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1. ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ 

Факт е, че хората живеят организирани в социални групи. Още с раждането си 

човек става член на група – това е семейството му. Израствайки принадлежността към 

групи се увеличава – детската градина, училището, приятелски групи, групи по 

интереси, колеги от университета, колеги от работното място, приятелски и много други. 

Участието в групи е неизбежен аспект на човешкото съществуване – в личен и в 

професионален план. 

Всеки човек се стреми да бъде част от една или друга група, поради различни 

причини – общуване, подкрепа, защита, споделяне на сходни идеи и ценности, и др. 

Всеки от нас е член на различни групи от формален или неформален характер.  

„Чрез включването си в групи, личността възприема и интериоризира социално 

приемливи поведенчески модели, ценности, комуникативни норми и т.н. В този ракурс 

може да се твърди, че социалната група е изключително важна за личностното и 

социално развитие на личността“ (Джонев, С., 1996). 

От особена важност е познаването на структурата и динамиката в социалните 

групи, за да може те да се управляват и анализират. 

1.1. Видове социални групи. 

Множеството от реално съществуващи социални групи могат да бъдат разделени 

на база различни критерии: 

 Според големината: 

Макрогрупи (големи) – при тях контактите между членовете са опосредствани 

или въобще липсват. Участниците не се познават добре, нямат възможност за пряко 

взаимодействие с всеки член на групата. Тези групи съществуват, защото са обединени 
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от свързващи ги дейности или социални функции. Броят на хората в тях може да бъде от 

стотици до хиляди. 

Като частен случай на макрогрупата се разглежда тълпата. За тълпа пръв говори 

френския социален психолог Густав Льо Бон (1841-1931). В своя труд „Психология на 

тълпите“ той разкрива механизмите на изравняването на индивидите в състава на 

тълпата и формулира съдържанието на закона за единство на масата. 

Льо Бон определя тълпата като „Група хора, обхванати от общи чувства, 

стремежи и настроения.“ Характерни качества на тълпата са според него са: заразяване 

от обща идея, усещане за непобедимост, нетърпимост, възприемчивост към внушение, 

импулсивност и  необмисленост на действията, готовност за безропотно следване на 

лидера ( Марков, К., 2014). 

Микрогрупи (малки) – при тях всички членове на групата имат личен контакт 

помежду си. Участниците се познават, общуват непосредствено и редовно. Броят им не 

надвишава 20-40 души, което се счита за оптимално количество хора, които могат да си 

взаимодействат лично при извършване на обща дейност. 

Долна граница на микрогрупите – тя може да бъде двама или трима души. Според 

едни учени най-малкото количество хора, образуващи група трябва да бъде трима, 

защото осигурява изпълнение на основните групови роли – взаимодействащи си 

индивиди и социална среда.  

(Джонев, С., 1996). 

 Според вида на взаимодействие: 

Дисперсни групи – членовете на тези групи общуват рядко или даже може да не 

се познават поради високата степен на разсейване или разсредоточаване. Макар и 

разпръснати, те носят много общи белези и почерка на общата школа.  

Контактни групи – членовете на тези групи се намират в пряка връзка един с 

друг и комуникират помежду си постоянно и продължително. Към тези групи се отнасят 

и инцидентните множества, които възникват стихийно, но за кратък период от време. 

Контактите при тях се отличават със стихийност, емоционалност и контагиозност.  

 Според степента на вътрешна конституираност: 

Номинални групи – представляват нереални групи, формирани на база 

абстрактно обобщение, членовете на групата не са свързани помежду си в единен 

агрегат. Принадлежността се свежда до това, че отделните членове носят белези на 

групата (нетни белези).  
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Реални групи – членовете им имат общи цели и задачи, комуникират помежду 

си, обединени са от обща дейност. Тези групи имат ясно изградена структура и 

взаимодействие. (Джонев, С., 1996). 

 Според принципа на тяхното възникване: 

Социалните групи (малки или големи) могат да бъде диференцирана като: 

Формални групи – те са официални, имат обществено призната функция, 

институционално декларирани са и отразяват характера на институцията, към която 

принадлежат. Имат административно разписани групови норми и йерархична структура. 

Членовете в тази група са разделени на принципа ръководител и подчинени 

(изпълнители). 

Неформални групи – те възникват спонтанно, хаотично, на база на 

междуличностни симпатии или антипатии. Статутът и ролите в тези групи се 

регламентират неофициално, властта е психологическа, санкциите са свързани с 

поведението (възнаграждаващо или наказващо). Е. Мейо лансира идеята, че наред с 

официалните, формални групи, съществуват и неофициални и дефинира тяхното 

съществуване в една реална малка група. Най-общо неформалната структура дели 

групата на лидер и членове. Чрез системата на неформалните връзки човек възстановява 

естествената си свобода, дава израз на своята независимост.  

В една формална група винаги има и неформална структура, което предопределя 

сложните взаимоотношения между двете. Отношенията ръководител – лидер, формален 

– неформален статут на личността са много динамични.  

1.2. Статусно-ролева структура на малките групи 

Между членовете на една малка група се изгражда статусно-ролева мрежа, която 

описва вътрешната структура на групата. Основните понятия свързани с нея са: 

* Социален статус – свързан с очакване на определено отношение на другите 

към себе си. Той е система от взаимоотношения и взаимопризнаване на определено ниво.  

* Социална роля – тя е обективно-субективно определена от статуса и от 

личностната интерпретация на личността, от нейните чувства и предпочитания. 

* Общи норми за поведение – система от закономерности, които човек 

доброволно приема при взаимодействието си с другите участници в групата. 
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„Използвайки възможностите на статусно–ролевата структура, групата осъществява 

социален ред и социален баланс между индивидите. Разполага съвсем точно всеки член 

между другите“ (Джонев, С., 1996). По този начин всеки член знае своето място в 

групата, своя статус и няма анархия. При нарушаване на груповата организация отпадат 

задръжките и се стига до безредие. В този случай се прибягва до прилагане на санкции, 

които целят връщане на групата в стабилни взаимоотношения. 

* Пространствена структура –  групата има своя територия. Това е 

пространството, в което тя е разположена спрямо другите групи, както и вътрешното 

разположение на членовете в групата под влияние на йерархичните връзки. 

* Комуникационни мрежи –   как са разположени хората в групата, зависи от 

дейността. В експериментални условия се изследват различните комуникационни мрежи 

и въздействията им върху отношенията в групата. (Джонев, С, 2002). 

1.3. Статут в социалните групи.  

Класификация на социалните статути. 

- предписан  статус - получен от лицето от раждането или поради фактори, 

независими от неговия носител (възраст, пол, раса, социално-икономически статус на 

родителите); 

- постижимият статус е придобитото състояние в обществото поради заслуги 

или усилия на индивида (образование, професионални, кариерни или социално 

постижения).   

1.4. Характеристика на класа като социална група 

Учениците прекарват голяма част от своето време в училище, затова класа е от 

изключителна важност за тях. В ученическия клас те изграждат умението си за 

общуване, оформят поведенческите си модели, експериментират, утвърждават се като 

личности.  

В социалната психология на училищното образование, важно значение има 

ученическият клас, който може да бъде определен като особен вид малка формална 

социална  група: 

- класът възниква по формален начин, в него учениците са подбрани по различни 

формални критерии – възраст, местоживеене, ниво на усвоени знания, изучаван език, 

различни постижения и др.;  

- той не надвишава граница от 20-40 ученика и съществува реална възможност за 

непосредствено общуване между всички членове; 
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-в класа действат формални правила и норми (нормативни, поднормативни и 

училищни документи); 

 Ученическият клас обаче има свои специфики. При него липсва формалното 

разпределение на властта между учениците, няма реална формална цел, както и ясни 

формални норми, регламентиращи принципите за взаимодействие между учениците в 

класа.  

Формална власт притежава само учителят. Той е този, който може да разпределя 

власт чрез делегиране. От неговите социални умения и компетентности зависи 

разпределението на властта и поддържането на статуса на класа. 

 На практика, това е се случва само в началния етап от училищното обучение. Там 

учителят е в позицията на формален лидер и има възможност да нормира поведението, 

да задава задачи и цели. 

В прогимназиален и гимназиален етап, класът загубва формалния носител на 

власт и започва да следва логиката на неформална група. Няма ясна цел и конкретни 

предписания за отношенията между своите членове. Формална и неформална група 

съществуват паралелно. Изгражда се неформална структура в класа с неформални 

правила. (Донев, Д., 2018) 

Учителят загубва статута си на формален лидер, поради спецификата на обучение 

(учителите по различните предмети поставят свои норми и изисквания). Учителите 

понякога се оказват външни хора за класа като социална група. 

В гимназиален етап класът вече има изградена неформална структура и учителят 

се явява външен за групата. Опитите за влияние от страна на учителя обединяват 

малките групи в борбата им за запазване на своята идентичност. Въпреки формалната си 

власт, учителят няма голяма възможност да оказва въздействие върху неформалните 

елементи в класа. 

От учениците се очаква да възприемат формалните норми, като референтни и да 

се съобразят с тях. За тази цел класът трябва да се превърне в референтна група. Това 

може да стане с помощта на учителя, който изпълнява ролята на модератор на груповите 

норми в класа. Учителят трябва да насочи вниманието си към класа като група, а не към 

отделните ученици. Важна е груповата динамика, склонността на хората да се 

обединяват в групи и изучаване силите, които задържат членовете в групата. (Донев, Д., 

2018) 

1.5. Етапи в развитието на класа като социална група 



6 
 

В развитието си като група, класът преминава през различни етапи, обобщени в 

книгата на Д. Донев „Социална психология на училищното образование“. Всеки от 

етапите има своя специфика и изискващи конкретен подход от страна на учителя: 

 Първият етап (сформиране)   

  Обхваща първите за класа седмици от учебна година. На този етап учениците са 

неориентирани, несигурни, експериментират с допустимото поведение. Всеки хаотично 

търси своето място в групата. Ролята на учителя е от особено значение, той въвежда 

правила за поведение, трябва да получи доверие и социална власт, които са важни за 

развитието на класа, да приложи формалната власт, която притежава. Ако не успее, 

класът ще започне своето групово развитие и учениците сами ще въведат правила, 

учителят ще остане вън от групата.  

 Вторият етап (борба) 

Учениците се борят за надмощие и започват да разпределят властта помежду си, 

сформират преходни подгрупи, обединени около претендентите за лидери. Основната 

им цел е да се разпредели властта в групата. Правят опити да атакуват авторитета на 

учителя. 

Ролята на учителя е да следи за спазването на правилата и да подкрепя учениците 

при решаване на възникналите конфликти, той е реалният носител на формална власт.   

Създава се първоначалния облик на неформалната структура на класа. Учениците 

формират три отделни групи: 

-  крайно независимите (малка група от няколко ученика). Ярки индивидуалисти, 

които се конфронтират с учителя, за да „присвоят“ формалната власт, която той 

притежава; 

- крайно зависимите (малка група от няколко ученика). Те формират социално 

желателно поведение, за да спечелят одобрението на учителя и да бъдат „приближени“ 

до него. Тяхната цел също е да се сдобият с властта на учителя, но използвайки друг 

подход;  

- неформална група (останалата част от класа, по-голямата група) Те се 

дистанцират от крайно зависимите и крайно независимите, не участват активно в живота 

на класа. Те очакват, учителят да наложи формални норми за поведение и да 

регламентира отношенията в класа. 

Желанието им зависимите и независимите да имат властта на учителя е 

предпоставка за поредица от конфликти между тях. 

 Третият етап (нормиране) 
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Настъпва преди края на първата учебна година за класа. Основните социални 

роли са разпределени и отношенията в групата са по-устойчиви. Учениците са разбрали 

кой с каква власт разполага.  Вече е формирана и йерархичната структура на 

неформалните групи в класа. Обстановката в класа изглежда спокойна и конфликтите 

между крайно зависимите и крайно независимите са намалели.  

Учителят не трябва да се поддава на атаките от крайно независимите или крайно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

зависимите, за да не загуби част от властта и авторитета си. Той трябва да приеме 

властово- ролевата структура на своя клас или да се опитва да създава нова.  

 Четвъртият етап (катарзис) 

Силна привързаност между учениците в класа, създаване на устойчиви 

неформални отношения. Класът привидно изглежда задружен и спокоен. Крайно 

независимите усещат, че „губят контрол над ситуацията”, а крайно зависимите, се 

опитват да затвърдят властта, която имат. Напрежението, конфликтите между двете 

групи зачестяват. Този процес може да доведе до разделяне на класа на две или повече 

конкуриращи се за власт неформални групи. Преразпределя се социалното внимание и 

се променя неформалната структура на класа.  

  Учителят има важна функция да се интегрира и окончателно да извоюва своя 

авторитет. За да постигне това, той трябва да комбинира формалното и неформално 

взаимодействие и да отговори на двойствената същност на класа като социална група, 

за да бъде разпознат от учениците като член, а не като външен за групата.  

 Петият етап (изпълнение) 

  Свързан е с ориентация на класа към постигане на резултати. Класът има ясна 

ролево-властова структура, утвърдени ценности и норми. Учителят е изградил 

авторитета си на ръководител и към формалната си власт е добавил неформална и 

експертна. Класът придобива характеристики на референтна група. Учениците се 

идентифицират с груповите ценности, приемат ги като свои, което засилва тяхното 

усещане за индивидуалност, защото ги отличава от всички останали ученици, извън 

класа.    

 

 

 

 

2. ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

За да бъде изяснена концепцията на проведеното изследване е необходимо да се 

представи неговият дизайн и основните положения от плана за неговото провеждане. 
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2.1. Цел на изследването 

Да се провери по какъв начин дейностите по проекта повлияват социално-

психологичните процеси на неформално равнище в класовете 

1.3.Задачи на изследването 

За да бъде постигната целта е необходимо да се изпълнят следните задачи: 

- да се дефинира теоретична рамка за провеждане на изследването; 

- да се избере подходящ дизайн и да се планира провеждане на изследването; 

- да се подбере и адаптира метод, отговарящ на целта, хипотезата и възрастта на 

участниците в изследването; 

- да се проведе изследването; 

- да се представят и анализират получените резултати. 

2.3. Хипотеза на изследването 

Изследването се базира на допускането, че реализираните с учениците дейности 

по проекта повлияват позитивно социално-психологическия микроклимат в класовете 

като се развиват социални умения у учениците. 

2.4. Обхват на изследването 

В изследването са обхванати всички класове, в които се реализират дейности по 

проекта: 

- 2 ‚а‘ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора; 

- 2 ‚б‘ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора; 

- 2 клас, 1 ОУ „Георги Бакалов“ – Стара Загора; 

- 2 ‚а‘ клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара Загора; 

- 2 ‚б‘ клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара Загора; 

- 2 ‚а‘ клас, СУ „П. К. Яворов“ – Чирпан. 

2.5. Етапи на изследването 

2.5.1. Подготвителен 

На този етап от изследването се извършва подготовка за неговото провеждане. 

Избира се метод за набиране на информация. Адаптира се методът за прилагане в 

начална училищна възраст. Адаптират се материалите и технологията за провеждане на 

входното и изходното измерване. Разработват се указания към психолозите, които 

провеждат занятията с учениците, за начина по който да приложат метода. 

2.5.2. Същински 

Същинският етап от изследването включва провеждане на входно и изходно 

измерване. Входното измерване се провежда по време на второто занятие с всеки от 

класовете, включени в проекта. Изходното измерване се извършва със същия 

инструментариум, но по време на последното занятие с всеки клас. Измерванията са под 

формата на игра и преминават като елемент от съответните занятия. 

2.5.3. Заключителен 

Заключителният етап включва дейностите по обработка и анализ на данните от 

проведените измервания и заключение за ефекта от прилагане на психолого-

педагогическия модел върху социално-психологичния микроклимат във всеки от 

класовете, включени в проекта. Изготвя се и доклад. 

2.6. Методи 

 Като основен метод за входното и изходното измерване се използва 

социометричният анализ. Социометрията е създадена от Джейкъб Морено през 
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тридесетте години на ХХ век, за да се изяснят взаимните симпатии и антипатии на 

членовете на малката група. Методът е световно признат и се използва  от 

представителите на психологията, социологията, педагогиката и психотерапията за 

изследване динамиката на взаимоотношенията и личния статус на участниците в 

малката група. 

Социометричният метод се основава на анализа на приемането и отхвърлянето 

на членовете на групата. С помощта на социоматрици и социограми,  нагледно се 

представят различните типове връзки между отделните личности в групата.  

Посредством социограмата могат да се  разкрият различните членове на групата - 

лидери, популярни, непопулярни, аутсайдери. 

Социометрията има големи предимства в сравнение с другите методи, само 

когато изследваната група прояви готовност за искрено сътрудничество към 

провеждащия изследването. С този метод се разкрива само емоционалната форма на 

груповата сплотеност. 

  Социометричният анализ на данните се осъществява с помощта на цифрови 

оценки и индекси. С тях може да се изрази социометрическият статус на индивида,  да 

се опишат особеностите на групата като социална система или  да се направи 

количествена оценка на съвместната дейност на членовете на групата. Структурата на 

групата се описва с помощта на следните индекси: 

- положителна експанзивност - това е потребността от общуване на индивида в 

групата. Изразява се, като отношение между броя на изборите, които са направени от 

изследваното лице и броя на всички възможни избори, които могат да се направят; 

- груповата експанзивност е потребността от приятелски взаимоотношения в 

цялата група. Изчислява се, като отношение  между общия брой избори, направени в 

групата, към броя на членовете на групата; 

- груповата сплотеност - изчислява се,  като частно от разделянето на броя на 

взаимните избори към общия, възможен брой на взаимните избори; 

- груповата интеграция - изчислява се,  като се раздели числото 1 на общия брой 

неполучили нито един избор, т.е. на броя на изолираните лица в групата. (Иванов, С., И., 

Иванов, М. 2006). 

 Социометричният метод е удобен за практическа употреба в  малка социална 

група, позволява да се анализират характеристиките на социометричната структура на 

групата. Предимство на метода е, че провеждането му не изисква много време (до 15 

минути). Надеждността на процедурата зависи от правилния подбор на критерии и 

предварителното запознаване със спецификата на групата. 

Има три диагностични процедури:                                                                                                                             

- класическа социометрия  - при нея се  изследва структурата на емоционалните 

отношения в групата; 

- автосоциометрия  - при нея се  изследва адекватността на идеите на членовете 

на групата, позицията им в емоционалната структура на групата;                                                                                                                                         

 - референтометрия  -  разкрива   членове на групата, които имат привлекателност 

и  психологическо влияние в групата.    

  В изследването е използвана класическа социометрия. Методът се основава на 

хипотетичен емоционален избор. Въпросът на който учениците трябва да отговорят е: 

„С кого от твоите съученици искаш да седиш на един чин?“ Всяка от изследваните групи 
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е с ясно дефинирани граници, съвпадащи с тези на всеки от класовете, с които се работи 

в рамките на проекта.  

 За целите на настоящото изследване резултатите от входното и изходното 

измерване се представят таблично в социометрична матрица и графично – чрез 

полигонна социограма. Данните се анализират по класове. На финала се сравняват 

показателите за всеки клас, за да се установят измененията в социометричните индекси. 

В настоящото изследване се използват два индекса: групова сплотеност и групова 

интеграция на всеки от класовете. 

 

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

3.1. Представяне на резултатите от входното измерване 

Резултатите от входното измерване се представят по класове. За всеки от тях се изготвят: 

- социометрична матрица, в която се нанасят данните от анкетните карти и служи 

като изходна информация за изготвяне на социограмата на съответния клас; 

- социограма, която представлява визуализация на резултатите от 

социометричното изследване във вид на полигонна диаграма, отразяваща 

социалния статус на всеки ученик, както и потоците симпатия, свързващи 

учениците от дадения клас; 

- обобщен анализ на данните от социометричната матрица и социограмата (брой 

лидери в класа, брой аутсайдери и брой неформални групи в класа); 

- коефициент на групова сплотеност на класа, отразяващ съотношението между 

взаимните избори към максималния възможен брой взимни избори в класа; 

- коефициент на групова интеграция, представляващ броя на аутсайдерите в класа, 

отнесен към единица. 

3.1.1. Резултати от входното измерване на 2 „А“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ 

– Стара Загора 

 Във входното измерване са участвали общо 15 ученици от този клас. От тях 7 

момичета и 8 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 1. 

 

Таблица 1: Социометрична матрица на 2 „А“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – 

Стара Загора 
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 В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са нанесени имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената 

на избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отразени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че във 2 „А“ клас от ОУ „Христо 

Смирненски“ – Стара Загора има двама лидери – Калчо (№ 2) с 4 избора и Добринка (№ 

4) с 3 избирания. Аутсайдерите в класа са 5: Владимир (№ 1), Севда (№ 3), Димитър (№ 

7), Фатош (№ 12) и Мелек (№ 13). Всички те не са били избрани нито веднъж от своите 

съученици като деца, с които биха искали да седят на един чин. 

 Наличието на двама лидери с почти идентичен статус и големия брой аутсайдери 

е основание за предположението, че в класа има поне две ясно изразени неформални 

групи. Това може да бъде проследено на социограмата. Тя е представена във Фигура 1. 

 

 Фигура 1: Полигонна социограма на 2 „А“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – 

Стара Загора 

  

 

 Анализът на социограмата показва ясно диференцирани две големи неформални 

групи в класа, обособени по полов признак. Неформалната група на момичетата включва 

Фатош (№12), Севда (№3), Мария (№9), Цветелина (№5) и лидерът Добринка (№4). 

Групата на момчетата се състои от Владимир (№1), Димитър (№7), Мелек (№13), Никола 

(№6), Драгомир (№8) и лидерът Калчо (№2). В класът има и 4 взаимни избора. Първите 

два са между момичетата Надежда (№10) и Здравка (№11). Втората двойка взаимни 

избори са между момчетата Митко (№14) и Меги (№15). След като е изяснен броят на 

взаимните избори, може да се изчисли коефициентът на сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 
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Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 15 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 14. След заместване във формулата, тя 

придобива следния вид: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
4

14
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,28. Този 

коефициент е необходимо да се сравни с изходното измерване в края на работата с класа, 

за да се оцени въздействието от приложения психолого-педагогически модел. 

Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За 2 „А“ клас от ОУ „Христо 

Смирненски“ – Стара Загора това са 5. След заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

5
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,2. Този коефициен 

се изчислява и при приключване на планираните дейности с класа по проекта. По този 

начин можеге да се направи извод за вуздействието на психолого-педагогическия модел 

върху социално-емоционалните компетентности на учениците. 

 

 

3.1.2. Резултати от входното измерване на 2 „Б“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ 

– Стара Загора 

 Във входното измерване са участвали общо 16 ученици от този клас. От тях 10 

момичета и 6 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 2. 
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Таблица 2: Социометрична матрица на 2 „Б“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – 

Стара Загора 

 
 В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената на 

избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отрезени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че във 2 „Б“ клас от ОУ „Христо 

Смирненски“ – Стара Загора има двама лидери – Мартин (№ 13) с 2 избора и Снежана 

(№ 10) също с 2 избирания. Аутсайдерите в класа са са също двама: Илия (№9) и Асен 

(№11). Те не са били избрани нито веднъж от своите съученици като деца, с които биха 

искали да седят на един чин. 

 Липсата на ясно обособени лидери с висок статус, както и ниският брой на 

аутсайдерите позволява да се допусне, че в класа липсват структурирани и устойчиви 

неформални групи. Това може да бъде проследено на социограмата. Тя е представена 

във Фигура 2. 
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Фигура 2: Полигонна социограма на 2 „Б“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – Стара 

Загора 

  

 

 Анализът на социограмата показва, че липсват ясно диференцирани неформални 

групи в класа. Учениците сформират приятелски двойки, основани на взаимни 

симпатии. Прави впечатление, че тези двойки се сформират по полов признак. 

Аутсайдерите в класа все още търсят „своето място“, като се опитват да изградят 

подобни отношения. В класа има  общо 14 взаимни избора, групирани в 7 двойки. След 

като е изяснен броят на взаимните избори, може да се изчисли коефициентът на 

сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 

  

Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 16 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 16. След заместване във формулата, тя 

придобиа вледния виуд: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
14

16
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,87. Този 

коефициен е необходимо да се сравни с изходното измерване в края на работата с класа, 

за да се оцени въздествието от приложения психолого-педагогически модел. Имайки 

предвид, че максималната стойност на коефициента е 1, не могат да се очакват особени 

промени към повишаване. 

Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 
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Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За 2„Б“ клас от ОУ „Христо 

Смирненски“ – Стара Загора това са 2. След заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

2
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,5. Този коефициент 

се изчислява и при приключване на планираните дейности с класа по проекта. По този 

начин може да се направи извод за въздействието на психолого-педагогическия модел 

върху социално-емоционалните компетентности на учениците. 

 

3.1.3. Резултати от входното измерване на 3 клас, 1 ОУ „Георги Бакалов“ – 

Стара Загора 

 Във входното измерване са участвали общо 13 ученици от този клас. От тях 11 

момичета и 2 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 3. 

 

Таблица 3: Социометрична матрица на 3 клас, 1 ОУ „Георги Бакалов“ – Стара 

Загора 

 
  

В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената на 

избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отразени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че в 3 клас, 1 ОУ „Георги Бакалов“ – 

Стара Загора има един лидер – Султанка (№ 10). Аутсайдерите в класа са са 4: Недко 
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(№1), Златка (№7), Богдана (№12) и Генчо (№13). Те не са били избрани нито веднъж от 

своите съученици като деца, с които биха искали да седят на един чин. 

 Наличието на един лидер със значително по-висок статус от останалите може да 

означава, че в класа има значимо припокриване на класа (формална група) с 

неформалната група, която би трябвало да е с голям брой членове. Това може да бъде 

проследено на социограмата, представена на Фигура 3. 

 

 Фигура 3: Полигонна социограма на 3 клас, 1 ОУ „Георги Бакалов“ – Стара 

Загора 

  
 

 Анализът на социограмата показва, че в класа има една голяма неформална група, 

която включва почти всички ученици. Нейният лидер е с достатъчно висок статус, за да 

моделира и управлява поведението на останалите, като съзнателно или не проявява 

тенденция към утвърждаване на тази своя власт. Има само 4 ученика, които не участват 

пряко в тази голяма неформална група, като сформират помежду си приятелски двойки 

по пол. В класа има  общо 4 взаимни избора, групирани в 2 двойки. След като е изяснен 

броят на взаимните избори, може да се изчисли коефициентът на сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 

  

Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 13 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 12. След заместване във формулата, тя 

придобиа вледния виуд: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
4

12
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От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,33. Този 

коефициен е необходимо да се сравни с изходното измерване в края на работата с класа, 

за да се оцени въздествието от приложения психолого-педагогически модел.  

Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За 3 клас от 1 ОУ „Георги Бакалов“ – 

Стара Загора това са 4. След заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

4
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,25. Този 

коефициент се изчислява и при приключване на планираните дейности с класа по 

проекта. По този начин може да се направи извод за въздействието на психолого-

педагогическия модел върху социално-емоционалните компетентности на учениците. 

 

3.1.4. Резултати от входното измерване на 2А клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора 

 Във входното измерване са участвали общо 17 ученици от този клас. От тях 8 

момичета и 9 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 4. 

 

Таблица 4: Социометрична матрица на 2А клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора 

 
  

В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената на 



18 
 

избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отрезени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че в 2А клас, ОУ „Георги Райчев“ – 

Стара Загора има трима лидери – Галина (№ 1), Теодора (№4) и Митко (№6). 

Аутсайдерите в класа са са 5: Даниела (№5), Ванина (№8), Динко (№11), Никол (№14) и 

Антон (№16). Те не са били избрани нито веднъж от своите съученици като деца, с които 

биха искали да седят на един чин. 

 Наличието на голям брой лидери с относително нисък социален статус е 

основание да се предположи, че в класа са налични поне 3 неформални групи. В същото 

време има сравнително висок брой аутсайдери, което може да се интерпретира като 

ниска толерантност от тези групи към останалите. Това може да бъде проследено на 

социограмата, представена на Фигура 4. 

 

 Фигура 4: Полигонна социограма на 2А клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора 

 

  
 

 Анализът на социограмата показва, че в класа има три относително малки 

неформални групи от по 3-4 ученика. Тези групи не могат да се характеризират с 

устойчивост, а по-скоро са ситуативни. Този факт може да се интерпретира като дължащ 

се на процес на преориентация на учениците. Те се опитват да създават устойчиви 

връзки помежду си, но все още не успяват да се ориентират в отношенията с останалите. 

Има 6 ученика, които към момента на изследването са успели да сформират двойки, 

основани на взаимна симпатия. Те определят и шестте взаимни избора, групирани в 3 

двойки. След като е изяснен броят на взаимните избори, може да се изчисли 

коефициентът на сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 
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Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 17 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 16. След заместване във формулата, тя 

придобиа вледния виуд: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
6

16
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,37. Този 

коефициен е необходимо да се сравни с изходното измерване в края на работата с класа, 

за да се оцени въздествието от приложения психолого-педагогически модел.  

Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За 2А клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора това са 5. След заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

5
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,20. Този 

коефициент се изчислява и при приключване на планираните дейности с класа по 

проекта. По този начин може да се направи извод за въздействието на психолого-

педагогическия модел върху социално-емоционалните компетентности на учениците. 

 

3.1.5. Резултати от входното измерване на 2Б клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора 

 Във входното измерване са участвали общо 10 ученици от този клас. От тях 5 

момичета и 5 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 5. 
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Таблица 5: Социометрична матрица на 2Б клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора 

 
  

В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената на 

избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отрезени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че в 2Б клас, ОУ „Георги Райчев“ – 

Стара Загора има двама лидери – Юлиян (№2) и Нева (№6). Аутсайдерите в класа са 4: 

Ангел (№1), Недялка (№3), Веска (№5) и Юснил (№10). Те не са били избрани нито 

веднъж от своите съученици като деца, с които биха искали да седят на един чин. 

 Наличието на сравнително голям брой лидери ( двама от 10) с относително нисък 

социален статус е основание да се предположи, че в класа са налични неустойчиви 

неформални групи. Големият брой аутсайдери свидетелстват за малкият обхват на тези 

групи. Вероятно не се касае за същински лидери и групи, а по-скоро за преходни такива, 

които с времето биха се трансформирали в двойки, основани на взаимни симпатии. Това 

може да бъде проследено на социограмата, представена на Фигура 5. 
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Фигура 5: Полигонна социограма на 2Б клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара Загора 

 

  
 

 Анализът на социограмата показва, че в класа има две малки неформални групи 

от по 3 членове. Тези групи не могат да се характеризират с устойчивост, а по-скоро са 

ситуативни. Този факт може да се интерпретира като дължащ се на процес на 

преориентация на учениците. Те се опитват да създават устойчиви връзки помежду си, 

но все още не успяват да се ориентират в отношенията с останалите. Има 6 ученика, 

които към момента на изследването са успели да сформират двойки, основани на 

взаимна симпатия. Те определят и шестте взаимни избора, групирани в 3 двойки. След 

като е изяснен броят на взаимните избори, може да се изчисли коефициентът на 

сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 

  

Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 10 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 10. След заместване във формулата, тя 

придобиа вледния виуд: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
6

10
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,60. Този 

коефициент е необходимо да се сравни с изходното измерване в края на работата с класа, 

за да се оцени въздествието от приложения психолого-педагогически модел.  

Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 
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Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За 2Б клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора това са 4. След заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

4
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,25. Този коефициен 

се изчислява и при приключване на планираните дейности с класа по проекта. По този 

начин може да се направи извод за въздействието на психолого-педагогическия модел 

върху социално-емоционалните компетентности на учениците. 

 

3.1.6. Резултати от входното измерване на 2 клас, СУ „П. К. Яворов“ – Чирпан 

 Във входното измерване са участвали общо 18 ученици от този клас. От тях 10 

момичета и 8 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 6. 

 

Таблица 6: Социометрична матрица на 2 клас, СУ „П. К. Яворов“ – Чирпан 

 
  

В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената на 

избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отрезени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  
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 От социометричната матрица става ясно, че в класа от СУ „П. К. Яворов“ – 

Чирпан има четирима лидери – Габриел (№3), Минчо (№4), Николинка (№5) и Теодора 

(№13). Аутсайдерите в класа са 5: Аврам (№7), Стоян (№8), Златомир (№11), Надежда 

(№12) и Елеонора (№17). Те не са били избрани нито веднъж от своите съученици като 

деца, с които биха искали да седят на един чин. 

 Наличието на сравнително голям брой лидери ( 4 от 18) с относително нисък 

социален статус е основание да се предположи, че в класа са налични неустойчиви 

неформални групи. Големият брой аутсайдери свидетелсват за малкият обхват на тези 

групи. Вероятно не се касае за същински лидери и групи, а по-скоро за преходни такива, 

които с времето биха се трансформирали в двойки, основани на взаимни симпатии. Това 

може да бъде проследено на социограмата, представена на Фигура 6. 

 

 Фигура 6: Полигонна социограма на 2 клас, СУ „П. К. Яворов“ – Чирпан 

 

 

 
 

 Анализът на социограмата показва, че в класа има четири малки неформални 

групи от по 3 членове. Тези групи не могат да се характеризират с устойчивост, а по-

скоро са ситуативни. Този факт може да се интерпретира като дължащ се на процес на 

преориентация на учениците. Те се опитват да създават устойчиви връзки помежду си, 

но все още не успяват да се ориентират в отношенията с останалите. Има 6 ученика, 

които към момента на изследването са успели да сформират двойки, основани на 

взаимна симпатия. Те определят и шестте взаимни избора, групирани в 3 двойки. След 

като е изяснен броят на взаимните избори, може да се изчисли коефициентът на 

сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 
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Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 18 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 18. След заместване във формулата, тя 

придобива следния вид: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
6

18
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,33. Този 

коефициен е необходимо да се сравни с изходното измерване в края на работата с класа, 

за да се оцени въздествието от приложения психолого-педагогически модел.  

Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За 2 клас, СУ „П. К. Яворов“ – Чирпан  

това са 5. След заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

5
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,20. Този 

коефициент се изчислява и при приключване на планираните дейности с класа по 

проекта. По този начин може да се направи извод за въздействието на психолого-

педагогическия модел върху социално-емоционалните компетентности на учениците. 

 

След като са разгледани детайлно по класове, следените в настоящото изследване 

показатели са обобщени в таблица 7. 

 

Таблица 7: Показатели от входното измерване по класове 

Клас/училище Коефициент на групова 

сплотеност 

Коефициент на групова 

интеграция 

2А 

ОУ „Хр. Смирненски“ 
0,25 0,20 

2Б 

ОУ „Хр. Смирненски“ 
0,87 0,50 

2 

1 ОУ „Г. Бакалов“ 
0,33 0,25 

2А 

ОУ „Г. Райчев“ 
0,37 0,20 

2Б 

ОУ „Г. Райчев“ 

0,60 0,25 
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СУ „П. К. Яворов“ 0,33 0,20 

Средно 0,46 0,27 

 

Обобщаването на данните в табличен вид е необходимо, за да може те да бъдат 

сравнени с резултатите от изходното измерване. Средната стойност по всеки от двата 

показателя отразява средната аритметична стойност. 

 

2.2. Представяне на резултатите от изходното измерване 

По време на реализирането на проекта, всички класове завършиха 2 и 

преминаха в 3 клас. Поради това, се представят резултатите на 3-ти клас от 

изходното измерване. 

Резултатите от изходното измерване се представят по класове, аналогично на 

резултатите от входното измерване. За всеки клас се изготвят: 

- социометрична матрица, в която се нанасят данните от анкетните карти и служи 

като изходна информация за изготвяне на социограмата на съответния клас; 

- социограма, която представлява визуализация на резултатите от 

социометричното изследване във вид на полигонна диаграма, отразяваща 

социалния статус на всеки ученик, както и потоците симпатия, свързващи 

учениците от дадения клас; 

- обобщен анализ на данните от социометричната матрица и социограмата (брой 

лидери в класа, брой аутсайдери и брой неформални групи в класа); 

- коефициент на групова сплотеност на класа, отразяващ съотношението между 

взаимните избори към максималния възможен брой взаимни избори в класа; 

- коефициент на групова интеграция, представляващ броя на аутсайдерите в класа, 

отнесен към единица. 

3.2.1. Резултати от изходното измерване на 3 „А“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ 

– Стара Загора 

 В изходното измерване са участвали общо 10 ученици от този клас. От тях 5 

момичета и 5 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 8. 

 

Таблица 8: Социометрична матрица на 3 „А“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – 

Стара Загора 
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 В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са нанесени имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената 

на избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отразени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че в 3 „А“ клас от ОУ „Христо 

Смирненски“ – Стара Загора има трима лидери – Владимир (№ 1) с 2 избора,  Димитър 

(№ 4) с 2 избирания и Гита (№9) също с 2 избора. Аутсайдерите в класа са 3: Цветелина 

(№ 2), Здравка (№ 6) и Людмил (№ 10). Всички те не са били избрани нито веднъж от 

своите съученици като деца, с които биха искали да седят на един чин. 

 Наличието на трима лидери с идентичен статус и същият брой аутсайдери е 

основание за предположението, че в класа има поне три ясно изразени неформални 

групи. Това може да бъде проследено на социограмата. Тя е представена във Фигура 7. 

 

 Фигура 7: Полигонна социограма на 3 „А“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – 

Стара Загора 
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 Анализът на социограмата показва ясно диференцирани три неформални групи в 

класа, обособени по полов признак. Забелязва се междуполов избор, отразяващ 

промените във взаимоотношенията, основани на зрялост. В класът има и 6 взаимни 

избора. Първите два са между момичетата Божидара (№8) и Гита (№9). Втората двойка 

взаимни избори са между момчетата Димитър (№4) и Драгомир (№5). Третата двойка 

взаимни избори включва момчетата Владимир (№1) и Никола (№3). След като е изяснен 

броят на взаимните избори, може да се изчисли коефициентът на сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 

  

Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 10 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 10. След заместване във формулата, тя 

придобива следния вид: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
6

10
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,60. Този 

коефициент е необходимо да се сравни с входното измерване преди началото на работата 

с класа, за да се оцени въздействието от приложения психолого-педагогически модел. 

Друг коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За 3 „А“ клас от ОУ „Христо 

Смирненски“ – Стара Загора това са 3. След заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

3
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,33. Този 

коефициент е изчислен и преди стартиране на планираните дейности с класа по проекта. 

При сравняване на двете стойности може да се направи извод за въздействието на 

психолого-педагогическия модел върху социално-емоционалните компетентности на 

учениците. 

 

3.2.2. Резултати от изходното измерване на 3 „Б“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ 

– Стара Загора 
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 В изходното измерване са участвали общо 11 ученици от този клас. От тях 6 

момичета и 5 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 9. 

 

Таблица 9: Социометрична матрица на 3 „Б“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – 

Стара Загора 

 
  

В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са нанесени имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената 

на избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отразени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че в 3 „Б“ клас от ОУ „Христо 

Смирненски“ – Стара Загора има 2 лидери – Кирил (№ 3) с 2 избора и Таня (№5) с 3 

избора. Аутсайдерите в класа са 3: Саниела (№ 1), Йоана (№ 2) и Илия (№ 6). Всички те 

не са били избрани нито веднъж от своите съученици като деца, с които биха искали да 

седят на един чин. 

 На база на социометричната матрица е направена и социограма, за да бъде 

проследен броят на взаимните избори . Тя е представена във Фигура 8. 
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Фигура 8: Полигонна социограма на 3 „Б“ клас, ОУ „Христо Смирненски“ – Стара 

Загора 

 

 
 

 Анализът на социограмата показва ясно диференцирани две неформални групи в 

класа, обособени по полов признак. Забелязват се и две затворени групи, основани на 

взаимен избор. В класа има общо 8 взаимни избора. Първите два са между момичетата 

Лиляна (№4) и Мария (№10). Втората двойка взаимни избори са също между момичета 

– Таня (№5) и Зина (№11). Третата двойка взаимни избори включва момчетата Кирил 

(№3) и Асен (№7). Четвъртата двойка взаимни избори също е между момчета  - Мартин 

(№8) и Иван (№9). След като е изяснен броят на взаимните избори, може да се изчисли 

коефициентът на сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 

  

Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 11 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 10. След заместване във формулата, тя 

придобива следния вид: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
8

10
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,80. Този 

коефициент е необходимо да се сравни с входното измерване преди началото на работата 

с класа, за да се оцени въздействието от приложения психолого-педагогически модел. 
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Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За 3 „Б“ клас от ОУ „Христо 

Смирненски“ – Стара Загора това са 3. След заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

3
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,33. Този 

коефициент е изчислен и преди стартиране на планираните дейности с класа по проекта. 

При сравняване на двете стойности може да се направи извод за въздействието на 

психолого-педагогическия модел върху социално-емоционалните компетентности на 

учениците. 

 

 

3.2.3. Резултати от изходното измерване на 3 клас, 1 ОУ „Г. Бакалов“ – Стара 

Загора 

 В изходното измерване са участвали общо 9 ученици от този клас. От тях 3 

момичета и 6 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 10. 

 

Таблица 10: Социометрична матрица на 3 клас, 1 ОУ „Г. Бакалов“ – Стара 

Загора 

 
  

В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са нанесени имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената 

на избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отразени в първата 
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колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че в 3 клас от 1 ОУ „Г. Бакалов“ 

– Стара Загора има 2 лидери – Таня (№ 4) с 3 избора и Боби (№5) с 2 избора. 

Аутсайдерите в класа са 3: Елена (№ 3), Рачо (№ 7) и Кирил (№ 9). Всички те не са били 

избрани нито веднъж от своите съученици като деца, с които биха искали да седят на 

един чин. 

 На база на социометричната матрица е направена и социограма, за да бъде 

проследен броят на взаимните избори . Тя е представена във Фигура 9. 

 

 Фигура 9: Полигонна социограма на 3 клас, 1 ОУ „Г. Бакалов“ – Стара 

Загора

 
 

 Анализът на социограмата показва ясно диференцирани две неформални групи в 

класа, като половият признък не е водещ. Липсват затворени групи, основани на взаимен 

избор. В класът има общо 4 взаимни избора. Първите два са между момичетата Таня 

(№4) и Димитрина (№8). Втората двойка взаимни избори са също между момчета – Боби 

(№5) и Генчо (№6). След като е изяснен броят на взаимните избори, може да се изчисли 

коефициентът на сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори, той се 

изчислява по следната формула: 

  

Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 9 ученика от класа. Това означава, че 
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максималният четен брой на участниците е 8. След заместване във формулата, тя 

придобива следния вид: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
4

8
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,50. Този 

коефициен е необходимо да се сравни с входното измерване преди началото на работата 

с класа, за да се оцени въздествието от приложения психолого-педагогически модел. 

Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За класа, техният брой е 3. След 

заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

3
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,33. Този 

коефициент е изчислен и преди стартиране на планираните дейности с класа по проекта. 

При сравняване на двете стойности може да се направи извод за въздействието на 

психолого-педагогическия модел върху социално-емоционалните компетентности на 

учениците. 

 

3.2.4. Резултати от изходното измерване на 3 Б клас, ОУ „Георги Райчев“ – 

Стара Загора 

 В изходното измерване са участвали общо 11 ученици от този клас. От тях 4 

момичета и 7 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 11. 
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Таблица 11: Социометрична матрица на 3Б клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора 

 
  

В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са нанесени имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената 

на избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отразени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че в 3Б клас от ОУ „Георги Райчев“ – 

Стара Загора има 2 лидери – Юлиян (№ 2) с 2 избора и Жеко (№5) с 3 избора. 

Аутсайдерите в класа са 3: Стефан (№ 6), Димо (№ 10) и Константин (№ 11). Всички 

те не са били избрани нито веднъж от своите съученици като деца, с които биха 

искали да седят на един чин. 

 На база на социометричната матрица е направена и социограма, за да бъде 

проследен броят на взаимните избори . Тя е представена във Фигура 10. 
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Фигура 10: Полигонна социограма на 3Б клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора 

 

 
 

 Анализът на социограмата показва доста хомогенна структура на неформалните 

отношения в класа. Въпреки, че има двама лидери със сходен социален статус, те са 

членове на една и съща подгупа.  Очевидно, в този клас, полът не се използва като 

признак за формиране на неформални групи. Има една затворена група, основани на 

взаимен избор. В класът има общо 2 взаимни избора – между Недялка (№3) и Роза (№4). 

След като е изяснен броят на взаимните избори, може да се изчисли коефициентът на 

сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 

  

Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 11 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 10. След заместване във формулата, тя 

придобиа следния вид: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
2

10
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,20. Този 

коефициент е необходимо да се сравни с входното измерване преди началото на работата 

с класа, за да се оцени въздействието от приложения психолого-педагогически модел. 
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Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За класа, техният брой е 3. След 

заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

3
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,33. Този 

коефициент е изчислен и преди стартиране на планираните дейности с класа по проекта. 

При сравняване на двете стойности може да се направи извод за въздействието на 

психолого-педагогическия модел върху социално-емоционалните компетентности на 

учениците. 

 

 

3.2.5. Резултати от изходното измерване на 3 A клас, ОУ „Георги Райчев“ – 

Стара Загора 

 В изходното измерване са участвали общо 19 ученици от този клас. От тях 9 

момичета и 10 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в 

социометрична матрица, тя има вид, показан на Таблица 12. 

 

Таблица 12: Социометрична матрица на 3A клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора 
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В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са нанесени имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената 

на избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отразени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че в 3A клас от ОУ „Георги Райчев“ – 

Стара Загора има 3 лидери – Радослав (№ 6) с 3 избора, Галин (№10) с 2 избора и 

Кристиян (№15) с 2 избора. Аутсайдерите в класа са 5: Ванина (№ 7), Георги (№ 

8)Божидар (№11), Наско (№16) и Севджан (№ 19). Всички те не са били избрани нито 

веднъж от своите съученици като деца, с които биха искали да седят на един чин. 

 На база на социометричната матрица е направена и социограма, за да бъде 

проследен броят на взаимните избори . Тя е представена във Фигура 11. 

 

 Фигура 11: Полигонна социограма на 3А клас, ОУ „Георги Райчев“ – Стара 

Загора 

 

 
 

 Анализът на социограмата показва доста ясна клъстеризация на класа. 

Формирани са две основни групи, основани на коалиционен принцип, като може да се 

допусне, че между тях се акумулира групова антипатия. В основата на едната стои лидер 

с ясно изразена власт сред момчетата – Радослав (№6). Лидерската власт в другата група 

се поделя между Никол (№12) и Кристиян (№15). Като между тях съществуват и 

взаимни симпатии. Има една затворена група, основана на взаимен избор. В класът има 

общо 6 взаимни избора: между Никол (№12) и Кристиян (№15), Радослав (№6) и Галин 

(№10), Антоан (№14) и Димитър (№18). След като е изяснен броят на взаимните избори, 

може да се изчисли коефициентът на сплотеност. 
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 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 

  

Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 19 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 18. След заместване във формулата, тя 

придобиа следния вид: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
6

18
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,33. Този 

коефициент е необходимо да се сравни с входното измерване преди началото на работата 

с класа, за да се оцени въздествието от приложения психолого-педагогически модел. 

Друг, коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За класа, техният брой е 5. След 

заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

5
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,20. Този 

коефициент е изчислен и преди стартиране на планираните дейности с класа по проекта. 

При сравняване на двете стойности може да се направи извод за въздействието на 

психолого-педагогическия модел върху социално-емоционалните компетентности на 

учениците. 

 

3.2.6. Резултати от изходното измерване на 3 клас, СУ „П. К. Яворов“ - Чирпан 

 В изходното измерване са участвали общо 15 ученици от този клас. От тях 9 

момичета и 6 момчета. След обобщаване на данните от анкетните карти в социометрична 

матрица, тя има вид, показан на Таблица 13. 

 

Таблица 13: Социометрична матрица на 3 клас, СУ „П. К. Яворов“ - Чирпан  
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В социометричната матрица са нанесени изборите на учениците от класа. Във 

втората колона са нанесени имената на избиращите ученици, а на втория ред – имената 

на избраните ученици. На всяко име съответства и пореден номер (отразени в първата 

колона и първия ред). Номерата са необходими с цел икономия на пространство и по-

голяма визуална яснота при изготвяне на социограмата. Последният ред от таблицата 

отразява сумата от изборите на всеки ученик. По този начин се определя индивидуалния 

социален статус на учениците.  

 От социометричната матрица става ясно, че в 3 клас от СУ „П. К. Яворов“ - 

Чирпан има 3 лидери – Ивиана (№ 7) с 4 избора, Габриел (№3) с 2 избора и Златомир 

(№9) с 2 избора. Аутсайдерите в класа са 5: Божидар (№ 5), Минчо (№4), Христина 

(№8), Стоил (№12) и Ивелина (№ 15). Всички те не са били избрани нито веднъж от 

своите съученици като деца, с които биха искали да седят на един чин. 

 На база на социометричната матрица е направена и социограма, за да бъде 

проследен броят на взаимните избори . Тя е представена във Фигура 12. 
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Фигура 12: Полигонна социограма на 3 клас, СУ „П. К. Яворов“ - Чирпан  

 
 

 Анализът на социограмата показва доста ясна клъстеризация на класа. 

Формирани са три основни групи. Ясно изразена е лидерската позиция на №7, основана 

на изключително голяма подкрепа и власт. Тази позиция е толкова категорично заявена 

в класа, че не позволява клъстеризация по полов признак. Има една затворена група, 

основани на взаимен избор. В класа има общо 4 взаимни избора: между Николинка (№5) 

и Златка (№6), Златомир (№9) и Радомир (№11). След като е изяснен броят на взаимните 

избори, може да се изчисли коефициентът на сплотеност. 

 Коефициентът на сплотеност е пряко свързан с взаимните избори той се 

изчислява по следната формула: 

  

Коефициентнагруповасплотеност =
бройвзаимниизбори

макс. възможенбройвзаимниизбори
 

 

Максималният възможен брой взаимни избори е равен на максималния четен 

брой членове на групата. В изследването участват 15 ученика от класа. Това означава, 

че максималният четен брой на участниците е 14. След заместване във формулата, тя 

придобива следния вид: 

 

Коефициентнагруповасплотеност =
4

14
 

 

От където, коефициентът на групова сплотеност е равен на 0,28. Този 

коефициент е необходимо да се сравни с входното измерване преди началото на работата 

с класа, за да се оцени въздействието от приложения психолого-педагогически модел. 

Друг коефициент, който се следи в рамките на изследването е коефициентът за 

групова интеграция. Той се изчислява по следния начин: 
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Коефициентнагруповаинтеграция =
1

бройнааутсайдерите
 

 

Аутсайдери са учениците, които не са били избрани нито веднъж. В колоните с 

техните имена в социметричната матрица има 0. За класа, техният брой е 5. След 

заместване във формулата се получава: 

 

Коефициентнагруповаинтеграция =
1

5
 

 

От тук, коефициентът на групова интеграция е равен на 0,20. Този 

коефициент е изчислен и преди стартиране на планираните дейности с класа по проекта. 

При сравняване на двете стойности може да се направи извод за въздействието на 

психолого-педагогическия модел върху социално-емоционалните компетентности на 

учениците. 

 

След като са разгледани детайлно по класове, следените в настоящото изследване 

показатели са обобщени в таблица 14. 

 

Таблица 14: Показатели от изходното измерване по класове 

Клас/училище Коефициент на групова 

сплотеност 

Коефициент на групова 

интеграция 

2А 

ОУ „Хр. Смирненски“ 
0,60 0,33 

2Б 

ОУ „Хр. Смирненски“ 
0,80 0,33 

2 

1 ОУ „Г. Бакалов“ 
0,50 0,33 

2А 

ОУ „Г. Райчев“ 
0,33 0,20 

2Б 

ОУ „Г. Райчев“ 

0,60 0,33 

СУ „П. К. Яворов“ 0,28 0,20 

Средно 0,52 0,29 

 

Обобщаването на данните в табличен вид е необходимо, за да може те да бъдат 

сравнени с резултатите от входното измерване. Средната стойност по всеки от двата 

показателя отразява средната аритметична стойност. 

 

 

2.3.Сравнителен анализ на данните от входното и изходното измервания 

Преди да бъдат сравнени резултатите от входното и изходното измерване при 

всеки клас е необходимо да бъдат направени няколко уточнения. По време на прилагане 

на психолого-педагогическия модел са променени обективни обстоятелства, които са 

непосредствено въздействащи върху резултатите и ефективността за груповата 

динамика на наблюдаваните ученически класове. Дейностите с класовете стартират през 

ноември 2019 г., като е планирано те да продължат до края на учебната 2019-2020-та 

учебна година. По този начин се постига последователност и синергетика на 
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въздействието чрез психолого-педагогическия модел. През март 2020 г., дейностите са 

прекратени поради преминаване на учениците към обучение в електронна среда. По 

информация на учителите, работещи с наблюдаваните класове, дистанционното 

обучение се е реализирало асинхронно. Това означава, че в периода от март до 

септември 2020 г., учениците не са общували непосредствено помежду си и не са 

функционирали като група. През септември 2020 г., дейностите с класовете са 

подновени и продължават до декември месец същата година. 

От март до септември 2020 г. (за 6 месеца) са прекратени дейностите по 

прилагане на психолого-педагогическия модел. С това се нарушава последователността 

и вътрешната логика на натрупване на самия модел. Освен това, учениците са 

преустановили контактите помежду си в контекста на ученически клас. От този факт 

следват няколко логични последствия. За 6 месеца, всички постигнати резултати във 

връзка с груповата динамика се заличават. При повторното стартиране на дейностите с 

класовете, груповите процеси започват от начало. През периода, в който обучението е 

дистанционно асинхронно, на учениците е отнета възможността за непосредствено 

взаимодействие в класа. От тук може да се допусне, че е препятстван и естественият ход 

на развитие на социалните умения на учениците. С други думи, в хода на прилагане на 

психолого-педагогическия модел са възникнали обстоятелства, довели до заличаване на 

част от постигнатите резултати и отнемащи възможността за естествено развитие на 

социални умения. Това са основните причини – които в никакъв случай не могат да се 

дефинират като маловажни – водещи до редица аномалии в отчетените резултати. 

След тези уточнения, може да се премине към сравнителния анализ на данните 

от входното и изходното измерване в класовете, участващи в проекта. 

 

2.3.1. Сравнителен анализ на входните и изходни резултати от 

измерването за 2/3А клас, ОУ „Христо Смирненски“ – Стара 

Загора. 

Сравнителният анализ се осъществява чрез съпоставяне на данните от входното 

и изходното измерване по следните критерии:  

 Брой групи 

 Брой групи, основани на взаимен избор 

 Брой лидери 

 Брой аутсайдери 

 Коефициент на групова сплотеност 

 Коефициент на групова интеграция 

Резултатите от измерванията по тези критерии на входа и на изхода са обобщени 

в таблица 15. 

 

Таблица 15: Сравнителен анализ на входните и изходните измервания за 2/3А клас, 

ОУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора 

 

Критерий Входно измерване Изходно измерване Прогрес 

Брой групи 2 3 1 

Брой групи, 

основани на 

взаимен избор 

2 3 1 

Брой лидери 2 3 1 
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Брой аутсайдери 5 3 -2 

Коефициент на 

групова 

сплотеност 

0,25 0,60 0,35 

Коефициент на 

групова 

интеграция 

0,20 0,33 0,13 

 

Броят на неформалните групи в класа се е увеличил с 1. Същото важи и за броя 

на групите, основани на взаимен избор. Това отразява факта, че неформалните 

отношения в класа са се развили и учениците успяват да разкриват както своите лични 

качества, така и тези на своите съученици. Повишила се е и толерантността в класа, 

което е видно от повишения брой лидери, комбиниран с понижаване броя на 

аутсайдерите. Тази тенденция за подобряване на социално-психологическия 

микроклимат в класа рефлектира и върху двата наблюдавани коефициента. Груповата 

сплотеност на учениците от този клас се е повишила с 35% (0,35), а коефициентът на 

групова интеграция с 13% (0,13).  

 

2.3.2. Сравнителен анализ на входните и изходни резултати от 

измерването за 2/3Б клас, ОУ „Христо Смирненски“ – Стара 

Загора. 

Сравнителният анализ се осъществява чрез съпоставяне на данните от входното 

и изходното измерване по следните критерии:  

 Брой групи 

 Брой групи, основани на взаимен избор 

 Брой лидери 

 Брой аутсайдери 

 Коефициент на групова сплотеност 

 Коефициент на групова интеграция 

Резултатите от измерванията по тези критерии на входа и на изхода са обобщени 

в таблица 16. 

 

Таблица 16: Сравнителен анализ на входните и изходните измервания за 2/3Б клас, 

ОУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора 

 

Критерий Входно измерване Изходно измерване Прогрес 

Брой групи 2 2 0 

Брой групи, 

основани на 

взаимен избор 

5 4 -1 

Брой лидери 2 2 0 

Брой аутсайдери 2 3 1 

Коефициент на 

групова 

сплотеност 

0,87 0,80 -0,07 
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Коефициент на 

групова 

интеграция 

0,50 0,33 -0,17 

 

В класа не може да се отчете прогрес по наблюдаваните показатели. В същото 

време може да се твърди, че въпреки сложната обстановка, в стойностите на 

показателите няма значим регрес. С други думи, данните дават основание да се твърди, 

че въздействието на приложения психолого-педагогически модел е довел до съхранение 

на достигнатия етап на развитие на класа като социална група въпреки прекратяването 

на контакта между учениците за половин година. 

 

2.3.3. Сравнителен анализ на входните и изходни резултати от измерването 

за 2/3 клас, 1 ОУ „Г. Бакалов“– Стара Загора. 

Сравнителният анализ се осъществява чрез съпоставяне на данните от входното 

и изходното измерване по следните критерии:  

 Брой групи 

 Брой групи, основани на взаимен избор 

 Брой лидери 

 Брой аутсайдери 

 Коефициент на групова сплотеност 

 Коефициент на групова интеграция 

Резултатите от измерванията по тези критерии на входа и на изхода са обобщени 

в таблица 17. 

 

Таблица 17: Сравнителен анализ на входните и изходните измервания за 2/3 клас, 1 ОУ 

„Г. Бакалов“– Стара Загора. 

 

Критерий Входно измерване Изходно измерване Прогрес 

Брой групи 2 2 0 

Брой групи, 

основани на 

взаимен избор 

1 1 0 

Брой лидери 1 2 1 

Брой аутсайдери 4 3 1 

Коефициент на 

групова 

сплотеност 

0,33 0,50 0,17 

Коефициент на 

групова 

интеграция 

0,25 0,33 0,08 

 

В класа се наблюдава интересна динамика. При входното измерване е установен 

един лидер, концентриращ голяма власт. При изходното измерване, в класа вече има 

двама лидери с ясно обособени групи от последователи. Това е довело до разпределение 

на лидерската власт и интегриране на аутсайдерите. Учениците в класа са постигнали 

добра степен на интеракция, като се е формирала още една група, основана на взаимни 
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симпатии. Коефициентът на групова сплотеност е нараснал със 17 % (0,17), а този за 

групова сплотеност с 8 % (0,08). 

 

2.3.4. Сравнителен анализ на входните и изходни резултати от 

измерването за 2/3А клас, ОУ „Г. Райчев“– Стара Загора. 

Сравнителният анализ се осъществява чрез съпоставяне на данните от входното 

и изходното измерване по следните критерии:  

 Брой групи 

 Брой групи, основани на взаимен избор 

 Брой лидери 

 Брой аутсайдери 

 Коефициент на групова сплотеност 

 Коефициент на групова интеграция 

Резултатите от измерванията по тези критерии на входа и на изхода са обобщени 

в таблица 18. 

 

Таблица 18: Сравнителен анализ на входните и изходните измервания за 2/3А клас,  ОУ 

„Г. Райчев“– Стара Загора. 

 

Критерий Входно измерване Изходно измерване Прогрес 

Брой групи 3 2 -1 

Брой групи, 

основани на 

взаимен избор 

4 3 -1 

Брой лидери 3 3 0 

Брой аутсайдери 5 6 1 

Коефициент на 

групова 

сплотеност 

0,37 0,33 -0,04 

Коефициент на 

групова 

интеграция 

0,20 0,20 0 

 

Между двете измервания, в този клас е протекъл един изключително енергоемък 

процес. Две от установените групи при входното измерване са се консолидирали, 

формирайки нова група. В основата на тази група стоят взаимните симпатии между 

двама лидери, които поделят властта си. Въпреки, че третият лидер в класа, който е 

„водач“ на другата голяма група е малко по-голяма, двамата лидери са привлекли към 

себе си повече последователи. Въпреки, че показателите не говорят за осезаема промяна 

в социално-психологичния микроклимат, може да се предположи, че този клас е 

направил огромна стъпка в своето развитие, а положителните резултати ще станат 

осезаеми след още няколко месеца. 

 

2.3.5. Сравнителен анализ на входните и изходни резултати от 

измерването за 2/3Б клас, ОУ „Г. Райчев“– Стара Загора. 
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Сравнителният анализ се осъществява чрез съпоставяне на данните от входното 

и изходното измерване по следните критерии:  

 Брой групи 

 Брой групи, основани на взаимен избор 

 Брой лидери 

 Брой аутсайдери 

 Коефициент на групова сплотеност 

 Коефициент на групова интеграция 

Резултатите от измерванията по тези критерии на входа и на изхода са обобщени 

в таблица 19. 

 

Таблица 19: Сравнителен анализ на входните и изходните измервания за 2/3Б клас,  ОУ 

„Г. Райчев“– Стара Загора. 

 

Критерий Входно измерване Изходно измерване Прогрес 

Брой групи 3 2 -1 

Брой групи, 

основани на 

взаимен избор 

1 1 0 

Брой лидери 2 2 0 

Брой аутсайдери 4 3 -1 

Коефициент на 

групова 

сплотеност 

0,60 0,60 0 

Коефициент на 

групова 

интеграция 

0,25 0,33 0,08 

 

При входното измерване, в класа са установени две равностойни неформални 

групи. Техните лидери са равностойни за разлика от третата група, състояща се от един 

лидер с един последовател. При изходното измерване вече е установен един доста по-

хомогенен клас, обединен от един лидер, който успява да обедини както момчетата, така 

и момичетата. При преразпределянето на лидерската власт, класът е приобщил един от 

първаначално установените аутсайдери, с което реално се е повишила груповата 

интеграция. Това  се отразява на коефициента на групова интеграция, който се повишава 

с 8% (0,08). 

 

 

2.3.6. Сравнителен анализ на входните и изходни резултати от 

измерването за 2/3 клас, СУ „П. К. Яворов“ – Чирпан. 

Сравнителният анализ се осъществява чрез съпоставяне на данните от входното 

и изходното измерване по следните критерии:  

 Брой групи 

 Брой групи, основани на взаимен избор 

 Брой лидери 

 Брой аутсайдери 
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 Коефициент на групова сплотеност 

 Коефициент на групова интеграция 

Резултатите от измерванията по тези критерии на входа и на изхода са обобщени 

в таблица 20. 

 

Таблица 20: Сравнителен анализ на входните и изходните измервания за 2/3 клас,  СУ 

„П. К. Яворов“ – Чирпан. 

 

Критерий Входно измерване Изходно измерване Прогрес 

Брой групи 3 2 -1 

Брой групи, 

основани на 

взаимен избор 

5 2 0 

Брой лидери 4 2 0 

Брой аутсайдери 5 5 -1 

Коефициент на 

групова 

сплотеност 

0,33 0,28 -0,05 

Коефициент на 

групова 

интеграция 

0,20 0,20 0 

 

При входното измерване, в класа са установени две равностойни неформални 

групи. Третата неформална група е значително по-малка. След приключване на 

планираните дейности, по-голямата част от класа е обединена от един лидер. Значително 

по-малката група е по-скоро сателитна. В структурно отношение, класът изглежда доста 

по-консолидиран. Учениците са преминали през сериозно преструктуриране на своите 

взаимоотношения в позитивна посока. Въпреки, че стойностите на наблюдаваните 

показатели не отразяват прогрес, такъв може да се очаква в кратък период от време. 

 

 

2.3.7. Обобщен сравнителен анализ на входните и изходни резултати от 

измерването 

За да бъде установено въздействието на от приложения психолого-педагогически 

модел върху всички класове е необходимо да се извърши сравнителен анализ на 

средните аритметични по двата основни критерия – коефициент за групова сплотеност 

и кефициент на групова интеграция. Те се изчисляват със стандартна формула: 

 
 

Средната аритметична отразява средната стойност за всички класове като отчита 

екстремалните стойности (крайно ниски и крайно високи). След изчисления се 

получават стойности, показани в Таблица 21. 
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Таблица 21: Средни аритметични от входно и изходно измерване на 

основните критерии 

Етап на измерване Коефициент на групова 

сплотеност 

Коефициент на групова 

интеграция 

Входно измерване 0,46 0,27 

Изходно измерване 0,52 0,29 

 

От представените в Таблица 21 данни става ясно, че стойностите на двата 

показателя са се повишили. Средната аритметична отразява обобщаваща 

характеристика на всички наблюдавани класове, но може да бъде силно повлияна от 

екстремумите. Поради това, установената тенденция към повишаване стойностите по 

двата критерия се проверява и чрез съпоставяне на медианите. 

Медианата показва средата на скалата, по която са извършени измерванията. Тя 

е еднакво отдалечена от най-малката и най-високата измерена стойност. За да бъде 

изчислена медианата е използвана следната формула: 

 

 
Получените резултати са показани в Таблица 22. 

 

Таблица 22: Медиани на входни и изходни измервания на основните критерии 

Етап на измерване Коефициент на групова 

сплотеност 

Коефициент на групова 

интеграция 

Входно измерване 0,35 0,22 

Изходно измерване 0,55 0,33 

 

От данните в таблицата става ясно, че и двата измервани критерия – коефициент 

на групова сплотеност и коефициент на групова интеграция – повишават своите 

стойности. По този начин се потвърждава и наблюдението от сравняване на средните 

стойности от входните и изходните измервания. Очевидно е, че медианите по скалите за 

измерване на двата критерия са се преместили във възходяща посока при изходното 

измерване. 

 

3. Изводи 

На база на направениите изчисления и наблюденията върху получените 

резултатиу могат да се направи следните изводи: 

За периода, в който се прилага психолого-педагогическия модел, 

наблюдаваните класове като съвкупност са повишили своята групова сплотеност; 

За периода, в който се прилага психолого-педагогическия модел, 

наблюдаваните класове като съвкупност са повишили своята групова  интеграция; 

Учениците, върху които е приложен психолого-педагогическия модел са 

повишили своите социални и емоционални компетентности. 
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