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Непрекъснато се увеличава броят на децата, които проявяват агресивно и
социално нежелано поведение в детските градини и училище. Тенденцията се
потвърждава от множество проверки в образователни институции, извършени
отразлични институции, в това число и от Държавната агенция за закрила на
детето (ДАЗД). Наред с това става ясно, че се прилагат наказания, преди да са
изчерпани възможностите за корекционно въздействие, използват се методи,
които травмират децата. В контекста на това смятам, че книгата на доц. д-р Й.
Факирска е извънредно актуална и с конкретна приложно-практическа
значимост. Предложените теми са подбрани и структурирани по подходящ
начин. Друго достойнство на книгата е правилното и балансирано съотношение
между теорията и практиката. Й. Факирска посочва критерии за ранно откриване
на детската агресия, като се позовава не само на теорията, но и на практически
резултати от свои изследвания. Базирайки се на собствения си дългогодишен
опит и наблюдения, тя предлага собствени модели на протоколи за наблюдение
над деца с агресивни прояви и идеи за взаимодействие с тях, както и система от
методи за снижаване на детската агресивност. Новост тук е лансираната идея,
че нивото на развитие на емоционалната интелигентност, обучението на децата
в способи за саморегулация на поведението и формирането на система от
ценности и нравствени качества са фактори за възпиране на агресивността.
Подробно са анализирани формите и методите за взаимодействие с
агресивните деца, като е отделено специално внимание на играта, беседата и
съвместната продуктивна дейност. Подходите за редуциране на детската
агресивност са разделени от автора на възпиращи, формиращи и
трансформиращи. Книгата е ценна и полезна за всички специалисти, които се
интересуват от детската агресивност и работят за нейното минимизиране.
Проф. дпн Ст. Иванов
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Въведение
В процеса на своето развитие детето от предучилищна и начална училищна възраст преминава през
различни етапи и периоди. Преодолява различни препятствия и се научава да оцелява. Поради своето безсилие и
недоразвитост на психическите процеси и физическото
израстване, детето в тази възраст се нуждае от много
обич и непрекъснати грижи. Когато те са налице, детето
расте спокойно и уравновесено. То е сигурно и уверено и е
в състояние да приема предизвикателствата, които
животът му предлага ежедневно. Обграденото с внимание
и любов дете е способно да изпълнява всички изисквания
на възрастните, да се учи по техните програми и да се
развива нормално.
Когато тази любов е прекалена, детето става разглезено, капризно и често пъти агресивно. Агресията се
проявява като реакция тогава, когато разглезеното дете не
получава удовлетворяване на своите прекалено големи
очаквания. От друга страна, дете, което расте в дефицит
на обич и внимание, когато никой не се грижи да задоволява неговите най-нормални потребности, отключва механизма на своите защитни реакции. Най-естествената и
нормална реакция, която е израз на инстинкта за самосъхранение е агресивното поведение. То може да има
различни проявление и може да бъде назовавано с
различни имена – настойчивост, нахалство, досаждане,
каприз, но при всички случаи е резултат от застрашеното
съществувание на детето.
Постъпвайки в детска градина или училище, детето
попада в нова среда, различна от семейната и изведнъж
губи своята самоувереност и сигурност. То започва да
изпитва страх за своя живот и това се проявява по различен начин според характера и особеностите на самото
дете. Ако детето идва от семейство, в което е било в
центъра на вниманието и любовта на всички членове,
когато попадне в обстановка с различни правила и изисквания, то изпада в състояние на силно разочарование и
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притеснение. Това води до фрустрация и в повечето случаи до прояви на агресия, за да наложи своите правила и
изисквания.
Противно на всякаква логика и детето, което идва
от нездраво семейство, където е било свидетел и обект на
насилие – физическо и психическо, също изпада в
стресова ситуация. То е недоверчиво, плахо или нахално
и агресивно. И в двата случая неговото поведение цели да
го предпази от евентуални неуспехи и проблеми. В същото
време това поведение извиква недоумение, обърканост и
често пъти неприязън у персонала – учители, възпитатели
и помощник възпитатели. На прояви на агресивност те
отговарят с наказания, което не води до положителни
резултати. Доказателство за това са все по-честите прояви на агресия сред децата от детската градина и началното училище, зачестяващите оплаквания от родители на
деца, жертва на агресивно поведение. Все по-често сме
свидетели на прояви на арогантност и агресия не само
срещу съученици, но и срещу учители. Усещането за ненаказуемост, проявите на слабост и безпомощност от страна
на педагозите, стимулират, подхранват подобни прояви.
Анализът на всички факти от медиите, на поведението на
децата и на безпомощността на учителите, ни кара да
предположим, че това е така, защото персоналът не е
достатъчно добре подготвен за работа с такива деца.
Подготовката на бъдещи педагози в университета се
извършва на базата на нормата – какво трябва и какво не
трябва да се прави с децата в нормални ситуации и при
нормални условия. Ако те имат някаква представа и
познания за проявите на отклонения в поведението на
децата, те са епизодични, откъслечни и в никакъв случай
не са в система.
Поради своята изключителна социална значимост,
тясната ѝ връзка с емоционалното и психическото развитие на личността и връзката ѝ с по-късните прояви на
девиантност и престъпления, агресията е много сложен,
трудно преодолим и сякаш заразен поведенчески механизъм и реакция, която изисква специална подготовка и
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внимание от страна на педагози и общественост. За да се
противодейства успешно на агресията и да се реализира
ранна превенция, е необходимо добре да се познават
нейните особености на проявление, както и механизмите,
формите и методите на работа с деца, проявяващи агресия още от най-ранна възраст.
Когато се търсят причините и средствата за модифициране на агресивността, не трябва да се смесват
понятията жесток, престъпен и агресивен. Много често
престъпността и жестокостта са следствие от занемарените педагогически грижи и от неадекватното разбиране
от възрастните на причините за детска агресивност. Те не
умеят да намерят подход към така нареченото „трудно
дете” и са безсилни да му помогнат. Вместо това в
държавата ни съществува цяла държавна комисия с доста
гръмкото и страшничко име „Комисия за борба с малолетни и непълнолетни правонарушители”. С кого ще се
бори тази комисия? По подобен начин звучи и една друга
служба за борба с организираната престъпност. И, ако в
този случай думичката „борба” има своето обосновано
място, защото никак не е лесно да се справим с организираната престъпност, то съвсем не е така, когато става
дума за деца. Обществото трябва да направи нещо да
помогне на тези деца да не стигат до правонарушения.
Освен това съществуват сериозни основания да не се
смесват горепосочените понятия. Много важна в случая е
превенцията на ранната агресия. Това може да става чрез
целенасочена и системна работа и подпомагане на
родителите, чрез включването на агресивните деца и
техните родители в специални програми за подпомагане и
превенция.
Затова нашето изследване си поставя три основни
цели.
От една страна, да разкрием особеностите на
проявление на агресия при 3-7-годишните деца, причините, които я провокират, формите на ефективно взаимодействие с такива деца.
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От друга страна, да предложим критерии за ранно
откриване на агресивни прояви и да обобщим световния
опит при използването на различни форми и методи на
работа с агресивни деца.
И от трета страна – да опишем и представим своя
опит за успешна работа на учители и родители с
агресивните прояви на децатамежду три и девет години,
на основата на дисертационните изследвани на двама
наши докторанти – Светлана Станчева и Надие Карагьозова.
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Глава 1. ДЕТСКАТА АГРЕСИЯ КАТО
СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ
1. АГРЕСИЯ И АГРЕСИВНОСТ
Идва от латинската дума aggressio, което означава
„нападение”, „пристъп”. В психологическия речник четем
следното определение на термина: „Агресия – това е
мотивирано деструктивно поведение, противоречащо
на нормите и правилата за живот на хората в
обществото, нанасящо вреда на обекта на нападение
(одушевени и неодушевени), причиняващо физически и
морален ущърб на хората или предизвикващо у тях
психологически дискомфорт (отрицателни преживявания, състояние на напрежение, страх, потиснатост и
т.н.)”. Това определение се приема и от Л. Юрганова (22).

В същото време трябва да отбележим, че агресията е форма на поведение на личността. Тя е преди всичко
отражение на вътрешния дискомфорт, неумение да се
реагира адекватно на произтичащите наоколо събития.
Агресията е поведение (индивидуално или колективно),
насочено или към нанасяне на физическа или психологическа вреда или ущърб, или към унищожаване на друг
човек или група от хора (Св. Колосова, 4).
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Патрисия
Бъгин
определя
агресията и насилието като
брънка от веригата на сериозни и
скъпо струващи психосоциални
проблеми, които представляват
значими предизвикателства за
индивида, семейството, учителите, обществата и менталната и криминално – юридическата практика (P. Bugin, 23). Според Е. Арансън (1) найсилната проява на агре-сията (физическо унищожение)
може да се разглежда като последната степен на
социално влияние. Освен това той прави разграничения
на проя-вите на агресия и според това какви намерения
има извър-шителят на действието. Поведението, което
причинява зло на другите се разграничава от поведението,
което не им причинява зло. Затова Арансън смята, че „акт
на агресия е поведение, целящо да причини зло или
болка” (1). За него резултатът от акта на агресия е от
голямо значение, но не трябва да се пренебрегват и
намеренията на извършителя, т.е. мотивите за агресията.
Ако наблюдаваме внимателно поведението на 7-8месечно бебе ще забележим, че понякога то скубе, дращи,
опитва се сякаш да хапе близките си, които са го взели на
ръце. Това обаче не е агресия. От гледна точка на
еволюционното развитие това е приспособителна реакция, която дава на животното или човека сигурност, че ще
бъде забелязан и ще оцелее (Hawley, 28). Бебето по-скоро
изразява някакво свое емоционално състояние на
привързаност, възбуда от близостта, стремеж да бъде
забелязано и някаква радост. То в никакъв случай не може
да бъде обвинено в преднамерени агресивни действия.
Поради липса на други прийоми,
бебето изразява своите положителни емоции както може.
Детето на 1-2 години не
притежава умения за взаимодействие с останалите и затова
често сме свидетели как отнема
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играчка от друго дете, без да се
интересува от неговата реакция, как
стъпва върху краката на възрастните, ако иска да достигне до
някакъв желан предмет, как крещи
или се тръшка с писъци, ако не
получи желания предмет или желаното внимание. В повечето случаи в тези дийствия и
постъпки няма никакъв умисъл да причини болка или
страдание.

Те се случват поради две съществени причини – от
една страна детето няма опит за друг вид поведение или
взаимодействие, от друга – то не съзнава каква болка или
неудобство причинява на останалите.
В този смисъл не е достатъчно агресията да се
определя само като външно действие, което причинява
болка, неудобство или дискомфорт. Когато детето познава
и съзнава до някаква степен социалните норми и правила,
когато знае за последиците от тяхното нарушаване и
въпреки това често пъти извършва подобни действия,
тогава можем да говорим за агресивно поведение. Има и
случаи, когато детето извършва или мисли за агресивни
действия, които не се забелязват от околните. Това са т.н.
агресивни фантазии, мечти и т.н. (Колосова, 7). Много
характерни в това отношение са хапането и щипането.
Когато те се извършват от дете до 2-годишна възраст
можем да ги възприемаме като неосъзнати действия
поради липса на опит за друг вид поведение за
изразяване на чувства и желания. В този случай детето не
знае какво причинява на потърпевшото дете и не е в
състояние да разчете негово-то емоционално състояние.
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Причината за това са бедният емоционален опит и
ниската емоционална култура, които всъщност са напълно
естествени за възрастта. Когато тези поведенчески прояви
продължават и след третата година, като при това детето
влага особена жестокост и злонамерено отношение към
потърпевшия – става дума за съзнателни агресивни
действия.
Не всеки човек е склонен и е готов да извършва
агресия. Когато се проявява агресия за изтъкване пред
другите, за забелязване от близките и значими хора и тези
действия не нанасят вреда, това не е нещо лошо и
осъдително, когато е еднократен акт (28). За други – това
е постоянна готовност за извършване на агресивни
постъпки. Именно това свойство на личността, изразяващо
се в готовност за агресия наричаме агресивност.
В първия случай агресивността е средство за
постигане на някаква цел и я наричаме инструмен-тална.
Тя е провокирана от обстоятелствата и до известна степен
от емоционалността на индивида. Освен това, когато става дума за прояви от 1-7-годишни деца, тази агресивност
може да е резултат от неумението им да разпознават
последствията за другите от подобно поведение. В другия
случай – агресивността сама по себе си е цел. Затова тя
се нарича преднамерена агресивност. Ако агресията е
действие, то агресивността е готовност за извършване на
такова действие (14). Агресивността може да се разбира
като относително устойчива черта на личността, която се
изразява в готовност за агресивно нападение (7).
Агресивността, като личностна черта влиза в групата на
такива качества като враждебност, обидчивост, недоброжелателност. Възможна е агресия без агресивност, която
обикновено е предизвикана от страх, напрежение или
друго силно емоционално преживяване. В такива случай
тя се проявява от сравнително спокойни и добронамерени
деца и има епизодичен характер. В същото време
агресивността може да се проявява не само в открито
агресивно поведение, а и в скрити индиректни действия и
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нагласи, които целят да наранят, да унизят, да наскърбят
обекта на агресия.
Като правило, агресията не възниква неочаквано.
Децата проявяват агресивно поведение, което се засилва
през първите 2 години и половина след раждането.
Според Патриция Бъгин (23) всяка агресия настъпва дори
и в отсъствието на наблюдавани модели на агресивно
поведение. Тя може да се прояви в резултат на различни
междуличностни взаимодействия и провокации. При това
и вербалните и невербалните провокации могат да
предизвикат физически действия - нападение, насилие и
т.н. (Л. Юрганова, 22).
Според К. М. Гуревич агресивността под формата
на настъпателност влиза в списъка на личностните черти,
отличаващи креативните от некреативните хора. Тези,
които притежават агресивност под формата на настъпателно поведение са креативни, изобретателни и пробивни.
Те не се спират пред различни спънки и прегради и преследват своите цели, понякога и с пристъпване на установени норми. Затова и в психо-корекционната работа се
утвърждава способа за обучение на детето в активно
настъпателно поведение в процеса на игрите. Смята се,
че подобно поведение ще позволи на детето като порасне
да се стреми към изпълнение на своите намерения, да
бъде творец и победител, да бъде активно, а не плахо и
пасивно. В този смисъл, въпреки че агресивното поведение винаги създава проблеми и трудности при
взаимодействието с такива деца, агресивните тенденции
не трябва да се оценяват само като отрицателни (7).
Всеки отделен случай на агресивно поведение трябва да
бъде обект на специално внимание и откриване на мотивите за това. От всички възможни мотиви на агресивното
поведение агресивността, със своята устойчивост и влизането ѝ в структурата на личността, е способна да предопределя общата тенденция на поведение и нещо повече –
жизнения път на личността и затова заслужава особено
внимание (пак там).
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Дали агресивността е част от човешката
природа? Може ли тя да бъде модифицирана? Кои социални и ситуационни фактори увеличават агресивността
и кои я намаляват?
Това са все въпроси, отговор, на които ще се
опитаме да потърсим в това изследване.
Инстинктивна ли е агресивността? Това е въпрос,
който вълнува много изследователи психолози и педагози.
Отговорът му е от изключителна важност за подхода към
проявите на агресия и към извършителите на тези прояви.
Някои смятат, че хората са носители на своята
агресивност и не е необходимо тя да се научава (А.
Айбелсфет, 1). Други, като Янкуо (1) твърдят, че агресивното поведение може да се модифицира с опита, т.е. да се
научава.
Според Ленард Бърковиц, един от най-изтъкнатите
американски специалисти по въпросите на човешката
агресивност, хората се отличават от другите видове по
това, че научаването играе по-важна роля в тяхното
агресивно поведение. „У хората агресивността е функция
на сложно взаимодействие между вродените склонности и
заучените реакции” (по Е. Арансън, 1). Това е така, защото
„поведенческите модели, вродени у човека, са безкрайно
гъвкави и податливи на модификация” (Е. Смирнова, В.
Холмогорова, 14). В САЩ, в Денвър и Нашвил (34) е
разработена програма за дългогодишна намеса и тренинг
на родители за създаване на умения за работа с деца от
предучилищна възраст, които имат различни форми на
агресия и антисоциално поведение. Според авторите на
програмата Ф. Стрейн и М. Тим децата с емоционални или
поведенчески разстройства формират популацията от
младежи, които са предизвикателни, непокорни, неотстъпчиви и създаващи много неприятности. Те попадат в полезрението на различните социални и превантивни грижи. Те
смятат, че поведенческите проблеми подлежат на коригиране и развитие още в предучилищна възраст и се обосновават по следния начин:
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Ранно появилите се поведенчески проблеми в
предучилищна възраст са най-точния признак за
делинквентност в зряла възраст, загуба на
членство в общността и попадане в затвора.
„Стабилизирането на агресията около десетгодишна възраст е равностойно на изграждането и
стабилизирането на интелигентността в тази
възраст”. С други думи, така както интелигентността, придобита в детска възраст остава като
достояние на личността за цял живот, така и
придобитата, развита и установена агресив-ност,
остава достояние на личността.
Ако агресията към околните не приключи към
тринадесетата година, възможно е да се превърне
в хронично поведение.
Дете, растящо сред възрастни, проявяващи агресия
има по-голяма вероятност да отпадне рано от
училище, да попадне в ареста, да стане нарко- и
алкохолно зависимо, да се маргинализира или да
умре млад.
Ранната намеса, насочена към развитие на взаимоотношенията родители–дете е най-ефективната стратегия
за премахване на ранните поведенчески проблеми. В
процеса на социализация агресията постоянно намалява,
ако детето се учи да регулира своите емоции и да решава
конфликти, без да активизира агресията (P. Bugin, 23; T.
Hotton, 29; Rivara, 20; Strain, 34). Подобно твърдение ни
дава основание да смятаме, че дори да е възможно
човешката агресивност да притежава инстинктивен компонент, тя се поддава на модификация. Децата от предучилищна възраст, които не са забравили агресията в
семейството през този сензитивен период за развитие, са
в риск за сериозни поведенчески проблеми през детството
и ранното юношество. Затова свидетелстват лонгитудни
изследвания, проведени в Канада за периода 1993-1998 г.
(Hotton, 29). Проблемите на агресивното поведе-ние, които
се появяват и стабилизират през предучилищна възраст –
период на драматично познавателно, лингвистично и емо-
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ционално развитие – са важни за антисоциалното поведение в юношеска (насилие, престъпност, ранно напускане на училище и наркозависимост) и зряла възраст.
Фактически агресията е най-ясният предвестник на
престъпно поведение преди тринадесетата година и рисков фактор за употреба на наркотици (23). От тази
перспектива, буйната, необуздана ранна агресия води до
акумулирането или натрупването на допълнителни социален и развиващ риск фактори. Траекторията на антисоциалното поведение води до по-сериозни проблеми на
криминалното поведение, което е по-трудно и скъпо за
решаване и преодолява-не. За малкото дете, което се
характеризира с постоянна агресия и неподчинение
(девиантност на поведението), и за всички останали, с
които детето е в контакт (семейство, възпитатели,
връстници) цената включва: ранно и постоянно отхвърляне от връстниците; предимно наказателни контакти с
учителите; семейни взаимоотношения, които са неприятни
за всички; предвидим училищен неуспех и евентуално
ранно отпадане от училище (34). Обикновено обществото
възприема тези деца като мъчители на другите, като
рушители на обществените правила. Цената на необузданата агресия, плащана от обществото, е следната: десетки хиляди, платени за ареста на младите агресори;
стотици хиляди, платени за потрошено от тях имущество;
десетки хиляди, платени за възстановяване на пострадалите, стотици хиляди за издръжка на възрастните затворници, които са проявявали агресия още в предучилищна възраст. Всъщност те са най-опасни за самите себе
си, защото с поведението си провокират висок риск от
фатални инциденти, преминават към алкохолизъм, използване на дрога, остават безработни като възрастни, имат
най-много разводи, застрашени са от психически заболявания през целия живот или от ранна смърт (пак там).
Според изследване, направено от д-р Трембли
(Richard Tremblay), директор на Център за отлични
постижения в ранното детско развитие, Канада, 4-5% от
децата, проявяващи агресия, не се научават да контро-
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лират своята агресия и формират групата на децата, които
по-късно се включват в престъпността и насилието и
стават престъпници (32). Достатъчно е да се изяснят
факторите, от които се е породила агресията и факторите
и ситуацията, които биха я модифицирали или снижили, за
да се намали този процент. Така стигаме до въпроса за
причините за проява на агресия и агресивно поведение.
2. ПРИЧИНИ ЗА ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ
Причините за появата на агресия у децата могат да
бъдат най-различни. Те могат да са свързани с някои
индивидуални особености на човека, като биологични
особености, психологически особености, емоционално
развитие, с мотивацията, с фрустрацията и тревожността,
с инстинкта за самосъхранение със социалната и
обществената среда, с отношението на възрастните към
детето, с моделите на подражание, които обществената
среда предлага на детето. Важно е да се познават тези
причини и фактори, да се откриват конкретните за
отделното дете, за да могат да се прилагат и съответните
мерки за преодоляването ѝ. Различните изследователи
акцентират върху едни или други причини и търсят
обяснения за проявите на агресия. Някои от тях могат да
действат самостоятелно (индивидуални особености) и да
са достатъчно основание за прояви на агресия. Други са
свързани помежду си и едните пораждат другите, а заедно
предизвикват прояви на агресивност. Ще се спрем
поотделно на тези няколко групи причини с уговорката, че
в повечето случаи те действат комбинирано.
2.1. Индивидуални особености
Голяма роля в проявите на агресия имат
индивидуалните биологични, психологически и емоционални особености на човека.
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Биологични особености
През последните десет години са правени много
изследвания от невролози, за да се установи биологията
на насилието. За появата на агресивни качества у децата
могат да способстват някои соматични заболявания или
заболявания на главния мозък.
В своето изследване Тереза Хаули (28) пише, че е
установена ролята на два химикала-невротрансмитера –
серотонин и норадреналин, в регулацията на агресивните
импулси. Много ниските нива на серотонин, който се
определя като хормона на щастието, имат връзка с
импулсивното поведение и избухливия гняв. Норадреналинът действа като катализатор – високо ниво от този
мозъчен химикал се свързва със свръх възбудата, в която
личността може бързо да реагира на всяка незначителна
заплаха. Затова и ранното изследване е важно за
предпазване и установяване на неврохимичния баланс на
индивида. Отрицателните емоции, свър-зани с драматични раздели, фрустрация (разочарова-ния), стрес и травми
могат да предизвикат дълготрайни промени в норадреналина и серотонина на всеки индивид. Деца, които живеят в
застрашена среда, под заплаха от насилие, се адаптират,
като стават хипер (свръх) предпазливи и хипер реактивни
при възприемане на заплахите и могат да станат по-малко
способни да контролират собственото си поведение.
В своята книга „Как да възпитаваме дете с висок
емоционален коефициент“ Лорънс Шапиро обръща специално внимание на значението на серотонина за регулиране на агресивността, който конструира емоционалните
ни реакции чрез предаване на емоционални послания от
мозъка до различни части на тялото. Серотонинът помага
на децата да се справят с всички видове стрес чрез
предпазване на мозъка от свръхпретоварване (27). Повишените нива на серотонин се свързват с намаляване на
агресивността и импулсивностга. И все пак серотонинът
може да се отдели само с една усмивка. Според Роберт
Зайонк (пак там) и негови колеги, когато се усмихваме,
лицевите ни мускули се свиват, намалявайки притока на
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кръв към близките кръвоносни съдове. Това охлажда кръвта, която понижава температурата на мозъка, стимулирайки производството на серотонин.
Тази констатация ще използваме, когато обосноваваме най-подходящите форми и средства за превенция на
ранната агресия.
Според Н. Д. Левитов (7) също са възможни някои
биологичви източници на агресията. Той подчертава връзката между агресивността и повишената възбудимост на
нервната система при слабо действие на активната
задръжка. Възможно е да има наследствено предаване на
нарушения баланс между процесите на възбуждане и
задръжка по посока на повишена и слабо контролируема
възбудимост. Освен това отбранителният рефлекс е също
вроден и при определени социални и обществени условия
може да се прояви в агресивност.
П. Юрганова (22) смята, че по-агресивни са раздразнителните, напористите, склонните към съперничество. Тези, у които преобладава желание да превъзхождат другите, които се характеризират с нетърпение, високо
ниво на враждебност, а също и тези с понижен и повишен
самоконтрол. Еднакво важно е както да се знае кое е
правилно и кое не, така и да си способен да се самоконтролираш (пак там). Изследванията показват, че ранното
обуче-ние в самоконтрол има дългосрочен ефект. Ранният
емоционален опит помага да се оформи развиващия се
интелект. Така изменяйки двата важни компонента – структура и неврохимия, може да се създадат предпоставки
личността да отговаря уместно или не на бъдещи
ситуации (28).
Психологическите особености, провокиращи
агресивно поведение?
Това не са ниското ниво на развитие на интелекта,
нито неразвитата игрова дейност, нито ниската самооценка или нарушения в отношенията им с връстниците.
Съществена особеност на агресивните деца е разминаването между тяхната самооценка и очакваната оценка
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на
връстниците
и
възрастните.
Агресивните
деца,
поради
своята
емоционалност, по-остро и напрегнато
преживяват своята недооцененост и
непризнаването на техните достойнства.
Тези преживявания по правило не
отговарят на действителността. Тежките
преживявания на тези деца не са предизвикани от
действителното им положение в семейството или в
групата, а от субективното възприе-мане на отношението
към себе си. Агресивните деца предлагат агресивни и
войнстващи изходи от конфликтни ситуации за разлика от
останалите деца (Е. Смирнова, Г. Хузеева, 15).
При провеждането на картинен тест със 100 деца на 5-7годишна възраст1, на въпроса „Какво би направил на
мястото на обидения?“ децата, които проявяват
наклонности към агресия (10% от всички изследвани)
предлагат агресивен изход от ситуацията:
- ще го ударя;
- ще го блъсна с ръце и няма да си дам играчката;
- ще дърпам играчката и няма да му я дам, защото
е моя;
Децата, които нямат агресивни прояви търсят помирение,
разбирателство или посредничеството на възрастните –
68% от изследваните:
- голямото дете трябва първо да успокои малкото
и да му даде играчката;
- ще кажа на госпожата;
- ще кажа на мама да му даде друга играчка;
- щях да искам да си играем заедно;
- по-голямото трябва да даде на по-малкото играчката, защото то още е бебе и ходи на ясла;
- ще помоля по голямото да си играе с друга
играчка;
- ще чакам госпожата да ни види и да ни помогне.
1

Направени са от докторант Надие Карагьозова под научното
ръководство на автора за периода май 2014 – май 2015 г.
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Обясненията тук са наивни и простички, чисто по
детски и ни дават основание за оптимизъм и търсене на
правилни стратегии за възпиране на агресивността.
Останалите деца – 22%, предлагат примиренчески изход ще си играя сам. В общи линии данните от това изследване, макар и не представително за страната, показват, че
положението с агресивността в детските градини не е
толкова трагично, но все пак буди тревога.
Емоционалност и емоционална
интелигентност
Генетичната наследственост предопределя нашия
характер, но емоционалните уроци в детството моделират
емоционалните вериги и правят децата по-приспособими
или неприспособими към заобикалящата ги среда. В
психологията способността за различно емоционално
откликване и поведение на ситуацията се нарича
емоционална регулация. Това е процес, при който индивидите се повлияват от собствените си емоции и отразява
начина, по който те ги преживяват.
Според Д. Голман ключовите емоционални способности могат да се усвояват и развиват от децата.
Решаващи са качества като контрол над собствените
настроения, умение да не се допуска неуспехите да
потиснат способността ни да разсъждаваме, склонност
към емпатия, контрол над импулсите и отлагане на
търсенето на удовлетворение, способност за мотивация и
устойчивост към фрустрация. Емоциите обогатяват, а
всеки модел на съзнание, което ги изключва, ограбва (Д.
Голман, 4). Има връзка между вътрешното състояние
(емоцията), вътрешната преработка (мисловни стратегии)
и външното поведение. Познаването и усеща-нето на
собствените емоции, както и тези на другите, е свързано с
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уменията за изслушване на събеседника и с проявите на
емпатия.
Ако емоционалността носи своята генетична
наследственост, емоционалната регулация се придобива
при контакти с възрастните. Новородените имат много
ограничени възможности за емоционална регулация: наймалката нужда може да ги накара да плачат интензивно и
те често не са способни да се успокоят. Придобивайки
повече чувствителност и под въздействието на нежни
грижи, под които укрепва нервната им система, повечето
бебета след 6 месеца започват да научават своя
собствена стратегия за реагиране. Те са способни да поддържат по-уравновесен нрав. По-труден е самоконтролът,
когато децата се научат да пълзят, да ходят, да достигат
различни обекти. Любопитството често става най-значимата характеристика от същността на бебето и прохождащото дете. То непрекъснато иска да проучи нещата,
забранени от родителите. Точно през тази възраст се
проявява агресивното поведение като реакция на
забраните, тъй като емоционалната регулация не е добре
развита. Прохождащите нямат пълен контрол върху собствените си агресивни пориви: те взаимно си отнемат
играчките, удрят или блъскат всеки, който е застанал на
пътя им. Минават през краката на възрастните в стремежа
си да достигнат определена цел. Когато бъдат спрени в
този си устрем, стават раздразнителни, противят се,
плачат, изпъват се силно назад, лягат на пода и започват
да ритат и да пищят. Това са прояви на първичната
емоционална регулация – детето реагира рязко, грубо,
иска незабавно удовлетворяване на желанията си. В
резултат на системната възпитателна работа по посока на
формиране на емоционална интелигентност се появява и
вторичния емоционален отговор, при който детето се
справя с първичните си импулси.
Емоционалната интелигентност е способност да
разпознаеш, да предадеш и да контролираш своите емоции и емоциите на другите.
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За Д. Люсин (9) емоционалната интелигентност е
способност да се разбират своите и чуждите емоции и те
да се управляват.
Според Люсин разбиране на емоциите означава:
разпознаване на емоцията, т. е. установяване на
собствено или чуждо емоционално преживяване;
идентифициране на емоцията, т. е. определяне на
изпитваната в даден момент емоция и словесното
ѝ обозначаване;
разбиране на причините, предизвикали дадена
емоция и последствията, които води след себе си.
Способността за управление на емоциите означава:
възможност да се контролира интензивността на
емоциите, преди всичко да се приглушават
прекалено силните емоции;
възможност да се контролира външния израз на
емоциите;
възможност при необходимост произволно да се
предизвика една или друга емоция.
Способността на децата от предучилищна и начална училищна възраст да разбират и управляват собствените си преживявания (интраперсонална интелигентност), както и да разбират и възприемат преживяванията и
желанията на другите (интерперсонална интелигентност),
не е достатъчно добре развита. Това е предпоставка за
прояви на агресивност и им пречи да контролират собственото си поведение. В същото време изследователите на
този проблем убедено твърдят, че това е възможно чрез
научаване (Д. Голман, 4; Гарднър, 3).
В тясна връзка с емоционалността, като причина за
проявите на агресивност е и наличието или оттсъствието
на емоционално благополучие на детето. Под емоцио-
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нално благополучие на детето и ученика се разбира
устойчивото му емоционално положително самочувствие
получено при удовлетворяване на възрастовите и
социалните му потребности в групата или класа.
Емоционалното благополучие зависи от следните
фактори: наличие или отсъствие на негативни отношения
и непродуктивни тревожни преживявания; способност свободно да изрази мнението си и да е ориентирано към
получаване на позитивна оценка и похвала; отношение на
околните към детето и от отношение на детето към самия
себе си.
Понякога децата проявяват агресия, когато искат
да привлекат общественото внимание, т. е.
вниманието на възрастните, на групата, върху себе си и
своите проблеми. Ако те не владеят други средства за
това, ако дълго време никой не е забелязвал техни прояви
и постижения, те се обръщат към агресивния акт, защото
са разбрали, че той не остава незабелязан. Това е
инстинктивна реакция, запазена в процеса на еволюцията,
която гарантира не само на човека, но и на животното, че
той ще бъде забелязан и му гарантира сигурност и
победа. Дори с риск да бъдат наказани за това, децата
извършват агресия, за да привлекат по някакъв начин
вниманието. Често пъти това ги удовлетворява напълно. В
случаите, когато след подобен агресивен акт те бъдат
наказани, следват нови прояви. Ако възрастните проявят
такт и търпение да разберат какво е предизвикало
първата проява на агресия, повторението може да бъде
избегнато. Когато на детето се обясни какви са последиците от неговата постъпка, какво трябва и какво не
трябва да се прави, то по-лесно може да намери път към
доброто.

2.2. Социални и обществени фактори
Много важни са обществените и социалните
фактори, обуславящи появата на агресия и агресивност.
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Към социалните фактори за прояви на агресивност можем
да отнесем семейството, обществените институции,
системата на възпитание, отношението на възрастните и
окръжаващата социална среда. Социално-икономическите
фактори, по-специално семейната среда и бедността, са в
тясна връзка с агресията на децата. Статистиката показва,
че има различни рискови фактори, които са свързани със
склонността към насилие (Т. Хаули, 28). Деца, които са
имали емоционално стабилни връзки с родителите си в
ранното детство, са по-малко склонни да развиват
поведенчески проблеми в пубертета, които са показател
за насилие.
Семейството
Според социолога М. Мид в случаите, когато детето
рязко се отделя от майчината гръд и общуването с
майката се свежда до минимум, у детето се формират
такива качества, като тревожност, подозрителност,
жестокост, агресивност, егоизъм. И обратно, когато в
общуването с детето присъства нежност, а детето е
обкръжено от грижи и внимание, тези качества не се
изработват (5).
Огромна роля играе възпитанието в семейството
още от първите дни на живота на детето, което трябва да
продължи в правилната посока в детска градина и в
училище.
Кои са семейните фактори, които провокират
несигурност във взаимоотношенията дете-родители?
Според П. Бъгин това са младост, неподготвеност
да бъдат родители, самотни родители, престъпници, майчина депресия, беден родителски опит и криминална обремененост (П. Бъгин 23).
Според Ф. Ривара (32) най-важни семейни рискови
фактори, предполагащи висока агресия са:
ниско образователно ниво на майките, до момента
на навършване на 6 години на детето;
майки тийнейджърки при раждането на детето;
непълно семейство на 6-годишно дете;
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ниско интелектуално ниво на 10-годишна възраст;
хиперактивност на 6-годишна възраст;
силна съпротива на 6-годишна възраст;
Ниското образование на майките и ранното майчинство са рисковите фактори, които отличават тези, които са
хронично агресивни на 17 г. от тези, които имат висока
агресия, белязана със съществено влошаване през цялото време. Заедно, тези два рискови фактора увеличават
вероятността от висока степен на физическа агресия.
Според К. Остерман (31) използването на насилие
у дома има тясна връзка с агресивното поведение при
децата. Враждебната родителска практика съчетана с
използването на насилие също предизвиква агресия. До
подобни изводи достига и Патриция Бъгин в едно лонгитудно изследване, проведено от Центъра за развитие на
децата в Канада (23). Тя смята, че враждебното родителско поведение, съчетано с прояви на домашно насилие, предизвиква появата на детската агресия.
Противно на схващането, че децата до 1 година и 6
месеца не разбират и затова извършваното пред тях
насилие не може да им повлияе, много малки деца
показват симптоми, след като са били травмирани по
някакъв начин. Те стават хипер бдителни и хипер
реактивни към стимули и могат да развият значителни
проблеми с вниманието и ученето в по-късна възраст.
Деца, които са подлагани на насилие са в риск да развият
поведенчески проблеми и да станат насилници като
възрастни.
Семейството, като най-малката обществена единица, има най-голямо влияние за развитието на децата.
Моделът на семейните взаимоотношения и родителската
практика за прилагане на дисциплина има голяма роля за
развитие на агресивно поведение у детето. Според данни
от проведени изследвания, в повечето случаи, когато едно
дете на 3 години внезапно избухва, причините за това се
крият в семейството (например, майката е подлагана на
продължително насилие в присъствието на детето). Като
основни рискови фактори се посочват лошата комуника-
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ция между детето и родителите и слабите родителски
умения за решаване на възникнали проблеми; съзнателно
изопачаване, свързано с взаимодействията в семейството
и поведението на членовете му; структурни модели, които
водят към дисхармония на двойката; лошо адаптирани
взаимовръзки между членовете на семейството и грешки
на родителите като екип, агресивни отношения между
братя и сестри (23). Предродилното състояние на депресия на майката също се съчетава с когнитивния и
социален дефицит, съдържащ агресия.
Според П. Дуден и М. Маркус (24) от университета
Боек в Брюксел, насилваните в семейството си деца
(физически, сексуално или психически) имат големи
затруднения в интелектуалното си развитие и поспециално при овладяване на езика и математиката.
Освен това те имат проблеми с вниманието, възприемането и паметта. Психическата злоупотреба е най-разпространена сред причините от семеен характер. Много родители оказват психически тормоз на своите деца – тероризират ги, експлоатират ги, изхвърлят ги на улицата, наказват ги, унизяват ги, подиграват им се, или имат толкова
завишени изисквания към тях, че децата не могат да ги
изпълняват. Психическата злоупотреба, за разлика от
сексуалната и физическата е незабележима за страничния
наблюдател, но тя оказва негативно влияние върху
децата.
Не всички деца, които са били свидетели на
домашно насилие развиват агресивно поведение. Обаче
децата, които са изложени на домашно насилие са посклонни да показват агресия от останалите деца. Децата,
които са щастливи и имат ниско ниво на депресия и
тревожност са по-малко склонни да имат проблеми с
агресивното си поведение, отколкото децата, които са с
високо ниво на емоционална тревожност (18).
Липсата на семейство
Изоставените от семейството си деца също са
изложени на риск от поява на поведенчески и социални
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проблеми. При тях е прекъсната връзката с родителите,
което води след себе си много проблеми (24). Въпреки че
голяма част от тях се отглеждат в институции и за тях се
полагат грижи, те имат проблеми с интелектуалното,
емоционалното и психо-социалното си развитие. Данни от
проведено през 1997 г. изследване от Националния
институт по образование2 (19) показват тревожно състояние на емоционалното и волевото развитие, на себепознаването, на комуникативността, в това число и на речта и
на социалната приспособимост на децата от три до
седемгодишна възраст.
Социалните отношения на децата се отличават с
песимизъм, безразличие, неувереност в собствените сили, слаба включаемост в определен социален контекст,
липса на стремеж към самореализация. Данните от
направените изследвания показват генерализиране на
влиянието на отрицателните емоционални преживявания върху различни поведенчески прояви на децата.
За тях са характерни рязка смяна на настроението,
потиснатост, плахост при нови условия, затвореност и
изолираност, неадекватност, деструктивност, агресивност
и чувство за вина. Прави впечатление, че за една и
съща възраст процентното изражение на данните за различните критерии е много близко, понякога дори еднакво.
Това недвусмислено говори за генерализиране на
влиянието на отрицателните емоционални преживявания върху различните поведенчески прояви. Тревожни са и данните за поведението на децата по време на
игра по отношение на отрицателните критерии (не може
да играе с други, усамотява се, не отстъпва играчка). За
3-4-годишните, при които играта не е добре развита, е
напълно нормално 50% от децата да се усамотяват, а 70%
да не отстъпват играчките си на друг в името на общата
игра. Тревожно е, обаче когато половината от 5-6годишните се усамотяват, докато близо до тях другите
имат обща игра. Фактът, че 60% от децата на същата
2
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възраст не отстъпват играчка, дори с риск да развалят
играта, говори за недоразвитост на игровата култура и за
развитие на негативни страни на поведението при игрова
дейност с тенденции към агресивност (19).
Получените данни за степента на проявление на
използваните шест отрицателни критерия за отчитане
на волево-емоционалните реакции на децата показват
силна генерализация на отрицателните емоционални
преживявания у тях. Подобно на поведенческите прояви и
тук процентното изражение на данните за всичките
критерии е много близко, почти еднакво. Анализът на
резултатите по възрасти обаче показва намаляване на
някои от отрицателните характеристики с нарастване
на възрастта. Резките избухвания и променливото
настроение запазват своите стойности, дори има слаби
тенденции към повишаване (пак там).
По отношение на развитие на емоциите, у
повечето от тези деца доминират някои отрица-телни
емоции, което води до поява на тревожност, негативизъм
и нервно психически разстройства. Тези данни показват,
че повече от 50% от децата живеят в емоционален
дискомфорт, т.е. много често техните желания и предпочитания влизат в конфликт с установения начин на
живот в дома, което води до фрустрация. У тези деца се
забелязват признаци на нервна напрегнатост, на безпокойство, на негативизъм по отношение на личните
достойнства. Те са особено чувствителни и силно се
смущават. Често пъти проявяват желание да отговарят на
общо поставен въпрос, а когато им се даде възможност,
смутено мълчат, разплакват се или имат други прояви на
неувереност и несигурност. Това са първите признаци за
наличие на тревожност, която е емоционален продукт на неудовлетворяването на актуалните потребности на личността (пак там).
Социалната приспособимост също е проблематична. Анализът на емпиричните данни от направените
социометрични изследвания чрез метода на избора
показват особености в социомет-ричния статус на всяко
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от изследваните деца, както и на групите като цяло. Чрез
използването на силен положителен критерий, свързан с
играта (С кого искаш да играеш днес?), се установи, че
70% от 4-5-годишните и 40% от 5-6-годишните деца получават по три и повече избора от своите връстници за съвместна игра. Тези деца имат отличен социометричен
статус сред своите връстници. В същото време 20% от
двете възрастови групи деца не получават избор
(нисък социометричен статус), т.е. те не са желани партньори за игра и това ги обрича на изолираност и самота.
Данните от отговора на същия въпрос, но по хоризонталата, ни разкриват трайната емоционална насоченост
към определени връстници, т.е. привързаността на
детето към определени членове от социалното обединение. Анализът показва, че 50% от 4-5-годишните и 70% от
5-6-годишните деца избират по три и повече деца за обща
игра, т.е. те имат трайна емоционална насоченост и определена привързаност към тях. 20% от 4-5-годишните и 10%
от 5-6-годишните деца не правят никакъв избор – това е
свидетелство за липса на каквато и да е трайна емоционална насоченост и привързаност поне към едно дете. И
ако за децата на 4-5 години, това донякъде се обяснява с
недоразвита игрова култура и отсъствие на някои
компоненти на играта, то при 5-6-годишните деца това е
един тревожен симптом.
Тази социална изолираност е достатъчно условие
за фрустрация, поява на тревожност и поведенчески
проблеми. Такива деца са постоянно депримирани
(потиснати) от нежеланието на своите връстници за
обща игра и контакти. И тази деприми-раност много
лесно може да се превърне в агресивност или автоагресивност. Защото детето не може да разбере коя е
причината за това състояние. Ако по силата на своята
детска логика и слаби социални умения, то реши, че това
са децата от групата, агресивното поведение се насочва
към тях. Ако ли прецени, че причината е в него, тогава се
проявява автоагресия, която е толкова тревожна и
опасна, колкото и агресията.
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Много показателни за статуса на детето в групата
са и данните, получени от използването на силния
отрицателен критерий (С кое дете от вашата група не
желаеш да играеш днес?). Никой не желае да играе с 20%
от 4-5-годишните и с 55% от 5-6-годишните деца. В същото
време 30% от 4-5-годишните и 66% от 5-6-годишните
посочват само по едно дете, с което не искат да играят и
съответно по 40% и 34% не посочват нито едно дете, с
което не биха искали да играят. Тези данни говорят за
силното желание на децата за съвместна дейност със
своите връстници. Интересни са резултатите и при индивидуалния анализ на дадените и получените положителни
и отрицателни избори. Има деца, които желаят да играят
само с едно дете, а са предпочетени от три и повече
деца. В същото време те посочват три и повече деца, с
които не биха искали да играят и никой от групата не ги
посочва като нежелани партньори. Това са деца, които
имат добър, макар и временен социометричен статус в
групата, и в същото време на тях им липсва каквато и да
е трайна емоционална насоченост и привързаност към
определени връстници. Друга група деца имат беден
избор и при положителния, и при отрицателния критерий, т.е. те нямат особени предпочитания нито към децата, с които биха искали да играят, нито към тези, с които
не биха искали. Техният социометричен статус в групата
е неизяснен, както е неизяснена и тяхната емоционална насоченост и привързаност към определени деца.
Данните за емоционалното развитие недвусмислено говорят за доминиране на отрицателните емоции у
повече от половината от изследваните деца. Това от
своя страна е свидетелство, че те живеят в емоционален
дискомфорт. Постоянното неудовлетворяване на актуалните им потребности води до фрустрация и оттам до
понижаване на възможностите за себеразвитие и себеизява. Освен това на по-късен етап тези деца задължително показват поведенчески проблеми. [25; 13]
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Отношение на възрастните
Отношението на възрастните към децата е от
изключително значение за появата, устойчивостта и
ескалацията на детската агресия.
Ако ние реагираме грубо на първичната емоционална
реакция на детето, ако го наругаем или накажем
физически, това няма да му помогне да осъзнае своята
постъпка, а ще го настрои още по-агресивно. Децата се
нуждаят не само от демонстрация на обич и грижи. Те
имат нужда от сигурност, внимание, искреност и доверие.
Пренебрежителното, несериозното отношение на възрастните към първоначалните агресивни изблици на детето
също водят до формирането на агресивни черти на
личността у него. Когато децата не се чувстват център на
вниманието и родителската любов, те често използват
агресията и непослушанието, за да привлекат вниманието
на възрастните към себе си. Постъпват така поради наймалко две причини. Първо, защото не разполагат с
особено богат поведенчески арсе-нал. Второ, защото са
забелязали, че когато са палави, когато направят беля,
другите ги забелязват веднага и реагират (35). В тези
случаи обаче, изненадата и огорчението са особено
големи за детето, защото то в никакъв случай не очаква да
бъде шамаросано или наказано, а тъкмо обратното –
очаква да му обърнат внимание и да разговарят с него.
Двегодишно дете върви с майка си по тротоара и
стъпва в образувалата се локва. Майката го дръпва грубо и заявява заплашително: „Само смей да го направиш
пак и ще видиш какво ще ти се случи“. Детето се връща
обратно и отново цопва в локвата и получава шамар.
Това го разстройва, изненадва и то се разплаква. След
това започва да се дърпа и да не иска да ходи. Така
малката невинна детска постъпка, предизвикана от
любопитство и незнание се превръща в проблем,
предизвикан от неадекватната реакция на майката.
Децата, чиито родители са прекалено отстъпчиви,
неуверени и понякога безпомощни във възпитателния
процес, често се чувстват неудовлетворени, защото очак-
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ванията им не се сбъдват. Същото се случва и при
родители, които са в депресия или са под стрес. Те имат
по-малки възможности да помогнат на своите деца.
Самите деца не се чувстват в пълна безопасност и също
стават агресивни. Неувереността и колебанията на родителите при взимането на някакво решение провокират
детето да проявява капризи и изблици на гняв, с чиято
помощ могат да влияят на по-нататъшния ход на
събитията, като при това получават своето (22).
За появата на агресивно поведение по-голямо
влияние оказва характерът на наказанията, които обикновено използват родителите в отговор на изблиците на гняв
у своето чедо. В такива ситуации могат да се използват
два коренно противоположни метода на въздействие:
снизходителност или строгост. Агресивните деца се
срещат еднакво често и при много меките и при много
строгите родители. Родителските практики могат да редуцират или да засилят проблема с агресивното поведение.
Децата са по-малко склонни да показват агресивност,
когато техните родители използват ефективни родителски
техники, отколкото тези деца, чиито родители са враждебни, реагират на тяхното поведение с гняв и използват
негативно вместо позитивно затвърдяване (29). Децата
реагират спонтанно и различно на родителския стил в
отговор на тяхното поведение, което може да влоши
антисоциалното им поведение. Така се получава един
порочен, омагьосан кръг, от който може да се излезе, само
ако надделее разумът. А в случая той е притежание на
възрастните. Родителите имат решаваща роля в
социализирането и поддържането на емоционалното
развитие и това е практически много важно условие
детето да се раздели с конфузните и често
травматизиращи емоционални капризи. Ако
обаче родителите не владеят позитивни
родителски техники, няма как да се излезе от
ситуацията без намесата на специалисти –
психолози, педагози и социални работници. За
целта са необходими специални програми за

33

работа с родителите, които да ги научат на такова
общуване, което да помогне на собствените им деца. Тези
проблеми са обект на разглеждане в глава 4.
Особености на средата
Различните особености на средата, в която се
намира човек също повишават или снижават вероятността
за възникване на агресивни действия. Според психолозите
в помещение, където има остри неприятни миризми, цигарен дим и т.н., нивото на агресия е по-високо, отколкото в
проветрено помещение. В семейна среда, в която има
агресия, детето е по-склонно да проявява агресия. За това
свидетелства Т. Хотон, според която подлагането на
домашно насилие може да има сериозен негативен ефект
върху детското развитие (29). Социалните теории предполагат, че когато детето е подлагано на насилие у дома
може да се научи да използва насилие в собствения си
живот. Децата, които са били свидетели на домашно
насилие са по-склонни да прилагат насилие при решаване
на конфликтни ситуации и са по-склонни да имат
насилствено поведение.
Е. Арансън (1) смята, че агресивността може да
бъде предизвикана от неприятна или нежелана ситуация
– болка, досада, обида. Според него, основен фактор за
агресивността е фрустрацията. Да си припомним, че тя
възниква, когато човек бъде възпрян по пътя към дадена
цел, или, когато има прекалено големи очаквания и надежди за нещо, а те не се сбъднат. Фрустрацията само
увеличава вероятността от агресивна реакция, а не я
поражда задължително. Има и други фактори и причини за
това, фрустрираният обект да прояви агресивност. Това е
депривацията, която се получава вследствие на постоянни
лишения. Тогава човек се обезверява, надеждата му
изчезва, той не очаква нищо добро. Освен това от голямо
значение за начина на реагиране са и нагласите на
личността. При едни, осуетяването на тяхното очакване
води до фрустрация и обикновено до проява на агресия.
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При други, дори да се осуети някаква ситуация, те могат и
да не проявят агресия.
В системата на общественото образование фрустрирани са тези деца от групата или класа, които не
получават същите условия и възможности за обучение,
изява и оценяване като своите съученици, поради тенденциозно отношение на учителя или на част от групата,
респективно класа. Често пъти са фрустрирани новопостъпилите деца, които идват с по-големи и понякога
неосъществими очаквания в детската градина или класа.
Тези очаквания могат да са както по отношение на
материалната база, така и по отношение на децата или
учителите.
Фрустрират се и глезени деца, които са материално
задоволени и са свикнали да бъдат център на внимание
на своите близки. Освен това те са свикнали другите да се
съобразяват с техните желания и капризи. Не им се е
налагало да се съобразяват с някакви правила, защото
всъщност те са диктували правилата в семейството им.
Изведнъж попадат в обстановка, която има свои правила и
изисквания, в която има повече деца и вниманието на
учителите не е насочено само и единствено към тях.
Много скоро такива деца забелязват, че техните желания
не са най-важни за общността и, че трябва да се съобразяват с желанията на групата и на останалите деца. Те се
притесняват и от липсата на скъпи и лъскави играчки, с
които са свикнали да си играят у дома. За да продължат
да посещават детската градина, те поставят условие да си
носят любимите играчки. Това до известна степен ги
успокоява, но често е причина за конфликти с другите
деца, а понякога и до прояви на агресивност спрямо тях.
Поставянето на децата от групата или класа в условията
на конкурентност за получаване на вниманието на възрастните или на групата и/или за някоя нова и желана
играчка може да отключи агресията у някои от тях. Агресивността може да се намали, ако няма неоснователни
очаквания, или ако всички очаквания на личността се
осъществяват.
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Системата на нравствено-то възпитание,
установена в обществото е другият важен
обществен фактор.
Еднакво негативни са последиците, както от авторитарното възпитание, така и от липсата на системно възпитание. Според Л. С. Виготски (по Св. Колосова, 7) системата на нравствено възпитание, построена на авторитарния
принцип поражда послушанието като израз на мотивиран
страх. На възрастния се приписва авторитет по силата на
превъзходството на неговото положение, а не като
резултат от съвместния живот и дейност с децата. Такъв
авторитет се поддържа с награди, наказания и заплахи:
„Слушай по-големите и ще ти бъде добре, иначе ще стане
по-лошо – това е грубата, но точна формула на тази
педагогика” (Л. С. Виготски, 7). При авторитарния стил на
възпитание всяко морално правило се съпровожда от една
или друга санкция. И наказанията и наградите служат като
средства за грубо механично въздействие и научават
детето само на едно морално правило – да избягва
неприятностите. Много скоро детето разбира, че наказанието не винаги е свързано с неговата постъпка и че
главна причина за наказанията е намесата на възрастните. Затова детето се научава да избягва тази намеса
като скрива своите постъпки, лъже и др. Нещо повече,
„всяко наказание, в каквото и да се изразява то, поставя
възпитавания в унизително положе-ние, подкопава у него
любовта и доверието”. Виготски подчертава, че „педагогика, основана на заплахи и несвобода на личността,
никога не може да бъде уверена в успеха си. Тя погубва
слабия, но предизвиква съпротива у силния и придава
особен ореол на силата и смелостта,
на нарушението на правилата” (Л. С.
Виготски, пак там).
Също толкова безплодни са и
моралните проповеди. Когато те не
достигат до съзнанието, не можем да
очакваме и въздействие върху
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поведението. Затова е много важно детето да осъзнава
моралните изисквания, които се поставят пред него, за да
има очакван поведен-чески ефект. Трябва да се обръща
особено внимание на развитието на умения да се владее
външния израз на чувствата, развитие на съзнателни
движения и управлява-нето им. „Владеенето на емоциите,
което е задача на всяко възпитание означава само
подчинение на чувства, свързване с останалите форми на
поведение и целесъоб-разната му насоченост” (Л. С.
Виготски, 7). Педагозите трябва да се отнасят с уважение
към емоциите и чувст-вата на детето и да не ги
възприемат като нежелателни и неприемливи. Само като
се опират на реалния индиви-дуален емоционален опит на
детето, на неговите емоционални реакции, дали това е
гняв, обида или нещо подобно, педагозите могат да
намерят начини за форми-ране на социално положителни
форми на поведение.
Според Виготски „въпросите на възпитанието ще
бъдат решени тогава, когато се решат и въпросите на
социалния строй. Всеки опит да се построи идеал за
възпитанието в социално противоречиво общество е утопия, защото социалната среда поражда нови реакции у
детето” (пак там). Поради тази причина често сме
свидетели на агресивно поведение, обусловено от социални и етнически различия (нови и лъскави дрешки и обувки; роми, българи, цветнокожи, а напоследък – християни
и мюсулмани или други религии). Семейството, училището, детската градина са микросоциална среда за детето и
те са от съществено значение за формиране на неговото
поведение.
Освен изброените до тук причини за агресивност,
има и много други фактори, които могат да предизвикат
агресивно поведение у човек, изпитващ съвсем слаба
болка или фрустрация, или, обратно — да потиснат
агресивната реакция у слабо фрустриран човек. Тези
фактори са резултат от социалното учене. Придобитият
социален опит може да потисне агресивната реакция в
определена възпираща, респектираща ситуация.
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Поведенчески
Много важно е, когато говорим за агресия и
агресивно поведение и търсим факторите за тяхната
проява да имаме предвид наличието или липсата на
умения за просоциално поведение. То е нещо различно
от нравственото възпитание. Нещо повече, то е поширокото понятие, което съдържа в себе си
нравствеността. Без да познава нравствените норми и
правила, без да е наясно с нравствените категории,
детето не може да достигне до проявите на съпричастност, емпатия, доброжелателност и толерантност. Ако
нравствените категории са вътрешно присъщи за човека и
определят отношението му към доброто и злото като
общочовешки ценности, то емпатията, сътрудничеството,
толерантността са социални категории. Те съществуват и
се проявяват само в социума, в групата от връстници, в
класа. Именно там нравствеността преминава своя
рубикон и от вътрешно присъща убеденост и ценност се
превръща в поведенчески акт. В противен случай, когато
си останем само с лозунги и думи, когато знаем
дефиниции за нравствените категории, но не можем да
овладеем вътрешните си импулси и онтогенетичната си
агресивна същност, ние не действаме като социални
същества, а като животни.
Друг фактор на агресивността, свързан със социалното учене, е намерението на човека, причиняващ болка или фрустрация. Една от особеностите на поведението,
която отличава човека от другите животни, е неговата
способност да взема под внимание намеренията на
другите хора. В подкрепа на тази теза Е. Арансън (1)
описва следните две положения: 1) учтив човек случайно
ви настъпва; или 2) невнимателен човек, за когото знаете,
че не държи на вас, ви настъпва. Арансън предполага, че
втората ситуация ще предизвика агресивна реакция,
докато първата ще предизвика съвсем слаба агресивност
или изобщо няма да предизвика агресивна реакция.
Изводът според него е, че фрустрацията и болката не
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водят задължително до агресивност, а реакцията може да
се модифицира в зависимост от намерението, приписвано
на човека, породил фрустрацията. Същото се отнася и до
взаимоотношенията дете-възпитател и дете-родител. Ако
възрастният прояви справедлив гняв или обосновано
накаже детска простъпка, детето ще ги приеме, без да се
фрустрира и без прояви на агресия. Ако то често се е
сблъсквало с необоснована и несправедлива строгост и
наказания, дори в случай, когато наказанието е абсолютно
заслужено, детето може да прояви агресия.
Модели на подражание
Пак според Арансън (1), който се опира на данни от
различни психологически и социални изследвания, показваните по телевизията сцени на насилие съдържат потенциална опасност, защото служат като модел на
поведение за децата. Този факт е лесно обясним, като се
има пред вид склонността на децата от ранна и предучилищна възраст да подражават на поведението на
възрастните и важната психологическа особеност на предучилищна възраст, че подражавайки, децата се учат. Така,
наблюдения от реалния живот в детската градина показват, че децата подражават изцяло на своите любими герои
от детски анимационни сериали. При това поради липса
или ограниченост на житейския си опит те не могат да
отсяват доброто от злото, правилното от неправилното
поведение. Подражават на агресивността, на боя, на насилието, на репликите.
Според Албърт Бандура (по Арансън, 1) моделите
на поведение, които се предлагат на децата изпълняват
ролята на стимули, които могат да предизвикат агресивно
поведение у индивиди, които не изглеждат фрустрирани. В
класическа поредица от експерименти Бандура и сътрудниците му показват, че за малките деца е достатъчно да
видят друг човек да се държи агресивно и те засилват
своето агресивно поведение. Основната процедура в тези
експерименти е показването на възрастен човек, който
блъска надуваема пластмасова кукла, която се връща в
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изходното си положение, след като бъде съборена. Понякога по-възрастният човек придружава физическата агресивност със словесни обиди към куклата. След това на
децата е било разрешено да си поиграят с нея. Установява се, че след като са наблюдавали поведението на повъзрастния човек, децата не само имитират моделите на
агресивно поведение, но проявяват и други форми на
агресия. Накратко, децата копират поведението на по-възрастния. Подобно поведение се обяснява със способността и склонността на децата от предучилищна възраст да
подражават и да се учат, подражавайки. Това, че наблюдават агресивното поведение на някой друг, им служи като
стимул също да се държат агресивно. На подобно мнение
е и Л. С. Виготски, който твърди, че „няма по-вярно средство да тласнеш детето към някаква антиморална постъпка
от това да я опишеш подробно” (7) или, бих добавила, да я
извършиш пред него. За това свидетелстват и данни от
лонгитудно изследване на Т. Хотон (29). Проведените от
нея изследвания в Канада показват, че мъже, които са
били свидетели на насилие към тяхната майка от баща им
в детството си, са три пъти по-склонни да насилват в
своите брачни взаимоотношения, отколкото тези, расли в
семейство без насилие. Жени, които като деца са били
свидетели на насилие спрямо майка им са по-склонни да
имат ниско самоуважение като възрастни и са значително
по-склонни да понасят насилие в своя семеен живот. Тук
специално трябва да отбележим, че израстването в
условията на семейно насилие се отразява по различен
начин на двата пола. Мъжете са склонни да проявяват
агресия спрямо своите партньорки, т. е. агресия, насочена
навън. А жените проявяват агресия насочена навътре, т. е.
към самите тях.
В същото време сме свидетели на все позасилващото се мощно влияние на медиите при формирането на социално приемлив образ на агресията и насилието. Те ежедневно предлагат на децата герои насилници, които да имитират, по различни начини:
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- Дават образи на насилие за подражание – показване на
истински случаи на насилие и агресия в новините и
репортажи. Почти не се показва детска анимация без
насилие, дори тогава, когато побеждава доброто над
злото;
- Показваното предизвиква подло, агресивно поведение,
тъй като въздейства на склонността на децата за
подражание;
- Показват на децата, че насилието е приемлива форма
за решаване на конфликти. Почти липсват сцени на
справедливо наказание за извършеното насилие и
проявената агресия;
- Улесняват децата да игнорират страданието и лошият
ефект от насилието. Във всички сцени на насилие, героите
не страдат, а се изправят и продължават битката. Поради
ограничения си житейски опит и познания децата възприемат показваното за чиста монета и смятат, че така
става и в реалния живот. Те дори не могат да си представят, че след стрелба с огнестрелно оръжие настъпва
истинска смърт, защото не знаят, че във филмите оръжията са бутафорни;
- Предизвикват страх, недоверие и тревога (включвайки
понякога кошмари) с показването на кървави и кошмарни
сцени на насилие;
- Изострят апетита за още и повече насилие, в поекстремни форми. Колкото и парадоксално да звучи,
съществува пропорционална зависимост между сте-пента
на показваното насилие и нагласите за упраж-няване на
агресия и насилие.
Ефектът от медийното насилие е същият, когато
побеждават добрите. В случая съществено важното е, че
децата стават свидетели на проявено насилие и
получават готови модели за това. Продължителни
изследвания на американски психолози показват, че освен
непосредственото въздействие, безконтролното гледане
на телевизия води до по-ниска степен на развитие и поспециално в уменията за четене (35).
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Тъжното в случая е, че в съвременната анимация, а
и не само в нея, ако доброто побеждава, то е с много
насилие, убийства, грубост. Дори авторите да са имали
доброто намерение да ни покажат тържеството на истината и справедливостта, победата на доброто над злото,
когато то се случва след насилие, със сигурност не е найдоброто за децата от предучилищна и начална училищна
възраст. Защото на тази възраст децата нямат изградена
ценностна система, не знаят ясно кое е добро и кое лошо
и трудно биха се ориентирали в обърканите и насилствени
взаимоотношения на анимационните герои. Като прибавим към това и някои от горепосочените фактори и предпоставки, можем да очакваме от някои деца да подражават на агресивното поведение и даже да привнасят от
себе си елементи на агресия. Решаващо в случая е да се
намали насилието в детските предавания и, ако има
такова, това винаги да се обсъжда от възрастните.
Важно е да се отбележи, че децата не се ограничават само с подражание, а измислят и нови, творчески
форми на агресивност. Следователно влиянието на модела е много по-широко – децата не се ограничават само с
точното повтаряне на действията на по-възрастните, а
могат и да ги обогатят. Резултатът от подобни агресивни
действия и реакцията на възрастните също са от значение: ако агресивният модел се награждава за агресивното
си поведение, децата, които са го наблюдавали, впоследствие са по-агресивни от децата, пред които моделът е
бил наказан заради агресивно поведение.
Конрад Лоренц (1) например твърди, че агресивността е „съществен елемент в организацията на
инстинктите за самосъхранение”. Като имат пред вид данни от различни изследвания с животни, мнозина наблюдатели и изследователи призовават към предпазливост в
опитите да се контролира агресивността у човека. Те
предполагат, че както при низшите животни – агресивността е нужна за оцеляването на вида, че тя стимулира
любознателността и желанието за решаване на проблеми.
Имайки предвид, обаче, че в съвременните условия явна-
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та агресивност вече не е необходима за оцеляването на
човека и тя в никакъв случай не съвпада с творческата
активност и високите постижения, то със сигурност можем
да се съмняваме във верността и актуалността на подобно
твърдение. Възможно е да решим даден проблем или да
овладеем дадено умение, без да причиняваме зло на друг
човек или дори, без да се стараем да влизаме в
съперничество. Нещо повече, има автори, които дават
примери за това как поведение на сътрудничество и
взаимопомощ играе важна роля в оцеляването на много
форми на живот (термити, пчели и др.) (П. Кропоткин, 1).
След отминаване на времето на Студената война и
настъпилите тенденции за устойчивост на глобалните
процеси в света, все повече се утвърждаваха принципите
на сътрудничество и толерантност. Било е време, когато
човешката агресивност е помагала на хората да
преодоляват трудностите и да се приспособяват сред
враждебната природна среда. Отмина и времето, когато
образователната система на западните общества се е
градяла на базата на съперничеството, състезанието и
просперитета за сметка на другите. Време, когато обичани
и ценени са били победителите, а победените са били
отхвърляни или не са били забелязвани. Без съмнение
много от случаите на прояви на агресия – масови убийства
в училище са били провокирани именно от такова
отношение. Погрешно и дори, струва ми се твърде опасно,
е да се внушава на подрастващите прекалено голямо
желание да побеждават на всяка цена. Тогава всеки
неуспех, дори най-малкия би довел до агресивно поведение – срещу победителя или срещу самия себе си.
Такъв конфликт, свързан с агресивност, може да доведе
човек до състояние на високо емоционално напрежение.
Това е довело някои изследователи до погрешното заключение, че потискането на агресивна реакция у хората
предизвиква или сериозни смущения, или силно агресивно
поведение.
В глобален мащаб днес сме свидетели на други
проявления на агресивност, породени от влиянието на
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религия, съчетана с неудовлетворяващи условия на живот
и невъзможност за просперитет. Постоянните лишения от
детството, лошите образци на насилие и локални войни,
невъзможността за реализиране на желания и удовлетворяване на основни човешки потребности от уважение и
сигурност създават благоприятна почва за поява на
агресивност.
3. ФОРМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА АГРЕСИЯ.
ВИДОВЕ АГРЕСИЯ

В зависимост от начина на проявление на
агресивното поведение различните автори посочват
няколко форми на проявление на агресията. Според Л.
Юрганова (14) и Св. Колосова (7) те са:
1. Вербална агресия (заплахи, викове, ругатни и т.н.);
2. Физическа агресия (физически действия срещу
някого);
3. Косвена агресия, която може да бъде:
-насочена (сплетни, злобни шеги, подмятания);
-ненасочена (викове в тълпата, тропане, дюдюкане, псувни).
4. Раздразнителност (избухване, грубост).
5. Негативизъм (опозиционен маниер на поведение).
При това, трябва да кажем, че тези форми не се
срещат в чист вид. Възможни са комбинации на вербалната с физическата, както и на двете с косвената агресия.
Много важно е да отбележим и факта, че агресията се
проявява по различен начин при различните възрасти.
Затова е уместно да говорим и за възрастова агресия, на
която ще се спрем по-късно.
Всички видове агресия могат да се наблюдават у
хората от различни възрасти, а понякога се проявяват още
от най-ранно детство. Съществува пряка връзка между
проявите на детска агресивност и стила на възпитание в
семейството. Според психолозите, ако детето е наказвано
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строго за всяка проява на агресивност, то се учи да скрива
своя гняв в присъствието на родителите, но това не
гарантира потискане на агресията в друга ситуация.
Напротив, тогава се формира двойнствено поведение и
лицемерие. Детето е послушно и възпитано в присъствието на родители и учители и зло и агресивно, когато е
само сред свои връстници (22).
3.1.
Вербална агресия
Най-често срещаната и в
същото време по-безобидната
форма на вербална агресия при
децата от предучилищна възраст е косвената вербална
агресия. Тя се изразява в
обвинения или заплахи към
връстниците. Често децата демонстративно крещят на
свое другарче, за да го отстранят от игра или от играчка.
Понякога използват т. н. агресивни фантазии, за да
сплашат някого (ще те обадя на полицая; ще те затворя в
килера и ще те оставя там цяла нощ). Пряката вербална
агресия се изразява с оскърбления и вербални форми на
унижения на другия (прасе, урод, тъпак, идиот, маймуна,
Васко-праско и др.) (18).
3.2.
Физическа агресия
Физическата агресия се среща по-рядко при
децата. Тя е по-груба и също може да бъде косвена и
пряка. Косвената е свързана с нанасянето на някаква
материална вреда на другия с непосредствени физически
действия: разрушаване на строеж, чупене на чужда играчка, късане на книжка. В такива случаи агресивното дете е
удовлетворено от сълзите и ужаса на потърпевшия.

45

Пряката физическа агресия е свързана със закани
и заплахи за физическа разправа (показване на юмрук)
или пряко нападение над другия и причиняване на болка и
унижение, хапане, щипане, скубане, удряне, използване
на пръчка, камък или друг премет. Когато говорим за агресивността или искаме да я изследваме, не е достатъчно
само да търсим външните прояви. Много важно е да се
открият мотивите и преживяванията на детето по време на
агресията. Всеки агреси-вен акт има определен повод и
причина и се извършва в конкретна ситуация.
Изследването на ситуацията, в която се извършва
агресията помага да се разбере насоче-ността на
агресивното поведение, причините и целите.
Кои ситуации провокират агресивно поведение?
желание да привлече вниманието на своите
връстници;
уронване достойнството на другия, за да подчертае своето превъзходство;
стремеж да се защити и да отмъсти;
стремеж да бъде главен;
стремеж да получи желан предмет или играчка
(пряко насилие върху връстниците) (18).
Негативните агресивни прояви се наблюдават, когато детето иска да защити своите интереси, да отстоява
своето превъзходство. С агресивни действия детето се
стреми към постигане на определена цел. Има случаи,
когато агресивните действия са насочени към причиняването на вреда на другия. При тези деца физическата
болка и унижението на връстниците им е самоцел. Това
им носи удовлетворение.
Когато говорим за детската агресия, трябва да
имаме пред вид най-малко два важни фактора: възрастта
и конкретната ситуация. Обикновено
оценяваме детското поведение от
гледна точка на етичните критерии.
Те обаче предполагат развитие на
нравственото самосъзнание, което
още не съществува у децата. (Г. М.
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Бреслав, 7). Не трябва да забравяме, че при детето много
от обективно аморалните форми на поведение не са в
зоната на „лошото”, т. е. детето не осъзнава все още кое е
добро и кое лошо. Тук е важно да отбележим и степента
на формиране на умения на емоционалната интелигентност, т.е. дали детето е в състояние реално да
прецени какво причинява на потърпевшия. В тази възраст
емоционалните умения са още в процес на формиране. Те
не разпознават емоционалните изражения на връстниците
си, не могат да определят какви емоции изпитват те в
момента на агресия. Децата с ниска емоционална
интелигентност са по-склонни към агресивно поведение.
При оценка на агресивната постъпка е важно да се
има предвид, че детската агресия притежава динамика.
Обострянето на агресивното поведение се забелязва в
периодите на кризи в детското развитие и най-голяма
емоционална нестабилност. По това време детето е найчувствително към външни въздействия, а следователно и
наказанията на възрастните се фиксират в детското
съзнание като допустима форма на социално поведение.
С други думи, ако по време на емоционално напрежение
или криза възрастния удари детето или го накаже по
някакъв друг начин, или използва вербална агресия, това
поведение на възрастния се фиксира в детското съзнание
като допустимо и то с готовност го повтаря след това при
взаимоотношенията си с другите деца. Много показателен
в това отношение е следният пример: Баща на три деца в
предучилищна възраст изпуска нервите си, крещи и ги
заплашва с наказание и бой, като изцяло се променя
изражението на лицето му, гласът и поведението. Ден
след това, най-голямото дете се разпорежда с
останалите две деца и дословно копира не само думите,
но и израза на лицето и гласа. Бодобни примери се
забелязват и при децата, които посещават детската градина и проявяват в поведението си маниери, думи и
действия, които не са характерни за семейството му. По
всяка вероятност те са взети „на заем“ от учителя,
помощник възпитателя или друго дете. Когато детето е
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проявило агресивно поведение и е наранило или обидило
друго дете, възрастния не трябва да го наказва, проявявайки също агресивност. Най-напред трябва да изчака
да отмине кризата, да обясни на детето в какво се е
провинило и да приложи съответната санкция, без да
проявява ответна агресия.
Според Н. Д. Левитов (7) агресивните тенденции
могат да нарастват на фона на повишаване на
активността на детето в процеса на неговото афективно
(емоционално) развитие. А то е свързано с възрастовото
израстване на детето. Динамиката на агресията често е
своеобразен показател за усложняване на начините за
взаимодействие на детето с неговото най-близко обкръжение. Наблюдава се преход от непосредствена физическа към косвена, вербална (например, клеветничество,
набеждаване, обиждане) агресия.
Особено внимание заслужава привичната агресия
на дете, възпитавано в среда, където агресията е
единственото средство за адаптация към нейните норми и
правила. Освен прякото въздействие на насилието върху
детското поведение, децата се повлияват индиректно от
семейните конфликти и провалянето на семейните
взаимоотношения (съпружески, между братя и сестри,
дете - родител). Дете, което е свидетел на домашно насилие показва висока степен на депресия, безпокойство и
други емоционални проблеми в сравнение с другите деца.
(по T. Hotton, 29; Dauvergne and Johnson, 2001). Поради
това то е по-склонно да проявява агресивност.
Много педагози опростено възприемат процеса на
включване на детето в света на социалните отношения и
разбират детството като възраст на сигурност и
оптимизъм. Такова възприятие води до това, че възрастния лишава детето от правото на негативни емоции
или форми на поведение като гняв, страх, агресия и др. В
резултат на това, вместо да научат детето на конструктивни способи за изразяване и преодоляване на
преживяваното негативно състояние, възрастните налагат
забрани и ограничения (7).
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3.3.
Косвена агресия
За разлика от пряката агресия, при която
агресивните действия са насочени пряко към определен
индивид, косвената агресия цели да нанесе вреди на
някого, но прикрито. Косвената агресия може да бъде
насочена и ненасочена. Насочената агресия се изразява в
създаване на сплетни, злобни шеги и подмятания по нечии
адрес с цел да причинят неприятности, да засегнат, да
обидят някого. Ненасочената агресия се изразява в
обидни викове в тълпата, тропане, дюдюкане, псувни. Тя
се проявява в по-масови събирания. И двата подвида
косвена агресия са характерни за по-големите, тъй като
децата от предучилищна възраст не са в състояние да я
осъществяват поради бедния си житейски опит. С
изключение може би на някои своеобразни подмятания.
3.4. Възрастова агресия
И така, когато разглеждаме агресията от гледна
точка на възрастта на детето, става дума за проявите на т.
н. възрастова агресия. Видяхме, че тя се приема от много
автори, които отчитат различни етапи от развитието на
детето, когато правят характеристика на агресията и
предлагат подходи за преодоляването ѝ. Съобразно
приетите от психологията периоди на кризи в детското
развитие и най-голяма емоционална нестабилност могат
да се разглеждат четири групи възрастова агресия: а) от 1
година и 8 месеца до 3 години; б) от 3 до 4 години; в) от 4
до 11 години; г) 12 до 16 години.
От 1 година и 8 месеца до 3 години
Проявите на агресивност у децата, по-големи от 1 г.
и 8 м. (плюс-минус половин година), са свързани с
желанието на детето да прави всичко само: да ходи, да се
облича, да се храни, да избира дрехите и храната си по
свой вкус. В този период у детето могат да се проявяват
елементи на агресивност от съзнанието за собственото си
безсилие или неумение да направи това, което иска (20).
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Повечето от прохождащите деца
са леко фрустрирани. Това е
резултат от нарасналите им
желания, все още малките им
възможности за придвижване и
достигане до определени цели и
забраните, които възрастните им
нала-гат. Отстъпчиво в един
момент, упорито през следващи-те, казвайки „не” и „мое”
непрекъснато, постоянно прове-рявайки забраните, детето
изразява
своята представа
за нарасналите
си
възможности (35). Когато прохожда, неговият кръгозор се
разширява, започва да вижда и да научава нови неща,
които провокират любопитството му. То непрекъснато
променя посоката на движение и иска да види и пипне
всичко. С оглед на неговата сигурност се налага да му се
забраняват някои неща и това го дразни и фруст-рира.
Започва да проявява нас-тойчивост и капризи, които не
бива нито да се удовлетворяват на всяка цена, нито да се
наказват. Вниманието му просто трябва да се отвлече с
нещо друго.
По-големите започват да подражават на това, което
им се показва. Откриват ползата от съвместната дейност с
възрастните и са готови да изпълняват техни инструкции.
Започват да разбират, че и другите имат чувства и права.
Когато скубят надвесената над тях майка и тя изохка, те
отпускат ръчичка. Нещо повече, някои деца дори започват
да плачат, ако възрастния „заплаче”, когато са го
одраскали, ухапали или оскубали. Езикът започва да става
важен за общуването и постигането на определени цели.
Някои деца не знаят подходящи думи, за да изразят
своите чувства. Други, макар и да имат повече говорни
умения, не могат да свържат чувствата с поведението.
Всички правят опити за саморегулация. Всъщност това се
случва и с нас възрастните, когато не ни се удава да
направим нещо или нещата не вървят така, както ни се
иска. Затова, при прояви на агресивност, можем да успокоим детето, ако разберем причините, провокиращи агре-
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сивността му и по възможност да ги отстраним. Например,
дете получава нови обувки с връзки, прави опит само да
ги завърже и не успява. То избухва, изпада в ярост, хвърля обувките си и започва да плаче. Това е агресия
предизвикана от собственото му безсилие. Каква трябва
да бъде реакцията на възрастните? Със сигурност не да
му се скарат и накажат, затова че е избухнало, а да го
успокоят и да му обяснят, че и те, когато са били малки не
са умеели да си завръзват обувките сами. След като
детето се успокои може да му се предложи помощ и да му
се покаже как се прави това. Подобни реакции може да
има и, когато едно дете е силно по характер и иска
непременно да бъде първо във всичко, но естеството на
определена задача в детската градина го затруднява – да
изреже, да залепи, да конструира. Най-доброто, което
могат да направят родителите или учителите в такава
ситуация е търпеливо да помогнат на детето да научи тези
действия и операции и да стане самостоятелно. За целта
у дома родителите трябва да отделят повече време за
самостоятелното обличане и закопчаване на детето, а
дрехите могат да бъдат избрани от предната вечер от
самото него. Така ще се уважи неговото желание да бъде
самостоятелно и ще му се даде възможност да се упражнява в това.
Невладеейки езика като средство за общуване,
прохождащото дете използва всички познати му средства,
за да покаже на възрастните какво иска. Започва да се
извива, да блъска възрастните, да ги настъпва, стремейки
се да достигне своята цел. В тази агресия всъщност няма
нищо негативно и нередно. Това са инстинктите за
оцеляване и самосъхранение и те карат детето да прави
всичко възможно, за да достигне целта си. В този случай
намесата на възрастните е от особено значение за това,
тази агресия да се развие като градивна, движеща сила
или да се превърне в негативно, деструктивно поведение.
Ако внимателно спрем детето и му покажем с действие
какво трябва да направи, като същевременно нежно и
спокойно обясняваме, тогава цялата детска енергия ще се

51

използва в правилната посока. Ако обаче, нервно и
раздразнено подвикнем на детето и го отстраним грубо от
поетата посока, то със сигурност ще реши, че това е пътят
за постигане на желания и цели. Повторението на подобни
реакции от страна на възрастните затвърдяват агресивните елементи в поведението на детето. Нормална за
възрастта е настойчивостта, с която децата искат да
вземат точно определена играчка за разходката в парка,
да бъдат облечени с определена дреха, да се хранят с
определени прибори и самостоятелно. Ако им се отказва
немотивирано, грубо и със сила, те възприемат своето
поведение като норма. Нещо повече, исканията им се
придружават с викове, тропане, удряне,
цупене. За да се избегнат подобни
прояви, отказите винаги трябва да се
придружени с разбираеми и кратки
обяснения.
От три до четири години
Това е възрастта на така
наречената “криза на третата година”. Това е период на
осъзнаване на своята обособеност, самоценност и
неповторимост, когато детето се стреми да защитава и
отстоява своето собствено „Аз”. В тази възраст децата с
удоволствие остават сами в стаята си, обиждат се и се
оскърбяват, когато родителите посегнат на техния кът за
игри или на стаята им. В тази възраст възрастните често
се сблъскват с проявите на „немотивирана” от тяхна
гледна точка, агресивност, която може да се смята за
норма (20). Детето се обижда и може да прояви нормална
агресивност, ако не го назовават по име, а се обръщат към
него с умалителното „момченце” или „моми-ченце”,
„ангелче”, което е обидно за него-вата себепредстава – та
то се смята за голямо момче или момиче, при това си има
име. В такива ситуации възрастните са длъжни да уважат
раздразни-телността на детето, да го успокоят и да
престанат с подобни обръщения. Възрастните имат
странно желание да дразнят децата в подобни ситуации,
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да повтарят подобни закачки, като при това изпитват
истинско удо-волствие. Трябва да знаем, обаче, че
подобен тип поведение не е полезен за детето и пробужда
агресивните страни на характера му.
Агресивното поведение в тази възраст често е
израз на протест, когато нещо не устройва детето и то се
опитва безуспешно да го промени. Безсилието и
незнанието карат по-амбици-озните и силни по характер
деца да проявяват агресия. И тази реакция е за предпочитане пред непрекъснатите жалвания и примиряването с
обстоятелст-вата. Ако у човек няма необходимата доза
агресивност, то той няма да има и инициативност, и воля
за победа, и готовност за борба.
Такъв човек би възприемал всяко препятствие като
непрео-долима преграда и би пред-почел в крайна сметка
да напусне действителността и да се пренесе в света на
илюзиите и виртуалната реалност.
От четири до единадесет години
Децата между четири и осемгодишна възраст
започват все по-добре да изразяват чувствата си с думи.
Те се ядосват от това, което казват и което правят хората.
И изразяват своите емоции с думи или действия. Понякога
вместо да набият някого, който е наблизо, те често
насочват своята агресия към друг, не винаги виновник за
яда им. Изразяват емоциите си не само директно, удряйки
или блъс-кайки, но и индиректно като разрушават нещо
или развалят контакта с друго дете. (Не можеш да дойдеш
на моя рожден ден! Вече ни си ми приятелка!).
Когато избухне гняв, възрастният може да помогне на
детето като го научи на самоуспокояващи техники –
например да си поеме дълбоко
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въздух и да брои до 10 или да си повтаря „Бъди спокоен,
успокой се”.
Около 4-5 години всички деца с помощта на
възрастните могат да мислят за повече от едни начини за
разрешаване на проблем и могат да предположат как
хората ще реагират на тяхната постъпка. Когато се помага
на децата с примери и думи, те се научават да назовават
своите чувства и тези на другите. („Бесен съм защото той
ме дръпна” или „Той е ядосан, защото някой му спука
балона” или „Мразя я, защото тя има по-хубава кукла от
мен”). Децата се интересуват от чувствата на другите.
По-големите – около 8-11-годишни имат повече
средства да се справят с гнева, стреса и конфликтите (35).
Те могат да разберат как другите могат да видят проблема
различно от тях и могат да говорят за ситуацията по-ясно.
Започват да се съобразяват с правилата
на дадена общност. Знаят какво означава
справедливост. Ядосват се, когато някой
не е справедлив с тях, но има случаи,
когато не си признават, че те самите не
са били справедливи. Децата могат да
обяснят какво се е случило и как се
чувстват, стига възрастните да проявят
такт и търпение да ги изслушат.
От дванадесет до шестнадесет години
Колкото детето на три години се възмущава, когато
инициативата му се отнема от родителите и решително
заявява „Аз сам“, толкова подрастващият категорично и
недвусмислено обявява на всички „Аз съм голям!”, „Не ме
учи!”. Стремежът на подрастващия към самос-тоятелност
и към признание от възрас-тните нерядко влиза в скрит
конфликт или в открито противодействие на предс-тавата
на възрастните за него. Те все още го възприемат като
своето малко момче или момиче. От позицията на своя
опит и донякъде на своята резервираност, те не смятат, че
детето им е готово за самостоятелни решения и действия.
Родители, които не позволяват на детето си така необ-
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ходимата му самостоятелност, смятайки, че го предпазват
от евентуални неуспехи и беди, всъщност го задушават
със своята криворазбрана родителска обич и отговорност.
Именно тогава възникват някои психологически бариери:
подрастващият има усещането, че е зад някаква стена,
през която трябва да крещи, за да го чуем (20). Това го
кара да предприема някои неприемливи за възрастните
действия. Агресивността на подрастващите по правило не
е нападение, а защита на неприкосновенността и целостта
на неговото „Аз”, или ответна реакция на разрушителните
въздействия (както външни, така и вътрешни), насочени
към него (пак там).
У много от децата на тази възраст се появява така
наречената пасивна агресивност, която от гледна точка на
психолозите е нормална агресия на растящата личност. В
какво се изразява тя? Много от подрастващите понижават
успеха си, бягат от час, запалват първата цигара, с
наслаждение се отдават на безделие, в стаята им цари
пълен безпорядък, слушат шумна музика. Външният им
вид понякога не се вписва в нашите разбирания и не
просто е небрежен, а раздърпан и шокиращ. Те не желаят
да слушат доводите на възрастните, а всеки опит да им се
даде съвет се приема на нож или предизвиква диаметрално противоположни резултати. Ако проведем разговор
за вредата от пушенето, то със сигурност детето ще
започне да пуши още повече. Ако му говорим настойчиво
за слабите оценки и отсъствията – то напълно ще се
отвърне от училището. Затова най-доброто, което може да
се направи в този период, когато понякога ни се струва, че
няма изход, и е тежко не само на детето, но и на
родителите му, е да бъдем до него и да му внушаваме
увереност, че го поддържаме в трудните моменти. Тогава
много скоро то ще се обърне към нас за съвет (Но не и за
нотации от рода „Нали ти казвахме!”). Ако успеем да
получим детското доверие, нашият съвет не само ще бъде
чут, но и възприет (пак там).
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1.2.
Ситуативна агресия
Както вече имахме възможност да споменем,
агресивността може да бъде инстинктивна, свързана с
онтогенетичното развитие на човека и запазването на
човешкия род и модел на поведение, който е в разрез с
установените норми на обществото. Инстинктивната
агресивност се проявява още при бебето, когато то плаче
или крещи, за да бъде забелязано и да бъдат
удовлетворени потребностите му от вода, храна и ласки.
Тази агресия е напълно нормална и здрава реакция. Т.
Хаулей (28), Ф. Стрейн (34) и много от американските
психолози (35) смятат, че агресивните тенденции са
заложени в самата човешка природа. Това е така
наречената „ситуативна” агресия, която може да прояви
всеки човек, дори и най-неагресивният. Агресията като
ответно действие в момент на опасност, като защита от
външна агресия, като средство за самозащита е напълно
нормално и здраво явление. Някаква определена степен
на агресивност трябва да присъства в характера на
„силната” личност. Ако детето играе бойна сцена и е в
ролята на супермен, който защитава и отстоява
справедливостта, това има двойна полза за него. В такава
игра се „изпуска парата” и се формират моралнонравствени нагласи. Важното е да не се престъпи
границата, така че нормалната агресивност да не се
превърне в прекалена. Затова позитивното или негативното отношение на възрастните към агресивните прояви на детето трябва да зависят от възрастта на детето и
от ситуацията на проявление. Не трябва да се забравя, че
така наречената здрава агресивност помага на детето да
се научи да бъде инициативно и да отстоява своите
желания. Проявите на характер, които често пъти ни се
струват агресивни, са необходими упражнения за
емоционално-волевата сфера, които подготвят детето да
отстоява като възрастен правото да бъде себе си (20). За
детето това е толкова трудно, колкото и да се научи да
ходи изправено, без да се препъва. Затова е по-добре то
от малко да проявява такава агресивност, отколкото
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безропотно да приема исканията на възрастните. За да
стимулираме подобни прояви на инициативност, е
необходимо да бъдем много внимателни при нашите
реакции. Ако ни се струва, че детето проявява някаква
агресивност, отстоявайки свое желание или намерение, да
не избързваме с отрицанието или забраната. Това само
ще го настрои срещу нас и ще намали доверието му. Ако
действията му не нараняват никого и не нарушават
личното пространство на друг, трябва да му се позволи да
постигне целите си. Развитието и трансформацията на
характера на подрастващото дете и степента на неговата
агресивност до голяма степен зависят от нас възрастните,
родители и учители, и от кръга на общуване – приятели и
съученици. Ако останем слепи и глухи за проблемите и
преживяванията на подрастващото дете, ако не му
признаем правото на порасъл (възрастен) – проблемите
ще бъдат неизбежни. Животът е сложен и непредсказуем.
Една и съща ситуация може да се окаже за едно дете
разрушителна, а за друго неутрална. Затова много важно
в тази възраст е отзивчивостта на родителите, които найдобре познават детето си и виждат настъпващите
промени. Само те могат да разберат истинския смисъл на
бунтарството на растящата личност. В тези периоди си
струва родителите да споменават за своето детство и
младост и за това какво и как са преживявали.
Според Л. Юрганова (22) често употребяваме думата агресия не в същинския ѝ смисъл. Наричаме агресор
този, който напада, а агресивен означава зъл, сърдит. Тя
смята, че агресията не е емоция, не е мотив или нагласа.
Агресията е модел на поведение. И се създава още в найранна възраст. Още в утробата на майката детето по
някакъв начин чува и възприема нейните думи като
ръководство за действие (22; 24). Ако, когато я рита тя му
говори някак си сърдито има по-голяма вероятност детето
да стане агресивно. Ако тя му говори нежно и с любов и го
моли да не я рита толкова силно, то има повече шансове
да бъде добро, спокойно и обичливо. Така се обяснява и
факта, че повечето от нежеланите деца, които след
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раждането са отхвърлени от семейството си, са посклонни към ранни прояви на агресия (24).
Когато детето се роди, това внася в семейството
големи промени. Те са както положителни – радост и
доволство от появата му (ако е желано), така и негативни
(особено, ако не е желано). Грижите за отглеждането на
новороденото са свързани с много трудности и лишаване
от установени традиции. Родителите вече не могат да си
отделят много внимание, защото детето изцяло зависи от
тях. За малкото и безпомощно същество трябва да се
полагат много грижи: да се храни, къпе, преобува, да се
будят нощем, за да го хранят или да го успокояват, да се
пере и глади. Това изтощава физически, а често и
емоционално родителите и преди всичко майката. При
тази ситуация на майката почти не ѝ остава време да се
усмихне на детето, да му приказва, да го вземе на ръце.
Често тя е изнервена и това се предава и на детето. В
същото време бащата, ако не е подготвен емоционално и
психически, се чувства пренебрегнат, второстепенен. Това
го прави раздразнителен и мнителен. И някак неусетно
тези настроения се предават на детето. То е главният
виновник в очите на бащата за това, че са го поставили на
втори план. Ако това състояние не се промени, бащата
може да стане груб с детето и да го тормози психически.
Или в най-добрия случай да не желае да се грижи за него.
Вниманието на родителите е изключително важно за
детето. На него му е нужно да чувства присъствието на
възрастните, да вижда лицата им, усмивките им, да чува
гласовете им. Това го убеждава непрекъснато, че го
обичат. Понякога родителите отиват в две крайности. От
една страна изпълняват всяка негова прищявка и го носят
непрекъснато на ръце. От друга – го оставят продължително време без внимание, смятайки, че така го
възпитават в самостоятелност, стоицизъм и издръжливост. В този случай то започва да усеща, че не е нужно
на никой, че пречи. Не вярва, че ще бъде чуто, че винаги
ще има защита и подкрепа (22). Дори едногодишното дете,
което не владее речта като средство за комуникация,
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търси контакт с родителите си чрез допир, мимики и
жестове. В такива случаи цялото им същество говори и
излъчва приятелство и обич. Достатъчно е само малко
внимание, нежна усмивка и спокойна дума и детето
продължава да си играе, спокойно за своето съществуване. Като не се чувства в безопасност, детето постепенно
започва да губи доверие в околните. Именно тогава то
започва да търси други начини да получава внимание. Ако
неговият „шепот” не се чува – то започва да крещи (22).
Такива деца са готови да реват, да крещят, да ругаят, да
блъскат, да удрят, докато не ги забележат. И най-голямата
изненада за тях е, че в резултат на тези техни неистови
усилия да бъдат във фокуса на вниманието, получават
наказание – шамар, забележка, сърдит упрек или нещо
друго. Това ги обижда, прави ги несигурни и ги озлобява
още повече. Вредна е и другата крайност – родители,
които не дозират своята любов. На такива деца и през ум
не им минава, че трябва да се борят за вниманието към
себе си. Те искат да получават всичко сега и веднага.
Затова са готови да ударят, да наскърбят, да блъснат
друго дете, за да получат своето. Именно такива деца,
когато отидат в детска градина, където има други правила
за общуване, са силно разочаровани.
Това разочарование се проявява по няколко
начина. Някои от тях започват да ходят в градината с
нежелание, плачат, молят се да ги оставят у дома. Като не
постигнат своето, се затварят в себе си, усамотяват се и
чакат с нетърпение появата на родителите си. Подобен
емоционален дискомфорт не е полезен за нормалното
психическо и емоционално развитие на детето. То става
подозрително, мнително, напрегнато. В един момент тази
напрегнатост се изразява в непослушание, агресивност
или пасивност. В други случаи тези деца отиват в детската
градина и започват съзнателно и целенасочено да нарушават правилата като знак на протест. Те са напрегнати,
неудовлетворени от липсата на специално внимание към
себе си. Затова всячески се стремят да го получат. И тъй
като не знаят как, правят това, което им носи внимание от
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родителите. Викат, плачат, удрят. Всъщност на новородените деца им трябва много по-малко. Искрена обич,
внимание и такова поведение, което да им дава увереност, че са защитени и са в безопасност. Затова е достатъчно по-дълго да бъдат с родителите си. Безкрайно е
остаряло схващането детето да се оставя само в своята
стая. Това може да става само когато спи. В останалото
време родителите трябва така да организират средата и
своята работа, че единият от тях да бъде непрекъснато
край детето, когато бодърства.
Много от психолозите и педагозите си задават
основателно въпроса дали агресията е норма на живот? И
повечето от тях смятат, че в наши дни агресията като
защитна реакция е съвършено нормално явление. На
лишеното от здрава агресивност дете ще му бъде трудно
да се оправя в детската градина и в училище. Ако в
детската градина то все още разчита на закрилата на
учителя от агресивните нападки на другите, то в училище
ще му бъде много по-трудно – рискува да стане боксовата
круша на класа. Абсолютното отсъствие на агресивност се
отразява също толкова отрицателно на развитието на
детето и формирането на неговия характер, както и
прекалената агресивност (22; 28). Пълното отсъствие на
агресивност нерядко е причина за пасивното поведение на
детето. Лишените от здрава агресивност деца не се
стремят към лидерство, предпочитат да са незабележими
и винаги се подчиняват на мнението на болшинството или
на мнението на авторитетна за тях личност. Деструктивната агресивност, при която разрушителните тенденции в
поведението са постоянни и целенасочени, се доближава
до патологията. Повишената агресивност може да превърне детето в конфликтно същество, неспособно за нормално общуване с връстници и възрастни.
Всеки човек, независимо от възрастта, има право
на здрава ситуативна агресия, която възниква по силата
на определени жизнени обстоятелства (20). Кои са те?
- При самозащита – когато думите и убеждението не
помагат да възпрат грубиян или побойник. Дете, което е
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спокойно, не се бие и е безконфликтно, което е възпитано
да не удря другите и споделя правилото „Не трябва да се
биеш”, може да удари нахален и войнстващ грубиян,
когато думите не помагат. Този удар е израз на самозащита и проявата на агресия в случая е напълно
основателна.
- Когато се дава отпор на агресор, нападнал по-слаби
и беззащитни. Това може да се случи в занималнята или
класната стая, на улицата, в трамвая или на друго
обществено място, където нахален хулиган напада и
тормози деца или възрастни хора. Намесата на по-силен
от тях, който пропъжда агресора е напълно обоснована,
здрава и нормална агресивност. Такива примери има в
някои великолепни анимационни филмчета, в които
добрият и приятелски настроен герой отговаря с агресия
на досадните побойници, след като нищо друго не е
помогнало („Котаракът Леополд”, „Ну, погоди” и т.н.). В
случая е важно проявите на здравата, нормална и ответна
агресия да водят до промени в поведението на агресорахулиган.
- Агресията като следствие на разочарование.
Животът на децата от 2 до 8 години е не само прекрасен и
богат на открития, но често е пълен с разочарования за
самото дете. И ако възрастните съумяват да се справят с
разочарованията, това не е толкова лесно за децата. Те
са изключително искрени и доверчиви. На тях не им е
присъщо нито притворството, нито лъжата. Когато
родителите, в които детето безпрекословно вярва, дават
някакви обещания и след това не успяват да ги изпълнят
детето се изпълва с разочарование. Особено, ако
възрастният не си е направил труда да обясни какво се е
случило и да се извини. Тогава детето започва да проявява своенравие. Става непослушно, не си прибира
играчките, не изпълнява изискванията на възрастния, не
му се подчинява. При внимателен подход то може да се
довери на другия родител и да разкрие тайната на своята
промяна. То не се задоволява от факта, че другият родител е изпълнил обещанието. Това е така, защото децата
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са максималисти. Те са всеотдайни в своята привързаност
и любов и не признават полутонове. За тях съществува
само черно и бяло, т.е. истина и лъжа, обещание и
изпълнение. Особено, ако сме учили детето на подобни
взаимоотношения. За него неизпълненото обещание е
лъжа и никакви обстоятелства не могат да променят това
му разбиране (20). Затова човекът, който не изпълнява
своите обещания е лъжец. Освен това невниманието на
родителите към чувствата и преживяванията му, детето
възприема и като отрицание на неговата собствена значимост. Подобни преживявания могат да се сторят на
възрастния незначителни, но за детето те са истинска
емоционална катастрофа: то се среща с отрицателните
усещания с такава сила, с която не може да се справи. И
тогава решението на проблема се пренася във физическата агресия, особено, ако детето не е научено на други
начини за самоизразяване (разговори, рисуване, игра).
Много важно условие и предпоставка за предотвратяване на агресивно поведение е правилната възпитателна работа в семейството и в училище. Възпитание на
дисциплината и контрол на поведението на детето. Според повечето учени е необходимо да се прилагат способи
за поддържане на дисциплината, които да са основани на
любов и разбиране. „Такъв вид поддържане на дисциплината предполага постоянно общуване с детето – обяснение, обсъждане, словесно неодобрение, ако поведението
на детето го заслужава, интерес към движещите мотиви,
предлагане на възможен начин за действие, похвала за
доброто поведение... Любящият стил дава на детето възможност да се учи и да расте с увереност в себе си” (Д.
Керч, Н. Левинсон, 7).
- Автоагресия като израз на дълбоко презрение и омраза към собственото Аз. Тя се изразява в самонаранявания, усамотяване, отказ от обща игра, липса на смях.
Автоагресията е резултат от презрително, грубо отношение, вечно недоволство на родители и учители от детето.
Всяко действие или бездействие на детето предизвиква
критика и неодобрение у възрастните. В резултат на това
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детето започва да се мрази, да търси причината само в
себе си и да се наказва. Автоагресия може да бъде
предизвикана от разочарование от външния вид, в следствие на постоянни подигравки и забележки, от ниския
успех, от постиженията при извършване на определени
дейности – не е избирано за лидер в обща игра, не го
предпочитат за партньор, учителят не оценява резултатите му с високи оценки, както и липса на приятели. В такива
случаи някои от децата, които са с по-ниска и самокритична оценка, търсят причината само в себе си и цялото им
недоволство и неудовлетвореност избухва в агресия,
насочена към самите себе си. Когато не се вземат мерки
детето да излезе от това състояние, подобна автоагресия
може да премине в желание за самоубийство. Това се
случва все по-често с тинейджърите, които не са получили
навременна подкрепа от възрастните, отчаяли са се от
живота и са преценили, че не заслужават да живеят.
4. ВЪТРЕШНА КАРТИНА НА АГРЕСИЯТА У ДЕТЕТО

За да можем активно да помогнем на децата, които
проявяват агресивност, трябва добре да познаваме всички
вътрешни характеристики на агресията. Не е достатъчно
само да посочим с пръст агресивното дете. Необходимо е
да знаем какво точно усеща то, кое предизвиква агресивността му. Съществуват различни описания на вътрешната картина на агресивното дете и на неговите преживявания.
Според едни изследователи детето с признаци на
агресивно поведение напада останалите деца в групата,
бие ги, обижда ги, взима и троши играчките им, преднамерено употребява груби думи (Е. Лютова, 8). С това си
поведение то става „заплаха” за целия детски колектив и е
източник на напрежение, огорчение и недоволство за учители, деца и родители. Дете с такъв труден, заядлив
характер трудно се приема и разбира от останалите.
Всъщност, освен че вреди и пречи на околните, то най-
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много вреди на самото себе си. Неговите собствени
действия го поставят в изолация. Това го кара да се усеща
като отхвърлено от останалите и никому ненужно. Как се
стига до този резултат? Дали е еднократен акт с мълниеносни последици? Наблюденията показват, че е станало в
резултат на проявена от страна на родителите системна
незаинтересованост, безучастност и често пъти жестокост.
При такива прояви отношенията дете-родители често се
прекъсват и дори разрушават. В тези случаи у детето се
установява убеждението, че не го обичат. За да предизвика вниманието на своите родители или на други
възрастни, такова дете прави всичко възможно – крещи,
блъска, дърпа, удря, обижда. То не осъзнава, че тези
постъпки не са одобрени от социума на възрастните. И
какво е неговото учудване и смайване, когато в резултат
на неговите отчаяни опити да получи внимание и обич
получава плесница, наказание или ругатня. Когато
усилията му да получи внимание са насочени към групата
на неговите връстници, то крещи, блъска другите, дърпа
ги, разрушава общ строеж, чупи играчки, докато не се
стигне до скандал. Тогава става център на вниманието и
сякаш получава временно удовлетворение. Затова е и
толкова голямо удивлението му, ако в резултат на всички
негови усилия за внимание получи презрението и
отблъскването на своите другарчета. Подобен акт, който
не е съпроводен с някакво разумно и разбираемо
обяснение за агресивното дете, поражда нова агресия.
Така дете и възрастни или дете и деца попадат в един
омагьосан кръг, където на агресията се отвръща с агресия
и тя непрекъснато ескалира.
Агресивните деца много често са подозрителни и
мнителни. Обичат да прехвърлят вината за започнатия от
тях скандал на друг (8). Ако едно дете носи пръчка или
друго „опасно оръжие”, без да има лоши намерения,
агресивното дете го напада, защото смята, че то го
заплашва. Такива деца често не могат да оценят своята
агресивност. Те не забелязват, че всяват у останалите
смут, страх и безпокойство. Тъкмо обратното – на тях им

64

се струва, че целият свят иска да ги обиди и това поражда
у тях несигурност и страх. Получава се затворен кръг –
агресивните деца се страхуват и ненавиждат околните, а
те от своя страна се боят от тях и не желаят да общуват и
да играят с тях.
Емоционалният свят на агресивните деца не е
достатъчно богат. Преобладават предимно мрачните чувства и настроения. Реакциите им дори на стандартни
ситуации са ограничени. Това са преди всичко защитни
реакции. Освен това децата не могат да се погледнат
отстрани и да оценят правилно своето поведение. Това им
пречи да се коригират и да имат поведение, приемливо за
групата. Повечето от агресивните деца приемат агресивните форми на поведение на своите родители.
Според други изследователи (С. Колосова, 7) е
необходимо да се разбере социалната ситуация, в която
се развива детето и да се търси адекватна линия на
поведение, вместо да се бяга от проблемите, които
изпитва агресивното дете. Колосова (пак там) твърди, че
понятието агресия е описателно понятие (означава
нападение, нанасяне на вреда), което с нищо не обяснява
причините и мотивите за агресивното поведение, а
понятието „жестокост” има оценъчен характер. То ни
насочва към съпоставяне на едни или други действия на
субекта с нравствените норми и формира негативно
отношение към детето, на което се приписват жестоките
постъпки. Ако поведението на детето се оценява като
жестоко, т.е. противоречащо на социалните норми, то
педагогическите канони предполагат използване на
наказание. Тогава възниква порочен кръг, в който
агресията на детето поражда агресия на възрастния, която
от своя страна стимулира още повече агресията на
детето. То се чувства обидено, има усещане за
несправедливост и изолираност. Това поражда желание
да отмъсти.
Децата са предимно емоционални същества.
Характеристиката на емоционалната сфера, в това число
и на агресията и враждебността по отношение на околния
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свят, може да бъде основен показател за психическото
развитие на децата в норма и на тези, които са с различни
отклонения. Детските емоционални проблеми имат силна
връзка с агресивното поведение (Т. Хотон, 29). Нещо
повече, съществува обосновано мнение, според което
агресивните деца, пораствайки, често демонстрират асоциално поведение, протест срещу социалните норми,
склонност към алкохолизъм, наркомания, насилие и т.н.
(С. Колосова, 7; Т. Хотон, 29; Ф. Стрейн, 34).
Психологически компоненти на агресията
Агресията възниква на фона на определено
психическо състояние, в случая – на агресивното. След
като е налице психическо състояние, то би следвало да
притежава познавателни, емоционални и волеви компоненти.
Познавателните компоненти помагат на агресивното дете да се ориентира в ситуацията, да отдели обекта за
нападение и да избере нападателни средства.
Като емоционален компонент на агресивното състояние се определя преди всичко гнева, който често, но не
винаги съпровожда агресията и в много случаи приема
формата на афект или ярост. Особен оттенък на агресивното поведение придават недоброжелателността, злобата, отмъстителността, а в някои случаи и силата и увереността.
По-сложен е въпросът за волевия компонент на
агресивното състояние. Според Н. Д. Левитова (7) в агресивното действие се срещат всички формални качества на
волята: целеустременост, настойчивост, решителност, в
някои случаи и инициативност и смелост. Агресивното
състояние често възниква и се развива в борбата за
оцеляване, за надмощие, а всяка борба изисква тези
качества (пак там).
Агресията възниква на най-ранните етапи от
развитието на детето и поради това дълго време не се
осъзнава от него в такава степен, която е необходима за
саморегулацията на поведението. Нещо повече детската
1.2.
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агресия често отразява неспособността на детето адекватно да оценява ситуацията и своите възможности. Това
му пречи да предвиди последствията от агресивните
действия, да се справи с емоциите си и т.н.
Волевият компонент на агресивното състояние се
свързва с проблема за силата на волята, която се проявява не толкова в умението да сдържа агресията, колкото в
способността на личността да управлява своето агресивно
състояние и агресивните си действия (47).
4.2. Портрет на агресивното дете
Различните автори посочват няколко типа характеристики на агресивните деца. Те се определят от проявите
на самото дете, от това как въздействат на околните и от
това как то се отнася към околните.
Някои автори приемат, че съществуват три групи
агресивни деца (26). Те се отличават по: външни поведенчески прояви (честота и степен на жестоки действия);
психологически характеристики (степен на интелект,
произволност на поведението); ниво на развитие на
игровата дейност; социален статус в групата от
връстници.
1. Импулсивно-демонстративна агресия. Деца,
които използват агресията като средство да привлекат
вниманието на връстниците върху себе си. Обикновено те
изразяват ярко своите емоции – викат, обиждат, разместват предметите, с които работят в момента. Поведението
е насочено към получаване на емоционален отклик.
Агресивните актове са мимолетни и не се отличават със
жестокост. Като получат внимание се успокояват и
прекратяват своите действия. Физическата агресия е
непосредствена или косвена и има непроизволен, непосредствен и импулсивен характер. Враждебните действия
бързо се сменят с дружелюбни и готовност за сътрудничество. Такива деца според социометрични изследвания нямат висок статус в групата – или не ги забелязват
или не ги приемат насериозно. По психологически данни
те са с ниско интелектуално ниво, неразвита произвол-
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ност на поведението, слабо развита игрова дейност,
нисък статус в групата.
2. Нормативно-инструментална агресия. Деца, за
които агресивността е норма на поведение при общуване
с връстниците. Агресивното поведение е средство за
постигане на някаква цел. Положителни емоции се изпитват при постигане на резултата, а не в процеса на
агресивни действия. Всяка дейност се отличава с целенасоченост и самостоятелност, стремеж за лидерска позиция, за подчиняване и потискане на другите. Не се стреми
да привлича вниманието на другите. Такива деца се ползват с популярност сред другите – пряка физическа агресия, която не се отличава със жестокост. Тези деца притежават: висока степен на интелект; добре развита
произволност на психическите процеси, организаторски
способности; достатъчно висока степен на развитие на
ролевата игра; висок социален статус сред връстниците. Знаят нормите и правилата на поведение, но ги
приемат само на думи. Оправдават себе си и обвиняват
другарчетата си, с цел да избегнат негативната оценка на
възрастния. За тях положителната оценка на възрастния е
важна за самоутвърждаването. Те сякаш не забелязват
собствената си агресивност.
3. Целенасочено-враждебна агресия. Деца, за които да нанесат вреда е самоцел. Изпитват удоволствие от
действия, които носят болка и унижение за връстниците.
Използват пряката физическа агресия. Действията им се
отличават със жестокост и хладнокръвие. Техни жертви са
едно-две по-слаби деца, неспособни да им отговорят със
същото. Отсъства чувство на вина и разкаяние. Нормите и
правилата на поведение открито се игнорират. Особено са
характерни за тях отмъстителност, злопаметност – дълго
помнят всякакви малки обиди и докато не отмъстят не
могат да започнат друга дейност. Най-неутралните ситуации се приемат като заплаха и посегателство над правата
им. Тези деца притежават: средна интелигентност;
произволност, съответстваща на възрастта; нисък
социален статус; средно развита игрова култура.
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Разликите между тези три групи се отнасят до
мотивацията. Тя нараства от първата към третата група.
При първия случай тя е спонтанна демонстрация на себе
си, във втория – достигане на своите практически цели, в
третия – потискане и унизяване на другия. За всички е
характерно, че те не са внимателни към връстниците си и
не са способни да ги видят и разберат, притежават в
голяма степен егоизъм и егоцентризъм.
Всички агресивни деца проявяват нисък интерес
към връстниците, нежелание безкористно да споделят с
тях или да помогнат; реакциите на успехите на партньора
са неадекватни (злорадство при неуспех или протест при
постижения). Подобен тип отношения не са свързани нито
с реалното положение на детото в групата, нито с нивото
на развитие на играта. В основата стои насочеността,
фиксираността на детето към себе си, неговата вътрешна
изолация от другите. За него са недостъпни такива
качества като съчувствие, съпреживяване или съдействие.
Според А. А. Романов (12) агресивните деца могат
да бъдат най-малко пет типа:
Хиперактивно-агресивно дете
Една голяма група деца, които имат проблеми с
адаптирането си в детската градина и училището са
децата с повишена двигателна активност (т.н. хиперактивни деца).
Какво е хиперактивност? Повишена активност,
придружена с неспособност за концентриране, импулсивност, постоянна превъзбуда и липса на контрол. Поради
всички тези прояви хиперактивното дете не може да се
справя със задълженията си, не възприема новите знания
и постепенно изостава от своите връстници. Тъй като
според лекари и психолози за децата до 7-годишна
възраст не може да се постави категоричната диагноза
хиперактивност, ще говорим за това с известна условност.
Децата с повишена двигателна активност трудно
могат да бъдат дисциплинирани и послушни, ако се
възпитават в семейството в атмосфера на всепозво-
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леност, примиреност с поведението им. Още по-малко, ако
те се възприемат от останалите като някакъв кумир или
идол в къщи – това, което правят не подлежи на критика,
то е най-доброто, най-интересното и винаги е правилно и
позволено. Още от най-ранна възраст те проявяват тази
своя хиперактивност, която се изразява в непрекъснато
действие, движение, желание за разговори и внимание.
Родителите им се държат неадекватно, сякаш са
омагьосани от техните непрекъснати желания и не ги
възпират за нищо. Тези деца са свикнали да бъдат в
центъра на внимание и да се изпълнява всяко тяхно
желание или прищявка. Те не понасят родителите им да
разговарят продължително време с гости в семейството и
се намесват по свое-образен начин. Или дърпат
родителите си, или им носят в неподходящ момент
някаква книжка или играчка, или директно им казват, че им
е омръзнало и им е скучно. Нещо повече, те започват да
досаждат на гостите, блъскат се в тях, дърпат ги,
прекъсват ги като говорят. И всичко това се прави, за да
получат вниманието на възрастните. Превръщат се в
малки досадници и „терористи”, които не дават нито минута покой на своите близки. Попадайки в група от връстници, те губят от своята обаятелност и господстващо
положение. Това ги кара да се налагат понякога със сила.
Тези деца могат да станат агресивни, ако желанията им не
се изпълняват и те изпаднат в изолация. Най-често това
се случва, когато децата напуснат семейната среда и
постъпят в обществена институция – ясла, детска градина
или училище. Ако педагозите не са подготвени за работа с
такива деца, техните реакции също не допринасят за
намаляване на хиперактивността и проявите на агресия.
Необходимо е внимателно и грамотно да се изгражда
система от ограничения, използвайки в това число и
игрови ситуации с правила. Детето трябва да се стимулира да признава собствените си грешки. То трябва да се
научи да не прехвърля своята вина върху другите. У него
трябва да се развива чувството за емпатия, съчувствие
към другите – връстници, възрастни и животинския свят,
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уважение към желанията на другите. Много важно е в случая родители и учители да синхронизират своите действия, за да помогнат на детето. Противоречивите изисквания объркват детето и обострят още повече неговата
хиперактивност. Когато не са взети мерки за преодоляване
на тези поведенчески проблеми, те не изчезват с възрастта от само себе си. Напротив, задълбочават се и се
проявяват още по-настойчиво. Нещо повече, родителите
на тези деца загубват своето привидно спокойствие, боготворене и търпимост. Тогава именно настъпват опасните
за хиперактивното дете моменти, когато някой от родителите може да го удари или да го накаже. То, разбира се,
е много обидено, не разбира как така вече не е кумир и
става жестоко и още по-агресивно. Когато не са взети
навременни педагогически и възпитателни мерки, хиперактивността се засилва, затвърдява и проявите ѝ стават
нетърпими. Дори и при 11-12-годишните деца тя е налице
с тенденция към поведенчески усложнения.
Какви са проявите на хиперактивността?
- Неспособност на детето да се задържа на едно място по
време на учебния процес – занятие или урок;
- Неспокойни чести движения на крайниците или цялото
тяло;
- Невъзможност за спокойно и точно изпълнение на
поставените задачи по време на обучение или игра;
- Непрекъсната нужда от движение, без то да е необходимо за съответната ситуация;
- Непрекъснат стремеж да е в центъра на вниманието на
родители, учители или връстници. В много случаи прибягва и до негативни и агресивни прояви.
Хиперактивните деца притежават импулсивност на
поведението и характера, което се изразява в желанието
им да отговарят на зададен въпрос, без да са го чули
докрай. По тази причина те не дават верен отговор, което
ги прави раздразнителни и води до негативно поведение.
По време на игра нямат търпение да дойде техния ред, не
спазват правилата и това води до агресия и конфликти.
Поради невъзможността си да се съсредоточи към детай-
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лите, такова дете прави много грешки и не довежда решението на задачата докрай. Провалът обаче го дразни, защото тези деца не са свикнали да бъдат победени. Хиперактивното дете е неспособно да слуша внимателно събеседника или партньора си и това е причина то да не може
да работи в екип. Тази особеност му пречи да участва
равностойно в колективна игра. Проявява нежелание при
изпълнение на задачи, които изискват по-продължителни
умствени усилия. Когато работи в група, неговото поведение е причина за проваляне или забавяне на изпълнението. Децата не одобряват подобно поведение и го изолират. Това води до раздразнение и още по-голяма агресивност. Така се получава затворен кръг.
Поради своята импулсивност и висока двигателна
активност, хиперактивните деца са невнимателни, трудно
се съсредоточават върху поставената задача и не винаги
постигат желания резултат. Това ги поставя в различно
положение в класа – по-често като неуспели и губещи,
отколкото като успяващи. Това положение се повтаря
често и е причина за изоставането на децата при овладяването на образователното съдържание.
Агресивно-обидчиво дете
Това са прекалено чувствителни и раними деца. Те
са склонни лесно да се обиждат от незначителни постъпки
или думи. Тяхното поведение е изтощително за околните,
защото те не знаят кое точно може да ги обиди и
непрекъснато се страхуват да не ги засегнат с нещо.
Лесната обидчивост кара детето да бъде мнително и
лесно да се сърди. То бързо разваля обща игра, уединява
се или прави скандал. От своя страна неговите партньори
се уморяват от напрежението и отказват да играят или да
общуват с него. Обидчивостта на детето може да бъде
свързана не само с недостатъци във възпитанието или
трудности в обучението, но и с болести на израстването,
особености в съзряването на нервната система и
организма. Повишената чувствителност, ранимостта и раздразнителността могат да провокират агресивно поведе-
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ние. Възрастните могат да помогнат на детето да намали
психическото си напрежение като поиграят с него в някоя
шумна игра и го поставят в ситуация, в която то да е на
лидерска позиция и да има шанса да успее. Ако детето
почти винаги е агресивно, трябва да се избягват
ситуациите на пренапрежение.
Агресивно дете с опозиционнопредизвикателно поведение
Това са деца, които се държат предизвикателно
грубо и обиждат околните. Те не са съгласни с нищо.
Винаги са опозиция. Най-често чуваният отговор от тях е
„не”. Ако детето често нагрубява, но не всички, а само
родителите и свои познати, то навярно нещо във взаимоотношенията на родителите или семейството (братя,
сестри) не е наред. В повечето случаи се оказва, че те
рядко се занимават и общуват с детето. В други случаи
някой от родителите е загубил своето обаяние и вече не е
образец за подражание. Това най-често се случва, когато с
някаква постъпка или дума бащата е престанал да бъде
героят, който синът е виждал в него, а майката вече не е
моралния еталон за порасналата си дъщеря. Освен това,
когато често се случва да не се изпълняват поети от
възрастните обещания, това също силно разочарова детето и е причина за промени в неговото поведение. Когато
на детето му е скучно и няма с какво да се занимава, то
пренася собственото си настроение и проблеми върху
останалите членове на семейството, избухва в необоснован гняв, обижда, сърди се и прехвърля отговорността
за своето поведение върху близките си. Най-добрият начин да се избегне агресивно поведение е проблемите да
се решават заедно, в сътрудничество с детето, но не
вместо него. Воденето на разговори, които предизвикват
откровение, искрените намерения, връщат вярата и уважението на детето към възрастните.
Агресивно-боязливо дете
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Враждебността и подозрителността могат да бъдат
средство за защита на детето от мнима заплаха. Детето
привидно изглежда агресивно, но всъщност е много
изплашено. То може да обижда, да посяга, да заплашва,
но само защото силно се страхува. Такива деца са готови
да се отпуснат и да се разплачат, ако в подобна ситуация,
възрастният вместо да ги накаже ги приласкае и успокои.
За да се преодолее подобно състояние, е необходимо да
се работи за преодоляване на страха. За целта трябва да
се моделира „опасна” ситуация и заедно с детето да се
преодолява. При това ситуацията трябва да е на границата между приятното и неприятното с преобладаване на
приятното. Тя трябва да дава предимство на детето и да
гарантира неговия успех. Така то ще стане по-самоуверено и спокойно за себе си.
Агресивно-безчувствено дете
Има деца, у които способността към емоционален
отклик, съпреживяване и съчувствие към другите е нарушена. Причините могат да се крият в неблагоприятното
семейно възпитание, в нарушения в интелектуалното развитие на детето, а също и в емоционална хладност, повишена афективна възбудимости, които се предават от родителите или близки на детето. Такова дете често се
дразни или е равнодушно, блъска се, кара се, говори обидни думи, грубо се отнася с животните и при това му е
трудно да разбере, че на другия, т. Е. обиждания не му е
приятно или го боли. У такива деца трябва да се стимулират хуманни чувства: съжаление, състрадателност, съпричастност, грижа за по-слабите, отговорност за собственото си поведение. Без да са способни да изпитват
подобни чувства, без да са в състояние да поемат
отговорност за стореното от тях, те не са в състояние да
преодолеят своята агресивност.
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Глава 2. ОТКРИВАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
АГРЕСИВНИТЕ ДЕЦА

1.

КРИТЕРИИ ЗА РАННО ОПРЕДЕЛЯНЕ
ДЕТСКАТА АГРЕСИВНОСТ

НА

Агресивните деца се нуждаят от разбиране и
поддръжка от страна на възрастните, а не от наказания и
порицания. Както беше изтъкнато по-горе, някои от децата
проявяват агресивност, защото не познават други модели
на поведение. Освен това се знае, че агресивните деца се
отхвърлят от групата или класа и изпадат в изолация.
Това не им помага да преодолеят своята агресивност.
Нещо повече – то предизвиква агресия, която поражда
нова изолация. Така агресивното дете попада в един
омагьосан кръг и не може да излезе само от него. Ако не
му помогнем навреме, когато агресивността е преодолима,
тези прояви не само се затвърдяват, но се и задълбочават
и засилват. Много важно е рано да се откриват децата,
които имат нагласи за агресивно поведение. Как може да
стане това? Възможни са няколко начина за установяване
на агресивно поведение у децата от предучилищна възраст. Първият е с картинен тест. Вторият е чрез продължително наблюдение върху поведението на детето при
определени показатели и критерии и в различни ситуации
– игра, съвместна, групова работа, спорт. Третият е чрез
събиране на експертно мнение от учителите.
- Чрез картинен тест. На децата се предлагат
картинки с изобразени конфликтни ситуации (някой взима
чужда играчка, разрушава постройка, чупи играчка). На
въпроса „Какво би направил на мястото на обидения?”
децата с агресивни нагласи отговарят: ще го ритна; ще го
затворя в килера; ще го убия. Останалите деца в повечето случаи предлагат по-конструктивни и миролюбиви
отговори: ще го поправя; ще направя ново; ще се оплача
на мама. Ако ги накараме да интерпретират картинките
агресивните деца приписват на изобразените герои
враждебни намерения (нарочно го е разрушил; откраднал
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го е;), а останалите деца откриват
случайности (ще си поиграе и ще го
върне; щом го е счупил трябва да го
поправи; те ще се разберат и ще
играят заедно).
1. Разкажи какво се е случило между
тези деца?
2. Защо плаче детето според теб?
3. Какво би направил на негово (на обидения) място?”
- Чрез наблюдение. Още по-големи различия се
забелязват в реалните взаимоотношения. Агресивните
деца проявяват малък интерес към работата на своите
партньори или той е отрицателен и с намерение да
скъсат, да разрушат. Главна отличителна черта на
агресивните деца е тяхното отношение към връстниците.
За тях другото дете е противник, конкурент, препятствие,
което трябва да отстранят. Това не е предизвикано от
недостиг на комуникативни умения. То е свързано с особеното възприемане на другия като враг. Затова задачата ни
не е да поставим точна диагноза и да лепнем етикет
“агресор”, а да разберем причините за детската агресивност и да окажем своевременна помощ на детето. За опитните учители и педагози не е трудно да забележат децата
с агресивни прояви, но за по-голяма обективност и точност
могат да се ползват набор от критерии за определяне на
агресивността. Е. Лютова и Г. Монина (8) предлагат схема
за наблюдение на децата по определени от
американските психолози М. Алворд и П. Бейкър критерии
за оценяване на детската агресивност. Тези критерии са
насочени към поведението на детето, към взаимоотношенията му с връстници и възрастни. Те могат да се
използват както от изследователи, така и от учители,
възпитатели и родители, когато имат съмнения за
агресивни прояви и желаят да помогнат.
Критерии за агресивност (схема за наблюдение на децата)
Детето:
1. Често губи контрол над себе си
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Често спори и се кара с възрастните
Често отказва да изпълнява правилата
Често нарочно дразни хората
Често обвинява другите за своите грешки
Често се сърди и отказва да направи каквото и да е
Често е завистливо и отмъстително
Чувствително е, много бързо реагира на различни
действия на околните (деца и възрастни), които
нерядко го дразнят.
Всеки един от тези критерии може да се прояви в
различни ситуации и това не ни дава основание да смятаме, че индивидът е агресиване. Показатели за наличието
на някаква агресивност са честотата на проявление и
количеството на посочените критерии. Може да се предположи, че детето е агресивно само тогава, когато в продължение на не по-малко от 6 месеца в поведението му често
се проявяват поне 4 от изброените 8 критерия. Разбира
се, дори да се установи подобна зависимост, не е
желателно да се лепва някакъв етикет на детето. В случая
би било полезно, ако се предприемат действия за снемане
на напрежението, за отвличане на вниманието от дразнителите и за създаване на доверителни отношения с детето. Тук е много важно да се отбележи, че дете, в чието
поведение се проявяват с голяма честото повече признаци
на агресивност, се нуждае от помощ от специалист –
психолог или лекар.
Всеки един от посочените по-горе критерии е свързан с наличието или липсата на определени нравствени
качества, като доброжелателност, самоконтрол, самооценка, дисциплинираност, емпатийност. Когато са налице
чести проявления на най-малко четири от осемте
критерия, това е показател, че някои от изброените
нравствени качества не са формирани у детето. Това от
своя страна влияе на поведението на детето. За да се
промени то, трябва да се работи в посока на формирането
им.
- Експертни мнения от учители. Освен преките
наблюдения на поведението на децата, много изследо2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ватели препоръчват да се използват и впечатленията и
мнението на учители и възпитатели, които са в пряк и
непрекъснат контакт с тях. То трябва да се получи като им
се предложат конкретни критерии за наблюдение на
прояви на агресивност у децата. Те са свързани с поведението на детето, с отношението му към възрастните,
връстниците, животните и към играчки и предмети.
Подобен набор от критерии предлагат Г. П. Лаврентев и Т.
М. Титаренко (1992), които са разработили анкета за
учителите (по Е.Лютова и Г. Монина, 8).
Критерии за агресивност у децата (анкета)
1. Понякога се държи така, сякаш в него се е вселил зъл
дух.
2. Не може да премълчава, когато е недоволен от нещо.
3. На злото обезателно отвръща със зло.
4. Понякога, без причина му се иска да се кара.
5. Случва се с удоволствие да чупи играчки, да разрушава
нещо, да троши.
6. Понякога така настоява на своето, че околните губят
търпение.
7. Не пропуска да дразни животните
8. Трудно е да се спори с него
9. Много се сърди, когато му се стори, че някой му се
подиграва.
10. Понякога у него се появява желание да направи нещо
лошо, шокиращо околните.
11. В отговор на обичайните изисквания се стреми да прави
всичко наопаки.
12. Често е ревлив не за възрастта си.
13. Възприема себе си като самостоятелен и реши-телен.
14. Обича да бъде пръв, да командва, да подчинява другите
на себе си.
15. Неуспехите предизвикват силно раздразнение, желание
да намери виновни.
16. Лесно се кара, влиза в разпри и скандали.
17. Старае се да общува с по-малки и физически по-слаби
от него.
18. Нерядко има пристъпи на мрачна раздразнителност.
19. Не се съобразява с връстниците си, не отстъпва.
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20. Уверен е, че
задача.

ще изпълни най-добре от всички всяка

Положителния отговор на всяко предложено твърдение се оценява с 1 точка.
Нивото на агресивност според Лаврентев и Титаренко следва да се оценява по следната скала:
Висока агресивност — 15—20 точки.
Средна агресивност — 7—14 точки.
Ниска агресивност — 1—6 точки.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АГРЕСИВНИТЕ ДЕЦА
2.1. Стил и стратегии на възпитание и ролята им
за преодоляване на агресивното поведение
Превръщането на агресивността в приемливо
поведение не може да стане само с похвали от учителя
или родителите. Тук са важни както материалните стимули (знаковата система), така и установяването на доверителни партньорски отношения, които способстват за
ограничаване на агресивните постъпки и за включване на
механизмите за самоконтрол. Когато е налице агресивно
поведение, възрастният се намесва като критикува
постъпките и поведението, а не детето и неговата
личност. Така се дава възможност на детето да осъзнае
и разбере своята постъпка, да открие къде е нарушило
правилата и да се коригира.
Според Левитов (7) стилът на възпитание в семейството или в училище е много важен фактор за преодоляване на агресията. Един от критериите за определяне
на стила като либерален, строг или деспотичен са
забраните. Стилът на възпитание в семейството може да
се установи от отговорите на детето на въпроса “Какво ти
забраняват да правиш у дома?” Тези отговори характеризират по определен начин стила на семейното възпитание.
Забелязват се четири типа забрани:
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- На първо място са забраните, запазващи вещите
и редът в къщата Те се предявяват предимно от майките,
които по-често се грижат за реда в къщи;
- На второ място са забраните свързани с безопасността на детето;
- На трето място – забрани за опазване на покоя на
възрастните и най-вече на бащата;
- На четвърто място – забрани с нравствен
характер, отнасящи се както към отношенията вътре в
семейството, така и към правила на поведение (например,
не късай книгите, не драскай по тапетите, не бъди груб).
Еднакво вредни или еднакво полезни за детето са
както липсата на всякакви забрани (граничи с безразличието и незаинтересоваността), така и изпълването на
живота му с различни забрани, които често пъти са
безсмислени. В първия случай детето е по-склонно да
изтълкува либералността като безразличие или като
слободия. То или ще се огорчи, че никой не му обръща
внимание и ще направи всичко възможно да го забележат,
или ще си помисли, че всичко му е разрешено и ще
прекрачи лесно границата между разрешеното и забраненото. Във втория случай естественият порив за свобода
на детето го кара да се съпротивлява на забраните и
прави всичко обратно на това, което възрастните искат от
него.
Стилът на възпитание се определя и от начините
за реагиране на възрастните при прояви на непослушание
и агресия от страна на детето. Възможни са най-малко три
стратегии на възпитателно въздействие на възрастните
към агресивните прояви, които се изразяват в следното:
рязък натиск върху агресивното поведение; игнориране
на агресивните прояви; създаване на условия и възможности детето да изрази своята агресия и раздразнение
по начин, който не засяга другите (8). В зависимост от
използваната стратегия стилът на поведение на детето
може да се запази, да се засили или да се промени към
добро.
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Таблица 1
Зависимост на стила на поведение на детето от
стратегията на възпитание на възрастните
Стратегия на
възпитание

Конкретни
примери на
стратегии
“Престани!” “Не
смей да
говориш така!”
“Ще те пребия
от бой!”
Възраст-ните
наказват
детето

Стил на
поведение на
детето
Агресивен.
Детето може в
момента да
прекрати, но ще
покаже своите
отрицателни
емоции на друго
място и по друго
време

Игнориране на
агресивните
прояви на де-тето.
Необоснована
търпимост или
безразличие.

Възрастните си
дават вид, че
не забелязват
агресията на
детето или
смятат, че то е
още малко.

Агресивен.
Детето продължава да
действа агресивно, понякога до
постигане на
своето.

Разнопосочни и
некоордини-рани
инструкции,
реакции или
забрани.
Възрастните дават
възмож-ност на
детето да изрази
своята агресия в
приемлив начин и
так-тична форма.
Забраняват да се
държи агресивно
към другите.

Бащата
забранява, а
майката тайно
отменя
забраните.
Ако забележат, че де-тето
е раз-гневено,
мо-гат да го
включат в игра
за снемане на
гнева му.
Възрастните му
обясня-ват как
да се държи в
даден случай.

По-често
агресивен и
объркан.

Рязък натиск върху
агресивното
поведение на
детето.
Нетърпимост от
страна на
възрастните.

Преди всичко
детето се научава как да
управлява своя
гняв. Разбира, че
неговата агре-сия
наранява другите
и им причинява
болка и неприятни усещания.

Защо детето
постъпва така
Детето подражава на родителите и се учи от
техните агресивни
форми на поведение. Респектирано е от
тях, но в отсъствието им ги
имитира
Детето смята, че
върши всичко правилно и агресивните форми на
поведение се
закрепват като
черта на
характера.
Детето става
двулично и
агресивно към
забраняващия и
строгия родител.
Детето се научава
да анализира
различни
ситуации и взима
пример от своите
тактични
родители или
възпитатели.
Разбира, че не
трябва да пра-ви
на другите това,
което не иска да
се случи на него.

В случаят е много важно възрастните да разберат
причините за прояви на агресивност от детето и да търсят
съответни начини, за да му помогнат. Връзката между
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използваната стратегията на възпитание, определена от
стила на поведение на детето и ответната реакция на
детето е двупосочна и взаимнозависима. Неправилно
подбраната стратегия води до неправилен избор на
поведение от страна на детето, а то от своя страна предизвиква ответна реакция на възрастните. Тук е важно да
се добави още едно много съществено изискване към
стила на възпитание – изискванията и на двамата родители към детето не трябва да си противоречат. Това само
обърква детето и го кара да си търси свое собствено
поведение или реакция при по-сложни ситуации (Табл. 1).
3. ФАКТОРИ ЗА СНИЖАВАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА
Според Е. Лютова (8) една от причините за агресивното поведение на децата е, че те не познават други
начини за взаимодействие с останалите деца. Освен това
в днешния свят не е възможно да осигурим на децата да
избягват насилието (35). За това се говори, показва и
пише във всички медии и пресата. Някои деца имат опит с
насилието в семейството или в квартала. Всички деца се
срещат с насилието по телевизията, киното, видео- и
компютърните игри. Насилието се научава чрез подражанието и то още в ранна възраст, когато умствената дейност извършва критични връзки (пак там). Освен това
детският поведенчески репертоар е много оскъден и
детето без усилия, по силата на подражанието се научава
да бъде насилник.
И така, като обобщим цитираните мнения можем да
посочим следните фактори за снижаване на агресивността: осигуряване на условия за спокоен и продуктивен
живот; намаляване на хиперактивността; преодоляване на
гнева; формиране на умения на емоционалната интелигентност
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3.1. Осигуряване на условия за спокоен и
продуктивен живот
Семейството и учителите могат да бъдат защитен
буфер и да предпазват детето от насилие и от науча-ване
на насилствено поведение. Така както детето може да
научи да бъде насилник, така с много любов във
взаимоотношенията може да се научи на самоконтрол,
спокойствие и разбиране на желанията на другите. С
подкрепата и ръководството на възрастния детето може
да научи конструктивни подходи за разрешаване на проблеми, да се справи с несъгласието и да управлява гнева
си. Топлотата, сърдечността на учителите засилват детските възможности да се справят със стреса и травмите. В
този смисъл детските учители и възпитатели могат да
предпазят децата от приемането на насилието като начин
за разрешаване на проблеми. Ако ние им дадем възможност да избират, т.е., ако ги научим на различни форми на
поведение, то децата със сигурност ще си изберат и нещо
различно от караницата, грубостта или побоя. Тогава и
нашето общуване с тях ще стане по-приятно и за двете
страни.
Много изследователи – педагози и психолози – Л.
Юрганова (22), Асоциацията на американските психолози
(35) смятат, че усилията ежедневно трябва да се насочват
не само към превенция на насилието, но и да се увеличат
възможностите на децата да имат продуктивен, спокоен и
щастлив живот. Това е възможно, ако има добре организирано обществено предучилищно образование, което да
редуцира поведенческите пробле-ми в по-късен период.
Според тези американски психолози (пак там) добрите
предучилищни програми трябва да:
осигуряват постоянни позитивни връзки между
децата и възрастните, за да изграждат взаимоотношенията и да подкрепят ученето;
да организират ежедневни дейности с постижими и
развиващи цели за децата, подкрепящи играта и
изследванията заедно с участието на възрастните;
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планиране на значими за малките деца програми,
изграждащи техния опит и интереси и подготвяйки
ги за бъдещето;
балансиране на програмата с активни и спокойни
дейности, работа в малки и големи групи;
балансиране на дейностите за хармонично развитие и учене: физическо, социално, емоционално,
естетично, познавателно, езиково;
включване на семейството и обществото за
засилване на връзките с детския живот и култура;
създаване на различни възможности децата да
получат социална компетентност и емоционална
регулация чрез игри и учене с други,
под
ръководството на учител;
създаване на чувство за общност в групата.
Когато децата са свидетели на насилие или самите
те го упражнят, това не остава без последствия. Това важи
особено, ако насилието е станало в семейството или от
познати. Както знаем, децата не оставят този опит пред
вратата на детската градина, а го проявяват в контакта си
с останалите от групата. Той се изразява или в агресивност, или в плахост и отчуждение. Какво трябва да се
направи, за да им помогнем?
Най-напред винаги трябва да даваме на децата
достатъчно време за разговори за насилието, което са
видели по телевизията, у дома или на улицата. Трябва да
ги стимулираме да изразят вербално своите чувства и
тревоги или да използват сюжетни игри или изкуство, за
да споделят това, което ги вълнува.
Деца, които са били насилвани, живеят с постоянен
страх и болка. Докато физическата рана може да се
лекува, емоционалната болка остава за цял живот (35).
Това дава отпечатък на тяхното поведение и начин на
общуване. Поради своето безсилие те разчитат на
възрастните да ги изведат от насилието и оскърбителната
ситуация. Ако тази ситуация се проявява у дома, то напълно естествено е детето да потърси закрила и подкрепа в
детската градина или училището. Когато детето е уверено
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в тази подкрепа, то може да намери решение на проблема. Трябва да се има пред вид, че често претърпелите
насилие деца смятат, че са предизвикали и причинили
проблема. Това ги измъчва и обърква още повече. Децата
не трябва да носят това бреме. При забелязано насилие
или при съмнение за такова над дете, учителят веднага
трябва да съобщи на служителите от Държавната агенция
за закрила на детето или на други правоохраняващи и
социални служби. Освен това той трябва да направи опит
да разговаря с детето и да му помогне да разбере
случилото се. В противен случай се стига до фрустрация,
прояви на гняв и агресия. При нормални условия за живот,
агресивното поведение се появява, когато детето започва
да се учи на самоконтрол. Точно в този период можем да
научим детето да избягва проявите на агресивност чрез
показване на добро поведение; поставяне на разумни
граници за неговите желания; поставяне на постоянни,
приемливи за възрастта стандарти и изисквания за
неговото поведение. По този начин ние му помагаме да
изгражда самоконтрол. Да се опитаме да игнорираме
поведенческата деструкция с позитивна. Защото точно
прохождащото дете се характеризира с постоянна фрустрация, поради нарасналите желания и все още малките
възможности. То непрекъснато проверява забраните на
възрастните, повтаря след тях “Не-не” и в същото време
настоява на своето – да пипне, да отиде някъде, да скъса,
да налапа нещо. Колкото и мили и невинни да са децата
поради своята непохватност, наивност и незнание, възрастните не трябва да им позволяват всичко.
3.2. Намаляване на хиперактивността
Какво трябва да се предприеме с децата, които
проявяват повишена двигателна активност и условно
поставихме в групата на хиперактивните? Най-напред
трябва с точност да се установи принадлежността им към
тази група. Това може да стане, като се използват
специални тестове и преди всичко след консултация с
лекари и психолози. След това да се използват различни
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способи за снижаване на тяхната хиперактивност. Това са
освен медикаменти и някои педагогически методи, които
изработват у детето самоконтрол на поведението (вербална и невербална подкрепа от учителя на правилното
поведение; обсъждане с детето на заснети фрагменти от
неговото поведение; създаване в класа на условия, които
не отвличат детето от изпълнение на задачите и др.).
Няколко характерни особености на поведението на
агресивните деца трябва да се имат пред вид при
определяне на стратегии за действие: те се отегчават от
порядките и правилата в детската градина/училището и не
държат да принадлежат към неговата структура; имат
негативна представа не само за институцията, но и за
самите себе си; не уважават своите другарчета/съученици. Характерна черта на тяхното поведение е отрицанието – неоснователно и немотивирано.
Трябва да се знае, че когато детското поведение
постоянно е извън контрол, когато толерираме капризи и
изблици на гняв или прояви на агресивност, това не
помага на детето, нито го прави по-щастливо. Нещо
повече, това може
да нарани детето или друго дете,
да повлияе на ученето и приятелствата,
да го подтиква да поврежда играчки и мебели,
да доведе до училищни неуспехи,
да създаде напрежение и стрес в училище и у
дома, и
да постави началото на сериозни проблеми при
израстването и социализирането на детето.
В случая е много важно да се използва изключителната склонност за подражание на малкото дете, за да
го научим на позитивни модели за поведение и взаимодействие с другите. Знаем, че много често срещан начин
за изразяване на емоциите при прохождащите е
скубането, хапането или щипането. Естествено, че за
любящите родители тези невинни детски жестове не
причиняват непоносима болка и много често те им се
радват и умиляват. За други – това е повод да пляснат
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детето и строго да му кажат “не скуби” или “не хапи”. Какво
се случва обаче със самото дете. В първия случай то
започва да приема по подразбиране, че това са добри
форми за общуване и ги прилага и към децата, когато се
среща с тях – в яслата или на детската площадка. Във
втория случай, поради неразбиране и с типичното си
детско упорство то продължава да ги използва като начин
за общуване и за изразяване на емоциите. Кое е
правилното поведение на родителите? Да покажат с
мимика и жест, че това им причинява болка и в същото
време да дадат пример, образец на детето как да
изразява своите емоции. Хванете ръката на детето и му
покажете как да погали косата ви. Научете го да ви
целува, вместо да ви хапе. Това няма да стане от първия
опит и като с магическа пръчка, но с малко упоритост се
постига.
От друга страна, упоритите поведенчески проблеми
могат да са показател, че детето преживява периодично
стрес или травми. Трябва да слушаме внимателно и да
наблюдаваме отблизо детето, за да намерим нишката към
източника на фрустрация и гняв, и да се потърси помощ.
Заедно с това детето се включва в много дейности, които
отвличат вниманието му от негативното настроение и
намаляват напрежението. Много важно е да не пропускаме да изразяваме одобрение на негови добри постъпки.
Да го похвалим за това, че е избегнало конфликт, че е
отстъпило играчка. Нещо повече, трябва да избягваме да
критикуваме постоянно такова дете за лошото му
поведение. Ако му се обръща внимание, само когато има
лошо поведение, то ще го повтаря, за да получава това
внимание.
3.3. Преодоляване на гнева
Според Е. Лютова и Г. Монина (8) работата на
учители и родители с тези деца трябва да бъде организирана в три направления: 1. Работа с гнева. Обучаване
на агресивните деца на приемливи способи за изразяване
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на гнева; 2. Обучение на децата в навици за разпознаване
и контрол на гнева, умение да владеят себе си в ситуации,
провокиращи избухването на гняв; 3. Формиране на система от ценности, способности за емпатия, доверие,
съпреживяване и др. Важно е учителите да владеят модели за управление на конфликти, стратегии за справяне с
негативните чувства по позитивен начин.
Какво представлява гнева? Защо трябва да му
обръщаме специално внимание?
Това е чувство на силно негодувание, което се
придружава със загуба на контрол над себе си (Е. Лютова,
8). Според нашите възпитателни традиции публичната
изява на гнева не е желателна. Но според психолозите не
е препоръчително винаги да сдържаме гнева си. Рано или
късно човек изпитва потребност да го излее и това не
винаги става на подходящото място и не срещу този, който
го е предизвикал. Сдържането на гнева може да предизвика различни соматични проблеми: главоболие, стомашни и сърдечно-съдови заболявания. Затова от гнева
трябва да се освобождаваме. Не с бой и караници, а с
приемливи начини.
Обикновено чувството за гняв се появява в резултат на ограничаването на свободата. Именно в момент на
сгорещяване на страстите трябва да разрешим на детето
да направи нещо, което обикновено не се одобрява от нас.
Много зависи от това в каква форма детето изразява гнева
си – вербална или физическа.
Например, когато детето се е разсърдило на своя
връстник, който го е нагрубил, може заедно с него да
нарисувате грубияна в такъв вид какъвто го вижда
обиденият и да напишете някакъв текст (8).
В. Оклендер в книгата си “Окна в мир ребенка” (по
Е. Лютова, 8) описва подобни подходи и смята, че след
това 6-7-годишните деца обикновено изпитват облекчение.
Макар че не е прието детето да използва обидни думи в
присъствието на възрастен, по-добре е да му се даде тази
възможност с някаква уговорка. В противен случай натрупаният в него гняв ще избухне и то ще избълва лава от
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обидни думи в лицето на „врага”, провокирайки го на
ответна война. Ако това става в групата, наоколо се
събират деца и от конфликт между двамата може да се
стигне до общо групова битка.
Често пъти обиденото дете се страхува да встъпи в
открита борба, но въпреки това желае да отмъсти. Тогава
то може да избере друг начин – да уговаря своите
връстници да не играят с грубияна. Такова поведение
действа като бомба със закъснител. Неизбежно се разгаря
групов конфликт, който зрее по-дълго и обхваща голяма
група деца. В такъв лучай на учителя ще му бъде много
по-трудно да се справи със ситуацията (8).
Когато на обиденото и разгневено дете, се даде
възможност да изрази гнева си рисувайки и обяснявайки
насаме с възпитателя, то се успокоява и се примирява със
станалото.
Могат да се използват различни игри за изразяване
на гнева: „Торба за викове”, „Вълшебната тръба“ „Вик”.
Не винаги обаче децата се задоволяват само с
вербална реакция на събитията. Много често импулсивните деца най-напред използват юмруците си, а след това
измислят обидни думи. Затова трябва да научим децата
да се справят и със своята физическа агресия. Когато е
назряла ситуация за бой, учителят може веднага да
предложи на децата някаква спортна игра, състезание.
При това, тези които обиждат могат да са в един отбор или
да се намират в отбори-съперници. След завършване на
съревнованието е добре да се направи групово обсъждане, при което всяко дете може да изрази своите чувства.
Възможни са и други подходи, стига в занималнята
да има подходящи средства за това – леки топки, меки
възглавници, книжни лястовички и др. Много подходящи за
децата от 3 до 11 годишна възраст са подвижните или
състезателните игри със спортен характер. Те могат да се
организират и проведат през междучасието, за да се
изразходва излишната енергия и да се освободят от
създалото се напрежение. Важното в случая е учителят да
предложи на децата някоя игра и да ги организира, а не да
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ги остави сами и да очаква от тях сами да го направят.
Оставени без наблюдение и напътствия децата могат да
превърнат играта в сбиване, боричкане или някаква друга
проява на агресия като израз на тяхното емоционално
напрежение и психическа умора.
Тъй като конфликтите най-често стават през междучасията или по време на свободните игри между занятията в детската градина, препоръчително е там винаги да
има набор от играчки, подходящи за разтоварване на
гнева. Препоръчват се и играчки оръжия, с които децата
биха изразходвали натрупаното напрежение в игра на
война. За родителите, които не желаят децата им да
играят с играчки-оръжия се предлага игра с пясък, глина,
вода.
От глина може да се направи фигурка на грубияна,
да се строши след това, да се сплеска между ръцете, а
след това при желание да се възстанови. Възможността
детето по собствено желание да направи фигурка, да я
унищожи и пак да я възстанови го привлича и удовлетворява.
Играта с пясък също удовлетворява децата. Разсърденото на някого дете може да зарие в пясъка фигурка,
която символизира врага, да поскача върху нея, да налее
вода, да натрупа отгоре камъни или пръчици.
Така играейки детето постепенно се успокоява,
връща се към играта на останалите деца или ги кани да
играят с него, но други неагресивни игри (8).
Малки надуваеми басейни с вода са отлично
средство за работа с децата, особено с агресивните. Тъй
като водата има доказани психотерапевтични свойства е
необходимо те да се използват от възрастните за снемане
на напрежението и гнева. Необходимо е да се предложат
на децата някакви меки надувни играчки и идеи за игри.
1. С топка да се удрят други топки, плаващи във
водата
2. Да се потопява лека пластмасова фигурка и да се
наблюдава как изплува отново
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3. Със струя вода да се обръщат леки играчки,
плуващи във водата – пластмасови шишета с
надупчени капачки да пускат струята.
Макар че не винаги гневът води до агресия, колкото
по-често детето изпитва чувство на гняв, толкова поголяма е вероятността за прояви на различни форми на
агресивно поведение. Затова трябва да се помага на
детето да изхвърля натрупалия се у него гняв (8).
В своята книга “Как да се справим с гнева на детето” Р. Кемпбъл отделя пет начина за контрол върху поведението на детето: два от тях са позитивни, два – негативни и един – неутрален.
Към позитивните се отнасят молбата и
мекото физическо манипулиране (например, можем да
се помолим учтиво на детето, то може да се хване за
ръката и да се отведе от конфликтната зона или от
източника на раздразнение).
Модификацията на поведението е неутрален
способ за контрол и предполага използването на поощрения (за спазването на определени правила) и санкции
(за тяхното игнориране). Този метод не трябва да се
използва прекалено често, защото детето свиква да
изпълнява само това, за което получава награда.
Честите наказания и заповеди се отнасят към
негативните способи за контролиране на поведението на
детето. Те го принуждават да потиска своя гняв, което
способства за появата на пасивно-агресивни черти на
характера. Какво представлява пасивната агресия и какви
опасности крие? Това е скрита форма на агресия и
нейната цел е да извади от равновесие, да разстрои
родителите или близките си, при което детето може да
причини вреда не само на околните, но и на себе си.
Започва целенасочено да се учи лошо и да получава
слаби оценки, да се облича с такива дрехи, които не им се
харесват, да капризничи на улицата или пред чужди хора
без всякаква причина. Важното е да извади родителите си
от равновесие. За да се отстранят такива форми на
поведение, системата за поощрения и наказания трябва
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да бъде добре обмислена за всяко семейство. Няма
универсална такава. Наказвайки детето трябва да помним,
че тази мярка за въздействие в никакъв случай не трябва
да унижава достойнството на детето. Наказанието трябва
да следва веднага след простъпката, а не след ден или
седмица. В този случай то може да се приеме от детето
като отмъщение. Наказанието може да има ефект, само
когато детето само осъзнае, че го заслужава. Освен това
не бива да се наказва два пъти за една простъпка.
Съществува още един начин за ефективна работа с гнева
на детето, макар, че той не се използва толкова често. Ако
родителите добре познават своето дете, могат да
използват уместна шега, за да разредят напрежението и
емоционалното избухване на детето си. Неочакваността
на подобна реакция и доброжелателния тона на
възрастния помагат на детето да излезе достойно от
затруднената ситуация. За родителите, които не разбират
добре по какъв начин те или техните деца могат да
изразяват своя гняв са полезни препоръките на д-р Р.
Кембъл. Учителят или психологът могат да ги поставят
пред класната стая, когато се отнасят до ученици от 1. и 2.
клас (виж Таблица 2).
Таблица 2
Позитивни и негативни начини за
изразяване на гнева (по д-р Р. Кемпбъл)
НАЧИНИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ГНЕВА

позитивни
Вежливост
Стремеж да намери
решение
Изразяване на
основната жалба без
отклонения в страни

негативни
Изразяване на гнева високо и
невежливо
Използване на ругатни и
заплахи
Използване на словесни
оскърбления
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За да се отстранят нежелателните прояви на агресия у детето, трябва да му се отделя повече внимание, да
се установяват сърдечни, приятелски отношения с него, а
на определен етап от развитието му да се проявява
твърдост и решителност. Това се отнася не само за родителите, но и за педагозите. Когато детето е още мъничко –
до 3-годишна възраст и постъпи в детската градина, към
него трябва да се отнасяме с изключителна любов,
топлота и разбиране. То трябва да се доверява не само на
своите родители, но и на педагозите и на останалия
персонал в детското заведение.
В същото време постепенно и последователно детето трябва да се запознава с някои от правилата на
детската градината и на групата и да разбере, че те не
трябва да се нарушават. Когато се правят компромиси с
нарушаването на правилата и се допуска несанкциониране на агресивни прояви, се стига до трайно установяване на агресивността като черта на характера и поведението. Тогава се налага корекционна работа.
Според Е. Арансън (1) човек може да освободи
агресивната си енергия най-малко по три начина: 1) като я
изразходва под формата на физически упражнения —
игри, бягане, скачане, боксиране и т. н.; 2) като я насочи
към неразрушителна форма на въображаема агресия —
когато си представя как удря някого или пише разказ,
пълен с актове на насилие; и 3) чрез непосредствена
агресия – като се нахвърля върху човека, който е причинил фрустрацията, наранява го, причинява му неприятности, злослови по негов адрес и т. н.
Да разгледаме първия начин — занимание със
социално приемлива агресивна дейност. Разпространено
е убеждението, че този метод е ефикасен, и той горещо се
препоръчва от терапевти с психоаналитична ориентация.
Изтъкнатият психиатър Уилям Менинджър например твърди, че „игрите със състезателен характер осигуряват необикновено ефикасен отдушник за инстинктивния нагон към
агресивност”. Това не означава, че тези игри не донасят
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удоволствие на хората. Тъкмо обратното, но заниманието
с тези игри не намалява агресивността.
Нека сега се заемем с втората форма на агресията
— въображаемата агресия. Има някои данни, свидетелстващи, че извършването на агресия във въображението
може да подобри самочувствието на хората и дори да
доведе до временно намаляване на агресивността. Тук
следва да си зададем въпроса: Откритият акт на
агресия намалява ли потребността от нова агресия?
Според Арансън отговорът е не. Всъщност по-голяма част
oт данните дори сочат точно обратното — т. е. наскърбяването или нараняването на друг човек засилва
отрицателните чувства на нападателя към жертвата и в
бъдеще може да доведе до no-силна агресия. С други
думи, изразяването на агресивността не потиска склонността към агресия, а напротив, засилва я! Защо се получава така? Според теорията на познавателния дисонанс
декларираната агресивност се нуждае от допълнително
оправдание. Накратко, ако заявя, че мразя даден човек,
или по някакъв начин му причиня зло, познавателният
елемент за това, което съм извършил, ще е в дисонанс с
познавателните елементи за добрите или положителните
страни на този човек. Затова, ако извърша акт на агресия
спрямо един човек, за да намаля дисонанса, аз ще се
постарая да омаловажа всички негови положителни
качества и да засиля всички негови недостатъци. Ще се
опитам също да намеря допълнителни основания за
омразата си към него. Тоест, за да оправдае себе си и
своята агресия, човек се опитва да убеди самия себе си,
че потърпевшият действително е заслужавал тази
агресия. Нещо повече, агресорът ще започне да мрази
всички от групата на потърпевшия, като ще ги приравнява
към него. Така се обясняват и убийствата по време на
война, когато агресорът избива невинни хора. За да
оправдае своята постъпка, той започва да причислява
всички към престъпните елементи, заради които е започнала войната. С други думи – насилието не намалява
склонността към насилие: насилието поражда още по-
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голямо насилие. Това не означава, че няма хора, които
изпитват удоволствие от извършването на насилие.
Такива хора има и често те се чувстват по-добре (помалко напрегнати), след като ударят някого, като му
креснат, като го оскърбят или хвърлят съдове по него.
Тези действия наистина често намаляват напрежението и
дават възможност на хората да получат усещане за власт.
Но в края на краищата те също подготвят почвата за ново
насилие. Подобни ситуации се срещат най-често между
родителите и техните по-малки или вече пораснали деца.
При по-малките, които проявяват така наречената утвърждаваща агресия, която е жизнено важна за тях, родителите
често пъти изпадат в гняв и безсилие да се справят с
детето си. На тях им се струва, че исканията му са каприз,
те се чувстват уморени и безсилни да се справят със
ситуацията и изпускат нервите си и крещят или удрят
детето. Може би по-полезно би било възрастният да
изрази гнева си, като каже просто: „Престани, защото съм
бесен и мога да стана лош”. Друг вариант е да се отвлече
вниманието на малкото дете от обекта на желание и да се
смени темата и ситуацията. При по-големите е добре
родителят да признае, че постъпката им го вбесява и да
предложи да си поговорят по-късно. Това би могло да
отслаби напрежението за момента, да даде на детето
увереност, че може да се чуе и неговата дума и да отложи
скандала. В същото време то не води до засилване на
агресивността, защото при него няма нападение, няма
оскърбление, няма нараняване.
За да обобщя този раздел, ще кажа, че на пръв
поглед изразяването на агресивност във въображението
донякъде облекчава гнева или фрустрацията и позволява
на човека да се почувства малко по-добре. Отлагането на
агресията дава възможност да се преосмисли ситуацията
и поведението и да се потърсят други мерки за наказание.
В случаите на изразяването на агресивност намалява
привлекателността на жертвата и се увеличава вероятността от агресивно поведение. Това може да доводе до
повтарящи се случаи на агресивно поведение от страна на
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родителите, които смятат своето дете за изчадие адово и
източник на всички техни беди. Тези разсъждения са
еднакво валидни и за децата агресори, които малтретират
свои връстници или по-малки ученици, защото нещо в тях
ги дразни и те не са им симпатични.
1.4.

Формиране на умения на емоционалната
интелигентност

Емоциите са главната характеристика на детската
личност и са своеобразен индикатор на това, доколко
благополучно се формира насочеността на личността.
Това ни дава основание да говорим за емоционално
благополучие на личността, т.е. за насочеността на
личността в определена възраст и при определени обстоятелства. Неувереността в собствените сили и несигурността, пречат на детето да предприема действия за
установяване на контакти или го правят припряно в
търсенето на такива. То или е много мълчаливо и често
се усамотява, или е прекалено словоохотливо и конфликтно. А за емоционалното благополучие на личността
са необходими два своеобразни типа общуване: общуване по определен повод и общуване заради самото
общуване. Макар в първата година общуването заради
самото общуване да се изразява в общуване по повод
на определени предмети, действия и дейности, покъсно то придобива особено значение и смисъл. В
зависимост от типологичните и характерологичните си
особености и от необходимостта от вътрешен емоционален комфорт, децата по различен начин чувстват потребност
да споделят с някого своите преживявания. Това им осигурява
душевно равновесие и доброжелателно отношение на
другите. Създават се условия за доверително общуване и
освобождаване на детската душа от излишно, макар и неосъзнато емоционално напрежение, от чувството за вина. Създават се предпоставки за преодоляване на изолираността и
затвореността като трайни тенденции в детското поведение. Своеобразното разкриване на собствената душа е
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характерно за непосредствено-емоционалния тип хора, както
и за децата.
При агресивното дете това емоционално благополучие вероятно е нарушено. Известно е, че не винаги агресивното дете признава, че е агресивно. Нещо повече,
дълбоко в душата си то е уверено, че това, което прави е
около агресивното. Такива деца не винаги могат адекватно
да оценят своето състояние, нито състоянието на околните. Техният емоционален свят е много беден. Те с труд
назовават само няколко основни емоционални състояния,
а за съществуването на други или на техни нюанси даже
не предполагат. Поради тази причина на тях им е трудно
да разпознават своите и чуждите емоции. Наложително е
да се провеждат специални занимания за създаване на
навици в това отношение.
Същевременно, наличието на определени емоционални умения благоприятства емоционалната регулация и
създава предпоставки за появата и развитието на нови. По
този начин личността се насърчава към емоционален и
интелектуален растеж.
Според П. Саловей и Дж. Майер (30) за нашето
емоционално и социално благополучие, освен необходимите познания и практически умения, ни трябват и такива
качества като „съчувствие, изразяване и разбиране на
чувства, контролиране на настроенията, независимост, приспособимост, способност да се харесваме на
другите, способност да разрешаваме междуличностни
проблеми, настойчивост, дружелюбност, любезност,
чувство на уважение“. Този набор от качества те
определят като съставна част на емоционалната интелигентност.
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3.4.1. Същност на емоционалната интелигентност
Питър Саловей и Джон Майер първи въвеждат в
психологията термина „емоционална интелигентност.“
Техен е най-известният в научната психология модел на
емоционалната интелигентност. Първоначално през 1990
година определят емоционалната интелигентност като
„способност да се проследяват собствените и чуждите
чувства и емоции, да се различават и да се използва тази
информация за насочване на мисленето и действията“
(Salovey, Mayer, 33).
По-късно допълват, че емоционалната интелигентност „…е съвкупност от умения и способности, чрез които
се откриват и генерират емоции. Способностите едновременно подпомагат мисленето и емоционалното познание,
като благоприятстват емоционалната регулация. Така се
насърчава личността към емоционален и интелектуален
растеж“ (Mayer & Salovey, 30)
Наред с това Саловей и Майер (пак там) първи
определят емоционалната интелигентност като „подмножество от социалната интелигентност, която включва
способността да контролираш собствените си и на другите
чувства и емоции, да правиш разлика между тях и да
използваш тази информация, за да направляваш мислите
и действията си". Ние приемаме тази констатация и това
ни дава основание да твърдим, че колкото по-висок е
коефициентът на емоционалната интелигентност, толкова
по-големи ще са възможностите на детето да установява
социални контакти и да се чувства добре в социума на
групата от връстници.
Особено близко до разбирането на понятието емоционална интелигентност достига Х. Гарднър през 1975
година в книгата си Frames of Mind: The Theory of Multiple
Intelligences. Той разглежда общо 8 такива интелигентности – телесно-кинестетична, специална (пространствена), природна, логико-математическа, музикална, лингвистична и личностна (емоционална) интелигентност,
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която разделя на интерперсонална и
интраперсонална интелигентности.
Интерперсоналната интелигентност я
тълкува като проява на човешката
способност да разбира намеренията,
мотивацията и желанията на други
хора, което помага да се осъществява
ефективно сътрудничество с тях. Тя
позволява по-лесно да се формира емпатия и екипност.
Интраперсоналната интелигентност, според него, е
свързана със способността на човека да разбира сам себе
си и да притежава ефективен работен модел за самия
себе си, който модел да включва собствените му желания,
страхове и способности, както и способността в последствие да се използва тази информация ефективно в процеса на справяне с личния живот. Тя помага на индивида
да формира у себе си самоконтрол, самостоятелност,
самоинициатива и критична самооценка.
Способно ли е детето от предучилищна възраст да
разбира себе си и да проявява разбиране към другите.
Специфичният за тази възраст егоцентризъм пречи за
проява на тези способности, но това не означава, че те не
могат да се формират и развиват чрез система от
действия и дейности. Това налага към основните задачи
на детската градина – развитие на интелектуалните
възможности, нравствено възпитание, физическо развитие
и развитие на емоциите да се обръща внимание на
формирането на емоционални умения.
Днес, в бързо променящите се условия, е важна
ролята на способността на детето за емоционална
отзивчивост към собствените си емоции, чувства и
способности. В този смисъл тя може да се разглежда
като едно от основните умения на емоционалната
интелигентност. От значение е себепознанието –
наличието на точна и ясна представа за собствените си
нужди, желания, тревоги и силни страни. Хората със силно
развита интраперсонална интелигентност се ценят,
защото могат да използват рационално таланта си, да
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бъдат оптимисти за своето бъдеще и да се сработват с
другите.
Емоционалната интелигентност има определена
връзка с личностната сфера. Р. Стърнбърг (16) смята, че
постигането на успехи зависи от способността на човек да
акумулира своите силни качества и да коригира или
компенсира слабостите си чрез равновесие на
аналитичните, творческите и практическите способности,
за да може да се адаптира към обкръжаващата среда, да
я формира или измени. Като характеризира този процес
като психологически, той отбелязва, че става дума за
комплекс от способности.
Емоционалната интелигентност фокусира вниманието върху познанието и използването на собствените
емоционални състояния и емоциите на другите, за да се
решат проблемите и да се регулира поведението.
Емоционалната интелигентност позитивно взаимодейства
с емоционалното благополучие и е в противовес на агресивното поведение, жестокостта и антисоциалното поведение. Високата емоционална интелигентност се явява
необходимо условие за успешна дейност и оптимизира
междуличностните взаимоотношения.
За разлика от IQ емоционалната интелигентност е
способност правилно да се тълкува обстановката и да се
влияе върху нея, интуитивно да се улавя това, което
искат и от каквото се нуждаят другите хора, да се познават
техните силни и слаби страни, да не се поддава на стрес и
да бъде привлекателен за околните.
Психологическата теория ни разкрива същността на
емоционалната интелигентност, структурата ѝ, възможността за нейното измерване и развитие. Още на шест
годишна възраст нивото на емоционалната интелигентност се явява основа за по-нататъшно формиране на
личността и определя в голяма степен особеностите на
самосъзнанието на човека, отношението му към заобикалящия го свят, поведението и самочувствието му сред
хората. Емоционалните черти на индивида в значителна
степен са обусловени от особеностите на социалния му
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опит, особено опитът, придобит в ранно детство. От
емоциите, които най-често изпитва и проявява детето,
зависи успешното му взаимодействие с обкръжаващите
го, следователно и успешното му социално развитие,
социализацията му. Емоционалността влияе не само
върху формирането на чертите на личността и социалното
развитие, тя се отразява и върху интелектуалното му
развитие. Ако детето е в състояние на униние, постоянно е
разстроено или потиснато, няма да бъде като жизнерадостните си връстници склонно към активно любопитство,
към изследване на заобикалящия го свят.
Въпреки че е на едно мнение с Гарднър по
отношение на всеобхватността на интелигентността,
Стърнбърг (16) смята, че някои от интелигентностите на
Гарднър биха могли да бъдат разглеждани по-скоро като
личностни таланти и заложби, отколкото като видове
интелигентност. Според него интелигентността включва
три фактора:
- аналитичен – отнася се до способността за разрешаване на проблеми;
- творчески – включва способността на човек да се
справя с новото, позовавайки се на миналия си
опит;
- практически – отнася се до умението на човек да
се приспособява към промените в заобикалящата
го среда.
Емоционалната интелигентност фокусира вниманието върху познанието и използването на собствените
емоционални състояния и емоциите на другите, за да се
решат проблемите и да се регулира поведението. Емоционалната интелигентност позитивно взаимодейства с емоционалното благополучие и е в противовес на агресивното
поведение, жестокостта и антисоциалното поведение. Високата емоционална интелигентност е необходимо условие за успешна дейност и оптимизира междуличност-ните
взаимоотношения.
Наред с изброените умения и навици, емоционалната интелигентност, според Саловей и Майер (по Д.
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Голман, 4) е съставена и от три вида способности:
идентификация и изразяване на емоции, регулиране на
емоции и използване на емоционалната информация в
мисленето и действията.
Към способностите за идентификация и изразяване
на емоциите той отнася следните умения и компетентности:
1. Разбиране на собствените емоции. Самосъзнанието е основен принцип на емоционалната интелигентност. Способността да се контролират чувствата има
решаваща роля за себепознанието и себеразбирането.
2. Разпознаване на емоциите у другите. Способността да се разпознават сигналите, които отправят другите, чувствителността към социалното пространство е
много често гаранция за успех. Хората, притежаващи
емпатия, са чувствителни и към най-неуловимите социални сигнали, които подсказват нуждите или желанията на
другите.
Към способността за регулиране на емоциите той
отнася следните компетентности и умения:
3. Управление на емоциите. Умението за контрол
над емоциите и тяхната адекватност е в основата на способността на индивида да намира покой, да се справя със
силната тъга или раздразнителност.
4. Контрол над взаимоотношенията. Изкуството на
взаимоотношенията в значителна степен е умение за
управление на чуждите емоции. Тук се отнасят способностите, гарантиращи популярността, лидерството и ефективността в междуличностните отношения (Д. Голман, 4).
И към последния вид способности, отнасящи се до
използване на емоционалната информация, той отнася
следните компетентности и умения:
5. Мотивация. Емоционалният самоконтрол е способност за отлагане на възнаграждението и потискане на
импулсите. Хората, които притежават тези умения са посъзидателни и ефективни във всяко свое начинание.
По този начин предложените от Саловей компетентности по-ясно и точно показват уменията, които трябва да
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се развиват, за да се постигне задоволително ниво на
емоционална интелигентност, което да подпомага цялостното формиране и реализация на личността.
Индивидите с високо ниво на развитие на емоционална интелигентност притежават изразени способности за разбиране на собствените и чуждите емоции, за
управление на емоционалната сфера, която осигурява повисока адаптация и ефективност в общуването. Крайният
продукт от емоционалната интелигентност е вземането на
решения, на основата на отразяване и осмисляне на
емоциите, които се явяват диференцирана оценка на
събития, имащи личностен смисъл.
3.4.2. Струткура на емоционалната интелигентност
Разбирането на емоционалната интелигентност е
свързано с ключовите понятия за емоционалното развитие и няколко специфични категории, отнасящи се към
структурата ѝ: емоционално съзнание; емоционална памет; емоционални умения; емоционална грамотност; емоционално самосъзнание.
Емоционалното съзнание се развива чрез категоризация и сериация на емоциите като групи, съдържащи
множество близки емоционални състояния. В сърцевината
на всяка група лежи едно основно ядро, от което тръгват
различни индивидуални реакции и настроения, състояния,
мисли и действия. Тези основни групи ядра съдържат
различни емоции, които са близки и гранични според
силата на проявление, според изражението на лицето и на
тялото. Ще се спрем поотделно на всяка от тези групи, за
да изясним техните съставни емоционални проявления:
Гняв: ярост, негодувание, яд, раздразнение, възмущение, неприязън, нетърпимост, враждебност, раздразнителност, омраза, ненавист, насилие.
Тъга: скръб, печал, самосъжаление, самота, подтиснатост, отчаяние
Страх и тревога: безпокойство, нервност, загриженост, тревожност, нерешителност, раздразнителност, паника.
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Радост и възторг: задоволство, веселост, гордост,
удовлетворение, възхищение, възторг.
Обич: доверие, благоразположение, привързаност.
Учудване и любопитство: изненада, изумление,
удивление, интерес.
Вина: срам, смущение, огорчение, обида, съжаление.
Спокойствие: хармония на емоциите.
Емоционална памет и емоционално осъзнаване
Осъзнаването на емоциите често е под влияние на
асоциативна логика, подчинена на отключен спомен, от
който се взаимстват елементи и се пренасят в настоящия
момент.
Например, когато нещо в една емоционална ситуация напомня за емоционално натоварен минал спомен,
емоционалното съзнание реагира, като отключва преживяванията, свързани с този спомен.Тогава емоционалните
реакции и мислите ще приемат облика на мисли и реакции
от миналото. Посоченото въздействие на емоционалната
памет, която подчинява рационалното осмисляне на настоящата ситуация, често не се осъзнава.
Даниел Голман (4) подчертава, че „способността за
емпатично преживяване на чувства и емоции на другия е
пряко свързана със способността за преживяване на
собствените чувства, както и за тяхното индентифициране”. Според него, ако човек не е преживявал определени чувства, ще му бъде трудно да разбере какво
чувства другия. Така той подчертава ролята не само на
емоционалното преживяване, но и на емоционалната
памет. Благодарение на емоционалната памет и емоционалното осъзнаване възниква и емоционалната емпатия,
при непосредственото възприемане на преживяванията на
другия човек. Тогава, в ситуация на неблагополучие на
другия, емпатията се проявява под формата на съчувствие и състрадание. Тук са възможни следните емоционални проявления:
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Съпреживяване – чувствителност към емоциите и
чувствата на другите.
Поведенчески израз на съчувствието – погалване,
усмивка, протягане на ръка и т.н.
Осъзнаване на връзките между мисли, чувства и
емоционално-поведенчески реакции.
Емоционален самоконтрол и нива на спонтанност
на преживяванията.
Овладяност на импулсивните социално нежелателни емоционални реакции.
Споделяне на чувства, чрез емоционална експресивност и словесно изразяване.
Емоционална грамотност
За да може индивидът да има адекванто на ситуацията емоционално откликване и поведение, той трябва
да има достатъчно познания и опит да определи точно
ситуацията, в която се намира и да контролира своята
емоционална реакция. Индивидът трябва да притежава и
следните умения и компетентности, които са съставни
на емоционалната грамотност:
Описание на ситуацията, стимулираща емоции.
Идентифициране и оценяване на собственото емоционално отношение към тази ситуация.
Избор на решение за емоционално позитивиране
на ситуацията.
Осъзнаване на възможности за съхраняване на
позитивния емоционален заряд на ситуацията.
Характерни за децата от предучилищна и начална
училищна възраст са бедният познавателен и личен опит,
слабото познаване на емоционалните състояния и ограничените възможности за самостоятелно взимане на решения. Това ги затруднява бързо да се ориентират в
дадената ситуация, да оценят собственото си емоционално отношение и на тази основа да вземат правилно
решение за позитивен изход от ситуацията. Ето защо е
необходимо да се работи системно и целенасочено за
повишаване на емоционалната им грамотност, като се
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развиват горепосочените умения и се формират съответните компетентности.
Емоционално самосъзнание
Емоционалното самосъзнание е последният и найсложен компонент на емоционалната интелигентност. Той
може да се конструира едва тогава, когато детето има
достатъчно опит и зания за себе си, както и достатъчна
самостоятелност. Емоционалното самосъзнание включва
в себе си три важни компонента:
Разпознаване и назоваване на собствените преживявания – Какво изпитвам?“
Разбиране на причините за действията си – „Защо
постъпих така?”
Разпознаване на разликата между емоции и
действия.
Емоционалното самосъзнание е крайният продукт,
резултат от реализирането на другите компоненти. То
предполага и по-високо развитие на себепознаването,
самосъзнанието и самостоятелността на индивида и затова се развива последно. То е резултат на последователна
и системна работа по посока на формиране на емоционалната интелигентност и същевременно неотменна част
от нея.
Когато всички компоненти са налице, се повишава
коефициентът на емоционалната интелигентност. Това от
своя страна гарантира по-големи възможности на детето
да установява социални контакти и да се чувства добре в
социума на групата от връстници, както и да показва
капацитета на своята обща интелигентност. Високият
коефициент на емоционална интелигентност позволява на
детето: да наблюдава себе си и да разпознава собствените си чувства; да изгражда своя емоционален речник
за тях и да умее да ги изразява чрез него; да наблюдава
собствените си действия и да осъзнава последствията от
тях; да контролира собствените си чувства и емоции, като
усвоява начини за овладяване на негативните преживявания; да контролира импулсите и да съзнава онова, което
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стои зад определен импулс; да поема отговорност за
личните решения и да спазва поетия ангажимент; да
намира начин да се справи със своите преживявания по
обществено приемлив начин; да овладява гнева си, като
избягва неприемливите форми на проявление.
3.4.3. Умения на емоционалната интелигентност
Л. Шапиро (21) разпределя уменията на емоционалната интелигентност в шест области:
морално поведение;
мислене;
разрешаване на проблеми;
социално взаимодействие;
академични и професионални успехи;
емоции.
Всяка от тези области има други подразделения,
свързани чрез специфични умения с емоционалната интелигентност, като лична мотивация, сприятеляване,
съпричастност, реалистично мислене и т.н. От особена
важност е овладяването на следните конкретни умения
още в предучилищна начлна училищна възраст:
Разпознаване на чувствата и преживяванията.
Разчитане на емоциите по израза на лицето.
Разбирането на мимиките (изразжението на лицето,
жестове и пози). Около 90% от емоционалното
общуване е без думи, това умение може да усъвършенства способността на детето да разбира чувствата на другите и да реагира по подходящ начин.
Назоваване на емоциите им.
Вникване в чувствата на другите и умение за
идентификация с тях – емпатия (Шапиро, 21).
Д. В. Люсин (9) акцентира само на два компонента на
емоционалната интелигентност – способ-ност да се
разбират и да се управляват своите и чуждите емоции.
Вътре в тези два компонента той поставя и изброените от
Шапиро умения:
Способност за разбиране на емоции според автора
означава:
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разпознаване на емоцията, т. е. установяване на
наличието на собствено или чуждо емоционално
преживяване;
- идентифициране на емоцията, т. е. да определяне
каква именно емоция изпитва сам или друг и
словесното ѝ обозначаване;
- разбиране на причините, предизвикали дадена
емоция и последствията, които води след себе си.
Способност за управление на емоции означава:
- контролиране на интензивността на емоциите, и
преди всичко приглушаване на прекалено силните
емоции;
- контролиране на външния израз на емоциите;
- произволно предизвикване, при необходимост, на
една или друга емоция.
Кои от тези умения са достъпни за формиране у
децата от предучилищна възраст?
Според нас, отчитайки възрастовите особености и
възможности на 5-7-годишните деца, достъпни за формиране са следните умения: умение да разбират собствените си емоции и чувства, умение да контролират
своите емоции, умение да мотивират своите действия,
не заради наградата, а заради резултата, разпознаване
на някои от чуждите емоции и умение да се поддържат
взаимоотношенията с другите.
От своя страна, уменията да познава и разбира
собствените си емоции, да разпознава чуждите емоции и
да поддържа добри взаимоотношения влизат в състава на
емоционалната отзивчивост.
Умение да разбират собствените си
емоции.
Характерно за децата от предучилищна възраст е,
че те не владеят своите емоции и често сме свидетели на
възгласи от радост, сърцераздирателен плач за най-дребни неща, безгрижен смях или несвойствена тъга без видими причини за това. Запитани за своето състояние, децата
не могат да го обяснят, нито да посочат причините за това.
Разговорите, примерите от собственото детство и проме-
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ните в настроенията, помагат на децата. Много важни са и
разговорите за настроенията на герои от приказките. Това
помага на децата да разберат не само своите чувства и
настроения, но и тези на другите.
Умение да разпознават чуждите емоции.
Това е може би най-трудното за формиране умение,
поради характерната за предучилищна възраст егоцентричност. При правилен педагогически подход и системна
работа, след петата година е възможно насочване на
детското внимание и към емоциите, желанията и
настроенията на своите връстници и на възрастните.
Емпиричният опит на децата е толкова ограничен, че те не
са в състояние да разпознават своите собствени емоции,
а какво остава за чуждите. Именно формирането на
умения за разпознаване на собствените емоции дава
възможност да се работи и по посока на разпознаване на
емоциите на другите. Това умение е от изключителна
важност за снижаване на детската агресив-ност.
Управление на емоциите.
Когато у децата е формирано умение да разпознават
и разбират собствените си емоции, това им помага и да ги
управляват и контролират, т.е. да изразяват емоциите си
според ситуацията и съобразявайки се с останалите.
Характерна за децата от предучилищна
възраст е емоционалната мотивация на
всичките им действия.
Те са готови да изпълнят всякаква задача на другите,
стига тя да е емоционално мотивирана. Затова и в педагогическия процес на детската градина се използват емоционалните и игровите мотиви. Това обаче трябва постепенно
да се променя, като емоционалната мотивация се заменя
с рационална, т.е. детето изпълнява поставената задача
заради резултата. Така детето ще бъде подготвено за
успешно включване в учебната дейност в училище, където
на преден план излиза рационалната мотивация –
извършване на действия или дейности заради резултата.
Формирането на това умение подпомага детето да реагира правилно и на оценките за своята дейност. Малките
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деца не обичат да получават критични бележки. Те харесват безкритично това, което са направили и забележките
на възрастните ги разстройват и често са повод за
прекъсване на изпълнението на задачата.
Умението да се поддържат взаимоотношенията с другите е резултат от формирането
на всички изброени до тук емоционални
умения.

Без да са налице уменията за разпознаване и
контролиране на собствените емоции, умението за разпознаване на чуждите емоции и умението за рационална
мотивация на действията и поведението, детето не може
да си взаимодейства безконфликтно с останалите деца и
да поддържа приятелски отношения с тях. Тези умения
започват да се формират в общата игра, чиято същност е
изградена на основата на емоционалното благополучие на
всяко от децата, участващи в нея, но и на основата на
безконфликтното протичане на
игровото действие и
реализиране на игровия замисъл. Всъщност реализирането на игровия замисъл стои в основата на рационал-
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ната мотивация и кара децата да потискат и регулират
изблиците на агресивност или гнява, които биха
разрушили играта.
Тези умения и тяхното формиране се намират в
строга йерархическа последователност, т.е. не е възможно формирането на едни умения без наличието на други.

В заключение: В предучилищна възраст е възможно
началното формиране на определени емоционални умения, които стоят в основата на емоционалните компетентности и са предпоставки за развитие на емоционалната
интелигентност на личонстта. Това гарантира емоционалното благополучие на детето в детската градина и успешното му реализиране в училище. Формирането на емоционалната отзивчивост е предпоставка за прояви на доброжелателност, емпатийност и толерантност. Те от своя
страна са предпоставки, възпиращи агресивни прояви.
3.5. Обучение на децата в способи за саморегулация
Най-напред трябва да научим децата на себепознание. Те трудно се ориентират в своите собствени
чувства, а какво остава да разпознават тези на другите
деца. Много полезна в това отношение е работата с
художествената литература, извършвана по посока на
описание на чувствата и преживяванията на героите.
Децата трябва да се насочват с въпроси от възрастните
да описват кой какво изпитва, кой е весел, кой е тъжен. Да
отговарят на въпроса защо изпитват подобни чувства
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героите в конкретната ситуация. Така ще им помогнем да
опознаят някои от основните човешки чувства, да се
идентифицират с някои от героите и техните преживявания. Във възможностите на всяко 5-7-годишно дете е да
каже кога и защо е весело или тъжно. Кога е добро, кога е
лошо. За целта могат да се използват различни игри и
упражнения. След продължителна работа в това направление на децата може да се покаже табло с изображения
на различни емоционални състояния (виж рис. 1).
Рис. 1

радост

разочарование

неувереност

Възторг

обида

страх

учудване

досада
ужас

удоволствие

гняв

тъга

вина

мъка

злоба

Таблото на рисунка 1. съдържа общо 15 стилизирани емоционални изражения. Четири от тях са в
позитивния спектър и представляват своеобразна
градация на силата на проявление на емоциите – от
радост до възторг, удивление и удоволствие. По-голямата
част от емоционалните състояния са от негативния
спектър. Те също представят своеобразно градиране на
силата на негативните емоционални състояния. Честите
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разочалования правят детето тъжно, неуверено, но могат
да предизвикват и обида, досада, а в някои случаи злоба и
гняв. Неувереността обикновено предизвиква страх, а
понякога и ужас. Удоволствието е една отделна позитивна
емоция, която се появява, когато детето си е свършило
работата, когато е при своите родители и те му се радват,
когато са удовлетворени негови желания и потребности.
Колкото по-често детето изпитва тази емоция, толкова порядко ще изпитва някои от посочените негативни емоции.
Наши експериментални изследвания показаха, че една немалка част от децата от предучилищна и начална
училищна възраст (1.-2. клас) се затрудняват да отдиференцират и назовават емоциите според описанието им на
таблото, но назовават някои от тях с близки и сродни
състояния.
След като децата започнат свободно да разпознават и назовават различните емоционални състояния,
им се предлагат и други графични изображения на същите
емоционални състояния, за да сме сигурни, че това няма
да е пречка за тях (рис. 2 и 3).
Рис. 2.
Рис.3

Изображенията на рис. 2. са 12 и в началото също
затрудняват децата, но при повторения те се справят
отлично. Най-разбираеми и достъпни за децата са изображенията на рисунка 3. Там са показани общо осем
емоционални състояния, които децата по-лесно назовават. Това са събирателни образи на радост, гняв, тъга,
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объркване, скука, отегчение, учудване, уплаха/страх,
объркване/смущение. На децата могат да се поставя
различни въпроси: „Какво показват/изразяват лицата на
тези деца?“ или, ако искаме да разберем какво изпитва
самото дете (себепознание) – „Как се чувстваш днес?“
Изображенията се разглеждат заедно с учителя,
дава се вазможност на децата да назовават колкото е
възможно повече от тези емоционални състояния. Останалите се назовават от учителя и се дава възможност на
децата да ги повторят. За да сме сигурни, че всяко дете
има напредък в разпознаването на емоциите, можем да
използваме матрица за наблюдение, като на всяко дете
поотделно задаваме въпроса „Какво показва това лице?“
Рисунка 4
РАЗПОЗНАВАНЕ И НАЗОВАВАНЕ НА ЕМОЦИИТЕ
Дете –име/
Емоции
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и показваме последователно всяка от емоциите. Срещу
нея под номера на детето отбелязваме с + или –
отговорите (виж рис. 4).
Същевременно можем да разкрием и какви са
нагласите на детето за съпричастност, чрез разкриване на
предпочитанията му за игра и готовността да помага.
Тогава задаваме последователно следните въпроси: „С
кое от тези деца искаш да си играеш?“ и „На кое от
тези деца искаш да помогнеш?“ Изборите на всяко дете
погат да се отбелязват със * или друг знак (рис.4).
Тъй като всяко дете иска да му бъде обръщано
внимание, децата ще се спират пред плаката и ще
показват състоянието, в което се намират. Това им помага
да се себепознаят и да изяснят чувствата си от една
страна, и от друга – да опознаят по-добре своите
другарчета и техните чувства. В непринуден разговор
учителят насочва всяко дете да се идентифицира с някое
от изображенията и да обясни защо мисли така. Друга
възможност е поставянето на табло (виж рис.5), което е
предназначено за самоидентификация на всяко дете от
групата със съответното емоционално състояние за деня.
Със специален показалец всяко дете има възможност да
посочва своето състояние, като е възможно то да се
променя през деня.
Рис. 5
КАК СЕ ЧУВСТВАМ ДНЕС
№

ИМЕ/
снимка

1
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3
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Ọ
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Поставянето на подобно табло ще помогне на
учителите да опознаят по-добре децата, с които работят.
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Да научат повече за техните чувства, тяхната собствена
оценка за себе си, както и за другите. Ако едно и също
дете непрекъснато показва за себе си отрицателни
чувства, трябва да се потърсят причините за това. В
случая е необходим разговор с родителите и с психолог
или социален работник. Има и друг вариант. Децата сами
да назовават изобразените състояния и след това да се
идентифицират с някое от тях. Когато детето е видимо в
лошо настроение и се цупи или плаче безпричинно,
родителите са силно притеснени и обичайната им реакция
е настойчиво да искат от него да обясни какво му е, какво
иска. Разбира се малкото дете не осъзнава своето
настроение и упорито мълчи. Родителите започват за
губят търпение и настойчиво искат отговор. Така не се
постига нищо или се стига до конфликт между родители и
дете, при който и двете страни се изнервят, а детето
страда и често бива наказано за това си поведение. В
подобна ситуация никой не печели – родителите са ядосани и дори разгневени и стоварват несправедливия си гняв
върху беззащитната си рожба. Печелившата стратегия в
случая е да научим детето да използва някаква фраза:
„Сега съм сърдито“, „Сега съм кривичка“ или нещо
подобно. Така то ще даде знак на възрастните, че не може
да обясни състоянието си и, че иска да остане само.
Възрастните трябва да уважат това състояние и да
оставят детето си да се върне в нормалното си
настроение и състояние.
Възможно е да се работи и за разпознаване на
настроения и действия по състояние на тялото (виж рис. 6,
по Е. Лютова, 8). Децата трябва да се научат сами да
назовават тези състояния и действия. Така ще могат да
разбират езика на тялото – на другите деца и на своето.
Защо им е необходимо това умение? Ако децата могат да
разберат, или поне да предположат какво изпитва
другарчето им в даден момент, те биха били потолерантни и търпеливи. Не биха проявявали злобата или
гнева си. Освен това, такива умения са полезни за
себепознанието. Децата между 2 и 7 години трудно се
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ориентират в своите чувства. Те не винаги могат да
обяснят защо са тъжни, защо им се плаче, защо са сърдити.
Същото се отнася и за позитивните емоции, макар
че те са по-достъпни за разбиране и обяснение от децата.
Те по-лесно могат да кажат, че се радват на новата си
играчка или дрешка, че са доволни от новото си
приятелче, че са щастливи да бъдат с мама и татко.
Рис. 6

За да могат децата вярно да оценяват своето
състояние, а в даден момент и да могат да го управляват,
трябва да научим всяко дете да разбира себе си и преди
всичко сигналите на своето тяло. Детето може да застане
пред огледалото и да каже какво е настроението в
дадения момент и какво чувства. Децата много ясно и
точно описват сигналите на своето тяло. Карайте ги да се
описват, когато се ядосват, когато се радват. Ако детето
може само да усеща посланията на своето тяло, когато е
ядосано, то може да разчете знаците на идващия гняв. Ако
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пък е и научено как да се справя с гнева, може да успее да
приеме правилно решение и да предотврати конфликта.
В този контекст трябва да отбележим, че разговорите с детето за това „Кога съм добър“, „Кога съм лош“,
„Кога съм тъжен“, „Кога съм весел“ имат много голямо
значение за това, то да разбира и осъзнава все по-задълбочено своите емоционални състояния. В началото е добре да се водят разговори за настроенията и поведението
на познати герои от приказки. За децата, както и за възрастните е по-лесно да правят подобна оценка на чуждите
емоции, а този опит им помага да го пренесат успешно и
върху собствените си емоции.
Друг начин да се научат децата да разпознават
своите емоции и да се развива потребност да говорят за
тях е рисуването. Децата могат да рисуват на различни
теми: “Кога се радвам”, “Кога се сърдя”, “Кога съм щастлив” и т.н. Като начало, предвид слабите умения на децата да рисуват човешки образи, могат да им се предложат
готови човешки фигурки, изобразяващи различни ситуации, но без нарисувани лица. След като децата ги
анализират им се предлага да нарисуват съответното
изображение на лицето. Разбира се тук е наложително да
научим децата на определени техники за изобразяване на
човешки лица и настроения.
3.6. Система от ценности и нравствени качества
Друг важен фактор за преодоляване на агресивността е умението на детето да преодолява естествения
си егоцентризъм и да вижда в другите деца приятели и
партньори. Не винаги и не всяко дете съпреживява с
другите и им съчувства. Това се дължи преди всичко на
прекалената фиксация върху собственото им Аз. Тази
фиксираност се е получила в резултат на прека-леното
внимание на възрастните и прекалено високите оценки,
които са получавали. Фиксираността върху собствените
достойнства според Е. Смирнова и В. Холмогорова (14)
поражда ярка демонстративност, конкурентност и насоченост към оценката на околните. Тези деца са готови на
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просоциални и безнравствени постъпки, за да заслужат
положителната оценка. Нещо повече, често пъти децата
имат двулично поведение. В присъствие на възрастните
те се държат възпитано и дружелюбно, според правилата,
за да получат тяхното одобрение и висока оценка. Когато
възрастните отсъстват, такива деца са груби и агресивни.
Затова тези автори предлагат нова стратегия за работа с
такива деца, която се базира на отказ от всякакви оценки и
съществена трансформация на ценностните ориентири и
методи на работа. Усилията трябва да се насочат към
формиране на чувство за общност, желание да види във
връстника си приятел и партньор, а не съперник. Основна
възпитателна задача на този етап е да се отвлече
вниманието на детето от фиксираността върху собственото си Аз и от съсредоточаване върху отношението на
връстниците към самият него (17).
Именно способността да види в другия равна на
себе си и независима личност е важно условие за формиране на просоциално поведение и хуманни отношения с
връстниците. На тази основа могат да се изграждат такива
нравствени чувства като емпатия, съчувствие, съпреживяване и доверие.
3.6.1. Формиране на способности за емпатия,
доверие и съчувствие
Като правило, агресивните деца имат ниско ниво на
емпатия (8). Какво представлява емпатията? Според Е.
Лютова и повечето от изследователите педагози и психолози емпатията е способност да почувстваш състоянието
на друг човек, умение да заставаш на неговата позиция в
определена ситуация.
Емпатията като личностна характеристика има
когнитивен и афективен компонент: възприемане/разпознаване на емоционалното състояние на другия (приемане
на чужда гледна точка) и емоционален отклик (споделяне
на чуждите емоции). Емпатията е афективна реакция,
която произтича от оценката и разбирането на чуждото
емоционално състояние (условията, в които се намира
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другият индивид) и включва сходство/подобие на онова,
което другият изпитва или се очаква да преживява (6). Ако
детето вижда тъжен човек и вследствие на това също
изпитва тъга, то проявява емпатия. Първоначално емпатичните реакции не са ориентирани към другия. Малките
деца реагират със страх и тревожност на чуждия дистрес.
С течение на годините – с разграничаване на себе си от
другите – детето започва да осъзнава, че страданието е
преживявано от другия (а не от самото дете) и става способно да изпита „дистрес, свързан със съчувствие” към
другия (ориентирана към други емпатична реакция) (26).
Докато приемането на чужда гледна точка не е достатъчно
развито, детето се опитва да успокои другия така, както би
успокоило себе си. От втората-третата година децата са
способни да възприемат другите като същества с чувства
и перцепции, които са различни от техния опит и преживявания. Заедно с по-развитата способност за приемане
на чужда гледна точка, подобно разбиране е предпоставка
за достигане на третото равнище в развитието на емпатията. Тогава, изпитващото съчувствие дете е способно да
реагира, като си дава сметка, че е възможно чуждите
потребности да не съвпадат с неговите потребности. Към
края на детството то е в състояние да осъзнае, че хората
могат да изпитват дистрес не само в конкретни ситуации,
но и като реакция на общите жизнени условия. Според М.
Хофман (по П. Калчев, 6) способността да се съчувства на
бедните, потиснатите и болните е най-зрялата форма на
емпатична реакция.
Според Айзенбърг (пак там, с.345) са възможни два
вида реакции на чуждото страдание: съчувствие и личен
дистрес.
Съчувствието е емоционална реакция, произтичаща от оценката на чуждото емоционално състояние. Тя
може и да не е сходна с това, което изпитва другият, но
включва загриженост за него (когато детето вижда тъжен
връстник и е загрижено за него). Съчувствието се асоциира с алтруистична мотивация, ориентирана към другия.
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Личният дистрес е фокусиран върху собственото
благополучие и включва преживяване на неприятна афективна реакция (дискомфорт) в резултат от възприеманото
чуждо страдание (детето изпитва дискомфорт или
тревожност, когато вижда друго уплашено дете; то се
разплаква, ако плаче друго дете). Личният дистрес се
свързва с мотивация за облекчаване на собственото
негативно емоционално състояние. Той може да породи
просоциално поведение, само ако това е начин да се
облекчи собственият дискомфорт (например човек не
може да се отстрани от ситуацията и затова предприема
действия за облекчаване на чуждото страдание, пораждащо дистрес у самия него).
„От тази гледна точка съчувствието (загрижеността
за другия) е морална емоция, подхранваща алтруизма,
докато личният дистрес води до егоистично мотивирано
поведение” (П. Калчев, ?).
Според М. Дейвис (6, с. 346) емпатията притежава
следните четири компонента:
„Емоционална загриженост: ориентирано към другия чувство на загриженост, съчувствие, сърдечност към
оказалия се в неблагоприятна ситуация;
Приемане на чужда перспектива: индивидът спонтанно се поставя на мястото на другия;
Фантазиране: индивидът се вживява в мислите,
чувствата и действията на измислени персонажи (от книги,
филми, пиеси);
Личен дистрес: ориентирано към себе си чувство
на тревожност, безпокойство и дискомфорт, като реакция
на изпълнена с напрежение ситуация (наблюдаван дистрес у другите)”.
Тези компоненти са тясно свързани и отразяват
двата основни аспекта на емпатията – когнитивен и
емоционален. Според П. Калчев (6) не е коректно
приемането на чуждата гледна точка и фантазирането да
се разглеждат като когнитивни дименсии, а емоционалната загриженост и личния дистрес – като емоционални
измерения на емпатията.
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„Приемането на чуждата гледна точка отразява
неемоционален, когнитивен тип реакция, но фантазирането, макар и не толкова емоционално натоварено, е
сходно с емоционалната загриженост от гледна точка на
връзките му с други психологически, включително емоционални конструкти. От тази позиция фантазирането е поскоро оценка на емоционалното, а не на когнитивното
измерение на емпатията” (пак там, с. 347). Именно на тази
характеристика на фантазирането се основава използване
на художествената литература и на изкуството в
предучилищна и начална училищна възраст за формиране на емпатия към връстниците – влизане в образа на
герой от литературно произведение и фантазиране.
Например, когато разучаваме с децата приказката на Х. К.
Андерсен „Малката кибритопродавачка“, след като си
изясним образите, тяхното емоционално състояние и
ситуацията, в която се намира малката Кибритопродавачка можем да попитаме децата: „Ако си на мястото на
малката Кибритопродавачка, как би се чувствал”? За да
отговори на този въпрос, малкото дете ще трябва да си
представи как се чувства момиченцето, какво е нейното
настроение и дали й харесва да живее така. Следващият
въпрос „Ако имаше възможност, какво би направил, за да
й помогнеш?“ ще му даде възможност да се упражнява в
емпатия и съпричастност. Ще се учудите колко интересни
могат да бъдат детските отговори, макар и доста наивни:
„Ще й купя много кибрити, за да може да се топли“, Ще й
купя топли дрехи и нови обувки, за да не замръзне“ „Ще я
заведа у дома на топло и ще я нахраня, защото е
Коледа“. Интересна и много показателна е реакцията на
децата, когато гледат куклен спектакъл по тази приказка.
Някои от тях се забавляват през цялото време и се
опитват да угасят горящите кибритени клечки, като духат.
В този момент тези деца не съпреживяват мъката и страданието на малката кибритопродавачка. Други деца споделят, че май ще се разплачат, защото им е тъжно. Те емоционално възприемат страданието на детето и може би се
поставят на неговото място. Тези деца дават и по-смис-
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лени отговори на въпроса как биха помогнали на момиченцето. Подобни разговори погат на децата да осъзнават
човешкото страдание и да търсят пътища да помогнат.
Като се разгледат внимателно компонентите на
емпатията, може да се намери връзка между тях и проявите на агресия спрямо детето. Според К. Ръгби (по 6,
348) е възможно преживените емоционални и социални
труд-ности впоследствие да мотивират детето да помага
на другите. Съществуват и противоположни мнения, които
се основават на данни за последиците от насилие и
тормоз над детето от страна на възрастните в
семейството. „Грубото, наказващо отношение на родителите разрушава емпатията още в ранна възраст.
Малтретираните в се-мейството си деца рядко проявяват
съчувствие към дис-треса на връстниците си в детската
градина: вместо с емпатия и съчувствие, те реагират със
страх, гняв и физически атаки. Всъщност реакциите на
тези деца съответс-тват на гнева и отвращението към
чуждото страдание, демонстрирани от техните родители
(Berk, по 6, 349)”. В този смисъл и тормозът и виктимизацията от връстниците също оказва негативен ефект върху емоционалната загриженост, т.е. понижава се емоционалния отклик към чуждото страдание.
Тормозът винаги се съпровожда от силни емоции:
страх, гняв и обща емоционална възбуда, които могат да
изкривят възприемането и оценката на създалата се
ситуация. Това пречи на детето да приема чуждата гледна
точка и да се поставя на мястото на другия.
От друга страна компонентите на емпатията могат
да имат определен ефект върху агресията. Ако у детето е
формирана склонност към емоционален отклик и съчувствие (емоционална загриженост), това намалява или възпрепятства агресивните реакции (пак там, с. 350). По отношение на личния дистрес, също се очаква той да доведе
до отдръпване от конфликта, а не до агресия. Разбира се
е възможно личният дистрес да доведе до агресия, за да
се облекчи собствения дискомфорт. Затова и тревожността се разглежда като един от основните източници на
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враждебност. Тревожността винаги се съпътства от болезнени преживявания на безпомощност, изолация и конфликт и затова тя поражда негодувание и негативни нагласи към смятания от детето отговорен за ситуацията.
Смята се, че компонентите на емпатията влизат в
ролята на медиатори между виктимизацията и агресията
(П. Калчев, 6). Изградените умения за емоционален отклик
и приемане на чуждата перспектива способстват за
прехода от виктимизация към агресия (виктимизацията
намалява емоционалния отклик и приемането на чуждата
гледна точка, ефектите върху които се транслират в
агресия). Третият компонент – личен дистрес – възпрепятства агресията у виктимизираното дете (негативното
отношение повишава личния дистрес, който на свой ред
фрустрира агресията) (6, с. 357).
Емпатията търпи възрастово развитие: детето първоначално реагира с чувство на уплаха и тревожност на
наблюдавания дистрес у другия; с разграничаването на
себе си от другите и развитието на способността за приемане на чуждата гледна точка преживяваният дискомфорт
се трансформира в ориентирано към другия съчувствие и
загриженост.
Агресивните деца не се интересуват от състоянието на останалите. Те дори не могат да си представят,
че на другите може да им бъде неприятно и да се чувстват
зле от тяхното поведение или постъпка. У децата трябва
да се формира способност да виждат връстниците си, да
им обръщат внимание. Да бъдат внимателни и отзивчиви
и да преодоляват присъщия за възрастта им егоцентризъм
(18). Неумението да виждат и възприемат връстника си
(неговите преживявания и проблеми) е основен източник
на трудните взаимоотношения между децата в детската
градина или в семейството. Смята се, че ако агресивното
дете може за момент да си представи какво изпитва
жертвата, то агресията му следващия път ще бъде послаба. Това налага работа по развитие на чувство за
емпатия.
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Често пъти съвременните деца се идентифицират с
отрицателните герои от филмчета или художествена
литература. Затова и предпочитаните от тях ролеви игри
са именно с такова съдържание и герои. Подобна идентификация е особено характерна за слабите деца и за
тези, които са склонни към агресивност. Те са с особено
висока степен на тревожност и несигурност. В техните
представи, изградени поради преекспонирането на силата
и жестокостта в медиите, отрицателните, жестоки герои са
силни и добри. От бедния си житейски опит и от
разговорите на своите родители децата се убеждават, че
тези, които обичат повече от всичко на света, са безпомощни пред злото. Следователно, след като силният баща
не може да се справи със злото, а майката плаче от
безсилие пред поредното злосторство, детето си прави
важният извод, че злото е непобедимо. Оттук и идентификацията със злото. Защото, почти няма дете, което иска да
се идентифицира със слабите и безпомощните. При този
избор изобщо не възниква въпроса за доброто, за правилното поведение. За детето по-важно от всичко в този
етап от неговото развитие е да е силно. Причина за
избора на негативни герои може да е и в повишената
агресивност у детето. Тя може да е следствие от наличието на насилие в семейството или е възникнала под
въздействие на неправилно семейно възпитание. Изграждането на емпатия, състрадание и доверие е основата за
формиране на по-общото и по-сложно чувство и преживяване, каквото е толерантността.
3.6.2. Толерантността – основа на
просоциалното поведение
Толерантност на всички езици носи едно и също
смислово съдържание – уважаване на личността на
другия, макар да има различни смислови оттенъци. Така
на английски толерантност означава готовност и способност на личността без протести да възприема друга личност или вещ. На френски означава уважение на свободата на другия, неговия начин на мислене, поведение,
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политически и религиозни възгледи. На китайски – умение
да позволяваш, допускаш и проявяваш великодушие в
отношението си с другите. На арабски – прощаване, мекота, снизходителност, състрадание, благосклонност, търпение, благоразположеност към другия. А на персийски –
търпение, търпимост, издръжливост, готовност за примирение.
Понятието толерантност е едно от важните
понятия на хуманистичното възпитание и е основа на нова
социална идеология (18). То се използва като средство на
глобалното човешко мислене и светоусещане и е насочено към предпазване от конфликти и тероризъм.
Толерантността се формира на основа на признаване
единството и многообразието на човечеството, взаимозависимостта на всички от всеки и на всеки от всички,
уважение правото на другия (в това число и правото да
бъде различен) и въздържане от причиняването на вреда.
Толерантността може да се разглежда в различен
контекст: еволюционно биологичен, етичен, политически и
психолого-педагогически.
В етичен контекст толерантността е норма за цивилизован компромис между конкуриращите се култури и
готовност да се приемат различни логика и възгледи. Тя е
условие за съхраняване на техните възгледи.
В педагогиката и психологията толерантност означава приобщаване на децата и младежите към изкуството
да живеят в мир, неприличащи си хора и идеи (пак там).
За да се превърне толерантността в качество на
личността, още от предучилищна възраст трябва да
започне възпитаване на децата в дух на толерантност.
Пред вид малката въз-раст и възможностите, които тя
дава у децата от 3-7-годишна възраст може да започне
формирането на пред-поставки за толерантно поведение.
Те са свързани с фор-миране на представи у детето за
себе си като уникална, само ценна, неповторима личност.
Тук трябва да бъдем особено предпазливи, за да не
отидем в другата крайност и да формираме
несъответстваща представа и очаквания у децата. Това би
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било опасно особено за онези деца, които са склонни към
агресивност. В тази възраст е въз-можно да се развиват
представите за другите хора на основата на съпоставяне
на себе си с тях и отделяне на сходствата и различията.
Тези представи са важна пред-поставка децата да се
научат да разпознават чувствата и усещанията на други
деца. Да знаят, че всяко насилие (словесно или
физическо) или жестокост им причинява болка и ги
обижда. Тъй като има случаи, когато проявите на агресия
при децата е на основата на социални или етнически
различия, добре е те да получават и знания за
особеностите на културата и бита на деца от другите
етноси.
3.6.3. Активна жизнена позиция
Възпитаването на активна жизнена позиция на
всяко дете е част от изграждането на ценностната му
система. Как се постига формирането на активна жизнена
позиция в предучилищна и начална училищна възраст? Не
е ли твърде рано да се говори за това?
Без съмнение тези и други въпроси биха възникнали у всеки читател. Защо трябва да започнем от
предучилищна възраст? Защото това е времето на найусилено формиране на личността. Известни са ни различни сентенции на велики умове за значението на предучилищната възраст в това отношение. Знаем също така, че
много по-лесно се гради на чисто, отколкото да се поправя. Не е необходимо да пропускаме този сензитивен
период за социализация на детето или да допускаме да се
формира антисоциално поведение. Не е полезно за никой
да ресоциализира и да подлага на различни терапии дете,
което е приело да бъде несоциално, агресивно и
неконтактно, поради стеклите се в живота му обстоятелства. Това е не само трудоемко, но и скъпо за обществото. Много по-лесно е да се работи по посока на формиране на някои умения и качества, осигуряващи проявите
на активна жизнена позиция.
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Нашият практически опит и дългогодишни наблюдения (26) ни дават основание да смятаме, че в
предучилищна и начална училищна възраст това е възможно по посока на:
Осъзнаване на своите потребности и изграждане на
умения да ги удовлетворява, без това да е в ущърб
на другите;
Осъзнаване на своите възможности;
Осъзнаване на своите достойнства и недостатъци,
прояви на критичност;
Осъзнаване на своите права и задължения пред
себе си и другите;
Формиране на умения да отстоява своите права и
да се съобразява с правата на другите; да проявява търпимост и уважение към културата и традициите на другите;
Определяне заедно с децата на правила и норми
на общуване вътре в групата или класа;
Развитие на умението у детето: да дава оценка на
своите постъпки и на постъпките на другите; да
прави избор и да взима решение; да се вслушва в
мнението на другите; да решава възникналите проблеми мирно без конфликти;
Задълбочаване на разбирането за значимостта и
ценността на живота на всеки човек;
Повишаване на интереса към живота на другите.
Възпитано по този начин всяко дете ще търси изход
от кризисна ситуация не в агресивното си поведение, а в
начини за разбиране на другия.
Най-сигурният път за постигане на активна жизнена
позиция е създаване на условия за самостоятелна изява
на детето в различни дейности. Играта и преди всичко
ролевата игра дава добри модели за подражание на всяко
дете. Общият замисъл и желанието да играе със своите
връстници е най-сигурният гарант, че детето ще проявява
самостоятелност и активност. Спазването на правилата,
които макар и скрити, са основният компонент на всяка
игра, и най-сигурния емоционален регулатор. Те изпъл-
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няват възпираща функция за всяко дете и го учат да се
съобразява с другите. В процеса на игра детето не само
се учи на самоконтрол. То има възможност да проявява
критичност по отношение на своите партньори, когато те
нарушават правилата. Влизайки в роля, детето може
много ясно да си даде сметка за своите възможности.
Знаем, че всеки иска да бъде лидер, но не на всеки се
удава. Когато на едно дете му се откаже да ръководи, то
се огорчава и разочарова. Ако това става в реалния живот
детето го чувства като обида и променя отношението си
към тези, които не са му дали подобна възможност. В
играта всеки може да бъде всеки. Ако се провали, ако не
успее да бъде лидер, детето по-лесно го приема, защото
ясно осъзнава, че това е само игра. Освен това то добива
по-ясна представа за своите възможности и безболезнено
признава, че някои неща не са му по силите. В същото
време играта е много важен стимул за плахите и пасивните деца да се осмелят да направят нещо, което не могат
да направят в реалния живот. Когато с помощта на възрастните, такова дете влезе в роля и постигне успех, то
добива увереност в силите си и действията му стават посамостоятелни и уверени. Играейки, детето смело и без
притеснения влиза в живота на възрастните, изпробва да
участва в техните взаимоотношения и така се учи на
гражданска позиция. Разбира се, като отражателна дейност играта е това, което децата имат като наблюдения,
впечатления и личен опит. Затова е много важно как ще
насочим децата за пресъздаване на живота на възрастните, какви впечатления ще получат за него. Ако дете
живее в условия на насилие и ругатни, то без притеснения
ги пресъздава в играта. Няма друго обяснение на следния
случай. Две деца играят в двора на детската градина. Те
са „въоръжени” и преследват лошите. В случая това са
някакви буболечки и мравки. Едното дете ги „стреля“
наужким и „тъпче“ с крак, но цялото му изражение показва,
че то наистина играе. Другото ги тъпче с особено озлобление и настървение и използва ругатни, които не са
типични за детския речник. Тук намесата на учителя или
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родителя е абсолютно наложителна. Със сигурност второто дете е било свидетел на насилие и грубости у дома. То
е възприело това поведение като образец за подражание.
При формирането на активна жизнена позиция не
трябва да се игнорира и влиянието на медиите. Всички
медии и особено телевизията, видео игрите, компютърните игри окозват голямо влияние върху децата. Независимо
от своите положителни страни и приноси за повишаване
на знанията и впечатленията на децата всяка медия им
влияе с насилието, което показва. Добре е да се ограничи
гледането на телевизия от децата в рамките на
определени детски програми и в приемливо време. Освен
това ефектът от гледаното насилие намалява, когато то се
обсъжда с възрастните. Добре би било, ако стане
задължителна практика в детските градини учителите да
поставят задачи на децата върху съдържанието и
посланията на някои от най-любимите детски филмчета.
Ако заедно с децата обсъждат кои са добрите и кои
лошите герои, кой герои и филми предпочитат и харесват
децата и защо ги харесват. Това ще помогне на
възрастните (учители и родители) да си отговорят на
многото въпроси.
Доказано е, че насилието от компютърните игри
влияе по-силно от всички останали (35), тъй като тя
осигурява интерактивност, която увлича децата и стимулира тяхната актпивност.
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Глава 3. ПОДХОДИ, СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АГРЕСИВНИ ДЕЦА
Когато става дума за определяне на подходи и
средства за взаимодействие с агресивните деца трябва да
имаме предвид какво целим с това. В едни случаи целим
възпиране на агресията, в други – предлагане на
приемлива форма за изразяване на агресията, в трети –
осъзнаване на негативните последствия от агресията и
поправяне на щетите.
1. ВЪЗПИРАЩИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Ж. К. Загидулин (5) смята, че във всички случаи на
проява на агресия от страна на детето, работата на
педагога е преди всичко да го научи да не извършва тези
действия, които са неприемливи, защото нанасят вреда на
другите и на самото дете. Ако това е невъзможно, то не
трябва да се позволява на детето да извършва подобни
действия. Това става с прости възпиращи и забраняващи
реплики, изказани с категоричен тон – „Не, неможе“, „Така
не се прави“, „Не скуби, боли“. При 4-7-годишните деца
тези възпиращи реплики могат да се придружа и с
обяснителни – за последствията от подобни действия.
Добре е да се направи опит у детето да се формира
усещането, че, ако е извършило такива действия, това не
е добро. Това, разбира се не се постига с нравоучения и
забрани.
Друг възпиращ подход е отвличане на вниманието
от обекта на агресия. Важни в случая са действията на
възрастния. Може да хване ръката на детето и да го
задържи да не прави това, може да му се отвлече
вниманието, ако то е способно да превключва вниманието
си. Може да се намери приемлива форма на изразяване
на агресия или да ѝ се придаде друг смисъл и това да
превключи вниманието на детето. Всичко зависи от това с
какво е свързана агресията и в какво се проявява.
Има деца, които не се справят с чувствата си и не
умеят да ги изразяват. Те трябва да се учат на начини за
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изразяване на отрицателните емоции, без да нараняват
другите. Ако детето се сърди, това не означава, че му е
позволено да щипе, да хапе, да скубе, да чупи предмети.
Може да се научи, когато е недоволно да викне “Аз се
сърдя” или да удари с ръка по масата: “Толкова силно се
сърдя”. Колкото повече се сърди, толкова по-силно и повече пъти да удари по масата. В този случай вниманието на
детето се насочва към ръцете и към това колко пъти е
ударило и дали е достатъчно силно. Такова действие
разтоварва от напрежението и не вреди на никой. Освен
това детето се учи да съизмерва силата на удара и
усещането за болка от него самото. Тъй като дланите и
пръстите са много чувствителни то усеща парене от
ударите, изпитвайки при това емоционално облекчение и
разтоварване. Всякакви действия и превключване на
вниманието върху ръцете отклонява детското внимание от
причината за неговото недоволство. То се съсредоточава
върху други действия и постепенно се освобождава от
своя гняв.
Респект към дисциплината и спазването ѝ
Дисциплината не е нищо друго освен въвеждане,
приемане и спазване на определени правила за поведение и взаимоотношения между членовете на общността
– семейство, група в детската градина или класа в училище. Когато още в семейството се формира отговорно отношение на детето към определени правила, това улеснява
неговото поведение и адаптиране към изискванията в
детската градина или училището. Много важно е усилията
на възрастните (родители или педагози) в тази насока да
са целенасочени, предварително планирани и последователни. Веднъж създадените и обявени пред детето правила, не трябва да се нарушават безпричинно и неоснователно от възрастните. Това само може да разколебае и
обърка детето. Ако е наложителна подобна стъпка, тя
трябва да се обсъди от всички. Разбира се тук не става
дума за строга военна дисциплина, която само би притеснила членовете на социума. Суровата дисциплина може
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да създаде насилствени ситуации и да изпрати погрешни
послания към детето. Когато дисциплината се постига със
заповеди и суровост, детето им подражава и научава
подобно поведение. То е в риск по-късно да развие
агресивно поведение.
Въпреки добре организираната дисциплина, някои
деца могат да проявят агресивно поведение. Целта ни при
спирането на такова поведение е да го постигнем чрез
самоконтрол и без насилие. Целта на дисциплината е да
научи децата на самоконтрол, а не да ги наказва. Дисциплината е само една малка част от широкия спектър от
методи и средства за ръководене на детското поведение.
Когато детето наруши дисциплината, т.е. не спази някои от
правилата на общността, в никакъв случай не трябва да го
квалифицираме като лошо, непоносимо и т.н. Трябва да
му кажем, че не харесваме поведението му, да му покажем къде е сбъркало и да го убедим, че се грижим за него
и искаме неговата безопасност.
За да може да се формира дисциплината в групата
или класа, е много важно този процес да започне още от
първите дни на постъпване на децата в детската градина
или началното училище. Една програма за обучение в
дисциплина се разработва в началото на учебната година
и включва непременно три компонента:
- Определяне на правила. Те могат да не са много,
но трябва да са ясни, разбираеми за децата и да се
поддават на контрол. След обсъждане с учениците
те се поставят в групата или класа и служат за
модел за поведение.
- Определяне на последствията от нарушение на
правилата. Поведенческият акт е отговор на въздействието на външни стимули – удовлетворяване
на основни потребности на човека, материално
поощряване, достъп до значима за личността дейност, социално признание. Учителят трябва своевременно да регистрира нарушенията. Това може
да става на табло, на което се прави списък с
нарушенията и имената на нарушителите. Ако
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-

децата са от детската градина и не могат да четат
се използва знаковата система – предварително
избрани символи за всяко от децата и за
обозначаване на отделните нарушения. Това е
едновременно забавно и респектиращо за децата.
Поощряване на доброто поведение. Не можем да
говорим за ефективност на дисциплината, ако само
санкционираме нарушаването ѝ. Това противоречи
на детската природа, която има потребност и от
стимули. Затона задължително на същото табло
трябва да има и варианти за отбелязване на
спазването ѝ и добрите постъпки. Отбелязва се
всяко разумно решение в различни критични
ситуации с предварително приети символи и знаци.
Това е важно, защото поощренията закрепват
правилното поведение, пораждат чувство на
успешност, увереност в себе си. Тези действия са
важна съставна част от позитивната Аз-концепция.
Най-широко се използват социалното признание
(вербална и невербална похвала от учителя, писмо
или обаждане на родителите, снимка на найдобрите през седмицата) и достъп до дейности,
доставящи удоволствие (компютърни игри, видеофилми, спорт и др.). Поощрението е основния подкрепител на правилното поведение на индивида.
Негативното поведение се предизвиква от негативните явления в околната среда. Наказанията могат
само да намалят лошите постъпки за определен
период от време. Важно място във възпитанието на
самоконтрол и саморегулация на поведението
трябва да заема работата по организиране на
среда, която системно подкрепя доброто поведение.

Пляскането като възпиращ и санкциониращ
подход.
Има различни мнения за пляскането, като възпиращ и найвече като санкциониращ подход. Някои смятат, че лекото
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пляскане може да възпре детето от
следваща агресия и да го респектира. Но
фактите говорят, че пляскането и удрянето
предизвикват неудобство за детето и
конфузия, особено ако се прилагат пред
други хора. Освен това детето си прави
погрешния извод, че няма нищо лошо да
плеснеш или удариш някой, когото обичаш,
за да го контроли-раш или да решиш проблем. И детето го
прилага и наказва друго дете със сила – подражавайки на
възрастните.
2. ФОРМИРАЩИ И ТРАНСФОРМИРАЩИ ПОДХОДИ
Ако детето е проявило агресия и възрастният не е
успял да го възпре, важно е да последват определени
действия за поправяне на ситуацията. Те се извършват
заедно с детето, като му се обяснява кое е лошото и защо
(заедно се лепи скъсана книжка, поправя се счупена играчка и т.н.). В случая е много важен индивидуалния подход.
Някои деца са много чувствителни и ще преживяват много
силно проявите на собствена агресия. Други почти не
преживяват подобен акт. В тези случаи трябва да се санкционира постъпката на детето, без да се накърнява достойнството му.
Вече стана дума за това, че децата, които притежават емпатийност и толерантност по-трудно преминават
към агресивни прояв. Затова едни от формиращите подходи са насочени към формирането емпатия и
толерантност още в предучилищна възраст.
Средствата за възпитаване на толерантност могат
да бъдат най-различни в зависимост от възрастта и
личността на детето. Най-важното условие, което трябва
да се спазва, е усилията на възрастните да бъдат насочени към цялостно развитие и възпитание на детето във
всички видове дейности. Друго средство е хармонизиране
на различните взаимоотношения (дете-дете, дете-възрастен, детска градина-семейство и т.н.) с цел детето да
се научи да живее сред други хора. В различни словесни
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игри и беседи детето трябва да се научи да приема други
гледни точки, а не само своята. Взаимодействието на
детската градина със семейството ще подпомогне всяко
дете, което има проблеми с поведението си. Организирането на детски празници и съвместни дейности помага
на децата с проблеми в общуването и поведението да ги
преодоляват. Съвместната дейност е възможна за 5-7годишните деца, защото те са в състояние да приемат
обща цел и общи задачи. Те са готови да се отказват от
някои свои капризи, за да имат възможност да реализират
заедно с групата своите цели (повече за съвместната
работа като форма виж в гл. 4.).

Художествената литература и фолклор са важни
средства за насочване на детското внимание към
културата на други общности в процеса на запознаване с
тяхната култура. Така отрано на децата се дава възможност да опознаят чуждия фолклор да открият различията,
но и приликите. Да разберат, че положител-ните герои в
детските приказки и детската художествена литература,
независимо от произхода им си приличат по своите
нравствени послания, по своята доброта и готовност да
помогнат на по-слабите. В последните 18 години не се
наблягаше особено на нравствения образ на героите, на
техните чувства и преживявания, което обедни нравствения опит на децата. Без помощта на възрастните нито
едно дете не е в състояние да се ориентира в сложната
система от нравствени чувства и преживявания. Триседемгодишните деца трудно могат сами да разберат кое
е добро и кое лошо поведение, но ако получат подкрепа от
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възрастните под формата на насочващи въпроси те лесно
откриват нравствените послания на любимите си герои.
За децата, които имат предразположеност към
насилие и агресия предпочитани и любими герои са
обикновено тези, които се приемат за отрицателни, т.е.
тези които са лоши, насилници. В случая е необходимо
специално внимание и специални усилия от страна на
възрастните, за да разберат защо предпочитанията на
детето са такива и да преобърнат нагласите му. Това
разбира се не става с натрапване или налагане, а с убеждение и даване на ясни основания на детето. Препоръчително е на такива деца да се предлагат внимателно
подбрани произведения (приказки или филмчета), в които
няма насилие и героите постигат своите цели със знания и
други умения.
Друг подход от тази група е съвместното гледане
обсъждане на детски филмчета по телевизията с
предварително поставяне на задачи върху съдържанието
и посланията на някои от най-любимите детски филмчета.
Това може да става след първото гледане и разговор
върху филма. Въпросите могат да са насочени към
откриване на добрите и лошите постъпки на героите, към
тяхното поведение. След поредното гледане децата могат
да се насочат към изразяване на собствените си преживявания, към избора на любим герой и опити за обосноваване на този избор. Подобни разговори на децата с
възрастните (учители или родители) ще помогнат на
децата да проумеят, че насилието там е измислено, че не
е истинско, че ако това се случи в живота, някой може да
бъде наранен или обиден, че използваните оръжия са
бутафорни, а истинските нараняват и убиват хората.
Съвместното гледане на страшни и смущаващи филмчета
позволява на децата да споделят това с възрастните и да
получат разумно обяснение, което ще намали вероятността от подражание или страх и тревожност.
Освен това от предпочитанията на децата към
съответните герои може да се разбере за някои възникващи поведенчески проблеми и да им се помогне. За
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подобна дейност учителите трябва да бъдат подготвени
специално и да владеят набор от техники. Те самите
трябва да преминат през тренинги и решаване на казуси.
Известни на педагогиката средства за позитивно и
ползотворно общуване с хиперактивни деца са: добре
организирана среда, която да действа успокояващо; наличието на кът за усамотяване, където детето би могло да
разгърне фантазиите си чрез игри или рисунки и моделиране, или пък просто да отпочива от обкръжението и
активността около него; изграждане на всекидневен
режим, където да следва строга последователност от
конкретни дейности, между които да може да си почива, да
релаксира по различен и подходящ за него начин; да бъде
винаги в обсега на вниманието на възрастния, за да
получава одобрение и оценка на действията си; установяване и поддържане на положителни, оптимистични, стабилни и непринудени взаимоотношения; използване на
упражнения за спокойно седене, наблюдаване, спокойна
работа, спокойни занимания – рисуване, оцветяване,
апликиране, подреждане на предмети или техни изображения по определен признак като постепенно и бавно се
удължава времето и се прави опит да се контролират
моментите, свързани с отклоняване на вниманието. При
увеличаване на времето трябва да се има предвид, че
издръжливостта на детето към една дейност е малка,
затова трябва да има готовност веднага да се предложи
нещо друго, което да привлече детското внимание. Това е
добър начин и за представяне на нови знания, а в крайна
сметка – за задържане на детето да върши нещо полезно,
а не деструктивно.
Ето и няколко изисквания за позитивно взаимодействие с емоционално нестабилни деца, т. е. деца,
които имат нисък коефициент на емоционална интелигентност:
При обяснение на познавателната или практическата задача е необходимо на детето да се предлага
точен алгоритъм на действие, да се отделя
същественото, да се използват кратки, разбираеми
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фрази. Полезно е това да става с графично изображение, анимация и звук, т. е. да се стимулира участието на повече анализатори при възприемането.
Когато детето е превъзбудено, добре е лично да го
привлечем в игра с успокояващ характер или
просто да го приласкаем и прегърнем. Не бива по
никакъв начин да се повишава тон, да се изпускат
нервите, да се „вбесяваме”, защото детето отреагирва на това по същия начин. Необходимо е то да
бъде положително приемано от всички, като се
използва утвърдителна и позитивна комуникация, т.
е. казва се какво се изисква, а не какво не се
изисква от него.
Полезно е честото използване на
визуален
контакт и поощряване на детето за всеки негов
успех по посока на спокойното и търпеливо действие. Хиперактивната реакция може да се трансформира в участие в спокойна дейност или обратното –
да се изразходи енергията чрез участие във
физически упражнение или подвижна игра.
Преценката за конкретната трансформация на
енергията се взема от педагога според режимния
момент и особеностите на самото дете.
Постигането на успех във всяка дейност с
хиперактивното дете предполага спазването на
принципа за индивидуализация и диференциация
на дейността му.
От тези изисквания е видно, че не винаги е
възможно спазването им в семейството или в детската
градина, където учителят трябва да осигурява педагогическо взаимодействие и с останалите деца от групата.
Подходящо средство за подобно съчетаване на изразните
средства и спазване на изискванията са игрите. В тях
децата имат възможност да участват в живота на възрастните, да възпроизвеждат образци на поведение и взаимоотношения, които са наблюдавали, да се привикват към
ред и дисциплина, които са заложени в правилата на
играта.
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3. ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ
НА СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Понякога кризисната ситуацията е много проста и е
необходимо само да се каже на детето как да постъпи.
Когато дълго време наставляваме детето и му диктуваме
как да постъпва, това го лишава от възможността да си
изгради собствено поведение. Тогава, при неочаквана
проблемна ситуация, когато възрастните не са наблизо,
детето може да постъпи агресивно или да употреби
насилие. По-добре е, ако детето се научи как да решава
проблемите само. За целта е необходимо да му дадем
модели на поведение и да го научим да анализира
ситуацията преди да реагира. Възрастните и децата, които
могат да управляват силните си чувства и да разрешават
разумно конфликти, без да наранят някого, имат добри
умения за решаване на социални проблеми. Ние трябва
да помогнем на децата да получат такива умения, като
приспособим методите си към възрастта и опита на
децата. Да научим детето да спре и да помисли за друг
начин за решаване на проблема, да го научим да избере
начин без насилие, сигурен и приятелски (35). Не можем
да очакваме повече от това, на което е способно детето,
но можем да го подтикваме да мисли и да прави добри
неща.
Безконфликтното решаване на социалните проблеми може да се научи от всяко дете и колкото по-рано,
толкова по-добре. С помощта на родителите и учителите
детето на 3 г. е готово да направи първите стъпки в
обсъждане на желанията му и избиране на начин за
удовлетворяването им. Това е една от стъпките към
решаване на социални проблеми.
Детето трябва да разбере, че е възможно да се
допускат грешки при решаването на проблеми, и че трябва
да се учи от грешките си (пак там). Трябва да подтикваме
детето да търси помощ от възрастните, на които се
доверява, когато проблемът е сложен и труден. Когато
детето се успокои трябва да го стимулираме и подтикваме
да ни опише как се чувства, да опише проблема и
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ситуацията. Ако то мисли за начините за разрешаването
му, или действа по безопасен и сигурен начин без
насилие, ние трябва да покажем задоволството си от него
като личност и член на групата (пак там).
4. НАКАЗАНИЕТО КАТО МЕТОД ЗА
КОРЕКЦИОННА РАБОТА

Строгият стил на възпитание като основен метод на
въздействие върху личността предполага наказание.
Известно е, че наказанието като основен метод на
възпитание е слабо ефективно. Много данни свидетелстват за това, че при определени обстоятелства,
използването на наказание може да допринесе за
обучение в агресия, която възрастните се опитват да
задушат с помощта на наказания. Влиянието на
наказанието върху човешкото поведение е нееднозначно и
зависи от ред фактори. Например, доказано е, че
наказанието води до снижаване на агресията при тези
момчета, които почти напълно идентифицират себе си със
своя баща. При отсъствието на такава идентификация
наказанието твърдо се асоциира с агресията. Установена
е тясна връзка между родителското въздействие и
проявата на детска враждебност. Наказанието способства
за проявата на агресивни подбуди извън границите на
ситуацията, в която е имала място, а сдържащия ефект на
наказанието се проявява в рамките на тесен кръг от
обстоятелства. Наказанието се отхвърля от по-голямата
част от изследователите и педагозите и се признава, че
използването му при децата (особено физическо наказание) става модел за агресивно поведение. Когато
агресията във вид на наказание не се осъжда от околните,
то не способства за преодоляване на агресията. То
предизвиква нейната трансформация и подбужда детето
към търсене на приемливо оправдание за извършените
агресивни действия. В същото време наказанието кара
детето всеки път да преживява озлобеност, обида,
отмъстителност, враждебност. По този начин то създава
условия за формиране на агресивността като устойчива
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черта на характера. Наказвайки, възрастния само унижава
детето и го кара да се чувства безпомощно и неспособно
да бъде добро. Детето трябва да разбере какво е
направило и какви са последиците от неговите действия,
за които ще му се наложи да съжалява. Всяко друго
наказание се възприема от детето като мъст, като желание на възрастния да се утвърди, да се наложи за негова
сметка (7).
Когато става въпрос за наказанията при проява на
агресия, Арансън (1) смята, че суровото наказание има
временно действие, а ако не се прилага предпазливо, в
бъдеще може да доведе до обратен ефект. Наблюдения
показват, че когато родителите наказват винаги и
изключително сурово своите деца, те обикновено стават
агресивни. Тази агресивност не се проявява пред семейството, а извън него. С други думи наказанията имат привидно възпираща сила – тя действа само пред тези, които
наказват, т.е. родителите. Всъщност няма категорични
доказателства, че суровите наказания на родителите
водят непременно до агресивност. По всяка вероятност
към това се прибавят и други действия, агресивни по своя
характер. Става дума за това, че в случая децата
вероятно подражават на своите родители и по-точно на
тяхната агресивност. Установено е, че когато наказанието
е мотивирано и обосновано пред детето и е направено със
загриженост, то е склонно да изпълнява изискванията на
възрастния, дори когато той не присъства. Обратно –
когато е проявена суровост, незаинтересованост и
равнодушие от човека, който определя наказанието,
детето по-рядко изпълнява желанието му, когато отсъства.
В случая възпираща сила има не смисълът, вложен в
наказанието, а страхът от нови наказания. Нещо повече,
суровото или ограничаващо наказание може да е
извънредно фрустриращо (пак там). Както отбелязахме,
фрус-трацията е една от основните причини за агресия и
затова не е редно да се използват подходи, които
причиняват фрустрация. Суровото наказание по-скоро
води до привидно съгласие от страна на детето, за да се
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отърве от други последствия. То обаче никога не води до
формиране на вътрешна убеденост (интернализация), че
извършената простъпка не е редна и вреди на друг.
Засилването на фрустрацията в резултат на суровите
наказания обикновено води единствено до удвояване на
агресивните действия.
За да се установят трайни модели на неагресивно
поведение, детето трябва да интернализира система от
ценности, която отхвърля агресивността. Това предполага,
че наказанието трябва не само да има възпиращ ефект, а
да накара детето да се замисли и само да се откаже от
агресивните си намерения. Да стигне до извода, че не му е
приятно да извършва подобна агресия. В този смисъл
трябва да говорим за санкциониране, а не за наказание.
Санкционирането не означава детето да се ругае
или да се напляска. Това означава да покажеш на детето
отношението си към проявената агресия, като по-скоро го
лишиш от нещо, което е важно за него, но не му е жизнено
необходимо. Детето не трябва да се лишава от обич,
общуване храна и сън. Снкциониращата мярка е строго
индивидуална и преди да се предприеме трябва много
добре да се знае, какво би повлияло на детето. За едни
това е лишаването от любима игра, за други от слушането
на любима музика, за трети (по-активните и динамични
деца) това е простото седене на стола или чина. Важното
е преди изпълнение на санкцията на детето да се обясни
какво е провинението му, за което се санкционира и в
какво се изразява санкцията. Освен това е много важно
да бъдем последователни. Санкциите за различните
агресивни действия не трябва да са едни и същи. Всичко
трябва да е съобразно провинението и чувствителността
на детето. Тогава и детето ще се чувства по-уверено и ще
си направи правилни изводи за по-нататъшното си
поведение. Ще се научи да се владее. Най- важната цел
при осъществяване на санкция е детето да проумее
степента на своето провинение, вредата, която е нанесло
и какво не трябва да прави.
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Проблемът за проявите на агресия и за наказанието е много сложен. Възможните варианти са много и
различни – от строги наказания, за да не се повтаря
простъпката, до това да не се обръща внимание на
агресията, а детето да се награждава за неагресивно
поведение. Има се предвид, че често проявите на агресивност са начин да привлекат вниманието на възрастните. Децата предпочитат да бъдат наказани, отколкото
пренебрегнати. Колкото и да е трудно да разберем кога
проявите на агресивност са призив за внимание, трябва да
го имаме пред вид, за да преценим каква да бъде
реакцията ни. Подобни прояви са често срещани в
семейство с малко дете, когато се появява нов член –
братче или сестриче. По необходимост в началото се
отделя по-голямо внимание на новороденото. Ако
родителите пропуснат да обяснят на своето по-голямо
дете, че бебето се нуждае от повече грижи и внимание,
ако не му подчертаят, че то (голямото дете) също трябва
да помага и, ако не му казват достатъчно често, че го
обичат и е много важен за тях, се появява ревност и често
пъти омраза към бебето. Детето е фрустрирано. А как
иначе – та нали доскоро единственото дете е било център
на внимание и много обич. И изведнъж се появява едно
грозновато, ревящо същество, което му открадва любовта
и вниманието на мама и татко. Тогава по-голямото дете,
което не владее достатъчно средства да привлича
вниманието на обичните си родители пробва с агресия
към бебето. Парадоксалното е, че в случая наказанието за
агресивно поведение се тълкува като награда. Например,
ако всеки път, когато дете е агресивно към-по-малкото си
братче, получава шамар от майката, то изпитва желание
да го повтори, за да получи отново внимание. Разбира се
това не може да продължи до безкрай. В един момент на
детето ще му омръзне да получава подобни награди. То
ще се озлоби още повече към новороденото и е трудно
предвидимо докъде може да се стигне. Когато не
наказваме такива прояви на агресия и не им обръщаме
внимание, но за сметка на това награждаваме всяка
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положителна постъпка на детето си и му обръщаме
внимание, когато пази тишина заради спящото бебе,
когато помага да се подготвим за хранене или за разходка,
агресивността постепенно намалява. По този начин
родителите учат своето по-голяма дете на конструктивно
поведение и освен това му дават увереност, че то си
остава тяхното любимо дете. Това ще го научи да реагира
на предизвикващите фрустрация събития по конструктивен начин, който ги удовлетворява, а не с насилие и
разрушение.
5. АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ
Има деца, които нарочно се държат агресивно, за
да привлекат вниманието на възрастния и да предизвикат
емоционалната му реакция. Това се случва, защото те не
умеят да общуват по друг начин и компенсират
потребността си от внимание по този начин. Това
всъщност не е агресия. Но, ако в резултат на капризите
детето получи викове и изблик на гняв или огорчение, то
неговите капризни и агресивни действия се затвърждават.
То всеки път ще прави беля и ще наблюдава как се
сърдите и реагирате. Кое е правилното поведение в
случая. Според Водинска (2) това е “нулевата реакция,
абсолютно безстрастна и равнодушна”. А действията трябва да бъдат всеки път непредсказуеми и нови. Веднъж
може да се събере скъсаното и да се залепи, но друг път,
когато детето е повредило някоя своя любима вещ, може
да се направим, че нищо не се е случило. Така ще му
дадем възможност да усети липсата ѝ и да потърси
помощта ни, за да я поправи. Именно тогава е моментът
да се поприказва с него за избухването и постъпката му.
Когато ситуацията позволява, може да не се реагира на
агресивните действия на момента, а по-късно като
провинилото се дете се лишава от нещо любимо и му се
обяснява защо се постъпва така.
При деца, които поради свое заболяване не могат
да се отърват от агресивните си прояви е много важно с
тях да се държим, от една страна строго, а от друга –
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лоялно и търпимо. Това е важно, за да се формира у тях
на рефлекторно ниво правилно разбиране. Такова дете
трябва да се страхува да извършва действия, които
вредят на близките му и ги нараняват. От друга страна, не
особено опасните агресивни действия могат да не се
забелязват и да не се наказват винаги.
Има случаи, когато си струва да се придаде друг
смисъл на агресивните действия на детето. В този момент
става превключване на детето. А ситуацията на проява на
агресията не се фиксира. Например, възбуденото дете
започва да хвърля играчките си. Може да се каже:
”Започна град от играчки. А сега има и светкавици”.
След това на детето се дава фенерче и то започва да
святка, като мълния. Така детето продължава да играе с
фенерчето и забравя за ситуацията. Ако дете, което не се
владее, хвърли към друго дете твърд предмет или го
удари, най-добре е заедно да отидете и да го съжалите. А
вие самият да му се извините като подчертаете, че
провинилото се дете не се е научило как да се държи.
Децата трябва да се учат да се извиняват за постъпките
си (пак там).
Още по-важно е да не се боите от агресивното
дете. Ако се боите не можете да му помогнете. Трябва да
сте уверени, че вашата реакция на неговите агресивни
действия е правилна и своевременна. В някои случаи е подобре педагогът да се откаже от възпитателна работа с
агресивно дете. Необходимо е да наблюдаваме и
контролираме собственото си поведение и гняв (35).
Особено, когато децата са палави, възбудени и
непослушни. Защото децата се учат от нашето поведение
и ни подражават. Затова трябва да успяваме да преодолеем гнева си и да се успокоим, за да респектираме
детето и да му помогнем. Децата се обиждат, разгневяват
и се страхуват, когато възрастните ги удрят, особено тези,
които обичат. Дете, което страда продължително от
физически наказания или е обект на насилие и обиди
става агресивно и излиза извън контрол. То прави
обратното на това, което се очаква от него. Викането,
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използването на сарказъм или дърпането на дете, извън
контрол – това е сигнал, че възрастният е изпуснал
собствените си нерви и гневът му взима застрашителни
размери. При подобна ситуация възрастният трябва да
потърси помощ от ръководителя на детската градина или
училището. Да премине през определен тренинг. Подготовката и тренингите са необходими и задължителни за
всички учители и те трябва да се организират и провеждат
периодично и регулярно. Така учителят научава за
последните новости при работа с агресивни деца и
придобива по-голяма увереност в действията си. Това без
съмнение го прави по-авторитетен пред децата.
Когато детето е бито в къщи и с него са се държали
постоянно много строго и хладно, то признава само силата
и страха пред нея. С такова дете се работи много трудно.
То сякаш се намира в друга координатна система (пак
там). Няма чувствителност към друг човек. Докато не му се
покаже, че си по-силен, то проявява агресия. Тук е много
важно, показвайки сила, да я проявяваш от любов към
детето, да не бъдеш по никакъв начин агресивен, да не се
стремиш да подчиниш детето и да го унизиш. Става въпрос за това да бъде последователен в изискванията и да
ги обяснява на агресивното дете.
Агресивните действия на детето могат да бъдат
свързани и с неувереност в себе си, с период на
привикване с нови хора, с нова обстановка, със сложна
семейна обстановка, с отсъствие на доверие към хората, с
криза на възрастта и др. Разбирането на причините за
агресивност, правилно избраната дистанция, достатъчно
доброто и открито отношение, отговарящо на потребностите на детето и според изискванията, помага за
установяване на контакт с него и за оказване на помощ (2).

147

Глава 4. ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
АГРЕСИВНИТЕ ДЕЦА
1.

ИГРАТА КАТО ФОРМА ЗА СНИЖАВАНЕ И
ТРАНСФОРМИРАНЕ НА АГРЕСИЯТА В
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Както вече стана дума, агредсивните деца са много
чувствителни, не притежават специални умения за контакти и взаимодействие с останалите, обидчиви и придирчиви
са. Понякога тези деца са затворени, усамотяват се, не
общуват с останалите от групата или класа. Ако детето се
усамотява с часове пред компютърна или видеоигра, това
е симптом за неблагополучие на неговите чувства и за
невъзможност да се справи с бушуващите в него емоции.
То е сигнал за тревожност и за това, че възрастните
трябва да предприемат мерки, за да му помогнат.
Единствената дейност, в която тези деца се включват по собствено желание е общата игра. Затова изходът
от подобни неблагополучия е да учим детето да играе с
други деца и да го стимулираме да се включва по-често в
общи игри. Играта позволява да се изразходват част от
негативните емоции, които са характерни за агресивното
дете и дава възможност те да бъдат заместени от
позитивни.
Според Ана Фройд, детски терапевт и дъщеря на
Зигмунд Фройд, „играта е работата на децата”, т. е. в
играта децата се реализират и удовлетворяват своите
потребности от общуване. Те са добър начин да се развиват умения за повишаване на емоционалната интелигентност, защото децата обичат да подражават и да играят
една и съща игра отново и отново. Чрез игрите даваме
възможност на децата да научат и да практикуват нови
начини да мислят, чувстват и действат, а участвайки в
тези игри, ние ставаме неразделна част от емоционалния
учебен процес ( по Л. Шапиро, 21). В играта детето прави
всичко на ужким и добре съзнава това. В същото време
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това игрово поведение постепенно се превръща във
вътрешно присъщо поведение на детето.
При използването на игри и игрови ситуации трябва
да се помни, че силни и ярки емоционални впечатления
трябва правилно да се дозират. В противен случай те
могат да дезорганизират дейността на детето. Силните
емоции могат да го превъзбудят, което води до нарушение
както на последващата дейност, така и на резултатие от
предишната.
Подходяща форма за работа с децата по посока на
формиране на емпатия е ролевата игра (8; 26). Ролевата
игра може да бъде сюжетно-ролева творческа игра,
където децата пресъздават живота и поведението на
възрастните, както и техните взаимоотношения. Влизайки
в роля, детето общува с останалите участници в играта от
позиция на ролята и проявява съпричастност, съчувствие
и съпреживяване, породени от сюжета и игровите взаимоотношения. Обикновено тези прояви са по подражание на
поведението на възрастния, в чиято роля то е влязло.
Така, по собствена воля и желание детето пресъздава
онова, което е възприело от живота и взаимоотношенията
на възрастните. Затова е много важно какви впечатления,
какъв опит и знания има детето преди да започне своята
игра. Независимо от факта, че то взаимодейства със
своите съиграчи от позиция на поетата роля и проявява
определено игрово поведение, присъщо на образеца, с
времето и повтаряемостта, тези поведенчески прояви
започват да се забелязват и в реалното му поведение. В
играта детето се упражнява в определено поведение и го
привнася към своите умения, като личностно присъщи
прояви. Освен това то привнася и от своя личен опит,
който е придобило от семейството или от околната
социална среда. Като доказателство за това твърдение
можем да дадем следния пример: Деца (5-6 годишни),
лишени от родителски грижи, т.е. от семейство,
избират да играят на болница. За целта си избират
лекар и медицинска сестра. С помощта на учителя
стигат до констатацията, че им трябват и пациенти
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и част от тях стават майки, а в ролята на техните
деца влизат куклите. След като са ги нахранили, което
извършват сравнително успешно, те трябва да ги
изведат на разходка. Почти всички „майки“ хващат
„децата си“ за косите или за дрешките и ги хвърлят в
детските колички. Когато отиват при „лекаря“,
отношението към детето им е почти същото. Тук идва
изненадата от поведението на „лекаря“ и отношението
му към пациента-кукла. Той взима внимателно куклата
от количката и я полага на лекарската кушетка за
преглед. Какво се случва всъщност? Защо има разлика в
поведението на двете деца? Детето-майка няма лични
впечатления от взаимоотношенията си със собствената си
майка или те са именно такива – недоброжелателни, груби
и невнимателни. В същото време детето-лекар по всяка
вероятност е общувало с детския лекар и е забелязало и
запомнило неговото внимателно и любезно отношение.
Подражавайки му, детето се упражнява в това поведение
и по-късно го привнася не само в играта, но и в
отношението си с децата в реални условия.
Какво следва да направим в този случая? Найнапред трябва да дадем позитивни примери на децата за
отношенията майка-дете. Това може да стане чрез
литературата, преки наблюдения в парка или чрез
драматизация. При следваща игра на тази тема се
забелязва коренна промяна в поведението на „майките“,
както и в реалните взаимоотношения на децата.
Ако в игровото поведение има социално неприемливи елементи, като насилие, враждебност, обиди, останалите деца не го одобряват и обикновено прекъсват играт.
В следващи общи игри те отказват да играят с подобно
дете и така стават естествен коректор на поведението му.
Желанието на всяко дете без проблеми е да играе с
останалите и затова то е готово да коригира поведението
си и да спазва правилата на играта.
Добре известно е, че единият от начините за прояви на агресия е така наречената вербална агресия. Тя е
най-често срещаната форма на проява при децата от
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предучилищна възраст. Агресивните деца викат, заплашват, нагрубяват. При това те не са в състояние да чуят и
разберат аргументите на другата страна. Това пречи да се
изяснят взаимоотношенията им в конкретната ситуация.
Добре е такива деца още от малки да се учат да общуват
без думи. За това съдействат така наречените игри без
думи. Основна цел на подобна игра е отказ от привичните
за децата вербални и предметни способи на взаимодействие. Общуването без думи изключва споровете,
караниците и т.н. За целта се предлагат друг вид ролеви
игри, които са създадени от възрастните и се използват с
цел превенция на агресивността и за формиране на
приемливо поведение. Съдържанието на тези игри трябва
да привлича вниманието към партньора, към неговите
външност, настроение, действия и постъпки. За да се
постигнат положителни резултати и снижаване на агресивността, е необходимо да се започне целенасочена работа
в тази посока още в първата година на постъпване на
детето в детската градина. Нещо повече – подобна
дейност трябва да се практикува и от родителите в
семейството. Основната задача е да се осигури непосредственото взаимодействие дете-възрастен и дете-дете.
Всички игри се провеждат без думи и без играчки.
Съдържанието, правилата и ходът на игровото действие
са насочени към развитие на способността да се види
другия, да се почувства общност с него.
Интересна игра, която може да се използва за
разясняване на емоционалното състояние и отражението
на негативните емоции върху настроението е играта „Как
се чувстваш”. За нея е нужно кълбо прежда. Всички деца
се нареждат в кръг, а учителят застава в центъра. Той
подава кълбото на всяко дете и същевременно му задава
някои от следните въпроси: „Как се чувстваш, когато си
болен? Когато не получаваш обич? Когато си обиден,
нагрубен?” „Когато са ти взели играчката?“ Детето връща
кълбото прежда на учителя и отговаря. Когато даде
възможност на повече деца да участват, учителят се
превива под тежестта на конците и казва, че се е оплел в
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паяжина от лошо настроение. Той моли децата да го
освободят от тези лоши настроения, защото не се чувства
добре, като им предлага да намотават кълбото и да
отговарят на следните въпроси: „Как се чувстваш, когато
си намериш нов приятел?“ „Когато някой ти даде своята
играчка?“ Когато помогнеш на другарчето си да се
усмихне?“ Дествията са аналогични на първата част.
Накрая, когато преждата свърши и учителят е „освободен“,
той се изправя и се усмихва, а децата изразяват своите
емоции. Така се поощрява изразяването на емоциите и
децата разбират, че всеки човек може да бъде наранен.

Ето още няколко примерни игри (по Н. Карагьозова) , които успешно могат да се прилагат в практиката:
3

1. „Разпознай и изиграй“ – подвижна безсловесна
игра
Вариант 1. На малки карти са изобразени различни
емоционални състояния. Учителят ги поставя в средата на
стаята и приканва всяко дете да си изтегли карта. Всеки
трябва да изиграе изобразената емоция пред останалите
ученици, а те да отгатнат коя е тя.
Когато познаят, учителката задава
въпроси към детето, което е изиграло
чувството: „Кога най-често изпитваш
това чувство?“, „Как се справяш с
него?“.
Вариант 2. На децата се раздават
3

Докторант Надие Карагьозова, под научното ръководство на Й.
Факирска
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снимки или картинки с деца и хора, които са в различни
негативни и позитивни емоционални състояния. Всяко дете
трябва да помисли и да създаде кратко разказче за
картинката, което да разкрива какво преживява героят от
снимката. Когато дадено дете разкаже своята идея за
случка с героя, учителката го пита: „Какво би направил ти,
ако беше там?“. Целта е да се научат децата да говорят за
чувствата си.
2. „Почувствай другия“ – подвижна безсловесна игра
Децата са седнали в кръг. Учителката им дава следните
указания: „Деца, нека всеки от вас срещне погледа на
другарчето до себе си. Сега добре го огледайте. Вижте
погледа му, позата на тялото, погледнете рамената му –
изправени ли са или отпуснати, весело или тъжно е
изражението на лицето му. Помислете и ми кажете как
мислите, че се чувства то. След като дадено дете направи
това, учителката му казва да се приближи до другарчето
си и да направи нещо, за да го накара да се усмихне, ако е
тъжно.
3."Интервю" – предметно-словесна игра
В играта участват всички деца от групата. Необходими
материали: картинки, които на брой са половината от броя
на децата. Всяка от картинките е разрязана на две части.
Педагогът раздава на половината от децата в групата
половинките от разрязаните картинки. На другата половина дава останалите от разрязаните картинки. Обяснява на
децата, че всяко трябва да намери детето, което има
другата част от картинката и с него да проведе интервю.
Децата застават по двойки и си задават въпроси в
продължение на 5 минути. След проведените интервюта
педагогът предлага да представят информацията, която
са получили от интервюто (всяко дете разказва за своя
събеседник).
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4. „Пъзел“ – предметно-словесна игра
Използват се карти, които представляват
разрязани на две части изображения на
емоционални състояния (познати от
таблата с емоционалните състояния).
Половината от картите се раздават на
децата, а останалата половина се
поставят на една купчинка пред децата. Всяко дете тегли
карта от купчинката и проверява дали може да сглоби
пъзела. Ако не може – връща картата обратно и при
следващото теглене си взима нова карта. Така, докато
сглоби изображението. Което дете е готово, разказва на
останалите какво е изобразено на картинката и се
обосновава защо смята така.
5. "Довърши изречението" – словесна игра
Участват всички деца в групата. Необходимо
оборудване – топка. Време за реализация около 5-10
минути. Възможни са различни теми, които учителят
съобщава предварително. Например “Какво би те
зарадвало най-много?”; „Какво би те натъжило?“; „Какво би
те разсмяло?“
Децата са разположени в кръг. Педагогът е в центъра на
кръга. Съобщава темата, след това незавършената фраза
и подава топката на дете от групата, което трябва да я
довърши (правилно да конструира изречение по дадено
начало). Избират се фрази,които предполагат изказване
на отношение по дадена тема ("Когато влязох в
детската градина, бях весел, защото.....", "Очаквам с
нетърпение да дойде утрешния ден, защото....").
Ако темата е „Какво би те натъжило?" тогава се сменя и
началото на фразата: „Тъжен съм, когато....."). Топката не
трябва да се подава последователно на застанали едно
до друго деца, за да се стимулира активността им.
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6. "Спирка на доброто" – подвижна игра
Децата са подредени в колона по един. Учителката
тръгва и води колоната с песен: "Хайде да направим влак
с него да заминем в приказни страни пуф-паф, пуф-паф,
през гори, тунели, покрай къщи бели пуф-паф, пуф-паф.
Влакът най-накрая в гарата навлиза, тук е "спирка на
доброто" трябва да се слиза“. Всяко дете хваща за
ръчичка другарче и взаимно си казват нещо добро.
7. „Цвете подарявам” – словесна игра
Участват всички деца в групата. Необходимо е едно цвете.
Педагогът подарява на едно дете от групата цветето и
обяснява защо. На свой ред това дете трябва да подари
цветето на друго дете от групата и също да обясни
мотивите си за подаряване на цветето и т.н.

8. „Чифт обувки” – подвижна игра
Участват всички деца, но играят по двойки. Правят се
два кръга един голям и един по малък в средата от въже
или обръч. Всички деца събуват по една обвука и я
поставят в малкия кръг. После две деца тръгват към
малкия кръг избират обувка, която да направи чифт с
обувката на другарчето му. Мотивът е да зарадва своето
другарче. Играта може да се направи и за търсене на
други части от предмети с цел да се зарадва другото дете
(ръкавичка, чорапче).
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По време на всяка игра педагогът избягва по
възможност инструкциите, нравоученията и забележките.
Не дели децата на добри и лоши. Задачата му е да
подкрепя всеки, да показва, че всички играчи са
равноправни партньори, а не противници и конкуренти.
Всяка игра си има свои условни сигнали – физически
контакти, с помощта на които участниците общуват без
предметни атрибути и реплики. Изразните средства в
случая могат да бъдат докосвания, мимики, жестове,
движения на тялото, чрез които играчът да показва своето
състояние, настроение, желание или поведение. Ролята
на педагога или родителя е да играе заедно с децата, да
показва образци на игрово действие, от време на време да
коментира ставащото и да насочва вниманието в
желаната посока. Чрез влизане в роля на детето се дава
възможност да се постави на мястото на другите, които са
жертва на агресия и, които са агресивни.
Извършването на преценка на играта не трябва да
се свързва с персонална оценка за детето, защото:
1. Всяка оценка, насочена към детето, способства за
фиксиране върху собствените достойнства и
недостатъци. Това може да е причина за засилване
на агресивността като начин за реагиране на ситуацията. Преценката трябва да се прави от позиция
на поетата роля и по посока на постъпките на
героя.
2. Всеки предмет в играта насочва към определено
поведение и често отвлича детето от непосредствените взаимодействия с другите съиграчи. Затова
трябва внимателно да се подбират играчките за
съответната игра. Наличието на играчки-оръжия
без съмнение ще насочи децата към насилие и
агресивност, дори мотивът за това да е да се
помогне на слабия и добрия.
3. Основна стратегия при избора на игри да бъде
формирането на чувство за общност, желание да
види във връстника приятел и партньор. Напоследък темите за игри се провокират от темите на
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ежедневието в нашата страна, което за съжаление
изобилства от насилие и агресия. Ролята на
учителя е да насочва децата към положителните
взаимоотношения на възрастните и преди всичко
към положителни герои от любими приказки.
Като имаме предвид влиянието на съвременните
технологии върху детето, не трябва да пропускаме
вероятността децата да поискат да играят, подражавайки
на герои от филмчета. В този случай трябва да
подпомагаме и насочваме децата да играят, без да
включват насилието, на което са били свидетели или са
видели по телевизията. Можем да изпреварим събитията
и сами да им предложим да пресъздадат героите от
любимо филмче. За целта, преди да си разпределят
ролите и да започнат играта трябва да се беседва с тях по
същия начин, както и преди драматизация на приказка.
Този анализ на фабулата, случките и поведението на
героите ще помогне на децата да си изяснят характера на
героите и да заемат позиция спрямо тях. Така, когато
някои от тях избират героите с негативно поведение ще
знаят, че това е наужким, че тези действия и това
поведение не се одобрява от възрастните и от останалите
деца. Възрастните трябва да подбират обектите за
подражание и да помагат на децата да си изясняват
тяхното поведение и да проявяват критичност при
пресъздаването.
Друг вид подходяща игра е театрализираната
игра с кукли-заместители. Подходящо е част от децата,
особено тези, които имат агресивни проявления, да влизат
в ролята на деца на животни, които са противоположни по
сила и агресивност. Например, коте и тигърче, козле и
вълк. За целта са подходящи и
драматизации на познати приказки с
ясно очертани конфликтни ситуации,
например известната приказка „Двете
козлета“. Героите разиграват караница,
която е станала в действителност в
групата или класа. След това молят
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децата да ги помирят като им се дава възможност да
предлагат различни начини за изход от ситуацията. Тук са
възможни различни подходи за включване на децата в
играта. Могат да се разделят на две групи – едните да
говорят от името на потърпевшия, а другите от името на
агресора. Добре е да им се даде възможност сами да
изберат кого искат да защитават. В случая е важно детето
да има възможност да застане на позицията на друг човек,
да разпознава неговите чувства и преживявания и да се
научи как да се държи в сложна ситуация. В подобни
ситуации на кавги и конфликти е добре да се прави общо
обсъждане на проблема, без да се обвиняват конкретно
децата и техните лични качества, а само действията. Това
помага за изясняване на проблема, за сплотяване на
децата в групата и за приемане на идеи за възможен
безкон-фликтен изход от ситуацията.
Важно условие за реализиране на играта драматизация и за постигане на резултати по посока на
формиране на емпатия и нравствено поведение е
предварителният анализ на съдържанието и поведнието
на героите от приказката. Това означава да се анализират
постъпките, поведението, взаимоотношенията между
героите, да се проследи интонацията, мимиките и
жестовете им, за да улесним детето. Когато всички тези
предпоставки са налице, можем да очакваме и
положителни резултати. Успешно могат да се използват
различни герои и случки с тях, като се предложи на децата
да обсъдят ситуацията и постъпките на героите. След това
им се дава възможност да драматизират, като им се
предлага да разкажат какво чувстват, когато са в ролята
на жертва и на агресор. Много важно е да се направи
подходящ избор на приказки (Седемте козлета, Ледената
къщичка, Двете козлета, Червената шапчица, Хензъл и
Гретъл, Котаракът в чизми, Цветята на малката Ида,
Малката кибритопродавачка, Котаракът в чизми, и др.).
Благодарение на подобни беседи и влизането в
различни роли децата ще се научат да съпреживяват и
съчувстват на околните. Това ще им помогне да бъдат по-
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малко мнителни и подозрителни, което всъщност ги
подтиква към конфликти и агресивност. Освен това
агресивните деца ще се научат да поемат отговорност за
постъпките си вместо винаги да обвиняват някой друг.
Когато на децата се предложи да променят края на
приказката и да предложат друг вариант, това им помага
да откриват неагресивни подходи. Любопитно е да се
наблюдават в такива случаи предложенията на децата.
Обикновено агресивните деца предлагат нов, но също
агресивен вариант. Например, в случая с приказката
„Двете козлета“ някои от тях предлагат едното козле да
победи другото, да го блъсне в реката, а то самото да
мине на другия бряг. По-неагресивните деца предлагат помиролюбиво решение: „Едното отстъпило назад и дало
път на другото“. Тук е много важна ролята на възрастния
да насочва децата към миролюбив изход, към разбирателство. Така стигаме до необходимостта от използване
на беседата.
2. БЕСЕДАТА КАТО ФОРМА ЗА СНИЖАВАНЕ И
ПРЕМАХВАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА

По време на беседите се провеждат обсъждания с
децата на най-често срещащи се ситуации, които предизвикват конфликти. Могат да се обсъждат и предполагаеми конфлектни ситуации: Как биха реагирали, ако някой
им отнеме играчката, или, ако някой не им отстъпи играчка, ако някой ги блъсне, ако ги дразни и т.н. (виж рис. 7 и
8).
Рисунка 7
Рисунка 8
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Обсъждания са препоръчителни и когато има реална
проява на агресивност. Преди да се пристъпи към санкциониране на простъпката, трябва да се обсъди поотделно с децата тяхното поведение, да им се обясни какво
са причинили на другия и тогава да се санкционира, ако е
необходимо. По-честата практика, за съжаление, е провинилото се конфликтно или агресивно дете да бъде
наказано, без дори да му се обясни защо. Така то остава с
чувството за незаслужено наказание и за обида от това
наказание. Затова с още по-голямо настървение следващия път пристъпва към нова агресия. И дори не изпитва
чувство за вина. С агресивните деца трябва да се говори
за техния гняв. Да им се каже, че би било добре, ако кажат
на някого, че са ядосани. Това със сигурност ще ги разтовари от напрежението, а и възрастните ще научат за него
и ще им помогнат. Децата трябва да знаят, че има начини
да се успокоят, когато са ядосани. Например да дишат
дълбоко, да преброят до 10 и т.н. По-големите – около 6-8
г. имат повече средства да се справят с гнева, стреса и
конфликтите. Те могат да разберат как другите могат да
видят проблема различно от тях и могат да говорят за
ситуацията по-ясно. Започват да се съобразяват с правилата и дисциплината. Разбират какво значи справедливост. Децата трябва да се окуражават да обясняват какво
се е случило и как се чувстват. След като детето се успокои можем да питаме какво се е случило и да изслушаме
обясненията, без да го прекъсваме. Трябва да помогнем
на детето да мисли за проблема да търси начин да промени ситуацията, която го ядосва. Ако пострадалото дете
няма желание да говори и да обяснява, може да се подкрепи да го направи чрез рисунка, да го напише. Игрите с
пясък и вода, с кукли и ролевите игри помагат на детето
да се изрази.
Благодарение на подобни беседи и влизането в
различни роли децата се научават да съпреживяват и
съчувстват на околните. Това ще им помогне да бъдат помалко мнителни и подозрителни, което всъщност ги подтиква към конфликти и агресивност. Освен това агресив-
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ните деца ще се научат да поемат отговорност за постъпките си вместо винаги да обвиняват някой друг.
За да се формира доверие у децата с агресивно
поведение, е необходимо да се промени подхода на педагога и останалите възрастни към тях. Съвсем естествено
е, когато едно дете непрекъснато чупи играчки, разваля
игри или нагрубява и наранява своите другарчета, възрастният да не изпитва особени симпатии и възторг от
неговите постъпки. Никой не печели, обаче, ако използва
нападки, упреци и лични квалификации към провинилото
се дете. Печеливша е стратегията, вместо обиди и обвинения, да кажем какво чувстваме ние и какво би ни разстроило. Негативните оценки, личните нападки и квалификации озлобяват детето с агресивно поведение и го карат
да мисли, че нищо не може да промени отношението на
възрастните към него. То така или иначе смята, че се
отнасят към него незаслужено строго, че никой не го обича. Тъкмо обратно, когато не го обвиняваме, не го упрекваме, но казваме какво ни огорчава, какво ни дразни, какво
не ни харесва, детето започва да се отнася с по-голямо
доверие към вас. При този подход провинилото се дете
очаква порой от упреци и обвинения, а чува за нашите
усещания и чувства. Това в началото го шокира, но
постепенно го прави по-доверчиво и готово да чуе какво
искаме от него.
Много важно е възрастните да организират условия
за включване на децата и в други творческите дейности –
рисуване, апликиране и др. Те заедно с игрите помагат на
децата да се опознаят взаимно и самите себе си. По
време на тези дейности и особено, ако те имат групов
характер, се създават всички необходими предпоставки за
формиране на толерантност.
3. ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА РАБОТА

За преодоляване на горепосочените аномалии се
набляга на индивидуалната работа с всяко дете в риск от
агресивност.
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Същественото тук е да се помогне на детето да
познае себе си, да се научи да съотнася своите желания и
постъпки с изискванията на общността на групата, класа
или семейството, да сравнява себе си с другите. С
помощта на учителя детето се учи да описва себе си –
„Кой/коя съм Аз“, да разказва за собствените си преживявания – „Кога съм тъжен, кога съм весел“, да оценява
собствените си постъпки и действия – „Кога съм добър,
кога съм лош“, да се вслушва в себе си, да споделя състоянието си и настроението си. Детето, което може да
опише себе си по този начин, се чувства по-уверено, посигурно и самостоятелно. То не реагира толкова болезнено и мнително на забележките на другите и не предприема
агресивни действия за доказване на себе си. Увереното в
себе си дете по-лесно застава на позицията на другия и
споделя неговите преживявания.
Децата преживяват постоянен стрес, защото не се
удовлетворяват техните основни потребности от родителска любов, ласки, защитеност и внимание. В резултат
на това у тях нараства напрежението, появяват се агресивност и озлобление. Отначало те са насочени към родителите, а след това се разпростират и върху околните.
Когато у подрастващите не е възпитано умение за саморегулация на поведението, агресивността и гневът, опитът
за самоутвърждаване и протестът се изразяват под
формата на вандализъм. Такива деца чупят, рушат, удрят,
обиждат. Още тригодишните деца трябва да са приучени
на приемливи начини за избягване на гнева и саморегулация на поведението. Това ще помогне у тях да се
формира правилна социална ориентация и ще се развие
способност за адаптация.
В предучилищното детство се поставят основите на
морала, като децата получават определени знания за найдостъпните морални категории – добро и зло. Важното е
тези знания да се превърнат постепенно в еталони на
морално поведение, защото наблюденията ни показват, че
при малките деца има разминаване между познание и
прилагане на познанието в живота. Виждали сме как дете
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просто рецитира какво е добро и какво е лошо, определя
безпогрешно кои герои от любима приказка са добри и кои
– лоши, но при взаимодействията си със своите връстници
то не проявява доброжелателност и отстъпчивост. Самата
възраст предпоставя понякога прибързаност, невнимателно отношение и неразбиране. Когато това се съчетае и с
лошо възпитание, с лош пример и недостатъчно формиране на умения на емоционалната интелигентност, детето
е склонно към агресивност и дори към жестокост.
След като научим детето да познава себе си,
трябва да го научим да насочва своето внимание и към
партньора си в съвместната дейност, да е готов да сътрудничи и да е съпричастено към неговите проблеми. Така
естествено преминаваме към съвместната дейност на
децата, като форма за работа с проявите на агресивност.
4. СЪВМЕСТНА ПРОДУКТИВНА ДЕЙНОСТ – ФОРМА ЗА
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА

Съвместната продуктивна дейност на децата е
друга форма за преодоляване на емоционалното напрежение и за нравствено възпитание.
В съвместната работа се оформя определено
„детско общество”, в което всяко дете заема своето
място като негов член. В така създалата се ситуация
„дете в детското общество” съществуват най-благоприятни условия за взаимодействия и за формиране и
изява на такива качества и умения като сътрудничество,
съподчинение и взаимен контрол. В съвместната дейност
детето се учи да подчинява своите непосредствени желания на общите цели, да оказва помощ и да получава
помощ. Детето се научава да действа в група от връстници и да взаимодейства с тях, да подчинява личните си
интереси на общите, продиктувани от общата задача и
общата цел и да се съобразява с желанията, намеренията
и действията на своите партньори.
Съвместната продуктивна дейност се подчинява на
определени правила и всеки участник се научава да ги
спазва и да полага определени усилия да преодолява
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възникнали трудности. Освен това в груповата работа се
създава система на делови отношения, които се основават не само на лични симпатии и предпочитания, но и са
свързани с изпълнението на поставената групова, съвместна задача. Детето се учи да преодолява трудностите,
да контролира изпълнението на действията (на своите и
на партньорите си), да оценява резултата на другите, своя
резултат и общия резултат, което е важна предпоставка за
самоконтрол над емоциите и формиране на умения за
адекватна реакция. У децата, включени в груповата работа, се формира както умение да ръководят определена
обща дейност, така и умение да се подчиняват на ръководството на своите връстници.
По своите основни характеристики груповата работа е естествен продължител на игровата дейност. Затова
тя е особено достъпна за деца, у които е добре развита
игровата дейност. Във възрастов план това е пет-шестгодишна възраст, когато са налице определен обем от
знания и умения, така че децата да могат самостоятелно
да решават поставената им задача.
Работа в малки групи е една от най-популярните
педагогически стратегий, тъй като дава възможност на
всички деца/ученици (в това число и на стеснителни, агресивни или по-малко можещи) да участват в екипна работа,
да практикуват навици за сътрудничество и да влизат в
междуличностно общуване. Така се формира умение
активно да слушат, да изработват общо мнение, да
разрешават възникнали разногласия. Всичко това често не
е възможно в голям колектив, каквито са групата в ДГ или
класа в България.
Работата в малки групи изисква много време за
предварителна подготовка и организация и затова не
трябва да се прекалява с използавето ѝ като стратегия.
Груповата работа трябва да се исползва, когато е
необходимо да се реши проблем, който децата не могът
да решат самостоятелно. Ако изразходваните усилия и
време не гарантират желания резултат, по-добре е да се
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изберът други методи или форми („един-двама - всички
заедно”) за бързо и ефективно взаимодействие с децата.
Груповата работа трябва да стане правило, а не
епизодично вместване в традиционната практика на
използване на пасивните методи на възпитание. Когато се
използва само епизодично, децата не получават достатъчно и устойчиви умения за работа в група и това намалява
ефективността ѝ.
Не трябва да се избързва със започването на
групова работа. Ако учителят или децата никога не са
работили в малки групи, в началото може да се организира работа по двойки. Тази форма е добре позната в
практиката на детската градина. При нея една обща
задача се поставя на две деца и учителят разпределя, кой
каква част от работата ще свърши. След това се прави
преценка на общо свършената работа и поотделно на
свършеното от всяко дете. При това трябва да се отдели
специално внимание на децата, които трудно се
приспособяват към работата в неголяма група. Когато
децата се научат да работят по двойки, се преминава към
работа в група, която се състои от три деца. Когато
групата е способна да функционира самостоятелно,
постепенно се добавят нови участници. Оптималният брой
участници е пет човека. При по-голям брой децата трудно
се координират, трудно разпределят задачите и не постигат желания резултат.
Много важна част от подготовката е формирането
на групите. За предпочитане е образуването на групи с
разнороден състав по отношение на знания, интелект,
емоционалност, активност – можещи, неможещи, стеснителни, активни, с повишена активност, с определена емоционалност, с прояви на агресивно поведение или стеснителност и пасивност. В разнородните групи се стимулира
творческото мислене, търпимостта, толерантността, сътрудничеството и се осъществява интензивен обмен на
емоции и чувства. Учителят може да използва различни
подходи за разпределение на участниците по групи:
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1. Предварително съставя списък на групите и го
съобщава пред децата, като същевременно посочва мястото за събиране и дейност на всяка група. При този
подход учителят има възможност сам да определя
състава на групите в зависимост от целите, които си е
поставил. Той е препоръчителен, когато се решават познавателни и творчески задачи, за да може в групата да
попаднат можещи и по-малко можещи деца и взаимно да
си помагат. Заедно с това учителят винаги трябва да има
предвид и емоционалността и поведението на децата в
групата, за да избегне конфликтите или да предразположи
някои от участниците към по-голяма активност.
2. Разпределя децата в групите на произволен
признак – участниците се преброяват „на първи-втори...”
според броя на групите. След преброяването първите
номера образуват първа група, вторите – втора и така
нататък. Вместо номера могат да се използват цветове,
годишните времена, плодове или любими приказни герои.
Този подход е подходящ за формирането на групи за
състезания, за спортни занимания.
3. Разпределя децата според техните желания и
предпочитания. Препоръчително е да се използва при
творчески дейности – театър, рисуване, апликиране, където децата изразяват своите предпочитания според наклонностите си. Този подход е гаранция за успешно извършване на дейностите и удовлетвореността на участниците.
Важно условие за ефективността на груповата
работа е правилно да се определя продължителността на
функциониране на вече определените групи. Те могат да
бъдат постоянни и временни. Това зависи от поставените
целите.
Постоянния състав на групите допринася за
създаване на емоционална близост между участниците,
атмосфера на сътрудничество, доверие и доброжелателност, когато те се опознаят. Съвместната работа в
постоянен състав им позволява да научат повече за
своите възможности и предпочитания, за своите проблеми
и затруднения. При това положение поставените пред
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групата задачи се разпределят безконфликтно. Постоянният състав дава по-голяма сигурност на плахите и неуверените деца, които по-лесно започват да се ориентират в
ситуацията и получават увереност в собствените си сили.
От друга страна, продължителното функциониране на
група с постоянен състав може да води и до някои
поведенчески негативи. Някои от по-активните деца започват да налагат лидерските си позиции, което е еднакво
вредно за тях и за останалите.
Временните групи се създават за решаване на отделни, епизодични задачи. Те също са полезни за децата,
но не спомагат особено за развитие на сътрудничество и
взаимопомощ в тях. Към временни групи се преминава,
когато педагогът иска да събере деца с антагонистично
поведение, които си съперничат или враждуват. При това
на тях им се поставят общи задачи, което налага да
действат съвместно. В този случай педагогът трябва да
бъде особено внимателен за взаимоотношенията на
участниците, за да не допуска прояви на неуважение,
нетолерантност или агресия.
Групите могат да бъдат хетерогенни и хомогенни
според възрастта, предпочитанията, активността и пола
на участниците в тях. В предучилищна възраст е възможно и дори желателно децата да се разпределят в
хетерогенни групи по пол и хомогенни групи по възраст.
Спецификата на познавателните въз-можности на всяка
възрастова група не позволява децата да се разпределят
в хетерогенни групи по възраст, тъй като по-малките
трудно биха се справили с познавателни задачи с повисока степен на трудност. Тук хетерогенност на групите
може да се постигне чрез разпределяне на деца с
различна степен на развитие на познавателните процеси в
една възрастова група.
За да бъде успешна работата в група, е необходимо да са налице няколко условия. Най-напред са
необходими съответни групови умения – комуникативност
на всички членове на групата, доверие между тях,
лидерство, умение да разрешават конфликти чрез
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обмисляне в групата. Децата в групата трябва да умеят да
проявяват лична отговорност за реализиране на груповата
цел и в същото време да осъзнават взаимната зависимост
между членовете на групата при решаване на поставената
задача. Разпределението на децата по групи за съвместна
работа става в зависимост от задачите, които трябва да се
решават от групата и от задачите, които учителят си е
поставил с организирането на груповата работа.
Груповата работа е ефективна, когато децата се
научат да бъдат внимателни, да помагат на другите, за
постигане на общата цел, да бъдат добронамерени и
доброжелателни към връстниците си. Доброжелателните
отношения отслабват защитните реакции и насочват
вниманието на децата едно към друго. Това е възможно,
когато предварително са изработени и обявени на децата
правила за групова работа. Такива могат да са следните
правила:
Всеки има право на мнение.
Никой не крещи на другите.
Всички помагат на другарчето, което има нужда.
Изслушването е задължително.
Успехът е общо постижение от усилията на всички
в групата.
Работим заедно в името на общата цел.
Когато правилата се спазват, те водят не само до
постигане на резултат по поставената задача, но и до
решаването на някои формиращи и възпитателни задачи,
като:
Преодоляване на егоцентризма и вътрешната
изолация и формиране у детето на способност да
вижда и разбира другите.
Съвместната работа при посочените правила,
помага на детето да види в другия не противник или
конкурент, а интересен и самоценен човек, партньор в
общуването и съвместната дейност.
Формиране на чувство за общност с другите, като
резултат на появилото се желание да види и да
разбере връстниците си. Това му помага да се
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вписва в групата, да приема общата задача като
своя и да помага при разрешаване на проблеми.
Чувството за общност и способността да вижда
другия е основата за изграждане на нравствено отношение към партньора, което поражда съчувствие, съпреживяване, съдействие.
Формиране на устойчивост на емоциите и
поведението и преминаване от агресивност към
отстъпчивост и разбирателство.
Устойчивостта на емоциите би позволила на поемоционалните деца да преценяват обстановката, да
осмислят взетите решения и тогава да действат. Това ще
ги предпазва от избухване, агресия и изблици на гняв.
В заключение можем да отбележим, че съвместната работа на група деца се използва много рядко в
педагогическата работа и то предимно в процеса на обучение. Наложително е да се преосмисли съществуващата
практика и по-често да се прилага за решаване не само на
познавателни, но и на възпитателни задачи. Всъщност,
организирането и провеждането на съвместна работа,
дори и само за целите на обучението, винаги ще има и
благотворно възпитателно въздействие върху децата,
поради гореизложените причини. Когато това се прави с
възпитателна цел, тогава ефективността е още по-голяма.
5. ИЗКУСТВОТО КАТО ФОРМА НА РАБОТА
С АГРЕСИВНИТЕ ДЕЦА

Една характерна особеност на неуверените в себе
си деца е, че те често пъти се съпротивляват на
поставените от възрастните задачи за изпълнение. Това
се случва, когато детето има повишена взискателност към
себе си и към резултата от своята дейност, или когато му
липсват необходимите умения. В такива случаи, за да не
признаят пред другите своите проблеми тези деца се
съпротивляват и често предизвикват суматоха или конфликт (2). Важно е умението на възрастния да разбере на
какво се дължи тази съпротива и да успокои детето, а не
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да настоява. Когато то се успокои, му се предлага да
работи по избрана от него задача, от тези, които учителят
предлага. Децата се чувстват най-освободени и сигурни в
дейности по изкуствата, защото там имат възможност да
проявяват творчество и да покажат своите умения.
Разбира се и тук има опасност зададената тема да се
стори много сложна, несъответстваща на неговата
представа за собствените му възможности. Освен това,
когато темата регламентира детето и не му позволява
свобода, то също може да се откаже. За да бъдем сигурни,
че детето няма да се откаже, трябва да му се предлагат
така наречените широки теми за рисуване, защото при тях
то може да рисува много и различни неща според своите
способности и умения. Ако към това условие добавим и
възможността темата да се изпълнява групова от две и
повече деца, тогава гарантираме по-голяма сигурност и
увереност на всеки от участниците. Теми като „В парка“,
„Зима“, „Празник“, „Игри“, „Гараж“, У дома” и други се
предпочитат от деца с повече изобразителни умения и
опит и с богато въображение. Същевременно, поставени
за групово изпълнение, те дават възможност за изобразяване по избор на определени елементи на композицията.
Съвместната работа в случая дава увереност на децата с
по-малки изобразителни умения, че могат да се справят,
заради възможността останалите членове от екипа да им
помогнат. Така наречените тесните теми предполагат
изобразяването на един обект: Кукла, Ваза, Кола, Лекар.
Те не са подходящи за споделяне с друго дете и същевременно се предпочитат от деца с по-ограничено въображение и по-конкретни умения. Има случаи, когато темата
не се харесва на детето. За него тя с нищо не е свързана с
живота му и с опита му или предизвиква негативна
реакция. Ако детето се страхува от нещо (птици, куче) то
избягва да рисува по темата. В тези случаи нежеланата
тема не трябва да се натрапва на детето, а да се търси
друг вариант.
Освен това при подбора на темата трябва да се
има предвид и пола на децата. По правило момчетата
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предпочитат да рисуват коли, оръжия, войници. Момичетата предпочитат цветя, кукли, декорация, дрехи. Всички
деца обичат да рисуват играчки, герои от приказки и
анимационни филми, майка си, татко си, семейството и
познати. Има теми, които остават дълбоко в подсъзнанието на човека (2). През цялото свое съществувание
хората са рисували човек, къща, дърво, животни, море,
река, огън, небе, слънце, ден, нощ, луна. Децата
обикновено откликват на тези теми. И това не е случайно –
рисунките на тези теми сякаш правят нещо с детската
душа и я лекуват, възстановяват равновесието, дават
сила. И в този случай някоя от тези теми може да се окаже
по-близка за детето. Затова е необходимо да се дава
право на избор на всяко дете. В моменти на емоционална
несигурност и притеснение почти всяко дете иска да
рисува и обикновено рисува своя дом, своето семейство,
цветя, дърво, слънце. Това е доказателство за важността
на рисуването при преодоляване на напрежение и
нестабилно поведение у детето.
Рисуването по свободна тема е много трудно. Дори
и възрастен не може да се справи с това. В случая са
важни и възрастта и самото дете. Децата от 3 до 7 години
са способни да рисуват свободно. Но и тях трябва да ги
насочат, за да не се разсеят в многообразните възможности. Неуверените деца, които са с ограничени възможности, непременно трябва да получат конкретна тема.
Нужна им е задача, но не сложна. Освен това се нуждаят
от емоционална поддръжка. Детето трябва да приеме
темата, за да може да работи с желание по нея. Ако
детето се откаже, учителят трябва да разговаря с него и
да потърси причината за тази неувереност. Същевременно той трябва да намери подходяща форма да повиши
детската увереност, да го убеди във възможностите му и
да продължи да рисува. У детето трябва да се пробужда
интерес към темата, а не да се уговаря да я приеме. В
случай на неуспех, педагогът трябва да позволи на детето
да не рисува в момента, но не трябва да го оставя
самотно и бездействащо. Може да му се предложи да
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обслужва останалите деца – да донесе вода за измиване
на четките, да подреди флумастерите и т.н. Учителят
може да направи показ на действието, като рисува на
неговия лист и да обяснява, а детето да гледа и да слуша.
Може да го накара да смесва боите или да прави нещо
друго. Важно е да не поставя детето в ситуацията да
рисува каквото иска и да не му обръща повече внимание.
Важни изисквания при използване на изобразителните изкуства за работа с агресивни деца, освен
характерните за работа с всички останали деца, са:
Съобразяване с възможностите и интересите на
детето;
Засилване на мотивацията на детето да рисува и
повишаване на критичната му самооценка;
Достъпна задача и възможност да достигне до
определен резултат;
Създаване на благоприятна среда, която да не
разсейва детето, а да съдейства за концентрация
на вниманието му;
Осигуряване на всички необходими материали за
решаване на поставената задача;
Предварително запознаване с различни техники на
изобразяване, за да се улесни детето при
реализация на темата.
Съвместна работата по определена тема
Тук, както и при всички видове съвместна работа на
децата се спазват вече описаните изисквания. Важно е да
отбележим, че подборът на тема за съвместно рисуване е
много важен. Трябва да се избере такава тема, която да
позволява разделянето ѝ на подтеми, които да се
нарисуват от отделните участници в групата за съвместна
работа. Много подходящо е илюстрация на позната приказка. Тогава децата се договарят кое дете кой момент от
приказката ще нарисува. Всички работят самостоятелно,
но е възможно всяко дете, което се затруднява, да поиска
помощ от останалите. Груповото илюстриране на приказки
има голямо значение за установяване на приятелски,
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доброжелателни отношения и за преодоляване на агресията у някои от участниците. Важно е в случая учителят
правилно да организира групите, да подбере най-подходящата за илюстриране приказка и да разкрие пред
децата нравствените послания, които тя съдържа. Така,
паралелно с рисуването, всяко дете многократно обсъжда
с останалите характера на героите в приказката, как те
изглеждат и какво правят в съответния момент от
приказката. Децата трябва да изобразят и езика на тялото
– дали героят е уморен, изплашен, радостен, тревожен. Те
използват и езика на цветовете – топли, студени, ярки, за
да покажат настроението на изобразявания момент.
Важно условие за ефективност на тази форма е
правилното поставяне на задачата, договарянето между
децата за разпределяне на задачите, изтъкване на
необходимостта от взаимопомощ и взаимно уважение,
обсъждане на резултатите.
Добре е децата да привикват да се самооценяват –
дали са постигнали желаното изобразяване, какви цветове
и техники са използвали, имало ли е взаимопомощ, били
ли са добронамерени. След това може да се премине и
към даване на оценки за работата на останалите от екипа,
като и тук се спазват някакви предварително зададени
критерии за оценка на рисунката. Това се прави с цел да
не се отива към оценки заради симпатии или антипатии
между децата от рода на: „Рисунката ми харесва, защото
то (детето) ми е приятел и е добро с мен“ или „Тази
рисунка не ми харесва, защото то (детето) е лошо, бие се
и не ми е приятел“. Подобни оценки не допринасят за
преодоляване на агресивните тенденции у някои деца, а
тъкмо обратно – могат да предизвикат конфликт и гневно
поведение заради обида. При това оценяване е добре да
насочим децата да говорят за изражението и настроението на героите от рисунката. Децата трябва да се насочват да говорят от името на героя, който са изобразили –
герой от приказката или от близкото обкръжение на
детето. Това може да им помогне да си изяснят някакъв
проблем или страх. В същото време е сигнал за педагога,
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че има някакъв проблем около детето, който трябва да се
изясни и разреши.
Много важно при тези обсъждания и оценки е да
присъства позитивния тон и доброжелателните изказвания. Не бива да се допускат обидни и отмъстителни
преценки. Така децата ще се възпитават да преодоляват
негативизма си и евентуално озлобление и агресивни
намерения.
При съвместното рисуване възрастният (педагогът)
трябва да направи заключителна преценка, като обърне
внимание не само на техниките и използваните цветове,
но и на настроението и поведението на героите, които са
изобразени. Важно е да се завършва с доброжелателен и
позитивен тон.
6. РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ПРОЯВИ И
ЗА ВЪЗПИРАНЕ НА АГРЕСИЯТА

Раждайки се, детето има само два начина да
реагира – удоволствие, когато е сито, когато му е удобно и
топло и неудоволствие, когато е гладно, когато го е страх,
когато го боли или му е студено. Удоволствието се
изразява за околните във вид на усмивка, пърхане,
гърлени радостни звуци, радостно гукане, покой или
спокоен сън. Своето неудоволствие детето проявява чрез
плач, вик, сумтене, в по-късна възраст – във вид на
дърпане, отказ от храна. Още по-късно се проявяват
протестните реакции, насочени към разрушаване на това,
което според него е ценно за този, който го е обидил. За
околните това може понякога да изглежда като
немотивирана
агресия,
която
често
принуждава
родителите да почервеняват от напрежение и сдържан
гняв и да изпитват смесени чувства от срам, яд и страх от
агресивното поведение на тяхното дете. Това на свой ред
тласка родителите към забрани за изразяване на
агресията. Желанието на родителите да не допускат
агресивно поведение на детето си е продиктувано и от
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социалните изисквания. На никой родител не му е приятно
да слуша оплакванията на учители, педагози, треньори за
деструктивното поведение на собственото им дете. По
правило първата реакция на родителите е упрек или
наказание на детето с цел да го научат, че така не трябва.
Това, обаче, рядко води до решаване на проблема. В
случая е много важно да се разбере за какво иска да ни
съобщи детето със своето поведение, какво иска да ни
покаже. Би било по-лесно и по-полезно да се разбере
какво означават тези агресивни прояви и тогава да се
разберат причините, а след това да се реши как да се
действа.
Като имаме пред вид, че детето усвоява езика
много бавно и в определена последователност (найнапред назовава заобикалящите го предмети, след това
действията, които извършва с тях и накрая се запознава с
нещата, които не са от предметния свят, включително и
неговите чувства), можем да бъдем по-снизходителни към
първите прояви на агресия и насилие – ухапване, щипане,
дърпане. Детето се учи да прави връзка между събитията.
То няма как да знае, че, като ухапе някого той изпитва
болка и ще поиска да си върне. Затова, когато детето
извърши подобна проява, трябва да се опитаме да
разберем какво послание ни изпраща. Какво точно иска да
ни каже или да ни покаже?. Това е сложен процес на
разшифроване на поведенческия “език” на детето (10).
Не трябва да се самоуспокояваме след първите
прояви на агресия от детето с мисълта, че в живота то е
спокойно и гальовно. Трябва да се разделим с илюзията,
че детето ни не е способно на агресивно поведение или
действие. Всяко дете инстинктивно може да прояви
агресия, ако усеща заплаха за себе си или за нещо
любимо – човек или играчка. То може да се почувства
застрашено, когато посегнат на неговата територия – в
най-честите случаи това е неговото семейство. Найразпространените случаи, когато детето излишно се
дразни на видимо безобидни стимули са свързани с
чувството за не безопасност. Това е основно чувство,
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което се формира у детето още с неговото раждане и е
свързано с това какъв образ на външния свят майката е
предала на своето дете. Например, ако при раждането
майката преживява лична драма, тревожна е за своето и
на детето си бъдеще, изпитва отчаяние и тъга, поради
липсата на категоричен ангажимент от страна на бащата
на детето. Детето, за което още няма разделение на Аз и
не-Аз, се изпълва със същите чувства. Неустойчивите и
неизяснени взаимоотношения между родителите, честите
спорове, скандалите са първата реална действителност, с
която детето се сблъсква. Тя му говори за това, че не е
безопасно за него, че има много болка, че нещата са
непредсказуеми, че всеки може да му навреди. В бъдеще
това може да прерасне в недоверие към всеки и към
всичко. За него всяко външно проявление може да
означава нападение. Страхът и тревогата, която детето
изпитва при контакт с другите водят до това, че всеки
сигнал се тълкува от него като осъществяване на найлошите му опасения. Агресивните изблици у такива деца
изглеждат много неочаквани и неразбираеми и плашат
възрастните. Те се опитват да контролират детето, но със
своите действия само усилват още повече страха му и то
може да премине към агресивни действия.
Много често на такива деца се лепва клеймо в
детската градина или училището. Учители и педагогически
персонал нетактично коментират на висок глас неговото
поведение и това, какво го очаква. Останалите деца чуват
и започват да подмятат пред него. Детето, чувствайки
такова отношение, започва да се безпокои още повече.
Често пъти то посяга на децата, които му подмятат
подобни неща. За това получава наказание от педагога и
така тревогата му нараства още повече. Неговият страх му
пречи да се съсредоточи и да се учи, макар да е
интелигентно и любознателно дете. Това на свой ред
предизвиква тревога и недоволство у родителите и те
предприемат мерки. Но какви! Обикновено наказание,
заплахи, предупреждения. Без да са направили опит да
разговарят с детето и да открият причините за това. Така

176

се получава омагьосания кръг, от който не може да се
излезе. Ще дам един пример: Мартин е на 8 години. Той е
любознателно, умно и любвеобвилно дете. Живее без
материални притеснения. Но между родителите му от
няколко години има напрежение, скандали и несигурни
отношения. Майката страда от несигурност за своето
бъдеще поради изневери на бащата, с когото нямат
сключен брак. Мартин по всяка вероятност е присъствал
или е чувал скандалите. Майката не му отделя
необходимото време и внимание за подготовка на уроците
и той леко изостава. Учителката си позволява да го
коментира в клас и да споменава, че ще бъде изключен от
училище. Децата започват да подхвърлят тези заплахи,
без дори да съзнават какво е това. Мартин се чувства
застрашен и проявява агресия – заплашва и удря тези,
които го заплашват. Учителката се оплаква отново и
прехвърля случая изцяло в отговорностите на родителите.
Никой не се интересува от чувствата на детето.
Какво може и трябва да се направи, докато още
проблемът е в самото начало? Най-напред трябва да
разберем дали агресивните прояви на детето са свързани
с вътрешно чувство за заплаха. За целта се опитваме да
поговорим с него. Но не като настойчиво го разпитваме за
това какво чувства – това по-скоро ще отблъсне детето от
разговора и ще го накара да се затвори. Ако сме разбрали,
че то е изплашено, просто му го съобщаваме, назовавайки
неговото чувство: „Ти се изплаши...” или „Ти си
наплашен...”, предоставяйки му възможност словесно да
излее своите чувства. По този начин ще дадем възможност на детето да разбере, че може да говори за чувствата
си, а не да действа. Така детето ще усвои езика на своите
чувства и ще му бъде много по-лесно да каже, че е
обидено, разстроено, изпълнено със злоба и т.н., а няма
да се опитва да привлече вниманието ни с ужасни
постъпки. Защото, явно не му е обръщано достатъчно
внимание, когато е спокойно и иска да говори, а само
когато избухне и удари някого. При това не трябва да се
злоупотребява с увереността, че възрастните знаят какво
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изпитва детето. Детето трябва да бъде активната страна в
случая и да разказва какво изпитва. Възрастният само
създава такава възможност и предоставя средствата.
Много е важно умението да слушаме детето. Така могат
да се узнаят много интересни неща от живота и страховете му (10).
Ако агресивните прояви на детето са толкова силни
и то е толкова изплашено, че не разбира кой стои пред
него – враг или приятел, най-доброто, което може да го
спре е сдържащата прегръдка. Ако го галим и целуваме
скоро ще утихне и ще се успокои. Всеки път това ще става
все по-бързо и с нанасянето на по-малко вреди. Такива
обятия изпълняват няколко важни функции: за детето това
означава, че ние можем да сдържаме неговата агресия, а
следователно и то няма да разруши това, което обича;
детето постепенно усвоява сдържащата способност и
може да я направи вътрешна. Така то само ще контролира
своята агресия. По-късно, когато се успокои, можем да
поговорим с него за чувствата му. Но в никакъв случай не
трябва да му четем нравоучения. Просто трябва да му
дадем да разбере, че сме готови да го изслушаме, когато
му е лошо и страшно (10).
Друг чест случай на агресивно избухване на детето
е сблъсъка с неизпълнение на негови потребности или
желания. Най-важната потребност на всеки човек е
потребността от обич. На детето му е жизнено необходимо
да чувства, че го обичат и ценят, при това го обичат
винаги безусловно, такова, каквото е, независимо от това
дали е направило или не това, което възрастните искат от
него. Когато детето е неуверено в тази абсолютна любов
на своите родители, то страда много и всеки път ги провокира с поведение, което потвърждава неговото предположение за тяхната не любов. Често такива провокации имат
вид на трудно изпълними или безкрайни желания. При
това всеки отказ кара детето веднага да си помисли, че
никой не го обича и че не е нужен на никого. В тези случаи
то страшно се озлобява. Детето обича искрено и безрезервно и не иска да допусне, че любовта му е безот-
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ветна. От друга страна, изпълнението на всяка прищявка
на детето също не решава проблема. Неговите съмнения
могат да се появяват отново и отново, например, когато се
сблъска с невнимание към неговите преживявания. За да
не се стигне до такива изкривени взаимоотношения,
трябва искрено да се говори на детето, че го обичаме и че
то е много скъпо за нас.
Когато става дума за искреност, трябва да имаме
предвид силната чувствителност на детето. То е в състояние да усеща, да вижда разминаването между нашите
думи и чувства и това може да доведе до конфликт в
душата му. Това от своя страна може да го накара да
престане да ни вярва. Игнорирането на тази потребност
на детето или пораждането на съмнение у него се
отразява на целия му психически живот и намира своите
проявления и по-късно в живота. Нанесените травми от
груби, неискрени или непремерени думи, от липсата на
отговори на жизненоважни за детето въпроси, оставя
травми и съмнения за цял живот. В този смисъл искреността е изключително важна, но когато се отнася до
изразяване на положителни чувства. Ако не обичаме
детето си, не бива от искрени подбуди да му кажем, че не
го обичаме, че то ни пречи. Дете, което се убеждава, че не
го обичат и още по-лошо, че го ненавиждат, решава, че полошо не може да стане и затова е способно на всичко. На
него не му е нужно да преживява, че може да загуби
обекта на своята любов. За какво му е този, който не го
обича? Детето може да се ожесточи, да започне да
отмъщава. Ако сме притеснени, ако мислите ни са заети с
нещо друго и това ни пречи да произнесем думата обич,
ако животът ни е пълен с проблеми, достатъчно е да
кажем за това на детето. Напълно разбираемо е, когато се
върнем от работа и сме изнервени от обстановката там,
да не изпитваме желание да разговаряме с детето си, още
по-малко да си поиграем с него. Но вместо да отсечем с
досада „Не ми досаждай с твоите глупости” или „Отивай си
в стаята и си играй сам”, по-добрата стратегия е да дадем
на детето да разбере, че го слушаме като просто повторим
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неговата молба. След това можем да му кажем какво
става с нас и как се чувстваме в момента, което ни пречи
да изпълним желанието му. Няма да е излишно, ако
добавим и едно уверение за това, че го обичаме и че
бихме искали в този момент да си поиграе сам. Подобно
трябва да бъде нашето отношение и когато детето иска да
му купим нещо, а то не е по джоба ни, или смятаме, че не
му е нужно. Достатъчно е да проявим съпричастност към
желанието му, да изкажем съжаление за невъзможността
да го купим, или да обясним защо не трябва да го купуваме. Ако отказът ни бъде съпроводен с такива обяснения
и съответната съпричастност, на детето ще му бъде полесно да го понесе. Така то ще се научи да не бъде егоист
и да се съобразява и с нашите състояния и възможности.
Ще свикне, че не всички негови желания могат и трябва да
се изпълняват и ще страда по-малко. Агресивното поведение на детето може да бъде свързано и с необходимостта да отстоява себе си. Появявайки се на белия свят
детето заема свое място в него и натрупва нещо свое. У
него се появява разбирането кое е Аз и кое Мое. То трябва
ясно да разбира границата между мое и чуждо. Затова е
най-добре да има своя стая, свои вещи и играчки. Ако това
е невъзможно, достатъчно е да му отделим един кът в
стаята и то да знае, че това е неговото пространство и
никой няма да нарушава границите му без негово съгласие. По същия начин детето има право и на свои чувства и
мисли, на усамотение и игри, които никой да не прекъсва и
разрушава. Така детето ще се научи да действа самостоятелно и да приема самостоятелни решения. Това възпитава у него и поемането на отговорност. Ако родителите
навреме осъзнаят, че макар да са му дали живот, то не им
принадлежи за винаги и има право на свой живот, това ще
им спести много тревоги и неудобства. Има няколко важни
периода, когато детето решава задачата със своята
самостоятелност и независимост: двегодишна възраст,
началото на училищния живот и пубертета. В тези
периоди децата особено остро реагират на вмешателството на техния живот, което се изразява в протестни

180

реакции. Ролята на родителите е да установят достатъчно
комфортна граница между допустимите протестни реакции
и недопустимите. Ако се установят много твърди забрани,
то детето много скоро ще започне да ги нарушава тайно от
родителите, изпитвайки триумф от това.
Когато дадем на детето пълна свобода, която
граничи с липсата на заинтересованост и грижа, детето се
чувства захвърлено и ненужно. Свободата винаги трябва
да бъде придружена с вътрешни правила и ограничения,
които да гарантират сигурността на детето. Освен това те
го карат да си изработи вътрешни морални норми, от
които може да се ръководи и по-нататък в своя живот.
Отклонението или увлечението в едната или другата
посока може да предизвика агресия, доколкото и в двата
случая се крие заплаха за собственото Аз.
Първото нещо, което околните трябва да
демонстрират на детето е, че те сами могат да се справят
с него. Виждайки тази увереност, самото детето се чувства
по-уверено. Втората задача на възрастните е признаване
чувствата на детето и неговите права над тях. Забраната
или силовият натиск над агресивните импулси на детето
много често могат да доведат до автоагресия (то само ще
си нанася вреда) или до психосоматични разстройства. И
накрая, да научим детето да изразява импулсите си по
социално приемлив начин: с думи или рисунки, с апликации или чрез играчки, или с действия, безобидни за околните, или в спорт. Защото агресията е огромна сила, която
може да служи като източник на енергия за поконструктивни цели.
От всички съществуващи социални общности, които
благоприятстват или възпират проявите на агресия и
насилие, семейството е първата, с която детето се
сблъсква. По степен на важност за появите на агресивност
то е най-важната социална институция за децата от
предучилищна и начална училищна възраст. Причините,
които благоприятстват проявите на агресив-ност могат да
се крият в активното насилие, което се проя-вява над
децата в семейството, както и в равнодушието и
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безразличието към чуждото страдание. Всички те създават особена психологическа атмосфера, в която по-лесно
се проявяват грубото физическо и морално насилие.
Суровостта на възпитанието и недостатъчно обоснованите ограничения по-често провокират протестно поведение
на детето отколкото очакваното послушание. Това на свой
ред отприщва прояви на агресия и насилие от страна на
родителите. Когато в семейството детето се възприема
като обект на въздействие, без да се зачитат неговите
воля и желание, то много често също започва да проявява
някакво насилие или агресия. Така детето от обект на
насилието и жестокост се превръщат в субект на насилие
и жестокост. Това неминуемо води до отчуждение между
родители и дете и препятства разбирателството в семейството. Детето става безчувствено към страданието и
болката на другите.
Проявите на жестокост между членовете в семейството и по-специално по отношение на децата имат
различна мотивация. В едни случаи това е стремежът на
родителите да изменят поведението на детето чрез строгост, насилие и наказания. В други случаи родителите си
отмъщават на детето, затова че се е родило, че им пречи
на свободния и безгрижен живот, че трябва да се грижат
за него, че не отговаря на техния идеал, че ги разочарова
или, че иска нещо. В трети – стресираните и напрегнати в
работата родители се разтоварват върху по-слабите от
тях в семейството – детето. Изливат цялата насъбрала се
от други обстоятелства злоба върху детето, защото то е
безпомощно и не може да се защити, защото е слабо. Има
и четвърти случаи, при които мотивите за жестокост се
крият в удоволствието от издевателството над ближния. В.
Е. Каган (7) отбелязва, че този мотив в много случаи се
маскира като социално одобрени педагогически цели.
Това прави наказанието още по-опасно педагогическо
средство за въздействие на личността. Жестокото отношение към детето допринася у тях да се развиват лъжливост,
страхливост и други черти, които пречат на социалната им
адаптация. Голяма роля в разпространението на жесто-
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кост и насилие играят средствата за масова информация.
Честото показване на негативни случаи от обществения
живот обърква и плаши родителите. Те са склонни да
пренасят автоматично видяното и чутото върху своите
деца и да ги наказват заради неизвършени простъпки,
застраховайки се от подобни беди. Тук сякаш все още е в
сила народната притча за детето и стомната за вода.
Изпращайки детето със стомна за вода родителят
предварително го наплясква, за да внимава как ще носи
стомната и да не я строши.
Много от съвременните семейства не са в
състояние да разберат своето дете. Търсейки спокойствие
след уморителния ден те издават своите заповеди и
забрани и при евентуално нарушение наказват своето
дете. С въпросите си, предизвикани от обичайната детска
любознателност и от необходимостта на детето да влиза в
контакт с най-любимите си хора, детето пречи на родителите си да следят филм или друго предаване по телевизията. Пречи им да довършат работата си от службата или
пречи да водят разговор помежду си. Забранявайки му да
ги безпокои, да играе, да вдига шум и други подобни, те му
пречат да изразява своята детска емоционалност. По този
начин неусетно го отчуждават от себе си и го подтикват да
търси други приятелства и довереници.
Какво още могат и трябва да направят възрастните? Най-напред всеки възрастен трябва да даде своя
принос в живота на детето. Той трябва да развива у себе
си способност за съпреживяване и разбиране на интересите и преживяванията на детето. Освен това у детето
трябва да се формира потребност от друг човек. Трябва
да усвоят такива норми и правила на взаимодействие в
обществото, които позволяват при всякакви обстоятелства
да намира конструктивни форми за взаимодействия с друг
човек (7).
Много е важно да се установят общи изисквания
към детето от страна на различните институции (семейство, училище, общество) и в същото време да има ясно
разграничение на отговорностите на всяка една от тях.
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Семейството носи отговорност на първо място за оказване
на морална подкрепа на детето, за формиране на
увереност в себе си и за възпитаване на активност при
решаване на собствените си проблеми. Обществото, което
се грижи за семейството, трябва да създаде условия за
неговото развитие и благополучие.
Възпитавайки у детето „главната добродетел“ –
послушание, възрастните формират у детето “изродена
емоционалност” и провокират протестно поведение. Това
се случва с тези родители, които не притежават способност за пълноценно емоционално общуване с детето и
избора на адекватни средства за самоизразяване. Според
В. Е. Каган подобен подход насочва детето към непослушание. То сякаш „подсъзнателно желае да поддържа в
своята представа образа на лошото дете, основният носител на злото, с който ние непременно трябва да се борим”
(7).
Под въздействие на обърканото съзнание на родителите се формира т.н. двойна идентификация на детето
(съществува разделението „аз за себе си” и „аз за
семейството”). Това съдейства за вътрешното отчуждение на детето от семейството. И дори при запазване на
високата емоционална привързаност на детето към родителите, на тях им е изключително трудно да пренесат
своите ценности (особено нравствените и духовните) в
следващите поколения. Така се пораждат случаите на психологическо насилие в семейството, чието крайно изражение е сексуалното, физическото насилие и жестокостта по
отношение на детето. Строгият стил на възпитание,
насочен към формиране на послушание, без детето да
разбира смисъла на забраните и на своите провинения,
води до повишена емоционалност. Това пречи на детето
да размишлява за своите действия и за последиците от
тях и му пречи да възприема нова информация за моралните принципи (пак там).
Важни предпоставки за възпиране на агресията са
стилът на общуване в семейството, формите за санкциониране на агресивни прояви и правилното дозиране на
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снизходителност и строгост. Обичта на родителите не
трябва да бъде обсебваща, егоистична, себична и задушаваща, а всеотдайна и реципрочна.
Допустими форми за санкциониране на нежелано
поведение са демонстрация на неодобрение на извършената простъпка, отстраняване от обща дейност, краткотрайно прекъсване на общуването. Освен това е важно да
се обърне внимание не само на формите за санкциониране, но и на стила на емоционално общуване на възрастния с детето, който съществува в семейството и е фон на
семейното възпитание. Всяко наказание се възприема от
детето като неблагополучие във взаимоотношенията с
възрастните и често допринася за увеличаване на психологическата дистанция с околните. Когато в отношенията
дете-възрастен съществува доверие, безопасност и тесни
връзки, когато му се обясни какво е неговото провинение,
тогава вероятността то да има конструктивно поведение в
ситуация на наказание е по-голяма. Детето трябва да
разбере какво е направило, да приеме наказанието и да
осъзнае поведението си. В противен случай у него възниква чувство за незаслуженост на наказанието, несправедливост, обида, озлобеност и, като краен резултат –
агресия.
Когато на детето се обясни, защо не трябва да
извършва агресивни действия, когато му се опишат
обстоятелствата, при които такива действия са особено
нежелателни, то има възможност да добие по-пълна
представа за моралните принципи за това кое е добро и
кое лошо, а не сляпо да се подчинява. То започва да
разбира, че може да се лиши от доверието на родителите
си, ако наруши забраните. Замисляйки простъпка, детето
ще предвиди загубата на доброто родителско отношение и
ще изпитва тревога. Ако изкушението не е много голямо,
тревогата ще го предпази от лошата постъпка (7).
Редица изследвания показват, че при социализацията на агресията присъстват два важни фактора: 1)
снизходителност на родителите; 2) строгост на наказанието на детето за агресивното му поведение.
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Снизходителността характеризира поведението на
родителите до извършването от детето на една или друга
простъпка. Когато родителите са прекалено снизходителни, т.е. не реагират по никакъв начин на негативните
поведенчески прояви на своето дете, то свиква с мисълта,
че всичко му е позволено, че не прави нищо лошо. При
малките деца липсата на санкция за неподходящо
поведение означава разрешаване на такова поведение,
защото те все още нямат собствени критерии за самооценка. Така, волно или неволно възрастните позволяват
агресивни прояви и те постепенно стават социално важни
и значими за детето.
Строгостта се проявява след извършване на
агресията. Това е другата крайност, която проявяват някои
родители към агресивните прояви на своето дете.
Особено, ако строгостта се проявява във физически
наказания, без възможност за обяснения от страна на
детето и на възрастния. В момента на агресия детето е
силно възбудено и това емоционално състояние пречи на
разумното обяснение или приемане на наказанието.
Същото се случва и с някои по-строги родители или
учители – те са силно афектирани, реагират рязко и не
дават обяснение за наложеното наказание. Физическите
наказания не променят към добро поведението на
агресивното дете. Нещо повече, те дават негативен
образец на поведение и всъщност внушават на детето, че
такова поведение, такава реакция е допустима.
Агресивността на децата е обусловена от една
страна, от проявата на враждебност и засилване на
агресивността в отговор на сурово наказание, а от друга
страна – от яркия пример на родителите, склонни към
агресивно поведение. Склонни сме да оправдаем проявите на жестокост по отношение на детето с това, че
постигаме социално желани цели. Понеже искаме да
помогнем на детето, ние го наказваме, за да не повтаря
простъпките. В резултат детето привиква към мисълта, че
агресията е нормален начин за преодоляване на фрустрацията. Освен това съществена причина за появата и
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трайното присъствие на агресията в поведението на
детето е формираният още в детството му егоцентризъм –
“Аз като фокус на съзнанието”. Това пречи на детето да
вижда желанията, обидата и болката на другите, в случая
на потърпевшото от агресията дете. Освен това, много
често учим децата да поемат отговорност само за
желаните резултати от своите действия. Хвалим ги за
добре свършена работа и не забелязваме или не отчитаме грешки и грубости.
Когато този стил на общуване и възпитание се
наруши за сметка на тоталитарния и авторитарния подход,
се постига само дълбоко отчуждение между родители и
деца. Конфликтите в семейството объркват детето и не му
предлагат идентификационен образец. Напрегнатият социален и икономически живот поражда противоречиви
изисквания от страна на родителите към детето. В
напрегнатия живот те често не могат да сдържат собствения си гняв и проявата на агресия по отношение на
детето. В същото време изискват от него доброжелателност. Това обърква детето и го затруднява при избора на
правилно поведение в определена ситуация. В много
случаи семейството поема отговорност само за положителните резултати в развитието на детето. Недостатъците
и пропуските се отдават на детската градина, училището,
обществото, като цяло и на улицата. Често пъти самото
училище като институция провокира проявите на насилие
от страна на родителите към детето. Порочна е практиката учителите да съобщават публично (на родителска
среща) за негативни прояви на някое дете. Освен това те
не пропускат да подчертаят, че отговорността в случая е
изцяло на родителите, че детето им е невъзпитано и с
него трудно се работи. От родителя се изисква да предприеме съответните мерки. В такава ситуация родителят
не се чувства по никакъв друг начин, освен унизен, обиден
и засегнат. Освен това, в повечето случаи той се изпълва
с гняв към своята рожба и усилено мисли за такова
наказание, което да удовлетвори накърненото му его.
Резултатът обикновено не закъснява – недостатъчно
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добре обмислено морално въздействие или физическо
наказание. Предприетите мерки отразяват не толкова степента на реалната простъпка на детето, колкото степента
на преживяния от родителя срам пред учителя и останалите родители. В този случай и дума не може да става
за справедливо наказание. Тъкмо обратно – сега е ред на
детето да изпита същия срам и унижение, да се почувства
неразбрано и в крайна сметка да се озлоби. Вместо
поведението му да се промени към по-добро става обратно – детето замисля начин да си отмъсти, и на родителите
си, и на учителя. То се чувства предадено, наклеветено,
неразбрано. При цялата тази семейна вакханалия всички
се оказват губещи. Учителят получава нови порции
лудории, при това по-изобретателни и досадни, родителят
губи част от доверието на своето дете, а самото дете се
зарежда с доза озлобление. Освен това в тази ситуация
родителят остава с илюзията, че е направил всичко, което
е по силите му и изпитва определено измамно удовлетворение. То обаче се оказва бомба със закъснител, която
ще избухне най-неочаквано и като гръм от ясно небе.
Нещата трябва да се променят и от страна на
учителите, и от страна на родителите. Подходът на
учителя да порицава и набеждава провинилия се ученик
публично е изцяло погрешен. Това уронва достойнството
както на ученика, така и на родителите му. Кой би искал
публично да му съобщят, че детето му не е добре
възпитано, че не учи достатъчно, че резултатите му са
плачевни? Необходимо е в практиката да навлезе доверителния стил на общуване, при който освен че се разговаря
насаме с родителите за проблемите на детето им, те се
поднасят с по-голяма тактичност. Винаги трябва да се
търси някакво обяснение за поведението. Освен това
учителят като квалифициран и образован трябва да
предложи оптимистична прогноза за изхода от кризата, а
не да оставя всичко в ръцете на родителите. Той трябва
да предложи и вариант на поведение и общуване на родителите с детето. Така се дава възможност на родителя да
преодолее своето раздразнение, да осъзнае провинение-
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то на детето си, да потърси причините и обяснението за
това и едва тогава да води възпитателна беседа с детето.
Има и случаи, когато родителят не реагира на провинението на своето дете и проявява равнодушие към неговите
лудории. Обясняват го с това, че чедото им е малко, че е
станало случайно. Равнодушието способства за създаването на такава психологическа атмосфера, в която грубото
физическо и морално насилие стават по-вероятни.
Работа с родителите на агресивното дете
Работейки с агресивни деца, възпитателят или
учителят трябва преди всичко да установи контакт със
семействата. Възможни са два подхода: или да даде
препоръки на родителите как да общуват с детето си, или
тактично да им препоръча да се обърнат към психолог.
Там, където има училищен психолог е най-добре той да
осъществи тези контакти. Когато не е възможно да се
установят лични контакти е добре да има табло с
информация за родителите, която да дава съответните
препоръки. Подобна таблица или друга информация може
да стане отправна точка за разсъждение на родителите за
собственото им дете и за причините за възникване на
негативното им поведение. Това от своя страна може да
подтикне някои от родителите да потърсят контакт с
психолога или учителите.
Главната цел на подобна информация е да покаже
на родителите, че една от причините за проява на агресия
при децата може да е агресивното поведение на самите
родители. Ако в семейството има постоянни скандали и
викове, е трудно да се очаква, че детето ще бъде добро и
спокойно. Освен това родителите трябва да разберат
какви са последствията от едни ли други дисциплинарни
въздействия, оказвани на детето им, в близко бъдеще и в
пубертета.
Различни
изследователи
на
детската
агресивност
предлагат
различни
начини
за
взаимодействие с родителите на агресивното дете. Тук ще
предложим някои от тях с надеждата, че могат да са
полезни за практиката.
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Е. К. Лютова и Г. Монина, например предлагат следните
„Правила за работа с агресивните деца“ (8):
1. Бъдете внимателни към нуждите и потребностите
на детето
2. Демонстрирайте модел на неагресивно поведение
3. Бъдете последователни при наказанията на детето,
наказвайте за конкретни постъпки
4. Наказанията не трябва да унизяват детето
5. Обучавайте го в приемливи начини за изразяване
на гнева
6. Давайте възможност на детето да проявява гнева
си непосредствено след фрустриращо събитие
7. Обучавайте го да разпознава собственото си
емоционално състояние и състоянието на околните
8. Развивайте способност към емпатия
9. Разширявайте поведенческия репертоар на детето
10. Отработвайте навик за отреагиране в конфликтна
ситуация
11. Учете го да поема отговорност
Всички изброени правила няма да имат положителен резултат, ако са еднократни и непоследователни.
Напротив, непоследователността в поведението на родителите може да доведе до влошаване на поведението на
детето. Необходими са търпение и внимание към детето и
неговите нужди и потребности и постоянно отработване на
навици за общуване с възрастните. Това ще помогне на
родителите да подобрят взаимоотношенията си със
своето дете.
Л. Юрганова дава някои препоръки към родителите,
към които спада и т.н. меко физическо манипулиране. Тя
смята, че, когато ситуацията е напрегната, детето упорито
иска да направи нещо, което е неприемливо или опасно за
здравето му, молбите и дружеските обръщения към него
не са ефективни. Например, няма смисъл да уговаряте
детето да не пипа горещата ютия или печка, тогава, когато
ръката почти се е докоснала до горещата повърхност. В
тази ситуация е по-добре да отведете детето възможно
по-далече от този обект, а след това да обясните, защо
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сте постъпили така. Този способ е най-ефективен при наймалките деца, които имат много беден познавателен и
социален опит (22).
Заповедите и наказанията могат да предизвикат
или гняв или постоянно потискане на този гняв у детето.
Затова родителите трябва да наказват детето само в
краен случай. Ако гневът постоянно се потиска (доколкото
детето не винаги смее да се противопоставя на по-силния
възрастен), то той може да премине в пасивно-агресивни
форми на поведение. Детето може да започне да действа
подмолно, специално да прави нещо, “злобеейки”, “на пук”,
на възрастните, за да ги дразни и да ги предизвиква да го
накажат. Например, подчертано и неестествено бавно за
него да се облича или обува, когато бързат за театър или
друго забавление. Струва ми се, че печеливша стратегия в
такъв случай би била отмяна на посещението за цялото
семейство или само за детето, ако това е негово любимо
място. Без родителите да изпадат в ярост или гняв. Много
спокойно се съобщава, че посещението се отлага и няма
да има ново докато всеки член на семейството не се научи
да се приготвя бързо и навреме. Това е особено
ефективно, когато се отнася до любимо за детето
забавление. Трябва да се избере подходящия момент.
Техника за модификация на поведението – тя е
много проста: за добро поведение на детето то получава
поощрение, а за лошо – наказание или лишаване от
привилегии. Обаче и този метод не трябва да се използва
прекалено често, иначе родителите ще се уморят от
постоянните въпроси на детето “А какво ще получа за
това?”
Пак според Л. Юрганова (22) най-добре е при
конфликтна ситуация просто да излезем от зоната на
конфликта и да решим проблема тогава, когато сме в
състояние да говорим и действаме без емоции. Найдобрият гарант за самообладание и адекватно поведение
на детето е умението на родителите да се владеят.
Проблемът е там, че много от родителите не умеят да
управляват собствения си гняв. В резултат на това тях-
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ното дете усвоява тези навици за адекватно изразяване на
гнева. Всъщност няма универсален начин за изразяване
на гнева, подходящ за всички хора и при всички случаи.
Ако нещо помага на един, то може да е съвършено
неприемливо за друг. Затова е най-добре да се следва
едно от „златните” правила: ако не знаеш какво да кажеш
– по-добре замълчи (така няма да кажеш нещо излишно),
ако не знаеш какво да направиш – по-добре не прави нищо
(няма да направиш това, за което може да съжаляваш).
В САЩ, в Денвър и Нашвил, под ръководството на
Ф. Стрейн и М. Тим е разработена програма за дългогодишна намеса и тренинг на родители за създаване на
умения за работа с деца от предучилищна възраст, които
имат различни форми на агресия и антисоциално
поведение. Тези действия са предизвикани от факта, че
децата с емоционални или поведенчески разстройства
формират популацията от младежи, които са предизвикателни, непокорни, неотстъпчиви и създаващи много
неприятности. Според тях поведенческите проблеми подлежат на коригиране и развитие още в предучилищна
възраст. Нещо повече, те твърдят, че стабилизирането на
агресията около десетгодишна възраст е равностойно на
изграждането и стабилизирането на интелигентността в
тази възраст. С други думи, така както интелигентността,
придобита в детска възраст остава като достояние на
личността за цял живот, така и придобитата, развита и
установена агресивност остава достояние на личността,
ако не приключи към тринадесетата година и е възможно
да се превърне в хронично поведение. В случая найефективната стратегия за премахване на ранните поведенчески проблеми е ранната намеса, насочена към
развитие не само на взаимоотношенията родители-дете,
но и на взаимоотношенията възрастни-дете. Не трябва да
гледаме на тези деца като на мъчители на другите, като на
нарушители на реда и дисциплината.
Тъй като всяко дете се стреми непрекъснато да
спечелва вниманието на родителите си или на възпитателите, те трябва да задържат неговото внимание и енер-
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гия с ангажирането в позитивни, развиващи и подходящи
дейности. Родителите могат да помислят да бъдат побдителни при наблюдението на детските дейности, да
помогнат на своето дете да си постави собствени цели и
да засилят семейната и обществената поддръжка за него
и за самите тях.
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Глава 5. ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА
ПЕДАГОЗИ ЗА РАБОТА С АГРЕСИВНИ ДЕЦА

Непрекъснато сме свидетели на прояви на агресия
и агресивно поведение сред учениците. Още по-лошото е,
че напоследък в медиите се показват и случаи на
агресивно поведение и насилие на учители към децата и
учениците и агресивност, проявена от децата към техния
учител. Прави впечатление, че агресията на учителите е
била провокирана от самите деца. Понякога това става
случайно, но често е резултат на съвсем целенасоченото
провокиране от страна на децата. Това се случва найчесто на неуверените, нестабилните, колебаещите се в
поведението си учители. Когато децата с агресивно
поведение разберат, че насреща си имат такъв учител, те
добиват смелост да изявяват своята агресивност. В много
случаи учителите са безсилни да реагират адекватно на
детското поведение, защото всъщност никой не ги е
подготвял да работят в такива условия. Те не знаят как да
реагират при провокации и подстрекателство. Като се има
предвид и факта, че общата картина на българското
учителство в момента е, че те са на възраст между 40 и 55
години, което предопределя факта, че не са били
специално подготвяни за работа в условия като днешните,
е необходимо да се разработват специални квалификационни програми за намеса, предотвратяване и решаване
на конфликти и изблици на агресивно поведение. Освен
това доказано е от теорията и практиката, че когато още с
постъпването си в детската градина или училище с децата
се работи за дисциплината и спазването на училищните
правила, тогава и проявите на насилие са по-редки. Много
от известните съвременни изследователи на агресията у
малките деца (П. Бъгин, 23; Ф. Стрейн, 34) предлагат
специални програми за редуциране на ранните поведенчески проблеми и прояви на насилие. Те включват качествени програми за целодневни грижи, използващи педагогическите достижения в развитието на детското поведение, учителски тренинги, фокусирани върху подходящи
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техники за управление на групата или класа, тренинги за
родителите и подкрепа за овладяване на родителски
функции, техники за отглеждане на деца и за изграждане
на взаимоотношенията дете-родител. Програмите, които
са фокусирани върху поведенческия дефицит на двете
страни – родители и деца дават по-добри резултати,
отколкото програмите, насочени изключително към поведението на децата. Тези автори настояват, такива програми да се прилагат още в предучилищна възраст, което има
по-голям ефект и е по евтино, отколкото в началната училищна възраст, когато това е по-трудно и по-скъпо. Така
например в Канада се работи за прилагане на програми за
интервенция още от раждането до петгодишна възраст за
деца в риск, както и за техните родители.
В изследване, посветено на намаляване и превенция на детската агресия, Филип Стрейн (34) предлага
програми за намеса и подпомагане на родителите на деца
с агресивно и антисоциално поведение. Те съдържат три
модула: 1. Тренинг за поведенчески умения; 2. Тренинг за
социални умения; 3. Предучилищен модул.
На тренинга за поведенчески умения присъства
цялото семейство. Те се отнасят за деца, които имат поведенчески проблеми като неподчинение, агресия, деструктивност, избухвания, самонаранявания. Тези тренинги
могат да продължат една или две седмици, като всяка от
тях има специални задачи. Първоначално, в първия и
втория ден се дава информация на родителите за програмата, прави се преглед на историята на проявите на агресия, дискусия за детските интереси и поведенческите особености, и последователността на предстоящите дейности. След това, чрез игри, се работи за поведението между
възрастен и дете. Тренингите за социални умения са предназначени за деца и родители, но не се правят по семейна
линия. Те са с индивидуални задачи за всяко дете и се
провеждат с група от 2 до 4 деца с един или повече
възрастни.
Модулът за предучилищна възраст осигурява
условия за тренинг на родителите като те работят с всяко
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от децата. На тренингите трябва да присъства цялото семейство. Те се провеждат в занималнята или класната
стая. Занималнята е мястото, където децата придобиват
или усъвършенстват умения, необходими да се справят
успешно и извън програмата. Подобна програма трябва да
се провежда под контрола на родителски състав и с
помощта на предварително подготвени за целта учители.
Работи се по предварително определени задачи, процедури, методи и поведенчески критерии. Всяка от задачите
се конкретизира според проблемите на детето. Те се
описват много точно според данните на родителите. За
всяко действие се предлагат съответни поведенчески
реакции на родителите. Името на програмата обобщава
проблемът на детето. Например програма: “Агресия/неуважение на пространството на другите” (35). Когато детето
не наранява никого, отнася се внимателно и уважава
личното пространство на всеки, възрастните трябва да го
поощрят. Предлагат се няколко различни начини за поощрение, които включват в себе си позитивност, знакова стимулация на доброто поведение и награда.
Позитивността се осигуряват чрез обръщане на
специфично, позитивно внимание на детето – възрастният
отбелязва всеки, макар и малък поведенчески успех с
някаква реплика от рода на: „Знаех си, че можеш да го
направиш“; „Вярвах в теб“; „Доволна съм от това, което
направи“.
Знаковата стимулация на доброто поведение включва даването на специални знаци на детето в края на
определена дейност или задача.
Награждаването се случва, когато детето спечели
по два или повече от специалните знаци – да покара
любима количка, да поиграе с любима кукла или друга
играчка.
Когато детето, нарушава чуждото пространство,
удря, рита, щипе, бие, хвърля играчки или други предмети,
възрастният не го наказва, а използва следните похвати:
пренасочване, обяснение, отнемане и преместване на
играчката, която е предизвикала агресията.
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Пренасочването означава обръщане внимание на
потърпевшото дете, пренасочване на агресивното към
някаква дейност и извеждането му в неутрално пространство.
В края на дейността обясняваме на виновното дете
защо няма да получи специалния знак и как може да го
получи за предстоящата дейност.
За да се прекрати агресията, трябва да се премахне дразнителят – играчка, предмет, трето дете. Учителят
взима и скрива играчката дразнител, а ако причината е
друго дете, го отвежда в другата част на стаята.
Всяка от програмите се смята за успешна и
приключва тогава, когато за 5-7 дни се случат по-малко от
два инцидента.
Главното в случая е да се поощрява всяка добра
постъпка на детето и да се награждава, а агресивното
поведение да не се критикува в момента. Изчаква се
детето да се успокои, сменя се мястото и дейността му, но
накрая не получава никаква награда за свършеното. Така
се дава възможност на детето да осъзнае последствията
от своята агресивност и да разбере, че няма ненаказана
простъпка.
Подобни предписания и препоръки дават и
психолозите от САЩ (35). Те смятат, че ефективността на
препоръките зависят от възрастта и опита на децата, от
индивидуалната им характеристика и от семейните и
обществените ценности. Според тях използването на
следните техники, могат да улеснят работата в групата
или класа.
Да се игнорира поведение, което е дразнещо, но не
е опасно нито за здравето на останалите деца, нито
за реда и дисциплината – например щипане,
ругаене, избухване. Ако всеки път при подобно
поведение се отделя прекалено голямо внимание
на виновника дори и под формата на наказание, то
често се възприема от детето като награда. Както
казахме вече, някои деца проявяват агресия, само
защото са забелязали, че тогава им се обръща,
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макар и негативно внимание. От друга страна
трябва да се обръща внимание на доброто
поведение на същото дете. Това му действа
стимулиращо и е ефективно за неговото поведение. Например може да се обърне внимание на
това, че избухливото дете е помогнало на друго или
се е замислило преди да ритне строежа или да
хвърли играчката. В същото време, когато се прави
преценка на дейността на децата се подчертава, че
въпросният палавник няма да получи награда или
знак, защото е бил невъздържан и груб.
Пренасочване на детското внимание в момент на
конфликт или избухване. Така се дава възможност
на детето да се успокои, да обмисли постъпката си
и да се включи в нова дейност. В момент на
конфликт или криза не е препоръчително и за
самия възпитател или родител да оценява
поведението и постъпката, защото той също е
възбуден и има опасност да не бъде обективен и
справедлив. След като напрежението спадне и
обстановката се нормализира могат да се предприемат стъпки за справедливо наказание и санкциониране.
Възрастният трябва да бъде позитивен в своите
изисквания. Детето трябва да е наясно какво
очакват от него в определена ситуация. По-добре е
да се казва на детето какво да прави, отколкото
какво да не прави. („Говори спокойно” отколкото
„Спри да викаш” „Играй само с твоите играчки”
отколкото „Не взимай чуждите играчки”). Ако
заплашваме детето с недоизказани мисли и
недомлъвки от рода на „Само смей да си лош и ще
видиш какво те чака”, не можем да очакваме
положителен резултат. Децата са много малки, за
да разберат какво точно искаме да им кажем. Те са
по-скоро любопитни и на всяка цена ще проверят
какво ще се случи, ако са лоши. Та нали те толкова
силно искат да им обърнем внимание! След като
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сме поставили определени позитивни изисквания
към детето, не трябва да пропускаме искрено да го
похвалим, ако то се е справило („Много съм
доволна, ти успя да говориш спокойно и да не
крещиш. Заслужаваш награда”. Или „Видя ли, че
можеш да играеш само с твоите играчки. Радвам се
за теб. Получаваш звездичка за това”.)
Естествените и логични резултати от непослушанието на детето могат да му дадат добър урок.
Когато малкото дете, въпреки че сме го възпирали
доброжелателно и с приятелски жест от опасни за
него действия, упорито иска да ги повтори, найдобре е да го оставим да го направи, ако не
застрашава здравето му. Можем – ако детето е
достатъчно голямо – да му позволим да види
връзката между неговото действие и нашата
реакция. Например, ако е надраскало стената, му
отнемаме моливите и го караме да почисти
стената. Така най-сигурно ще се убеди, че тази
постъпка не му носи нищо добро. Ако си скъса
книжката, въпреки нашата забрана, тя му се отнема
и няколко дни остава без книжка, като му се
обяснява защо. Разбира се това не трябва да се
случва, ако е застрашена сигурността на детето. Не
можем да позволим на детето да пипне гореща
печка или ютия, само за да се научи от опита си.
Намесата понякога е необходима. Когато деца се
карат или се бият, учителят трябва да се намеси.
Ако е възможно, трябва да слезем до нивото на
детските възприятия и да погледнем случая през
техните очи. Трябва да им покажем, че сме
разбрали, че са объркани. Ако са се скарали за
играчка или друг предмет, играчката се отнема,
докато се успокоят. Всяко от децата се пита за
причината за караницата и внимателно се
изслушва. Ако са достатъчно големи и двете деца
се насочват да помислят за начин, по който могат
да разрешат проблема. Помага им се да мислят за
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последиците и да потърсят ненасилствен начин за
решаване на спора. След това изпробваме предложеното от тях и, ако работи го оценяваме, ако ли
не – ги съветваме да потърсят друго решение и
отново да го изпробват. Ако дете бие и наранява
друго дете, първо говорм с жертвата и ѝ даваме
възможност да каже какво иска и как се чувства.
При това окуражаваме жертвата да погледне агресора и да му каже как се чувства. (Не ми харесва,
когато ме удряш и блъскаш. Това ме наранява и ме
ядосва). Агресорът, който също се нуждае от
внимание го получава, но в критичен аспект.
Използване на паузата (прекъсването) като метод.
Това трябва да става внимателно. Този метод се
използва, за да се даде кратко време за изчакване
и за размисъл и на двете страни. Ако решим да
използваме този метод, времето наистина трябва
да е много кратко (не повече от 1 мин. за всяка
година на детето; ако е на 3 години му се дават 3
минути). Броим на пръсти и на глас, обясняваме на
детето за какво става дума и трябва да спазваме
следните изисквания:
Паузата да не се използва, за да се унижава
и заплашва детето;
Избира се безопасно и наблюдавано място,
където детето да е мирно, тихо и необезпокоявано.
На детето се обяснява да бъде тихо, да не
говори с никой, докато се успокои и да си помисли какво е
извършило;
Напомня му се, че след изтичане на паузата
ще си поговорите двамата за неговото поведение;
След изтичане на паузата обещанието се
спазва и се провежда разговор с детето за случката. Не е
желателно да го назидаваме, нито да му изнасяме
нравоучителна беседа. Разговорът има за цел детето да
си изясни простъпката и да осъзнае, ако е възможно какво
е направило. След това заедно се търси решение. При поголемите деца много добре действа, ако им се предложи
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само да си изберат наказание. При това можем да
приемем или не тяхното предложение. Ако не го
приемаме, се мотивираме защо. Това е сигурен начин
детето да разбере степента на своята простъпка и
виновността си.
Както вече казахме един от факторите за прояви на
агресивност са агресията и насилието, които децата
виждат по телевизията и във филмите. Учителите трябва
да преминават определени тренинги за анализ на телевизионни предавания и филми и за насочване на децата към
правилното им разбиране и интерпретиране.
В заключение можем да кажем, че ранните прояви
на детска агресия, които се срещат все повече сред помалките деца, могат да се намалят или прекратят
напълно, когато насочим повече внимание и усилия към
възпитанието на децата, към премахване или намаляване
на факторите, предизвикващи агресия и към използване
на различни стимули и техники, които възпират агресията
и формират умения на емоционалната интелигентност.
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