
71

САМООЦЕНКАТА ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИлИщНА ВЪЗРАСТ В 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗбОР
Рени георгиева христова-Коцева
ВТУ „Св . св . Кирил и Методий“, гр . Велико Търново

SELF-ASSESSMENT IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN OPTIONAL ACTIVITIES
Reni Georgieva Hristova-Kotseva 
St . Cyril and St . Methodius University of Veliko Tarnovo

* Авторът изказва благодарност към научен проект на ВТУ-Филиал Враца: „Образование – изсле-
дователска среда – научно развитие. (Популяризиране резултатите от изследователската дейност 
на преподавателите от ВТУ – Филиал Враца)“ по договор № ФСД-31-253-19/31.03.2021, за финансира-
не на настоящата работа.

Abstract: the report theoretically clarifies the pedagogical grounds for the formation of self-esteem in the 
activities of choice, as a form of self-realization of the preschool child. Considering the sensitivity of the pre-
school period and the importance of self-esteem for personal affirmation, the possibilities of this form of self-
expression for the formation of six of the vital components of self-assessment are substantiated: physical safe-
ty, emotional security, identity, belonging, competence, mission (B. Youngs).

the complex, integrative and dynamic nature of self-assessment is reason to look for opportunities to form 
a healthy self-assessment in the preschool child, encouraging its formation and manifestation in the education-
al process of kindergarten. in addition to the main forms of pedagogical interaction, the activities of their own 
choice, as a form of free and autonomous expression of children’s personal experience, provide opportunities 
for objectification of children’s self-assessment.

Keywords: self-assessment, children of preschool age, optional activities, six of the vital components of self-
assessment are substantiated

Актуалност на проблема
динамичните процеси, характерни за съвременното общество, налагат промени и приоритети в ли-

чностните модели. В личностната характеристика стават значими онези качества и психични структури, 
които дават възможност на човек да се реализира, да се доказва, да бъде бърз и самостоятелен в реше-
нията и действията си. В този смисъл самооценката като базисен конструкт на самосъзнанието предопре-
деля възможностите за личностно доказване и реализация. Бети Янгс отрежда важно място на самооцен-
ката в живота на човека. тя я нарича „ядрото на всичко, което ще постигнем в живота си“. „може би ни-
що не влияе върху здравето и енергията ни, върху душевния ни мир, целите, които си поставяме и пости-
гаме, вътрешното ни щастие, същността на взаимоотношенията, компетентността и качеството на изпъл-
нението, както и производителността ни, така, както здравето на нашата самооценка“ [1]. 

самооценката е сложно психологическо образувание, което определя насочеността и активността на 
човека, неговото отношение към света, към хората, към самия себе си. тя е базисен компонент в лично-
стната характеристика, включващ множество връзки и отношения и е важен детерминант на всички видо-
ве дейност и форми на общуване. изследванията на Л.и. Божович [2] , а.н. Леонтиев [3], с.Л. Рубинштайн 
[4], и.с. кон [5], м.и. Лисина [6], а. адлер [7], а. Бандура[8], Р. Бернс [9], е. ериксън[10], к. Роджърс [11] и 
др. за онтогенезиса, структурата и функциите на самоценката, разкриват че тя се заражда в годините на 
ранното детство, а развитието и усъвършенстването ѝ протича през целия живот на човека.

и тъй като предучилищната възраст е сензитивен период в личностното формиране, то тази възраст 
е благоприятна и за развиване на самооценката. това е периодът, когато детето може да развие висока 
самооценка, която според твърденията на Б. Янгс се внушава, изисква и моделира от родителите. но то-
зи личностно-ориентиран процес е резултат от многофакторното влияние на социалната среда, така че 
родителите чрез позитивното си отношение към детето насърчават формирането на самооценка, но вър-
ху нейното развитие съществена роля оказват и учителите, и връстниците, с които то ежедневно общува. 
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следователно можем да очакваме формирането на предпоставки за висока и здрава самооценка да се 
постигне чрез сътрудничество между семейството и детската градина/училището. „семейството е връзка 
на детето с обществото. неговата възпитателната функция има водещо и трайно място върху развитието 
на детето“ [12]. В семейството детето усвоява еталонните форми на самооценката, които развива, проме-
ня и обогатява в детската градина, под влияние на учителите и връстниците.

Теоретико-изследователски модел
като се отчита сензитивността на предучилищната възраст и значимостта на самооценката за лично-

стното утвърждаване, както и ролята на общуването на детето с възрастните и връстниците в образова-
телната среда на детската градина, конкретизирахме целта на изследването: теоретично изясняване на 
педагогическите аспекти на самооценката в дейностите по избор, като форма за самоизява и самореали-
зация на детето от предучилищна възраст в предучилищната образователна институция.

В процеса на формиране на аз-концепцията самооценката е сред елементите, имащи определяща 
роля. В структурата на самосъзнанието Р. Бернс включва следните компоненти “1. аз-образ – представа 
на индивида за себе си; 2. самооценка – афективна оценка на тази представа, която може да притежа-
ва различна интензивност, доколкото аз-образът поражда емоции, свързани с тяхното приемане или от-
хвърляне; 3. потенциална поведенческа реакция, т. е. действия, които могат да бъдат породени от аз-об-
раза и самооценката” [13]. В редица психологически проучвания е доказано, че в аз-концепцията аз-об-
разът е структуроопределящият компонент. той се установява около двегодишна възраст, променя се и 
се развива с възрастта и има специфични индивидуални проявления. “така аз-образът се съотнася с чер-
тите на еталона и се превръща в критерий за самооценката. по такъв начин еталонът става изключител-
но значим елемент в конструкцията на насочеността – самооценката [14]. известно е, че личностното из-
граждане на детето от предучилищна възраст се основава на еталонното подражание, което играе съ-
ществена роля и при конструирането на самооценката. Възрастните (родители и учители) чрез изисква-
ния, указания, твърдения и оценки подпомагат детето в нейното конструиране. самооценката е съотно-
шение между реално постигнатото и претенциите на всеки човек (у. джеймс). тя изразява афективното 
измерение на аз-концепцията, т.е как личността приема себе си, как се самоопределя, как развива чув-
ството си за значимост.

следователно самооценката влияе върху цялостната психическа дейност, върху емоционалното със-
тояние, върху самочувствието на всеки човек. това важи както за възрастните, така и за децата. тя е из-
точник на емоционално благополучие, носи удовлетворение или разочарование, внушава увереност или 
тревожност, дава спокойствие или безпокойство. Въздействащият характер на самооценката показва 
нейната сложност и изменчивост. “при всичката си динамика обаче самооценката е стабилна психична 
конструкция, свързана с напредването на възрастта и натрупването на социален, жизнен опит” [14]. огра-
ниченият интелектуално-познавателен, емоционално-чувствен и нравствено-поведенчески опит на дете-
то от предучилищна възраст придава ограниченост и лабилност на самооценката. 

според натаниел Брандън, който се смята за „бащата на съвременната терапия на самооценката“, са-
мооценката е интегрално цяло на аз-ефективността и себеуважението. “аз-ефективност означава увере-
ността в способността ви да мислите и в процесите, чрез които преценявате, избирате и решавате. тя е 
познаването и разбирането на собствените потребности и интереси и включва доверието във и разчита-
нето на себе си. ...себеуважението означава сигурност в собствената ви ценност. това е утвърдителна на-
гласа към правото да живеете и да бъдете щастливи, към свободата да утвърждавате своите мисли, же-
лания, потребности, радости. преживяването на себеуважение улеснява взаимоотношенията с другите и 
прави възможно свободното от невротизъм чувство на другарство с тях.

аз-ефективността и себеуважението са двата стожера на здравата самооценка. ако единият от тях от-
съства, тя е нарушена.“ [1]. 

аз-ефективността и себеуважението, изграждани в единство при детето от предучилищна възраст, са 
в основата на обективната самооценка, която то развива като усвоява критериите за оценка от възраст-
ните, в общуването с тях и в различните дейности, които извършва индивидуално или заедно с връстни-
ците си. „под влияние на оценъчния еталон и сравнявайки своята дейност с резултатите от дейността на 
другите, у 5–7-годишните деца се оформят оценъчни отношения, изграждат се умения да оценяват дей-
ността на връстниците си, което е предпоставка за изграждане и на адекватна самооценка“ [15]. Харак-
терно за самооценката е, че “варира от един вид дейност към друг“ (Marsh, 1985). като имаме пред вид 
вариативността на самооценката и възрастовите особености на детето от предучилищна възраст, необхо-
димо е да отчитаме, различните ѝ проекции в различните дейности, и да не очакваме, че когато детето 
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има формирана самооценка в игровото пресъздаване, че тя ще се имплицира и в учебната, и в практиче-
ската, и в художествено-приложната дейност. специфичните особености на различните дейности обусла-
вят и спецификата на нейното формиране във всяка една от тях. В разнообразните форми на общуване и 
на педагогическо взаимодействие, се конструират различни страни на самооценката – познавателна, по-
веденческа, естетическа и пр., които съграждат комплексната и единната ѝ същност.

сложният, интегративен, динамичен и устойчив характер на самооценката е основание да търсим 
възможности за формиране на здрава самооценка у детето от предучилищна възраст, като се насърчава 
формирането и проявата ѝ в образователния процес на детската градина. наред с основните форми на 
педагогическо взаимодействие, дейностите по собствен избор, като форма за свободно, самостоятелно 
и индивидуално изразяване на детския личен опит предоставя възможности за обективизиране на дет-
ската самооценка.

„Личностно-активното отношение на детето при овладяването на социален опит и осмисляне компо-
нентите на дейността става педагогическо условие за самостоятелна дейност по избор на детето. те му 
дават възможност да решава напълно самостоятелно процеса, в който се извършва преход от собствен 
замисъл, чрез подбор на съответни средства и система от действия да се постигне конкретен резултат при 
активна намеса на мисленето и въображението. този процес осигурява развитие на самосъзнанието, на 
самоконтрола и самооценката“ [16]. самовъзпитанието се реализира в правото на избор, във възмож-
ността за вземането на самостоятелни решения и използването на личен опит, което носи на детето удо-
влетвореност от постигнатото. В този самостоятелен творчески процес то непринудено усвоява умения за 
самоконтрол – налага собствен темп за осъществяване на идеите си, сравнява резултата с постигнатото 
от връстниците, избира си, а по-късно издига и свои критерии за оценка“. В детската градина в творчест-
во и чрез творчество винаги се е смятало за една перспективна възможност, за оформяне и изграждане 
на човешката личност. до каква степен ще се осъществи успешно този процес, зависи както от характе-
ра на педагогическата дейност, така и от качествата и компететностите на учителя или възпитателя“ [17].

Б. Янгс формулира шест жизненоважни съставки на самооценката: физическа безопасност, емоцио-
нална сигурност, идентичност, принадлежност, компетентност, мисия. 

като се отчитат условията, които дейностите по избор предоставят на детето за самореализация на 
личностния потенциал и се позовавам на критериите за самооценка, които според Б. Янгс са жизнено-
важни за формирането на здрава самооценка през първите седем години, ще обоснова педагогическите 
аспекти на самооценката в дейностите по избор.

първият компонент в скалата на самооценката е чувство за физическа безопасност. „дете, което се 
чувства във физическа безопасност, не се страхува, че ще се нарани или ще му се навреди. то е увере-
но и се научава да бъде открито и да се доверява на другите. свободно проявява любознателността си, 
а тя допринася за ученето“ [1]. В дейностите по избор, децата при които е създадено усещане за физиче-
ска безопасност проявяват инициативност в избора на самостоятелни занимания, увереност в процесу-
алността на тяхното осъществяване, настойчивост при реализиране на собствения замисъл и упоритост 
за постигане на желания резултат. те свободно използват познавателните и поведенческите си компетен-
ции в нови ситуации за самостоятелно постигане на собствените си идеи. те са открити и предразполагат 
към общуване, като инициатори или като партньори, за осъществяване на общи цели. чувството за фи-
зическа безопасност насърчава любознателността им в творческия процес, където експериментират но-
ви начини в осъществяването на собствения замисъл и по този начин освен, че обогатяват личния си оп-
ит, развиват и самооценката си. В дейностите по избор детето съпоставя, сравнява, уточнява резултата от 
собствената си дейност с този, постигнат в основните форми на педагогическо взаимодействие, както и 
с този на връстника. децата, който проявяват несигурност в самостоятелния избор, в процеса на извърш-
ване на действията в дейностите по избор, подпомагани от педагога, срещащи и отзивчивостта на връст-
ниците си, могат да развият чувство на физическа безопасност, като предпоставка за формиране на обек-
тивна самооценка.

според Б. Янгс за да развие здрава самооценка, детето се нуждае от емоционална сигурност. „тъй ка-
то се чувства емоционално сигурно, то се научава да бъде грижовно и да съчувства както на себе си, така 
и на другите. става човек на когото може да се има доверие. чувства се уверено при споделянето на мне-
нията и идеите си. проявява уважение и внимание. то е дружелюбно и приятелски настроено“ [1]. емо-
ционалната чувствителност е състояние, което присъства във всяка детска дейност – игрова, учебна, худо-
жественотворческа, приложна, експериментална, практическа, във всяка форма на педагогическото вза-
имодействие – основна и допълнителна, групова или индивидуална. детето се нуждае от емоционална 
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сигурност във всеки момент от ежедневното си общуване както в семейството, така и в детската гради-
на. В дейностите по избор от една страна то изпитва потребност от емоционална сигурност, за да разгър-
не напълно знанията и уменията си, а от друга изживява емоционално удовлетворение от самостоятелно 
постигнатия резултат. свободата и неограничеността на избора, на средствата и на системата от действия 
за реализиране на собствените идеи носят емоционално удовлетворение на детето и осигуряват в също-
то време емоционална насоченост, като го насърчават към нови идеи, решения и мнения, т. е. постига се 
емоционална сигурност. В дейностите по избор то има възможност за съпоставимост на проектирания, 
очаквания и постигнатия резултат, което му помага да формира и собствена самооценка.

сред шестте съставки на самооценката важна роля играе чувството на идентичност. „детето със 
себепознание развива здраво чувство на индивидуалност, познава себе си. …Вярва в собствената си цен-
ност на човешко същество. убедено е, че заслужава похвала, и се чувства в безопасност да хвали и да пра-
ви комплименти на другите. изпитвайки сигурност в себе си, то е открито и грижовно към другите. пое-
ма отговорност за действията си и открито ги признава“ [1]. идентичността е важен конструкт във форми-
рането на аз-концепцията. В дейностите по избор идентичността се проява в сложна познавателна, соци-
ална, емоционална, полово-ролева интегративна същност. В свободно инициираните от детето ситуации 
протича естествен процес на формирането на чувство на идентичност, тъй като то самостоятелно иници-
ира личен опит по собствено желание, дава и показва всичко, което знае и може с оглед реализиране на 
идеите си. Цялостното разгръщане на познавателния потенциал, подпомага социалното му утвърждава-
не, защото когато подхожда към конкретна дейност то е сигурно в знанията и уменията си и очаква резул-
тат. по този начин постига и поддържа както социален статус, така и чувство на принадлежност, посоче-
но от Б. Янгс като четвърти компонент на здравата самооценка. “детето, което се чувства приемано от и 
свързано с другите, се чувства едновременно с това харесвано, оценявано и уважавано. то се научава да 
търси и да поддържа приятелствата си. способно е да сътрудничи и да споделя с другите. макар да под-
държа чувство на независимост, то се научава на взаимозависимост – здравото възприятие за взаимос-
вързаността“ [1]. В дейностите по избор, подобно на игровото взаимодействие, детето най-точно и най-
осезателно изпитва чувство на принадлежност. В този момент то свободно проявява собствен избор, как-
то в заниманията, така и сред връстниците, като предпочита партньори, отговарящи или близки до него-
вото познавателно, емоционално и социално равнище. това потвърждава тезата, че „индивидуалната и 
груповата идентичност се формират паралелно. его-идентичността създава у детето чувство на устойчи-
вост и цялост на аз-а, независимо от измененията като резултат от растежа и развитието. груповата иден-
тичност се изгражда благодарение на включването на детето в социална група и изграждането на присъ-
що за нея световъзприемане“ [18]. 

чувството на компетентност е друга съществена характеристика на самооценката и необходимо педа-
гогическо условие за детската самостоятелна дейност. “когато смята, че е добро в някои области, малко-
то дете има желание да научи как да върши други неща. тъй като се чувства способно, е готово да упор-
ства, а не да се отказва, когато нещата станат трудни. то не само съзнава силните си страни, но и е спо-
собно да приема сферите, в които е по-малко подготвено, и може да се справя и без да развива поведе-
ние на „жертва“. тъй като се опитва, преживява успехи, които го насърчават да пробва нови неща. овлас-
тява себе си чрез поставянето на реалистични и постижими цели, а следователно това дете е инициатив-
но“ [1]. В собствени емпирични проучвания установих зависимостта между компетентността на детето в 
дадено образователно направление и неговия самостоятелен избор. то предпочита и избира дейности, 
за които има достатъчно знания, за които е уверено, че ще постигне проектираната идея, както в проце-
суално, така и в резултативно отношение. като показва най-добрите си възможности, в същото време то 
проявява и отношение, изразено като интерес, отличаващ се с устойчивост и постоянство. по този начин 
чрез дейностите по избор могат да се диагностицират компетенциите на децата от различни образова-
телни направления и ядра.

чувството на мисия, като съставен елемент на самооценката се проявява специфично в дейността по 
избор. „детето със силно чувство на мисия е убедено, че животът има смисъл. тъй като има чувство за по-
сока, то не само си поставя цели, но и упорства в тяхното постигане. когато се изправя пред трудности, 
създава алтернативи, които работят. има вътрешно познание, вътрешен вид. то е интуитивно и ведро“ 
[1]. чувството на мисия е основополагащо в детската самостоятелна дейност, защото процесуалността и 
резултатността ѝ зависят от умението на детето да си поставя цели. ако то не се чувства физически и емо-
ционално сигурно, не владее компетенции от различни образователни направления, не би могло самос-
тоятелно да си постави цел, от която да се ръководи, не би могло да подбере целесъобразно средствата, 
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за да я осъществи. В този смисъл целеполагането е в основата на самооценката, която се изгражда в дей-
ностите по избор. детето си поставя реално постижими цели и проявява упоритост за тяхното постигане, 
като развива и качества на характера, градивни за здравата самооценка.

същностните характеристики на дейностите по избор, където детето има свободата да разгърне ли-
чностния си потенциал (познавателен, емоционален, социален) благоприятстват за формиране на дет-
ската самооценка. В дейностите по избор то проявява и развива шестте съставки на самооценката. от ед-
на страна те се изявяват в процесуалната страна на дейностите, които детето избира за самостоятелни за-
нимания, а от друга в резултатното осъществяване на собствените си идеи. В дейностите по избор детето 
изявява индивидуалността си чрез иницииране на собствен интегративен опит от игровата, познавател-
ната, експерименталната, конструктивно-технологичната и художественотворческата дейност, въз осно-
ва на който развива и своята самооценка. В дейностите, продуктивни или непродуктивни, избрани самос-
тоятелно, оценява постигнатото и по този начин уточнява и конструира собствена обективна самооценка.

Изводи
следователно самооценката на детето от предучилищна възраст се характеризира със следните осо-

бености:
 y формира се въз основа на еталоните, наблюдавани при възрастните (родители и учители) и връст-

ниците и се интериоризира от самосъзнанието; 
 y усвоява се в ежедневните форми на педагогическо взаимодействие, но приоритетно място имат 

тези форми, където детето проявява самостоятелност и свободно разгръща личностния си потен-
циал;

 y върху нейното формиране особено влияние оказва отношението на най-близките на детето въз-
растни, на които то разчита и се доверява.

Въз основа на конкретизираните възрастови особености и характера на педагогическото взаимо-
действие в дейностите по избор можем да обобщим педагогическите измерения на самооценката:

1. шестте компонента на здравата оценка се проявяват и като самостоятелни и като комплексни ха-
рактеристики в процесуалността и резултатността на дейностите по избор:

2. дете с чувство на физическа безопасност, уверено пристъпва към самостоятелна дейност, а поста-
вените цели, постига с лекота. Въз основа на чувството на физическа безопасност, усещащо под-
крепата на педагога, несигурното дете може да развие самооценката си, да се довери и на връст-
ника, да помоли за помощ или съдействие.

3. В дейностите по избор детето изживява чувство на емоционална сигурност, защото свободният 
самостоятелен избор му осигурява както емоционална сигурност, така емоционално удовлетво-
рение от постигнатото.

4. динамичните процеси на личностно формиране, които протичат в предучилищна възраст, са ха-
рактерни и за формиращото се чувство на идентичност, което в дейностите по избор се проявява 
в сложни съставни проекции.

5. В дейностите по избор се откроява чувството на компетентност, базиращо се на личния познава-
телен, социален и жизнен опит на детето, интериоризиран в нови ситуации.

6. чувството на мисия се гради и основава на посочените по-горе компоненти на самооценката, но 
специфичната му проява в дейностите по избор се изразява в това, че стои в противоположната 
страна на пирамидата. За да изяви и развие всички други страни на самооценката в дейностите 
по избор, детето трябва умее да си поставя цели, които реализира чрез личностни компетенции.
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