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АКТУАЛНОСТ И МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ 

 
Училището като социокултурна среда, в която се гради бъдещият 

гражданин на обществото, е призвано да осигури такова качество на 
подготовка на младия човек, което ще му осигури от една страна 
задоволяване на собствените потребности и от друга – развитие съобразно 
законите и закономерностите на един нов тип обществена среда. 
Основните цели на образователната система естествено са свързани с най-
важните характеристики на новия век: демократичност и хуманизъм, 
индивидуалност и социализация, толерантност, съпричастност към 
решаване проблемите на човечеството. Очевидно е, че непрекъснато ще 
нараства потребността от високо развити в умствено и творческо 
отношение хора, а това поставя в нова светлина педагогическите явления и 
дейности, тяхното оценяване и прогнозиране. Съвременното младо 
поколение трябва да се възпитава и обучава по нови начини, 
целесъобразно е да се търсят нови форми на общуване, да се използват 
нови технологии, които имат развиващ характер, създават интерес у 
обучаемите, радост и удовлетворение от постигнатите резултати, 
самочувствие на мислещи и можещи хора. Естествен акцент в този 
контекст за образователната система, като форма на обществена практика, 
е формирането в младия човек на система от афективни умения, които са в 
основата на социалното съществуване на личността. Изнасянето на преден 
план на проблема за значимостта на тези умения и училището като 
естествена среда за тяхното формиране не е случайно и причините за това 
за многоаспектни. Институцията училище е условно казано микромодел, 
на обществото и същевременно с това, по презумпция, и най-доброто 
място за изграждане на бъдещите членове на социума. В този микромодел 
обаче се отразяват, като в огледало, както всички достижения на 
съвременното общество, така и всички дефицити. 

Всяка епоха поражда своите духовни, културни и човешки стойности. 
Никое общество не е индиферентно към поколението, което се ражда, 
развива и включва след определена възраст в икономическите, социалните 
и културните процеси. Сред множеството въпроси, които си задава 
обществото са и Какво ще бъде това поколение? Как да се съчетае 
свободата на личността с нейната социализация, която и в най-
демократичните си проявление съдържа ограничения? Как младия човек 
ще се справя с противоречията между желано и реално? Именно в това 
поле, от много време, се проявява и един от дефицитите в обществото и в 
частност в училището - разрастването на агресивността и деструктивното 
поведение не само към природата, към другите, но дори и към себе си. 
Така вечната задача за изграждане на съответна култура на поведението, 
хуманизиране на взаимоотношенията и емпатия стои с особена острата 
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днес пред училището и обществото като цяло. Агресията в училище не е 
просто институционален проблем. Факторите са многоаспектни и 
решението е свързано с активност и сътрудничество на всички нива, на 
организация на обществените системи, по отношение изграждането на 
обща стратегия за превенция и редукция на агресивното поведение. В 
основата на решаването на тази задача обаче, стоят семейството и 
училището, които поемат огромна част от отговорността за формиране на 
необходимите умения за справяне на подрастващите с различни ситуации.  

Като цяло същността на агресията като биосоциално явление, 
факторите и причините за различни прояви на агресивно поведение са 
известни и описани в психологически и педагогически контекст. 
Множество са и опитите за справяне с подобни дефицити, както на ниво 
образователни институции, така и по неформален път. Процентът на 
агресивни прояви в училище обаче не намалява и проблемът остава. Явна е 
необходимостта от цялостна концепция, която интегрира съдържатeлни и 
технологични ресурси, преосмисляне на честата практика за справяне с 
конкретния случай и извеждане на преден на план на превенцията на 
агресивното поведение.  

Практиката в училище по проблема агресия, нейната превенция и 
методите за редукция на агресивно поведение, за съжаление ни позволяват 
да се съгласим с казаното от  Ивелин Уо – „Недостатъкът на 
съвременното образование, е че никога не знаем докъде се простира 
човешкото невежество”. И това в контекста на ученето като вечна 
категория, и като такава, част от непреходните общочовешки ценности. 
Човек се учи цял живот - съзнателно, преднамерено, недостатъчно 
осъзнато, непреднамерено, като съотношението, пропорциите между 
различните процеси, начини и форми на учене се променят исторически и 
онтогенетично. Във всички случаи, в резултат на ученето, настъпват 
изменения в дейността и поведението, пораждат се качествени промени у 
ученика, то е ефективен път за структуриране и преструктуриране на 
умствените сили, на способностите, на знанията и опита. 
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1. МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 
Ориентацията и подготовката в методологията на научните 

изследвания е необходима част от уменията на изследователя, пряко 
рефлектираща върху избора на методи на изследване, извеждането и 
формулирането на основните методологически категории в полето на 
изследователската тема – обект, предмет, хипотеза, цели и задачи.  

1.1. Обект, предмет, цел и хипотези на изследването. 
1.1.1. Обект и предмет на изследването. 
Обектът на настоящото изследване е: понятийната и по умения 

интеграция между различни учебни предмети в една и повече 
Културно-образователни области в средното училище. 

Конкретно в предмета на науката методика на биологията се включва 
“не просто обективната реалност или част от нея, а онова единство 
между частта на обекта (методическа реалност), условията при които 
ще се изучава, средствата за изучаването му. Това е “втора реалност”, 
която се създава от науката” (Панайотов, 1999: 24). Предметът на 
методическото изследване се определя още като “факторна променлива” 
(пак там). В съответствие с тези теоретични постановки формулираме 
предмета на настоящото изследване както следва: технологичен модел за  
формиране на афективни умения чрез включване в състава им на 
интегриран съдържателен конструкт. 

Обектът и предметът на изследването стоят в основата на идейния му 
план и определят хипотезата, целите и задачите. От тук пряко и косвено 
детерминират хода на цялото изследване. В качеството си на средство за 
развитие на познанието хипотезата е в основата на всяка научно-
изследователска дейност и нейното намиране, формулировка и доказване е 
важен момент в педагогическото изследване. “Тя прави възможна 
целенасочената изследователска дейност и до голяма степен определя 
интерпретацията на експерименталните данни” (Бижков & Краевски, 
2007: 17). 

1.1.2. Цел и хипотези на изследването. 
Основна цел на дисертационното изследване е реализиране на 

съдържателна и по умения интеграция, базирана на нормативните 
детерминанти в българското училище, по проблема агресия в училище и 
използването на създадения интегрален конструкт като инструмент за 
превенция на агресивното поведение. 

В съответствие формулировка на предмета на изследването 
формулираме две хипотези: 

 1. Ако се изследва динамиката на общата агресивност на 
учениците по показателите пол и възраст (15 - 16 годишни), то ще се 
обективира избора на параметрите на ситуацията за въздействие 
върху агресивното поведение. 
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 2. Ако се изгради и приложи интегрален технологичен модел, то 
внедряването му, ще съдейства по посока превенция на агресивното 
поведение. 

Критериално ефективността на технологичния модел се детерминира 
от: 

 определяне на обективни елементи на параметрите на ситуацията за 
въздействие върху агресивното поведение; 

 определяне мястото на понятието агресия в йерархията от понятийни 
системи в съдържанието на образованието в средното училище;  

 определяне на съдържателните връзки на понятието агресия в 
различни предметни области; 

 определяне на набора от афективни умения в състава, на които се 
включва интегралния съдържателен конструкт; 

 изработване на теоретично обоснован модел на педагогическа 
дейност за подготовката на учениците. 

1.2. Задачи на изследването. 
1.2.1. Задачи на теоретично равнище: 
 анализ на нормативна документация за средното училище, за 

определяне полето на съдържателна и по умения интеграция, по проблема 
агресия, като детерминанти определени от държавата. 

 анализ на параметрите на ситуацията за въздействие върху 
агресивното поведение; 

 сравнителен анализ и интерпретация на съдържателни връзки между 
понятия и признаци, от различни предметни области, в една или повече 
КОО; 

 анализ и интерпретация на литературни източници, свързани с 
агресията като биосоциално явление; 

 определяне на теоретичната рамка за изграждане на модела, за 
съдържателна и по умения интеграция, на родовото понятие агресия; 

 превенция на агресивното поведение на учениците чрез приложение 
на технологичен модел, за съдържателна и по умения интеграция, по 
проблема агресията в училище.  

1.2.2. Задачи на практико-приложно равнище: 
 избор и приложение на инструментариум за проучване на 

динамиката на общата агресивност, по показателите пол и възраст, на 
учениците (15 - 16 годишни);  

 приложение на инструментариума за проучване на общата 
агресивност на входа и на изхода на експеримента; 

 изграждане и приложение на технологичен модел за управление на 
учебно-познавателната дейност на учениците при усвояване на знания за 
агресията и формиране на афективни умения. 

1.3. Изследователски методи. 
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Въз основа на приета работна класификация на методите на научно 
изследване, методите приложени при настоящото дисертационно 
изследване са както следва: 

 теоретичен анализ и синтез - при постигане на целите на 
изследване, които са свързани с анализа и оценъчните обобщения на 
литературните източници. По пътя на анализа и синтеза могат да се 
определят обективни тенденции в изследваните обекти и явления, да се 
“уловят” несъответствия и реални противоречия, да се намерят контурите 
на концепции, въз основа на които да се построи хипотезата и следващ 
модел, подлежащ на проверка в практиката. Посоченият метод е приложен 
и при избора на темата на изследване, анализа и обобщенията за 
съществуващата практика на обучение; 

  педагогическо моделиране - при постигане на целите, свързани с 
изграждане на технологичния модел за превенция на агресията; 

  педагогически експеримент – констатиращ, преобразуващ и 
контролен при постигане на част от практическите цели на изследване. В 
качеството на основни инструменти встъпват педагогическото наблюдение 
върху дейностите на обучаваните субекти, свързани с технологичния 
модел, както и анкетата за измерване на основните параметри на входа и 
изхода на експеримента; 

  статистически методи – с цел математическо осигуряване на 
достоверността на резултатите. 

Както е известно, развитието на която и да било частна наука, в това 
число и Методиката на обучение по биология е немислимо без научно 
търсене, почиващо на вярна методологична основа, още повече в сфери на 
обществения живот, които са актуални и значими за цялото общество. 
Актуалността на изследванията, свързани с агресивното поведение на 
учениците и създаването на инструменти за превенция е проблем, който се 
простира във всички обществени сфери, и към който няма 
незаинтересовани. Училището е естествената среда в която чрез 
информираност, рефлексия и преосмисляне на опит, осъзнаване на 
същността на явлението агресия, причините, които го пораждат, 
критериите, по които се направи оценката, на една или друга ситуация, 
може да се достигне и до промяна в модела на поведение. 

 
2. ПОЛЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНЪЧНИ 

ОБОБЩЕНИЯ 
 

В съответствие с формулираните две хипотези, и цели на изследването, 
теоретичния анализ обхваща няколко аспекта във взаимоотношенията 
„личност – социум – институционално въздействие и регулиране“ на 
агресията като явление. 
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 Анализът на психолого-педагогическата характеристика на ученика 
през периода на юношеството позволява да направим следните обобщения 
(глава втора от дисертационния труд): 

• Особеностите на тази възраст са детерминирани от въздействието на 
разнородни фактори (природни, биологични, културно-исторически, 
социално-икономически), всеки от които се отразява в една или друга 
степен върху модела на поведението на юношата и има отношение към 
процеса на неговото формиране. Голяма част от тези фактори, в различен 
контекст, са обект на анализ и формиране на групи понятия и умения в 
училище. 

 

 

Фиг. 1. Превенция на агресивно поведение. 

Моралните съждения и психичните новообразования пряко зависят от 
социалната среда и тя се явява регулатор при избора на младия човек. 
Независимо от развитието на мисленето и изпълването на Аз-образа с 
рефлексивно съдържание, от формирането на самосъзнанието и 
самооценката (Василев, 2006), последната е „оцветена“ от основната криза 
на тази възраст - конфликтът между идентичност и объркване на ролите 
(Петров, 2004). Това определя и динамичността в избора на модел на 
поведение и анализ на ситуации. 

Всичко това изисква особено внимание както към качеството на 
учебната среда и взаимоотношенията между субектите, които пряко или 
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косвено са свързани с подготовката на юношата, така и към съдържанието 
и технологията на образователния процес в средното училище. Внимание, 
грижа и добра педагогическа практика, защото като цяло, през този 
преход, се изграждат моделите на цялостното поведение и дейност на 
човека в неговото бъдеще. 

 
2.1. Обяснителни модели за агресията и насилието. 

Агресивността е едно от явленията, за които през последните години се 
дискутира с нарастващ интерес. Съвременното общество е богато с 
примери на агресивно поведение. Формите на агресия стават все по-
разнообразни – от иронични намеци и обиди до физическо насилие. 

За това какво представлява агресивността съществуват противоречиви 
разбирания и схващания. Дори и днес, в началото на ХХІ век, понятието 
агресия има много и различни значения, както в научната литература, така 
и в ежедневната реч. В резултат на това не винаги бихме могли да сме 
сигурни какво точно означава описанието на един индивид като агресивен 
или пък класифицирането на дадено действие като агресивно. 
Противоречиви разбирания за агресията съществуват дори и в тълковните 
речници. Най-често те определят „агресията“ като насилствено 
нарушаване на нечии права, или нападателно действие или процедура, или 
като смело налагащо се поведение (Савчева, 2004). 

Прегледът на теориите за агресивното поведение показва, че повечето 
западноевропейски и американски изследователи определят агресията като 
„действие, чиято цел е вреда“, дефиниция, често лансирана от 
създателите на хипотезата – „фрустрация – агресия“ (Dollard et al., 1968). 
Тази постановка се оказва полезна и удобна за необихевиорестичната 
ориентация и освен това тя служи за база на множество емпирични 
изследвания. 

Алберт Бандура влага в агресията следното съдържание: „..тя се 
дефинира като поведение, чийто резултат е личностна вреда или 
деструкция“ (Bandura, 1973). Той не отминава характеристиката 
„целенасоченост“ и отбелязва ограничеността на определенията за 
агресията като преди всичко „нанасяща вреда“, изтъквайки за главен 
признак очакването и получаването на блага, които индивидът и преди 
това е получавал. 

Значимо по-различни схващания има Хари Кауфман (1965). В задочен 
спор той критикува А. Бъс, за това че разглежда агресията като „чист 
поведенчески акт“ и приема възгледите на С. Фишбах за включване на 
мотивационни фактори в дефиницията на агресивността. Той подчертава, 
че поведенческия акт като такъв не може да се нарече агресия, ако не се 
вземат под внимание целта и очакванията на индивида от агресивното 
действие (Kaufmann, 1965). 
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Адам Фрачек излага разбирането си за агресията по следния начин: 
„..Анализът на контекста на действието и на действието само по себе 
си на базата на социалния ни опит позволява да решим дали явлението, 
което изучаваме, притежава или не притежава характеристиките на 
агресия“. Интересното в случая е, че авторът приема анализа на целта от 
субекта за допълнително, а не за главно условие (Fraczek, 1973). 

 Авторите, които определят агресивността като явление се делят на две 
групи. Представителите на първата група се придържат към схващането, че 
агресивна е всяка постъпка с която се нанася вреда. В рамките на тази 
група има и различни мнения. Едни считат, че има някакви съпътстващи, 
мотивиращи, социално-психологически състояния, а други се интересуват 
главно от резултата на агресивното действие. Авторите от втората група 
приемат, че не всяко действие, с което се нанася вреда е агресивно. 

В интерес на настоящото дисертационно изследване е да приведем 
определението за агресията изведено от К. Хорни. Според нея агресията е 
един от механизмите на психическа защита, насочена не към 
фрустриращия фактор, а върху вторичен обект, погрешно приеман за 
източник на фрустрация (Хорни, 1982). 

С увереност може да се твърди, че в България съществува, макар и 
скромна, но доста продуктивна традиция в изучаване на феномена агресия. 
В повечето опити, на българските автори, да дефинират и опишат  
феномените, свързани с човешката агресия и насилие, последното се 
определя като комплекс от действия, насочени към един човек или към 
група хора, когато тяхното желание, съгласие или воля не са заявени.  

Г. Пирьов и Л. Десев разглеждат проблема за появата на биологично 
заложената у индивида агресия (Пирьов, 1993; Пирьов & Десев, 1981). 
Според тях, тя зависи от социално-психическите фактори в развитието на 
човека. Агресията е заложена биологично в човека, но не за всички хора и 
не при всички ситуации постъпките са агресивни, защото агресивното 
поведение е социално-психически детерминирано. „..агресивността е 
социално обусловено качество на личността и поведение, което се 
характеризира с използването на сила с цел да се нанесат повреди на хора 
или предмети, а в още по широк социално-психологически смисъл 
агресията е явление в сферата на обществения живот на хората“ (пак 
там). 

По-късно в своя творчески път Л. Десев доразвива разбиранията си за 
агресията в следната насока – „агресията е нападение, настъпателно 
действие, с което се нанася вреда – физическа или психическа – на човек, 
на хора, на живи същества“ (Десев, 2010: 23). Авторът прави сполучлив 
опит да класифицира агресията като социален феномен: психическа 
(вербална или речева) и физическа или телесна, пряка или непосредствена 
(директна) и косвена или опосредствена (индиректна), непровокирана и 
отмъстителна, емоционално враждебна или реактивна и инструментална 
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или проактивна, краткосрочна и дългосрочна, открита и скрита, 
индивидуална и групова (Десев, 2010).  

На основата на голям брой литературни постановки И. Иванов (Иванов, 
2013) извежда следните общи съществени признаци на насилието и 
агресията, а именно - агресията е преднамерено поведение, което има за 
цел нанасяне на физическа или психическа вреда, а насилието цели пълно 
ликвидиране на алтернативите на субекта, като насилието винаги е 
умишлено.  

В своите изследвания Хр. Попов, (2000), прави опит да анализира и 
систематизира възгледите и постиженията на редица български и световни 
авторитети по темата. На тази основа авторът извежда следните същностни 
характеристики на феномена агресия – „нормалното агресивно поведение 
се детерминира от съчетанието на биологични и генетични фактори във 
взаимодействие с психологични фактори, след което идват етапите на 
когнитивната оценка и процесите на социалното научаване“ (Попов, 
2000).  

Принос в изясняване на същността на агресията има Д. Чавдаров, 
(Чавдаров, 2008). Той прави следното разграничение между агресия и 
насилие: насилието е форма на физическо нападение с цел причиняване на 
страдание и болка на друго лице или разрушаване на собственост, то е 
генерирано от вътрешни нагласи на индивида и представлява средство в 
отношенията с другите, много често е резултат от импулсивно поведение; 
в основата му стои невробиологичен субстрат, повлиян от личния опит. 
Агресията от своя страна е многостранно поведение, насочено към друго 
лице, за да го засегне психически, да го злепостави, нарани или унищожи. 
Авторът разглежда агресията като придобито поведение, научено или 
заимствано от други примери. Той смята, че агресията се определя от 
личностни характеристики и тя може да използва вербални или 
принудителни средства. Тази дефиниция, изведена от Д. Чавдаров, 
приемаме за основополагаща в настоящото изследване, тъй като изцяло е в 
съзвучие с изследователската концепция на дисертационния труд.  

В заключение ще направим няколко терминологични уточнения, които 
са в интерес на настоящото изследване. В ръкописа на дисертацията се 
срещат понятия като „агресивно поведение“, „агресия“ и „агресивност“. 
Много често, в специализираната психолого-педагогическа литература, 
тези понятия се приемат за еднозначни и взаимнозаменяеми, но 
съществуват достатъчно теоретични основания за тяхното разграничение. 
За реалната проява на агресивността като ситуативна реакция, като 
действие в определени условия е правомерна употребата на „агресия“ или 
„агресивни действия“, докато при повторение на агресивни действия в 
сходни или различни ситуации, може да се говори за „агресивно 
поведение“ (Савчева, 2004). 
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В съвременната психологическа литература съществуват седем големи 
теоретични течения, които дават различни обяснения за агресията и 
агресивното поведение, като това са само общите положения, а всяко едно 
от тях има многобройни конкретизации в отделни теории и модели. В 
глава трета от доктората е направен опит за обяснение на агресията и 
насилието от гледна точка на: психоаналитичната теория, 
етологичната теория, физиологичната теория, агресия и 
наследственост, теорията за условните рефлекси, теорията за 
социалното учене и теорията за фрустрацията. 

В заключение, на основата на направения теоретичен анализ за 
обяснение на агресията и насилието при човека, можем да изведем общите 
принципи за превенция на агресивното поведение в училище: 

1. Въздействие върху факторите, които могат да повишат риска от 
прояви на агресия и насилие на нивото на индивида, групата и 
организацията; 

2. Включване на практики в училище, на ниво образователен процес, и 
психологическо подпомагане в училище; 

3. Включване на цялата общност от ученици, учители, 
административен персонал и родители в работата по превенция на агресия 
и насилие в училище, за да се постигнат в максимална степен поставените 
цели; 

4. Формиране на положителен климат в училищната среда. 
В контекста на темата на изследване, хипотезата и целите, изброените 

по-горе общи принципи за превенция на агресията и насилието в училище 
са в основата за извеждане на концептуалната рамка на изследването и 
декомпозирането й в съдържателен и технологичен план.  

 
2.2. Понятието АГРЕСИЯ в контекста на  концепцията за 

интеграция в съдържанието на образованието в средното училище. 
 
Ключови думи, които характеризират, в най-общ план, съвременното 

образование са: интеграция, взаимодействие, технология. 
Функционирането на образователната система, в такива условия, изисква и 
съответни компетентности, които биха осигурили и оптимално 
взаимодействие между личностни и обществени потребности и интереси. 
Всичко това от своя страна предполага и усъвършенстване на 
образователните технологии за постигане на ново качество (Коларова & 
Хаджиали, 2011). Една от основните функции на образованието е да 
подготвя хората да управляват собственото си развитие. То трябва да 
научи всеки, без изключение, да поема отговорност за собствената си 
съдба, така че да бъде полезен за прогреса на обществото, в което живее и 
чието развитие е основано върху съзнателното участие на индивидите и 
общностите (Делор, 1998: 23-24). 
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 Терминът интеграция в последните години се превърна в ключ за 
разбиране не само на социално-икономическите условия, в които битува 
човекът, но и за характеризиране на всички обществени сфери, в това 
число и образованието като форма на обществена практика. Смисловото 
съдържание на термина е натоварено с редица сложни  взаимоотношения 
като „част-цяло” и образуване на нова цялост, „единично и общо” и 
образуване на ново общо, „историческо-логическо” и образуване на нови 
връзки и зависимости в двете плоскости и т.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Концептуална схема за интеграция въз основа на нормативната 
рамка. 

 
Ако продължим разсъжденията около посочените по-горе 

взаимоотношения „част-цяло”, „единично-общо”, ”историческо-
логическо” и „конкретно-абстрактно”, като изходно начало, за извеждане 
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на концепция по проблема, те могат да бъдат развити в три взаимосвързани 
и произтичащи един от друг аспекти: нормативен, съдържателен и 
технологичен (Цанова & Райчева, 2012). В глава четвърта от 
дисертационната разработка е направен подробен анализ на трите аспекта 
на интеграцията. 

Извършеният съдържателен анализ на основните нормативни 
документи, отнасящи се до средното образование, показва че основните 
дефицити, по отношение на представените документи, най-общо са 
свързани с различна степен на несъответствие между документите от 
различен ранг и най-вече по отношение на материализацията на 
концепцията в учебниците. 

В контекста на изложеното до тук, концептуалната схема за изграждане 
на технологичен модел за понятийна и по умения интеграция като 
инструмент за превенция на агресивното поведение, включва: 

• анализ и избор на съдържателни ресурси въз, основа на 
нормативните рамки, по отношение на родовото понятие АГРЕСИЯ, т.е. 
определяне на съдържателното поле на интегралния конструкт; 

• анализ и избор на умения в две взаимосвързани нива – когнитивно и 
афективно, въз основа на нормативните рамки, за определяне на полето на 
умения, които ще бъдат интегрирани. 

• избор на афективни умения, в състава на които да бъде включен 
интегралния съдържателен конструкт. 

 

 

Фиг. 3. Интегративно поле на когнитивни умения (по Б. Блум), 
включени в нормативните документи за средното училище – гимназиален 

образователен етап по КОО (Цанова & Райчева, 2012). 
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В състава на групата интегрални когнитивни умения се включват 
разпознаване, сравнение, избор и групиране на елементи в водещо 
действие избор. Изброените умения са в преки взаимоотношения с 
уменията дефинира, интерпретира, обяснява. Като групи по йерархичните 
нива на Б. Блум и връзката им с умението оценка, като условно казано, 
намиращо се на границата на когнитивните и афективни умения са 
представени на фиг. 3. 

Декомпозицията на йерархичните нива, на представените в 
концептуалната схема афективни умения, в контекста на водещите 
взаимоотношения и дейности, е следващата стъпка за включването в 
състава на уменията като информационно звено на интегралния 
съдържателен конструкт и последващото технологизиране на този нов 
интегрален конструкт (Фиг. 4.). 

 

Фиг. 4. Декомпозиране на афективните умения в нормативната рамка, 
очертаваща интегралното поле. 

 
Изведените и представени на фиг. 4. взаимоотношения и водещи 

дейности са в основата, за избора на технологични инструменти, за 
реализиране на интегралния съдържателен конструкт. 

Представената концептуална схема, въз основа на нормативните 
параметри за интеграция, очевидно изнася на преден план 
информираността на обучаемите като необходима база за избор на модел 
на поведение в различни ситуации. По принцип информационната среда е 
от особено значение за развитието на образователната система най-
малкото по две причини. От една страна, това е консервативният характер 
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на тази система и необходимостта от продължителен период от време за да 
стане “видим” и се оцени цялостно резултата. От друга страна, това са 
различните социалните групи, които пряко или косвено са ангажирани в 
системата. Те са твърде хетерогенни като специфика и е необходима 
диференцирана информация, която да осигури насочеността на анализите, 
избора на основания за групиране на фактори, причини за една или друга 
ситуация, рефлексия върху опита и информиран избор на решение. 

Очевидно е, че която и да било нормативна рамка, за образованието, не 
може да се определи в смисъла на дадена веднъж и завинаги. 
Нормативните регулатори не са универсални “рецепти”, които да бъдат 
приложени наготово при всякакви условия, без промени, защото самото 
общество се променя и развива. Нещо повече, “...мисията на 
образованието има изпреварваща, прогностична роля”. При това, тази 
роля може да бъде изпълнена, “ако бъде приета от ученици, учители, 
родители, обществото без принуда, защото в храма на училището не се 
влиза под строй” (Павлов & Петкова, 2006: 73). А за това е необходима 
еднопосочна мобилизация на обществените нагласи, грижа за отделния 
човек, за съхраняване на неговата индивидуалност, което е и гаранция за 
приобщаване към човешките ценности. Образованието (без да му се 
вменяват безпределни възможности) е системата, която не само осигурява 
знанията на човека, но е и “среда”, за цялостното му личностно развитие, 
за изграждането на най-човешките качества като свобода, толерантност, 
чест и достойнство. 

 
3. ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА 
СЪДЪРЖАТЕЛНИ РЕСУРСИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА 

АФЕКТИВНИ УМЕНИЯ. 
 

По своята същност процесът на създаване на технологични решения 
(модели), на интегративна основа, в предметното поле на Методиката на 
обучението по биология е една от перспективните линии в развитието на 
науката като цяло и приоритет на обучението по биология в средното 
училище. Това е мотивирано най-малко от три основни гледни точки, при 
анализ на закономерностите, в предмета на Методиката на обучение по 
биология:  

1) интегративната същност на тази наука, от една страна, означава че 
всеки от моделите в изследователското й поле носи маркера на тази 
интегартивност, и от друга страна, е пряко обвързан с потребностите на 
процеса на обучение по биология;  

2) общественото очакване за резултата от образованието, в т.ч. и по 
биология, който може да се опише резюмирано с ключови думи като 
компетентност, адаптивност, гъвкавост и креативност т.е. със способността 
за интегриране на знания и умения в различни контексти;  
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3) живото като обект на изучаване носи смисъла на интегриране на 
материя, енергия и информация по посока на адаптацията, което пряко се 
отразява върху технологията за формиране на знания и умения, свързани с 
него. 

Технологичният модел за формиране на афективни умения, на 
интегративна основа, в полето на Методиката на обучение по биология, 
може да бъде описан в съответствие с изведените три аспекта на 
интеграцията – нормативен, съдържателен и технологичен. При това, 
тези три аспекта, могат да се осветляват на макрониво – за модела като 
цяло, и на микрониво – за всеки от елементите на модела поотделно. 

 
3.1. Макрониво на описание на модела 
А) Нормативен срез  

 

 
 

Фиг. 5. Релация на групи умения като резултат от модела. 
 

Ключовата дума, в този срез, е умението като една от основните прояви 
на интеграция на ниво нормативни документи за средното училище. В този 
аспект е необходимо уточнението, че въпреки насочеността на модела към 
система от афективни умения, те не бива да се разглеждат изолирано от 
когнитивните умения, които ги съпътстват в процеса на формиране. При 
това те се намират в определени отношения, които трябва да се имат 
предвид при оценка на функционалността на модела. Когнитивната и 
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афективаната сфера пряко се свързват чрез умението за избор. Това е 
причината умението за избор да е и водещото в технологичния модел (фиг. 
5).  

Изборът включва в състава си следните елементи: 
• възможности, подложени на избор; 
• критерии, въз основа на които се прави изборът (външни: обективни 

знания за определена част от действителността и вътрешни: субективни 
нагласи, емоции, потребности и т.н.); 

• цел (прогноза) по посока на която се прави изборът (Цанова, 
Райчева, 2012: 6-7). 

Очевидно е, че технологичният модел е разположен във високите нива 
на когнитивната и афективна таксономия на Б. Блум. Това е обективно от 
гледна точка на цялостната идея за разполагане на модела в пресечната 
територия на управление на процеса на формиране на афективни умения, 
от една страна, и от друга страна на управление на формирането на 
умения, свързани със създаването на интегративни конструкти. По 
същество последният процес се определя, от редица автори, като „много 
близък до творческия процес“. При разчитане на нормативния срез могат 
да се изведат три вертикални контура, отнесени към трите нива съответно 
на когнитивната (анализ, синтез, оценка) и афективна (избирателно 
внимание, отклик, мнение) таксономия, които са в релация на включеност 
едно в друго. 

 
Фиг. 6. Поле и ключови релации на съдържателния аспект на 

интеграцията в модела. 
 

Б) Съдържателен аспект 
В основата на съдържателния инвариант по проблема за агресията са 

изведени ключови взаимоотношения, произтичащи от спецификата на 
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учебното знание по Биология и здравно образование, Психология и логика, 
Етика и право, История и цивилизация, Свят и личност (фиг. 6). Основните 
тематични акценти са посветени на: 

 същност на агресията;   
 агресията при животните, механизъм на нападателната и 

отбранителна агресия; 
 видове агресия и социално-психологически теории за агресията; 
 физиологични механизми, свързани с агресията;  
 химични вещества, които са свързани с агресията; 
 резултати от агресивното поведение при животните и човека.  
Така се очертава анатомо-физиологичното поле на агресията и 

значението й за индивида. Този информационен срез се обвързва с етапите 
на личностното развитие, възникването и развитието на Аз-а, спецификата 
на човека като разумно същество и разликата между рационално и 
емоционално, любовта, приятелството и естествената потребност на човека 
от близост с другите, еволюцията и разликите в социокултурен аспект 
между хората. 

 
В) Технологичен аспект 

 

 
Фиг. 7. Технологичен модел за формиране на групи афективни умения. 

Технологичният модел за формиране на, посочената по-горе, система 
от когнитивни и афективни умения включва определени взаимосвързани 
елементи. Всеки един от тях е част от цялото, в контекста на релацията, от 
умения и своеобразен микромодел на взаимоотношенията субект-субект 
(учител-ученик), при структурирането на ситуацията за формиране на 
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посочените умения. На входа и на изхода на технологичния модел се 
измерва проявата на ценностната ориентация, в даден контекст, чрез теста 
на Бъс-Дюрки за компонентите на общата агресивност (фиг. 7). 

Установените на входа прояви на ценностна ориентация по компоненти 
на общата агресивност са в основата на осъществения избор на 
съдържателни акценти в предметните полета на биологията (и в частност 
физиология на висша нервна дейност и нейната регулация), психологията и 
етиката, на логиката и на историята. Трансформацията на ценностната 
ориентация, в съответствие с релацията на афективните умения, е 
осигурена чрез избрани методи на обучение и взаимоотношения между 
субектите и обекта по нивата на афективните умения. Така се осигурява 
комуникативна среда със съответни специфични характеристики на 
участие на двата основни субекта (учител и ученик), които в максимална 
степен да удовлетворяват търсената трансформация, както по отношение 
на когнитивните и афективни умения, така и по посока на компетентността 
за създаване на интегративни конструкти. 

 
3.2. Микрониво на описание на модела. 
В структурно-функционално отношение моделът е съставен от три 

основни елемента, ориентирани към групите умения, от всеки от трите 
вертикални контура, маркирани от групите когнитивни и афективни 
умения в нормативният аспект на технологичния модел (виж фиг. 5). 
Очевидно е присъствието на трите контура, и на технологично ниво, със 
съответна специфика на типа ситуация, при която се изграждат 
интегративни конструкти и се трансформират групите умения (виж. фиг. 
7). Всеки от трите елемента също може да се опише по трите основни 
аспекта на интеграцията – нормативен, съдържателен и технологичен. 
Последният, от своя страна, протича по етапите на създаване на 
интегративен конструкт - ориентировъчно-аналитичен, конструктивно-
синтезен и оценъчно-рефлексивен (Райчева & Цанова, 2012). Описанието 
на ориентировъчно-аналитичният етап включва анализ на елементите на 
ситуацията, тоест дешифриране на основни изисквания към субекта на 
дейността, дадени във външен план като: информация, която е представена 
във външен план, изисквания за преобразуването и представянето на 
информацията в нов контекст (нов тип материален носител на 
информация, преработена във връзка с външно зададена цел) и т.н. 
Конструктивно-синтезният етап се характеризира чрез последователността 
на действията на субекта, свързани с преобразуването на информацията. В 
рамките на технологичния модел по-специфичен прочит има оценъчно-
рефлексивният етап. Неговото присъствие е двупластово, обосновано от 
спецификата на групите афективни умения, които са специален обект на 
формиране в модела. Условно казано на повърхността на анализа на този 
етап стои външната оценка и вътрешната самооценка за дейността. От 
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гледна точка на концепцията на изследването далеч по-значим е друг пласт 
на оценъчно-рефлексивния етап, който се свързва с трансформация на 
оценъчните съждения и техните регулативни възможности по отношение 
на агресията в поведението на ученика. 

 
А) Нормативен аспект 
На микрониво нормативният аспект предполага преди всичко яснота на 

идеята за очакваните резултати от учебните предмети на различни учебни 
предмети, на които се базира технологичният модел (Таблица 1).  

 
Таблица. 1. Очаквани резултати от учебните програми, на които е базиран 

технологичният модел. 
 

История и 
цивилизация 9 – 
10 клас 

Психология и 
логика, 9 клас 

Етика и право, 10 
клас 

Биология и 
здравно 
образование, 9 -
10 клас 

Познава основни 
права извоювани 
през Новото време.
Разграничава 
темповете на 
социална динамика 
в различните 
общества. 
Разбира 
отражението на 
локалните 
конфликти в 
междудържавните 
отношения. 
Познава основни 
характеристики на 
гражданското 
общество. 
Открива връзката 
на човека с 
обкръжаващия го 
свят. 

Анализира 
групата на 
връстниците. 
Познава 
особености на 
комуникация 
между хората и 
изследва 
комуникативни
те си умения. 
Различава 
основни 
движещи сили 
на поведението.
Познава и 
прилага основни 
принципи за 
вземане на 
решение. 

Разглежда морала и 
моралните феномени 
като устойчиви и 
относително 
постоянни 
регулатори на 
съвместния живот на 
хората. 
Обяснява 
отношението 
морално/неморално 
чрез универсалната 
опозиция добро/зло. 
Посочва и определя 
характерни черти на 
семейния морал 
Различава и определя 
прояви на срам, 
съвест, достойнство, 
чест, справедливост. 
Познава 
конституционната 
уредба на основните 
човешки права и 
различава случаи на 
тяхното нарушаване 
Разбира значението 
на гражданското 
общество за защита 
и реализация на 
човешките права.

Прогнозира промени 
в екосистемите в 
резултат от 
въздействието на 
човека 
Характеризира 
поведението като 
адаптация на 
организмите към 
средата 
Илюстрира с 
примери избрани 
форми на поведение 
при животните 
Прогнозира промени 
в състоянието на 
биосферата в 
резултат на 
човешката дейност 
Обосновава 
връзката между 
промени в 
биосферата и 
здравето на човека. 
Съставя описание 
на отделните 
етапи от 
индивидуалното 
развитие при 
животните и човека
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Въз основа на тези очаквани резултати е направена конкретизация на 
групите когнитивни и афективни умения в трите основни контура на 
модела (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Конкретизация на когнитивните и афективни умения в трите 

основни контура на модела. 
 

Групи 
умения 

Първи контур  
 

Втори контур  
 

Трети контур  
 

Когнитивни 
умения 

Анализира и 
асоциира 
определена 
информация от 
областта на 
биология и 
психология с дадена 
теза, избира и 
прегрупира 
информация по 
дадена цел. 

Избира и 
категоризира 
факти, съждения и 
умозаключения, 
конструира 
аргументация на 
дадена теза. 

Избира и 
Интерпретира 
факти от различни 
области на науката 
и обществения 
живот, представя и 
аргументира лична 
позиция в определен 
комуникативен 
контекст. 

Афективни 
умения 

Избира, одобрява и 
обединява 
аргументи, 
комуникира и 
приспособява 
аргументация, 
изслушва и записва 
информация във 
връзка с дадена цел. 

Приема определена 
теза, избира 
аргументи, планира, 
представя и 
адаптира 
аргументация в 
определен 
комуникативен 
контекст, проучва 
информация във 
връзка с дадена цел. 

Избира теза в даден 
комуникативен 
контекст, 
Конструира 
аргументативен 
текст, 
Категоризира  и 
оценява факти, 
процеси и явления 
от социалния живот. 

 
Б) Съдържателен аспект 
Основната идея при конструиране на този аспект се свежда до 

постепенно увеличаване на автономията при избора и структурирането на 
съдържанието в даден учебен контекст от първия към третия контур. За 
всеки от трите контура могат да се изведат ключови тематични акценти, 
които изпълват съдържателно модела (Таблица 3). 

 
Таблица. 3. Основни тематични акценти в съдържателния аспект на 

модела. 
 

Първи контур Втори контур Трети контур 

Същност на агресията;   
агресията при животните, 
механизъм на нападателната 
и отбранителна агресия; 
видове агресия и социално-
психологически теории за  

Спецификата на човека 
като разумно същество и 
релациите: рационално - 
емоционално, любов – 
приятелството, морално-
неморално, гражданско 

Агресията като 
проблем в човешкото 
общество. 
Механизми за 
справяне с 
агресията. 
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агресията; 
физиологични механизми 
свързани с  агресията;  
химични вещества, които са 
свързани с агресията; 
резултати от агресивното 
поведение при животните и 
човека. 

общество – човешки 
права; 
 еволюцията на 
човешкото общество и 
разликите в 
социокултурен аспект 
между хората. 

Агресията през 
погледа на 
отделната личност. 

 
В) Технологичен аспект 
Основната теоретична рамка в този аспект е очертана от етапите на 

процеса на създаване на интегративни конструкти със съответната им 
същностна интерпретация (фиг. 8). 

 

Фиг. 8. Етапи на процеса на създаване на интегративен конструкт 
(Цанова et al., 2013). 

Контури за анализ 
В центъра на дейността свързана със създаване на интегративен 

конструкт тук е самостоятелната работа на ученика с текст. Водеща е 
предметно-комуникативната дейност, при която „..основната цел е обмен 
на информация за създаване на определено съдържание на съзнанието на 
учещия субект.“ (Цанова & Райчева, 2012: 229).  

Ориентировъчно-аналитичен етап 
Процесът на организация и фиксиране на резултатите от дейността се 

осъществява чрез работен лист, който се състои от два основни дяла: 
аналитичен и синтезен. Аналитичният дял е насочен към избор от даденото 
учебно знание (съдържателният аспект на първия контур) на отделни 
елементи, които могат да встъпят като аргументи в подкрепа на дадени 
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твърдения. Работният лист е в четири варианта, като във всеки от 
вариантите има по едно твърдение. Твърденията не са пряко подложени на 
коментар от страна на учителя. Учениците трябва да преподредят 
представената информация от гледна точка на определена външно 
зададена цел: 
 

Изберете и запишете от информацията, която ще чуете само тези факти, 

които можете да използвате в подкрепа на твърдението: 

Вариант 1: Агресията има биосоциална същност 

Вариант 2: Агресията има отрицателни ефекти върху популацията 

Вариант 3: Агресията има положителни ефекти върху популацията 

Вариант 4: Агресията има положителни и отрицателни влияния в 

човешката популация. 

 

След приключване на тази част на работния лист учениците представят 
резултатите. Така проблемът за агресията се анализира от различни гледни 
точки. Вторият дял е свързан с изискването за формулиране на обобщение, 
въз основа, както на новата информация, така и на опита на ученика, за 
причините за агресията в училище. В определен смисъл това е своеобразен 
преход към втория контур. 

  

 

Фиг. 9. Елементи на доказателството (Цанова & Райчева, 2012). 

Конструктивно-синтезен етап  
Основен логически способ, не само в този, но и в трите контура е 

доказателството. В структурно отношение елементите на доказателството 
могат да бъдат обвързани с три основни въпроса в контекста на релацията 
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ЦЕЛ – СРЕДСТВО – РЕЗУЛТАТ: Какво ще се доказва?, Чрез какво ще се 
доказва?, Как ще се доказва? (фиг. 9) (Цанова & Райчева, 2012: 36). В 
първите два контура тезисът е даден наготово. Аргументите в първият 
контур също са дадени. Основната цел на ученика е да избере от дадените 
аргументи и да конструира демонстрацията. 

Оценъчно-рефлексивен етап 
Основен акцент при избора на аргументи и формулиране на обобщения 

се поставя на адекватността на аргументите спрямо тезата. Така се придава 
различен смисъл на информацията в зависимост от контекста на 
ситуацията и целта на дейността. В това се изразява първоплановият 
прочит на този етап. Второпланово, в скрит вид, остава отношението на 
ученика към агресивните прояви в училище, които се провокират, за изява 
във външен план, в синтезният дял на работния лист чрез обобщението за 
причините за агресия в училище. 

 
4. ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

Изследването бе проведено в два основни етапа, които включват в себе 
си съответно констатиращ, преобразуващ и контролен експеримент със 
следните цели (глава шеста от дисертационния труд):  

• Първи етап – изследване на динамиката на нивата на агресия (обща и 
по компоненти) по признаците пол и възраст при ученици от 9. и 10. клас.  

• Втори етап – изследване на влиянието на модел за формиране на 
групи афективни умения върху нивата на агресия (обща и по компоненти) 
при ученици в 10. клас.  

Така дадените два етапа корелират пряко с двете основни хипотези на 
изследването. Основният инструментариум, който беше избран, 
конструиран и приложен за целите на експеримента включва съответно: 
тест на Бъс-Дюрки за отчитане на нивата на агресия, педагогическа 
технология за превенция на агресивното поведение и статистически 
процедури за обработка и анализ на резултатите. 

За отчитане на нивата на агресия (обща и по компоненти) беше 
приложен теста на Бъс-Дюрки, който отчита в единство мотивационната и 
инструментална агресия. Тестът се състои от 75 твърдения, на които 
изследваното лице трябва да отговори с "да" или "не". При анализа на 
резултатите се отчита както общата агресивност, така и нейните отделни 
форми:  

• Физическа агресия - използване на физическа сила срещу друго лице;  
• Косвена агресия -агресия, насочвана по обиколен път към друго лице 

или към никого ненасочена;  
• Раздразнение - готовност за проява на негативни чувства при най-

малка възбуда (избухливост, грубост);  
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• Негативизъм - опозиционен маниер на поведение от пасивна 
съпротива до активна борба срещу установените обичаи и закони;  

• Обида - завист и омраза към околните заради действителни или 
измислени действия; 

• Подозрителност - в диапазона от недоверие и предпазливост по 
отношение на хората до убеждение в това, че другите хора планират да 
навредят на ближния си и го правят;  

• Вербална агресия - изразяване на негативните чувства, както чрез 
формата (крясък, писък), така и чрез съдържанието на словесните отговори 
(проклятия, закани);  

• Чувство за вина - изразява евентуалното убеждение на субекта, че 
той е лош човек, че извършва лоши постъпки, а също и усещаните от него 
угризения на съвестта. 

 
4.1. Анализ на резултатите в първия етап на експеримента. 

 
В първия етап на изследването бяха включени 105 ученика в 9. клас и 

139 ученика в 10. клас от различни училища (НУКК, НПМГ, НСОУ, 105 
СОУ, ФГ – гр. София). В центъра на изследването беше както нивото на 
агресия, така и тенденцията в промяната на агресивността на учениците 
между 9. и 10. клас. Данните бяха подложени на анализ по три признака 
пол, възраст и вид училище.  

 

 

Фиг. 1. Ниво на агресивност по признака пол. 

По признака пол има статистически значима разлика в индекса на 
враждебност и общата агресивност между момчета и момичета (съответно 
р = 0, 028 и р= 0, 009 при р < 0,05, виж таблица 4, стр. 28). При това 
момичетата са със значимо по-високи нива на агресивност (фиг. 1). Този 
факт може да намери обяснение в полово-зависимата физиологична 
специфика на този възрастов период. При момичетата този период е 
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свързан със сериозни хормонални промени и значителни колебания в 
хормоналния баланс, което се отразява в поведението като ярка, 
контрастна емоционалност и съответно повлиява нивата на общата 
агресивност в поведението. Разбира се проявите и тук са полово-
специфични – разликите в нивата на обща агресивност се дължат на 
разлика в следните форми на агресия: „Негативизъм“, „Обида“, „Чувство 
за вина“ (фиг. 2). 

 

 

Фиг. 2. Разлика във формите на агресивност по признака пол. 

Таблица 4. Нива на агресивност – ANOVA по признака пол. 

Еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) по признака пол 
Статистически хипотези: нулева хипотеза – H0 : μ1 = μ2  

                               алтернативна хипотеза – Hа : μi ≠ μj 
 
 
 

Индекс на 
агресия 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 

(33,895) 
Within Groups 

(14495,660) 
Total 

(14529,556) 

1 
 

151 
 

152 

33,895 
 

95,998 
 
 
 

 
 

F = 0, 353 

 
р = 0,553 
р > 0,05 

H0- се приема 

 
Индекс на 
враждебност 

Between Groups 
(879,296) 

Within Groups 
(29119,953) 

Total 
(29999,248) 

1 
 

163 
 

164 

879,296 
 

178,650 

 
 

F = 4,992 
 
 

 
р = 0,028 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

 
Обща 

агресивност 

Between Groups 
(513,595) 

Within Groups 
(9953,826) 

Total 
(10467,421) 

1 
 

136 
 

137 

513,595 
 

73,190 

 
 

F = 7,017 

 
р = 0,009 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 
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По признака възраст резултатите показват наличие на статистически 
значима разлика между учениците в 9. и 10. клас по параметрите индекс на 
агресивност, индекс на враждебност и обща агресивност (съответно  р = 0, 
000, р = 0,003 и р= 0, 002 при р < 0,05, виж таблица 5 и фиг.  3). 

 

 

Фиг. 3. Ниво на агресивност по признака възраст. 

Таблица 5. Нива на агресивност – ANOVA по признака възраст. 

Еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) по класове (9. – 10. клас) 
Статистически хипотези: нулева хипотеза – H0 : μ1 = μ2  

                               алтернативна хипотеза – Hа : μi ≠ μj 
 
 
 

Индекс на 
агресия 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 

(1794,937) 
Within Groups 

(13908,083) 
Total 

(15703,020) 

1 
 

157 
 

158 

1794,937 
 

88,587 
 
 

 
 

F = 20,262 
  

 
р = 0,000 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

 
Индекс на 
враждебност 

Between Groups 
(1613,262) 

Within Groups 
(29221,637) 

Total 
(30834,899) 

1 
 

167 
 

168 

1613,262 
 

174,980 

 
 

F = 9,220 

 
р = 0,003 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

 
Обща 

агресивност 

Between Groups 
(734,375) 

Within Groups 
(9935,786) 

Total 
(10670,162) 

1 
 

140 
 

141 

734,375 
 

70,970 

 
 

F = 10,348 

 
р = 0,002 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

 
Възрастта на учениците е фактор, който диференцира значимо 

различията по следните скали: Физическа агресия (F=12,85; p=0,000); 
Косвена агресия (F=8,08; p=0,005); Раздразнение (F=3,78; p=0,050); Обида 
(F=17,70; p=0,000); Чувство за вина (F=4,73; p=0,031) (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Различия между учениците в 9-ти и 10-ти клас по скали: 
„Физическа агресия“, „Косвена агресия“, „Раздразнение“, „Обида“ и 

„Чувство за вина“. 
 

По признака вид на училището анализът на резултатите показва 
статистически значими различия между параметрите индекс на 
агресивност, индекс на враждебност и обща агресивност (съответно  р = 0, 
000, р = 0,041 и р= 0, 006 при р > 0,05). При това тези разлики са между 
НСОУ и 105 СОУ от една страна и НПМГ, НУКК и ФГ от друга страна 
(фиг. 5). 
 

 

Фиг. 5. Ниво на агресивност по признака вид училище. 
 

4.2. Анализ на резултатите от основния (формиращ) 
експеримент. 

 
Във втория етап на изследването бяха включени 48 ученика, които бяха 

тестирани последователно в 9. клас, условно считано за вход на втория 
етап на експеримента. В 10. клас при тези ученици беше приложен 
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технологичният модел, последван от тест на Бъс-Дюрки като изход от 
експеримента. 

Резултатите от приложението на технологичния модел бяха подложени 
на анализ от гледна точка на заложените в модела като цели групи 
когнитивни и афективни умения. Пресечната линия на тези две групи 
умения намира израз в доказателството като логически способ. В този 
смисъл търсените проявления са свързани с избора на теза, със степен на 
адекватност на аргументите спрямо тезата, както и с въздействието на 
демонстрацията върху аудиторията. 

Във всеки от основните елементи на модела доминира един или друг 
аспект на доказателството: в работният лист водещ е анализа на степента 
на адекватност на аргументите спрямо дадената теза; в дебата акцентът е 
върху демонстрацията като елемент на доказателството, а при есето 
анализът е насочен основно към избора на теза и демонстрацията.  

Аналитичната част на работния лист е свързана с избора на аргументи 
спрямо дадена теза. В синтезната част на работния лист учениците 
представят причините за агресията в училище. Според учениците 
основните причини за агресията в училище произтичат от „ниска 
самооценка“ и „семейната среда“. Като най-често тези две причини се 
посочват заедно, което насочва и към разбиране на връзката и влиянието 
на семейството върху самооценката на личността, както и към още една от 
причините, които изтъкват учениците – „търсене на внимание“ (фиг. 6). 
Като опит за обобщаване на причините за агресията в училище през 
погледа на учениците можем да кажем, че основният източник на агресия 
според учениците е семейството, което формира неадекватна самооценка 
на личността и пречи на ефективното й интегриране в обществото (в 
частност в училище). 

 

Фиг. 6. Резултати от синтезната част на работния лист. 

Анализът на резултатите във втория елемент от технологичния модел 
(дебата) е насочен към оценка и самооценка на демонстрацията като 
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основен елемент от доказателството.  Важно съображение при анализа на 
тези резултати е ролята на самооценката, която има доказано позитивно 
въздействие върху рефлексията на ученика. Редица изследвания показват, 
че в този възрастов период „….Аз-образът се изпълва с рефлексивно 
съдържание чрез съпоставяне на свои силни и слаби страни“ (Василев, 
2006; Hadjiali & Kolarova, 2010; Vasilev et al., 2010). При това източник на 
информация за развитието на рефлексивните умения е коефициента на 
корелация между оценката и самооценката (както на екипа като цяло, така 
и на отделните членове на екипа). Резултатите показват равнопоставеност 
и като цяло положителен „комуникативен климат“ в работата на екипите. 
Всеки от членовете е успявал да участва пълноценно в екипните дейности 
по време на дебата. 

 По отношение на връзката между оценката и самооценката 
установихме, че е налице  значителна корелационна зависимост между 
двете променливи (таблица 4). 

 
Таблица 4. Корелационни зависимости между оценка и самооценка. 

 
Коефициент на корелация Корелация между самооценка на отбора 

и лична самооценка 
 
Коефициент на Спирман- Браун (rsb) 

(Spearman – Brown’s coefficient rsb) 

Correlation Coefficient =  (0,613) 
p=0,003 
p < 0,01 
N= 48 

 
Коефициент на Пирсон (r) 

(Pearson Correlation) 

Correlation Coefficient =  (0,586) 
p=0,007 
p < 0,01 
N= 48 

 
Резултатите в края на експеримента, след повторно провеждане на 

теста на Бъс-Дюрки, сочат нарушаване на тенденцията за повишаване на 
агресивността в периода 9. – 10.  клас (фиг. 7 и фиг. 8, стр. 33), както и 
съществено понижаване на нивата на агресивност (обща и по компоненти) 
при учениците от експерименталната група (фиг. 8). Потвърди се 
тенденцията за намаляване на физическата за сметка на вербалната и 
косвена агресия с увеличаване на възрастта (Станкова, 2013: 17). 

Представените данни показват и по-висока обща агресивност на входа 
при момичетата от експерименталната група спрямо тази на момчетата, а 
на изхода общото понижение на общата агресивност се дължи основно на 
значителен спад на агресивността при момичетата. Следователно можем да 
заключим, че приложеният технологичен модел оказва по-силно влияние 
при момичетата, отколкото при момчетата (фиг. 9, стр. 34). 
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Фиг. 7. Значими разлики по форми на агресия на входа и изхода от 
експеримента. 

 

Фиг. 8. Значими разлики по форми на агресия на ученици от 10 клас. 

 

Фиг. 9. Значими разлики по обща агресивност на входа и на изхода от 
експеримента по признака пол. 
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Като доказателство за очертаните тенденции са резултатите от 
приложения непараметричен тест на Mann-Whitney (Таблици 5 и 6, стр. 
34). Налице е статистическа значима разлика между двете измервания (9. 
клас – ВИ и 10. клас – ЗИ) Z= (2,465), p=0, 000 при равнище на значимост p 
< 0,05. Аналогична тенденция се наблюдава и по признака пол. 
Средноаритметичните стойности от приложения тест на Бъс-Дюрки се 
различават значимо при двете измервания в полза на момчетата (Z= 
(3,265), p=0, 000 при равнище на значимост p < 0,05). 
 

Таблица 5. Обобщено представяне на резултатите от статистическото 
изследване на данните от теста на Бъс Дюрки – ВИ (9. клас) и ЗИ (10. 

клас). 
Статистически величини N Тест на Бъс - Дюрки 

 
 

Тест на Mann-Whitney 
Н0: /u/<uα 
Н1: /u/≥uα 

 
 
 

48 

Mann-Whitney (U)= 1206,000 
Wilcoxon (W)= 

 3253,500 
Z= (2,465) 
p=0, 000 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

 
Таблица 6.  Обобщено представяне на резултатите от 

статистическото изследване на данните от теста на Бъс- Дюрки – момчета 
и момичета. 

 
Статистически величини N Тест на Бъс- Дюрки 

 
 

Тест на Mann-Whitney 
Н0: /u/<uα 
Н1: /u/≥uα 

 
 
 

48 

Mann-Whitney (U)= 905,000 
Wilcoxon (W)= 

 2957,000 
Z= (3,265) 
p=0, 000 
p < 0,05 

H0- се отхвърля 

 

 
5. ИЗВОДИ, ПРИНОСИ И ПРЕПОРЪКИ 

 
Агресивното поведение и в частност това в училището е феномен с 

много широка социална база (седма част от дисертацията). Преодоляването 
на проблема изисква своевременни, всеобхватни и дългосрочни дейности и 
ангажиране на цялата училищна общност – учители, ученици и родители, 
както и използване на научна експертиза в практиката. Необходимо е 
целенасочено въздействие върху факторите, които водят до повишаване на 
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риска от прояви на агресивно поведение, както на ниво отделния индивид, 
така и на групата, на обществото като цяло. Включването на педагогически 
практики в училищата, които са насочени към превенция на агресивното 
поведение е една от възможностите за ограничаване на риска от 
просоциално поведение и това се потвърждава от множество изследвания. 
За да случи това обаче,  в реална практика в училищата, е необходим друг 
прочит и анализ на съдържанието на образованието в средното училище и 
конструирането на педагогически технологии, които са насочени към 
създаването на нови, съдържателни интегрални конструкти и 
имплантирането им в нови системи афективни умения.  

Като цяло изследването е опит за създаване на такава практика в 
нормативно зададените рамки за средното училище. Резултатите от 
осъщественото методическо изследване са основание да приемем, че 
целите на теоретично и практико-приложно равнище са постигнати. На 
базата на събрания и обработен емпиричен материал можем да твърдим, че 
формулираните в изследването хипотези са доказани. 

Въз основа на изследването формулирахме следните изводи: 
• Потвърдена е тенденция, установена и в други изследвания, за 

повишаване на общата агресивност  между 15-та и 16-та годишна възраст 
на учениците. 

• Установена е значима разлика по признака пол в индекса на 
враждебност и общата агресивност  в полза на момичетата. Повишените 
нива на обща агресивност на момичетата се дължи на вербалната и 
косвената агресия. 

• Установена е ефективност на приложената педагогическа технология 
по отношение нарушаване на тенденцията за повишаване на агресивността 
9-ти – 10-ти клас, както и нивата на агресивност (обща и по компоненти) 
при учениците от експерименталната група.  

• Приложеният технологичен модел оказва по-силно влияние при 
момичетата отколкото при момчетата. Понижението на общата 
агресивност на изхода се дължи основно на значителния спад на 
агресивността при момичетата. 

 
Основните приноси на дисертационния труд в теоретико-приложен 

аспект са: 
• Осъществен е теоретичен анализ на нормативна, за средното 

училище, документация и е определено полето на съдържателната 
интеграция в контекста на родовото понятие – агресия. 

• Изведена е системата от афективни умения, в състава на които се 
включва изградения интегрален съдържателен конструкт от учебни 
предмети в различни КОО (гимназиален образователен етап). 
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• Определени са параметрите на ситуацията за въздействие върху 
агресивното поведение на учениците въз основа на съдържателно и 
технологично интегриране в контекста на водещото  понятие – агресия. 

• Приложен  е  адекватен  на целите инструментариум за измерване на 
динамиката на агресивността като просоциално явление. 

• Определена е  теоретичната рамка за  изграждане на модел за 
съдържателна и по умения интеграция  на родовото понятие агресия. 

• Конструиран и експериментално апробиран  е  технологичен модел 
за управление на учебно-познавателната дейност на учениците  при 
усвояване на знания за агресията и формиране на афективни умения. 

В съответствие с направените изводи бихме могли да дадем и 
някои препоръки за практиката: 

• Конструираният и апробиран технологичен модел може да бъде 
адаптиран и приложен и в останалите образователни етапи в средното 
училище за управление на учебно-познавателната дейност на учениците 
при усвояване на знания за агресията и формирането на афективни умения. 

• Теоретичната база, на която са формулирани стандартите и учебните 
програми по различните учебни предмети в средното училище, позволява 
при планирането на дейностите на учителите в различните предметни 
области  макроанализ и определяне на понятия с общосоциално значение и 
последваща интеграция както в съдържателен, така и по умения контекст. 
Създаването на такива нови цялости е добра основа за бъдещо 
технологизиране и разширяване на полето на въздействие върху 
формирането на личността на учениците. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

Публикации по темата на дисертационния труд. 
 

1. Raycheva, N. S., Kapurdov, I., Tzanova, N., Hadjiali, I. & Tomova, 
S. (2014). The essay as an integrative construct: normative, procedure 
and assess-resultative aspect [in Bulgarian]. Chemistry: Bulgarian 
Journal of Science Education, Vol. 23 (4), 500 – 513.   

2. Капурдов, И. & Райчева, Н. (2014). Модел на интегриране на 
съдържателни ресурси при формиране на афективни умения в 
обучението по биология. Сборник доклади – Докторантски 
изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред 
педагогическата наука. София, 6 – 8 юни, с. 267 - 274. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
Бижков, Г. & Краевски, В. (2007). Методология и методи на 

педагогическите изследвания. София: УИ “Св. Климент Охридски”. 
Василев, В. К. (2006). Рефлексията в познанието, самопознанието и 

практиката. Пловдив: Маркос. 
Делор, Ж. (1998). Образованието – скрито съкровище. София, ЮНЕСКО. 
Десев, Л. (2010). Речник по психология. София: Изд. Булгарика. 
Иванов, И. (2013). Агресията и насилието в училище. Превенция на 

агресивното поведение у децата в училище и детската градина. 
Педагогика, година LXXXV, кн. 1. 

Коларова, Т. & Хаджиали, И. (2011). Тенденции в изследванията в 
областта на методиката на обучението по биология (2000- 2010 г.). Сп. 
Педагогика, ХХІ (2), 74-102. 

Павлов Д. & Петкова, И. (2006). Общество и образование. Отношения. 
Зависимости. Взаимодействия. В: сб. Професор д-р Димитър Павлов – 
идеите остават живи. София, СУ ”Св. Климент Охридски”. 

Панайотов, Ал. (1999). Принос към проблема за интегративната 
същност на методиката на обучението по биология. София: Пан Стил. 

Петров, П. (2004). „Третата възраст” в системата на периодизацията. Сп. 
Педагогика, бр.12. 

Пирьов, Г. (1993). Децата и ние. София: Изд. Веда Словена. 
Пирьов, Г. & Десев, Л. (1981). Кратък речник по психология. София. 
Попов, Хр. (2000). Психопатология на човешката агресия. София: Колор 

студио. 
Райчева, Н. & Цанова, Н. (2012). Методика на обучението по биология. 

Задачи за формиране на професионални компетентности на учителя. 
София: Pensoft. 

Савчева, С. (2004). Агресията сред учениците като педагогически 
феномен. Автореферат на дисертация за присъждане на ОНС „доктор“, 
СНС по Педагогика към ВАК, София. 



38 
 

Станкова, М. (2013). Общи концепции за агресията и насилието. Полови 
различия в проявите на агресия и насилие. Възрастови 
характеристики, Наръчник за учители – Обучение на педагогически 
специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други 
негативни прояви. МОН, София,  с.15-17. 

Хорни, К. (1982). Культура и невроз. В: Психология личьности, ред. Ю. 
Гиппенретер, Изд. Московского университета. 

Цанова, Н. & Райчева, Н. (2012). Методика на обучението по биология – 
теория и практика. София: Пенсофт. 

Цанова Н., Томова, С., Гайдарова, М., Бояджиева, Е., Господинов, В., 
Райчева, Н., Кирова, М. & Петкова, И. (2013). Помагало за 
педагогическите специалисти за усвояване на знания, формиране на 
умения и компетентности за оценяване на учениците (Модул 4). 
София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. 

Чавдаров, Д. (2008). Агресията. От двигател на прогреса до бруталното 
насилие. София: АИ проф. Марин Дринов.   

Bandura, A. (1973). Aggression: Asocial learning analysis. Englewood Cliffs, 
New Jersey, Prentice – Hall. 

Dollard, J., Miller, L., Doob, O. & Mowrer, R. (1968). Frustration and 
Aggression. New Haven and London: Yale Univ. 

Fraczek, A. (1973). Problems of the Psychological Theory of Aggression. 
Polish Psychological Bulletin, Vol. 4 (2). 

Hadjiali, I. & Kolarova, T. (2010). Self- assessment and personal reflection of 
15-16 years old students. В: Оджакова, М. (ред.). Sofia University "St. 
Kliment Ohridski". Faculty of Biology. Youth Conference. November 22- 23, 
Bulgaria, p. 118-121. 

Kaufmann, H. (1965). Definitions and methodology in the study of aggression. 
Psychological Bulletin, № 64.  

Vasilev, V., Kolarova, Т. & Hadjiali, I. (2010).  Innovative didactical means 
for developing and assessing students, intellectual reflection in the high 
school education of genetics. Second Balkan Conference on biology. 21-23 
may. Plovdiv, Bulgaria, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 
Volume 24 (2SE), p. 289-300. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Въведение………………………………………………………… стр. 5 - 7 
1. Методологични основи на изследването……………... 

1.1. Методи на изследване……………………………...
стр. 8 - 9 
стр. 9 - 13 

1.2. Обект, предмет, цел и хипотези на изследването  
1.2.1. Обект и предмет на изследването…………….. стр. 13  
1.2.2. Цел и хипотези на изследването…………….... стр. 13 - 15 

1.3. Задачи на изследването 
1.3.1. Задачи на теоретично равнище……………….. 

 
стр. 15 - 16 



39 
 

1.3.2. Задачи на практико-приложно равнище……… 
2. Психолого-педагогическа характеристика на 

ученика през периода на юношеството като основа и 
“инструмент“ за анализ и конструиране на 
интегралния  конструкт, обект на изследването …… 

стр. 16 
 
 
 
стр. 17 - 23 

3. Научно-теоретични основи за обяснение на 
агресията като социален феномен (в биологически, 
психолого-педагогически и социален контекст) 
3.1. Тезаурус на основните работни понятия – 

агресия и насилие………………………………….. 

 
 
 
 
стр. 24 - 27 

3.2. Обяснителни модели за агресията и насилието 
3.2.1. Агресията и насилието от гледната точка на 

психоаналитичната теория……………………. 

 
 
стр. 28 - 29 

3.2.2. Агресията и насилието от гледната точка на 
етологичната теория…………………………… 

 
стр. 29 - 33 

3.2.3. Агресията и насилието от гледната точка на 
физиологичната теория………………………... 

 
стр. 33 - 46 

3.2.4. Агресия и наследственост……………………... стр. 46 - 49 
3.2.5. Агресията и насилието от гледната точка на 

теорията за условните рефлекси……………… 
 
стр. 49 - 50 

3.2.6. Агресията и насилието от гледната точка на 
теорията за социалното учене………………… 

 
стр. 50 - 51 

3.2.7. Агресията и насилието от гледната точка на 
теорията за фрустрацията……………………... 

 
стр. 52 - 53 

3.3. Програми, проекти и инициативи в България и по 
света, насочени към превенция на прояви на 
агресия и насилие сред деца и младежи ………… 

 
 
стр. 53 - 57 

4. Понятието АГРЕСИЯ в контекста на концепцията 
за интеграция в съдържанието на образованието в 
средното училище. 
4.1. Интеграцията – ключова дума за 

характеризиране на съвременното образование… 
4.1.1. Нормативен аспект – същност и нива на 

декомпозиция…………………………………... 

 
 
 
 
стр. 58 – 60 
 
стр. 60 - 69 

4.2. Анализ на нормативните документи в контекста 
на концептуалната рамка на изследването 
(гимназиален образователен етап)………………...

 
 
стр. 69 - 85 

5. Технологичен модел за понятийна и по умения 
интеграция – ключово понятие 
агресия…………………………………………………….. 
5.1. Макрониво на описание на модела………………. 
5.2. Микрониво на описание на модела………………. 

 
 

стр. 86 
стр. 86 – 90 
стр. 91 – 103 

6. Етапи на изследването и анализ на резултатите 
6.1. Ход на експеримента……………………………… 

 
стр. 104 – 105 

6.2. Статистически процедури за обработка и анализ 
на педагогическия експеримент………………….. 

 
стр. 105 – 109 



40 
 

6.3. Анализ на резултатите от експеримента 
6.3.1. Анализ на резултатите от първия етап на 

експеримента…………………………………… 
6.3.2. Анализ на резултатите от основния 

(формиращ) експеримент………………………

 
 
стр. 109 – 113 
 
стр. 113 – 121 

7. Изводи, приноси и препоръки…………………………. стр. 122 – 124 
Литература………………………………………………... стр. 125 – 131 
Приложения………………………………………………  

 


	avtoreferat-titul (17) (3)
	sadarjanie-avtoreferat-okonchatelno
	avtoreferat-osnovna chast

