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Всички знаем колко важна е самооценката в човешкия  живот. Нищо не влияе 
така върху мотивацията ни, целите ни, вътрешната ни удовлетвореност и 
активност, както нивото на самооценката ни.  И това важи  в  еднаква степен 
както за възрастните, така и за децата.     
В периода на предучилищното детство самооценката на детето за себе си е 
слабо диференцирана и се базира по-скоро на външни, отколкото на вътрешни 
признаци. Но тъкмо това е времето, в което се поставят нейните основи. 
Представата на децата за самите себе си се създава въз основа на личния им 
опит и общуването с другите. Оскъдността на този личен опит става причина 
децата безрезервно да се доверяват на  преценките на възрастните и да се 
оценяват през техните очи. Всяко оценъчно въздействие на възрастните 
съдържа в себе си емоционални и познавателни елементи, които не само 
ориентират детето по отношение на добрите и лошите страни в поведението 
му, но и стават модел за изграждане на представата му за себе си. Общуването 
с възрастните е главният източник на оценъчни въздействия, под влияние на 
които у детето се развива отношението му към света, към самия себе си и 
другите и се превръща в средство за организация на индивидуалния му опит. 
Степента на това въздействие е обратно пропорционална на възрастта на 
детето. Колкото по-малко е то, толкова по-безкритично приема оценките на 
възрастните. В горната предучилищна възраст оценките на детето за себе си 
се базират в по-голяма степен на резултатите и изводите от собствения му опит 
и сравняването с връстниците, но авторитетът и значимостта на възрастните се 
запазва. Следователно, колкото по-малко е детето, толкова по-голяма е 
отговорността на възпитаващите го възрастни (в семейството и в детската 
градина) за изграждането на адекватната му самооценка и толкова по-големи 
могат да бъдат пораженията, които за жалост се проявяват в едно по-далечно 
бъдеще. 
Факторите, от които зависи формирането на детската самооценка са много. Тук 
ще се спра на по-значимите от тях : 
1. Чувството  за  физическа  безопасност 
2. Чувството  за  емоционална  сигурност 
3. Чувството  за  идентичност 
4. Чувството  за  принадлежност 
5. Чувството  за  компетентност                                                                           
  
В  по-късните периоди се проявява и необходимостта от чувство за мисия и 
цел. Изброените фактори не са хоризонтално разположени, а се надграждат 
последователно един над друг. 
 
1. Чувството  за физическа безопасност  е първата предпоставка за 
формирането на здрав  Аз-образ и самооценка. Според Ерик Ериксън то е 
пряко свързано с чувството за базисно доверие. Детето, отглеждано с любов, 
топлина и приемане, започва да чувства доверие към грижещите се за него и 
към себе си. Дете, което се чувства във физическа безопасност, не се страхува, 
че ще бъде наранено или ще му се навреди. Когато започне да посещава  ДГ, 
това чувство на доверие се пренася върху  детската учителка. Знаем, че децата 
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от всички възрасти пренасят върху учителя взаиомоотношението, което имат с 
родителя от същия пол. Тук ролята на детската учителка е да укрепи това 
доверие, да помогне на детето да се почувства обгрижено и защитено в новото 
и необичайно пространство на ДГ и в непознатите до този момент 
взаимодействия с връстниците и педагога. Далеч по-сложна е тази задача по 
отношение на децата, преживяващи в семейството си отхвърляне, апатия, 
неглижиране или страх да не бъдат изоставени. Лишени от чувството за 
базисно доверие те се отдръпват в себе си, стават апатични, затворени и 
изолирани или агресивни. Не се доверяват нито на близкото си обкръжение, 
нито на себе си. Работата с такива деца изисква бавно и последователно 
изграждане на “мост” на доверие между детето и учителя, помощ и подкрепа 
при приобщаването и вписването в детската група. Ясно е, че ние не можем да 
заменим родителите на детето и да му осигурим грижите, от които те го 
лишават, но можем да тушираме голяма част от вредните въздействия.   
2. Вторият важен за формирането на самооценката компонент е  
чувството за емоционална сигурност, което кореспондира с чувството за 
базисно доверие. Детето със здраво чувство за базисно доверие развива и 
здраво чувство за емоционална сигурност. То не се страхува, че може да го 
“срежат”, да го накарат да се чувства недостойно или маловажно, или да го 
наранят с иронични забележки. Бедата е, че много родители не се замислят 
над значимостта на този факт и често казват на децата си неща, които не биха 
казали на колегите или на приятелите си. За отрицателните ефекти на 
иронията и сарказма във възпитанието е писано доста и повечето педагози 
успешно ги избягват. Но наличието на голям брой деца в детската група не 
оставя пространство за пълноценно изслушване и внимание  по отношение на 
детските чувства и проблеми. Понякога децата се чувстват омаловажени и дори 
отхвърлени, особено ако тази картина се наслагва върху  идентични 
преживявания в семейството.  
Чувството за емоционална сигурност е най-крехкият от съставящите 
самооценката елементи, закрепва се трудно, а  лесно може да бъде разрушен. 
В същото време равнището на емоционална сигурност е от съществено 
значение, тъй като посланията на възрастните се  “записват” и стават отправна 
точка за това, което детето мисли за себе си. Тези записи се интернализират и 
изграждат вътрешната реч на детето,  т.е.  посланията, които то само ще си 
отправя  в този и в следващите етапи от  живота си. 
3. Развитието на  чувството за идентичност  преминава през няколко 
фази в годините  на  предучилищното детство. 
През  втората и третата година  се развиват автономността и чувството за 
автономна воля  или страхът и съмнението в себе си. Детето се научава да 
използва местоименията  “аз”, “мен”, “мой”  и да обозначава с тях своя свят и 
своите притежания. Този етап се превръща в  “битка”  за автономия, тъй като се 
въвеждат правилата и изискванията за тяхното спазване. Детето трябва да 
развие чувство за самоконтрол  без да загуби самоуважението си. 
Родителският или учителският свръхконтрол, твърде завишените или твърде 
много изисквания към детето, водят до предразположение към съмнение и 
срам, при което срамът твърде бързо и лесно прераства в чувство за вина (да 
си припомним псевдовъзпитателния метод на засрамването). Детето може да 
бъде доведено до натрапливи самоограничения или смирено покорство, 
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дребнаво и стриктно спазване на правилата и неспособност за толеранс към 
тези, които не го правят.  Липсата на каквито и да било правила обаче или 
непоследователността при изискването за съблюдаването им  объркват детето. 
Естествено е то да се съмнява в себе си и да се чувства несигурно по 
отношение на изборите си ако няма правила, които да го ориентират. 
Следователно, въвеждането и спазването на разумни правила и изисквания 
както в семейството, така и в ДГ, укрепва чувството за сигурност у детето. 
От  третата до шестгодишната възраст са важни овладяването и 
инициативата. В този възрастов период децата си служат по-свободно с 
езиковите средства и се движат по-уверено в пространството. Имат нужда да 
изпробват и експериментират. И нашата задача е да отчитаме детските усилия  
и да отбелязваме постиженията им. Два възлови момента, които се реализират 
по-добре в условията на ДГ, отколкото в семейството. Педагогическата 
подготовка позволява на учителите да  предложат по-подходящи стимули, 
подкрепящи усилията на децата да овладеят нови умения и по-адекватна 
оценка на резултатите им. Мама може и да не се сети да закачи детските 
рисунки на стената, но в ДГ е традиция продуктите от дейността да се излагат 
на подходящи места.  
Това е и времето, в което детето започва да прави сравнения и да забелязва 
различията. Диференцират се представите за двата пола. Детето се опитва да 
се самоопредели по отношение на собствената си полово-ролева идентичност 
и да подражава на стила и поведението на еднополовия родител, за да се 
идентифицира с него. В съответствие с възприемането на себе си като момче 
или момиче, детето започва да избира игровите си роли, при което децата 
често се групират в игри по полов признак, момчетата играят “момчешки”, а 
момичетата - “момичешки”  игри.  “Аз съм това, което мога да си представя, че 
ще бъда”  е приносът на този етап към детското чувство за идентичност. 
4. Четвъртият важен фактор е  чувството за принадлежност. Всички 
имаме нужда да даваме и да получаваме любов, да чувстваме привързаност и 
принадлежност. Но тази потеребност е особено силно изразена при децата. 
Любовта и загрижеността на родителите им дават чувството за сигурност, 
емоционален комфорт и значимост. Децата имат нужда да усещат, че са 
обичани и желани, че принадлежат на родителите си, и че те също им 
принадлежат. Децата, които се чувстват приемани и свързани с другите, се 
чувстват харесвани, оценявани и уважавани. Децата с положителен  Аз-образ 
са по-готови да създават приятелства и да се присъединяват в 
сприятеляването. Чрез успешното общуване с околните те започват да се 
чувстват приемани. Докато несигурните деца са по-склонни да се самоизолират 
и да решат, че другите деца не ги харесват. Ние не можем да компенсираме 
липсата на родителска любов, но можем да осигурим подкрепа при 
овладяването на социалните умения, необходими за създаването и 
поддържането на партньорските и приятелски контакти в групата. 
5. Чувството за компетентност  също се развива по-добре в 
условията на ДГ,отколкото в семейната среда. В детската група детето има 
възможност да сравнява своите умения и знания със “себеподобни”, т.е. деца 
от същата възрастова група със сходни на неговите възприятия и познавателни 
възможности. Обективната и най-често доброжелателна оценка на педагога е 
надеждна основа за адекватната самооценка на детето. Учителят знае как да 
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мотивира и стимулира усилията на децата. Когато постига успех в една област, 
детето е по-склонно да опита и други предизвикателства. Децата с нагласата  
“мога да го направя” са готови да опитат отново, дори ако не успеят веднага. 
Всеки постигнат успех се превръща в мотивация, която ги насърчава да 
пробват нови и нови неща. Степента на  свобода за познавателните действия, 
от гледна точка на детето, и за тяхното стимулиране, насочване и корелация, 
от гледна точка на педагога, е индикация за ценността на познавателното 
взаимодействие. 
 
В  заключение мога да кажа, че по-голямата част от авторите, изследващи 
параметрите на  детската самооценка, смятат, че при децата възпитавани в ДГ, 
тя се развива по-адекватно, тъкмо защото организацията на работа в ДГ-ни е 
поверена на професионално подготвени педагози. 
 
 
 


