от подражание, общуване, 
самоизява, сигурност и успех; 

• свобода на избора при изразяване на творческия импулс; 

• удовлетвореност от постигнатото и стабилизиране на позитивното 
самовъзприятие. 
 

Втора глава: „Параметри на емоционалната интелигентност”, с 
параграфи: Развитие на понятието “емоционална интелигентност”; 

Структура на емоционалната интелигентност; Детерминанти на 

емоционалната интелигентност; Категориални и терминологични 

уточнения; Компоненти на емоционалната интелигентност, изследвани и 

развивани в изследването;   Диагностика на емоционалната 

интелигентност . 

 

В тази глава е направен опит за изясняване на понятието „емоционална 
интелигентност”, неговото възникване и развитие. Понятието „емоционална 
интелигентност” се е формирало и обогатявало с развитието на психологическото 
познание и съпътстващите го дискусии и експериментални изследвания. 
Анализирайки постъпателното стилистично и съдържателно оформяне на неговите 
параметри условно можем да разгледаме няколко основни периода: Първи период 
(1900 - 1969) - период, в който паралелно се развиват изследователските проучвания 
на двете основни психични явления: „емоции“ и „интелект“, без нужната степен на 
задълбочено съдържателно проникване в интеграционните им предметни  сечения. 
При разглеждането на интелекта се акцентира предимно върху когнитивния аспект. 
На базата на начални, но и фрагментарни изследвания, много предпазливо се оформя 
идеята за очертаване същността на социалния интелект. Анализите на емоциите не 
надхвърлят очертанията на собствените им проявления. За първи път в този период 
на двете паралелни и независими изследователски проучвания на  интелекта и 
емоциите , се въвежда понятието „социален интелект” - като част от цялостния 
интелект, Съдържанието на това понятие се свързва с умението на човек да разбира 
другите и да действа мъдро в общуването си с тях. Постига се разграничаване на 
социалната интелигентност от другите форми на интелигентност и тя се дефинира 
като „способността да разбираш мъже и жени, момчета и момичета и да действащ 
мъдро в човешките отношения”.( Thorndike, 1920: 227-235). По-късно, съвместно с 
друг изследовател (Хънт, 1930) се постигат първите стъпки за диагностициране на 
това качество чрез вербално разграничаване по рисунки на емоции и емоционални 
състояния. Изключителен принос в развитието на теорията за интелекта има руският 
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психолог Л.Виготски, който развива тезата за съдържателната разлика на човешките 
инстинкти от емоциите, подчертавайки психологическата същност на последните и 
че между емоционалните и интелектуалните процеси съществува дълбока и 
закономерна връзка. Л.Виготски твърди, че развитието на емоциите се осъществява 
паралелно с развитието на мисленето, още повече - емоцията е един от основните 
елементи на мисловния процес. В хода на тези анализи, авторът въвежда понятието 
”смислово преживяване” , което по своето съдържание е твърде близко с понятието 
„емоционална интелигентност”. Като косвени подбудители за въвеждане на 
понятието” емоционална интелигентност” през 1990 год. се разглеждат концепциите 
за самоефективността на А.Бандура и концепцията за самоактуализацията на А. 
Маслоу, както и терапията , осъществявана от К. Роджърс. Тези автори дават тласък 
на дълбинните изследвания на личността в интеграционните полета на различните 
предметни направления. Изследователите акцентират върху значимостта на 
човешката способност за осъзнаване на личните способности и умението им да 
регулират поведението си, съобразно познаването на собствените силни и слаби 
страни на своята индивидуалност. Техните изследвания променят погледа към 
проявленията на човешките емоции и разкриват ролята им за психичното състояние 
на човека в протежението на цялостното човешко битие.  През втория период, 
свързан с ориентацията към явлението емоционална интелигентност се наблюдава 
тенденцията за откриване на връзката между емоции и мисловна дейност. 
Изследванията се насочват към нова сфера обединяваща когниция и емоция. Вече 
емоциите не се възприемат като нещо ирационално, което не може да бъде 
анализирано, а като психичен конструкт, който прониква в житейския опит и го 
дефинира по определен начин. Така се утвърждават две основни теории. Тази на 
Стърнберг(1985) и на Гарднър (1983). В теорията на Р.Стърнберг интелектът се 
разглежда като информационна система, която позволява адаптирането на индивида 
към обкръжаващата среда и въвежда постановката за триединна същност на 
интелекта. „Интелектът може да бъде определен като вид умствена 
саморегулация(самоуправление), умствено управление на всички конструктивни и 
целенасочени способи за умствено управление на живота на човек”( Стърнберг,  
1988:11). Х.Гарднър придава подчертан смисъл на човешките способности и 
разширява разбирането за интелигентността като човешко качество. В този период, 
той обособява седем  вида интелигентности. 

В книгата “Нова теория за интелигентността (множествените 
интелигентности на 21 век)” (2004) , разбирането за множествените интелигентности 
на Х.Гарднър еволюира. Дефиницията за интелигентността, авторът обогатява и 
както той сам я определя става „по-рафинирана” В съвременното звучене 
определението на интелигентността звучи така: „биопсихологичен потенциал за 
обработване на информация, който може да бъде активиран в определена културална 
среда с цел решаване на проблеми или създаване на продукти, които представляват 
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ценност в определена култура”(Гарднър, 2004: 35-45). Авторът придава на културата 
особена значимост като фактор който директно влияе върху развитието на 
интелигентността. В новия период на своето научно съзряване, авторът разширява 
периметъра на интелигентностите като добавя нови, наричайки ги „кандидат-
интелигентности”: натуралистична интелигентност(преди всичко като способност да 
се различават видовете в обкръжаващото пространство, с цел оцеляване, или 
приспособяване към средата в нейното многообразие), духовна интелигентност( 
изразяваща се чрез три отделни смисъла: духовното като интерес към космическите 
и екзистенциални въпроси; духовното като постигане на жизнено състояние и 
духовното, като въздействие върху другите); екзистенциална интелигентност 
(ангажирана преди всичко с „основните въпроси” на човешкото съществуване, които 
надхвърлят границите на когнитивното и са устремени към духовното).  

Чрез своите изследователски проучвания, подкрепящи разбирането му за 
емоционалната интелигентност, Х.Гарднър развива теорията за мултипленната 
интелигентност, която утвърждава преимуществото на вътрешната мотивация в 
процеса на училищните занимания, съпътствана от усещането за спонтанност, 
радост, екстаз. Това вътрешно състояние(изживяване) Х.Гарднър и Д.Голман наричат 
„влизане в потока”( понятието „поток” е въведено за първи път от Михай 
Чинсетмихай).” Умението да се гмурнеш в потока е най-висшата изява на 
емоционалната интелигентност. Потокът представлява навярно връх в контрола над 
емоциите, в услуга на изявата и заучаването.”(Голман, 2000:166).  

Третият период(деветдесетте години на миналия век) за развитие на 
представите за емоционалната интелигентност се свързва с името на двамата учени 
(Майер и Соловей, 1990). Въз основа на сериозни проучвания върху интелекта и 
неговите разнообразни проявления, авторите обръщат внимание върху 
изключителните възможности на емоционалните проявления да повлияват в 
деструктивна или конструктивна посока поведението на личността. Изследователите 
се нагърбват с нелеката задача да потърсят и открият емпирически доказателства, 
подкрепящи концепцията за обособяването на емоционалната интелигентност. Така 
за първи път, на базата на дълбинни теоретични и приложни изследвания, Дж.Майер 
и П.Соловей дефинират и въвеждат в научния арсенал понятието „емоционална 
интелигентност”. Предлагат също така методика за неговото изследване. Двамата 
изследователи проследяват развитието на идеите на други автори за същността и 
проявленията на емоциите и интелекта, разглеждат дебата за вродени и придобити 
качества на емоциите;  търсят пресечните точки на проявленията на социалната и 
емоционалната интелигентност, съотнесено към традиционните  теории за 
интелигентността и така по категоричен начин очертават  съдържателната рамка на 
понятието”емоционална интелигентност”. Дж.Майер и П.Соловей разглеждат 
емоциите като „организирани отговори” , пресичащи границите на много психични 
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подсистеми. (когнитивни, мотивационни, такива свързани с преживяванията и 
опита). Емоциите се разграничават от настроенията, като по-кратки и по-интензивни. 
Търси се връзката между явленията, провокиращи конкретните позитивни и 
негативни чувства.  Емоциите се разглеждат като адаптивен инструмент, способен да 
предизвика трансформация и промяна на общуването. По този начин индивидът 
натрупва опит, който променя личностните му качества. Изследователите правят 
извода за това, че психическите процеси по принцип винаги носят емоционална 
информация, а именно: Разпознаване и изразяване на емоциите. Хората, при които 
емоционалната интелигентност е по-развита, могат по-адекватно да оценяват и 
реагират на собствените си чувства.   Това се осъществява по вербален и невербален 
път. При вербалното изразяване е важна точността и насочеността на изказа на 
индивида. Това социално знание оказва влияние върху способността за 
интериоризация на знанието и превръщането му в умение. Невербалното изразяване 
съпътства вербалното. То доминира в много случаи над вербалното . Уменията за 
осъществяването на невербални реакции при различните хора е различно. 
Регулиране на емоциите (вътре в нас и на другите). Регулацията на емоциите е 
основна функция в структурата на емоционалната интелигентност, тъй като тя 
подпомага стабилизиране на собственото емоционално състояние и постигането на 
социално значими цели. Използване на емоциите. Да откриеш собствените чувства 
и тези на другите е единият аспект на интелигентността. Другият важен аспект е да 
съумееш да се променяш гъвкаво според обстоятелствата, да мотивираш другите да 
се променят, да синхронизираш собствените чувства с тези на другите, за да се 
преодоляват възможни конфликти и да се постига междуличностна  хармония. От 
1998 г. досега  теориите за емоционалната интелигентност се задълбочават и все по-
прецизно очертават и тълкуват нейната същност и функциониране. Обогатяват се и 
изследователските методики за диагностициране. На съвременния етап на 
разгръщане на по-задълбочени изследвания, свързани с връзките на емоционалната 
интелигентност с най-висшите социални потребности(актуализацията и 
съпричастност), Андреева (2009)твърди, че за хората с високо развита вътрешно-
личностна емоционална интелигентност са свойствени следните качества:  

• Склонност да се разпознават собствените силни личностни страни и да се 
проявява себеуважение; 

• Възприемат себе си позитивно, независимо от собствените достойнства и 
недостатъци; 

• Те са независими и склонни да управляват живота си, съобразно своите 
собствени цели, принципи, убеждения и нагласи; 

• Бързо установяват тесни и дълбоки емоционално наситени контакти с околните 
; 
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• Имат добре изразен стремеж към придобиване на знания за обкръжаващата 
действителност; способни са към възприемане на околния свят и хората; склонни 
са да възприемат човешката природа като изначално положителна; 

• Притежават способност да живеят пълноценно- да преживяват всеки миг от 
живота в неговата пълнота осъзнавайки неразривната връзка между минало, 
настояще и бъдеще. 
Пътят на формиране, трансформация  и стабилизиране на понятието 

„емоционална интелигентност” е свързан с изследователските проучвания, 
ориентирани към природата на когнитивните и афективните процеси - тяхната 
автономност и корелации в процесите на проявление на човешкото поведение.  
Явлението „емоционална интелигентност” е разпознаваемо в ранните периоди на 
развитие на психологическото познание, но  е обозначавано терминологично под 
понятията: „смислово преживяване”, „интелектуализация на афекта”, ”емоционално 
мислене”, „емоционално въображение”, Последователно, разкривайки влиянието на 
емоциите върху човешкото поведение и връзката им с интелектуалните проявления 
на личността, учените оформят представата за същността и функционирането на 
емоционалната интелигентност.  

В последните години български изследователи: Александрова(2008); 
Господинов(2010); Паунов(2009), и др. ….изследват различни аспекти на 
емоционалната интелигентност и проявленията й в педагогическата и социална 
реалност . Н.Александрова прави подробен анализ на развитие на понятието 
емоционална интелигентност и проследява моделите, отразяващи неговата същност. 
Отчитайки непълнотите, от педагогическа гледна точка, при интерпретацията на 
понятието емоционална интелигентност, Вл.Господинов прави уточнения за двата 
аспекта, от които тя може да бъде разглеждана - като процес и резултат. 

 Като детерминанти на емоционалната интелигентност в дисертацията се 
посочват: социалната среда; съприкосновението с природата и изкуството; 
образователния процес. Акцент е поставен върху формиращата роля на изкуството, в 
частност музиката. 

Във втора глава е търсена терминологична определеност и яснота на 
съдържанието на сродните понятия: “интелигентност” “социална 

интелигентност”, “емоционална  компетентност”, “емоционално мислене”, 

“емоционална креативност”. В литературата понятието „интелигентност” не се 
дефинира еднозначно. То е по-широко понятие от понятието „интелект”, тъй като не 
се изчерпва предимно с функционирането на мисловните процеси, а включва и други 
компоненти: адаптивност, креативност, способност за реагиране в разнородни 
ситуации…. При всички случаи тя е сложно психично явление, има комплексен 
характер и включва психофизиологически процеси, както и свойства и волеви и 
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емоционални състояния на личността: “Общи способности върху основата на 
многостранна обща надареност, които дават възможност на човека да разбира 
съществуващите връзки между елементите на дадената ситуация и да се адаптира към 
нея с цел да осъществи намеренията си; способност за организиране(свързване) на 
частични функции на познавателната дейност, за да може определена цел (например 
решаване на задача) да бъде постигната по-най ефективен начин”(Десев, 1999:198-
199).Социалната интелигентност традиционно е  определяна като съвкупност от 
умствени способности, чрез които се осъществява обработка на социална 
информация и успешна комуникация с обкръжението(Е.Торндайк, Г. Олпорт). 
Различните изследователи откриват пресечни точки между емоционалната и 
социалната  интелигентност, но излизат от различни методологични основи. В едни 
случаи (П.Александров, Е.Власова ) социалната интелигентност е водещата , при 
други емоционалната (Д.Голман). Важно е да се подчертае ролята на  
комуникативните функции. При емоционалната интелигентност те подпомагат преди 
всичко разпознаването и осмислянето на собствените емоционални преживявания и 
тези на другите, докато при социалната интелигентност са насочени към 
взаимодействието. Ако за емоционалната интелигентност комуникацията се явява 
стимул, то за социалната интелигентност тя вече е „целево предназначение“. 
„Обединяваща категория за емоционалната и социалната интелигентност е 
общуването . Всяка от определените видове интелигентност предполага реализация 
на способностите за разпознаване и интерпретация на емоционалното състояние на 
другите хора. Заедно с това, в дадения случай важна роля играе насочеността на 
общуването…Комуникативният потенциал на емоционалната интелигентност е 
насочен предимно към продуциране и осмисляне на собствените емоционални 
преживявания и относително към ситуациите на междуличностното общуване, а 
възможностите на социалната интелигентност са ориентирани към комуникативното 
взаимодействие“. (Деревянко, 2007:108-112). Понятието „емоционална 
компетентност“ представлява съвкупност от личностна и социална компетентност, 
която  включва  в структурата си когнитивни способности , социални навици и 
емоционален опит. В литературата липсва задълбочена персонализация на понятието 
емоционална компетентност. В повечето случаи , то се свързва с умението за 
практическо осъществяване/приложение на емоционалната интелигентност, защото 
обединява две основни равнища на осъществяване - социална насоченост и 
пълноценно емоционално преживяване. Изследвайки проявленията на понятието 
„емоционално мислене”, Андреева(2006) маркира разграничителната линия на 
трите понятия , като прави уточнение, че емоционалното мислене отразява процеса , 
емоционалната компетентност –резултата, а емоционалната интелигентност – 
средствата за постигане на емоционалното познание. „Емоционалната 
креативност” се разглежда като способност за автентично и ефективно преживяване 
на емоциите. Нейни структурни елементи са: подготвеност за разбиране на 
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емоционалните преживявания, способност за преживяване на нови, непознати 
емоции, които трудно се поддават на описание, умение за  искрено и адекватно 
изразяване на емоциите. (Андреева, 2006). Емоционалната креативност 
благоприятства възникването на нови емоции, а емоционалната  интелигентност 
гарантира тяхното фиксиране и осмисляне. Това дава основание да се смята, че 
емоционалната креативност е по-широко понятие от емоционалната 
интелигентност.(Деревянко, 2007). Разбира се, съдържанието и на двете понятия се 
допълва взаимно. За обединяващото звено между емоционалната креативност и 
емоционалната интелигентност се счита творчеството(Андреева, 2006). 

 Тези терминологични уточнения позволяват персонализацията на понятието 
„емоционална интелигентност“. Емоционалната интелигентност представлява 

съвкупност от когнитивни, рефлексивни, поведенчески, комуникативни 

способности отразяващи вътрешно-личностна и външно-личностна насоченост. 

Този тип интелигентност е свързана с вътрешна емоционална стабилност, 

емпатийно поведение с околните. Възможност за контролиране на собственото 

емоционално състояние и синхронизиране с това на другите. Емоционалната 

интелигентност е интегрално, динамично психологическо образувание, базиращо се 

на добре осъзнати лични емоции и гарантиращо успешността на 

междуличностното взаимодействие , адекватната самооценка и позитивното 

мислене. В настоящото изследване работното понятие за емоционална 
интелигентност е сведено до : интегриран комплекс от умения за разбиране на 

собствените чувства и тези на другите,  адекватно себеизразяване и управляване 

на междуличностните отношения. За да се вникне в съдържателната, процесуалната 
и функционална същност на емоционалната интелигентност е необходимо да се 
очертаят равнищата на осъществяване и тяхната  вътрешно-личностна и 
междуличностна насоченост: интроспективност (стремеж към осъзнаване на 
собствените чувства и вътрешно проникване в тяхната сила и интензивност); 
интраспективност ( разпознаване и вникване в същността на чувствата на другите), 
инструменталност (придобиване на знания за емоциите и прилагането им  в 
конкретни практически ситуации) рефлексивност (достъпност за вътрешно 
наблюдение и регулиране на емоционалните преживявания, анализ на мотивите за 
поведението на другите) комуникативност ( вътрешна позитивна нагласа и проява 
на емпатия). 

 

Формираността на емоционалната интелигентност бе потърсена по посока на 
няколко основни равнища/компоненти на интелекта: когнитивен, рефлексивен, 
поведенчески, според тяхната вътрешно-личностна и междуличностна насоченост. В 
изследването е постигнато равнище на проникване на тези компоненти с 
образователните цели.  
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Равнища/компоненти Вътрешно-личностна 
насоченост 

Външно-личностна 
насоченост 

Когнитивен  Идентификация и 
разбиране на 
собствените чувства, на 
собствените силни и 
слаби страни 

Идентификация и 
разбиране на чувствата на 
другите 

Рефлексивен  Рефлексия на 
собствените постъпки и 
причините, които ги 
обуславят  

Анализ на мотивите за 
осъществено поведение на 
обкръжението и 
съотнасяне към 
поведенческия резултат 

Комуникативен  Контрол над своето 
емоционално състояние, 
регулиране на 
поведението на базата на 
синхронизиране на 
собствените чувства с 
тези на другите. 

Добро разбиране на 
емоционално-
проникнатата ситуация и  
боравене с информацията, 
която тя съдържа за 
постигане на комфорт и 
стабилност  във 
взаимоотношенията  

 

Представата за същността и функционирането на емоционалната 
интелигентност дава основание на всички изследователи, посветили се на този 
проблем,  да откроят основните компоненти, които същевременно служат и за 
критерии, по които емоционалната интелигентност да бъде диагностицирана и 
измервана: Част от тези компоненти диагностицираме и в нашето изследване: 
самосъзнанието(самопознание, самооценка, саморегулация, самоконтрол), 

емпатията, сътрудничеството, устойчивостта на тревожност, проникнати от 
емоционалната експресивност на учениците, изразявана чрез основните социални 
потребности от : подражание, нови впечатления общуване, самоизява, успех. 

Самосъзнанието е свързано със способността на ученика , чрез вътрешен диалог със 
самия себе си , да се учи да разпознава своите нагласи, намерения и чувства , да ги 
съотнася към тези на другите, да ги регулира и да е наясно със своите възможности 
за изява и реализация. Да познава добре своите силни и слаби страни и по този начин 
да изгражда своята самооценка, да се стреми към самоусъвършенстване. 
Самопознанието, самоконтролът, саморегулацията и самооценката са компоненти на 
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самосъзнанието – те са комплексно психично образувание, което позволява на 
ученика да оценява адекватно своите силни и слаби страни, своите постижения, 
съотнасяйки ги към тези на другите и  след като добре е идентифицирал своите 
емоции,  да умее да ги управлява - да ги потиска, или да им дава свобода на изява). 
Емпатията отразява умението на ученика да се постави на мястото на другия и да 
покаже съпричастност, да синхронизира своето настроение с това на другия до него. 
Оптимизирането на взаимоотношенията с околните е от особено значение в хода на 
образователния процес. Поради силно изразената спонтанност, приятелствата на 
децата са твърде динамични. Бавно се изгражда умението за сътрудничество, но 
развитието на емоционалната интелигентност предполага неговото утвърждаване в 
разнородните взаимодействия на детето с възрастните и тези с връстниците. 
Формирането на устойчивост към  тревожност е твърде важно, особено в първия 
период на  училищната адаптация, когато ученикът влиза в ново социално 
пространство и трябва да отговори на неговите изисквания. При учениците от 
началния училищен период тези компоненти (характеристики) на структурата на 
емоционалната интелигентност са в процес на изграждане и утвърждаване. Те се 
разглеждат едновременно като процес и резултат. Формират се комплексно и 
изискват сериозни целенасочени действия. Изграждат се  трудно, защото ученикът 
все още е подвластен на „егоцентризма в мисленето и речта“„ (Ж.Пиаже). Много е 
спонтанен  в действията си и всяко преживяване е с голям интензитет. Проблемът за 
същността на емоционалната интелигентност изисква по-нататъшни анализи на по-
обща и съвременна методологическа основа, за да се осветлят възможните 
методически практически решения за успешното интегриране на подрастващите в 
социалната среда и осигуряване на подходящи условия за тяхната успешна 
реализация.  

Трета глава:  „Стимулиране на емоционалната интелигентност чрез 

вокалните музикални импровизации в началното училище”, с параграфи: 
Общоевропейски тенденции за осъвременяване на образователна парадигма;  

Ценностна концептуализация на образователния технологичен модел 

;Модел на работа, насочен към стимулиране на емоционалната 

интелигентност с помощта на вокални музикални импровизации; Психолого-

педагогически основания за осъществяването на музикално-творческа 

дейност, насочена към формиране на емоционална интелигентност ; 

Основни изисквания(принципни основи) за осъществяване на творческа 

дейност, насочена към стимулиране на емоционалната интелигентност; 

Организиране на образователния процес, ориентиран към стимулиране на 

емоционалната интелигентност чрез осъществяването на творческа 

работа(вокални импровизации); Ценностно ориентирани и предметно-
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практически условия за развиване на умения за музикално-творческа 

дейност на учениците от началния етап на основната образователна 

степен; Задачи, свързани с развитие на отделните компоненти на 

емоционалната интелигентност в контекста на музикално-творческата 

дейност на учениците ;Творчески задачи за развиване на 

самосъзнанието(самопознание, самоконтрол, саморегулация, 

самооценка);Задачи за развиване на емпатията; Задачи за развиване на 

сътрудничеството (добрите взаимоотношения между 

учениците);Междупредметните връзки – възможност за формиране на 

емоционалната интелигентност. 

В трета глава е представен технологичният модел на работа, подчинен на 
афективната технология на Кратуол: 
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Възприятие-  готовност и способност да се възприемат различни явления и 
постъпващи от околната среда стимули - в случая изграждане на умения за естетическо 
и емоционално възприемане на музиката. В процеса на възприемането на музика в 
детското съзнание протичат редица мисловни процеси, раждат се асоциации, събужда 
се емоционален опит, осъществяват се състояния на естетическа наслада, които 
„пренасят” учениците в други измерения на съприкосновеност, в широките измерения 
на това понятие. 

• осъзнаване на настроението и музикалните послания на прослушваните 
художествени произведения; Възникване на преживявания и образи, които 
намират трайно място в съзнанието на ученика и служат като опит, който 
може да бъде пренасян в по-нататъшни ситуации, изискващи конкретни 
творчески действия. 

• готовност или желание да се възприема – изграждане на мотивация и 
активизиране на творческата позиция, релевантна на поставените задачи; 
придаване на смисъл на музикалната дейност за самото дете и пораждане на 
желание за самоизява и комуникация с другите. 

• избирателно - произволно – внимание – свобода на избора за 
интерпретиране и репродуциране; възникване и подкрепа на творческите 
импулси, които първоначално се основават на натрупан опит, а по-късно ще 
търсят самостоятелна изява и индивидуален облик.  

Реагиране  - активни прояви, произтичащи от обучаемия. На това равнище той не само 
възприема, но и откликва на различни явления или външни стимули, проявява интерес 
към обект, явление или дейност. Свободната изява е свързана със себеизява и 
изживяване на удовлетвореност от възможностите, които предоставя тя на ученика да 
общува, да споделя, да се изявява. 

• подчинен отклик – включване на подражателните механизми; детето ползва 
натрупани модели и познати изразни средства, за да реагира на зададените му 
задачи. Този етап е изключително важен за изграждането на метроритмичния 
и ладов усет, които са своего рода фундамент за осъществяването на по-
нататъшна творческа дейност. 

• доброволен отклик - разгръщане на имитационните процеси, въображението 
и интуицията, съпроводено с доброволно себеизразяване; Това се случва, 
когато е преодолян страха от изява и грешка, когато е налице сигурността, че 
ще успееш. 
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• удовлетворение от реагирането – удовлетворяване на потребността от 
успех, изграждане на нови мотиви за по-нататъшна творческа изява. Успехът 
е изключително важен за подкрепа на чувството на ученика за значимост и 
играе ролята на опосредстван мотив за по-нататъшна творческа дейност.  

Усвояване  на ценностните ориентации - различни равнища на усвояване на 
ценностни ориентации (отношение към различни обекти, явления или вид дейности): 

• приемане на ценностна ориентация (във всекидневието това 

съответства на понятието "мнение")- натрупване на възприятия, 
представи, образи и впечатления, убеждения, осъществяване на 
интерпретация; оформяне на собствен поглед и оценка за музиката и 
взаимодействията с другите. 

• предпочитане на ценностна ориентация – избор на творческа изява, 
подчинен на формирани нравствени представи и убеждения ; духовно и 
емоционално стабилизиране. 

• привързаност, убеденост – разкрепостяване и приложение на творческите 
актове, на базата на устойчиви убеждения. Работа в сътрудничество, 
изградено на основата на равнопоставеност и доверие, зачитане правото на 
другия да предлага решения.  

Организация на ценностната ориентация - осмислянето и свързването на различни 
ценностни ориентации, разрешаването на възможни противоречия между тях и 
формиране на система от ценностите на основата на най-значимите и най-устойчивите.  

• концептуализация на ценностната ориентация, или осмисляне на своето 

отношение – проникване и разбиране на  смисъла на собственото 
емоционално-ценностно отношение; търсене на точки на единение с 
чувствата на другите. Синхронизиране на собствените чувства с тези на 
партньорите; проява на съпричастност. 

• организация на системата от ценности – с помощта на изграденото 
умение да разбира собствените си чувства и тези на другите, ученикът 
развива и затвърдява основните компонентите на емоционалната 
интелигентност: самоконтрол и самооценка, устойчивост на тревожност, 
емпатия, сътрудничество.  



23 

 

 

Цялостната логика на осъществяване на тези образователни цели бе проследявана 
прецизно чрез наблюдения над дейността на учениците - тяхната емоционална 
експресивност, включването им в творческа дейност, създаване на условия за 
осъществяване на сътрудничество и изграждането на адекватни модели на поведение. 

Маркирани бяха основанията за конструирането на авторовия модел: 

- Началният училищен период е сензитивен за духовно-нравствено израстване на 
учениците и за постигане на емоционално-ценностна стабилност. Този период, 
наречен още „средно детство“ от психолозите (Дж.Майер, Б.Минчев…), е характерен 
с висока степен на емоционална експресивност, но и в същото време податливост на 
външни влияния. Доверието към учителя е голямо и затова ученикът приема почти 
безрезервно неговите напътствия и насоки за работа. Силно развита е потребността 
от подражание, която е в основата на усвояване на модели на поведение и тяхното 
възпроизвеждане. Учениците от началните класове интензивно разширяват и 
обогатяват социалните си взаимодействия, изпълват ги с ново съдържание, под 
влиянието на разширяващите се възможности за комуникация и натрупване на нов 
познавателен и социален опит. Благодарение на обогатяващия се социален опит, 
учениците задълбочават разбирането си за собствената социална позиция и тази на 
другите. Появява се и стремеж за разширяване кръга на приятелствата, но това от 
своя страна изисква по-висока степен на емоционална стабилност и социална зрялост. 
Това е времето, когато учителят чрез различните форми на работа може да влияе като 
насочва, подпомага, анализира, съвместно с учениците възникващите ситуации в 
обкръжението и така подпомага децата при съотнасянето на случващото се към 
пространството, към което те имат специално отношение (Василева, 2004).  По 
отношение на нравственото развитие, което е в органична връзка с емоционалната 
интелигентност, ученикът преживява различни метаморфози в развитието си. Така 
стоят нещата с преминаването му от „нравствен реализъм“ - т.е. от установяването на 

Разпространение на ценностна ориентация - равнище на усвояване на ценностите, 
на което те определят устойчиво поведението на индивида, навлизат в обичайния 
начин на действие или жизнен стил. Ученикът е изградил позитивно емоционално 
отношение към заобикалящата го действителност.  

• обобщение на ценностите – затвърдяване на знанията за емоционално-
ценностно поведение; развито е трайно умение за себепознание и самооценка. 

• пълна интернализация (усвояване), или разпространение на ценностните 

ориентации върху дейността - осъществяване на трайно емоционално-
ценностно поведение. 
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преценка за случващото се единствено по крайния резултат към „нравствен 
релативизъм“- изграждане на умение за съотнасяне на резултата към причините и 
мотивите предизвикали този резултат, което е в основата на адекватното тълкуване 
на житейските ситуации, или постигане на състоятелност в развитието на 
нравствената зрялост. (Ж.Пиаже, Д.Кацаров). Всичко това води до обогатяване на 
представите за нравственото съдържание на понятията „добро“, „зло“, „лъжа“, 
„кражба“, „красиво“, „грозно”. Разширяват се възможностите за определени влияния 
на обкръжението при анализирането и оценката на различни житейски ситуации, с 
помощта на които се изграждат точни и богати нравствени представи и понятия, 
валидни за цял живот. Изграждат се основите на ценностната система.  

- Периодът  на средното детство е интензивен и за психичното развитие на 

ученика. В рамките на познавателната дейност бързо се развиват и обогатяват 
познавателните процеси: възприятия, наблюдателност, мислене, въображение, 
памет…Интензивно се развиват и логическите операции на мисленето: анализ, 
синтез, индукция, дедукция, сравнение, абстрахиране, обобщение. А те, чрез своята 
степен на развитост определят съответно равнището на качеството на работа, 
стимулират творческия импулс и подпомагат осъществяването на цялостния 
творчески процес на ученика. Творческият процес от своя страна активизира, 
изключително актуалните за възрастта, потребности от общуване, подражание, нови 
впечатления, самоизява, успех, свобода. Точно тези потребности определят 
интензитета на познавателната и социалната активност на учениците. В своята 
съвкупност тези потребности се превръщат в основен двигател на цялостното детско 
поведение. За да се реализира пълноценно творческият процес, учениците се нуждаят 
от емоционална стабилност. Именно чрез предвкусването на добрия резултат и 
успеха, ученикът е готов да приложи волеви усилия, за да постигне очакваното от 
самия него и да се наслади на успеха. Включвайки се в творческа музикална дейност 
ученикът получава реален шанс за трансформация и приложение на своя опит в нови 
условия за себеизразяване, споделяне, изживяване на удовлетвореност от 
постигнатото. А това води до нуждата от овладяване на релевантни модели на 
поведение: да се научиш да разгадаваш чувства и настроения, да ги разбираш, 
пресъздаваш и регулираш, да вникваш в собствените си чувства, мисли и 
преживявания, да намираш верни еталони за тяхното реализиране и споделяне с 
другите около теб, да познаваш своите силни и слаби страни, за да се стремиш към 
непрекъснато самоусъвършенстване, да преодоляваш страха от евентуалния неуспех 
и всякакъв вид затруднение. 

- Музикалното обучение предоставя възможности за неповторима емоционална 

връзка на ученика с околната среда, прави го по-чувствителен към красивото и 

прекрасното в човешкото битие, култивира сетивата му в разпознаването и 
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отсяването на красивото от грозното, на доброто от злото, защото музиката като 
вид изкуство носи едни от най-силните послания, достигащи направо до сърцето на 
ученика. Музикалното творчество има силата да преобразува цялостното духовно 
пространство на ученика, да регулира неговите потребностно-волеви процеси, да 
трансформира неговия емоционален и социален опит и да му придава нова 
съзидателна енергия, да придава смисъл на индивидуалните му усилия за 
себеизразяване и така да стабилизира собственото чувство за значимост на всеки 
участник в процеса на сътворяването. Включвайки се в творческа музикална дейност, 
ученикът активизира цялостния си психичен потенциал, издига се на ново равнище 
на съприкосновение с изкуството, със собствените си емоционални импулси, с 
реакциите на обкръжението. Развитието на емоционалната интелигентност е в пряка 
зависимост с цялостното духовно-нравствено развитие на ученика. Оттук и 
разбирането, че стимулирането и стабилизирането й са подчинени на цялостния 
комплекс от въздействия върху личността. Духовният и нравствен човек има високо 
развита емоционална интелигентност, защото е развил един от основните 
компоненти на нейната структурна същност – емпатията. Умението да се поставяш 
на мястото на другия и да съпреживяваш неговите радости и болки издига човешкото 
поведение на по-високо равнище на осъзнатост и нравственост. За да постигне своето 
равнище на емпатийност в човешките взаимоотношения, човек трябва да овладее 
умението да разбира както собствените си чувства, така и чувствата на другите около 
него. Това ще му позволи да постигне нужния синхрон и ще го направи съпричастен 
в неговите социални изяви и междуличностни контакти. 

- Вокалните импровизации са сериозен фактор за разгръщане на цялостния 

творчески потенциал на обучаваните и то на едно по-дълбинно равнище, където се 

съчетават творчески продукт, преживяване и себеизява. Чрез импровизацията се 
развива цялостния познавателен потенциал – мислене, наблюдателност, 
въображение, памет, както и интуицията и стремежът за творческа изява. В хода на 
музикалната импровизация се осъществява единство между емоционалната 
отзивчивост и творческия процес. Импровизацията не може да бъде разглеждана като 
изкуство, но при всички случаи като специфичен творчески продукт, сътворен чрез 
осъществяването на познавателно-изследователска практическа дейност, с 
художествен елемент. Чрез нея ученикът се учи да актуализира, комбинира и 
съотнася познати художествени образи и представи и с  помощта на интуицията, 
емоцията и въображението да постига конкретен художествен резултат. Това му 
предоставя възможности за постигане на нови равнища на съприкосновение с 
околните, изживяване на удовлетвореност и възможност за споделяне. А това от своя 
страна укрепва самосъзнанието и  утвърждава междуличностните социални 
контакти, които са елементи от емоционалната интелигентност . Творческата 
музикална дейност е по-продуктивна, когато се осъществява в интеграция с 
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творческата дейност, свързана с другите видове изкуства: изобразително изкуство, 
литература, танци, скулптура. Като интегративно човешко качество, емоционалната 
интелигентност се изгражда по-добре чрез  осъществяването на добре промислени 
междупредметни връзки, които дават прекрасна възможност за вариативни 
съчетания на различните изразни средства и постигане на различни творчески 
резултати: музикално ехо на художествен текст, на пейзаж, на сюжетна картина, 
рисуване или словесно изразяване на конкретно настроение и т.н. и т.н.; 

Осъществяването на музикални вокални импровизации не е самоцелно. В 

процеса на музикалното обучение вокалните импровизации са обвързани с всички 

останали музикални дейности и паралелно следват развитието на музикалния слух 

на учениците. Там където липсват елементарни равнища на развити ладов и 

метроритмичен усет, творчеството е невъзможно, защото липсват необходимите 

изразни опори и средства за реализиране на творческите проникновения. 

Независимо от факта, че детското музикално творчество има специфичен 

характер и специфични образователни цели, то се нуждае от някакъв вид 

съпътстваща го фундаментална база от знания и умения. 

Творческата дейност, насочена към създаването на вокални музикални 
импровизации от учениците е подчинена на два основни подхода: предметно 

съдържателен( свързан с осъществяването на образователните цели във всеки урок 
по музика) и психолого-педагогически( насочен към утвърждаването на творческа 
атмосфера, благоприятстваща стимулирането на емоционалната интелигентност).  
Двата подхода взаимно се допълват и се подчиняват на основни отправни начала: 
вяра във възможностите на всички ученици; емоционалност; 
комуникативност(сътрудничество); проблемност; действеност; цялостност; 
индивидуален подход. 
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В изследването се опряхме на утвърдените в литературата етапи за 
изграждането на умения за музикално-творческа дейност. Те ни послужиха като по-
обща основа в апробираната система на работа: 

- Натрупване на набор от музикални образи и впечатления; 
- Спонтанно изразяване на творческия импулс по вербален и невербален 

начин; 
- Създаване на вокални импровизации по образец, или под въздействието 

на конкретно настроение и образ; 
- Самостоятелна свободна творческа дейност. 

За постигането на очакваните резултати, а именно стимулиране на 
емоционалната интелигентност на учениците чрез музикалните вокални 
импровизации си поставихме следните задачи, които най-обобщено могат да бъдат 
представени по следния начин: 

Развиващи: 

� Приобщаване към музикалното изкуство и развиване на творческия 
потенциал; 

� Стабилизиране на самосъзнанието;  
� Стимулиране и обогатяване на емоционалната сфера на учениците чрез 

съприкосновението с различни музикални произведения и 
осъществяване на вътрешно-предметни връзки с другите изкуства; 

� Развиване на творческото въображение, художествените възприятия и 
представи, творческото мислене, вниманието, емоционалната  памет; 

� Развиване на музикалния слух( ладов и метроритмичен усет ), като 
фундаментална основа за творческа музикална дейност; 

� Формиране на умение за разгадаване на музикалната изразност( лад, 
ритъм, темпо, динамика и др.) 

� Формиране на певчески умения и умения за творческа дейност. 
� Укрепване и стабилизиране на емоционалната експресивност и 

развиване на способност за съпреживяване на конкретните музикални 
построения; 

� Възпитаване на комуникативни умения и работа в сътрудничество; 
� Формиране на устойчивост срещу проявления на негативни влияния и 

тревожност; 
� Укрепване на позитивното настроение. 
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Мотивационни:  

� Удовлетворяване  и стабилизиране на потребностите от самоизява, 
успех, общуване, нови впечатления чрез музикалната творческа дейност; 

� Превръщане на интереса към музикалното изкуство и музикалното 
импровизиране, в устойчиво отношение. 

В дисертационното изследване , възприемането (слушането на музика)бе 
насочено към :  

- акумулиране на художествени възприятия, представи, образи и 
впечатления; 

- изграждане на познания за музиката и музикалните произведения; 

- изживяване на естетически  и емоционални преживявания;  

- изграждане на временни връзки(музикални конструкции, житейски 
ситуации); 

- натрупване на еталони за по-нататъшна музикално-творческа дейност; 

- развиване на музикалната памет. 

Възприемането на музикалните произведения изисква предварителна 
подготовка, която не е свързана само с правилния подбор на музикалното 
произведение, съответстващ на възрастта на учениците, но и създаване на подходяща 
нагласа за възприемане чрез предварителна мотивация. Не е възможно на учениците 
да се постави абстрактната задача „Слушайте, ще ви пусна нещо“. Преди всеки запис, 
се осъществява кратка въвеждаща беседа, отключваща различна информация и 
адекватни емоции, след което се очертава посока на възприятията. За целта в урока 
по музика използвахме подходящи техники, в процеса на 
възприемането(прослушване) на музикален откъс или цялостно произведение : 

• Насочване на  възприятията на децата към разкриване на 
конкретното настроение, което музиката ни подсказва(тъжно, 
весело, тревожно…);  

• съчетаване на музикалните образи и ритъм с познати визуални 
образи и персонажи от познат текст(зайчето се страхува и бяга; 
майката лястовичка тъгува за детето лястовиче, което е оставила 
далече в старото гнездо, защото лястовичето е било болно; децата се 
радват от настъпването на пролетта; промяната в природата през 
пролетта навява тъга…);  

• описване на образи и ситуации, закодирани в музикалните 
произведения(словесно, чрез рисунки, апликации, моделиране…);  
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• съотнасяне на музикални фрагменти, или фрази към приказни, 
или реални житейски ситуации с ярко изразен нравствен 
нюанс(добра постъпка, грижовност, състрадание…); 

• двигателно себеизразяване (свободни движения, маршируване, 
танцуване  по даден ритъм…; Движението под звуците на музиката 
е важен елемент от музикалното възпитание, свързан както с 
предметно-центрираната дейност, така и с дейността, насочена към 
стимулиране на потребността от самоизява и стабилизиране на 
емоционалната експресия на учениците. Чрез движенията ученикът 
реагира с възможностите на своето тяло, развивайки 
метроритмичния си усет, творческото въображение, естетическите 
си възприятия и естетически усет. 

• Изпълнителската дейност (пеенето), насочена към формиране на  

емоционална интелигентност, бе подчинена на изискванията за: разбиране на 
художествения замисъл,  изразителност, емоционалност, точност на интонирането и 
да се осъществява по посока на: вникване в интонационната природа на музиката и 
подкрепа на  потребността от самоизява; развиване на рефлексивните умения за 
възпроизвеждане на музикалните образи и послания; развиване на  вокалните умения 
и навици на учениците; създаване на естетическа наслада и емоционална 
удовлетвореност от собственото изпълнение.  

 За да се избегне неконтролируемо включване на децата в творческата 
дейност и творческа изява, съвместно с тях бяха определени правила на работа: 

- Всички ние сме творци; 

- Работим спокойно;  

- Искаме да чуем всеки; 

- Не пречим на другите, когато работят; 

- Изслушваме се  търпеливо; 

- Не скачаме от мястото си и не говорим  силно; 

- Аплодираме  другарчето си. 
Тези правила непрекъснато бяха обогатявани,  с развиването и утвърждаването 
на междуличностните отношения с обкръжението (социална позиция, 
приятелства, организационни умения, ценностни ориентации).  

В трета глава е представен цялостен набор от творчески задачи, ориентирани 
към формирането на отделните компоненти на емоционалната интелигентност. Ето 
част от тях: 
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- Затвърдяване на метроритъма на позната мелодия и създаване на нова 
мелодия по този метроритъм, пр.: „Медна свирка свири“ ; 
- Определяне на темпото(бавно, умерено, бързо на познато музикално 

произведение и създаване на мелодия с това темпо. 
- Създаване на мелодия по определена графика -метроритъм; 
- Изпляскване на ритъма на дадена музикална фраза и свързване с танцови 

движения, пр.: „Тумбала, тумба шикалка, няма сватба никаква“ ; 

- Откриване на най-ниския и високия тон и мястото му в мелодията; 
- Довършване на дадена мелодия в определен метроритъм и темпо; 
- Предлагане на ритмичен съпровод към песен и танцови движения: пр. 

“Лаленце се люлее“ Припомня се броенето, размер 2/4 . След като 
съгласуват движенията, децата ги възпроизвеждат; 

-  вокализиране и завършеност на фразите: „Казвам се“…; „Аз съм…“; 

„Харесвам…“; „Обичам…“; „Чувствам се…“ и т.н. 
- Описание на ситуация или звукови картини( вали дъжд, на пързалката, 

игра с    топка, тече река, вятърът шуми…). 
- Прослушване на откъси  от мелодии и избиране на най-подходящата за  

наблюдавани явления сред природата; 
- Озвучаване на наблюдавано произведение на изобразителното  

изкуство(пейзаж), елемент от сюжет или житейска ситуация; 
- Озвучаване на сюжетна картина; 
- Описване на настроението по възникнали ситуации на базата на 

прослушана мелодия; 
- вокални диалози, подчинени на ситуация; 
-  вокални диалози по сюжет от приказка; 
- звукоподражателните интонации на шумове и гласове на животни и 

птици; 
- колективно създаване на мелодия от две групи деца първата изпява 

своята импровизация, втората продължава; 
- колективно създаване на мелодия от две групи деца: първата пее, втората 

осъществява съпровод; 
- колективно съчиняване на мелодия и съпровод от три групи деца: 

Първата група отговаря за задаването на текст, другата за ритъма и 
темпото, третата за съпровода; 

- изграждане на звукова картина по поредица от сюжетни картинки. 
Особено внимание в творческата музикална дейност бе отредено на 

междупредметните връзки. То е логически обусловено от синтетичния характер на 
музикалното изкуство. От една страна чрез осъществяването им се постига 
съдържателна интеграция между  музикалната изразност и изразителните средства на 
Изобразителното изкуство, Литературата, Роден край, Околен свят(учебни предмети, 
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които децата изучават в първи и втори клас). От друга страна се синтезира голям по 
обем опит, който позволява по-задълбоченото вникване в съдържанието на 
различната информация. В началния училищен период рисуването остава любима 
дейност. Дори когато са изпаднали в лошо настроение, децата бързо го преодоляват 
с помощта на рисунка. Приказката и детските стихотворения като жанр са близки до 
света на малкия ученик, той носи голям обем от преживявания, свързани с тях  още 
от ранна възраст. Затова всеки опит за съчетаване на  различните видове 
художествени дейности, освен че обогатява знанията на детето, подпомага 
формирането на умения за работа с различна информация, но и носи нови тип 
преживявания, осъществявани на по-широко поле на съприкосновение с 
художествените образи и индивидуално себеизразяване. „Рисуването на зрителни 
представи и асоциации, породени от музика, се оказва едно от средствата, по които 
би могло да се преценява както цялостното възприемане на музикалната творба като 
еднократен акт, така и процесът на развитие на музикалното възприятие“ ( Заякова, 
Стойкова, 1984: 128 ). Особено подходящи, базирани на интеграционните връзки 
между музика и рисуване, музика и литература, музика и роден край, музика и околен 
свят, са вникването в съдържанието на различните произведения на изобразителното 
изкуство( пейзаж, сюжет…) и пресъздаване чрез вокал на настроението, закодирано 
в тях като авторски замисъл. Този тип задачи са свързани с предварително словесно 
тълкуване на ситуациите. В тази глава са представени и оригинални детски 
импровизации. 

Четвърта глава „Анализ на резултатите от емпиричното изследване”, с 

параграфи: Постановка и организация на емпиричното изследване; Диагностични 

процедури. 

В тази глава се разкрива логиката на емпиричното изследване  и се осъществява 
анализа на получените резултати. 

Експерименталната работата бе осъществена с 20 ученици от 112 у-ще (от 
първи до средата на трети клас ). Част от изследователския инструментариум е 
използван и с ученици от 137 у-ще, с цел попътно сравняване на изследователските 
резултати по един от компонентите. Емпиричното изследване бе насочено към 
установяване на специфични връзки и зависимости в хода на музикалното обучение 
и няма метричен характер, тъй като изследваното явление „емоционална 
интелигентност“ не подлежи на количествени измервания. Централно внимание бе 
отделено на наблюдението и комплексното обхващане на процесите на 
взаимодействие между емоционалната интелигентност и творческите музикални 
дейности на децата, респективно вокалните музикални импровизации. В 
изследването бяха осъществени проучвания на състоянието и развитието на 
компонентите на емоционалната интелигентност: самосъзнание(самопознание, 
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самоконтрол, самооценка, саморегулация), емпатия, устойчивост на тревожност, 

сътрудничество) на „входа” и „изхода”. 

Диагностични процедури 

За изследване на компонентите на емоционалната интелигентност бяха 
използвани качествени методи: 

• Адаптирано интервю за изследване на самосъзнанието и самооценката 
(А.Б.Венгер);   

• Адаптиран тест „Несъществуващо животно” (Розенцвайг) Тестът е  
адаптиран от  Е.Драголова - за изследване на общото емоционално 
състояние и тревожността в І клас; 

• Картинен тест на  E. Amen (Amen E. W., Renison) за изследване на 
тревожността в ІІІ клас;  

• Адаптиран тест по Д.Векслер “Защо” ?”Как”? за изследване на емпатията; 

• Тест  на Р. Жил за изследване равнището на емпатия . 

• Творческа задача: „Какво ми нашепва музиката?”.  

• Тест „Незавършени изречения”; 

• Включено наблюдение 

При анализа на резултатите, свързани със самооценката (в сравнителен план І-ІІІ 
кл. на класа от 112у-ще), освен качествените методи използвахме и допълнително 
описателна и проверяваща статистика. Математическото очакване ЕХ (теоретична 
средна стойност) на случайната величина Х се определя чрез формулата 

(1)                             ЕХ=Σхi.pi(x), 

където xi е съответна стойност на величината Х, а.piе съответната вероятност при 
дадено измерване.  

Дисперсията σ2 на случайната величина Хсе определя от формулата 

(2)                            σ2  = E(Х −ЕХ)2 
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Средно квадратичното отклонение σ на случайната величина Х се определя от корен 
квадратен от σ ,т.е. от формулата  

(3)                          σ=√σ2. 

1.Различните самооценки на учениците подреждаме в следната последователност 
чрез съответните точки, които ще представляват стойности на величината Х: 

Ниска самооценка – x1=0 точки, Висока самооценка, но с напълно несъвпадение с 
оценката на учителите –x2=1 точка, Самооценка с колеблива аргументация – 
x3=2точки, Висока самооценка, с известни несъвпадения с оценката на учителя– x4=3 
точки, Висока  самооценка, базирана само на учебните постижения и мнението на 
учителите –x5=4 точки, Аргументирана висока самооценка x6=5 точки. 

2. Чрез xi ще се определят: честотата f и вероятността p (xi) за появата на 
величината Х. Получените резултати представяме в следната таблица. 

 

Х 
х1=0то

чки 
х2=1то

чка 
х2=2то

чки 
х3=3то

чки 
х4=4то

чки 
х5=5то

чки 
Общо 

15 

f 2 2 1 4 9 2 
Общо 

20 

p(xi) 
10% 
или 
0,10 

10% 
или 
0,10 

5% или 
0,05 

20% 
или 
0,20 

45% 
или 
0,45 

10% 
или 
0,10 

Общо 
100% 
или 1 

 

3. Като използваме съответните формули: ЕХ=Σхi.pi(x)(Клаус, Ебнер,1971:55-83) и 
σ=√σ2 (Милков, 1996: 151-152)получаваме за математическото очакване ЕХ =3, а 
за σ =1,5, което означава, че 1,5 < Х < 4,5. Анализът показва, че на математическото 

очакване ЕХ =3 съответства “Висока самооценка, с известни несъвпадения с 
оценката на учителя”, а на средно квадратичното отклонение σ съответстват: ЕХ + 
σ = 3+1,5 = 4,5 , т.е. “Висока  самооценка, базирана само на учебните постижения и 
мнението на учителите “ или ЕХ −σ = 3−1,5=1,5, т.е.  “самооценка с колеблива 
аргументация”. Относно броя ученици, анализът на резултатите показва , че средно 
4 ученика дават за себе си “Висока самооценка, с известни несъвпадения с оценката 
на учителя” , а отклоненията: “самооценка с колеблива аргументация” дава един 



35 

 

ученик или “Висока  самооценка, базирана само на учебните постижения и мнението 
на учителите” дават 9 ученика. 

За да използваме описателна статистика за III клас при данните за 
“Съдържание на детската представа за самия себе си” – за самооценка постъпваме по 
същия начин както за I клас. Получените резултати са представени в следната 
таблица. 

 

Х 0 1 2 3 4 5 
Общо 

15 

f 0 0 2 1 0 17 
Общо 

20 

p(xi) 0% 0% 
10% 

или 0,1 
5% или 

0,05 
0% 

85% 
или 
0,85 

Общо 
100% 
или 1 

 

В този случай получаваме за математическото очакване ЕХ =4,5, а за средното 

квадратично отклонение σ =2,9, което означава, че 1,6 < Х < 7,4. Анализът показва, 
че на математическото очакване ЕХ =4,5 съответства самооценка на ученика, която 
може да се намира между “Висока самооценка, базирана само на учебните 
постижения и мнението на учителите “ или “Аргументирана висока самооценка”. 
Съответно, на средно квадратичното отклонение σ=2,9 съответстват: ЕХ + σ = 
4,5+2,9 = 7,4 , т.е. “Аргументирана висока самооценка “ или ЕХ −σ = 4,5−2,9=1,6 ~ 2, 
т.е. “самооценка с колеблива аргументация”. Относно броя на учениците, анализът 
на резултатите показва , че значително се е увеличил броят на учениците (близо до 
17), които дават за себе си “Аргументирана висока самооценка”, докато “Самооценка 
с колеблива аргументация” дават 2 ученика и 1 ученик дава “Висока самооценка, с 
известни несъвпадения с оценката на учителя”.   

В случая на проверяваща статистика за проверка на нулевата хипотеза H0при 
това емпирично изследване се използва непараметричния критерий на Ман-Уитни. 
За целта разглеждаме две извадки: като извадка А са учениците от I клас, а като 
извадка Б са учениците от III клас. Нулевата хипотеза H0 е, че извадките А и Б 
принадлежат на една съвкупност, а алтернативната хипотеза H1 е, че извадките А и Б 
принадлежат на различни съвкупности. След направените изчисления получените 
резултати показват, че U1=79, U2=158, следователно по-малкият непараметричен 
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критерий е U1=79. От съответната таблица за Uкр и при вероятностна грешка α=0,05 
получаваме Uкр=123, т.е. 79<123, което означава, че U<Uкр или че се отхвърля 
нулевата хипотеза H0 и се приема алтернативната хипотеза H1(извадките А и Б 
принадлежат на различни съвкупности) т.е. съществува статистически значима 
разлика между резултатите на двете извадки след “въздействието”.  

Т.е. използвания модел на работа с учениците(създаване на вокални, 
музикални импровизации) е подпомогнало развитието на адекватно самовъзприятие 
и самооценка на учениците, които са основни компоненти на емоционалната 
интелигентност. По този начин се потвърждава хипотезата на изследването. 

В четвърта глава са представени и резултатите от другите изследвани 
компоненти  на емоционалната интелигентност, които недвусмислено сочат 
придвижване  в нейното развитие. 

Равнище на развитие на емпатията(от обобщените отговори) при момичетата и 
момчетата: 

 

І клас ;  

 

Равнище  % 

Ниско равнище 45%;   

Средно равнище 25,5%; 

Високо равнище 25%. 

 

ІІІ  клас  

 

  

 

 
 

 

Равнище % 

Ниско равнище 5% 

Средно равнище 50% 

Високо равнище 45% 
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Данни от включеното наблюдение.  

Посочените данни са с относителни стойности, формирани от началото на първи 
и средата на трети клас.  

 

І клас никога понякога винаги 

Позитивна 
емоционална 
експресивност 

28 % 55 % 17 % 

Eмпатия 48 % 40 % 12 % 

Творческа активност 19.5 % 20.5 % 60 % 

Сътрудничество 19.5 % 20.5 % 60 % 
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IІ клас никога понякога винаги 

Позитивна 
емоционална 
експресивност 

10 % 32 % 58 % 

Eмпатия 10 % 65 % 25 % 

Творческа активност 25 % 10 % 65 % 

Сътрудничество 20 % 65 % 15 % 
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IIІ клас никога понякога винаги 

Позитивна 
емоционална 
експресивност 

10 % 12 % 78 % 

Eмпатия 5 % 37 % 58 % 

Творческа активност 5 % 10 % 85 % 

Сътрудничество 15 % 50 % 35 % 
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Динамика в развитието на емоционалната интелигентност по основните показатели: 
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17%
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41 

 

 

В приложенията   са представени индивидуалните резултати от 
диагностичните процедури и голяма част от творческите  продукти на учениците.  

 

 

19,5%
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20,5%
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10%
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Заключение 

Резултатите от цялостното проучване потвърждават работната хипотезата, че 
развитието на емоционалната интелигентност може да бъде стимулирано чрез 
осъществяването на творческа музикална дейност(вокални музикални 
импровизации). В хода на работата се утвърдиха технологични решения, насочени 
към активизиране на цялостната емоционална, психична и интелектуална енергия на 
учениците. Това бе постигнато чрез включването им в разнообразни творчески 
дейности, позволяващи удовлетворяването на потребностите от общуване, 
подражание, нови впечатления, самоизява и успех. Постигането на  творческите 
продукти  бе разглеждано през погледа и усещането на самите ученици - тяхното 
чувство за успех, значимост и позитивното им самовъзприятие.   

Предлаганият модел на работа може да бъде обогатяван, с цел повишаване 
на неговата ефективност.  
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ОСНОВНИ НАУЧНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

 
Представената дисертация е първи скромен опит за постигане на ценностни 

измерения на музикалното обучение по посока не само на музикалното развитие на 
учениците от І-ІV клас, но и на тяхното личностно-емоционално. 
Осъщественото изследване  се отличава с няколко основни приносни моменти: 
1. Очертана е сферата на влияние между музикална творческа дейност(вокалните 

музикални импровизации)  и стимулирането на емоционалната  интелигентност  
посредством набор от надеждни диагностични процедури, използвани в хода на 
цялостното изследване на учениците от началния етап на основната 
образователна степен; 

2. Разработен и апробиран е авторов модел, позволяващ стимулирането на 
емоционалната интелигентност чрез система от творчески музикални задачи. 

3. Утвърдени са нови общо-педагогически идеи за усъвършенстване на учебните 
програми и организацията на урока по музика. 
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