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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита 

на разширено заседание на катедра „Педагогически и 

социални науки” към Педагогически факултет на 
Тракийски университет – Стара Загора, проведено на 

23.04.2018г. 

Дисертационният труд съдържа увод, четири глави, 
изводи и заключение, списък на използваната литература 

и приложения. Обемът на труда е 266 стр., от които 217 
стр. основна част, 10 стр. използвана литература и 15 

приложения на 39 страници. Списъкът на използваната 

литература съдържа 186 източници, от които 136 на 
кирилица, 42 на латиница, 8 нормативни документи и 1 

интернет източник. В основната част са включени 21 

таблици и 22 фигури. 
Списъкът на авторските публикации по темата на 

дисертационния труд се състои от 5 броя публикации. 

Публичната защита ще се състои на ………………, 
2018г., от …….. часа, в зала 205 на Педагогически 

факултет на Тракийски университет – Стара Загора на 

открито заседание на научно жури в състав: 
1. проф. д-р Жанета Стойкова  

2. проф. д-р Тиха Делчева 

3. доц. д-р Валентина Шарланова 
4. доц. д-р Стефка Динчийска 

5. доц. д-р Елена Събева 

Резервни членове: 
1. доц. д-р Иванка Шивачева 

2. доц. д-р Снежана Консулова 

 
     Материалите по защитата са на разположение в 

Педагогически факултет, Стара Загора, ул. „Армейска” 9, 

ст. 202 
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АКТУАЛНОСТ И МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОБЛЕМ 

 

В обстановката на глобални промени в битието на 

личността, семейството и обществото, при настъпващите 

изменения в същността, функциите и характеристиките 
на семейната формация, неизменно възниква въпросът: 

Какво се случва с формирането на подрастващото 
поколение, с живота семейството и на отделната 

личност? Социалните катаклизми, липсата на време, 

недостатъчното общуване, разностранните интереси, 
разнопосочните ценностни ориентации водят до 

изменения в начина на взаимодействие между членовете 

на семейството. Проблемите на отношенията между 
родителите и децата днес са следствие на усложнените 

съвременни условия, акселерацията на подрастващото 

поколение и новите тенденции в еволюцията на 
семейството.  

Налице е затруднена или частично нарушена 

комуникация между поколенията, разминаване във 
вижданията за съвременните ценности, липса на доверие 

и взаимно разбиране, различни потребителски нагласи и 

неосъзнаване, че проблемите са общи, че е нужно 
съвместно търсене на решения, сътрудничество и 

равнопоставеност, взаимно уважение и зачитане на 

интересите между двете поколения. 
Промяната в условията на живота  предизвиква 

промяна в ценностите, съзнанието и поведението. 

Влиянието й е специфично върху различните поколения. 
На преден план се очертават нови аспекти на 

комуникацията и взаимодействието между хората. 

Пълноценното функциониране в социалната среда, 
умелата ориентация в подходите и похватите по 

отношение на междуличностните и междугруповите 
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интеракции стават приоритетни задачи във възпитанието 

на съвременната личност. Основната отговорност за 

тяхното постигане носят семейството и училището като 
непосредствени фактори на социализацията на 

подрастващите, включени в директно взаимодействие с 

тях.  
Тези основни страни на разглеждания проблем 

определят като предизвикателство и приоритет във 
възпитателната работа на семейството и училището 

изграждането у подрастващите  на емоционални и 

социални умения, които да гравитират около основните 
принципи на ефективния начин на живот и позитивните 

междуличностни взаимодействия. Съвременна 

перспектива за социализацията (Андреева, Л., 1998; 
Силгиджиян, Х., 1998) говори за ориентиране към 

личността, нейната пълноценност, реализация и 

самоутвърждаване, и търсенето на адекватни начини “да 
бъдеш самия себе си”. Личностното развитие и 

участието в социалните взаимоотношения изисква 

форма на интелигентност, която често се пренебрегва 

– социално - емоционалната.  

В съвременната образователна действителност  

настъпват промени, които благоприятстват  
реализирането на изследователските намерения. Въз 

основа на посочената нормативна база, приоритети на 

образователната институция днес са: 
-  изграждането на подкрепяща среда за всеки 

ученик, която да премахва всички пречки пред него 

за учене и социално и личностно развитие;  
- формиране на училищни общности и привличане на 

родителите към тях чрез разнообразни форми и 

средства,  
- насърчаване на предприемчивост, отговорност и 

ценностно отношение към света и себе си 
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- рефлексивност и саморефлексивност в мисълта и 

действието 

От друга страна изтъкването на социалните и 
емоционалните умения като особено важни за живота на 

човека не само в личностен, но и в професионален план 

започват да доминират в резултат от множество 
емпирични изследвания. Изследванията показват, че 

интелектуалните постижения и успехът в училище не са 
гарант за ефективното функциониране на личността в 

обществото, за пълноценното разгръщане на нейните 

способности и за постигането на чувството за 
удовлетвореност. Затова ефективността и 

съзидателността, както и удовлетворението от 

живота започват да се налагат като критерий за 
пълноценна социализация, за правилно психосоциално 

развитие, като право на всеки човек, като крайни, 

желани състояния, гарантиращи психическото здраве 
на личността.  

Изложеното до тук обосновава мотивацията за 

избор на проблема, аргументира неговата актуалност и е 
отправна точка на изследователските усилия, вложени в 

проучването му и в предлагането на рефлексивно- 

диалогичен модел за повишаване на социалната и 
емоционалната интелигентност на  ученици /12-14 

години/  и на техните родители като начин за 

стимулиране на позитивното взаимодействие между тях с 
подкрепата на училището. 
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод, 4 глави, 
заключение и изводи и приложения. В увода се обсъжда 

актуалността на темата и мотивите за изследването. 

Съдържанието на Първа глава е с теоретична насоченост. 
Във Втора глава е представена методологията на 

дисертационното изследване. Трета глава обхваща 
анализа и интерпретацията на резултатите от 

проведеното изследване. В Четвърта глава е описан 

модел за позитивно взаимодействие между родители и 
деца с подкрепата на училището. В заключението са 

изведени основните изводи. 

 

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 Анализът на литературните източници и 
извеждането на негова база на теоретичните основи на 

дисертационното изследване е структуриран в 4 части: 

1.1. Социализацията като психолого – 

педагогически проблем 

Един от основните акценти е поставен върху 

социализацията като психолого- педагогически проблем 
с фокус върху социализиращата функция на семейството 

и училището и дефицитите в педагогическото 

взаимодействие с децата. Анализиран е проблема за 
педагогическата компетентност на родителите в 

съвременните условия. 

1.2. Социалната и емоционалната 

интелигентност и техните педагогически проекции 

върху взаимодействието между родителите и децата 
Втори акцент са емоционалната и социалната 

интелигентност и техните педагогически измерения по 
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отношение взаимодействието между родителите и 

децата. 

Понятията емоционална и социална 

интелигентност са интерпретирани в съответствие с 

възгледите на Д. Голман (2011),  който ги разглежда 

като единно цяло и ги дефинира като притежаването 

и използването на способност за интегриране на 

мислите, чувствата и поведението за постигане на 

пълноценно и ефективно взаимодействие със социума 

и резултати, ценни за личността и обществото. 

Освен теоретичната интерпретация на понятията, са 
представени различни модели на емоционалната и 

социалната интелигентност и е анализиран 

педагогическият опит в повишаването на емоционалната 
и социалната интелигентност на учениците и родителите 

с подкрепата на училището. 

1.3. Психолого – педагогически особености на 

средната училищна възраст 

Трети акцент е характеристиката на средната училищна 

възраст, която позволява да се изведе неизползвания 
вътрешен ресурс на подрастващия да бъде инициатор на 

позитивна промяна във взаимодействията със своите 

родители. Във фокуса на вниманието е социализацията 
на подрастващите на възраст 12-14 години. Този етап от 

живота е граница между детството и младостта, и според 

изследователите е най- трудната възраст от гледна 

точка на самосъзнанието. В тази възраст се засилват 

склонността към самонаблюдение, егоцентризмът, 

понижава се устойчивостта на Аз-образите, понижава се 
донякъде общото самоуважение и съществено се променя 

самооценката на някои качества. Правилно изградената 

Аз-концепция и самооценката определят 
самоуважението, удовлетвореността и увереността на 
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детето в себе си. Формирането  на адекватната 

самооценка е една от основните задачи в тази възраст. 

Уменията за овладяване на емоциите и чувствата, 
усвояването на социални норми и роли и тяхното 

приемане, изграждането на ценностната система са 

важни характеристики на разглежданата възраст и са 
обвързани с богатството на взаимоотношенията, в които 

встъпва подрастващия с хората около себе си.  

1.4. Социалната ситуация в средна училищна възраст 
В четвъртата част на Първа глава е анализирана 

социалната ситуация на развитието в средната училищна 
възраст като характерно, уникално, присъщо само за нея 

взаимодействие между средата и изграждащата се 

личност. Тази възраст се явява сензитивен период в 
човешката онтогенеза по отношение на социално - 

емоционалната интелигентност. Тук се изгражда базиса 

на човешкия жизнен стил, нагласата към себе си, 
околните и света като място за живеене, тъй като 

взаимоотношенията с връстниците предлагат 

неограничени възможности за апробиране на 
поведенчески модели. Въз основа на направения 

теоретичен анализ  се установи, че през последните 

десетилетия са налице някои изследвания свързани с 
проучване  на възможностите  за използване личностния 

потенциал на  младото поколение да влияе на по- 

възрастното по отношение на позитивиране на 

взаимоотношенията между тях. Обикновено това 

влияние се пренебрегва от изследователите и в 

практиката или не му се отдава заслуженото 

внимание. Акцентира  се предимно върху едностранната 

зависимост на децата от възрастните. Именно от тази 

позиция ее подхожда към проблема за позитивното 

взаимодействие между подрастващите и техните 

родители, при който децата да имат активна роля на 
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инициатори на този вид взаимодействие. В 

динамиката на съвременния живот ролята на родителите 

се изменя, защото се изменят значително 
характеристиките на подрастващото поколение и това 

извиква на преден план необходимостта от оказване на 

помощ на родителите – да се запознаят с тези нови 
характеристики, да видят новия облик на подрастващите, 

за да не боравят с представите за тях от собствената си 
младост, както и да им се изяснят промените, 

настъпващи в самите тях преди всичко в аспект на ролята 

им на родители.  

 Изследванията и социалната практика показват, 

че като критичен проблем на съвременността се 

очертава начинът на взаимодействие на учениците с 

родители и връстници. 

 Ето защо именно в този аспект се търсят начини 

за сътрудничество между родители и деца за 

пренасочване на отношенията между тях от 

доминиращ – доминиран стил, към равностойни, в 

отношения на сътрудничество и емпатия. Този процес 
е изключително сложен и динамичен. От друга страна 

взаимодействието на децата с връстниците е свързано и 

обусловено от семейния контекст. Това налага 
разширяване на периметъра за търсене на модели за 

позитивно взаимодействие както  между родители и деца, 

така и между децата и техните връстници.  
 

ВТОРА ГЛАВА. МЕТОДОЛОГИЯ НА 

ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 
Методологията на дисертационното изследване е 

изградена върху три ръководни положения. Те обхващат: 

- съвременните научно - теоретични постановки, 
свързани с емоционалната и социалната 
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интелигентност на успешно социализираната 

личност,  

- практическите потребности и дефицитите в 
педагогическата действителност,  изразени  в 

непрестанно актуализиращата се нормативна 

база, която касае детето, училището и 
семейството; 

- актуалните аспекти на взаимодействията 
между учениците и родителите с подкрепата 

на училището и по- конкретно екосистемния, 

дейностния и позитивния подход. 
Маркерите на социалната и емоционалната 

интелигентност (по Д. Голман, 2000 и Cefai C. & Cooper, 

P., 2009) са систематизирани в адаптиран за българските 
условия модел (виж Фигура 1):  
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Фигура 1: Маркери на емоционалната и социалната 

интелигентност

 
В него се проектират позицията, че съвременната 

социализация на децата е насочена не толкова към 

усвояването на социални роли и поведения с техния 

ригиден и нормативен характер, а по- скоро към 
пълноценно, просоциално личностно развитие и търсене 

на адекватни начини да бъдеш “самия себе си” и 

съвременното разбиране на Д. Голман (2000)  за 
емоционалната и социалната интелигентност, което е 

най- близо до педагогическата практика. 
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 Въз основа на методологичните основания за 

провежданото  изследване са определени и неговите 

параметри. 
Обект на проучването са взаимоотношенията на 

учениците с техните връстници и родители.  

Предмет на изследване са социално- 
педагогическите условия за повишаване на 

емоционалната и социалната интелигентност на 12 – 14 
годишните ученици и техните родители. 

Изследователската ни цел е: 

Разработване и апробиране на  рефлексивно - 

диалогичен модел за повишаване на емоционалната и 

социалната интелигентност на  ученици /12 - 14 

години/  и на техните родители като начин за 

стимулиране на позитивното взаимодействие между 

тях с подкрепата на училището. 

За постигане на целта и доказване на хипотезата си 
поставяме следните задачи: 

1.Теоретично проучване на проблемите, свързани 

със съвременния процес на социализация, социалната и 
емоционалната интелигентност, спецификата и 

социалната ситуация в средна училищна възраст. 

2. Проучване на факторите на училищната и 
семейна среда, които влияят върху позитивното 

взаимодействие „ученик – ученик“ и „ученик – родител „ 

3. Установяване характера на взаимодействието 
между 12 - 14 годишните ученици и техните родители. 

4. Определяне на параметрите, съдържанието и 

технологията на рефлексивно - диалогичен модел за 
повишаване на социалната и емоционалната 

интелигентност на учениците и техните родители. 

5. Систематизиране и обобщаване на приложните 
аспекти на  рефлексивно - диалогичния модел. 
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 Хипотеза:  Предполагаме, че във взаимоотношенията 

между родители и ученици ще се формират по-

ефективни комуникативни  и поведенчески  модели на 
позитивно взаимодействие между тях , ако : 

  - се повиши емоционална и социалната 

интелигентност както на  учениците, така и на  
родителите;  

 - училището (педагогическият съветник) оказва 
подкрепа в този процес;  

 -  позитивната промяна  се инициира от учениците. 

Контингент на изследването 

Изследването е проведено с ученици на 12 - 14 години /6. 

и 7. клас/ и техните родители през учебната 2016 – 2017 

година в 9 паралелки от 3 училища –в Стара Загора, 
Габрово и Хасково. Оформени са 140 диади „ученик – 

родител”, които съставляват извадката. 

Изследователски инструментариум 

Съдържанието на компонентите на емоционалната и 

социалната интелигентност е основание за подбора на 

изследователските методи. Като основни нейни аспекти 
са идентифицирани: 

- самооценката на учениците,  

- емоционалното им състояние в семейството, 
-  социометричния статус в класа, 

- стила на решаване на конфликти 

- тревожността.  
В емпиричното изследване са използвани няколко 

метода, които позволяват да се обхванат основните 

аспекти на съдържанието на емоционалната и социалната 
интелигентност – тест, въпросник, педагогически 

експеримент и математико- статистическа обработка 

на данни.  
 Основният конструкт на инструментариума 

представлява два пакета, състоящи се от набор тестове и 
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анкети, предназначени за изследваните лица (ученици и 

родители). Използваните тестове за учениците са 

адаптирани за родителите, за да се получи по- цялостна 
картина за взаимодействието между родители и деца и да 

се изследва по-задълбочено проблема за това, как 

родителите възприемат и доколко разбират своите деца.  
 Използвана е система от верижни критерии и 

показатели за компетентността на родителите при 
взаимодействието с подрастващите, и за ключовите 

социални и емоционални умения на учениците. 

За учениците са подбрани тестове и въпросници, 
които да обхващат четирите компонента на 

емоционалната и социалната интелигентност, като 

предоставят информация за част маркерите й – 
познаване, изразяване и управление на емоциите, 

адекватна самооценка, емпатия и приемане на другите, 

сътрудничество и управление на конфликти. Това са: 
-   Тест „Типово семейно състояние”; 

- Тест на Хеър за самооценката в специфични 

области на общуване; 
- Социометрично проучване; 

- Въпросник на К. Томас за преобладаващ стил на 

решаване на конфликти; 
- Тест на Спилбъргър за обща и реактивна 

тревожност. 

 
Част от инструментариума за учениците е 

адаптиран за родителите така, че да установим как те 

възприемат емоциите на детето си, доколко го разбират и 
са наясно със самооценката му и как решават 

конфликтите с него: 

- Тест „Типово семейно състояние”; 
- Тест на Хеър за самооценката в специфични 

области на общуване; 
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- Въпросник на К. Томас за преобладаващ стил 

на решаване на конфликти; 

Въпросите към децата, с изключение на 
социометричното изследване, са самооценъчни. Същите 

въпроси са зададени на родителите по отношение на 

детето и отговорите имат оценъчен характер.  
Критериите и показателите за диагностика и 

анализ на резултатите от констатиращото и контролното 
изследване са представени в Таблица 1: 
Таблица 1 Критерии и показатели 

Критерии  Показатели 

1.Емоционален статус на детето в 

семейството /тест на Ейделмилер и 

Юстицкий/ - неудовлетворение, 

напрежение, тревожност 

1.1.Ниско ниво 

1.2. Умерено ниво 

1.3.Високо ниво 

2. Социометричен статус сред 

връстниците 

2.1. Звезда 

2.2 Приет 

2.3. Индиферентен 

2.4. Аутсайдер 

3. Самооценка в специфични 

области на общуване /семейство, 

връстници, училищна формална 

среда и обща самооценка/ - тест на 

Хеър 

3.1.Висока 

3.2.Средна /умерена 

3.3.Ниска 

4. Стил на решаване на конфликти 3.1. Съперничещ 
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научениците с връстниците и стил 

на решаване на конфликти на 

родителите с децата /въпросник на 

К. Томас/ 

3.2. Сътрудничещ 

3.3. Компромисен 

3.4. Приспособяващ 

3.5. Отбягващ 

3.6. Комбиниран 

5. Тревожност в социални ситуации 

– реактивна и обща /тест на 

Спилбъргър/ 

4.1. Ниска степен 

4.2. Умерена степен 

4.3. Висока степен 

 
Скалите са нормирани чрез средна непретеглена 

аритметична стойност и средноквадратично отклонение 

Цялостното изследване се провежда в рамките на 
няколко етапа: 

В констатиращия етап се проведе проучване с цел 

натрупване на база данни за състоянието на изследвания 
проблем в практиката.  

Във формиращия етап на изследването учениците 

и родителите се включват в интерактивни дейности, 
които целят повишаване на тяхната емоционална и 

социална интелигентност, което от своя страна да 

позитивира взаимодействията между тях. Учениците се 
насърчават и подкрепят да бъдат инициатори на 

взаимодействията с родителите, а родителите- активно и 

ангажирано да участват в живота на своите деца  
Контролният етап от изследването има за цел да 

провери хипотезата чрез сравнение на изходните и 

началните резултати по критериите и показателите за 
диагностика. 
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ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 В Трета глава е представен количественият и 
качествен анализ на резултатите от проведеното 

изследване. Според целта на изследването, анализът на 

получените резултати е ориентиран към установяване на 
връзки и зависимости между следните критерии: 

1. Емоционалното състояние на детето в семейството и 
оценката на родителите как се чувства подрастващия в 

семейната среда /тест на Эйдемиллер Юстицкий – 

„Типово семейно състояние”/; 
2. Взаимодействие на подрастващите с родители и 

връстници /тест на Хеър и социометрично проучване/; 

3. Преобладаващия стил на решаване на конфликти на 
детето с връстниците и стила на родителите при 

решаване на конфликти с детето /въпросник на К. 

Томас/;  
4. Общата и реактивната тревожност на учениците , като 

реактивната разглеждаме в рамките на училищната 

среда, а общата – като повлияна от семейството /тест на 
Спилбъргър/. 

Анализ на резултатите от теста на Эйдемиллер 

Юстицкий „Типово семейно състояние” 
По отношение на първия тест, включен във 

въпросниците и на учениците и на родителите акцентът 

на вниманието е върху зависимостта между 
емоционалния статус на децата в семейната среда и 

оценката на родителите за него. 

Получените коефициенти на корелация са показани 
в Таблица 2: 
Таблица 2: Корелационни коефициенти между оценките на 

децата и оценките на родителите им. 
Променливи Коефициент на 

корелация 

Неудовлетворение на децата – оценка на 

родителите за неудовлетворението на децата r = -0,82199  p < 0.05 
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Напрежение на децата – оценка на родителите 

за напрежението на децата 

r = -0,81415 p < 0.05 

Тревожност на децата- оценка на родителите 

за тревожността на децата 

r = 0,998022 p < 0.05 

 

Корелационният анализ показва много висока 

зависимост между самооценката на децата, обусловена от 

семейството и оценките на родителите за състоянието на 
подрастващите. Особено впечатление прави 

отрицателната корелация по отношение на 

неудовлетвореността и напрежението на децата. 
Мнението на родителите по параметрите 

неудовлетворение и напрежение у децата съществено се 

различава от това на подрастващите. Родителите 
предполагат по- голяма степен на разминаване между 

очакванията на подрастващите спрямо семейството и 

реалността, т.е. считат, че децата им са по-фрустрирани, 
отколкото те всъщност са - според резултатите от 

изследването (само 8% от родителите смятат, че детето 

им се чувства удовлетворено от семейната среда, докато 
60% от децата са удовлетворени). Представата на 

родителите в голяма степен не отговаря на 

действителното състояние на детето. Оказва се, че то 
изпитва удовлетворение от семейството, а те го считат за 

недоволно. От друга страна не отчитат напрежението, 

което то чувства в семейната среда /виж. Фигури 2 и 3/. 
Фигура 2: Оценките на децата и родителите  за общото 

неудовлетворение от семейството на децата 
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Фигура 3: Оценките на децата и родителите относно нервно- 

психическото напрежение на подрастващите в семейната 

среда. 

 
 

Получените резултати в своята комплексност 

обосновават потребността от усъвършенстване на 

емоционалните и социалните умения на децата и 
родителите.  

Във връзка с това данните от контролния 

експеримент показват изменения по отношение на 
емоционалното състояние на детето в семейството и 

оценката на родителите за него 

В сравнение с резултатите от констатиращото 
изследване се забелязват следните изменения: Намаляват 

чувствително стойностите на неудовлетворението, и 

напрежението у подрастващите, обусловени от 
семейството, а оценките на родителите се доближават до 

тези, които децата им са дали. При корелационният 

анализ се очертават силни положителни зависимости в 
показателите „неудовлетворение” и „напрежение” /виж 

Таблица 3/: 
Таблица 3: Корелационни коефициенти между оценките на 

децата и оценките на родителите им. 

N=140; p < .05000 
Променливи  Коефициент на 

корелация 

Неудовлетворение на децата – оценка на 

родителите за неудовлетворението на децата r = 0,998124  p < 0.05 
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Напрежение на децата – оценка на родителите 

за напрежението на децата 

r =  0,97373  p < 0.05 

Тревожност на децата- оценка на родителите 

за тревожността на децата 

r = 0,997176  p < 0.05 

 

 

Това означава силно хармонизиране на отношенията 

между децата и родителите в семейството, повишаване 
на разбирането от страна на родителите за 

емоционалното състояние на детето им в семейната 

среда, понижаване нивата на неудовлетворение, 
напрежение и тревожност у подрастващите, когато са у 

дома /виж Фигури 4 и 5/. 
Фигура 4: Сравнение между резултатите от констатиращия и 

контролния експеримент по отношение на променливите 

„неудовлетворение на детето” и „оценка на родителите за 

неудовлетворението на детето”, обусловено от семейството 

 
Фигура 5: Сравнение между резултатите от констатиращия и 

контролния експеримент по отношение на променливите 

„напрежение у детето” и „оценка на родителите за 

напрежението у детето”, обусловено от семейството 
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Резултатите на учениците показват промяната на 

емоционалния статус на детето в семейството, 
повишаване на неговото удовлетворение от семейните 

интеракции, намалено напрежение и тревожност. От 

друга страна високата корелационна зависимост очертава 
по- доброто разбиране на родителите за това, как се 

чувства детето им у дома, осъзнаването на тяхното място 

и роля за удовлетворението и спокойствието на 
подрастващия в семейна среда. 

Анализ на резултатите от теста на Хеър и 

социометричното проучване  

Другият тест, включен във въпросниците на 

подрастващите и родителите им  е тестът на Хеър за 

измерване на самооценката в специфични области на 
общуване - средата на връстниците, семейната и 

училищната среда. Самооценката на учениците и 

оценката на родителите е анализирана в контекста на 
социометричния статус на подрастващите в класа. 

Силно изразените взаимовръзки между 
самооценката на ученика в различните сфери на 

общуване и представата на родителите за нея дават 

основание да се смята, че въпреки стремежът към 
автономия, проявяван в тази възраст, ролята на 

семейството е влиятелна във всички сфери на социално 

взаимодействие на подрастващия. И колкото по- добре 
родителите осъзнават неотслабващата сила на своето 
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значение за детето в този период от живота му, толкова 

по- пълноценни и ефективни ще бъдат 

взаимоотношенията им с него. 
След съставянето на социоматриците и 

социограмите на отделните паралелки се установи, че 

статусът на много от подрастващите в средата на 
връстниците е неблагоприятен. Отхвърлените деца, 

учениците с отрицателен статус са приблизително 36%. 
Общият емоционален микроклимат в класа, изчислен 

като разликата от положителните и отрицателните 

избори е негативен и сигнализира за влошени отношения 
между връстниците 

Резултатите от констатиращия и формиращия 

експеримент по отношение на промяната в 
социометричния статус на учениците и общия 

емоционален микроклимат в класа са представени чрез 

Фигура 6 /виж Фигура 6/. 
 

Фигура 6: Общ емоционален микроклимат преди и 

след формиращия експеримент 
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хоризонталната ос са разположени паралелките, в които е 

проведено социометричното проучване 

В началото потоците на отрицателни емоции са по- 

силни от потоците на симпатия и статусът на една трета 

от учениците е отрицателен. В хода на формиращия 
експеримент у тях се повишават уменията за 

сътрудничество и за конструктивно решаване на 

конфликти.  Промяната е обяснима със създаването на 
условия за дейности, водещи до приобщаване към 

референтната група на връстниците и повишените 

родителски умения да продуцират емоционален комфорт 
у дома, което рефлектира позитивно върху 

взаимоотношенията и климата в класната стая. В 

контролния експеримент дори там, където този 
коефициент е все още отрицателен, в паралелката са 

регистрирани по- малък брой отрицателни избори.  

Педагогически проекции на оценката на родителите 
и самочувствието на подрастващите върху отношенията 

им с връстниците се открояват по отношение на 

адекватната представа на родителите за това, как детето 
се самооценява спомага за утвърждаването на неговата 

позитивна Аз-концепция. Също така тя допринася за 

изграждане на доверие, чувство за сигурност и 
пълноценно общуване между подрастващия и родителите 

му.  

Статусът на детето сред връстниците е обвързан със 
самооценката му в семейството и това се потвърждава от 

наличието на корелационните връзки /виж Таблица 4/. 
Таблица 4 Корелации между самооценката на подрастващите 

и оценката на родителите в контролния експеримент 
N=140; p < .05000 r = 

Самооценка сред връстн. 0,992314 

Самооценка в сем. 0,992314 

Самооценка в у-ще 0,998906 

Обща самооценка 0,992701 
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Силата на родителската оценка да продуцира 

емоционален комфорт и позитивна енергия е нужно да 

бъде вложена в стремежа към промяна на 
взаимоотношенията и климата в класната стая. Когато 

децата се чувстват подкрепяни и сигурни в семейството 

си, разбирани и уважавани, те са по- склонни да се 
изявяват положително и в училище, да бъдат по-малко 

податливи на обезсърчението, на страха от неуспех, 
зависимостта от другите при вземането на решения и 

справянето с конфликтните ситуации. 

Анализ на резултатите от въпросника на К. Томас 

Третият етап на проучване маркерите на 

емоционалната и социалната интелигентност на ученици 

и родители, както и на родителските способи на 
емоционално взаимодействие с децата и техните 

проекции върху училищната социализация включва 

изучаването на родителския и детския стил на решаване 
на конфликти чрез въпросника на К.Томас. 

Стиловете на решаване на конфликти на децата и 

родителите в началото и в края на изследването са 
отразени във Фигури 7 и 8.  
Фигура 7 Решаване на конфликти преди формиращия 

експеримент 
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Фигура 8 Решаване на конфликти след формиращия 

експеримент 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Интерес буди отсъствието на съпернически стил от 
страна на родителите, за разлика от броя деца, за които 

той е предпочитан. Компромисният и приспособяващият 

стил са избрани от почти еднакъв брой деца и родители. 
Отбягващият и комбинираният стил остават с превес 

сред родителите и след формиращия експеримент. При 

учениците се увеличава броя на тези, които избират 
сътрудничещ, компромисен и комбинират стил за сметка 

на съперничещия. При тях измененията настъпват по- 

бързо, защото възрастта е сензитивна към социалното 
учене и по- гъвкаво и непредубедено приемат промяната. 

Изводът е, че появата на конфликтите и тяхното 

управление могат да бъдат предсказуеми и възможни 
чрез придобиване на повече знания за тях и трениране на 

умения за самоуправление и управление на 

взаимоотношенията. Разширяването на спектъра от 
възможности за реагиране в дадена социална ситуация и 

усвояване на различни стилове за комуникация и 

поведение, които правят личността гъвкава и адаптивна 
се осъществява благодарение на емоционалната и 

социалната  интелигентност, изразени в прилагането на 
различни подходи и стилове според вида на конфликта. 
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Анализ на резултатите от теста на Спилбъргър 

Резултатите от измерването на общата и 

реактивната тревожност на учениците в констатиращия 
експеримент са представени в проценти и графично. 

/Виж Фигури 9 и 10/. 

 

 
 

 
В диаграмите се наблюдава четирикратно по- нисък 

процент на учениците с висока обща тревожност (4%), от 

процента на тези с висока реактивна тревожност.  
 Като фактор, който влияе върху регулацията на 

човешкото поведение, тревожността има пряка връзка с 

разпознаването и управлението на собствените емоции, 
самоконтрола и адаптивността като елементи на 

емоционалната интелигентност.  

Реактивната тревожност разглеждаме като 
провокирана от ситуации в училищната среда може да 

включва редица причини- от характера на 

15%

69%

16%

Фигура 9: Реактивна тревожност на учениците

Ниска
Умерена
Висока

19%

77%

4%

Фигура 10: Обща тревожност на учениците

Ниска

Умерена

Висока
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взаимоотношенията с връстниците и климата в класната 

стая, до тежестта на родителските очаквания относно 

учебните постижения, страх от изпитване и субективни 
личностни специфики.  

Общата тревожност, като тенденция да се превърне 

в черта на Аз-а и устойчива предразположеност към 
тревожно реагиране в различни ситуации, разглеждаме 

като тясно свързана със семейството и семейните 
отношения предвид изследваната от нас възрастова 

група. При съпоставка на резултатите, получени от теста 

за установяване на емоционалното състояние на детето в 
семейството и тези от теста на Спилбъргър за общата 

тревожност на учениците, виждаме сходни резултати при 

първоначалните данни /виж Таблица 5 и Фигура 11/: 
Таблица 5: Сравнение на резултатите от 

констатиращото изследване на тревожността, 

обусловена от семейството и общата тревожност на 
учениците 
Резултати в % Тревожност, обусловена от 

семейството 

Обща 

тревожнос

т 

Ниска 17% 19% 

Умерена 70% 77% 

Висока 13% 4% 

Фигура 11: Сравнение на резултатите от констатиращото 

изследване на тревожността, обусловена от семейството и 

общата тревожност на учениците 
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Легенда: Серия 1- Тревожност, обусловена от семейството; Серия 

2 – Обща тревожност 

  

След провеждане на формиращия експеримент 

настъпиха следните промени в резултатите на учениците 
по отношение на реактивната и общата тревожност /Фиж 

Фигури 12 и 13/: 

 

 
Увеличава се процентът на учениците с умерена и 

ниска степен на тревожност за сметка на тези с висока.  

 Тези изменения се обясняват с факта, че в рамките 
на учебната година, израстването на учениците и 

промяната в характера на взаимодействията с родителите 

е достигната по-голяма автономност у подрастващия, по- 
правилна емоционална самооценка и по- адекватно 

отчитане на факторите, предизвикващи защитни реакции 

и емоционална напрегнатост, както и разграничаване на 
ситуации извън семейната, които влияят върху нивото на 

общата им тревожност. 

35%

56%

9%

Фигура 12:    Реактивна тревожност на учениците след 

формиращия експеримент

Ниска

Умерена

Висока

30%

68%

2%

Фигура 13: Обща тревожност на учениците след формиращия 
експеримент

Ниска

Умерена

Висока
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 Саморегулацията на мислите, емоциите и 

поведението, повишаване на самооценката, доверието, 

уменията за самоомотивиране и за позитивни 
взаимодействия с родители и връстници от една страна, а 

от друга - повишената компетентност на родителите да 

прилагат позитивни подходи в общуването, в решаването 
на конфликти и при съвместните дейности с децата дава 

отражение върху трансформацията на тяхната обща и 
реактивна тревожност.  

Интерпретация на резултатите и изводи 

 Анализът на получените резултати от изследването 
води до следните изводи: 

1. Самопознанието, осъзнаването на силните страни, 

повишената самоувереност в процеса на социални 
интеракции, надграждането на умения за 

сътрудничество, емпатия, положителния пример в 

семейната и училищната среда и ориентирането към 
социално поведение при реализиране на 

разработения модел рефлектират върху различните 

аспекти на поведението на учениците и техните 
родители. Всичко това в своя интегрален вид  дава 

възможност на учениците да усвояват стратегии за 

управление на нагласите, емоциите, стреса и стила 
на комуникация с възрастни и връстници, а на 

родителите- да позитивират подхода при 

взаимодействието със своите деца. 
2. Родителската позиция и компетентното 

емоционално отношение към подрастващия в 

средната училищна възраст се проектира в 
конструктите на неговата Аз-концепция и в 

ефективността на социално- емоционалните му  

умения, а това води до понижаване на тревожността 
и нейното деструктивно влияние върху личностното 
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развитие на детето в уязвимата средна училищна 

възраст. 

3. Вследствие на процеса на социалното учене се 
появява следната трансформация в поведението на 

учениците: 

- стремеж към търсенето на конструктивни начини за 
решаване на проблемите и конфликтите както с 

връстниците, така и с родители, развиват се уменията 
за сътрудничество и емпатия, психологическият 

климат в класната стая се променя в позитивна 

насока,учениците проявяват повече 
доброжелателност и взаимно уважение, признават 

правото на всеки един от тях да бъде различен и за 

това свидетелства намаляване на броя на 
аутсайдерите, на учениците с негативен статус при 

социометричните проучвания; 

- учениците започват да осъзнават, разбират и приемат 
идеята, че дискутирането на общите проблеми, 

задружното решаване на поставените задачи и 

проявата на толерантност и уважение ги прави по-
компетентни и умели в междуличностните 

отношения и развива у тях култура на емоционално и 

социално интелигентно поведение, към която те 
желаят да приобщят и останалите си връстници; 

- разбиране на проблемите и бариерите в общуването с 

родителите; полагане на усилия да ги преодоляват 
чрез отклик на емоционалното състояние на 

възрастните, проява на повече такт и въздържаност 

при назряването на конфликтни ситуации и желание 
да приобщават родителите си към своя свят, своите 

приятели и любими занимания. Така се разширява 

кръгът от теми за общуване между тях, изграждат се 
доверие и партньорство. 

4. След реализираните дейности с родителите те: 
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- проявяват по-голяма осъзнатост и аналитичност към 

проблемите във взаимоотношенията с децата, по- активно 

търсене на причинността, препятстваща изграждането на 
положителни взаимодействия.  

- по- непринудено се включват в съвместни дейности с 

децата; 
- чрез създаването на благоприятни условия и 

възможности за тези дейности, родителите придобиват 
нови знания и умения за позитивно, емоционално и 

социално интелигентно взаимодействие със своите деца.  

Емоционалната и социалната интелигентност са 
необходима, важна, неразделна част от възпитанието на 

съвременната личност. Те са изискване на обществото и 

критерий за постигането на лично и социално 
благополучие. Основа са за формирането на социален 

интерес и са базисната предпоставка за позитивно 

взаимодействие на родителите и децата в съвременното 
семейство, тъй като възпитаването на социално и 

емоционално интелигентни деца преди всичко се 

реализира чрез подпомагане на родителите да 
усъвършенстват собствената си социална и емоционална 

компетентност. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. МОДЕЛ ЗА ПОЗИТИВНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА 

 

В тази глава е представен рефлексивно – диалогичен 

модел за позитивно взаимодействие между родители и 

деца с подкрепата на училището. Моделът е конструиран 
така, че да отговори и на най- често срещаните 

потребности на педагогическата практика -  превенция на 

тормоза, преодоляване на проблемното поведение, 
насърчаване на ученическото самоуправление, общуване с 

родители и връстници, формиране на училищна общност в 
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подкрепа на дейности, насърчаващи тренирането на 

социални и емоционални умения от страна на всички 

участници в нея. Това е възможно благодарение на 
взаимната обвързаност и обусловеност на емоционалните 

и социалните умения- промяната в едно от тях води до 

промяна и в останалите, а това дава отражение върху 
всички сфери на взаимодействие на личността и 

социализацията й. 

 Вниманието и усилията са фокусирани върху 

учениците като инициатори на позитивното 

взаимодействие с родителите, защото във възрастта 12 

- 14 години,  в процеса на изграждане на собствената 

идентичност, подрастващите се нуждаят от изява, 

себеизразяване. Те имат потребност да бъдат приемани 

като възрастни , да бъдат изслушани,да се зачита 

тяхното мнение , интереси ,  да достигнат до света на 

възрастните. Стремят се да бъдат активни, 

самостоятелни, да опитват различни стратегии на 

поведение, да провокират, да будят интереса на 

околните към себе си, защото другите са като “огледало” 
за тийнейджъра. Отношението на родителите, 

родителските стилове и подходи му помагат или не, да 

премине границата от детството към зрелостта. 
Спецификата на възрастта и така характерния стремеж 

към автономност намират благоприятни условия за 

пълноценна социализация в един модел на взаимодействие 
с родителите, в който подрастващите са инициатори, 

творци, равноправни партньори на родителите си. Това ги 

сближава с възрастните, дава им широк поглед върху 
техния свят и им предоставя възможностите и средствата 

да се приобщят към него постепенно и успешно.  

 

Концепцията на модела има две основания: 
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Екосистемният подход, който предполага, че 

промяната на един компонент в системата води до 

промяна на цялата система, което означава, че с 
поведението си личността (възрастен или подрастващ) 

оказва влияние върху средата, в която живее и се развива.  

Теорията за социалното учене обяснява свързването 
на поведенческите и когнитивните перспективи, съответно 

самоосъзнаването и управлението на взаимоотношенията 
като компоненти на емоционалната и социалната 

интелигентност. 

Организация за реализиране на модела  

Основна идея на модела е да се стимулира социалната 

активност на учениците, тяхната инициатива във връзка с 

позитивната промяна на взаимодействието им с 
родителите. 

Ето защо социално-емоционалното обучение започва 

най- напред с учениците.  
  Моделът се реализира с участието на 

педагогическия съветник в училище. В рамките на една 

учебна година се провеждат тематични срещи, тренинги и 
уъркшопи с учениците и родителите от паралелки 6. и 7. 

клас., включени в констатиращото проучване. В часа на 

класа или в извънкласна форма, се разгръща дейността с 
учениците. Срещите с родителите, както и съвместните 

дейности /деца- родители/ се провеждат в извънучебно 

време, във вечерна форма. 
Интерактивните и проективните методи заемат основно 

място в реализирането на модела  чрез проиграването на 

ситуации, търсене на ефективни решения на казуси, 
задълбочено дискутиране на проблемите и работата в екип 

по различни задачи. Тренинги за общуване, решаване на 

конфликти и работа в екип се съчетават с актуални за  
участниците теми и  проблеми.  

Структура на модела 



35 
 

Моделът се състои от три модула и две фази, в които се 

реализират дейности с учениците и техните родители. В 

първата фаза се осъществява работата отделно с групата 
на учениците /Първи модул/ и с групата на родителите / 

Втори модул/. Във втората фаза се провеждат 

дискусионни срещи и тренинги на учениците и 
родителите заедно /Трети модул/. 

Фигура 14: Структура на модела за позитивно взаимодействие 

Първа фаза, Първи модул   Първа фаза, 

Втори модул  
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Втора фаза, Трети модул 
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Технологията за реализирането на модела е описана в 

последователността на модулите те и фазите: 

 

Първа фаза,Първи модул 

Акценти при работата с учениците 

Първият модул включва следните акценти: 
„Познай себе си” и „Познай другите” 

Акцент: „Познай себе си” /самопознание и 

самоуправление като компоненти на емоционалната 

интелигентност/ 

Цели: 

 Стимулиране на себепознанието, себеприемането; 

 Изграждане на доверителни отношения между 

педагогическият съветник и учениците 

Очаквани резултати: 

 разпознаване, разбиране и изразяване на собствените 

преживявания; 

 изграждане на личностни качества – самоуважение, 

самоувереност, самоконтрол; 

 формиране на позитивно отношение към себе си, 

стремеж за себепознание, стремеж за контролиране 

на отрицателните емоции и поведенческите реакции 

 
Дейности: 

Повишаването на социалната и емоционалната 

интелигентност на учениците се стимулира чрез 
провеждане на занятия с учениците, в които да се 

формират умения за социално поведение, да се насърчават 

емпатията и позитивните, сътруднически отношения 
между тях.  

Приоритет е оказване на подкрепа на подрастващите да 

развият личностни качества и съществени умения, които 
да повишат тяхната компетентност в социалните 
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взаимодействия и да подпомогнат позитивните отношения 

с родители и връстници: 

Целта на този акцент от работата с учениците е да им се 
помогне успешно да вървят по пътя на самопознанието. 

Себепознаването и себеприемането са от изключително 

значение за формиране на юношеската идентичност, а 
децата често се чувстват сами при решаването на тази 

основна задача на развитието и личностното формиране.  

Акцент: „Познай другите” /социално познание и 

управление на взаимоотношенията като компоненти 

на социалната интелигентност/ 

Цели: 

- разпознаване, разбиране и съобразяване с 

преживяванията на другите; 
- приемане позицията на другите; 

- сътрудничество с другите 

Очаквани резултати: 

 съобразяване със състоянието на другите; 

 позитивно поведение при взаимодействие с другите; 

 диалогичност; 

 сътрудничество 

Дейности:  

През втория етап от работата с учениците целта е да се 

развият в по- висока степен социалните и емоционалните 
умения, успоредно с придобиване на по- широки познания 

по гражданско образование и умения за правене на 

социални избори /в модела на емоционалата 
интелигентност това са аспектите Социално познание и 

Управление на взаимоотношенията/ . 

Първа фаза,Втори модул 

Акценти при работата с родителите: 

Цели:  

 изграждане на подпомагащи отношения между 

педагогическия съветник и родителите; 
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 оказване съдействие на родителите при изясняване на 

проблемите и определяне на приоритетите във 
взаимодействието им с децата 

 откриване на възможности за промяна на мислене, 

чувства, позиции; 

 поддържане на подпомагащи отношения; 

 
Очаквани резултати: 

 доброжелателни и доверителни отношения на 

родителите с педагогическия съветник; 

 осъзнаване на необходимостта от промяна във 

взаимоотношенията родители – деца; 

 повишена мотивация за групова работа по общите 

проблеми за взаимодействието с децата 

 Обогатяване на родителите със знания по отношение 

на социалните взаимодействия, принципите на 
позитивното възпитание и характеристиките на 

средната училищна възраст; 

 Усъвършенстване на социалните им умения, 

необходими за позитивното взаимодействие с децата; 

 По- висока степен на готовност за участие в 

съвместни дейности с децата при създадените от 

модела условия, в които смяната на ролите, 
равнопоставеността, партньорството и 

сътрудничеството са водещи 

 
Дейности: 

Педагогическият съветник сплотява групата, 

фасилитира груповия процес и ги подкрепя в  
изграждането на доверие помежду им, в процеса на 

осъзнаване и по- голяма откровеност и конкретност при 

изразяване на мислите, чувствата и позициите им. Стреми 
се също така по време на тези срещи да подпомогне 

участниците: 
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- да идентифицират проблема, който е в основата на 

неефективните взаимоотношения между родители и деца; 

- да се съсредоточат върху конкретния проблем, който 
се явява значим в анализираната ситуация; 

- ориентиране към под- проблеми – части от по-големия 

проблем, които са по- лесно различими; 
 Чрез задаването на различни въпроси, 

педагогическият съветник подпомага участниците да 
изследват проблемната ситуация в по-голяма дълбочина; 

да ги насочи към такива страни, които са неизследвани, за 

тях не са изяснени, които са значими; да ги насърчи в 
техните търсения. Нужно е да се установи и дали този 

проблем съществува само за едната страна или е общ, дали 

и родители и деца го виждат по един и същ начин, или за 
тях той няма единни измерения. 

 Провежданите срещи приключват с откритост, 

сърдечност, желание за промяна, желание за споделяне на 
своите проблеми с други на следващи срещи. В следствие 

на горепосоченото отношението на родителите към 

социално- емоционалното учене като възможност за 
решаване на проблемите на взаимодействието с децата 

става положително. Родителите осъзнават не само 

проблемите, но и необходимостта от допълнителни знания 
и умения, които да им помогнат да ги разрешат успешно. 

Създава се нагласа за обща работа по тях и те са по- 

мотивирани да се включат в дейности, които да 
допринесат за повишаване на социалната им 

компетентност като родители. 

Те трябва да бъдат “привлечени” в училище и 
подготвени за третия етап – за практикуването на 

социалната компетентност съвместно с децата. Затова 

етапът на груповата работа е решаващ и неговото успешно 
реализиране обуславя успеха на следващия, а също така и 

ползата и ефекта от целия модел. Общуването, 



41 
 

сътрудничеството и взаимната подкрепа се постигат чрез 

интерактивните методи. Препоръчително е да се 

провокират дискусии при всеки един възможен случай – 
след изнесена пред родителите лекция, след гледан от 

учениците филм. Мозъчната атака, казусите, ролевите 

игри са основни при провеждането на занятия с 
учениците, а също и при работата с родителите на един 

по- късен етап. Методите се прилагат в зависимост от 
характера на отношенията в групата на родителите. В 

началото стремежът е родителите да бъдат привлечени, да 

им се осигури доброжелателна среда, в която те да 
споделят, да бъдат изслушани и разбрани, да бъдат 

насърчени и да им се вдъхне увереност, че проблемите ще 

бъдат решени.   
 Следователно, чрез тези групови срещи, 

педагогическият съветник се стреми да подпомогне 

участниците да открият сами това, което ги отдалечава от 
ясното виждане на проблема и собствените възможности 

за справяне с него. Провокирането за промяна разкрива по 

различен начин не само проблема, но и собствените 
възможности за справяне. 

 По този начин се предоставя възможност на 

родителите да упражняват първо в групата, а после 
съвместно с децата си градивните подходи за 

преодоляване на бариерите в общуването, тактиките за 

изразяване на съпричастност, емпатия, загриженост. 
Особено полезно за родителите е да усвоят различни 

техники, чрез които да изразят, да засвидетелстват 

заинтересованост, доверие и уважение, съпричастносткъм  
преживяванията и чувствата на децата си, а не да се 

опитват да контролират тези преживявания и чувства. 

Това естествено намира своето продължение в темата за 
решаването на конфликти и вземането на съвместни 

решения.    
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Обсъжданията и породените дискусии с другите 

участници насочват вниманието им върху начина на 

интерпретиране на проблема, върху преодоляване на 
едностранчивостта, непълнотата и ограничеността. 

 Тези техники подпомагат преосмислянето на 

собствените интерпретации, мисли и достигането до едно 
по- малко деструктивно виждане. Става въпрос за промяна 

на отношението към взаимодействието с другите и 
поемане на отговорност за своето поведение. 

Втора фаза, Трети модул 

Практикуване на социална и емоционална 

интелигентност съвместно от учениците и родителите 

Цел: Използване на усвоените социални знания и 

умения в различни ситуации 
Очаквани резултати: 

 засилване на позитивните взаимодействия между 

родителите и децата; 

 обогатяване на социалната компетентност на 

родителите и учениците; 

 продължаване на използването на придобитите 

социални знания и умения при различни форми на 
взаимодействие в семейството 

 

Дейности:  
 При организиране на този процес усилията на 

педагогическия съветник са насочени към следните 

основни проблеми: 
1). Структуриране на взаимоотношението или 

определянето на ролите в него, отговорностите, нормите, 

изразяването на емпатийните преживявания, 
удовлетворяващите стандарти, действени прояви на 

сътрудничество и други измерения на взаимоотношенията;  
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2) Разрешаване на несъгласия, различни мнения и 

конфликти; 

3) Взаимно познаване и изпитване на доверие; 
4) Точно и недвусмислено комуникиране един с друг; 

5) Взаимно приемане и подкрепяне; 

6) Конструктивно решаване на конфликти и проблеми 
във взаимоотношенията. 

Критичният фактор във взаимоотношенията между 

родители и деца е “да се разбират един с друг, да се 

чувстват разбирани и да са в състояние ясно да 

изразяват чувствата или мненията си.” 
(Андреева,Л.,1998,с.303) 

 На този етап на обучението родителите и децата 

имат възможност и вече са подготвени за взаимно 
опознаване за осъзнаване на собствените и на другите 

преживявания и мотиви, да погледнат дадената ситуация 

от гледната точка на другия. Това ги провокира към 
преосмисляне на собствената гледна точка, собствената 

позиция. 

Педагогическият съветник насочва взаимодействието 
между родители и деца в практикуване на усвоените 

емоционални и социални знания и умения. Това  

предполага  освен въпроса: “Какво искам да постигна?”, 
т.е. оформяне на конкретни цели, но и насочване  към 

дейностите и средствата, чрез които ще ги постигна, т.е. 

“Какво трябва да направя, за да постигна позитивно 
взаимодействие с другите”? 

 Насочването към конкретност премахва неяснотата 

и открива възможности да се постигне контрол върху 
взаимодействието. 

 Всяка конкретна цел съществува в определена 

ситуация, която е натоварена с определен смисъл и 
възможности.  
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При подпомагане на взаимодействието между родители 

и деца, педагогическият съветник насочва участниците 

освен към конкретизиране на целите, които трябва да 
постигнат при общуването, но и откриване и анализиране 

на подбудите, които задържат, пречат на 

взаимодействието, и тези, които поддържат, стимулират 
позитивното взаимодействие.  

 Една от причините за възникването на конфликтни 
отношения между родители и деца е неумението им да 

организират своето поведение и да контролират реакциите 

си. 
Промяната в позициите на родителите и децата се 

изразява в: 

- по-голям контрол върху собствените чувства и 
реакции; 

- проява на отговорност към своето поведение спрямо 

другите; 
- отговорност към проблемите на децата/ родителите; 

- обогатяване на речника с думи с позитивен заряд. 

Появата на нови социални потребности е свързано със 
засилване на споровете, дискусиите, по-категорично 

отстояване на свои позиции особено от родителите, 

предлагане на различни варианти за решаване на 
конкретни ситуации. 

 Отначало на тези общи дейности на родители и деца 

се забелязва, че те проявяват стереотипност в поведението 
при обсъждането на конкретни проблеми по време на 

дискусиите. Липсва развитие на гледните им точки, 

вариативност на подходите им при анализиране на 
проблема. В разсъжденията и отговорите им проличава 

липса на стремеж за приемане позицията на другия, за 

сътрудничество, за толерантност и зачитане мнението на 
другите . Налице е упорито отстояване на доминиращия 

тип позиция на родителите и на упорита съпротива и 
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твърдо отстояване на самостоятелност от страна на 

учениците. 

Докато в първите срещи при родителите и децата 
преобладава сдържаност, недоверие, неохота, то после 

между тях постепенно се установи позитивно настроение. 

То се обяснява с изградените вече нагласи за намиране на 
ефективни начини за намаляване на емоционалното 

напрежение и очакване за емоционална удовлетвореност. 
 Възможността на родители/ деца да освободят 

скритите емоции и отношения към другия и да изпитат 

желание за общуване, удоволствие от намирането на общ 
език, от приемането един друг, ги прави по- позитивни, 

по- склонни към компромиси и търсене на общо решение в 

проблемна ситуация. Това им дава увереност, че 
притежават знания и умения, с които могат да преодолеят 

конфликтите и това повишава желанието им да продължат 

този вид практикуване, повишава чувството им на 
уважение и самоуважение. 

 В началото на тези общи срещи по- често децата, но 

и някои родители не успяват да се отпуснат, да преодолеят 
неловкостта, старите стереотипи. Докато при срещите 

само с родители / деца тези бариери се преодоляват 

сравнително по- бързо, то при реалното общуване между 
родителите и собствените им деца това стана по-бавно. 

Психологическите защитни механизми и на двете страни 

пречат по-дълго време в изграждането на позитивни 
взаимоотношения. Наблюдават се различни преходи към 

позитивната промяна. В някои от групите инициативата 

идва от родителите. Интересен е фактът, че в повечето 
групи инициатори са децата. Те по-лесно и по-бързо 

успяват да преодолеят миналия си опит, бариерите и 

ефективно да използват новите социални знания и умения. 
Причините според нас са преди всичко по-бедния минал 

социален опит, по-слабо утвърдени социални стереотипи. 
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Но тук прозира и друга, по-дълбока личностна причина – 

силното желание на децата да имат добри, топли 

взаимоотношения със своите родители, да изпитват 
приятни преживявания, опора и сигурност в тях. Това им 

помогна по-бързо да преодолеят неловкостта, 

недоверието, дистанцията. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Взаимоотношенията между родители и деца е 

изследователски проблем с непреходна значимост. 
Неговата актуалност при съвременните условия на живот 

е свързана с неотложната необходимост те да се 

променят по посока тяхното позитивиране. 
Същевременно теоретичният анализ на научната 

литература, свързана с проблемите във взаимодействието 
и общуването в условията на глобализация на света, 

както и със съвременните тенденции на развитие и 

модернизация на обществото, доказват необходимостта 
от промяна в емоционалната и социална интелигентност 

на съвременния  човек.  

Социалните взаимоотношения са стохастични и 
това им придава комплексен характер. Ето защо темата 

на изследването в дисертационния труд е центрирана 

върху създаването на рефлексивно - диалогичен модел за 
повишаване на емоционалната и социална 

интелигентност на ученици и родители с подкрепата на 

училището на основата на стимулиране инциативността 
на учениците за позитивната промяна на 

взаимоотношенията. 

Проблемът за позитивиране на взаимоотношенията 
и общуването между родители и деца поради своята  

актуалност, предполага обединяване на усилията на 

цялата общественост. Поставяне на основната 
отговорност  и задължение предимно на семейството при 

положение, че то се намира в процес на трнсформация, 

не е  решаване на проблема. Настоящото изследване е 
опит за пренасочване вниманието към използване на 

развиващия потенциал на училището като фасилитатор 

във взаимодействието между родители и деца, в тясно 
сътрудничество със семейството и използване на 

потенциала на учениците. Така училището може да 
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осигури надеждна подкрепа  чрез своите компетентни 

педагогически специалисти, със съдействието на МОН .   

В хода на дисертационното изследване се потвърди 
работната хипотеза, че във взаимоотношенията между 

родители и ученици се формират по-ефективни 

комуникативни  и поведенчески  модели на позитивно 
взаимодействие, ако се повиши социалната и 

емоционалната им интелигентност и ако учениците, с 
подкрепата на училището, бъдат инициатори на 

позитивната промяна.  

От теоретичния анализ и резултатите от 
дисертационното изследване са изведени няколко 

основни изводи:  

1. Няма единно мнение по проблема за 

социалното развитие на личността. В съвременната 

реалност той е особено сложен, многоаспектен и 

многофакторен. 

2. Налице е ново разбиране за социализацията 

като за процес, насочен към разгръщане на личностния 

потенциал на човека чрез самопознание и градивни 
взаимодействия с другите. Емоционалната и социалната 

интелигентност са от решаващо значение за успешната 

социализация на съвременната личност. 

3. Налице е ускорено развитие на когнитивната 

интелигентност на съвременния човек за сметка на 

неговата емоционална и социална, които намаляват. Това 
е в основата на много проблеми във взаимодействието и 

общуването между хората, включително и между 

родители и деца. 

4. Трансформациите в съвременното семейство в 

условията на модернизация и глобализация предполагат 

необходимостта от неотложна педагогическа подкрепа на 
семейството. Училището със своя педагогически ресурс 

може да осигури компетентна такава чрез повишаване на 
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емоционалната и социалната интелигентност на 

учениците и родителите. 

5. Предложеният модел за подкрепа от училището 
създава възможност на учениците да инициират 

позитивната промяна във взаимоотношенията с 

родителите. В процеса на повишаване на емоционалната 
и социалната интелигентност на учениците и родителите 

се изграждат нови, позитивни комуникативно- 
поведенчески модели.  

 

Семейните взаимоотношения, родителската обич и 
подкрепа, моделите на поведение, мислене и чувствата, 

създадени в семейството са базисната позиция, от която 

човек тръгва към пълноценна реализация и успех в 
живота.  

Съвременните условия на живот създават сложни 

социални и семейни взаимоотношения, в които детето 
влиза с цялата съвкупност от роли, отношения, 

убеждения и характеристики, които има. Родителите все 

по- трудно намират адекватни подходи и начини за 
общуване с него и все по- малко познават неговия свят. 

Затова и търсенето на ефективни в актуалност и 

перспектива форми и средства за позитивиране на 
взаимодействията между тях ще продължи да бъде 

непрекъснат процес. Съвременните научни и 

образователни парадигми ориентират този процес към 
задълбочено изследване на възможностите на 

емоционалната и социалната интелигентност да бъде в 

полза на педагогическата практика, съвременното 
семейство и личността на ученика. 
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ПРИНОСИ 

В научно - теоретичен план: 

1. Направен е анализ на съвременните научно- 
теоретични аспекти на социализацията и 

концепцията за емоционалната и социалната 

интелигентност. 
2. Концепцията за емоционалната и социалната 

интелигентност е интерпретирана по посока нейната 
приложимост в педагогическата практика като 

възможност за позитивиране на взаимодействията 

между родителите и децата посредством подкрепа 
от страна на училището. 

3. Възгледите на различните изследователи по 

отношение на маркерите на емоционалната и 
социалната интелигентност са систематизирани в 

адаптиран за българските условия модел.  

В практико- приложен план: 

1. Разработен и апробиран е рефлексивно- диалогичен 

модел за повишаване на емоционалната и социалната 

интелигентност на  учениците и на техните родители 
като начин за стимулиране на позитивното 

взаимодействие между тях с подкрепата на училището. 

2. Приложен е иновативен подход – стимулиране у 
учениците на инициатива за позитивна промяна на 

взаимоотношенията с родителите. 

3. Разработен е метод за сътрудничество между родители 
и деца, който пренасочва отношенията между тях от 

“доминиращ – доминиран” към позитивно 

взаимодействие между емоционално и социално 
интелигентни личности. 

4. Разработени и реализирани са програми за повишаване 

квалификацията на учителите на тема “Ефективни 
техники за комуникация и работа с родителите”; 

“Разработване на програми за педагогически инициативи 
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за работа с родителите” и “Модерни учители и родители. 

Партньорство между училище и семейство”. 
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POSITIVE INTERACTIONS BETWEEN PARENTS AND 

CHILDREN IN THE CONTEMPORARY FAMILY 

 

This dissertation focuses on the interactions between parents and 

children. The study research was conducted in the period 2016 – 2017 

during the school year and includes 140 dyads pupil – parent. 

 

The introduction covers the relevance of the topic in the context of 

the contemporary global changes of personality, family and society as 

well as the conceptual framework of the research. 

The purpose of this dissertation study is developing and pilot testing 

a model for increasing the emotional and social intelligence of 12-14 

old pupils and their parents with the support of the school as a way for 

improving the positive interactions between them. 

 

The main content is structured in four chapters, divided structurally 

and thematically. First Chapter focuses on the socialization as a 

psychological and pedagogical problem and pays attention to the 

family and school as socialization factors, to the emotional and social 

intelligence as basic characteristics of the contemporary person, to the 

main aspects of the pupils at the age of 12 – 14 years, especially of 

their opportunities and possibilities to initiate a positive change in 

interactions with their parents. Second Chapter consists of 

conceptual foundations, design and methods of the dissertation 

research. Third Chapter includes the empirical data and results of the 

experimental work and the discussion of the results. The Model for 

positive interactions between parents and children with the support of 

the school is presented in the Forth Chapter. 

 

We have also elaborated a conclusion and deductions in terms of 

scientific theory and scientific practice and we have described some 

contributions/ outputs. References and 15 appendices are presented 

at the end of the dissertation study. 

 

K e y w o r d s: socialization, family, parents, children, pupils, 

emotional and social intelligence, interaction, school, positive change, 

school counselor 
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