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Abstract: The aggressive behavior of students is established using the Buz-Duryski aggressiveness test that 
we applied at the beginning and the end of the school year to determine if there is a difference in the aggressive 
behavior of pupils in modular physical education and sports classes. During the school year we apply the special 
methodological program. The goal of the program is to reduce the aggressive behavior of children during and 
after school hours. Experimental group of 30 students / 18 boys and 12 girls / SU „D. Talev” in 6 grade The results 
of the initial test are given in Table 1 for boys and in Table 2 for girls. After the implementation of our program 
at the end of the school year The results are given in Table 3 for Boys and Table 4 for Girls The aggression test 
applies to a Control Group of 30 students / 18 boys and 12 girls / SU „D. Talev” grade 6. The results of the initial 
level in Table 5 and Table 6 and the baseline data are presented in Table 7 and Table 8. The data obtained show 
that aggression indicators have decreased their values, with better results being achieved with the experimental 
This proves the effectiveness of our program.

Keywords: aggression, psychological test, students values

Според Р. Стаматов (2008) насилието между деца в училище обхваща широк спектър от прояви. То е 
явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведение-
то на децата[3].

П. Калчев (2003) разделя агресията най-общо на следните основни групи: 
  Физическа агресия – блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затва-
ряне в някое помещение; 

  Вербална агресия – подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди; 
  Психическа агресия – подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, по-
вреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене; 

  Социална агресия – избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпростране-
ние на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект 
на тормоз, изолиране [2].

Физическата агресия е формата, която възрастните най-често забелязват и затова често мерките за 
справяне обикновено са насочени именно към нея. Психическата и социална агресия по-трудно могат да 
бъдат установени, тъй като те не са така видими, а и децата от своя страна нямат нагласата да споделят с 
възрастните за своите преживявания.  

Агресията, независимо от това как се упражнява, е деструктивен и опасен вид насилие. Следовател-
но усилията за справяне с насилието от деца над деца в училище трябва да бъдат насочени към всички 
проявления на това явление, а не само към неговите физически форми. 

Разпознаването на физическото насилие включва следните физически и поведенчески показатели: 
  различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или чести червени петна, 
включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване; 

  неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително едносрични отговори; 
  безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност; 
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  лоша представа за себе си - децата смятат, че са заслужили насилието; 
  прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото и да било с него; 
  влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, главоболие, отпадналост; 
  влошаване на успеха и чести отсъствия от училище; 
  чести отсъствия от определени часове, например физическо; 
Разпознаването на психическото насилие включва следните физически и поведенчески показатели: 

  детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с връстниците си; 
  агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на вниманието, упорито непо-
слушание, самонараняване; 

  внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или нивото на развитие на детето; 
  бягане и криене, включително зачестили бягства от училище; 
  загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска самооценка; 
  употреба на алкохол, медикаменти, самозанемаряване (постоянно обличане на едни същи дрехи 
или отказ да сресва косата си); 

  психосоматични симптоми. 
Необходимо е полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на агреси-

ята и създаване на по-сигурна училищна среда 
Превенцията  включва комплекс от мерки според Н. Бояджиева и П. Митева (2008), които най-общо 

имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за 
насилието. Превантивните мерки в училище трябва да започнат задължително с оценка на проблема с 
насилието, както и с определяне на елементите на училищната компетентност за справяне и недопуска-
не на явлението [3]. Й. Янкулова-Цветкова (2006) установи   някои техники за справяне с гнева и напреже-
нието: слушане на релаксираща  музика, упражнения на базата на умствена концентрация, практикуване  
на стрелба, йога, бойни изкуства, танци [4]. 

Посоченото дотук ни мотивира да изготвим иновативна програма за група от  30  ученици от 6 клас на 
СУ ,,Димитър Талев“, гр. Добрич, в рамките на 30 учебни часа. 

Изследването е част от разработка на магистърска теза за превенция на ученици чрез използване на 
програма за обучение в часовете по физическо възпитание и спорт.

Предполагаме, че с нашата иновативна програма ще постигнем превенция на агресията и ще дове-
де до нормализиране на показателите констатиращи степента на различните видове агресия и нейните 
компоненти.    

Цел на програмата: превенция на агресията чрез използване на средствата на физическото възпита-
ние и спорта.

Цел на изследването е оптимизиране на общата физическа подготовка на децата и превенция на ви-
довете агресия и нейните компоненти чрез нашата иновативна програма за превенция на агресията в ча-
совете при модулното обучение по физическо възпитание и спорт. 

Задачите които си поставихме са: диагностициране на нивото на различните видове агресия и нейни-
те компоненти, провеждане на педагогическия експеримент, обработка и анализ на резултатите. 

Предмет на изследването е ефективността на нашата предложена програма за превенция и овладя-
ване на агресията.

Обект на изследване са количествени характеристики на видовете агресия и нейните компоненти при 
ученици от 6 клас. 

Субект на изследването са 60 ученика от 6 клас на СУ ,,Димитър Талев“, гр. Добрич, разделен в две 
групи /експериментална и контролна/ от по 30 ученици. 

Методика на изследването: контролната група се обучаваше по действащите програми на държавни-
те образователни изисквания, а експерименталната се обучаваше по приложената иновативна програма, 
която включва 30 учебни занятия /с основна част – танци и хора, а заключителна  част – тихи, релаксира-
щи  и  успокоителни игри  и упражнения/.

Изследването бе проведено през учебната 2016-2017 г. 
Нивата на различните видове агресия установихме с психологичен тест на Бъс-Дюрки [5] за измерва-

не и установяване на нивото на агресивност при учениците. Обработката на получените резултати осъ-
ществихме с помощта на методите на математическата статистика – сравнителен и вариационен анализ, 
а статистическите величини отразихме във вариационните таблици.

Резултати от първоначалния тест са приложени в  Таблица 1  за момчетата  и  Таблица 2  за момичета-
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та за Експерименталната група, а резултатите за момчетата при Контролната група са в  Таблица 5  и  Таб-
лица 7 . След прилагане на нашата програма в края на учебната година резултатите са приложени в  Таб-
лица 3  за момчетата  и  Таблица 4  за момичетата за  Експерименталната група, а резултатите за Контрол-
ната група са в Таблица 6  и  Таблица 8.

Aнализ 
Анализ на експерименталната група: Сравнявайки получените данни между входящото и изходящото 

равнище при момчетата можем да заключим, че физическата агресия, обидата и вербалната агресия зна-
чително е понижила своите стойности /с 4 до 5 пункта/, но са с още леко завишени стойности, почти  са 
на границата с нормалните стойности. Косвената агресия, раздразнението, подозрителността, и чувство-
то за вина също е понижила своите стойност /с 2 до 4 пункта/, като подозрителността и чувството за ви-
на се вписва в нормалните стойности, а косвената агресия и раздразнението  са само с  1 пункт над нор-
малните стойности. Негативизмът който е бил само с един пункт по висок от нормалните стойности вече 
в края на занятията е в нормите. Когато сравняваме нашите данни получени при входящото и изходящото 
равнище при момичетата ние спокойно можем да заключим, че изходните данни при момичетата относ-
но физическа агресия, обида, вербална агресия са с 2 до 3 пункта  с по-ниски стойности. Подозрителност-
та е само с 1 пункт по-ниска спрямо момчетата. При косвената агресия, раздразнението, негативизма са 
с еднакви завишени стойности. Единствено чувството за вина е с 1 пункт по високо от стойността на мом-
четата.  Съпоставяйки първоначалните и крайните  данни при момичетата  установяваме, че имаме зна-
чително  понижение от /2 до 3/ пункта за физическата агресия, косвената агресия, раздразнението, оби-
дата,  вербалната агресия и чувството за вина. Подозрителността също се е понижила с 1 пункт, макар че 
първоначално е била в нормални стойности. Единствено негативизмът запазва своята стойност която е в 
рамките на нормалните стойности. 

Анализ  на  контролната  група: Сравнявайки получените данни от входящо и изходящото ниво при 
момчетата, установихме най-голямо понижение /с 3 – 4 пункта/ на параметрите при обидите и вербална-
та агресия, слабо подобрени данни /с 1-2 пункта/ при физическата агресия, раздразнението, негативизма 
и подозрителността. Косвената агресия и чувството за вина запазват своите стойности без промяна. Ин-
тересен е факта, че почти всички параметри са подобрени /с 1 – 4 пункта/, но нито една цифра не е в гра-
ниците на нормалните стойности. Съпоставяйки резултатите при  момичетата установяваме, че най-зна-
чителна промяна има с подобрение на параметрите при вербалната агресия /с 3 пункта/, докато при фи-
зическата агресия, косвената агресия, негативизма, обидата, подозрителността и чувството за вина слабо 
се е подобрило /с 1 – 2 пункта/, а единствено раздразнението е запазило своята първоначална стойност. 
Очевидно е, че показателите за физическа агресия, подозрителност и чувство за вина са в графите за нор-
мално допустими стойности, докато всички други са над нормалните  /с  1 – 3 пункта/. Съпоставяйки  па-
раметрите между  Експерименталната  и Контролната група ние спокойно можем да установим, че стой-
ностите на видовете агресия и нейните компоненти са подобрени по-ефективно при Експериментална-
та група, което ни доказва, че нашата иновативна програма може да намери своето приложение за да се 
намали агресивното поведение на учениците.

Изводи и препоръки
Превенцията на агресията трябва да започне с промяната на средата, в която се обучават нашите де-

ца. Начинът, по който тази среда ще бъде приспособена, зависи и от материалните ресурси в конкретно-
то учебно-възпитателно заведение, и от възможностите, способностите и въображението на факторите 
в него – ръководство, педагози, деца, както и от подкрепата на семейството и обществените формирова-
ния. Анализът на резултатите от педагогическия експеримент относно изследването на степента на видо-
вете агресия и нейните компоненти на учениците можем да обобщим, че методиката за оптимизиране 
на физическата дееспособност на децата и превенцията на агресивното им поведение е повлияла поло-
жително върху развитието на двигателните качества, занижени стойности на вербалната, косвена и фи-
зическа агресия, по-малко обиди, намалено раздразнение. Благодарение на танците и народните хора, 
както и на специалните бегови упражнения и щафетни игри учениците успяха да излеят в тях своите емо-
ции. Докато успокоителните и забавни игри, дихателните, концентриращи и релаксиращи упражнения в 
заключителната част на занятията допринесоха за превенция на агресивното поведение на децата. Наша-
та програма успешно стопира и пренасочи наличната агресия в динамични пламенни танци, народни хо-
ра с бурен емоционален заряд и забавни щафетни игри зареждащи децата с позитивни мисли и чувства.
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Приложения

Приложение 1
Таблица 1. Експериментална група (ЕГ), момчета – входящо ниво 

Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки
Физическа агресия  4-6  10
Косвена агресия  4-5  8
Раздразнение  4-6  9
Негативизъм  2-3  4

Обида  4-5  10
Подозрителност  4-6  7
Вербална агресия  4-6  12
Чувство за вина  4-5  6

Таблица 2, ЕГ , момичета – входящо ниво
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки
Физическа агресия  4-6  7
Косвена агресия  4-5  8
Раздразнение  4-6  9
Негативизъм  2-3  3

Обида  4-5  8
Подозрителност  4-6  6
Вербална агресия  4-6  10
Чувство за вина  4-5  7

Таблица 3. ЕГ, Изходящо ниво – момчета 
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  6
Косвена агресия  4-5  6
Раздразнение  4-6  7
Негативизъм  2-3  3
Обида  4-5  5
Подозрителност  4-6  6
Вербална агресия  4-6  7
Чувство за вина  4-5  5

Таблица 4,ЕГ,Изходящо ниво – момичета
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки
Физическа агресия  4-6  5
Косвена агресия  4-5  6
Раздразнение  4-6  7
Негативизъм  2-3  3

Обида  4-5  6
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Подозрителност  4-6  5
Вербална агресия  4-6  7
Чувство за вина  4-5  4

Tаблица 5, Контролна група – КГ, Входящо ниво – момчета
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  9
Косвена агресия  4-5  7
Раздразнение  4-6  9
Негативизъм  2-3  5
Обида  4-5  10
Подозрителност  4-6  8
Вербална агресия  4-6  11
Чувство за вина  4-5  7

Таблица 6, Контролна група – КГ, Входящо ниво – момичета
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  8
Косвена агресия  4-5  9
Раздразнение  4-6  9
Негативизъм  2-3  6
Обида  4-5  8
Подозрителност  4-6  7
Вербална агресия  4-6  8
Чувство за вина  4-5  7

Таблица 7, Контролна група – КГ, Изходящо ниво –момчета 
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  8
Косвена агресия  4-5  7
Раздразнение  4-6  7
Негативизъм  2-3  4
Обида  4-5  6
Подозрителност  4-6  7
Вербална агресия  4-6  8
Чувство за вина  4-5  6

Таблица 8. Контролна група – КГ, Изходящо ниво – момичета 
Вид на реакцията Нормални стойност (точки) Получени точки

Физическа агресия  4-6  6
Косвена агресия  4-5  7
Раздразнение  4-6  8
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Негативизъм  2-3  4
Обида  4-5  8
Подозрителност  4-6  6
Вербална агресия  4-6  8
Чувство за вина  4-5  5

Приложение 2
Съдържание на програмата:
1. ОФП (Общофизически упражнения)
2. СБУ (специални – бегови упражнения)
3. Щафетни, забавни и успокоителни игри.
4. Танци ( народни хора и латино-американски танци).
5. Упражнения за концентрация, съсредоточеност и релаксиране (елементи от йога).
6. Дихателни упражнения.
Очаквани резултати:

  Изпълнение на част от Държавните образователни изисквания и постигане на предвидените стан-
дарти.

  Повишаване на нивото на общата физическа подготовка.
  Пренасочване на агресията от нежелани психологически форми към спортни изяви.
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