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Дисертационният труд ”Социализация на агресивни деца
в начална училищна възраст в условия на музикално –
изпълнителска дейност” е обсъден и насочен за публична защита
на разширен съвет на катедрата по „Социална педагогика“ към
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Дисертационният труд е структуриран в увод, четири
глави, заключение, библиография и приложения. Основният
текст е в обем 156 страници, литературните източници са 129
заглавия на български, руски, английски и немски език, от които
15 са електронни, приложенията, които са на хартиен носител в
книжното тяло на дисертационния труд (23), а на електронен
носител извън него - 1.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои
на … …… 2017 г. от ….. часа в зала № ……. на ШУ „Еп.
Константин Преславски”.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
В увода на дисертационния труд се разкрива актуалността
на проблема за социализация на агресивни деца в начална
училищна възраст. В последните десетилетия все по-широко
място заема агресивността в обществото, като се изявява все почесто в начална училищна възраст. Агресията и агресивността са
явления, за които се дискутира по различни поводи и се
интерпретират в различен смисъл. В каквато и форма да се
проявява, тя е поведение, което цели да причини загуба или вреда
на друго живо същество.
В анализираната литература свързана с агресията при
деца от начална училищна възраст се отбелязват: негативни
намерения, силово поведение, физическа и психична активност с
отрицателен

заряд,

обикновено

засилващ

се

в

хода

на

агресивното поведение. При децата от тази възраст агресивността
се определя като съзнателна – възниква „намерение” или поточно осъзната цел, осмислят се и подбудите, мотивите, а покъсно идва и планирането.
Известно е, че процесът на социализация се изявява във
взаимодействието между хората, в процеса на общуване,
взаиморазбиране.

Емоционалната

атмосфера

и

ситуации,

създадени при взаимодействието „човек – музикално изкуство“
благоприятства: за формиране на социални ценности у човека
като способност за възприемане и съпреживяване на други хора и

общности; за формиране на социален опит; за създаване на
потребност за взаимодействие, за взаиморазбиране с останалите
участници в музикотерапията.
Анализът

на

литературните

източници

насочи

изследването на проблема за агресията у децата от начална
училищна възраст в настоящия труд да се реализира чрез
използването на психологическия, педагогическия, естетическия,
комуникативния и т.н. потенциал на музикалното изкуство, като
на децата се предложи участие в групова музикално –
изпълнителска дейност /по избор инструментален състав или
вокална група/.
Това

изисква

разработване

на

артпедагогическа

технология за преодоляване на агресията у деца от начална
училищна възраст и тяхното социализиране, което определя
предмета на настоящото изследване.
Разработването

и

установяването

на

ефективна

артпедагогическа технология за преодоляване на агресията и
осигуряване на социализиране на деца от начална училищна
възраст, формулира целта на провежданото изследване.
Счита се, че прилагането на специфична и целенасочена
артпедагогическа

технология

при

деца

с

агресия,

чрез

използването на музикално – изпълнителска дейност ще обогати
тяхната емоционалната сфера, ще повиши тяхната субектна
активност

и

ще

формира

умения

за

самоконтрол

и

координираност на своите емоции и действия с останалите деца,
ще се създаде усет не само за самооценка, но и за взаимност.
С убеденост се приема, че прилаганата арттерапия чрез
музикалното изкуство ще разшири емоционалната отзивчивост на
децата, т.е. ще формира способност за съпреживяване на
емоциите заложени в музикалната творба, за съчувствие, за
споделена съпричастност, за емоционална взаимност. Общо
преживените

емоции

ще

съдействат

от

една

страна

за

социализирането на децата, а от друга ще създадат умението да
тълкуват емоциите на другите и желание да им съчувстват т.е.
ще се положат основите на социален интелект.
За

постигане

на

гореизложената

концепция

на

изследването се налага да се: събере и анализира информация
касаеща проблемите свързани с агресията при децата от начална
училищна

възраст

в

съвременната

литература;

апробира

научнообоснована музикално – терапевтична технология за
преодоляване на агресията у децата от начална училищна
възраст; определи мястото, ролята, форми на работа на музикално
– изпълнителската дейност при агресивни деца от начална
училищна възраст.
ПЪРВА

ГЛАВА

съдържа

теоретичен

анализ

на

съвременната литература третираща проблема за агресията.
Проследява се възникването на агресията. Очертава се същността
и характеристика на агресията, както и агресията сред децата в
начална училищна степен на агресията.

В първи параграф, въз основа на трудовете на различни
автори и информация в специализирани издания (З. Фройд, К.
Лоренц, Л. Бърковиц, Д. Долард, Ш. Тейлор, Е. Фром, Дж.
Арчър, Б. Бъртън, К. Джоунс Д. Уестън Х. Зелг, Е. Арънсън, Е.
Ериксън А. Бандура, Л. Десев, Ан. Атанасова И. Темков, Г.
Пирьов, Н. Левитов, И. Левкова, К. Гайдаров, К. Шавер, С.
Джонев, Пл. Калчев, Р. Гайдарова, Г. Петров, Д. Чавдаров, Р.
Кирилова, П. Митева, Р. Стаматов, Б. Минчев, Х. Попов, И.
Иванов) се разкриват различни теоретични подходи за изясняване
на същността, условия за възникване на агресията в обществото.
Според някои изследователи термините “агресивност”,
“агресивен човек” и други подобни срещаме често по отношение
на проява на междуличностно равнище, с различно съдържание.
Тяхната същност от различни изследователи се разглежда по
различен начин.
Съществуват много теоретични обосновки за появата на
агресия, за същността и факторите, които влияят на проявлението
й. Но всички те попадат в следните категории, с които се свързва
агресията:
 вродени импулси и подбуди;
 потребности, активизирани от външни стимули;
 познавателни и емоционални процеси;
 социалните условия, в съчетание с вече наученото;

Фактори, които отслабват агресивната мотивация, могат
да се открият в процесите на катарзис, т.е. такива актове на
агресия, които не нанасят вреда, снижават нивото на агресивните
импулси – обида, агресивни фантазии, удар с длан по масата.
В настоящия труд агресията се разглежда като
разрушително поведение, чиято цел е да причини морална,
психиеска или физическа болка на друг човек предизвикано от
гняв, ненавист, обвинение на другите. Междуличностната
агресия може да бъде словстна или физическа.
Като заключение можем да отбележим, че имайки
предвид социално биологичното единство на човека, не е
възможно

да

се

раздели агресивността при него само на

биологична или на социална проява.
Във втория параграф се анализира агресията сред децата
в начална училищна степен. Представени са нейни форми, както
и стадиите на фактурна обусловеност.
В

третия

социализация

на

параграф

се

личността.

извежда

разбирането

Социологията

за

обяснява

социализацията чрез разкриване на връзката между нейните две
основни социологически категории - индивид и общество,
разглежда я като процес, в който овладяването на знания, умения,
ценности, социални норми и роли, приети в обществото, са
задължителната предпоставка за ефективното действие на
неговия механизъм.

В четвъртия параграф се извеждат педагогически
технологии за работа с агресивни деца в начална училищна
възраст.
Артпедагогика – за първи път през 1997 г. употребяват
термина „артпедагогика” Ю. С. Шевченко и И. Ю. Левченко в
научнометодическото пособие „Принципите на артпедагогика и
арттерапия в работата с деца и юноши.” Интензивно терминът
започва да се употребява след издаването през 2001 г. на
„Артпедагогика и арттерапия в Специалната педагогика“ (Е. А.
Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комисарова, Т. А.
Добровольская), където „артпедагогиката се определя като синтез
между

две

области

на

научното

познание

(изкуство

и

педагогика), обезпечаващи разработката на теорията и практиката
на

педагогическия

корекционно

насочен

процес

на

художественото развитие на децата с недостатъци в развитието и
въпросите за изграждане основите на художествената култура
чрез изкуство.”
Арттерапията е интердисциплинарен подход, който
съчетава различни области на познанието: психология, медицина,
педагогика, музика, изобразително изкуство, драма, танцово
изкуство и др. За първи път понятието ”арттерапия” е използвано
през 1940г. от англичаните Адриан Хил и Хербърт Рийд и се
определя като процес, който включва взаимодействието между
автора

на

произведението

на

изкуството

художественото произведение и на терапевта.

(клиента),

Прилаганите форми на арттерапията се диференцират
съобразно възрастовия контингент (арттерапия с деца, с
подрастващи, със зрели хора в трудоспособна възраст, с
възрастни, и т.н), спецификата на възрастовия им статус
(арттерапия с психически болни лица, соматически здрави лица,
пациенти, мотивирани за личностен “ръст,” и т.н.). Всяка от тези
форми има своите разновидности, специфика и вътрешно
структуриране и делене. Като цяло обаче учените приемат
съществуването на два основни вида арттерапевтична работа:
индивидуална и групова арттерапия.
Анализът на литературните източници по разглежданата
проблематика води до изводите:
1. В съвременната литература агресията се определя от
много чужди и български автори като разрушителна поведение,
чиято цел е да се причини психическа или физическа болка на
друг човек изявено словесно или физическо, чиито корени могат
да се търсят в социално-психологическата среда /модел на
подражание на човек в семейството, в училището на връстници
или по-големи ученици/ от медиите /телевизионни предавания и
филми, списания и ежедневни данни за насилия във вестници и
т.н./ основен фактор за развитие на агресивността.
2. Анализираните литературни данни
повече

показват, че все

агресивността у децата от начална училищна възраст

нараства. Това налага да се търсят не само причините за нейното
нарастване, за да се ограничат нейните размери, но и да се

разработват

артпедагогически

системи

и

терапевтични

технологии, които да изведат децата от това състояние.
3. Процесът на социализация е обект на тълкуване от
различните науки. Общото в отделните интерпретации се открива
в характеристиката на самият процес - процес, при който
човешкият индивид със своите биологични предпоставки,
постепенно овладява социален опит, навлиза в социални
отношения и се превръща в личност, която може да се реализира
в различните сфери на обществения живот и практика.
4.

Процесът

на

социализация

се

изявява

във

взаимодействието между хората, в процеса на общуване,
взаиморазбиране.

Емоционалната

ситуация,

създадена

при

взаимодействието „човек – музикално изкуство“ благоприятства
за формиране на социални ценности у човека като способност за
възприемане и съпреживяване на други хора и общности, за
формиране на социален опит, на потребност за взаимодействие,
за взаиморазбиране.
ВТОРА ГЛАВА
На

основа

на

направения

теоретичен

анализ

на

съвременната литература, касаеща агресията и начините за
нейното преодоляване, дава основание да се приемат следните
общотеорeтични положения при разработване постановката на
настоящия труд и методиката на емпиричното изследване:

1. Агресията е всяко преднамерено поведение насочено към
причиняване на вреда на себе си или на другите хора, което е
заплаха, стремеж към нападение, завоевание, грабителство.
2. Агресията е поведение, което приключва с физическа или
психическа вреда на даден човек и нейното преодоляване налага
активно участие на всички заинтересовани страни - семейство,
училище, общество.
3.Нарастващата агресия налага да се търсят не само причините
за това, за да се ограничат нейните размери, но и да се разработят
психолого – педагогически системи и терапевтични технологии,
които да изведат агресивните деца от това състояние. Търсенето
на нетрадиционни методи и средства за приобщаването на децата
към социалния живот е иновативен подход при преодоляването
на агресията в съвременното общество чрез арттерапията.
4. В настоящия труд се приема, че музикалното изкуство създава
онази

емоционална

атмосфера,

осигуряваща

условия

за

взаимодействие, за общуване, за взаиморазбиране, реализирано в
съвместна дейност, която прави участващите в нея активни,
съпричастни, опознаване на един с друг, създаване на отношение
един към друг реализирано в съвместна музикална дейност.
Обект на изследването са деца от начална училищна
възраст с изявена агресивност.
Предметът

на

изследване

е

разработване

на

артпедагогическа технология за преодоляване на агресията у
деца от начална училищна възраст и тяхното социализиране.

Целта на изследването е разработване и установяване
на ефективна артпедагогическа технология за преодоляване на
агресията и осигуряване на социализиране на деца от начална
училищна възраст.
Съобразно с поставената цел може да бъде формулирана
следната хипотеза:
ХИПОТЕЗА: Прилагането на специфична и целенасочена
артпедагогическа

технология

при

деца

с

агресия,

чрез

използването на музикално – изпълнителска дейност ще обогати
емоционалната сфера на децата, ще повиши тяхната субектна
активност

и

ще

формира

умения

за

самоконтрол

и

координираност на своите емоции и действия с останалите
деца, ще се създаде усет не само за самооценка, но и за
взаимност.
Така

формулираната

ХИПОТЕЗА

на

научното

изследване насочва към предположенията, че:
 Прилаганата арттерапия чрез музикалното изкуство ще
разшири емоционалната отзивчивост на децата, т.е. ще
формира способност за съпреживяване на емоциите
заложени в музикалната творба, за съчувствие, за
споделена съпричастност, за емоционална взаимност.
Общо преживените емоции ще съдействат от една страна
за социализирането на децата, а от друга ще създадат
умението да тълкуват емоциите на другите и желание да
им съчувстват т.е. ще се формира социален интелект;

 Ще се определи мястото и значимостта на музикално
изпълнителската дейност, респективно на арттерапията за
решаване на проблема с агресията сред децата в начална
училищна възраст;
 Ще

се

определи

ефективността

на

прилаганата

музикално-терапевтична технология при работа с деца с
изявена агресивност.
За постигане на поставената цел и доказване на работната
хипотеза в настоящото изследване се поставят следните
ЗАДАЧИ:
1. Да се проучат и направи теоретичен анализ на
проблемите, свързани с агресията при децата от
начална

училищна

възраст

в

съвременната

литература;
2. Да се разработи и апробира научнообоснована
музикално-терапевтична технология за преодоляване
на агресията у децата от начална училищна възраст;
3. Да се определи мястото, ролята, форми на работа на
музикално изпълнителската дейност при агресивни
деца от начална училищна възраст.
В съдържателен план настоящото изследване включва:
1. Използване на възможностите на музикотерапията
при

деца с агресивно поведение от начална

училищна
дейност;

възраст

в

музикално

изпълнителска

2.

Активното включване в музикално изпълнителска
дейност на деца с изявена агресивност създава
условия за богата емоционална отзивчивост като
активизира емоционалните състояния, /активираща
музикотерапия/,
състояния

като

/регулираща

регулира

емоционалните

музикотерапия/

т.е.

тя

осигурява емоционалната рехабилитация твърде
ефективно.
Изследваният контингент включва ученици от 1., 2., 3., и
4. клас в НУ „Илия Р. Блъсков” гр. Шумен, с цел установяване
наличие на агресия. От тези с агресивно поведение бяха
определени

50

ученика,

разпределени

по

25

в

две

експериментални групи. Възрастта на двете групи е в границите
на 6-10 год.
Реализирането на целта и изпълнението на задачите на
настоящото изследване се осъществяват чрез използване на
следните методи на изследването:
3.1. Теоретичен анализ на проучваните литературни
източници свързани с поставените проблеми в настоящия труд.
3.2. Скала за виктимизация на връстници (САВВ) Пл. Калчев, която представлява психологичен въпросник.
3.3. Статистически методи.
3.4. Анкети проведени с учениците и родителите:

Използваните

методи

на

изследване

отговорят

на

изискванията за обективност, надеждност и валидност, а
резултатите от тях са представени в ІV глава на настоящия труд.
ТРЕТА ГЛАВА представлява модел на
артпедагогическата технология чрез

музикално -

музикално-изпълнителска

дейност. Тя включва:
1. Методология на музикално - артпедагогическата
технология -

съвременната психология и социология все по-

често се определя, че първопричината на агресията най–често се
дължи от една страна на липса на умения за взаимодействие
между два и повече субекта и от друга на нарушено равновесие в
емоционарната сфера, където преобладават отрицателни емоции,
които

водят

често

до

раздразнителност,

избухливост,

негодование срещу други лица, гняв, нетърпимост и несъгласие
на правените забележки, с поведението на другите и т.н. Това
нарушение на взаимодействието на агресивното дете със
социалната среда, със света, който го заобикаля налага в
артпедагогическата технология да се включат такива индикатори,
които да го поставят в атмосфера на емоционален комфорт и
състояние на емоционално благополучие от включването му в
съвместна дейност с група деца

при обща поставена цел и

задачи.
2. Модел на музикално - артпедагогическата технология
чрез

музикално – изпълнителска дейност - за целите

артпедагогическата технология са направени две групи, в които
са включине агресивни деца. В едната се формират умения за
свирене с музикални инстрименти (експериментална група 1 ЕГ1), а в другата, която е вокална

се пее (експериментална

група 2 - ЕГ2). Основната цел и в двете групи е преодоляване на
агресивното поведение чрез включване на децата в подходяща
среда – тази на музикалноизпълнителската дейност.
Задачите на артпедагогическата технология са свързани с:
- изясняване възможностите на устната хармоника за целите на
арттехнологията;
- изготвяне на подходящ репертоар от музикални произведения;
- планиране, обмисляне на терапевтични задачи с музикалния
инструмент;
Извеждане на модела на музикално – артпедагогическата
технология се реализира на основа на:
- Музиката, която създава условия за богата емоционална
отзивчивост като не само активизира емоционалните състояния,
но и ги регулира, моделира у тези, които я възприемат или
изпълняват
- Изграждане

на система

от въздействия, които варират в

зависимост от вида, формата и степентта на агресията, от
възрастовите и индивидуалните музикални възможности

на

участващите в музикално-изпълнителската дейност.
- Осигуряване на подходяща атмосфера

на емоционално

благополучие и състояние на емоционален комфорт на всеки

участник в музикално-изпълнителската дейност вследствие на
положителни емоции, преживявания, получени от участието му в
нея.
- Подбиране на методи и похвати, осигуряващи не само
активност на участващите, но и насочени към формиране на
изпълнителски навици.
- Участване на всяко дете

в музикално – изпълнителската

дейност създава условия за самоутвърждаване на самото дете, за
приобщаването му към социалната среда.
2.1. Модел на педагогическа технология в ЕГ 1 (свирене с
устна

хармоника).

Артпедагогическата

технология

музикално – изпълнителска дейност за работа с

чрез

музикален

инструмент в начална училищна възраст дава възможност да се
формира

ново

възможностите
Музицирането

направление,
на
с

музиката
устна

при
за

което

се

социализация

хармоника

в

начална

използват
на

децата.

степен

се

характеризира с много по-лесно възприемане на инструментите,
за разлика от съществуващите класически. Целите, които са
поставени се изразяват в: ангажиране вниманието на децата и
чрез

свирене

с

инструмент

социализиране в обществото
изпълнителска

дейност

на

да

усетят

удовлетворение;

и преодоляване едностранната
традиционното

музикално

образование, както и преодоляване на агресивно поведение.
2.2.

Модел на артпедагогическа технология в ЕГ 2

(вокална група). В нея децата се включват съобразно своите

интереси. Целта е: развитието на музикални способности,
придобиването на знания и умения за осъществяването на дадена
музикална дейност (пеене);преодоляване на агресия и съдействие
за

социализацията;

участие

занимания;

осмисляне

формиране

на

в

пълноценни,

свободното

самостоятелност,

време

целенасочени
на

трудолюбие,

учениците,
отговорност;

усъвършенстване на емоционалната, волевата и интелектуалната
сфера на личността.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА представя анализ на резултатите от
експерименталното обучение.
1. Резултати по критерии на входа на експеримента:
1.1.Критерий І : Физическа агресия
Хистограма с резултатите на Експериментална група 1
(ЕК1) отчита високият процент при отговорите понякога и често,
може да се определи и като склонност да се реагира с физически
форми на агресия в ситуации свързани с гняв и фрустрация.

В експериментална група 2 (ЕГ 2) най-висок процент-68%
има Показател 1 (П1): Да удариш някого от съучениците си.
Високи са стойностите и на показател 3 с отговор рядко.

1.2.

Критерий ІІ: Вербална агресия

Резултатите по показатели при критерий ІІ в ЕК1 отново
доказват агресивността в изследваните лица. Отговорът –Често е
със стойности: 52% при показател 1 (нарочно да дразниш някого),
32% при показател 2 (обиждане или подигравка на някого) и 40%
при показател 3 (каране или разправяне със съученици). При този
критерий прави впечатление и високият процент с отговор Много
често – 24% за П2. 0% стойности при отговор – Никога
подкрепят становището за агресивността на учениците.

В ЕГ 2 същият критерий-Вербална агресия има процент
(16%) на отговорилите с Никога - П2., останалите два показателя
отново са с 0%. Корелацията на по-високите процентите с
отговор понякога и често, при вербалната агресия поизтичат от
гняв и затова в много от случаите тя е възможно да бъде и гневна
агресия.

Впечатление прави най-големият процент - 68% при П3
(Да се караш или да се разправяш със съучениците си), следван от
П2 (Да обиждаш или да се подиграваш на някого в клас), но с

отговор - Рядко. Последните резултати водят до извода, че децата
се карат и разправят със съучениците си, повече отколкото да ги
обиждат. Обнадеждаващ е нулевият процент при отговор Много
често, за разлика от ЕГ 1, където там имаше 24% при П2.

1.3.

Критерий ІІІ: Индиректна агресия

В ЕГ1 резултатите от Критерий ІІІ показват най-високи
стойности - 40% при П3 (Да се опитваш да настроиш другите
срещу някого, на когото си ядосан) с отговор Често.
Сравнително

близките

стойности

при

отговорите

Рядко,

Понякога и Често – от 20% до 40% - показват тенденцията в
индиректната агресия. Най-ниски-нулеви при П1 (Да се опитваш
да си отмъстиш на някого така, че той или тя да не разбере кой го
е направил) и П2 (Да разказваш клюки и слухове за човек, който
не ти е симпатичен) с отговор – Много често. Индиректната
агресия се характеризира с високо равнище на вътрешна
съгласуваност, тоест положителното отношение по принцип към
такива действия се съчетава с реалното им практикуване.
Получените резултати не разкриват полови различия. Като от
направените до тук изследвания е показателно, че това е критерия
с най- високи степени клонящи към агресия.

В ЕГ 2 отново показател 3 (Да се опитваш да настроиш
другите срещу някого, на когото си ядосан) има най-висок
процент – 48% с отговор – Рядко, следван от П2 със същия
отговор -44%. Близки са стойностите между показателите при
отговор – Понякога (28%, 24%), както и тези при отговор - Често
(20%, 20%, 16%). В тази група, при критерий ІІІ има най-високи
стойности с отговор Много често. И трите показателя са с
резултат 12%, който притеснява с извода, произтичащ от тях.
Индиректната агресия е факт, който провокира към търсене на
начини за преодоляването и.

1.4.

Критерий ІV: Киберагресия

Резултатите, на входа на експерименталната работа по
критерий ІV, представени чрез хистограми са основа за изводи
относно киберагресията при изследваните лица.
В ЕГ 1 показател 3 (Да заплашваш или да обиждаш
някого чрез SMS-и или по мобилния телефон) има най-висока
стойност с отговор – Никога - 72%, следван от П1 (Да пишеш
обидни неща в интернет пространството (социалните мрежи)48%. Високите стойности при този отговор (Никога) се отличават
в тази група от останалите критерии. Ниските стойности с
отговори - Понякога -12%, 16%, 12% и Често - 12%, 20% и 0%
доказват различията от останалите критерии. Нещо повечеотговор-Много често липсва (0% и за трите показателя).

В ЕГ 2 се запазва същата тенденция (висок процент на
показателите с отговори Никога, Рядко), като тук има по-големи
разлики между показателите. Ако П1 е 48%, то П2-28%-отговорНикога, П2 с 20% срещу П3-36%-отговор – Рядко и П1 с 8% , П2
-32% с отговор - Понякога. В тази експериментална група 0% са
само при П3 (Да заплашваш или да обиждаш някого чрез SMS-и
или по мобилния телефон) с отговор-Много често.

Данните за йерархичния модел в начална степен 1.- 4.
клас показват, че директните форми – физическа, вербална и
индиректна са по-високи, като проценти агресия, докато
киберагресията е с най-ниско ниво. Причините за това са найвероятно все още липсата на социална комуникация в тази
възраст, тъй като децата използват своите мобилни телефони и
компютри за игри.
2. Резултати на изхода на експеримента
2.1. Експериментална група 1 (ЕГ1)
Намаляването на физическата агресия (Критерий І) на
изхода на обучението е факт, доказан от 76% с отговор Никога
(П1 Да удариш някого от съучениците си ) и ниският процент 0% при същият показател с отговор Често и Много често. 0% са
и учениците, които ритат съученици (П3). Отговорите Понякога
варират от 16% до 4%, а Рядко са в интервали-32% (П1) до 12%
(П3). Повод за притеснение са 8% с отговор Много често (П2 Да
блъскаш или да буташ грубо някого) и същият процент с отговор
Често при П3 (Да риташ някого).

При Критерий ІI - Вербална агресия процентите с
отговор Никога и при трите показателя са високи –над 55%.
Откроява се П2 (Да обиждаш или да се подиграваш на някого в
клас)-80 %. Този висок процент доказва положителното
въздействие на дейността свирене с устна хармоника върху
агресивното поведение на изследваните лица. Показателен е и 0%
с отговор Много често и при трите показателя (Нарочно да
дразниш някого, Да обиждаш или да се подиграваш на някого в
клас и Да се караш или да се разправяш със съучениците си). В
края на проведения експеримент няма и ученици, които Често да
обиждат или да се подиграват на някого в клас, както и такива да
се карат или да се разправят със съучениците си (П2 И П3).

При Индиректната агресия (Критерий ІІI) резултатите
се по резки от останалите два критерия. Желаният отговор
Никога достига 76% при П1 (Да се опитваш да си отмъстиш на
някого така, че той или тя да не разбере кой го е направил) и 68%
при П2 (Да разказваш клюки и слухове за човек, който не ти е
симпатичен), а при П3 (Да се опитваш да настроиш другите

срещу някого, на когото си ядосан) е 80%. Прави впечатление
нулевия процент с отговор Често, т.е. изследваните лица не
прилагат индиректна агресия и Много често. да се опитват да си
отмъстят на някого така, че той или тя да не разбере кой го е
направил (П1) такива, които да се опитват да настроят другите
срещу някого, на когото са ядосани (П2) и двата показателя са с
резултат 76%. 68% от учениците. Резултатите показват че
индиректната агресия липсва или е рядко случваща се.

В ЕГ 1 резултатите относно Критерий ІV показват
силното влияние на свиренето с устна хармоника върху
преодоляването на Киберагресията. 92% от изследваните лица
Никога не заплашват или да обиждаш някого чрез SMS-и или по
мобилния телефон ( П3), 76% не пишат обидни неща в интернет
пространството (социалните мрежи) (П1) и 68% не обиждат или
заплашват някого по електронната поща (П2).

Доказателство за изказаното становище са и резултатите с
отговор Много често-и трите показателя имат 0%, както и тези с
отговор Често – общият за тритите показателя процент е 4%.
Хистограмата на резултатите по този критерий ясно представя
влиянието на разработената педагогическа технология.
2.2. Експериментална група 2 (ЕГ2)

Високите проценти - 92% и 84% с отговор Никога в
хистограмата на резултатите по Критерий І са доказателство за

намаляването на физическата агресия на изхода на обучението в
ЕГ2. В тази група няма ученици, които Често и Много често
удрят някого от съучениците си (П1) блъскат или да бутат грубо
някого (П2), както и ритат някого (П3)-факт доказан с 0% при
тези отговори. Правят впечатление ниските проценти и при
останалите отговори - Рядко и Понякога. П1 и П2 имат 8% , а П3
и при двата отговора имат 4%, което означава, че е много малък
процента на децата, които ритат някого

Резултатите при Вербалната

агресия - Критерий ІІ

показват за нейната слаба проява в края на изследването при
деца, които участват във вокална група. Високите процентите с
отговор Никога и при трите показателя са високи – над 60%.
Показателен е и 0% с отговор Много често и при трите
показателя (Нарочно да дразниш някого, Да обиждаш или да се
подиграваш на някого в клас и Да се караш или да се разправяш
със съучениците си). В края на проведения експеримент няма и
ученици - 0%, които Често да обиждат или да се подиграват на
някого в клас(П2), както и такива, които Понякога нарочно да

дразнят някого (П1). Малко са и учениците, които Рядко правят
това-12%, докато тези, които се карат или

се разправят със

съучениците си-П3 са 32%.
В ЕГ2, както и в
ЕГ1 Индиректната
агресия (Критерий
ІІI) се отличава с
висок процент на
резултатите

с

отговор Никога 92% - П1, 80% - П2 и 88% - П3. Прави впечатление - 0% при
почти всички отговори на П1 -Да се опитваш да си отмъстиш на
някого така, че той или тя да не разбере кой го е направил. В края
на експерименталното обучение няма и ученици, които Често и
Много често да разказват клюки и слухове за човек, който не ти
е симпатичен (П2) и да се опитват да настроят другите срещу
някого, на когото си ядосан (П3). Тези резултати демонстрират
влиянието на разработената педагогическа технология за целите
на експерименталното обучение. И трите показателя имат
еднакъв резултат с отговор Понякога - 8% . Същият резултат има
и П2 с отговор Рядко.
Критерий ІV- Киберагресията в ЕГ 2 бележи най-висок
процент с отговор Никога в края на изследването. 96% от
учениците

никога

не

пишат

обидни

неща

в

интернет

пространството (социалните мрежи) - П1. Същият е процентът и

на изследваните лица, които Никога не заплашват или обиждат
някого чрез SMS-и или по мобилния телефон ( П3), тези , които
никога не обиждат или заплашват някого по електронната поща
(П2) са 88%. П1 има 0 % резултат при всички отговори, т.е. няма
деца , които не пишат обидни неща в интернет пространството
(социалните мрежи).

В края на изследването няма и ученици, което проявяват
каквато и да е форма на киберагресия-резултатите са 0% при
всички показатели с отговори Често и Много често. Все още
обаче има такива, които Понякога обиждат или заплашват някого
по електронната поща (П2)-8% и такива, които пишат обидни
неща в интернет пространството (социалните мрежи)-П1-4%.
3. Съпоставителен анализ на резултатите в началото и
в края на изследването:
3.1. Експериментална група 1 (ЕГ1)
При съпоставката на резултатите на входа и изхода при
ЕГ1 по Критерий 1- Физическа агресия, се наблюдава следната
тенденция:

високите

проценти

в

началото

на

експерименталния период при отговор Понякога3 ( П1- 44%, П2
- 21% и П3 - 36%) и Често (П1 - 40%, П2 - 44% и П3 - 28%) в
края

на

експерименталния

период

намаляват.

Силното

понижаване на процентите при отговор Често в края на
изследването

[П1 - 0%, П2 - 4% и П3 - 8%], показва, че

намаляват случаите на удар, блъскане или грубо бутане и ритане.
Ако в началото отговор Никога и при трите показателя е с
резултат - 0%, то в края резултатите са 52%-П1, 60%-П2 и
76%-П3). В края на изследването няма ученици -0%, които Много
често да ритат някого (П3), докато в началото те са били 20 %.
Изводите, които можем да направим, че физическата агресия в
края на изследването е намаляла.

При съпоставката на резултатите на входа и изхода при
ЕГ1 по Критерий 2- Вербална агресия, сравнените проценти
показват: високите проценти в началото на експерименталния
период при отговор Понякога3 (П1 - 20%, П2 - 44% и П3 - 28%) и

Често (П1 - 52%, П2 - 32% и П3 - 40%)

в края на

експерименталния период намаляват. Силното понижаване на
процентите при отговор Често в края на изследването [П18%, П2 - 0% и П3 - 0%], показва, че намаляват случаите на:
нарочно дразнене, обиждане или подиграване и разправяне със
съучениците си. Ако в началото отговор Никога и при трите
показателя е с резултат - 0%, то в края резултатите са 64%П1, 80% - П2 и 55% - П3. Изводът, който можем да направим, е
че вербалната агресия в края на изследването чувствително e
намаляла. Толерантността се е увеличила поради участието на
учениците в инструментална група.

При Критерий 3 (Индиректна агресия) - съпоставката на
резултатите на входа и изхода при ЕГ1, показват: близки
проценти в началото на експерименталния период при отговор
Рядко, Понякога и Често ( средно около 30%), които в края на
периода намаляват. Рязко е понижаването на процентите
при отговор Често и Много често в края на изследването [0% и
за трите показателя], това показва, че няма: опит за отмъстяване

на някого така, че той или тя да не разбере кой го е направил;
разказване на клюки и слухове за човек, който не ти е
симпатичен; опит за настройване на другите срещу някого, на
когото си ядосан. Ако в началото отговор Никога и при трите
показателя е с резултат - 4%, 12% и 4% то в края резултатите
са 76% - П1, 68% - П2 и 80% - П3. Изводът, който можем да
направим: индиректната агресия в края на изследването не е
срещана никога или е рядкост.

Резултатите на входа и изхода при ЕГ1 по Критерий ІV –
киберагресия - показват съществени промени: 76% - Показател
1 в края на периода никога не са писали обидни неща в интернет
пространството (социалните мрежи), за разлика от началото
когато процента е 48. При показател 2 (Да обиждаш или
заплашваш

някого

по

електронната

поща)

в

края

на

експерименталния период резултатът е 68%, за разлика от
началото, когато е бил 44%.

Никога - 92% в края на

експеримента при Показател 3: Да заплашваш или да обиждаш
някого чрез SMS-и или по мобилния телефон,

за разлика от

отначалото, когато е 72%. Резултатите относно Критерий ІV
показват силното влияние на свиренето с устна хармоника върху
преодоляването на Киберагресията и липсата на такава.

3.2.Експериментална група 2 (ЕГ2)
На хистограмата за сравнителния анализ на резултатите
по Критерий І – Физическа агресия

се наблюдава

следната тенденция: нивото на проценти в

началото на експерименталния период при отговор Понякога
(П1 - 68%, П2 - 16% и П3 - 28%) и Рядко (П1- 20%, П2 - 40% и П3

- 60%)

в края на експерименталния период намаляват.

Понижаването на процентите при отговор Понякога в края
на изследването

[П1- 8%, П2 - 4% и П3 - 4%] показва, че

намаляват случаите на удар, блъскане или грубо бутане и ритане.
Ако в началото отговор Никога и при трите показателя е с
резултат - 0% П1 и П3, а 24% П2, то в края резултатите са
84%-П1, 84%-П2 и 92%-П3). В края на изследването няма
ученици -0%, които Много често да ритат някого (П3), както и
0% са

процентите при отговор Често, което ни показва, че

физическата агресия в края на изследването е намаляла.
В сравнителния анализ на резултатите по Критерий ІІ –
Вербална агресия е

показателна липсата на проценти, т.е. 0% в края на периода при
Понякога ( П1- 0%, П2-4% и П3-0%) и Често (П1- 4%, П2 -0% и
П3-4%). Видимо голяма промяна съществува в началото и
края на отговор Никога- от нулеви проценти в началото до
високите проценти в края [П1- 84%, П2 - 84% и П3 - 60%].
Последните тези

ни дават правото да направим извода, че

намаляват случаите на: нарочно дразнене, обиждане или
подиграване и разправяне със съучениците си.
При индиректната агресия -Критерий ІІІ-

в ЕГ2 сравнителният анализ показва: малки разлики в
процентите

в

началото и края при отговорите Понякога,

Често и Много често. Но понижените проценти в края на
експерименталния период при Понякога- 8%, Често -до 0%, и
Много често-0%, показват, че няма чести и много чести: опити
за отмъщаване на някого така, че той или тя да не разбере кой го
е направил; разказване на клюки и слухове за човек, който не ти е
симпатичен; опит да настроиш другите срещу някого, на когото
си ядосан; Ако в началото отговор Никога

и при трите

показателя 1,2,3 е с резултат - 16%, 0% и 0% то в края
резултатите са съответно 92% - П1, 80% - П2 и 88% - П3.

Изводът, който можем да направим, е че индиректната агресия в
края на изследването не се среща никога.
Резултатите на входа и изхода при ЕГ2 по Критерий ІV –
кибер агресия - показват малки промени: 96% - Показател 1 в
края на периода никога не са писали обидни неща в интернет
пространството (социалните мрежи), за разлика от началото,
когато процента е 46%. Показател 2: Да обиждаш или
заплашваш

някого

по

електронната

поща,

в

края

на

експерименталния период е 88% за разлика от началото, когато е
бил 28%. 96% в края на експерименталния период - Показател 3:
Да заплашваш или да обиждаш някого чрез SMS-и или по
мобилния телефон, за разлика от началото, когато процента е
40%.
Резултатите относно Критерий ІV

показват, че дори

малкото случаи на Киберагресията сред учениците в началото на
експеримента, след експерименталното обучение

вече са

липсващи.
3.3. Деменсионална и категориална оценка на общите
показатели

на

агресия

в

началото

и

в

края

на

експерименталния период
Както при анализа на първичните скали, така и в края на
експеримента оценката на общите показатели може да се
основава

на

формално-статистически

и

на

съдържателен

критерий. В първия случай при традиционното използване на

стандартни Т-оценките се разграничават 5 равнища, представени
в таблицата.
Интервали на дефиниране на резултатите по общите
показатели за агресия, виктимизация и социална подкрепа и
процент случаи на лицата в съответната група.

Средния процент на всичките 25 ученика от ЕГ 1 по
общите показатели за агресия на входа на измерване е 72,20 %.
Това според традиционното използване на Т-оценките ни дава
много високо ниво на агресия. След проведеното обучение с
инструмент

и

инструментален

ансамбъл

на

изхода

на

експеримента средно статистическия процент на учениците е
46,18%. Според таблицата е получено средно ниво на агресия.
През експерименталния период резултатите показват, че средно
статически агресията в групата намаля с 25,4% или от Много
агресивна ЕГ1 след проведеното експериментално обучение е
средно агресивна.

Средният процент на всичките 25 ученика от ЕГ 2 по
общите показатели за агресия на входа на измерване е 63,8%.

Това според традиционното използване на Т-оценките
дава високо ниво на агресия. След проведеното експериментално
обучение на изхода на средно статистическия процент на
учениците е 41,63%. От таблицата се вижда, че е получено средно
ниво на агресия. В експерименталния период резултатите
показват, че средно статически агресията в групата намаля с

22,17% или от високо агресивни ЕГ2, след проведеното
експериментално обучение е средно агресивни.

Направеният анализ на резултатите потвърждава
хипотезата, а именно: Ако се разработи методически
инструментариум за музикално-изпълнителска дейност (свирене
с инструмент и пеене), в начална училищна възраст, то
неговото приложение, може да доведе до преодоляване
агресивното поведение на деца от начална училищна възраст и
тяхното социализиране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
Изложените кризисни явления в образованието и тяхното
отражение върху духовността на личността в съвременното
общество,

предизвикват

инициативата

на

ЮНЕСКО,

Организацията на обединените нации по образование, наука и
култура

да

предприемат

съгласувани

усилия

срещу

„ограничeното, несъстоятелното и несправедливото отношение
към културните, образователните и социалните
съвременното общество”. Нещо повече

проблеми на

отправя се апел към

човечеството за обединяване на всички учени, творци в областта
на изкуствата, психолози, социолози, педагози и т.н. за
осъществяване на „ХХI век – век на художественото образование,
като

единство

на

„култура

–

образование

–

изкуство

”/Лисабон,2006г/. Разработва се основен документ, който дава
отговор на въпроса свързан с

основните функции на

образованието като условие, средства за повишаване на
духовността

на обществото чрез използване на изкуството,

повишаване на общата култура и духовността на човечеството .
Направеният

теоретичен

анализ

на

проучената

литература, касаеща агресивността в начална училищна степен,
социализирането и възможностите на музикалното изкуство са
основание и мотивираност за разработването и апробирането на
арт-педагогическа технология за
използването

на

агресивни ученици чрез

педагогическите,

психологическите,

социологическите

и

комуникативните

потенциали

на

музикалното изкуство, на музикалноизпълнителската дейност
(свирене на инструмент и пеене/ в начална училищна възраст,
които нямат предварителна музикална подготовка.
В прилаганата музикално-артпедагогическа технология се
отделя преди всичко широко място на перцептивната страна на
общуването на участващите в музикално – изпълнителската
дейност т.е. процесът на формиране на образ за другия човек,
„прочитане“ на неговите психологически качества и черти, на
неговите мисли, идеи, чувства. В хода на опознаването на един с
друг у всяко дете се създава емоционална оценка за другото дете.
Това предполага, че в съвместната музикално-изпълнителска
дейност протичат два специфични процеси – идентификация и
емпатия. Реализирането на двата процеса – идентификацията и
емпатията са най- съществените индикатори в общуването и
взаимодействието на участващите в музикално-изпълнителската
дейност

за

намаляването,

а

дори

и

отстраняването

на

„завладялата” ги агресивност.
Подбирането на методи и похвати, осигуряват не само
активност на участващите, но и формиране на изпълнителски
навици, умения, знания, компетентности у тях, за да се осигури и
обогати спектъра на преживяванията и проведе учене на
музикален инструмент.
Получените резултати от прилагането на специфична и
целенасочена артпедагогическа технология при деца с агресия,

чрез използването на музикално – изпълнителска дейност налагат
ИЗВОДИТЕ:
1. Прилагането на специфична и целенасочена артпедагогическа
технология при деца с агресия, чрез използването на музикално –
изпълнителска дейност

обогатява емоционалната сфера на

децата, повишава тяхната субектна активност, формира умения за
самоконтрол и координираност на своите емоции, действия и
поведение с останалите деца, създава усет за взаимност т. е. се
социализират в съответният състав.
2. Музикално – изпълнителната дейност е динамичния процес в
резултат на художественото общуване на деца – музикално
изкуство, осигуряващо взаиморазбиране чрез преминаване от
рецептивно към рационално, а от него към емоционално –
субектно

отношение

споделено,

чрез

съпреживяване

на

положителни емоции.
3. Важни индикатори за социализирането и излизането на
изследваните деца от състояние на агресия са :
- Реализирането на двата процеса – идентификацията и емпатията
в общуването и взаимодействието на участващите в музикалноизпълнителската

дейност

за

намаляването,

а

дори

и

отстраняването на „завладялата” ги агресивност.
- Музикалната активност на децата в музикално-изпълнителската
дейност, осигуряваща взаимност, резултатност в музикалното
изпълнение.

- Подбирането на методи и похвати, осигуряващи не само
активност на участващите, но и формиране на изпълнителски
навици, умения, знания, компетентности у тях, за да се осигури и
обогати спектъра на преживяванията и проведе учене на
музикален инструмент

чрез красота и приятни чувства т.е.

естетико – педагогическа терапия за музикална самоизява на
всяко дете.
- Създадено е самочувствие на всяко дете, че може да бъде
уважавано, аплодирано при всяко изпълнение, възнаградено и
уважавано в резултат на удоволствието, което е създало в своите
слушатели.

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1.

Разработен е модел на артпедагогическа технология за
социализация на агресивни деца в начална училищна
възраст.

2.

Изследвано

е

мястото

и

значението

на

устната

хармоника за социализиране на агресивни деца в
начална училищна степен чрез музикално творческа
дейност.
3.

Разработено е електронно помагало по музика „Къщата
на музиката“

4.

Разработени са методически ръководства за работа с
разновидности

на

музикалния

инструмент

устна

хармоника и вокално пеене на учениците от 1.- 4. клас.
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