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Дисертационният труд е в обем от 243 страници, от тях 199 страници  

основен текст, 14 страници използвана литература и 30 страници 

приложения. Използваната литература включва общо 240 източника, от 

които 168 на кирилица, 66 на латиница, 6 електронни и 1 музикален. 

Включени са 79 таблици и 25 фигури. 

Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, заключение, 

списък на използваната литература и приложения.  

 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита на 

разширено (със заповед №РД-16-180/02.12.2019г.) заседание на Катедра 

„Педагогика и управление на образованието“ в Педагогически факултет на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ на 22.01.2020 г. 

 

Публичната защита ще се състои на 09.04.2020 г. от 11,00 ч. в зала 

211 в Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“. Материалите по защитата са на разположение в 

кабинет 107, Корпус 1 на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Актуалност на темата и постановка на проблема на изследване.  

Усъвършенстването на човешките ресурси е функция на управлението (в частност на 

управлението на човешките ресурси), благодарение на която се засилва мотивацията на 

хората в организацията да повишават нивото на своите знания и умения, да внасят 

корекции в нагласите и в поведението си, да постигат по-добро трудово представяне и 

по-успешно професионално израстване, да засилват индивидуалния си принос за 

постигането на организационните цели.  

Усъвършенстването на персонала се реализира чрез дейността „обучение и 

развитие”. Признак на висока управленска култура на ръководството на всяка 

организация (каквато несъмнено е и образователната институция), е засиленото 

внимание и постоянната ангажираност към осигуряване на възможности за участие на 

служителите в различни форми на вътрешноинституционална и извънинституционална 

квалификация и обучение.  

Квалификацията е съвкупност от дейности за получаване на знания и умения, 

чрез които се развива потенциалът на хората и се създават предпоставки за тяхното по-

нататъшно професионално развитие и израстване. Системата за квалификационно 

усъвършенстване в една организация (в т.ч. и образователната институция – бел. моя-

А.В.) има за цел чрез предаване на нови знания, опит, способности и умения да 

промени поведението на работника или служителя по такъв начин, че то да отговаря в 

голяма степен на нуждите на организацията за осъществяване на целите й (Вацов, 2010: 

72).  

Условията за повишаване на квалификацията на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти в системата на образованието в България са 

регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, Глава 

единадесета. Учители, директори и други педагогически специалисти, Раздел III) и в 

Наредба №15 от 22 юли 2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти (Раздел ІV. Условия и  ред за  

повишаване квалификация на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти) (ЗПУО..., 2015; Наредба №15..., 2019). В посочените нормативни актове 

повишаването на квалификацията се определя като непрекъснат процес на 

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 

развитие. Несъмнено съществена част от професионалната компетентност на 
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педагозите е и емоционалната компетентност, формирана чрез целенасочено 

тренингово развитие на емоционалната интелигентност. 

Значимостта в развитието на емоционалната интелигентност на педагогическите 

специалисти като цел на обучението и квалификацията на персонала в образователната 

институция не предизвиква съмнение в психологическата и организационно-

управленската литература (Жекова и Пенчева, 1993: 80-81; Андреева, 2006; Ситдикова; 

Манойлова, 2004; Goleman, 1995; Gardner, 1999). Но малко място в тази литература се 

отделя на разработването на модели за развитие на емоционалната интелигентност. По-

точно, ако например в руската литература съществува обоснован модел и то в рамките 

на акмеологическата и психолого-педагогическата (Манойлова, 2004-а: 28-51), а не на 

организационно-управленската концепция, то в българската открихме модел за 

повишаване на емоционалната интелигентност чрез коучинг, но не на педагогически 

специалисти, а на сътрудници във фирми и компании (http://ophrd.krib.bg/bg/wp-

content/uploads/O_Uchebna Programa_Mart_2015.pdf). В чуждестранната европейска и 

американска литература открихме само резултати от множество изследвания на 

емоционалната интелигентност на педагозите, но не и разработен и апробиран модел за 

нейното развитие при педагогическите специалисти. 

Именно противоречието между необходимостта от практическо развитие на 

емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти и отсъствието на 

цялостен, теоретично обоснован, експериментално проверен и адаптиран към 

българските социо-културни условия модел за развитие на емоционалната 

интелигентност на педагогическите специалисти, очертава проблема на настоящето 

дисертационно изследване. 

Амбицията на изследването да разреши идентифицирания проблем се съдържа в 

следната изследователска цел: да се разработи и провери експериментално теоретично 

обоснован и практически приложим във вътрешноинституционалната квалификация на 

образователните институции организационно-управленски тренингов модел за 

развитие на емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти. Тази цел 

може да бъде постигната чрез решаване на следните задачи: 

1. Да се направи теоретичен анализ на понятието „емоционална 

интелигентност“, както и да се изясни същността на тренинга като 

организационна форма на обучение и да се разкрият неговите възможности 

за развитие на емоционалната интелигентност на педагогическите 

специалисти. 

http://ophrd.krib.bg/bg/wp-content/uploads/O_Uchebna%20Programa_Mart_2015.pdf
http://ophrd.krib.bg/bg/wp-content/uploads/O_Uchebna%20Programa_Mart_2015.pdf
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2. Да се определят принципите за конструирането на организационно-

управленски тренингов модел за развитие на емоционалната интелигентност 

на педагогическите специалисти, въз основа на които той да се разработи и 

приложи. 

3. Да се разработи система от критерии и показатели за ефективност на 

организационно-управленския тренингов модел, както и да се разработи, 

подбере и приложи адекватен инструментариум за нейното установяване. 

4. Да се приложи инструментариум за установяване на  отношението на 

изследваните лица към съдържанието и технологията на организационно-

управленския тренингов модел.  

5. Да се извърши количествен и качествен анализ на резултатите от 

изследването, включващ: а) установяване на ефективността на 

експерименталния модел; б) установяване на корелационни зависимости 

между равнището на емоционалната интелигентност и пола, възрастта, 

педагогическия стаж и етапа на образование, в който преподават 

изследваните лица; в) установяване на отношението на изследваните лица 

към експерименталния тренингов модел.  

Обект на настоящето изследване е управлението на човешките ресурси в 

процеса на управление на училището, а предмет – организационно-управленски 

тренингов модел за развитие на емоционалната интелигентност на педагогическите 

специалисти. 

Хипотезата на настоящето изследване гласи, че ако се приложи 

организационно-управленски тренингов модел за развитие на емоционалната 

интелигентност на педагогическите специалисти, конструирането на който е основано 

на принципи, изведени от компонентите на емоционалната интелигентност 

(самопознание, самоконтрол, мотивация, емпатия и социални умения), то участниците 

в тренинга ще постигнат по-високо изходно равнище на своята емоционална 

интелигентност в сравнение с входното. 

Използваният изследователски метод е организационно-управленски 

експеримент, в рамките на който са приложени методите самонаблюдение, 

наблюдение, въпросник, експертна оценка.  Инструментариумът за диагностика на 

емоционалната интелигентност включва: карта за самонаблюдение/наблюдение на 

равнището на проявление на емоционалната интелигентност; въпросник на А. 

Кардашева и К. Петридес за измерване на емоционалната интелигентност като 
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особеност на личността - българска адаптация, съкратен вариант; протокол за 

експертна оценка. Отношението на участниците в тренинга към съдържанието и 

технологията на екперименталното обучение е установена чрез анализ на съдържанието 

на „Писмо до водещия”. 

Структура на дисертацията. Дисертацията се състои от увод, три глави, 

заключение, литература и приложения. 

 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

В увода е аргументирана актуалността и e очертан проблемът на изследването, 

формулирани са целта, задачите, обектът, предметът и хипотезата на изследването. 

Заявен е изследователският метод и са посочени използваните изследователски 

инструменти.  

В първата глава „Теоретични аспекти на емоционалната интелигентност“ 

се извършва обща характеристика на емоционалната интелигентност, разглеждат се 

етапите в развитието на понятието „емоционална интелигентност“, изяснява се 

неговата същност, класифицират се моделите на емоционалната интелигентност и се 

представят различни гледни точки за техните структурни компоненти.     

Емоционалната интелигентност засяга физическото и умственото здраве на 

индивида, както и взаимоотношенията му с околните, и е неразривно свързана както с 

личностната му реализация, така и с успешната му професионална дейност, особено в 

сферата „човек-човек“. Ето защо емоционалната интелигентност може да се определи 

като „дипломация от висша степен в аспект на себеотношението и рефлектирането му 

във взаимоотношенията между хората” (Господинов, 2010:49). 

Очевидна е важността на емоционалните способности за оптимизация на 

функционирането на организациите. В наше време по емпиричен път се потвърждава 

фактът, че повишаване равнището на емоционалната интелигентност на служителите 

влияе позитивно на дейността в организацията (Андреева, 2011). Особено внимание на 

организационните умения и коефициентът на групова интелигентност обръща Д. 

Голман (Голман, 2011: 223-227). Той счита, че емоционалната интелигентност става все 

по-важен актив на работното място и изтъква, че за да процъфтяват, та дори и за да 

оцелеят, корпорациите (организациите – б.м.-А.В.) трябва да направят всичко 

възможно, за да подхранват колективната си емоционална интелигентност. 

Емоционалният труд вече е признат като централна характеристика в редица професии 

(в т.ч. и в учителската професия – б.м.-А.В.). Най-напредналите бюрокрации осъзнават 
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в политиките си за управление на човешките ресурси, че емоциите и дори сложните 

чувства и преживявания на хората в организациите... вече се разглеждат като жизнено 

важни сили и дори потенциални системни ресурси, които трябва да се охраняват и 

контролират внимателно, подобно на другите ценни ресурси като парите, 

информацията и суровините. Емоционалната зрелост и емоционалното здраве (т.е. 

емоционалната интелигентност – б.м.-А.В.) се разглеждат като фундамент на 

компетентното организационно управление и развитие като ядро на организационната 

и социалната интелигентност на ръководителите и другите членове на организацията 

(Димитров, 2014: 783-788).  

Основавайки се на концепциите на редица изтъкнати автори (Salovey and Mayer, 

1990: 185-211, Goleman,  1998 и др.), може да се твърди, че нивото на емоционалната 

интелигентност е важен фактор за развитието на личността, осигурява постигането на 

високо равнище на професионализъм, в частност в сферата на социалните 

взаимодействия, в т.ч. и в педагогическата професия (Манойлова, 2004-а: 19). 

Проблемът за изследването на емоционално – волевата сфера (или 

емоционалния интелект – б.м.–А.В.) на педагога в контекста на професионално 

значимите качества на личността остава и до този момент недостатъчно изучен в най-

новата българска научна действителност. Нарастването на интереса към въпросите, 

свързани с емоционалната компетентност и професионалното самоосъзнаване на 

педагозите във връзка с успешността на дейността им е обусловено от съвременните 

социални тенденции към хуманизация на образованието (пак там), както и от основните 

цели на българското образование, залегнали във влезлия в сила от 01.08.2016г. Закон за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО, 2015). Едновременно с това, 

майсторството на педагога е пряко свързано не само със знанията по преподавания 

предмет, а и с индивидуалните особености на личността на учителя, отразяващи 

неговата емоционалност: с таланта за разбиране на развиващата се личност на детето, с 

толерантността, с педагогическия такт, със способността му за бърза и адекватна 

реакция в различни педагогически ситуации, с асертивността. Това обуславя 

необходимостта от саморазвитие на личността на педагога, от овладяване на 

практически умения за рефлексия, с развитие на професионално-важни качества и 

знания, и умения за самомониторинг (Манойлова, 2004-а: 5). 

Независимо, че изучаването на емоционалните, комуникативните и 

регулаторните свойства на личността на педагога е традиционно за съвременната 

психология и педагогика, все още в недостатъчна степен са разработени научно 
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обосновани интегративни теории и са предложени методологически издържани 

практико-приложни модели, които  да представят в единство вътрешните механизми, 

структурните особености на социалната, емоционалната и регулаторната 

компетентност на учителите и функциите на посочените компетентности в 

професионално-педагогическата дейност. Такава възможност предлага концепцията 

за емоционалната интелигентност. 

Чрез развитието на емоционалната интелигентност като значим фактор за 

повишаване на психологическата култура, педагогическите специалисти ще 

усъвършенстват своята емоционална компетентност, ще повишат нивото на 

професионалното си майсторство и ще обогатят възможностите си за пълноценна 

личностна и професионална изява и реализация.  

В историята на изучаването на ЕИ през ХХ-ХХІ век Дж. Майер (Mayer, 2001: 3-

24) обособява пет периода: 1) 1900-1969 г.: изследванията на емоциите и интелекта са 

относително обособени; 2) 1970-1989 г.: в центъра на вниманието на изследователите е 

взаимното влияние на когнитивните и емоционалните процеси; 3) 1990-1993г.: ЕИ е 

определена в качеството й на предмет на психологическо изследване; 4) 1994-1997г. 

концепцията за ЕИ е популяризирана; 5) от 1998г. до момента: изяснява се същността 

на феномена ЕИ. 

За първия период са характерни появата и развитието на тестовете за логически и 

вербален интелект и началото на изучаването на социалния интелект. При това 

концепцията за интелекта остава изключително когнитивна (Андреева, 2008: 84). 

Емоциите се разглеждат като детерминирани от културата психически явления, които 

често се интерпретират като продукт на патология и хиперчувствителност (Ekman, 

1973). Изследванията на емоциите като цяло се провеждат отделно от изследванията на 

интелекта. При това се предприемат първи опити за анализ на взаимовръзките между 

когнитивните и афективните процеси (Г. Майер, 1908) (Майер, 1981: 123-129; Орме, 

2003).  

Най-ранният труд, предшестващ откритието ЕИ, е изследването, проведено от Р. 

Л. Торндайк и С. Стейн в края на 30-те г. на ХХ в. Изследователите за пръв път 

определят такава част от общата интелигентност като социалната интелигентност – 

„способността да разбираш хората и да ги управляваш” (цит. по Орме, 2003; Bandura, 

1977: 191-215). На основата на проведените изследвания Р. Торндайк и С. Стейн 

заключават, че социалната интелигентност като унитарна способност може да бъде 

измерена (Андреева, 2012: 21).   
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През 1955 г. А. Елис (Эллис, 2002) започва разработването на рационално-

емотивна терапия (Rational Emotive Therapy) – подход в консултирането, който включва 

обучение в изследване на собствените емоции по логически път с помощта на 

разсъждения. През 60-те г. на ХХ в. се появяват отделни случаи на произволна 

употреба на термина „емоционална интелигентност” в литературната критика (Van 

Ghent, 1953) и в психиатрията (Leuner, 1966: 193-203). В този период възникват 

когнитивистките теории за емоциите. Най-известната от тях, двуфакторната теория за 

емоциите - когнитивно-физиологична, е разработена от Стенли Шахтър (Андреева, 

2008: 85). В края на периода 1970-1980 г. се наблюдава нарастващ интерес към 

изучаването на взаимодействието между емоциите и мисленето (Bower and Cohen, 

1982: 291-331; Isen et al., 1978: 1-12).  

През втория период представите за когнитивната природа на емоциите стават 

много популярни в средите на изследователите (Sherer, 1986: 143-165; Danes, 1987: 272-

291; Gray, 1973: 1-6; Ortony, Clore, Collins: 1988). В клиничната практика се изследват 

трудностите при изразяването на емоциите от  пациентите (Sifneos, 1975: 70; Taylor, 

Ryan, Bagby, 1985: 191). През 1973 г. П. Сифнеос въвежда термина „алекситимия” 

(„чувство без думи”) и описва състояние, по същество противоположно на 

емоционалната интелигентност.  

 Развивайки идеята за множествените интелектуални проявления, предложена от 

Л. Търстоун, Х. Гарднър открива възможността за категоризация на повечето видове 

интелигентност. През 1983 г. той прави предположение за възможността за 

съществуване на разнообразни интелектуални способности, включително 

интрапсихическите (по същество това е способност за интроспекция – 

самонаблюдение) и личностните способности. Първоначално (през 1985 г.) той 

разграничава седем различни форми на интелигентността: пространствена, музикална, 

лингвистична, логико-математическа, междуличностна, вътреличностна, телесно-

кинестетична (Психология:..., 2002). При това Гарднър характеризира 

вътреличностната интелигентност като „достъп до собствения емоционален живот, до 

своите афекти и емоции: способността мигновено да се различават чувствата, да се 

назовават, да се превръщат в символи и да се използват като средства за разбиране и 

управление на собственото поведение” (Gardner, 1983: 239) и като „способност да се 

оцени „тук и сега” собствения емоционален живот – да се систематизират собствените 

чувства или емоции”.  
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 Р. Стърнбърг продължава изследването, започнато от Е. Дол, Д. Уекслър и Р. 

Липер. В резултат на това възниква концепцията за „практическата интелигентност”, 

която се определя като „способност за адаптиране, изменение и преработване на 

ситуации, възникващи в реалния живот” (цит. по Орме, 2003; Bower and Cohen, 1982: 

291-331).  

През 1985 г. Р. Бар-Он въвежда понятието „коефициент на емоционалността” и 

предлага въпросник (EQ-i) за неговото измерване (Орме, 2003). През 1986 г. терминът 

ЕИ за пръв път е употребен в дисертацията на У. Пейн (Payne, 1986).  

 За начало на третия период може да се счита 1990 г., когато Питър Салови от 

Харвардския университет и Джон Майер от Университета в Хемпшир (Mayer and 

Salovey, 1993: 433-442) публикуват първия си изследователски труд, в който дават 

определение на термина „емоционална интелигентност”, а така също и предлагат 

методика за нейното измерване (EQ). В него те привеждат доказателства в 

потвърждение на това, че ЕИ е един от основните видове интелигентност и описват 

емоционалните качества на личността, необходими за постигане на успех в общуването 

и дейността (Делчева, 2001: 7). 

 По-късно в тази област се предприемат сериозни емпирични изследвания, които 

позволяват да се постави „демаркационна линия”  между ЕИ и другите видове 

интелигентност. Емоционалната интелигентност се разглежда като „когнитивна 

способност (capacity) да се разсъждава за емоциите и да се използват емоциите за 

подобряване на мисловната дейност; включва способности (abilities) за точно 

различаване на емоциите, за „извикване” на емоциите за съдействие на мисленето, за 

разбиране на емоциите  и емоционалните знания и за осъзнато регулиране на емоциите, 

така че да способстват за емоционалното и интелектуалното израстване” (Mayer, 

Salovey and Caruso, 2004: 197-215). С други думи ЕИ – това е вид интелигентност, 

свързана с обработката, интерпретацията и използването на емоционалната 

информация (Андреева, 2008: 89). 

 През четвъртия период, по мнение на Дж. Майер (Mayer, 2001: 3-24), настъпва 

необичаен обрат в събитията: терминът „емоционална интелигентност” започва да се 

популяризира, а самата област на изследване се разширява. Популяризирането на ЕИ 

започва с книгата на Д. Голман „Емоционалната интелигентност” (Goleman, 1995; 

Голман, 2011).  Създават се множество методики, предлагани за измерване на ЕИ. 

 От 1998 г. до настоящия момент (пети период) се предлагат множество варианти 

за усъвършенстване на концепцията за ЕИ съвместно с внедряването на нови методики 



11 

 

за нейното измерване. Появяват се и първите рецензирани научни статии по темата. 

Изследванията в тази област се усложняват от наличието на популистки представи за 

ЕИ, нейното определение и подходи за измерване, далеко от научната парадигма. Днес, 

по мнението на Дж. Майер, в литературата съществуват „две” емоционални 

интелигентности: „популярна” ЕИ, определяна по различни начини, която бързо се 

придобива и е най-добра предпоставка за успеха в живота и „друга” ЕИ, която 

представлява научен феномен (Mayer, 2000: 410-431).  

 Особено внимание заслужава развитието на идеята за единството на афекта и 

интелекта в руската психология, където тя намира своето отражение в трудовете на 

Л.С.Виготски, С.Л.Рубинщайн, А.Н.Леонтиев, О.К.Тихомиров и др. (Выготский, 1934: 

13-14; Леонтьев, 1975:140; Рубинштейн, 1989: 141; Тихомиров, 1984). Внимание 

заслужават и разсъжденията на българските изследователи от първата половина на ХХ 

в. за взаимовръзката между емоциите и интелекта (Казанджиев, 1938: 371-375; 

Станчева – Андреева, 1939: 27).  

В психологията на емоционалната интелигентност се очертават няколко водещи 

теории: теория за емоционално-интелектуалните способности на Дж. Майер, П. Салови 

и Д. Карузо; теория за емоционалната компетентност на Д. Голман; не-когнитивната 

теория за емоционалната интелигентност на Р. Бар-Он; теория на Петридес и Фърнам 

(Petrides and Furnham, 2001) за емоционалната интелигентност като черта; 

двукомпонентната теория за емоционалната интелигентност на Д. Люсин. 

Съдържателна характеристика на емоционалната интелигентност, която обединява 

изброените теории, е съвкупността от способности за разбиране и управление на 

собствените емоции, а така също разбиране и управление на емоциите на другите 

(Деревянко, 2007: 108-112).  

Първоначално американските психолози П. Салови и Дж. Майер утвърждават 

термина „емоционална интелигентност” за обозначаване на особен комплекс от 

психически свойства като умение за разбиране на собствените чувства, емпатия, 

умение да регулираш собствените си емоции (Манойлова, 2004: 16). На тях 

принадлежат и първите публикации по проблема за емоционалната интелигентност, в 

които те предлагат първото определение на емоционалната интелигентност и доказват, 

че тя може да се измери (Mayer, Di Paolo, Salovey, 1990: 772-771; Mayer and Salovey, 

1993). Съгласно представите на авторите на оригиналната концепция за емоционалната 

интелигентност Дж. Майер, П. Салови и Д. Карузо, емоционалната интелигентност 

представлява група ментални способности, които осигуряват осъзнаването и 
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разбирането на собствените емоции и емоциите на обкръжаващите. Емоционалната 

интелигентност се разглежда като подструктура на социалната интелигентност, която 

включва способността да се наблюдават собствените емоции и емоциите на другите 

хора, да се различават и да се използва тази информация за управление на мисленето и 

действията (Mayer, Di Paolo, Salovey, 1990: 772-781; Mayer and Salovey, 2005).  

Анализът на психологическата литература по проблемите на емоционално-

волевата сфера, интелигентността, професионално значимите качества и 

самосъзнанието позволява да се формулира по-точно операционално определение на 

понятието „емоционална интелигентност”, което отразява интегративния, цялостния 

характер на психиката на личността. Обобщавайки определенията за емоционална 

интелигентност, може да се отбележи, че индивидите с високо равнище на развитие на 

емоционалната интелигентност притежават изразени способности за разбиране на 

собствените емоции и емоциите на другите хора, а така също за управление на 

емоционалната сфера, което обуславя по-висока адаптивност и ефективност в 

общуването (Андреева, 2006-б).  

Разнообразието на появилите се в края на ХХ и началото на ХХІ век модели на 

ЕИ налага необходимостта от тяхната класификация. Най-голямо внимание заслужават 

два опита в тази посока. Дж. Майер, Д. Карузо и П. Салови (Mayer, Caruso, Salovey, 

1999) предлагат модел на способностите и смесени модели. Към първия тип те отнасят 

собствения си модел, определящ ЕИ като когнитивна способност, а към втория тип – 

моделите, определящи ЕИ като съчетание на когнитивни способности и личностни 

характеристики (Люсин, 2004: 32-33).  

К. В. Петридес и Е. Фърнам (Petrides and Furnham, 2000: 313-320) предлагат своя 

класификация на моделите на ЕИ, която считат за по-широка: ЕИ като способност (те 

го наричат ability EI или information-processing EI) и ЕИ като черта (trait EI) (Люсин, 

2004: 33). 

Първият и най-известен в научната психология модел на ЕИ е разработен от П. 

Салови и Дж. Майер. Първоначалният вариант на този модел е предложен през 1990 г. 

(Salovey and Mayer, 1990: 185-211). Авторите определят ЕИ 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” (пак там: 189). ЕИ се 

интерпретира като сложен конструкт, състоящ се от три типа способности: 1. оценка и 

изразяване на емоциите: собствени (вербално и невербално), на другите хора 

(невербално възприемане или емпатия); 2. регулация на емоциите: собствени и на 
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другите хора; 3. използване на емоциите: гъвкаво планиране, творческо мислене, 

превключване на вниманието, мотивация. 

По-късно представената структура е доразвита. В основата на новия вариант на 

модела залягат представите за това, че емоциите съдържат информация за връзките на 

човека с другите хора или предмети (Mayer at al., 2001). В светлината на тези представи 

ЕИ се интерпретира като способност да се преработва информацията, съдържаща се в 

емоциите: да се определя значението на емоциите и връзките между тях, да се използва 

емоционалната информация като основа за мислене и вземане на решение (Люсин, 

2004: 30).  

Анализът на способностите, свързани с преработката на емоционалната 

информация, позволява на Салови и Майер да разграничат четири компонента, които те 

наричат „клони”. Тези компоненти се подреждат в йерархия, нивата на която, по 

предположение на авторите, се овладяват последователно в онтогенезата. Важно е да се 

отбележи, че всеки компонент се отнася както до собствените емоции на човека, така и 

до емоциите на другите хора (пак там: 30-31). Така структурата в своята съвкупност 

описва четири сфери на емоционалните умствени способности, а именно 

способностите: безпогрешно да се различават собствените емоции и емоциите на 

другите хора (идентификация на емоциите); да се използват емоциите за повишаване на 

ефективността на мисловната дейност (използване на емоциите); да се разбира 

значението на емоциите (разбиране на емоциите); да се управляват емоциите 

(управление на емоциите) (Mayer, 2005–a; Mayer, 2005–b). Според П. Салови в 

структурата на емоционалната интелигентност влизат редица способности: 

разпознаване на собствените емоции, владеене на емоциите, разбиране на емоциите на 

другите, самомотивация.  

Към смесените модели на емоционалната интелигентност може да се отнесе 

моделът на Д. Голман, който интерпретира емоционалната интелигентост като 

съчетание на когнитивни способности и личностни характеристики. Д. Голман 

основава своя модел върху ранните представи на Салови и Майер (Salovey and Mayer, 

1990: 185-211), но добавя към изведените от тях компоненти още няколко, а именно 

ентусиазъм, настойчивост и социални навици. По такъв начин той съчетава 

когнитивните способности, влизащи в състава на модела на Салови и Майер, с 

личностни характеристики (Люсин, 2004: 31). Според Голман (Goleman, 1995; Голман, 

2011) структурата на емоционалната интелигентност включва пет съставни части: 
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1. Идентификация и назоваване на емоционалните състояния, разбиране на 

връзките между емоции, мислене и действие (самопознание). 

2. Управление на емоционалните състояния – контрол над емоциите и 

замяна на нежелателните емоционални състояния с адекватни 

(самоконтрол). 

3. Способност да се „влиза” в емоционални състояния, осигуряващи 

постигане на успех (мотивация). 

4. Способност да се „четат” емоциите на другите хора, да се проявява 

чувствителност към тях и да се управляват техните емоции (емпатия). 

5. Способност да се встъпва в удовлетворяващи междуличностни 

отношения с другите хора, както и способност тези отношения да се 

поддържат (социални умения).  

Освен понятието „емоционална интелигентност” Голман използва също и 

понятието „емоционална компетентност”, въведено от К. Саарни (Saarni, 1990: 115-182) 

и включващо лична компетентност (самоуправление – себеразбиране, саморегулация и 

мотивация) и социална компетентност (при изграждането на взаимоотношения – 

емпатия и социални навици).  

Още по-широка трактовка на емоционалната интелигентност съдържа моделът 

на Р. Бар-Он (Bar-On, 1997-а). Авторът определя емоционалната интелигентност като 

всички некогнитивни способности, знания и компетентности, които дават на човека 

възможност успешно да се справя с различни жизнени ситуации (по Стернберг, 2002: 

88). Р. Бар-Он (Bar-On, 1997-а) определя пет сфери на компетентност, които може да се 

отъждествят с петте компонента на емоционалната интелигентност. Всяка от петте 

съставни части на емоционалната интелигентност се състои от няколко субкомпонента:  

себепознание, навици за междуличностно общуване, способност за адаптация, 

управление на стресови ситуации, преобладаващо настроение. 

Близка до модела на Д. Голман се оказва представата за емоционалната 

интелигентност на Р. Купър (1997). В неговата структура на емоционалната 

интелигентност може да се разграничат следните компоненти: актуално обкръжение,  

емоционално самосъзнание, EQ компетентност, EQ ценности и позиции, EQ резултати 

(Орме, 2003: 272; EQ Map, 2006). 

Основавайки се на принципа за съществуването на много типове интелигентност 

и за хармонизирането на соматично-емоционалните езици, пронизващи всяко смислено 

човешко общуване, през 1997 г. П. Мерлеведе, Д. Бриду и Р. Вандам (Мерлеведе и др., 
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2005: 379-393) обосновават свой модел на когнитивно-емоционална интелигентност. В 

него чрез методите на невролингвистичното програмиране (НЛП) те предлагат 

програма за култивиране на емоционалната интелигентност и достигане до 

емоционална мъдрост – състояние на неразривно единство между емоционална 

интелигентност и интелигентна емоционалност.  

В концепцията си за емоционалната грамотност Ф. Уилкс (Wilks, 1998; Уилкс, 

2003:10-11) към изброените от Д. Голман пет критерия (ключови области) за 

емоционална интелигентност: познаване на собствените емоции, управляване на 

емоциите, самомотивиране, разпознаване на чуждите емоции, управляване на връзките 

с другите, прибавя и шести критерий: трансформиране на емоциите („емоционална 

трансформация”) – способността за превръщане на емоциите в техните 

противоположности („емоционални противоположности”). 

През 2000 г. Е. Фърнам и К. Петридес представят задълбочен анализ на 

съществуващите разнообразни модели на емоционалната интелигентност, следвайки 

идейната рамка, че тя е личностна черта. В теоретичен план те допускат, че 

емоционалната интелигентност е диаметрално противоположна на когнитивните 

способности и поддържат тезата, че тя може да се състои основно от личностни 

дименсии. Личностите могат да се различават по начина, по който възприемат и 

оперират с емоционално наситената информация, идваща от вътреличностната им 

същност и междуличностните взаимодействия с другите. В продължение на повече от 

десет години Фърнам и Петридес усъвършенстват своя модел на емоционалната 

интелигентност като личностна черта (TEIQue), който съдържа 15 дименсии – 

специфични личностни черти, конфигурацията от които дава обща представа за 

характерната личностна черта „емоционална интелигентност” (Кардашева, 2012: 32-33, 

149). 

Също през 2000 г. М. Гитуни (Гитуни, 2003:13) достига до идеята за глобалната 

идентичност, която включва три елемента – инстинктивен, емоционален и 

познавателен. Емоционалното измерение (емоционалната идентичност) е определено 

като главна основа на идентичността, осигуряваща нейното единство. Той определя 

характера на понятието емоционална интелигентност като глобален, а факторите, които 

то включва (осъзнаване на емоциите, управление на емоциите, самомотивация, емпатия 

и овладяване на междуличностните отношения) като комплексни. 

През 2003 г. Р. Ууд и Х. Толи предлагат модел за определяне и оценка на 

емоционалната интелигентност (Ууд и Толи, 2007). Базирайки се на утвърдената в 
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теорията и практиката структура на емоционалната интелигентност, състояща се от пет 

компонента или пет сфери на компетентност (самопознание, самоконтрол, мотивация, 

емпатия, социални умения), авторите декомпозират всяка от тях на ключови аспекти и 

защитават тезата, че те са взаимосвързани по комплексен начин, т.е. „имат общ корен” 

– възможността да се представяме ефективно в някоя от тези сфери зависи от 

познанията ни във всяка една от тях.  

Въз основа на съществуващите концепции, през 2004 г. Д. В. Люсин предлага 

собствен модел на емоционалната интелигентност, като разработва нова методика за 

измерването ѝ – Въпросникът ЕмИн. В него той интерпретира емоционалната 

интелигентност като способност за разбиране на собствените и чуждите емоции и 

тяхното управление (Люсин, 2000; Люсин, 2006: 6). И способността за разбиране, и 

способността за управление на емоциите могат да бъдат насочвани както към 

собствените емоции, така и към емоциите на други хора. Поради това може да се 

говори за вътреличностна и междуличностна ЕИ (съответно ВЕИ и МЕИ). По този 

начин априорно се обособяват две „измерения”, пресичането на които определя четири 

вида ЕИ (Люсин, 2004: 33; Люсин, 2006: 6). 

Емоционалната интелигентост в модела на М. Манойлова е „способността на 

човека за осъзнаване, приемане и регулация на емоционалните състояния и чувствата 

на другите и на самия себе си”. Според Манойлова емоционалната интелигентност е 

интегративно понятие, включващо в себе си интелект, емоции и воля. Авторът на 

модела обособява в структурата на емоционалната интелигентност два „аспекта”: 

вътреличностен и междуличностен, или социален (иначе казано, способността да 

управляваш себе си и способността да управляваш отношенията с хората) (Манойлова, 

2004-а). 

В най-новата история на изследването на емоционалната интелигентност 

изключително внимание заслужава дългогодишната задълбочена научна дейност на И. 

Андреева (Андреева, 2011), обобщена във фундаменталния ѝ труд „Емоционалната 

интелигентност като феномен на съвременната психология”. Предложената авторска 

концепция за емоционалната интелигентност представлява своеобразна интеграция 

между модела на способностите и смесените модели. Андреева предлага 

трикомпонентна йерархична структура на емоционалната интелигентност, включваща 

интелигентност на индивида, интелигентност на субекта на дейността и интелигентност 

на личността. Авторката разглежда емоционалната интелигентност като: когнитивно-

личностно образувание с най-силно изразени когнитивни компоненти; съвкупност от 



17 

 

умствени способности за разбиране и управление на емоциите; знания, умения и 

навици, операции и стратегии в интелектуалната дейност, свързани с обработката  и 

преобразуването на емоционалната информация. 

Р. Блум (Блум, 2011: 59-61) определя емоционалната интелигентност като 

дванадесета сила (от общо 24), благодарение на която „се изграждат добри 

взаимоотношения и се общува с лекота”. В своя модел тя препоръчва да се придобие 

умението за разграничаване и използване на емоциите, за да се направляват съзнанието 

и действията.  

С. Дейвид (David, 2016; Дейвид, 2017: 14-15) защитава оригиналната си идея за 

емоционалната пластичност, която бива определена като „новата емоционална 

интелигентност”. В едноименния си труд авторът представя нов метод за справяне с 

емоциите, който предлага подходи за освобождаване от вредните мисловни модели, по-

добро осъзнаване на емоциите и постигане на хармония и мир с тях, което би 

осигурило на личността по-ползотворни взаимоотношения, постигане на целите и 

пълноценен живот.  

През последните две десетилетия засилен интерес към феномена емоционална 

интелигентност проявяват и редица български изследователи, чиито научни търсения 

са насочени към практико-приложните аспекти на явлението: емоционалната 

интелигентност на децата като основа за готовността им за училище (Делчева, 2001: 7-

9); обучението на социалните работници в емоционална интелигентност и 

алтруистична чувствителност (Коцева, 2002: 132-137); емоционалната интелигентност 

и поведението на децата от предучилищна възраст (Стоянова, 2012: 3-11); детското 

музикално творчество и емоционалната интелигентност (Колева, 2014); формиране на 

емоционална интелигентност при хора с интелектуални затруднения чрез социална 

работа в група (Деянова, 2014); разработване на методика за изследване на връзката 

между лидерство и емоционална интелигентност (Илиев, 2015); условия за развитие на 

емоционалната интелигентност у 7-9 годишните деца (Станчева, 2016); емоционалната 

интелигентност и управление поведението на човека (Иванова, 2017: 17-32); 

емоционална интелигентност и стилове на хумор в процеса на себеприемане и 

приемане от другите (Ценов, 2017); емоционалната интелигентност и проявленията на 

стрес (Стоева, 2017: 99-130);  джудо като условие за развитие на емоционалната 

интелигентност на студентите (Стоянова, 2017) и др.  

Първи монографичен опит в България за разглеждане на емоционалната 

интелигентност в контекста на обвързването ѝ с пре/възпитанието на юноши (в т.ч. с 
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девиантно поведение) прави В. Господинов в труда си „Юноши – Девиации – 

Емоционална интелигентност” (Господинов, 2010). На основата на обстоен теоретичен 

анализ и практико-приложно изследване на взаимовръзките на когнитивната и 

афективната сфера в контекста на човека и в частност на юношите в „норма” и в 

„девиация” е изведен своеобразен модел и са очертани насоки за взаимодействие с 

юноши с оглед използване на позитивния възрастов потенциал, включително 

девиацията, по посока превъзпитание и формиране на емоционална интелигентност. 

В монографията си „За емоционалната интелигентност и индивидуалните 

различия на българите” А. Кардашева (Кардашева, 2012) поставя акцент върху 

интерпретацията на емоционалната интелигентност като вид поведенческа 

характеристика, която е в основата на индивидуалните различия между хората. В такъв 

аспект моделът на Кардашева предлага и емпирични възможности за измерване на 

емоционалната интелигентност, както и представя богата експериментална защита на 

модела за емоционалната интелигентност като личностна черта на Е. Фърнам и К. 

Петридес, като се подкрепя тезата, че тя може да се концептуализира и като 

емоционална лична ефикасност. 

В книгата си „Приложна педагогическа психология. Интелигентните емоции и 

чувства” Г. Герчева-Несторова и С. Илиева (Герчева-Несторова и Илиева, 2017: 7-19) 

предлагат методика, ориентирана към придобиване на знания и умения за ефективно 

общуване, развиване на самоконтрол върху емоциите, понижаване на тревожността, 

повишаване на социалната и емоционалната чувствителност чрез тренинг сесии за 

работа с определените от авторите като „основни” емоции и чувства: радост, тъга, 

интерес, страх, гняв, обида, вина, удоволствие, любов. 

В заключение на казаното в първа глава следва да се подчертае, че е от 

изключителна важност педагозите да работят върху развитието на своята емоционална 

интелигентност, защото професията на учителя изисква голямо емоционално отдаване 

и именно емоционалната интелигентност е системообразуващият фактор за 

продуктивността на педагогическата дейност, опосредстващ както придобиването на 

професионални знания и умения, така и личностното развитие на учителя и на неговите 

ученици.  

Във втората глава „Тренингът като организационна форма на обучение и 

неговите възможности за развитие на емоционалната интелигентност“ се изяснява 

същността на тренинга като организационна форма на обучение и се разглеждат 

неговите възможности за развитие на емоционалната интелигентност.      
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Типично за тренинга е, че представлява социално учене, което протича 

едновременно на три равнища: когнитивно, емоционално и поведенческо, т.е. засяга 

мислите, чувствата и действията на човека. Обучението чрез групов опит или както още 

се нарича „чрез преживяване” (експеренциално учене – б.м.-А.В.), за разлика от 

обучението „по инструкция”, е „живо” учене (living learning), което се характеризира с 

наличието на силна личностна мотивация у участниците (Жекова и Пенчева, 1993: 78-

79). 

Понятието социалнопсихологически тренинг се използва за първи път от М. 

Форверг (Vorverg, 1971), но придобива популярност в България след публикуването на 

книгата на Л. Петровска „Теоретични и методологически проблеми на 

социалнопсихологическия тренинг” (Петровская, 1982).  Социалнопсихологическият 

тренинг (СПТ) позволява не само да се придобиват знания в областта на психологията 

на индивида и групата, а и да се овладяват ефективни умения за успешно общуване, за 

установяване на контакт, за самоанализ на своето поведение и за разбиране на другите 

(Петров и Атанасова, 2003: 159). 

С. Иванов (Иванов, 2011: 115) определя тренинга като подготовка за реалния 

живот и като обучение чрез интензивно междуличностно общуване, ориентирано към 

решаване на различни психични проблеми и самоусъвършенстване на участниците в 

него. Той е бинарен процес на преподаване и учене чрез споделяне на собствен опит и 

преживявания от реализирани действия и комуникативни актове (Иванов, 2016: 27). 

В заключение тренингът би могъл да се представи  като система от 

интерактивни дейности, насочени към развитие на значими за пълноценното 

функциониране на личността и групата качества и умения, което се осъществява в 

процеса на преживяване, личен опит, чувстване, действие. 

Анализът на множеството трудове по проблемите на груповия психологически 

тренинг показва, че едни от най-важните аспекти на този феномен са неговите цели, 

задачи и предмет. Построяването на програмата на всеки тренинг започва с определяне 

на предмета и целите, които на свой ред позволяват да се формулират и конкретните 

задачи в работата на групата (Пахальян, 2006: 18-19). Същностна цел при 

осъществяване на тренинга е постигането на промени: в нагласите спрямо себе си и 

спрямо другите хора, в сферата на чувствителността, в областта на емоциите и 

поведението, в областта на мотивацията, в ситуациите на сътрудничество (Жекова, 

Пенчева, Вълчев, 1985).  
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Задачите са винаги „промеждутъчни цели”, т.е. тези конкретни проблеми, които 

се решават по пътя на постигането на основната цел. Затова, когато става дума за 

задачите на всеки тренинг, при тяхното описание се разглеждат ключови проблеми, 

решавани на всеки етап от работата (Пахальян, 2006: 22). 

Предметът, както и целта на работата, е неразривно свързан с  разбирането на 

психологическия смисъл на тренинга, той се явява следствие от професионалния 

светоглед на специалиста, произтича от различните теоретични концепции на водещия 

на тренинговите групи (пак там: 23).  

Въпреки достатъчно дългия период на съществуване на груповия тренинг, до 

днес няма яснота по отношение на класифицирането му на отделни видове. Всеки 

подход предполага свои критерии и особени цели, структура и композиция. В 

литературните източници се обособяват различни видове тренинг: „група за срещи”, 

„тематична група”, „група за консултиране”, „психотерапевтична група”, „група за 

самопомощ и поддръжка” (Коттлер и Браун, 2001: 229-238); тренинг за комуникативни 

навици и умения, тренинг за личностно израстване, тренинг за саморегулация, 

обучаващи тренинги (Пахальян, 2006: 26); групи за решаване на психологически 

проблеми, групи за психологическо здраве и качество на живот, Аз-групи, СПТ, 

тренингови групи за развитие на самосъзнанието, групи за личностно израстване 

(Вачков, 2005-а: 18); тренинг за себеутвърждаване, тренинг за сензитивност 

(чувствителност) (Психотерапевтическая энциклопедия, 1998); тренинг за асертивност, 

тренинг за междуличностни отношения, тренинг за ръководители, тренинг за социални 

умения (Психологическая энциклопедия, 2003); тренинг на лидери, тренинг на 

уменията за общуване, тренинг на човешките отношения (Енциклопедия..., 2008: 1282-

1286);  тренинги за личностно израстване, тренинги за общуване, бизнес – тренинги 

(делови, корпоративен, организационно-управленски тренинг – б.м.-А.В.) (Рамендик, 

2007: 5). 

Организационно-управленският тренинг (делови, корпоративен, бизнес-

тренинг) може да бъде определен като „планиран процес за промяна в нагласите, 

знанията и уменията, като се усвоява опит, с който трудовата дейност (задачата) ще 

става по-ефективна“ (Христов, Христова, 2001:139).  Корпоративният (организационно-

управленският – б.м.-А.В.) тренинг решава задачи както на индивидуалното развитие 

на сътрудниците, така и на развитието на организацията като цяло. Приоритетите на 

корпоративния тренинг, неговата насоченост и съдържание зависят от състоянието на 

организацията, от нейната стабилност или нестабилност, от нейните текущи и 
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перспективни задачи. Ролята и мястото на корпоративния тренинг, подходът към 

неговата организация и провеждането му отразяват общия подход към задачите на 

обучението в организацията: неговата поддържаща или иновационна насоченост. 

Корпоративният тренинг, стимулиращ и поддържащ организационните изменения, е с 

иновационен характер. Иновационното обучение в рамките на организацията е 

възможно и нужно да се използва като средство за управление на измененията, за 

преобразуване на наличния опит както на сътрудниците, така и на организацията 

(Кларин, 2000). 

Най-дълбок и многостранен анализ на проблема за методите на груповия 

тренинг е представен в трудовете на И. В. Вачков (Вачков, 2005-а). Общото 

представяне на основните способи на работа, прилагани в тренинга, е отразено в 

следната таблица: 

Най-важни тренингови методи (по И. В. Вачков) 

 

Основни тренингови методи 

групова дискусия 

    -според равнището на 

организация – 

структурирана, 

неструктурирана; 

     -според съдържанието 

– тематична, биографична, 

интеракционна 

игрови методи 

 -ситуационно-ролеви 

игри;     

-дидактически игри;  

- творчески игри;   

-организационно-

дейностни игри;  

- делови игри;  

- имитационни игри 

методи, насочени към 

развитие на социалната 

перцепция 

- вербални техники;  

- невербални техники 

 

методи 

на 

телесна 

терапия 

методи на 

арт- 

терапия 

медитативни 

техники 

  

 Внимание заслужават и други методи на работа в процеса на провеждане на 

тренинга, представени от С. Иванов (Иванов, 2011:154-165): анализ на конкретни 

случаи и решаване на казуси, проективно рисуване, минилекция, самообучение, 

психично разтоварване, индивидуално консултиране, демонстрации на модели на 

изисквано поведение. 

 Наред с основните методи се обособява и група от способи на работа, 

използвани като допълнителни. Към тези допълнителни (спомагателни) методи се 

отнасят и психогимнастическите игри, които могат условно да се обособят в следните 

групи: 1. Загряващи – имащи за цел да мотивират участниците за по-нататъшна работа 

чрез създаване на съответстващо емоционално състояние; 2. Разреждащи – използвани 

за разреждане на натрупалото се напрежение и снемане на умората (Вачков, 2004). 

 Като основен инструмент в треньорската дейност се използва и играта, защото 

тя е най-естествената форма на взаимодействие между хората. Именно в играта 

личността се развива свободно, стремително и хармонично. Критериите за ефективно 

игрово взаимодействие са: висока емоционалност, чувство на съпричастност, контакт с 

очите, интрига на играта, открита поза, висока степен на мобилизация, лекота на 
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взаимодействието, равнопоставени отношения, точност на инструкциите, висока 

динамика, съответствие между играта и пространството, довеждане на играта до 

логичен край, нагласа за действие, оформление, инструментариум, адекватност на 

възрастта, мястото, времето, ситуацията (Игра в тренинге..., 2006). 

Интерактивното обучение е широко разпространено в практиката на тренинга (в 

т.ч. и в бизнес-тренинга) и предполага усвояването на опит от участниците (стихийно 

или организирано), основано на взаимодействие.  Преимуществото на интерактивните 

игри се състои във възможността за тяхното приложение във всички възникващи в 

групата ситуации и в различни тематични и проблемни области. С помощта на 

интерактивните игри може да се моделират, развиват и усъвършенстват практически 

всички лични и професионални способи на поведение – комуникативни навици, 

наблюдателност, умение да се разбират собствените чувства и чувствата на другите, а 

също и творческите способности и фантазията. С помощта на интерактивните игри 

хората биват обучавани в конкретни видове и форми на ролево поведение, вземане на 

решение, решаване на конфликти, сътрудничество и др. 

В зависимост от целите на тренинга, от неговите разновидности, от 

особеностите на участниците в него и т.н., при формирането на групите се съблюдават 

различни принципи и правила. Списъкът с правила и принципи би могъл да изглежда 

по следния начин: доброволност, активност, съсредоточеност върху настоящето („тук и 

сега”), откритост, персонификация и конкретност на изказванията (избягване на 

обобщенията), центриране върху себе си, т.е. отражението на заобикалящия свят 

започва от самия себе си, конфиденциалност (Пахальян, 2006: 38). 

Процедурно – организационните аспекти на груповия тренинг се разглеждат в 

следната последователност: подготовка за груповия тренинг, форма на пространствена 

организация на тренинга, организационни условия за провеждане на груповия тренинг, 

материално-техническо осигуряване на тренинга, изисквания към тренинговата група. 

Работата над програмата (сценария, дизайна) на тренинга е построена върху 

определен професионален светоглед на автора. Както беше отбелязано по-горе, всичко 

започва с определянето на темата и целта. Именно те задават цялата логика на 

основното съдържание на тренинга (пак там: 54). 

От гледна точка на емоционалната интелигентност следва да се отбележи, че 

особен интерес представлява динамиката в емоционалните състояния на участниците, 

преминавайки през различните фази на групова динамика: 
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1. Фаза на формиране (Forming) – вълнение, оптимизъм/песимизъм, тревожност, 

безпокойство, неувереност, неудобство, смущение. 

2. Фаза на сблъсък (Storming) – напрежение, раздразнение, отхвърляне, 

отегчение, съжаление, негодувание, фрустрация, агресия.  

3. Фаза на нормиране (Norming) – спокойствие, задоволство, облекчение, 

увереност. 

4. Фаза на представяне (Performing) – ентусиазъм, емпатия, удоволствие, радост.  

5. Фаза на разформироване (Unforming) – удовлетворение, удивление, възторг, 

благодарност, себеуважение, самочувствие. 

Един от известните подходи за оценка на ефективността на тренинга, е схемата 

на Д. Киркпатрик. Тук се разграничават четири равнища на оценка на ефективността на 

тренинга: равнище на реакции на участниците в тренинга; равнище на придобиване, 

усвояване на знания и умения в края на тренинга, формиране на нагласи; равнище на 

поведение след тренинга; равнище на резултатите за организацията (Методы..., 2004). 

Всяка работа в група дава възможност на участниците в нея да придобият 

следните умения: а) умения, позволяващи да бъдем ефективни в описанието на 

поведението; б) умения, позволяващи ясно да се предават своите и да се възприемат 

чуждите чувства; в) умения, позволяващи да се слуша и да се чува, като се осигурява 

ефективна обратна връзка в междуличностното общуване; г) умения за конфронтация 

(Пахальян, 2006: 86-87). 

Изискванията към треньора са един от аспектите на проблема за ефективността 

на тренинга. Именно личността на водещия (а не нивото на професионалната му 

подготовка или подхода, който проповядва) е най-важният фактор, определящ 

успешността или неуспешността на тренинга (Вачков, 2005). 

 Особено важен е въпросът за етичните проблеми в професионалната дейност, 

възникващи при провеждането на груповия тренинг. В основата на професионалната 

дейност на специалиста лежат не само права и задължения, определени в нормативни 

актове, но и своеобразен „кодекс на честта”, какъвто съществува във всяка професия. 

Като всеки метод тренингът (в т.ч. и организационно-управленския тренинг) има 

своите преимущества и несъвършенства. Особено значими за личностното и груповото 

развитие са онези специфични особености на тренинга, които го отличават от 

традиционните форми на обучение: 

1.Тренингът способства не само за по-бързото получаване на допълнителни 

знания (най-вече в областта на педагогиката и психологията), но преди всичко формира 
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способност и готовност у човека бързо и без стрес да променя своето поведение в нова 

и сложна обстановка. 

2. Уменията и навиците, придобити в тренинга, се съхраняват и проявяват по-

ефективно. 

3. В много кратки срокове участниците в тренинга могат да придобият опит в 

еквивалентни ситуации, необходим им за ефективното осъществяване на 

професионалната им дейност. 

4. В тренинга по-бързо се активизира мотивационната сфера на личността и 

нейното адекватно отношение към действителността, а така също и с по-бързи темпове 

се постига емоционална стабилност. 

5. Тренингът създава предпоставки за по-доброто съхраняване на емоционалния 

тонус на човека. 

6. Тренингът дава импулс за развитие, формира навици за самостоятелна работа, 

обновява мисленето, променя гледните точки и нагласите. 

При осъществяване на тренинга следва да се имат предвид и неговите основни 

несъвършенства: 

1.Групата способства за създаването на уникален, необичаен стил на общуване, 

който не съответства на стила на общуване, приет в ежедневието.  

2. Човекът се превръща в един вид „зависим“ от групите, у него се развива 

потребност от участие в различни видове групи. 

3. В групата може да се формират нови ценности, нагласи, възгледи, вярвания, 

поради което при връщането на участника към реалния живот може да възникне 

разочарование от това, че близките му не оценяват възникналите в него изменения, не 

споделят промените в ценностната му система и самите те не се променят. 

4. Възможни са т. нар. „психологически изгаряния“ в групата, които могат да 

предизвикат промяна в личността в различни посоки, а това увеличава вероятността от 

психологическа травма. 

5. Някои участници може да повярват в пълната приложимост на груповите 

методи в ежедневието.  

В психологическата литература целенасоченото развитие на емоционалната 

интелигентност се отъждествява с формирането на емоционална компетентност 

(Андреева, 2011: 216). Резултатите от изследванията, доказващи възможността за 

целенасочено развитие на емоционалната интелигентност, потвърждават 

продуктивността на усилията за повишаване както на нейното интегрално равнище, 
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така и на изразеността на отделните компоненти с помощта на външно, или 

тренингово въздействие (Деревянко, 2008: 79-84; Манойлова, 2004-б: 18; Манойлова, 

2004-в: 140; Cherniss, Boyatzis, Elias, 2001; Saarni, 1999). Специалистите определят като 

най-продуктивни следните методи за развитие на ЕИ: игра, арттерапия, 

психогимнастика, поведенческа терапия, дискусионни методи (Деревянко, 2008: 79-84), 

моделиране, ролеви игри, обратна връзка, демонстрации, проектиране (Matthews, 

Zeidner, Roberts, 2004) и др. 

В третата глава  „Същност, принципи на конструиране, съдържание, 

технология и ефективност на организационно - управленския тренингов модел за 

развитие на емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти“ се 

определя понятието „организационно-управленски тренингов модел за развитие на 

емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти“, посочват се 

принципите на неговото конструиране, представят се неговите съдържание и 

технология и се доказва ефективността му. 

Организационно-управленският тренингов модел за развитие на емоционалната 

интелигентност на педагогическите специалисти се разбира като съвкупност от 

тренингови интерактивни дейности, насочени към усъвършенстване на човешкия 

потенциал на образователната институция и реализирани в процеса на управление на 

човешките ресурси. 

Моделът е наречен организационно-управленски, защото се прилага за 

целите на оптималното функциониране на организацията (образователната 

институция) и се осъществява на равнище управление на образователната 

инстутиция, респективно управление на човешките ресурси.  

Организационно-управленският тренингов модел е конструиран на базата на 

следните принципи, изведени от компонентите на емоционалната интелигентност 

според структурата на Д. Голман (самопознание, самоконтрол, мотивация, емпатия, 

социални умения) (Голман, 2011): принцип на познанието, самопознанието и 

познанието на другите; принцип на себеизразяването; принцип на позитивната 

себеизява; принцип на самоконтрола; принцип на потребността от общност; принцип 

на комуникацията като обмен на информация; принцип на конструктивното 

взаимодействие; принцип на конфликтното взаимодействие; принцип на 

идентификацията; принцип на рефлексията; принцип на толерантността; принцип на 

мотивацията; принцип на релаксацията.   
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Съдържанието и технологията на организационно-управленския тренингов 

модел са представени в Програма на организационно-управленски тренинг за 

развитие на емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти. В 

програмата са формулирани следните основни цели на организационно-управленския 

тренинг:  

1. Предоставяне на информация за същността и значението на емоционалната 

интелигентност и нейните пет компонента – самопознание, самоконтрол, мотивация, 

емпатия и социални умения. 

2.Повишаване на емоционалната компетентност на педагогическите 

специалисти чрез овладяване на техники за разпознаване, конструктивно изразяване и 

управление на емоциите. 

3.Подпомагане на професионалната дейност на педагозите при осъществяване на 

емоционалното образование на децата и/или учениците в образователната институция.  

Тренингът е определен като тренинг-маратон, тъй като се осъществява в рамките 

на хорариум от 30 академични часа, разпределени равномерно в три последователни 

дни. Броят на участниците в тренинговите групи варира между 15 и 25. 

Организационно-управленският тренинг се провежда в или извън образователната 

институция. В тренинга се използват множество разнообразни методи: групови 

дискусии, ролеви игри, мини-лекции, решаване на казуси и анализ на конкретни 

случаи, тестове, проективно рисуване, психогимнастика, арт-терапевтични, телесно-

терапевтични, приказко-терапевтични и танцово-терапевтични техники, психично 

разтоварване, индивидуално консултиране, демонстрация на модели на изисквано 

поведение чрез видеозаписи, самоподготовка (в т.ч. и домашна работа). В структурно 

отношение всяка една от трите десетчасови тренингови сесии се разпределя във 

встъпление, четири модула (всеки с продължителност 90 минути) и заключение. 

Съдържанието на занятията обхваща богат набор от интерактивни тренингови 

дейности, насочени към реализиране на целите на организационно-управленския 

тренинг. 

 В първия ден от провеждането на тренинга, непосредствено след откриването 

му, започва първият модул, в рамките на който се реализират няколко кратки 

динамични тренингови интерактивни дейности, чиито цели са да се създаде 

неформална атмосфера между участниците,  да им се даде възможност да се запознаят 

и в хода на общуването да заемат своето място в групата.  В началото на втория модул 

се формулират правила за съвместна работа, следва визуализация на тема „Да 
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помечтаем за бъдещето...”, след която се провежда групова дискусия на тема „Моята 

емоционалност”. Основните акценти от дискусията са отправна точка в разглеждането 

на темата за емоционалната интелигентност. Третият модул започва с формулиране на 

целите на тренинга и очакваните резултати от неговото провеждане. В последващата 

мини-лекция на тема „Емоционалната интелигентност” - І част водещият предоставя 

информация за основите на понятието „емоционална интелигентност”, както и за 

моделите на Х. Гарднър, П. Салови и Дж. Майер, Даниъл Голман, Е. Фърнам и К. 

Петридес и др. Модулът завършва с тренинговата дейност, която представлява 

творческо пренареждане на едно от правилата за взаимодействие в групата 

„Проблемите на преден план”. Психичното разтоварване в началото на четвъртия 

модул дава възможност на участниците на фона на подходяща музика да изпълнят 

релаксиращи физически упражнения. Следващата интерактивна дейност е подходяща 

за разкриване на междуличностните взаимоотношения в групата при работа в екип и 

особеностите на лидерските умения на някои от нейните членове. В края на модула 

всеки участник попълва Въпросник на А. Кардашева и К. Петридес за измерване на 

емоционална интелигентност като особеност на личността (BG-TEIQue) – българска 

адаптация, съкратен вариант. Непосредствено преди заключението на първата 

тренингова сесия водещият задава  домашна работа на участниците, които 

анализирайки своя личен ресурс и използвайки предоставената им карта за 

самонаблюдение следва да направят ЕИ - автопортрет. По време на заключението 

участниците разкриват преживяванията и впечатленията си от първия ден на тренинга  

и изказват препоръки относно бъдещата съвместна работа на групата. 

В началото на втория ден участниците в тренинга обменят мнения за 

предизвиканите преживявания и мисли от предходната сесия, както и за 

самочувствието си след нея. След това всеки представя своя ЕИ - автопортрет пред 

останалите членове. В рамките на първия модул са предвидени три тренингови 

интерактивни дейности, първите две от които имат за цел да тонизират участниците, да 

ги настроят за съвместна работа, да създадат положителна емоционална атмосфера в 

групата. Третата интерактивна дейност представлява многоцелева арт-терапевтична 

методика, в която се обръща основно внимание на емоционалния потенциал на 

личността и свързаните с него поведенчески и дейностни модели. В предвидената за 

началото на втория модул мини-лекция на тема „Емоционалната интелигентност” - ІІ 

част водещият дава отговори на въпросите: „Какво представлява емоционалната 

интелигентност?”, „Що е емоционална компетентност?”, „Как да повишим 



28 

 

емоционалната си интелигентност?” и „Как да подобрим емоционалния си интелект?”. 

Дискусията по въпросите от мини-лекцията естествено преминава към следващия 

структурно-съдържателен елемент от тренинга  - анализ на конкретни случаи (case 

study) на тема „Моите емоционални умения. В третия модул са включени интерактивни 

тренингови дейности, в които участниците се учат да обръщат внимание на своите 

телесни усещания във връзка с изпитваните от тях силни чувства, както и да 

контролират собствените си емоции. Танцовата пауза в началото на четвъртия модул 

изпълнява функцията на психично разтоварване, след което на вниманието на 

участниците се предлагат тренингови интерактивни дейности, подходящи за по-късен 

етап от работата, когато в групата цари атмосфера на взаимно доверие и членовете й 

вече имат опит от участието си в тренинга. В рамките на заключението на втория ден от 

тренинга участниците разкриват преживяванията и впечатленията си от неговото 

провеждане и изказват препоръки относно съвместната работа на групата. 

Встъплението в началото на третия ден започва с анализ на преживяванията и 

мненията на участниците, предизвикани от предходните занятия. За първия модул са 

планирани тренингови интерактивни дейности, изпълнението на които предизвиква 

стенични емоции и настройва членовете на групата за съвместна работа. Мини-

лекцията на тема „Емоционалната интелигентност” - ІІІ част, разположена в началото 

на втория модул, насочва вниманието на участниците към проблемите на 

възпитаването на децата и учениците в емоционална интелигентност и ги запознава с 

характеристиките на моделите на Хауърд Гарднър, Даниъл Голман, Лорънс Шапиро, 

Томас Гордън. Логично продължение на дискусията, последвала мини-лекцията, са 

ролевата игра, решаването на казуси и анализът на конкретни случаи на тема 

„Емоционално-интелигентно ли общуваме с децата/учениците?”. Тренинговите 

дейности, предвидени за изпълнение в третия модул са насочени към подпомагане на 

участниците да осъзнаят към какъв тип реакция имат нагласа и как да използват 

различни модели на поведение. Последният модул на тренинга е посветен на 

изпълнението на интерактивни дейности със заключителен характер, които са 

своеобразна награда на участниците за добре свършената работа и са средство за 

снемане на напрежението, за цялостна равносметка от постигнатото. В края на 

организационно-управленския тренинг, при неговото закриване,  се провежда 

заключителна дискусия относно цялостното провеждане на тренинга. Участниците 

изразяват мнението си за ефективността на обучението и споделят впечатленията си от 

работата на водещия. Обобщават се направените изводи, които могат да се определят 
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като безусловно позитивни ефекти, посочват се несъмнените пропуски и се обсъждат 

възможностите за бъдеща съвместна работа. Анализира се степента на реализиране на  

целите на тренинга и постигането на очакваните резултати от него. 

 До две седмици след провеждане на организационно-управленския тренинг, в 

рамките на самоподготовката си, участниците попълват отново въпросника на А. 

Кардашева и К. Петридес за измерване на емоционалната интелигентност като 

особеност на личността (BG-TEIQue) – българска адаптация, съкратен вариант, както и 

изготвят повторно ЕИ-автопортрет, използвайки първоначално предоставената им 

карта за самонаблюдение. С някои от участниците между 4 – 6 седмици след 

осъществяването на тренинга чрез пост-групови срещи се провежда отсрочена проверка 

от експерти, специалисти в сферата на интерактивното обучение, без присъствието на 

водещия. 

Ефективността на организационно-управленския тренинг беше установена чрез 

организационно-управленски експеримент, наречен от автора тип „входно равнище 

– изходно равнище“ (по аналогия с педагогически експеримент и неговата структура – 

виж Бижков, 1995: 48-58, 141-150 и план с предварително и последващо тестуване в 

една група – виж Стоянов, 2008: 120-125; Носс: 2000; Ivanchevich and Matteson: 1987: 

747), провеждането на който преминава през следните етапи: 

 Разработване на система от критерии и показатели за диагностика на 

ефективността на експерименталния модел. 

 Диагностика на входното равнище на проявление на емоционалната 

интелигентност в експериментална група (констатиращ експеримент). 

 Осъществяване на експерименталния модел в експериментална група 

(развиващ, формиращ експеримент). 

 Диагностика на изходното равнище на проявление на емоционалната 

интелигентност в експериментална група (заключителен експеримент). 

 Сравнителен анализ между проявленията на емоционалната 

интелигентност, регистрирани на входното и на изходното равнище в 

експериментална група и установяване на ефективността на 

експерименталния модел. 

 Отсрочена проверка, проведена чрез индивидуална експертна оценка 

между 4 – 6 седмици след осъществяването на тренинга с цел 

установяване на трайността на усвоените по време на експерименталното 
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обучение компетентности (под формата на пост-групова среща, 

включваща специално подбрани тренингови дейности и беседа с част от 

участниците, без участието на водещия). 

Настоящeто дисертационно изследване се проведе в период от три години – 

2016, 2017, 2018 г. с участието на педагогически специалисти от общо 34 

образователни институции от всички видове и степени, от различни региони на 

страната. През посочения период организационно-управленският тренингов модел е 

осъществяван от автора като форма за повишаване на квалификацията на педагозите, 

организирана  както от обучителни организации, така и от образователни институции – 

заявители на обученията. В изследването са обхванати 500 педагогически специалисти 

с различни специалности от двата пола на възраст от 20 до 65 г., с педагогически стаж 

от 1 до над 30 години, преподаващи на деца и ученици на възраст от 3 до 19 годишна 

възраст (предучилищно, начално, прогимназиално, гимназиално, средно образование).  

Дисертационното изследване е осъществено въз основа на следната системата от 

критерии и показатели: 

 Критерий 1: Самопознание. Критерият се декомпозира на следните 

показатели: разбиране за причините на своите емоционални състояния; 

умение за вербално описание на своите емоционални състояния; умение 

за позитивна самоизява; умение за самокритика; адекватна самооценка. 

 Критерий 2: Самоконтрол. Критерият се декомпозира на следните 

показатели: овладяване на своите емоционални състояния, поддържане на 

желателните емоции и снижаване интензивността на нежелателните; 

умение за изразяване на своите емоционални състояния; умение за 

позитивна преработка на критиката на другите; отсъствие на 

злопаметност; чувство за отговорност; умение за преодоляване на 

душевни кризи; умение за релаксация. 

 Критерий 3: Мотивация. Критерият се декомпозира на следните 

показатели: умение за предизвикване на собствена активност; умение за 

осъществяване на поставените цели; умение за постигане на 

удовлетвореност от резултатите от дейността 

 Критерий 4: Емпатия. Критерият се декомпозира на следните 

показатели: умение за чувстване и разбиране на емоционалните 

състояния на другите на основата на вербални или невербални източници 

на информация; умение за управление на чувствата на другите. 
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 Критерий 5: Социални умения. Критерият се декомпозира на следните 

показатели: стремеж към общуване с другите; умение за обмен на 

вербална и невербална информация с другите; умение за конструктивни 

взаимодействия; умение за конфликтни взаимодействия; толерантност. 

Равнищата на проявление на критериите и показателите се оценяват  чрез 

тристепенна скала за оценка, включваща ниско, средно и високо равнище, конкретните 

числови изражения на които са посочени в съответните изследователски инструменти. 

Въз основа на представената по-горе система от критерии и показатели е 

разработен и подбран инструментариумът на изследването:  

 Карта за самонаблюдение/наблюдение на равнището на проявление на 

емоционалната интелигентност  

 Въпросник на А. Кардашева и К. Петридес за измерване на емоционална 

интелигентност като особеност на личността  

(BG-TEIQue) – българска адаптация, съкратен вариант Протокол за 

индивидуална експертна оценка  

Като допълнителен изследователски инструмент, чрез който се установява 

отношението на изследваните лица към съдържанието и технологията на 

експерименталното обучение е използвано „Писмо до водещия” (по Фопель, 2013: 201).  

Проведеният експеримент доведе до следните изследователски резултати: 

1.Резултати от самонаблюдението. 

 Критерий „Самопознание“              

При входната диагностика по критерий „Самопознание“ е регистрирано 

преобладаващо средно равнище, а именно 66,8 % от изследваните лица, последвано от 

високо равнище – 20 % от лицата и ниско равнище с 13, 2 %. При изходната 

диагностика процентът на лицата, принадлежащи към високото равнище е  повишен с 

46,4 пункта и е станал 66,4 % за сметка на понижения процент на лицата, 

принадлежащи към средното и ниското равнище, като особено забележимо е 

понижението при средното равнище – 40 пункта. Тези резултати свидетелстват за това, 

че близо половината от педагогическите специалисти, участвали в организационно-

управленския тренинг са постигнали обогатяване на самопознанието си в сравнение с 

изходните данни. 

 Критерий „Самоконтрол“ 

Умението за контрол над собствените емоции се оказва трудно за развитие чрез 

експерименталния тренингов модел. При входната диагностика по тази скала не са 
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регистрирани лица, принадлежащи към високото равнище, средното е представено с 

13,4 % от изследваните лица, преобладаващият процент принадлежи на ниското 

равнище – 86,6 %. При изходната диагностика е регистрирана положителна промяна в 

процентите, отразяващи различните равнища, въпреки че тя не е толкова значителна, 

колкото при останалите скали. Процентът на лицата, принадлежащи към ниското 

равнище, са намалели с 33,2 пункта за сметка на лицата, принадлежащи към средното 

равнище, процентът на които е нараснал с 20,2 пункта, и за сметка на лицата, 

демонстрирали високо равнище, които от 0 % стават 13,4 %.  Изводът, който можем да 

направим е, че макар и трудно, интерактивните тренингови дейности са в състояние да 

развият в известна степен умението на педагогическите специалисти за бързо 

възстановяване на емоционалното равновесие. 

 Критерий „Мотивация“ 

При входната диагностика по критерий „Мотивация“ основният процент от 

изследваните лица се отнася към средното равнище – 60 %, следван от ниското 

равнище – 33,4 % и високото равнище – 6,6 %. При изходната диагностика ниското 

равнище вече е нулево, а процентът на лицата, принадлежащи към високото равнище се 

е увеличил със сериозните 40 пункта. Средното равнище бележи леко понижение с 6,6 

%.    Изводът, който можем да се направи е, че 40 % от участвалите в обучението 

педагогически специалисти са развили във висока степен умението си за мотивация. 

 Критерий „Емпатия“ 

При входната диагностика по критерий „Емпатия“ мнозинството от 

изследваните лица са концентрирани в средното равнище – 73,2 %, високото равнище е 

нулево, а към ниското равнище се отнасят 26,8 % от изследваните лица. При изходната 

диагностика почти половината от изследваните лица отговарят на въпросите по начин, 

който позволява да бъдат отнесени към високото равнище – 46,8 %, процентът на 

лицата, които се отнасят към средното равнище е намален с 30 пункта, а ниското 

равнище става нулево. Тези резултати водят до извода, че въпреки трудността за 

развитие на емпатичните способности 46,8 % от педагогическите специалисти в 

резултат на експерименталния тренингов модел са успели да развият тази страна от 

своята емоционална интелигентност във висока степен. 

 Критерий „Социални умения“ 

При входната диагностика по критерий „Социални умения“ резултатите са 

разпределени между средното и ниското равнище – 60 % от изследваните лица 

принадлежат към средното равнище, а 40 % - към ниското равнище. Високото равнище 
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е нулево. При изходната диагностика високо равнище вече демонстрират една трета от 

изследваните, а именно 33,2 % за сметка на намаление на лицата, отнесени към 

средното и ниското равнище, съответно с 6,6 % и с 26,6 %. Отново можем да отчетем 

ефективността на интерактивните тренингови дейности, които са довели до висока 

степен на развитие на социалните умения при 33,2 % от участвалите в обучението 

педагогически специалисти. 

 Критерий „Общо равнище на емоционалната интигентност“ 

При входната диагностика по обобщаващия критерий „Общо равнище на 

емоционалната интелигентност“ високото равнище е нулево, а процентът на останалите 

изследвани лица е разпределен между средното и ниското равнище, към които се 

отнасят съответно 60 % и 40 % от тях. При изходната диагностика вече ниското 

равнище е нулево, което е логично, като се имат предвид резултатите от конкретните 

скали. Лицата, които се отнасят към средното равнище се увеличават с 16, 6 пункта, а 

високо равнище демонстрират вече 33,4 % от изследваните лица. Тези резултати 

еднозначно говорят в полза на ефективността на експерименталния модел на обучение 

за развитие на емоционалната интелигентност, прилагането на който е постигнал 

развитие на общата емоционална интелигентност във висока степен у 33,4 % от 

педагогическите специалисти. 

Представените по-горе резултати бяха сравнени и чрез статистическия метод за 

проверка на хипотези t – разпределение (Съйкова и Чакалов, 1977: 96 – 101, 305; 

Колишев, 1997: 95-97; Джонев, 1996-а: 274, 295; Иванов, 2006:161; Стаменкова, 2005: 

72), при който алтернативната хипотеза се потвърди, а нулевата се отхвърли: 

𝑡𝐸𝑀 =
|1,523−2,2407|√500+500−2

√((2,356.500)+(2,8248.500))(
1

500
+

1

500
)

 = 
22,673

10,18
 = 2, 23     

tT = [
𝛼 = 0,05
𝑓 =  998

] = 1, 645            𝑡𝐸𝑀  >  𝑡𝑇 

                                 /2,23/   /1,645/ 

Това означава, че разликата между средните числа на диагностичните отговори 

от обобщаващия критерий „Общо равнище на емоционалната интигентност” на входа и 

на изхода е закономерна. 

2.Резултати от наблюдението. 

 Критерий „Самопознание”  

За разлика от критерия „Самопознание” при самонаблюдението тук отчетеното 

развитие е минимално, но все пак е налице. 
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 Критерий „Самоконтрол”  

При входната диагностика по критерий „Самоконтрол“ са регистрирани голям 

брой лица, принадлежащи към високото равнище – 86,6 %, като към средното и 

ниското равнище се отнасят съответно 6,8 % и 6,6 % от изследваните лица. При 

изходната диагностика 93 % от изследваните лица са отговорили по начин, който ги 

отнася към високото равнище. Всъщност резултатът не е толкова висок, като се има 

предвид, че високото равнище е нараснало с 6,4 пункта. Въпреки тази не особено 

голяма разлика между входа и изхода, тя е станала възможна благодарение на 

целенасоченото развитие на включените в експерименталния тренингов модел 

интерактивни дейности. При анализа на този резултат трябва да имаме предвид и 

принципната трудност при развитието на умението за управление на собствените 

чувства и емоции. 

 Критерий „Мотивация” 

При входната диагостика по критерий „Мотивация“ е доста висок процентът на 

лицата, принадлежащи към ниското равнище – 73,6 %. Средното е представено с 26,4 

%, а високото липсва. При изходната диагностика процентът на лицата, принадлежащи 

към ниското равнище, е намалял с 60,4 пункта за сметка на увеличаване на лицата, 

принадлежащи към средното и високото равнище съответно с 40,4 пункта и 20 пункта. 

С други думи интерактивните тренингови дейности са постигнали високо развитие на 

мотивацията у 20 % от участвалите в експерименталното обучение педагогически 

специалисти 

 Критерий „Емпатия”  

При входната диагностика по критерий „Емпатия“ се отчита висок процент на 

изследваните лица, които принадлежат към ниското равнище, а именно 86,6 %. 

Процентите до 100 са разпределени почти поравно между средното и високото 

равнище, към които принадлежат съответно 6,6 % и 6,8 %. При изходната диагностика 

процентът на лицата, отнесени към ниското равнище, е намалял със значителните 66,6 

пункта, а средното и високото равнище са нараснали съответно с 27 пункта и с 39,6 

пункта. Това е много удовлетворителен резултат, който говори, че експерименталният 

тренингов модел е довел до високо развитие на умението за осъзнаване и разбиране на 

чувствата и емоциите на другите хора у 39,6 % от участвалите в обучението 

педагогически специалисти.  

 Критерий „Социални умения”  
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При входната диагностика по критерий „Социални умения“ резултатите са 

концентрирани в средното равнище, към което принадлежат 73,4 % от изследваните 

лица. Процентът на лицата, отнесени към ниското и високото равнище, е разпределен 

почти поравно и е съответно 13,2 % и 13,4 %. При изходната диагностика процентът на 

лицата, принадлежащи към високото равнище, се увеличава със значителните 60 

пункта, този на лицата, принадлежащи към ниското равнище намалява с 6,6 пункта, 

както и процентът, отразяващ средното равнище, който намалява с 53,4 %. По тази 

скала също е постигнат значителен напредък, тъй като две трети от участвалите в 

обучението педагогически специалисти или 60 % демонстрират развити във висока 

степен социални умения. 

 Критерий „Общо равнище на емоционалната интигентност“ 

При входната диагностика по обобщаващия критерий „Общо равнище на 

емоционалната интелигентност“ най-големият процент изследвани лица е 

концентриран отново в средното равнище – 60 %. Към високото равнище принадлежат 

26,6 % от изследваните лица, а към ниското – 13,4 %. При изходната диагностика е 

регистриран много висок процент лица, принадлежащи към високото равнище – 85 %, 

което означава, че тяхното количество е нараснало с 58,4 пункта. В същото време 

процентът на лицата, отнесени към средното равнище, е намалял с 45 пункта. Тези 

резултати, регистрирани по обобщаващия критерий, се съгласуват с резултатите, 

получени по отделните критерии. В крайна сметка 58,4 % от педагогическите 

специалисти демонстрират високо равнище на обобщения критерий за емоционална 

интелигентност.      

Резултатите, получени чрез статистическия метод за проверка на хипотези t – 

разпределение, потвърждават алтернативната хипотеза, а нулевата отхвърлят, защото:  

   𝑡𝐸𝑀 =
|𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅ |√𝑛1+𝑛2−2

√(𝜎1
2𝑛1+𝜎2

2𝑛2)(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)
     𝑡𝐸𝑀 =

|1,9338−2,74|√500+500−2

√((8,0025.500)+(1,165.500))(
1

500
+

1

500
)

 = 
25,588

13,54
 = 1,9 

tT = [
𝛼 = 0,05
𝑓 =  998

] = 1, 645                                                                      𝑡𝐸𝑀   >   𝑡𝑇 

                                                                                                                             /1,9/  /1,645/ 

Това означава, че разликата между средните числа на диагностичните отговори 

по обобщаващия критерий „Общо равнище на емоционалната интигентност” на входа и 

на изхода е закономерна. 
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3.Резултати от Въпросника на А. Кардашева и К. Петридес за измерване на 

емоционална интелигентност като особеност на личността (BG-TEIQue) – 

българска адаптация, съкратен вариант. 

 Скала „Благополучие“ 

При входната диагностика по скала „Благополучие“ преобладаващият процент 

изследвани лица е концентриран в средните стойности – 93,6 %. Минималните 

стойности отбелязват нулев процент, а към максималните стойности принадлежат 6,4 

% от изследваните лица. При изходната диагностика процентът на лицата, 

принадлежащи към средните стойности, отбелязва минимално намаление с 6,8 пункта, 

като естествено със същия процент се увеличават лицата, отнасящи се към 

максималните стойности. По тази скала не можем да отбележим значително развитие 

на емоционалната интелигентност, защото едва 6,8 % от педагогическите специалисти 

отчитат максимално развитие на диагностицираните качества. 

 Скала „Самоконтрол“ 

При входната диагностика по скала „Самоконтрол“ 78 % от изследваните лица 

отговарят на въпросите във въпросника по начин, който позволява да бъдат отнесени 

към средните стойности на скалата. Максималните стойности са нулеви, а към 

минималните стойности се отнасят 22 % от изследваните лица. При изходната 

диагностика е постигнат умерен прогрес: максималните стойности са представени вече 

с 26,4 %, средните стойности са намалели с 4,4 %, а минималните стойности са нулеви. 

Изводът, който може да се направи е, че почти една трета от педагогическите 

специалисти, а именно 26,4 % от тях, са развили във висока степен своето умение за 

самоконтрол. 

 Скала „Емоционалност“ 

При входната диагностика по скала „Емоционалност“ 80 % от изследваните лица 

се отнасят към средните стойности, към максималните стойности принадлежат 20 %, 

минималните стойности са нулеви. При изходната диагностика е налице значителен 

напредък: процентът на лицата, отнасящи се към средните стойности е намалял с 53,2 

пункта, като естествено с толкова се е увеличил процентът на лицата, демонстрирали 

максимални стойности при отговорите на въпросите в теста. Това означава, че повече 

от половината педагогически специалисти са успели да използват интерактивните 

тренингови дейности за развитие на този аспект от емоционалната интелигентност.  

 Скала „Общителност“ 



37 

 

При входната диагностика по скала „Общителност“ най-голям процент от 

изследваните лица са отговорили на въпросите по начин, който позволява да бъдат 

отнесени към средните стойности на скалата. Максимални стойности демонстрират 

33,4 % от изследваните лица, а минималните стойности са нулеви. Противно на 

очакванията при изходната диагностика процентът на лицата с максимални стойности 

намалява с 7,2 пункта за сметка на увеличаване на процента на лицата със средни 

стойности с 7,2 пункта. Можем да кажем, че по скала „Общителност“ е регистриран 

незначителен регрес и че по този аспект на емоционалната интелигентност 

експерименталният тренингов модел не е постигнал положителен резултат. 

 Скала „Индекс за ЕИ“ 

При входната диагностика по обобщаващата скала „Индекс за ЕИ“ средни 

стойности демонстрират 92 % от изследваните лица, а максимални – 8 %. Минималните 

стойности са нулеви. При изходната диагностика процентът на лицата, принадлежащи 

към максималните стойности се е увеличил с 32 пункта, а този на лицата, 

принадлежащи към средните стойности е намалял с 32 пункта. Тези резултати като 

цяло се съгласуват с резултатите по отделните скали и свидетелстват за ефективността 

на интерактивните тренингови дейности, включени в експерименталния модел на 

обучение. 

Сравнявайки получените резултати чрез статистическия метод за проверка на 

хипотези t – разпределение алтернативната хипотеза се потвърждава, а нулевата се 

отхвърля: 

    𝑡𝐸𝑀 =
|𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅ |√𝑛1+𝑛2−2

√(𝜎1
2𝑛1+𝜎2

2𝑛2)(
1

𝑛1
+

1

𝑛2
)
  =

|7,92−19,668|√500+500−2

√((39,006.500)+(170,808.500))(
1

500
+

1

500
)

 = 
371,131

64,313
 = 5,770 

                  tT = [
𝛼 = 0,05
𝑓 =  998

] = 1, 645                            𝑡𝐸𝑀    >    𝑡𝑇  

                                /5,770/  /1,645/ 

Това означава, че разликата между средните числа на диагностичните отговори 

от обобщаващата скала „Индекс за ЕИ” на входа и на изхода е закономерна. 

4.Резултати от експертните оценки. 

В първата експертна оценка беше посочено, че: „Съдържанието на 

интерактивните тренингови дейности беше адекватно на целта на тренинга, а също така 

беше налице добър баланс между упражненията, насочени към развитие на отделните 

компоненти на емоционалната интелигентност -  самопознание, самоконтрол, 

мотивация, емпатия, социални умения. Технологията на провеждане на тренинга беше 
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съобразена с утвърдената в научната литература последователност на етапите, като 

наред с това присъстваха и нови моменти, каквито бяха лекционните части, в които 

синтезирано и логично се изясняваха понятия и се формулираха практически съвети.“  

Във втората експертна оценка беше отбелязано, че: „В процеса на пост – групова 

среща с участниците в тренинга, на която предложихме специални тренингови 

дейности, установихме високо развитие на тяхната емоционална интелегентност. 

Признаците, въз основа на които правим това заключение са: словесно описание на 

своите чувства и на чувствата на другите, самоконтрол в ситуации, изискващ такъв, 

умение за въздействие върху поведението на другите, умения за общуване в трите им 

аспекта – като обмен на информация, като взаимодействие и като взаимно 

възприемане. 

Чрез беседа установихме положително отношение на участниците в тренинга 

към неговите технология и съдържание. По-конкретно участниците споделиха 

впечатлението си за ефективността на проведените занятия, които по тяхно мнение са 

задълбочили самопознанието им, развили са самоконтрола и са усъвършенствали 

техните умения за общуване, което е важно за тяхната професионална дейност. 

Тренингът беше характеризиран като насочен към развитие на важни за личността и за 

професията качества, като стимулиращ и вдъхновяващ, като нестандартно 

осъществен.“ 

5.Резултати от анализа на съдържанието на „Писмо до водещия”.      

Анализът на съдържанието на „Писмо до водещия“ еднозначно свидетелства за 

положителното отношение на участниците в тренинга към неговите технология и 

съдържание. Най-голям процент от изследваните лица, а именно 92,4 %, са изразили 

своята удовлетвореност от обучението и са споделили мнение за постигната висока 

ефективност на извършената работа по посока на поставените цели. 85,8 % са 

възприели темата като актуална и значима и са изразили готовност за участие в бъдещи 

обучения, посветени на развитие на емоционалната интелигентност. Други 85,8 % са 

споделили положителната си оценка за поведението на водещия. 79,8 % са 

коментирали, че намират придобитите по време на обучението компетентности за 

практически приложими в житейските и в  професионалните междуличностни 

взаимоотношения. Този, относително по-нисък процент, се дължи вероятно на 

съзнанието за трудността на прехода от тренингова обстановка към реални житейски и 

професионални ситуации.  
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Обобщеният анализ на резултатите от изследването дава основание да се 

направят следните заключения: 

Статистическото сравнение между входните и изходните резултати за 

равнището на емоционалната интелигентност на изследваните лица, установено чрез 

изследователските инструменти карта за самонаблюдение, карта за наблюдение и 

въпросник BG-TEIQue показва, че по-високото изходно равнище се дължи на 

закономерен фактор. Такъв закономерен фактор е независимата променлива величина в 

експеримента, а именно проведеният организационно-управленски тренинг.  

Резултатите от корелационния анализ за връзката между възрастта на 

изследваните лица и равнището на тяхната емоционална интелигентност, извършен 

чрез коефициента на Кендал – Тау показват, че е налице слаба корелация, когато 

равнището на емоционалната интелигентност е установено чрез картата за 

самонаблюдение (Kдет % = 4,28 %). При другите изследователски инструменти такава 

корелация не е констатирана. 

Резултатите от корелационния анализ за връзката между педагогическия стаж на 

изследваните лица и равнището на тяхната емоционална интелигентност, извършен 

чрез коефициента на Кендал – Тау показват, че е налице слаба корелация, когато 

равнището на емоционалната интелигентност е установено чрез картата за 

самонаблюдение (Kдет % = 3 %). При другите изследователски инструменти такава 

корелация не е констатирана. 

Прави впечатление, че по отношение на картата за самонаблюдение и при 

възрастта, и при педагогическия стаж на изследваните лица, се установява относително 

по-висок корелационен коефициент. Това може да се обясни с влиянието на възрастта и 

професионалния опит върху самооценката на личността.  

Резултатите от корелационния анализ за връзката между пола на изследваните 

лица и равнището на тяхната емоционална интелигентност, извършен чрез метода Хи - 

квадрат показват, че не съществува корелация между изследваните величини. 

Резултатите от корелационния анализ за връзката между образователния етап, в 

който преподават изследваните лица и равнището на тяхната емоционална 

интелигентност, извършен чрез метода Хи - квадрат показват, че е налице умерена 

корелация, когато емоционалната интелигентност е измерена чрез карта за наблюдение 

(Kдет % = 20,25 %). Корелацията е слаба, когато емоционалната интелигентност е 

измерена чрез карта за самонаблюдение и въпросник BG-TEIQue (съответно Kдет % = 

3,5 % и Kдет % = 2,56 %).  
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Относително по-високият корелационен коефициент при картата за наблюдение 

може да бъде обяснен с влиянието на образователния етап, в който работят педагозите, 

върху стремежа им да изпълняват изискванията на своята социална роля, в частност да 

мобилизират своята емоционална интелигентност. Както вече беше установено, етапът 

на предучилищно образование стимулира в по-голяма степен развитието на 

емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти. 

Обобщеният анализ дава основание да бъдат направени следните изводи: 

1. Констатираното чрез изследователските инструменти развитие на 

емоционалната интелигентност на участниците в обучението както като 

цяло, така и по отделни структурни компоненти, е постигнато в резултат на 

усвояване на учебното съдържание на осъществения организационно-

управленски тренинг. 

2. Налице е умерена корелационна зависимост между образователния етап, в 

който работят изследваните лица, и установеното в края на изследването 

равнище на тяхната емоционална интелигентност, измерена чрез карта за 

наблюдение. 

3. Не е установена корелационна зависимост или е установена слаба такава 

между пола, възрастта и педагогическия стаж на изследваните лица, от една 

страна, и равнището на тяхната емоционална интелигентност, от друга.  

В заключението се обобщава осъщественото дисертационно изследване, 

заявяват се научните и научно-практическите приноси и се очертават насоките за 

бъдещи изследвания. 
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СПРАВКА 

за приносите по темата на дисертацията 

Научни приноси: 

1. Конструиран е цялостен, теоретично обоснован и адаптиран към 

българските социо-културни условия организационно-

управленски тренингов модел за развитие на емоционалната 

интелигентност на педагогическите специалисти за целите на 

вътрешноинституционалната квалификация. 

2. Разработени са принципи за конструиране както на настоящия, 

така и на бъдещи модели за развитие на емоционалната 

интелигентност на педагогическите специалисти. 

3. Разработена е система от критерии и показатели за диагностика на 

равнището на проявление на емоционалната интелигентност, 

приложима за конструирането на различни изследователски 

инструменти. 

Основният научно-практически принос и практическо значение на 

дисертационното изследване се състоят във възможността за широко 

прилагане на експериментално проверения организационно-управленски 

тренингов модел в процеса на обучението и квалификацията на 

педагогическите специалисти, както и в създаването на надеждни 

теоретични принципи за конструирането на нови тренингови модели.  
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