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раЗВитие на еМоЦионална интелигентност  
В ПредУЧилиЩна ВЪЗраст
анжела лукова илиева
дг „Знаме на мира“, Враца

deVeloPMent of eMotional intelliGenCe at Pre-sChool aGe
anzhela ilieva
Kindergarten „Zname na mira“, Vratza

abstract: the current report examines the question of development of emotional intelligence of children 
at a pre-school age as a part of the work on an erasmus+ project „to hug the world“. the core idea of the pro-
ject is to enhance the quality and efficiency of education at early child age, as well as emphasize equality, so-
cial convergence and active civil participation. the development of emotional intelligence is a key factor for the 
complete participation of a child in life, which sets the main goal of the current development and is targeted to-
wards the children to grow up as active future members of society, ready to participate in its management and 
at the same time forming sense of compassion, belonging to societies wider than the family. the child as a par-
ticipant in the project „to hug the world“ acquires the needed social knowledge and skills for fulfilling their role 
of a citizen, learns to solve interpersonal, local, national and global problems, showing constructive, pragmatic 
and critical thinking, freedom of thought and independence of will. teaching children emotional intelligence, to 
acknowledge feelings, to understand where they come from and to learn to cope with them, sets the founda-
tions of the most important skills for success and premise of full personal development at a later stage. in the 
current report, there are different techniques used by teachers of Kindergarten „Zname na mira“, vratsa, target-
ed towards forming of emotional intelligence in children. 

Keywords: emotional intelligence, pre-school age

настоящият доклад разглежда въпроса за развитието на емоционална интелигентност на децата в 
предучилищна възраст като част от работата по проект на програма еразъм+ „да прегърнем света“ в 
партньорство с деца и учители от италия и турция. идеята на проекта е да подобри качеството и ефектив-
ността на образованието в ранна детска възраст, както и да се утвърди равнопоставеността, социалното 
сближаване и активното гражданско участие. чрез проекта се осигурява възможност на всяко дете участ-
ник да усвои необходимите социални знания и умения за изпълнение ролята си на гражданин, да бъде 
обучен да упражнява правата си и да изпълнява задълженията си, да решава междуличностни, местни, 
локални, национални и глобални проблеми, проявявайки конструктивно, прагматично и критично мисле-
не, свобода на мисълта и независимост на волята. главните цели са насочени към формирането на усе-
щане за съпричастност, за принадлежност към по-големи от семейството социални общества. на фигура 
1. са представени планираните дейностите по проекта „да прегърнем света“.

ключов фактор за реализиране на така поставените цели и осигуряването на пълноценно участие на 
детето в живота е развитието на емоционалната интелигентност.

емоционалната интелигентност е една нова, но бързо развиваща се парадигма, която възниква в кон-
текста на изследванията на интелигентността. тя представлява способността ни да осъзнаваме емоциите 
си, да разбираме тяхното значение, да можем да откриваме фините нюанси в тях, да успяваме да ги уп-
равляваме по някакъв начин, че те да подпомогнат нашето мислене, емоционално и интелектуално раз-
витие.

Според психолога даниъл голман емоционалната интелигентност включва редица умения, сред кои-
то възможността да мотивираш себе си, да проявяваш постоянство в трудни моменти, да контролираш 
импулсите си и да отлагаш възнаграждението за усилията си, да регулираш настроенията си и да не поз-
воляваш тревогата да пречи на мисленето, да проявяваш съпричастност и да живееш с надежда. В своя-
та книга „емоционална интелигентност“ [1].
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Фигура 1. Дейности по проект „Прегърни света“

голман посочва, че емоционалната интелигентност е толкова силна, колкото коефициентът на инте-
лигентност, а понякога дори повече. авторът посочва, че коефициентът не се променя кой знае колко от 
опита или от образованието,  но основните емоционални умения могат да бъдат преподавани и усъвър-
шенствани у децата, когато са положени съответните усилия. 

емоционалната интелигентност обхваща пет основни области:
 y познаване на собствените ни емоции;
 y управление на емоциите;
 y умения за самостоятелно мотивиране;
 y признаване на емоциите на другите – емпатията;
 y Умение за управление емоциите на другите. 

без да са налице уменията за разпознаване и контролиране на собствените емоции, умението за раз-
познаване на чуждите емоции и умението за рационална мотивация на действията и поведението, дете-
то не може да си взаимодейства безконфликтно с останалите деца и да поддържа приятелски отношения 
с тях, водещи до развитие на емоционалната интелигентност [2].

и тъй като съвременният детски учител има мисия да обучава и възпитава успешни, свободни и сен-
зитивни млади хора, е необходимо развиването на емоционалната интелигентност у детето още в пре-
дучилищна възраст. В настоящия доклад екипът на детска градина „Знаме на мира“, гр. Враца представя 
различни техники, водещи до формиране и развитие на емоционална интелигентност у децата от преду-
чилищна възраст. това е резултат от продължителна и целенасочена работа в тази посока.

 y техника – „поздрав“
Целта на техниката „поздрав” е да създаде позитивна нагласа в децата за престоя им в детската гра-

дина. С тази техника се насърчава осъзнаването на зависимостта на емоционалното състояние и качест-
вото на комуникация и взаимно разбирателство. при влизането на децата в групата те си избират жела-
ния поздрав, с който искат да се поздравят с учителя. Във всяка група поздравите и символите или карти-
ните са различни, но целта им е еднаква. да се предават добри чувства, топлина, съпричастност. децата 
се чувстват по-сигурни и спокойни.
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Фигура 2. Приложение на техниката „Поздрав“

 y техника – „Жирафски език на Розенберг“
Целта на техниката е подобряване на взаимоотношенията между децата.
моделът на ненасилствената комуникация, развит от маршал Розенберг през 60-те години на ХХ век 

в америка е иновативен метод за подобряване на общуването и междуличностните взаимоотношения. 
ненасилствената комуникация е иновативен метод за подобряване на общуването и междулично-

стните взаимоотношения, наричана още състрадателна и колаборативна комуникация. ненасилствена 
комуникация се основава на идеята, че всички човешки същества имат капацитет за състрадание и при-
бягват до насилие или поведение, което вреди на другите само когато не познават и не владеят по-ефек-
тивни стратегии за посрещане на нуждите си. ненасилствената комуникация учи как да изразяваме себе 
си искрено и как да изслушваме другите с емпатия и уважение. базира се на четири основни компонента:

 y наблюдения – без оценки и тълкувания;
 y чувства – без обсъждане;
 y потребности – от какво имам нужда;
 y молби/желание – формулирани конкретно.

Според Розенберг една от основните причини за недоразумения и конфликти е смесването на наблю-
денията с нашите тълкувания и интерпретации за тях [3]. процесът на усвояване и прилагане на ненасил-
ствената комуникация в никакъв случай не е лесен и бърз. Затова още от първа възрастова група Жираф-
чето с добро сърце присъства в детската група – разказва приказки, успокоява децата в различни ситуа-
ции, приема се от децата като част от екипа на групата. В следващите възрастови групи функциите на Жи-
рафа стават повече. той измисля заедно с децата правила за добро поведение, предлага игри, чрез кои-
то децата прилагат ненасилствената комуникация, съобразена разбира се с възрастовите и индивидуал-
ни възможности.

Фигура 3. Приложение на техниката „Жирафски език“
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 y „кът на емоциите“
Цел: Формиранe на умения у децата от предучилищна възраст за регулиране на емоциите.
очаквани резултати: децата да изградят умение за справяне в сложни ситуации.
В предучилищна възраст е много важно, и в същото време трудно като задача, децата да усвояват 

умения за регулиране на емоциите. За да се улесни този процес и да се случи разбираемо и естествено 
за децата е необходимо да се осигури място, където детето да се отдели от възникнала ситуация, да об-
мисли случилото се, да разпознае и осъзнае изпитаната емоция. Затова в групата е оформен специален 
кът на емоциите. Важно е той да е отделен от останалата част на стаята и да осигурява уединение, но в съ-
щото време учителят да има видимост. В началото на къта са поставени правилата на групата, изработе-
ни съвместно с децата. при възникнала ситуация детето влиза по собствено желание, за да няма усеща-
нето, че е наказано, напротив – възможност да помисли и тук е ролята на учителя да подпомогне детето 
в този процес. В самия кът има големи изображения на няколко емоции в различен цвят, за да се откро-
яват една от друга, празни бели листове, цветни моливи и емотикони за оцветяване, изразяващи различ-
ните емоции. учителят представя самия кът с точна информация относно предназначението му, а не го 
представя като прекалено интересно място, което те да искат да посещават без причина. В противен слу-
чай мястото няма да е ефективно и децата може да се почувстват зле. необходимо е да се даде опреде-
лено време за престой, затова се използва пясъчен часовник. След изтичане на времето учителят прикан-
ва детето да сподели как се чувствало, какво му се е случило там и какво решение е взело. Важно е да не 
се коментира възникналата ситуация с детето, когато е в раздразнено състояние, а след като се е успоко-
ило и е готово да изслуша учителя1.

идеята на тази техника е детето да има по-дълъг период на мета-момент, което всъщност е основен 
инструмент за подпомагане развитието на емоционалната интелигентност при децата2. мета-моментът 
е кратка почивка, в която детето има възможност да помисли преди да действа, да изгради по-здраво-
словни взаимоотношения и е приложим в образованието на деца още от възраст над двегодишна въз-
раст. След усилената работа, децата изграждат способност да прилагат мета-момента и да се справят със 
сложните ситуации. Самото му практикуване води до самодисциплиниране на ума да прави по-добри из-
бори, да изгражда по-здравословни взаимоотношения, и като цяло на едно доста по-благоприятно и спо-
койно светоусещане.

Фигура 4. „Кът на емоциите“

 y техника – „кръг на приятелството“
Цели на техниката:

 y Създаване на позитивна среда за всички участници в педагогическото взаимодействие;
 y Стимулиране способността на детето за социална ориентация, подготовка за предстоящата дей-

ност и осигуряване на комфорт чрез познати техники;
 y Стимулиране на сътрудничество и добронамерено общуване.
 y осигуряване на възможност за демонстриране на емоционална съпричастност и емпатия.
 y Самоутвърждаване на децата и приучване да разпознават и изразяват чувствата си.
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първи етап – „поздрав“
Целта е създаване на настроение. децата са в кръг – седнали на земята или прави. поздрав от всяко 

дете към детето, стоящо в съседство: „Здравей, радвам се да те видя“; „Здравей, щастлив съм, че сме за-
едно“. Репликите са придружени с жестове – усмивка, помахване, прегръдка. предаването на добри чув-
ства и създаването на настроение може да се осъществи и чрез комплимент /Ани, днес си много краси-
ва. Пепи, днес си много мил/. може да се използва подаване на предмет или хващане за ръце. Всяко дете 
благодари и казва добри думи на следващото дете. кръгът на приятелството се затваря, когато и послед-
ното дете направи комплимент на първото.

Втори етап – „ключ за разказ“ – споделяне на интересни неща и случки.
Целта е провокиране на децата да споделят различни случки, да разбират чувствата и емоциите, да 

бъдат съпричастни. определят се правилата, които се спазват от всички деца – споделя само детето, в 
което е ключът /произволно избран предмет от учител/. провокира се интерес и желание за споделяне. 
ключът се предава на следващо дете и т.н. докато има желаещи да споделят. могат да се обсъдят някои 
от чувствата или емоциите при дадена случка. Важно е децата да се изслушват без да се прекъсват. дава 
се възможност на всяко дете да изкаже своето мнение и да изрази чувствата си.

трети етап – „да обсъдим“.
Целта е стимулиране на добрите взаимоотношения и емоционална съпричастност.
обсъжда се всяка добра постъпка от ежедневието на децата. изказва се благодарност за оказано съ-

действие или помощ, похвала за проявено старание, поощрение за проявена активност. наградата е мо-
рална и се определя от всички. при възникнал проблем или конфликт, децата се събират в кръга, изслуш-
ват се различните гледни точки. Целта е всяко дете да получи подкрепа и помощ в моменти на трудност, 
или разбиране и изясняване в моменти на несигурност. обсъждат се различни варианти, предложени от 
децата, предлагат се идеи, търсят се решения за преодоляването им с помощта на учителя. Всеки изпит-
ва различни емоции в различни ситуации по различен  начин.

четвърти етап – „Заедно можем“
Целта е стимулиране на екипната работа и сътрудничество.
децата са подредени в кръг хванати за ръце. учителят показва лист хартия, от който трябва да се на-

прави хартиена топка. без да пускат ръцете, децата предават листа на следващия в кръга като го намач-
кват в края. при предаването листът не трябва да пада на земята. когато стигне до последното дете, хар-
тиената топка трябва да е готова. децата нагледно разбират, че. положените усилия от всяко дете са зна-
чими и водят до крайния резултат. 

очаквани резултати:
 y Спокойствие и сигурност за децата.
 y Стимулиране на неуверените в общуването, нуждаещи се от допълнителна подкрепа, поощряване 

на добрите практики, за да се превърнат в еталон за поведение от всички.
 y пълноценно и добронамерено общуване;
 y оказване на подкрепа и доверие в групата;
 y демонстриране на емоционална съпричастност и емпатия. изграждане на емоционална интели-

гентност.

Фигура 5. Техника „Кръг на приятелството“
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 y техника – „Сговорчива палатка“
Цел: Формиране на умения у децата от предучилищна възраст за ненасилствено разрешаване на кон-

фликтни ситуации.
очаквани резултати: децата да преминат през процеса на осмисляне на чувствата и да изградят адек-

ватни реакции за изразяване на съответните емоции.
осигурява се място в занималнята на групата и се поставя „сговорчива палатка” или както я наричат 

децата – „палатката на мира“. тя е малка и достатъчна само за две деца. В нея има килимче, две възглав-
нички, топка, карти на емоциите, камъчета, кутия, моливи, звънец. обикновено конфликтните ситуации 
възникват заради желанието на децата да играят с едни и същи играчки. на практика се проявяват по раз-
лични начини – словесен спор, противодействие, вербална агресия, физически сблъсък. децата, между 
които е възникнал спорът, влизат в палатката и сядат на възглавничките. Всяко получава възможност да 
разкаже какво се е случило от своя гледна точка и какво е породило конфликта. правилото е да говорят, 
само когато държат топката в ръце. Втората стъпка в разрешаването на конфликта е децата да изберат 
карта, която най-точно описва емоционалното им състояние. насърчават се децата да говорят за своите 
чувства, да споделят какво изпитват, защото това им дава увереност, спокойствие и усещане за принад-
лежност. След това се пристъпва към даване на предложения за изход от ситуацията. казвайки го, дете-
то пуска камъче в кутийка. оставят се децата да правят сами предложения за начините, по които може да 
се разреши проблемът.

учителят подпомага процеса за избор на най-подходящото действие или план за разрешаване на си-
туацията. Целта е положителен развой. когато децата постигнат съгласие и се споразумеят, натискат звъ-
неца. последната стъпка в разрешаването на конфликта е оцветяване на картинка /гълъб или друг пред-
мет/. методът „Сговорчива палатка“, прилаган системно и последователно, води до успешно разрешава-
не на конфликтите в групата и до създаване на позитивна атмосфера.

децата се насърчават да разпознават, назовават и уважават емоциите си и тези на другите. усещане-
то, че могат да потърсят подкрепа, когато се нуждаят и да изразят как се чувстват без страх, са нещата, 
които могат да помогнат  на децата в сложни ситуации и да променят живота им.

Фигура 6. „Сговорчива палатка“

емоционалната интелигентност не се възпитава лесно, но може да помогне на децата от най-ранна 
възраст да бъдат по-спокойни, да управляват конфликти и да създават приятелства. дете, което е способ-
но да трансформира негативните състояния, е по-адаптивно в трудни моменти. ако може да изрази ясно 
емоциите си, е по-вероятно да изгради приятелски взаимоотношения.

децата, които от малки развиват емоционалната си интелигентност комуникират по-лесно, могат да 
създават по-силни връзки и да преговарят в рискови ситуации, а също така стават добри лидери.

ученето на децата на емоционална интелигентност, да разпознават чувствата, да разбират откъде 
идват и да се научат как да се справят с тях, поставя основите на най-важните умения за успех в живота.
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