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         За конкурса са представени 53 публикации – 3 монографии (2 от тях 

самостоятелни), 2 студии, 1 брошура и 1 глава от книга на английски език (в 

съавторство); 29 статии, отпечатани в научни списания (1 на македонски и 3 на 

английски език); 11 статии в сборници (3 на английски език); 6 учебника в 

съавторство. Общ брой забелязани независими цитирания - 181, от тях 7 на 

английски.  Представените трудове могат да бъдат обособени в   4 тематични   

направления: 

 

1. ЦЕННОСТНИ ПРОФИЛИ И ЛИЧНОСТНА ТИПОЛОГИЯ В СИСТЕМАТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО  (1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 20, 22, 24, 27, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43,  

44, 48, 49) 

В концептуалната рамка на генезиса, същността и типологията на 

ценностите според водещите подходи в литературата (Рокич, Шварц, Хофстеде) се 

разглежда проблемът за реконструкция на убежденията и ценностите на 

педагогическия персонал като аспект на културната промяна на училището. 

Изследвани са 324 образователни дейци – 212 учители и 112 директори, преминали 

групово-динамичен тренинг. Използвана е симулационна игра, проведена на 2 

етапа - като индивидуален и като групов морален избор. Анализът на данните е 

проведен на две равнища: процесуално (процесно) и съдържателно.  С помощта на 

корелационен анализ се определят основните стратегии при вземането на 

груповото решение и се отчитат общите черти и различията в подхода на двете 

изследвани групи. Чрез корелационен и клъстър анализ се установяват 

доминиращите тенденции в ценностната им ориентация. Регистрира се влиянието 

на редица социално-демографски фактори, както за учителите, така и директори. 

Очертаният профил показва, че ценностното преустройство на българското 

училище е многопластово и многопосочно, няма ясна структура и зависи от много 

фактори. Препоръчва се върху базата на посочените резултати да се започне 

изграждането на стратегии, процедури и техники за управление на човешките 

ресурси в образованието, за да се подпомогне цивилизационният процес в тази 

сфера (3, 9, 39). 

Редица публикациите са посветени на темата за ролята на човешкия фактор 

в демократизирането и хуманизирането на българското училище(37, 40, 48). 
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Изведени са задачите, които трябва да осъществи психологическата подготовка на 

учителите. Специално внимание се обръща на груповата динамика и мотивацията в 

учебно-формиращия процес, разгледани като аспекти на теоретичната психология, 

която трябва да зададе рамката на професионалния труд на учителя.  

Практическата психология е представена чрез социалнсопсихологическия тренинг, 

който се обосновава като ефективна система за подготовка и професионално 

усъвършенстване на учителите (1). Концептуализират се емоциите и тяхната роля в 

труда на учителя. Проблематизират се потенциалните опасности за психичното 

здраве, които произтичат от комуникативния характер на професията. 

Невербалните техники се разглеждат като подходящ инструмент за развитие на 

регенеративна компетентност, усъвършенстване на публичното поведение, 

емоционалната чувствителност и експресията на учителите. Описват се най-

популярните от тях и се изяснява техният механизъм на въздействие. Предлага се 

примерна схема за невербален модул в тренинг за педагогическо общуване (38). 

Изследвани са социалнопсихичните характеристики и стила на взимане на 

решение на група кандидати за административни длъжности в сферата на 

образованието с Гийсен тест и въпросника на Франкен за измерване на 

индивидуалния стил на вземане на решение (13). Оказва се, че техният лидерски 

потенциал се формира от социалнопсихологична компетентност, нагласа за 

предприемчивост и нагласа за въвеждането на нови нестандартни решения – 

качества, които са съществена предпоставка за успешното изпълнение на ролята 

„агент на промяната” в процеса на модернизирането на тази социална сфера. 

Установените евентуални бариери в това отношение се описват в термините на 

невисока активност и решителност, както и на отсъствие на достатъчно осъзната и 

заявена мотивация за лидерство – факт колкото изненадващ, толкова и обясним, 

като се имат предвид специфичните особености на образователната система. 

Друга част от произведенията очертава личностния профил на главните 

фактори в образованието – учителите и директорите в парадигмата на К. Юнг за 

психологичния тип, доразвита и операционализирана от К. Бригс и И. Майерс. За 

целта  с индикатора на Майерс – Бригс са изследвани 888 души на възраст 20 – 60 

г. Този контингент се състои от 424 души училищен персонал, от които 116 

директори и 308 учители, преподаващи различни дисциплини в различни 

образователни степени на средните училища в страната. Другата част от извадката 

включва 464 лица с различни непедагогически професии, представители на 

общата българска популация. Идентифицира се психологичният портрет на 
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българските обучители и се интерпретира в съпоставка с личностната типология на 

общата българска популация, както и върху базата на кроскултурно сравнение с 

американски директори и учители. Предлагат се интересни обяснителни модели, 

съобразени с традициите и особеностите на българската образователна система. 

Потърсено е влиянието на редица социодемографски фактори върху личностните 

характеристики на двете извадки от българския педагогически състав.  

Емпиричният материал позволява извеждането на общи черти, валидни за 

българските и американските специалисти, които произтичат от същността и 

характера на учителския труд. Особен интерес представляват междукултурните 

различия, отразяващи националната образователна специфика. Въз основа на 

получените резултати се предлагат насоки и специализирани технологии за 

развитие на персонала в българската образователна система в съответствие със 

съвременните тенденции и европейските стандарти (4, 10, 12).  

Паралелът между психологичния портрет на ученици в горна училищна 

възраст, от една страна,   и учители и директори, от друга, показва, че са налице 

сериозни различия между тях. Личностните предиспозиции на учениците се 

свързват с интерес към по-голяма физическа активност, лично участие и изява в 

процеса на обучението, към учене чрез опит и преживяване, повече спонтанност, 

стимулация и различни форми на групова работа. Учителите и директорите, от 

своя страна, проявяват склонност повече към контрол, структура и завършеност, 

както и към решаване на проблемите по обективен път, на базата на логиката и 

анализа, което предполага недостатъчно внимание към човешкия фактор. В 

заключение се предлагат пътища за съгласуване и конструктивно оползотворяване 

на посочените базисни различия между основните действащи лица в българското 

училище (20). 

 Идентифициран е психологичният тип при гимназисти и студенти от две  

различни култури – българска и македонска. Изследвани са  536 българи и 584 

македонци с МВТІ, форма “G”.  Резултатите показват, че участниците в 

изследването се разпределят във всички 16 типа, което кореспондира с идеята на 

Юнг за универсалността на психологичния тип. Прави впечатление, че се проявява 

културна специфика в типологичното разпределение.  Българите проявяват по-

голяма склонност към Интуиция  (N), Чувстване  (F) и Възприемане (P) от  

македонците. Посочените различия се наблюдават както при сравнението между 

учениците, така и при сравнението между студентите от двете култури. 

Македонският контингент е по-хомогенен по своята личностна структура, докато 
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при българския се наблюдава по-голямо разнообразие, което се отразява и при 

проследяване на възрастовата динамика на типа. Обща тенденция и за двете 

популации е повишаване на склонността към Интроверсия при студентите в 

сравнение с учениците - факт, който отразява процесите на съзряването (24, 33). 

 Представени са резултати от кроскултурно изследване на културните 

ценности по Шварц, получени при изследването на 253 студенти от България, 245 

студенти от САЩ (Хавай), 198 – от Япония и 102 – от Нова Зеландия. Приложен е 

въпросникът на Шварц за изследване на основните индивидуални ценности (SVS). 

Установяват се значими различия в ценностните приоритети в зависимост от 

различната културна среда. Заедно с това, независимо от културната си 

принадлежност, студентите и от четирите националности приписват най-високо 

значение на Егалитаризма и най-слабо значение – на Йерархията. Този факт 

подсказва, че въпреки наблюдаваните различия по отношение на ценностните 

предпочитания, биполярната дименсия на културата Йерархия срещу 

Егалитаризъм има най-висока стойност за регулацията на поведението на 

студентите от четирите култури. (26). 

 

Анализират се взаимовръзките между  базисните индивидуални ценности и 

ценностите в труда като тяхна конкретизация, от една страна, и психологичния тип 

по Юнг като конституционално обусловена структура, от друга.  Базисните 

индивидуални ценности се концептуализират в светлината на теорията на Шварц,  

ценностите в труда – предимно от позициите на теорията на Хофстеде, а 

психологичният тип - на теорията на Юнг, разширена и операционализирана от 

Майерс и Бригс.  Коментират се теоретични и емпирични данни от български и 

чужди автори, които имат пряко отношение към взаимовръзката ценности – 

психологичен тип. Акцентът е поставен върху разбирането за универсалността на 

психологичния тип и влиянието на културата и ценностите върху начина, по който 

се преживяват и изразяват личностните особености (22). 

   Изследвани са 194 младежи на възраст между 19 и 24 г. с въпросника 

МВТІ и въпросника на Шварц за основните индивидуални ценности. Получените 

резултати дават основание да се твърди, че психологичният тип и индивидуалните 

ценности до голяма степен са взаимно обусловени.  Всеки тип притежава своя 

собствена ценностна йерархия, която е консистентна с неговата психологична 

характеристика. Различията между психологичните типове по отношение на тази 

йерархия са статистически значими при три от десетте ценности – 
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доброжелателност, стимулация и традиция. На първо място изследваният 

контингент поставя ценността себенасоченост, а на последно – властта. 

Наблюдаваният ценностен профил  хармонизира с други български изследвания и 

частично с изследванията на Шварц (43). 

        

   Проучва се взаимовръзката между психологичния тип и ценностите в труда 

на 153 студенти от различни университети в София на възраст между 19 и 27 г. 

Приложени са въпросникът МВТІ и въпросникът на Вундеринк и Хофстеде за 

измерване на ценностите и/ или целите в труда. Според получените резултати седем 

от осемте типологични дименсии значимо си взаимодействат с ценностите в труда. 

С най-голям брой ценности се обвързва нагласата Екстраверсия. Патерните на 

психологичния тип оказват значимо влияние върху 8 от 22-те ценности в труда. 

Представлява интерес наблюдаваната тенденция, че наред с типично определяните 

като „женски” ценности в труда за студентките са значими и типично „мъжки” 

ценности като „престижна работа” и „издигане в йерархията”. Тази тенденция се 

коментира в съответствие с други  сходни изследвания и се интерпретира като 

„замъгляване” на различията между мъжките и женските роли. Направено е 

кроскултурно сравнение на българските с фински и пакистански студенти, което 

показва, че съотношението „личностни особености – трудови цели” е специфично 

за всяка от трите извадки (27) 

Проследява влиянието на психологичния тип, академичната специалност и 

пола върху ценностната ориентация на български студенти. За целта 194 младежи 

на възраст 19 – 27 г. от различни университети в София се изследват с въпросника 

МВТІ и с въпросника на Шварц за измерване на основните индивидуални 

ценности. (44). Установява се, че функцията Мислене оказва значимо влияние 

върху себеутвърждаването, а функцията Чувстване – върху 

себетрансцендентирането, което се интерпретира като българска специфика на 

зависимостта „психологичен тип – ценности”. Отбелязва се  диференциращото 

влияние на академичната специалност.  Студентите по бизнес науки приписват 

най-голямо значение на ценността власт , студентите от хуманитарния цикъл – на 

себенасочеността, а  студентите от артистичния цикъл – на стимулацията. 

Изненадващ е резултатът, че жените приписват по-голямо значение от мъжете на 

всички ценностни категории с изключение на конформността. Посочват се 

паралели с други изследвания в това отношение. 
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2. ЛИДЕРСТВО И НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПРОЯВЛЕНИЯ  В 

УПРАВЛЕНИЕТО НА  УЧИЛИЩЕТО И АРМИЯТА (2, 7, 14, 15, 41, 42, 52). 

Теоретичното осмисляне на лидерството е обект на няколко публикации. 

Предлага се критичен обзор върху проблемите на лидерството – като формално и 

неформално лидерство, управление и лидерство. Интерпретират се двете главни 

теоретични тенденции в тази проблематика – теориите за личностните черти и 

ситуационните теории (14). Прави се подробен психологичен анализ и на различните 

теоретични модели на лидерските стилове. Разкриват се техните същностни черти, 

сходства и разграничителни линии. В заключение се разглежда темата за основните 

различия между лидерите в тоталитарна и  в демократична среда (15).  Подчертава 

се, че според  конструктивния подход при използването на лидерските модели    в 

различни ситуации, на различен етап от развитието на организацията, при различно 

ниво на компетентност на ръководителите и персонала, всеки от тях или някой негов 

компонент може да се окажат подходящи за практиката. Постигането на ефективно 

лидерство обаче изисква и още една стъпка – адаптирането на тези модели към 

българската културна специфика (42). Акцентира се върху модерните идеи за военно 

лидерство, които в определена степен се свързват с двата алтернативни, но взаимно 

допълващи се модела – транзакционният и трансформационният лидерски стилове. 

Прави се изводът, че ефективното практикуване на трансформационен лидерски 

стил, както и формирането на ситуационно специфично лидерско поведение, може 

да се постигне чрез целенасочено обучение. Обосновава се утвърденият в цял свят 

модел на психологичния тип по Юнг, Майерс и Бригс като подходяща  за 

българските условия система за личностно и професионално израстване. Като негово 

особено предимство се изтъква фактът, че той е основан изцяло върху естествените 

типологични предпочитания на човека, което намалява действието на защитните 

механизми и подпомага личностната промяна и гарантира развитието на 

индивидуалния потенциал. Коментират се релацията психологичен тип – лидерски 

стил, както и връзките на някои отделни  типологични предпочитания с определени 

лидерски поведения като споделеното вземане на решения, отношенията със 

сътрудниците и управлението на конфликти (41).    

Характеризират се професионалните взаимодействия на различни равнища, 

които осъществява педагогическият ръководител с различни социални групи. 

Тематизира се социалнопсихологичният механизъм на неговите основни 

професионални функции – планиране, организация и контрол.   Извежда се 

общуването като основна характеристика на визирания професионален труд и в тази 
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светлина се осмислят  социалните роли, в които влиза училищният директор. 

Специално внимание се обръща на лидерството като психологична категория,  

очертава се емпирично установеният професионално-личностен профил на 

българския директор и се коментира влиянието на факторите пол, възраст, стаж, 

месторабота и преподавани учебни дисциплини.  Въз основа на тези резултати се 

предлагат пътища за повишаване ефективността на педагогическото ръководство 

(49).                                  

Във втората част (с.76-95) от главата, обозначена като публикация 7,  се 

изяснява същностната характеристика на училищното управление,  призвано да 

инициира преустройството на българското училище от авторитарна, 

централизирана и идеологизирана структура  в модерна организация, която 

отговаря на изискванията на радикалните социални и икономически промени в 

страната. В тази рамка се концептуализират училищното лидерство и лидерски 

стилове и се очертават причините за резистентност към промяна на училищните 

директори. Коментират се механизмът „групово мислене” и т.нар „привидна 

промяна на ценностите”, наблюдавани при вземането на групово решение и при 

аргументиране на собствения избор по време на симулационна игра. В тази 

светлина се интерпретират актуалното състояние на ценностните приоритети, както 

и психологичната типология, характеризираща участниците в изследването, в 

съпоставка с американските им колеги  и с общата българска популация. 

Училищният директор се разглежда като ключова фигура за модернизиране 

на образователната политика. Въз основа на доминиращите в съвременната 

литература психологични теории се тематизират стиловете на ръководство в 

българското училище и подходите за мотивиране на персонала на индивидуално и 

на групово равнище. Специално внимание е отделено на делегирането, като слабо 

застъпена управленска практика у нас и на факторите за неговото успешно 

осъществяване. Друг основен акцент е темата конфликти – определение, 

класификация и стратегии за разрешаването им в училищна среда (2). За практико-

приложно изражение на тези постановки може да се приеме разработеният в 

съавторство пакет за интерактивно обучение на директори (52), който се фокусира 

върху следните теми: 1.Политиката за модернизиране на българското образование; 

2.Съвременни концепции за преподаването и ученето. Интерактивни методи; 3. 

Роля и функции на педагогическите ръководители в процеса на модернизация на 

образованието (Лидерство и управление); 4.Управленски умения, свързани с 

прилагането на новите документи и 5.Оценка и планиране. 
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3. ПСИХОЛОГИЧЕН ТИП, КОГНИТИВЕН СТИЛ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ (5, 6, 

11, 16,17, 18, 19, 45, 46, 47) 

В студия (6) се прави пространен анализ на теорията на Юнг за 

психологичните типове и се описват в детайли два от методите, които я 

операционализират – Индикаторът за психологичен тип на Изабел Майерс и 

Катрин Бригс (МВТІ) и Определителят на темперамента на Дейвид Кирси  (KTS). 

Характеризира се понятийният апарат на двата модела, прокарва се 

разграничителна линия между тях и се изтъкват предимствата и ограниченията им 

за прилагане в изследователската и обучителната практика. Друг аспект на 

типологичната теория – фокусът върху личностното развитие се коментира в 

публикация (11). Привеждат се теоретични и емпирични доказателства за тезата, че 

16-те личностни профила могат да се интерпретират и като 16 различни начина, по 

които хората реагират на промените. В заключение се привеждат аргументи за 

потенциала на този модел при развитието на „ситуационно специфично” поведение. 

Представени са процедурите по българската адаптация на Индикатора на 

Майерс-Бригс за психологичния тип (Myers-Briggs Type Indicator – МВТІ). 

Въпросникът в неговата българска и английска версия е приложен върху извадка от 

256 лица на възраст 18 – 60 г. души в периода 1989 – 1999 г. С помощта на 

специално създадена програма за обработка на този въпросник (Selection Ratio Type 

Table - SRTT) е направен сравнителен анализ на типологичното разпределение на 

целия изследван контингент между двете версии, както и на типологичното 

разпределение по полов признак. Осъществен е корелационен анализ на 

непрекъснатите стойности на айтемите в английската и българската версия и е 

проверена split –half надеждността. Констатират се добри психометрични данни на 

българския на българския вариант на въпросника, които съответстват на данните от 

адаптацията на инструмента на други езици (45).   

Предмет на теоретичен анализ са зависимостите между три аспекта на 

психичното функциониране: психологичен тип, когнитивен стил и стил на вземане 

на решение. Търсят се отговори на въпроса какъв е ефектът на по-базисните 

личностни предразположения върху непосредствено свързаните с резултата 

детерминанти на поведението. В светлината  на съвременната тенденция към 

интегриране на вече съществуващи дефиниции и класификации се извежда 

“трипластов модел” на релацията психологичен тип - когнитивен стил - стил на 
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вземане на решение. Той е аналогичен на предложения от Райдинг модел на 

когнитивен контрол, и  има следният вид: най-вътрешният пласт се състои от 

конституционално обусловените индивидуални предиспозиции, средният пласт - от 

когнитивния стил, а най-външният пласт – от стила на вземане на решение (17). 

Този модел се верифицира емпирично и се установява, че измеренията на 

психологичния тип оказват съществено влияние както върху когнитивния, така и 

върху стила на вземане на решение. Екстравертната нагласа обуславя активен стил 

на вземане на решение; функцията Интуиция предполага иновативен когнитивен 

стил, активност при вземането на решение и предпочитание към среда, която 

позволява висока степен на индивидуална отговорност. Функцията Усещане се 

обвързва с адапативния когнитивен стил, нагласата към Разсъждение влияе върху 

ефикасността като характеристика на когнитивния стил, а нагласата Възприемане - 

върху иновативната ориентация и оригиналността, както и  върху гъвкавостта при 

вземането на решения (16). 

Тематизират се взаимовръзките между трите конструкта – психологичен тип, 

когнитивен стил и стил на вземане на решение. Терминът „стил” се извежда като 

свързваща категория, разположена на пресечната точка между трите променливи. В 

теоретичната рамка на трипластовия модел на взаимодействието между трите дименсии е 

проведено изследване на 319 души (196 мъже и 125 жени) на възраст 18 – 60 г., студенти 

и специалисти с различни професии. Приложени са Индикаторът за психологичен тип 

(MBTI), въпросникът на Киртън за адаптивен-иновативен стил и въпросникът на Франкен 

за активност/решителност и индивидуална отговорност (AD/IR). Резултатите показват, че 

Екстраверсията, Възприемането, Чувстването и Интуицията като независими  

променливи оказват влияние както върху характеристиките на когнитивния, така и върху 

характеристиките на стила на вземане на решение. Най-съществени са следните ефекти: 

• на Екстраверсията върху креативността; 

• на Интуицията върху оригиналността; 

• на Чувстването върху групово/ролевата конформност; 

• на Възприемането върху стила активност/решителност и върху оригиналността 

Тези резултати показват, че някои аспекти на психологичния тип (Екстраверсия, 

Интуиция, Чувстване и Възприемане) лежат в основата на когнитивния стил, а той, 

от своя страна медиира тяхното влияние върху активността/решителността като 

стил на вземане на решение (47). 

По-подробно са проучени връзките между стила на вземане на решение и 

психологичния тип върху 350 лица на възраст 18 – 60 г., с различна професионална 
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ориентация – техническа, хуманитарна, спортна. Установява се, че стилът 

„активност –решителност” е съществено свързан с дименсиите на психологичния 

тип – Екстраверсия, Интуиция, Чувстване и Възприемане. Най-значимо е влиянието 

на нагласата Възприемане. Връзката на „индивидуалната отговорност” с 

психологичния тип е по-ограничена и се изразява най-ясно чрез функцията 

Мислене. Отбелязват се известни различия в проявлението на тази тенденции в 

зависимост от пола, възрастта и професионалната ориентация (19). Търси се връзка 

между креативния стил, измерен чрез въпросника на Киртън за адаптивно-

иновативния стил (KAI) и креативния потенциал, измерен чрез Индекса за 

креативност по МВТІ  (MBTI – CІ). Установява се, че индексът за креативност 

корелира в най-голяма степен с оригиналността. Слабата, но статистически значима 

връзка между общия показател за адаптивно-иновиативен стил и индекса за 

креативност показва, че двата въпросника мерят различни, но близки помежду си 

конструкти. Полът и избраната специалност влияят върху творческия потенциал за 

разлика от възрастта. Последният факт е озадачаващ и се опровергава от по-късни 

изследвания (18).  

Студия (5) анализира литературата, посветена на взаимовръзката между 

когнитивен стил и психологичен тип.  Първата част се отнася до конструкта 

когнитивен стил. Разглеждат се различни модели на когнитивния стил, 

инструменти за измерване и съпоставка с други аспекти на личността. Втората част 

засяга конструкта психологичен тип според постановките на Юнг, Майерс и Бригс. 

В третата част са представени изследвания за отношенията между двата 

конструкта. Поставя се акцент върху идеята, че когнитивният стил може да се 

разглежда като аспект на модела на психологичния тип.  

 Коментират се трудностите при класификацията на дефинициите на 

когнитивния стил. Разглеждат се съществуващите в психологическата литература 

модели, разграничени в рамките на три широки подхода – класически, когнитивно 

центриран и центриран върху ученето. Представени са и класификации, почиващи 

на други критерии – статуса на променливите и главните стъпки при вземането на 

решение. Специално внимание се отделя на темата тип, ценности и поведение. 

Разсъждава се върху  психологическото значение, дефиницията и същността на 

понятието “ценност”. Интерпретират се доминиращите в науката модели на 

ценностите. Анализът на редица теоретични и емпирични изследвания позволява да 
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се очертае връзката между когнитивния стил, разгледан като аспект на 

психологичния тип и ценностите (46). 

4.    ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА УЧЕНЕТО, СОЦИАЛИЗАЦИЯТА и 

РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ  (8, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 

38, 41, 50, 51, 53) 

       Ученето като феномен се реконцептуализира от позициите на психологията на 

жизнения цикъл, чиято централна идея е, че  развитието не завършва в старостта, а  

протича през целия жизнен път като адаптивен процес на придобиване, поддържане, 

трансформиране и изхабяване на психичните структури и функции. Теорията за 

селективната оптимизация с компенсация се разглежда  като много задълбочено 

обяснение на онтогенезата през жизнения цикъл, което дава възможност да  се 

разшири  темата за капацитета за учене в по-късна възраст. Обосновава се изводът, че 

тезата за развитието, разгледано като взаимодействие между съзряване, учене и 

стареене, поставя ученето, макар и имплицитно,  като централна категория за анализ. 

Допълнителна светлина върху неговата природа  хвърля моделът  на асимилативния 

и акомодативен копинг. Обсъждат  се съществуващите в литературата емпирични 

доказателства за динамиката на интелектуалния потенциал през жизнения цикъл и 

върху тази база се очертават изводи за ученето и обучението на възрастни. Като 

заключение се препоръчват идеи за разширяване обема на понятието учене с 

некогнитивни компоненти (30). 

 Ученето през целия живот се разглежда като отговор на динамичните 

промени и глобализацията, описващи съвременния социален контекст. Представя се 

теоретично изследване върху психичния потенциал, който оказва влияние върху 

този процес в светлината на типологичната теория на Юнг, Майерс и Бригс. 

Предлага се структура от шест компонента, която включва отделните  личностни 

предиспозиции и комбинациите между тях. Обсъжда се влиянието на всеки от тези 

компоненти върху ученето, както и възможностите за тяхното развитие през целия 

жизнен цикъл. В заключение се изтъкват предимствата на модела на психологичния 

тип като концептуална рамка за изясняване на категорията учене през целия живот,  

тъй като йерархията на функциите, залегнала в основата на тази парадигма, описва 

личността  на всеки стадий от нейния живот. Динамичният характер на модела 

предоставя възможността да се правят информирани житейски избори върху базата 

на индивидуалния психологичен тип, като в същото време предлага и перспективи за 

модификация на поведението в съответствие с конкретната  ситуация (29). 
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 Статия 31  е посветена на един от тези компоненти на психичния 

потенциал за учене - креативността. Направен е опит да се очертае нейният 

възрастов патерн в широк диапазон, който включва  юношество (15 – 17г.), 

периода на „възникващата зрелост”, ранната и  средната зрелост. За целта е 

използван Индексът за креативност на Майерс-Бригс индикатора за 

психологичен тип (CI – MBTI). В изследването участват 693 лица на възраст от 

15 до 55 г. (358 мъже и 335 жени), разпределени в следните 5 групи: 15 – 17 

г.;18 – 25 г.; 26 – 35г.; 36 – 45 г. и  46 – 55 г. Установяват се значими ефекти на 

възрастта върху творческия потенциал на участниците. Наблюдава се 

нелинейна динамика на Креативния индекс с напредване на възрастта. 

Отбелязва се и определена джендър специфика в развитийната крива на 

конструкта. Получените резултати допринасят за разширяване на теоретичната 

рамка на креативността и оказват пряко въздействие в полето на образованието 

през целия живот  

Концептуализират се категориите опит, майсторство, творчество и 

новаторство и се търсят техните проекции в педагогическата практика. 

Акцентът се поставя върху понятието творчество, видяно като създаване на 

нов, оригинален продукт (материален или идеален) с обществена значимост. 

Педагогическото творчество се тълкува в термините на неговите нормативни и 

евристични параметри (8).  

Представен е сравнителен анализ на стиловете на учене при студенти от три 

различни култури – България и Македония (като балкански държави, наследници на 

централизирана и авторитарна образователна система) и САЩ (като държава от друг 

континент, представител на утвърдена демократична образователна система). 

Изследвани са 657 души – България (N=253), Македония (N=159) и САЩ (N=245). 

Приложен е въпросникът MBTI, форма G.Анализът на резултатите отразява 

определена крос-културна специфика. Водещият стил на учене при българските 

студенти е Интуиция - Мислене (NT), (p< .001) и се свързва с предпочитание към 

абстрактна информация в съчетание с логика и  обективен анализ при вземането на 

решения. Водещият стил при македонските студенти е Усещане – Мислене (ST), (p< 

.001) и предполага  предпочитание към конкретна информация в съчетание с  логика 

и  обективен анализ при вземането на решения. При американските студенти се 

идентифицират два водещи стила на учене: Усещане – Чувстване (SF), (p< .001) и 

Интуиция – Чувстване (NF), (p< .001), което означава, че са представени  и двата 

подхода към получаването на информация – сетивен и интуитивен.  Общи и за двата 
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профила са афинитетът към човешкия фактор при вземането на решения и интересът 

към групови активности в обучението. Очертаните патерни на учене  се 

интерпретират в светлината на образователните системи, типични за трите страни 

(25). 

 Представен е преглед на литературата върху нормативните страхове в 

юношеството и младостта. Обобщават се теоретични постановки и емпирични данни, 

свързани с  феноменологията, класификацията, възрастовите и половите различия. 

Страхът се разглежда като нормално преживяване, което играе интегрална роля в 

процеса на развитието и има адаптивна функция. Очертават се различията му с 

тревожността като конструкт с различна когнитивна композиция. Анализират се 

различните инструменти за тяхното измерване. Необходимостта от изучаването на 

профила на нормалните страхове в юношеството и младостта и идентифицирането на 

културно специфични модели на тяхното развитие се обвързва със създаването  на 

подкрепяща обществена среда, която ще подпомогне  социализацията на младите 

хора и промоцията на психичното здраве (21). 

Проведено е изследване с цел разкриване на развитийния патерн на 

нормалните страхове в юношеството и младостта по отношение на  интензивност, 

честота и интегрален показател.  Участват 177 юноши и младежи.  Използвани са два 

специално конструирани идентични въпросника за изследване на интензивността и 

честотата на страховете, базирани върху  резултатите от насочен асоциативен 

експеримент за генериране на страхове в тези две възрастови групи. Приложен е и 

въпросникът на Спилбъргър за личностна тревожност. Резултатите показват, че 

корелацията между интензивността и честотата на измерваните страхове е 

статистически значима, но умерена.  Съвкупното влияние на интензивността и 

честотата на страха (интегралният показател) детерминира личностната тревожност. 

Страховете при момичетата са по-високи и по трите измерителя на страха: честота; 

интегрален показател и интензивност от тези при момчетата.  С увеличаване на 

възрастта честотата, с която се проявяват страховете в тези два периода от жизнения 

цикъл, намалява. Най-голямо представителство сред 10-те  най-разпространени 

страхове в целия изследван контингент имат стимулите от категорията “физическо 

нараняване, болест и смърт”. Наблюдават се полови и възрастови различия по 

отношение на  10-те най-разпространени страхове (23). 

Идентифицирана е структурата на страховете при български юноши и младежи 

(34). Върху базата на факторен анализ, съпоставен с клъстърен анализ са изведени 

факторни структури в зависимост от интензивността, честотата и интегралния 
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показател на страховете. Факторите физическо нараняване – болест – смърт и  

социални и икономически страхове фигурират и в трите ракурса. В зависимост от 

честотата се извеждат още два  фактора: животни и неизвестното (агорафобия), а в 

зависимост от интегралния показател – психичен стрес и неприятни хора. Най-

общо, измерените страхове могат да се обединят в двата големи класа: физически и 

социални. Възрастова динамика се наблюдава само по отношение на честотата. 

По повод въвеждането в чуждата литература на понятието „възникваща 

зрелост” (emerging adulthood) се прави опит да се установи дали този възрастов 

период се характеризира със специфична личностна конфигурация (28). За целта са 

изследвани 459 души, от които 230  на възраст 18 – 29 г. и 229 на възраст 30 - 60 г. 

Приложена е българска адаптация на Индикатора за психологичен тип на Майерс и 

Бригс (МВТІ). Констатират се статистически значими различия между личностните 

особености на двете изследвани групи. По-младите участници се отличават от по-

възрастните със склонност към спонтанност, гъвкавост и любознателност (Р - 

Възприемане), което кореспондира с описаните в литературата характеристики на  

възникващата зрелост  (Arnett, 2006; Blonigen еt al., 2008). Друга отличителна 

особеност на този период е предпочитанието към  реализъм, практичност и 

отговорност, съчетан с внимание към човешкия фактор и хармония във 

взаимоотношенията (ISFJ). Установяват се и личностни различия в зависимост от 

фактора „пол”. Тези резултати подкрепят идеята за обособяването на отделен 

възрастов период, наречен възникваща зрелост (emerging adulthood), що се отнася до 

индивидуалните различия. 

На подобна тема е и публикация № 36. Нейната цел е да очертае личностните 

маркери на два възрастови периода – юношество и възникваща зрелост. Участници в 

изследването са 169 юноши на възраст 15 – 18 г. и 242 души на 18 – 25 г. в т.нар. 

възраст на „възникващата зрелост”. Използван е същият инструментариум, както и в 

предишната публикация. Резултатите показват наличието на определен развитиен 

патерн в личностната характеристика на изследваните, подчинен на принципа на 

съзряването. По-възрастните участници по-често проявяват склонност  към 

Интроверсия (І) (p<0.01) и към Разсъждение (J) (p<0.01) от по-младите. При тази 

съпоставка като модален за участниците във възрастта на възникващата зрелост се 

очертава типът ISTJ, който се характеризира с потребност от ред, контрол и уважение 

към традициите. Посочените личностни особености контрастират с четирите 

доминантни типа, установени в групата на тийнейджърите, чиято обща черта е 

двойката Екстраверсия-Възприемане (ЕР), която предпоставя вкус към активен 
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живот, пълен със силни преживявания, отвореност към нови възможности, гъвкав и 

адаптивен начин на живот. Намерена е личностна специфика и в зависимост от 

фактора пол.  Значимите различия между личностните профили на жените в двете 

изучавани групи повтарят в широк план тенденцията, установена за целия 

контингент.  Изненадващо, сравнението на мъжете в юношеството и във 

възникващата зрелост не показват съществени разлики.  

Концептуализират се себеоценката и психологичният тип като стабилни личностни 

конструкти. Прави се опит да се определи връзката между тях. За целта са 

изследвани  573 ученици от 8, 9, 10 и 11 клас от различни училища в България с 

въпросника МВТІ и  скалата на Розенберг за себеоценка. Резултатите показват, че 

учениците с предпочитания към Интуиция (N)  и Възприемане (P) имат по-висока 

себеоценка от учениците с предпочитание към Усещане(S) и Разсъждение (P) – 

находка, която кореспондира с теоретичните допускания и с други емпирични данни. 

Наблюдава се съществено влияние на възрастта върху общата себеоценка, но не се 

установява джендър ефект ( 35).  

  В близка проблемна област е разработената тема „Моята личност” с две 

интерактивни сесии: „Психология на юношеството (11 – 15 годишна възраст )” и 

„Себепознание и идентичност”   в ръководството по здравно образование (53).  

  Концептуалните основи и  Програмата по философия в 

Здравнообразователната програма за средното училище (50, 51)  отразяват опита за 

системен подход при провеждане на здравната стратегия, насочена към 

оптимизиране на личностното развитие и социализацията на младото поколение. 

Извеждат се целите и задачите на здравното обучение; принципите, върху които е 

построена програмата; формите на работа и модулите, които очертават деветте 

приоритетни сфери. Диференцираната програма по философия съдържа обяснителни 

бележки, които очертават специфичните възможности на учебните дисциплини 

психология, етика и философия (съответно дейността на класния ръководител) за 

провеждане на този вид обучение при съвременните условия в българското училище, 

както и учебно съдържание,  разписано по модули. 

  Личностните особености се обосновават като  един от факторите, 

обуславящи началото и хода на проблемната употребата на алкохол и наркотици в 

юношеството.  Анализът на актуални научни изследвания по темата очертава ясно 

следните тенденции, свързани с  тяхната динамика във времето: 1). Някои 

характеристики,  като депресивно настроение  и прояви на физическа агресия, които 

са с начало в ранното детство и персистират в следващите етапи на развитие, са 
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индикативни за развитието на проблемна употреба на психоактивни вещества (ПАВ) 

през юношеството 2). Ниската самооценка, емоционалното безпокойство, търсенето 

на новости и проявата на рискови поведения създават предпоставки за ранно начало 

на употребата и последваща проблемна употреба на  дроги. 3) Тревожността и 

проявите на рискови поведения имат пряко отношение към поддържането на 

проблемната употреба във времето, а търсенето на усещания е фактор, който влияе 

върху отпадането на пациентите от лечение.  Данните от анализа на литературата 

позволяват да се очертаят конкретни насоки за планиране на интервенции по 

превенция, лечение и рехабилитация на зависимостите в тази възраст (32). 

 


