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Текст: Надежда Сталянова

Агресията – 
проблем или реалност 
за младите хора?
През 2020 г. приключва международният научен проект „Езикова агресия и общество“, в който участваха 
учени от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и от Масариковия университет в Бърно. Една от целите 
му е да се проучи езиковата агресия сред младите хора – учениците и студентите. 

Научният екип, в съ-
трудничество с учи-
тели по български 
език и литература в 11 
града в цяла България 

(София, Пловдив, Бургас, Русе, Бла-
гоевград, Разград, Кубрат, Карнобат, 
Сливен, Кърджали, Хисаря), в пери-
ода 2016–2019 година провеждаха 
анонимни анкети сред своите уче-
ници, като обсъждаха проявите на 
агресия в света около нас, как да я 
разпознаем, да я предотвратим и да 
възпитаме обществото в чувствител-
ност и нетърпимост към нея. Учени-
те изследваха мненията на ученици 
на възраст от 10 до 18 г. и на студенти 
на възраст от 19 до 24 г. 

Училищата, в които бяха проведе-
ни анкети, са: Девета Френска езикова 
гимназия „А. Дьо Ламартин“, София; 
Втора английска езикова гимназия 
„Томас Джеферсън“, София; Частно 
средно училище „П. Р. Славейков“, 
София; Частна профилирана гимна-
зия и частно основно училище „Обра-
зователни технологии“, София; Про-
филирана природо-математическа 
гимназия „Добри Чинтулов“, Сливен; 
Гимназия с преподаване на запад-
ни езици „Захари Стоянов“, Сливен; 
Средно училище „Константин Кон-
стантинов“, Сливен; Средно учили-
ще „Пейо Яворов“, Сливен; Средно 
училище „Христо Ботев“, Кубрат; 159 
Основно училище, София; 119 СОУ 
„Акад. М. Арнаудов“, София; Средно 
училище „П.Р. Славейков“, Кърджа-
ли; Английска езикова гимназия „Гео 
Милев“, Русе; Профилирана природо-
математическа гимназия „Акад. Ни-
кола Обрешков“, Разград; Гимназия с 

преподаване на чужди езици „Екзарх 
Йосиф“, Разград; Професионална 
гимназия по електротехника и елек-
троника, Пловдив; Математическа 
гимназия „Баба Тонка“, Русе; Средно 
училище „Христо Ботев“, Карнобат; 
Средно училище „Христо Смирнен-
ски“, Хисаря. Студенти от следните 
висши училища се включиха в на-
учното проучване: Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски“; 
Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“; Югозападен универси-
тет „Неофит Рилски“; Бургаски уни-
верситет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Участниците в анонимната анке-
та я попълваха в рамките на учебен 
час, най-често по български език и 
литература в присъствието на учител 
(преподавател) и/ или представител 
на научния екип на проекта. Тук ще 
представим отговорите само на един 
от въпросите, който ни се струва от 
изключителна важност: Срещали ли 
сте се с агресивно поведение? Ако да, 
къде (в интернет, на улицата, теле-
визионни предавания, в транспортно 
средство, спортни събития, други)?

Получените отговори на този въ-
прос са обезпокоителни. Почти всич-
ки анкетирани посочват, че се срещат 
с агресия в повечето или всички об-
ласти на живота. Ученикът в Бълга-
рия живее в агресивно общество. На 
местата, където прекарва времето 
си, е заобиколен от враждебност – в 
транспортното средство, пътувайки 
до училище, в самото училище, в сво-
бодното си време – навън, на улицата, 
на спортни събития, а най-вече, кога-
то е вкъщи пред лаптопа си в интер-
нет. Де факто за него няма спокойно 

място без агресия. Училището, което 
би трябвало да бъде контролирана 
среда, е възприемано и преживявано 
като място на враждебност.

Единственият положителен факт, 
който откриха учените, е, че поч-
ти няма отговори, свързани с дома, 
близките, родителите. Като че ли 
домът остава единственото сигурно, 
спокойно и уютно място в света на 
съвременния тийнейджър.

Интересен е малкият брой отго-
вори, в които се посочва телевизия-
та като източник на агресия. Далеч 
сме от мисълта, че в телевизонините 
предавания и филми липсва агресия, 
още повече, че филмите имат съот-
ветна класификация и означеност за 
наличие на такава. Резултатите от ан-
кетата ни насочват към това, че мла-
дите хора почти не гледат телевизия, 
те откриват в интернет всичко, което 
отговаря на техните предпочитания. 
Интернет е основното място, в което 
прекарват времето си. Едновремен-
но с този факт виждаме и че именно 
виртуалната мрежа е мястото с най-
много агресия. 

В голяма част от отговорите се 
среща песимизъм, че агресията е зав-
ладяла всяка част от обществения 
живот, често младите хора съобща-
ват този факт примирени и не вяр-
ват, че усилията или поведението на 
когото и да било би променило това.

В своето изследване учените от 
двата университета показват, че тези 
въпроси са много наболели в съвре-
менното българско общество. За 
тяхното осмисляне усилия трябва 
да обединят специалисти психолози, 
педагози, социолози.  ◆


