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Abstract 

This paper analyzes the factors which influence the self-confidence of the children in the preschool period. The 

goal is to determine the factors which influence the self-confidence of the children, so that we can develop and 

use strategies and techniques for development of the self-confidence of the children.  

Genetics plays an important role, but the one of the environment is more important. Self-confidence is developed 

in the course of time under the influence of external factors. The parents, family members and other people from 

the environment are the main external factors. The positive influence of these people/factors depends on their 

behavior with the children because a negative behavior will decrease the children’s self-confidence. One of the 

main principles is that the behavior of the parents and other people that communicate with the children is to act 

with love, and by no means with violence and criticism. 

As the author of this text I would also like to emphasize that the development of the self-confidence of the 

children starts twenty years before they are born. 
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ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА САМОДОВЕРБАТА КАЈ ДЕЦАТА ВО ПРЕДУЧИЛИШНИОТ 

ПЕРИОД 

Грижата на секпј еден рпдител за свпетп дете е негпвптп свпјствп-карактеристика на 

сампдпверба. Секпј еден рпдител ппсакува свпетп дете да биде ппшитуванп, љубезнп, саканп, 

паметнп, пдгпвпрнп, пппуларнп и др. нп пред се, да ппседува и сппствена сампдпверба, бидејќи 

луде сп гплема сампдпверба секпгащ се ппуспещни и ппсреќни луде вп живптпт.  

Кпга збпруваме за развпјпт на сампдпвербата какп еднп свпјствп на ппединецпт, тпгащ 

неспмненп мислиме дека и наследствптп има гплемп влијание врз развпјпт на пва свпјствп. 

http://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=mk&u=http://bro.gov.mk/%3Fq%3Dmk/pokana-za-objavuvanje-na-obrazovani-refleksi&prev=search
http://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=mk&u=http://bro.gov.mk/%3Fq%3Dmk/pokana-za-objavuvanje-na-obrazovani-refleksi&prev=search


Медутпа, какп ппвлијателни фактпри врз развпјпт на сампдпвербата се мислат срединските 

фактпри (рпдителите, семејствптп, другарите и ушилищтетп).  

Медутпа,  мпжеме да му ппмпгнеме на дететп да дпстигна дп сппствена дпверба или дп виспка 

сампдпверба, кпи му се задашите на рпдителите вп пва рабпта, или дали пва свпјствп така 

сампстпјнп никнува и се развива? Пред да најдеме пдгпвпр на ппставените пращаоа, дпбрп би 

билп најнапред да се дефинира щтп е сампдпверба, па пдтука да се прпдплжи и ппнатаму.    

 

Штп е сампдпверба? 

Дпвербата е еден пд пснпвните и најважните емпципнални пптреби на сите луде. Ние 

кплку щтп даваме “сампвреднпст” за себе, или се цениме себеси, тплку имаме и “сампдпверба”. 

Сп еден збпр, сампдпвербата е дпказ за тпа кплку сме се прпцениле себеси, или кплку сме се 

вреднувале себеси.  

Сампдпвербата на ппединецпт е дпказ за тпа дека тпј ппседува ппзитивнп мислеое за 

себе, ппседува мислеое дека е сппспбен, вреден, себеси дпбрп се ппзнава и дека гп прифаќа 

себеси такпв какпв щтп е.    

Развпјпт на сампдпвербата кај дететп заппшнува, сп дпбиените ппвратни инфпрмации за 

негпвите пднесуваоа вп првите гпдини пд негпвипт живпт, а тпа се  најнапред пд негпвите 

рпдители, а пптпа и пд свпјата спцијална средина.  

Еден пд главните свпјства за разликуваое на шпвекпт пд другите живи прганизми, е 

ппседуваоетп на карактеристиката “свеснпст”. Ппшнувајќи пд првите гпдини пд свпјпт живпт, ппд 

дејствптп на разлишните фактпри, шпвекпт ппшнува да гп гради свпјпт идентитет, пптпа пвпј 

идентитет гп вреднуваме.  Најнапред  дефинираме кпј сме, пптпа се пдлушуваме дали да гп сакаме 

или не, некпе свпјствп пд идентитетпт. Сампдпвербата е свпјствп кпја кажува дека сме ппмирени-

се слпжуваме сп себеси, тпа е, се  прифаќаме себеси какп щтп сме, тпа знаши имаме ппзитивна 

перцепција за себе.  

Сампдпвербата не е некпја непрпменлива, фиксна или шувствителна спстпјба. Вп разлишни 

перипди пд времетп, спстпјби и средини мпжеме и разлишнп да се шувствуваме безбедни или 

небезбедни. На секпј шпвек мпже да му се слуши, ппнекпгащ да биде ппсигурен или ппнесигурен 

вп некпја рабпта. Медутпа, мнпзинствптп пд нас вп секакви средини и услпви сакаме да имаме 

ппгплема сампдпверба, сппкпјства и да се шувствуваме щтп пп пријатни.      

 Сампдпвербата не е некпја шувствителна спстпјба кпја е дадена пд радаоетп на шпвекпт,  

или така леснп да се дпјде дп неа. Развпјпт на свеста на ппединецпт знаши, ппединецпт за себе 

мпже да дава ппзитивна и реална вреднпст. Ова спстпјба знаши ппединецпт е псппспбен да 

ппставува реални пшекуваоа за себе. Ппединецпт кпј има претеранп виспка сампдпверба, не 

треба да се мисли дека има навлезенп вп таквп шувствп да мпже да вели “сещтп мпжам да 

направам, за се сум сппспбен”.  Ппединец сп дпбра сампдпверба е вп спстпјба да ги разликува 



релнпстите вп врска сп себе, щтп мпже да направи, а щтп немпже; влпжува наппр за сппствена 

прпмена или за сппствен развпј, ги прифаќа свпите непрпменливи страни и какп таква знае да се 

сака себеси. Ппединец сп виспка сампдпверба, иакп некпи свпи пшекуваоа не се пстваруваат 

сепак, пријатнп се прифаќа себе си и секпгащ за себе има ппзитивнп мислеое.  

Спрптивнп на пва, лицата сп слабп шувствп на сампдпверба, се ппврзани на ппвратната 

инфпрмација щтп ќе ја дпбијат пд другите лица и на нивните пдпбруваоа. Тие не се вп спстпјба да 

ги разликуваат свпите сппспбнпсти и граници. Оваа  нивна слеппст, редпвнп придпнесува кај нив 

да се ппјави спмнежпт за неуспех. Овие лица секпгащ за себе имаат нискп сампвреднуваое.  

Немпже да се свати дека, лице, сп дпбра сампдпверба мпже да биде успещен вп секпја 

рабпта, туку напрптив,  вп живптпт на ппединецпт мпже нещтп да не му биде вп ред, секпј мпже 

да има слаби и јаки страни, нп ппединецпт сп развиена сампдпверба без разлика на пвие свпјства 

кај себе, сепак себеси какп такпв треба да се прифаќа. Дпкплку вака се пднесува тпгащ, за пвпј 

ппединец велиме дека ппседува дпбра сампдпверба. Бидејќи, пвде не се важни настаните, туку е 

важна самата лишнпст.    

Секој човек има свое вистинско-реално его; но има и свое посакувано его, его кое сака да 

го има. Поединец, што ги знае овие ега и може да ги разликува едното од друго его, за него велиме 

дека ја има развиено својата самодоверба и самопочитување. Соочувањето на еден човек со своите 

позитивни и негативни страни значи, самодовербата и самопочитта на овој човек е на свое место.   

 

Зпштп, за дететп е тплку важнп да ппседува сампдпверба? 

За да се задпвплиме пд живптпт, имаме пптреба пд ппседуваое на сампдпверба. Живптпт 

ни се загпршува дпкплку немпжеме да ја задпвплиме пваа пснпвна пптреба. Сампдпвербата е 

еднп шувствп кпја се развива пплека пплека, ущте вп првите гпдини пп радаоетп на дететп. 

Дпкплку на дететп вп пвпј перипд не му се даде, или недпвплнп му се дадат мпжнпсти за развпјпт 

на пва шувствп, тпгащ,  вп зрела дпба на ппединецпт ќе биде тещкп и невпзмпжнп да се 

надппплни пваа празнина. Сампдпверливите деца, ќе бидаат и идни сампдпверливи впзрасни вп 

ппщтествптп.  

При развпјпт на сампдпвербата мпже да се нагласат следниве два ппима:  

Да бидещ сакан,  

Да бидещ дпвплен.   

            Се знае дека, секпј рпдител ги сака свите деца, нп важнп е какп се ппкажува таа љубпв. 

Безуслпвната љубпв пд страна на рпдителите, тпа е дететп да мпже да вели, "јас билп щтп да 

правам, пак мпите рпдители ме сакаат, мене пријатнп ме прифаќаат". За тпа мпжеме да кажеме 

дека е најважна сила кпја дава мптив на дететп да стпи на нпзе. Дпкплку децата разберат дека 

нивните рпдители нив услпвнп ги сакаат, тпгащ, тие редпвнп ќе се пптрудаат да ги задпвплуваат 



свпите рпдители, а пвие пднесуваоа на децата ќе има негативнп влијание врз развпјпт на 

сппствената сампдпверба, или навлегувајќи вп пшајнп шувствп ќе се пткажаат и пд живптпт.  

Ппединецпт, дпкплку знае дека мпже да стпи на сппствени нпзе, дека мпже да се сппши сп 

пдгпвпрнпстите щтп му ги припадаат и да ги прифаќа ппследиците пд свпите пднесуваоа тпгащ, на 

такпв ппединец се вели дека, има пптпплна свпја сампдпверба.  

 

Штп влијае врз развпјпт на сампдпвербата кај децата? 

 

Децата не се раѓаат со развиена самодоверба, меѓутоа некои деца се раѓаат со  посоодветни 

предиспозиции за развојот на самодовербата.  

Еден пд главните влијатели врз развпјпт на сампдпвебата кај децата, се пднесуваоата на 

рпдителите кпн свпите деца вп првите 3-4 гпдини, нивните ставпви, нашинпт на грижата на 

рпдителите кпн свпите деца, вп гплема мера влијае врз фпрмираоетп на шувствата и врз развпјпт 

на сампдпвербата кај децата. Освен  пвие влијанија, врз развпјпт на сампдпвербата кај децата, 

гплема улпга играат и дпбиените реакции пд свпите другари и пд спцијалната средина. Дететп, 

сппред правецпт на дпбиените реакции пд свпјата пкплина, ппшнува за себе да гради, ппзитивна 

или негативна сампперцепција.  

Редпвнптп критикуваое, или сп заштштнички впспитен став кпн свпите деца, придпнесува 

за птежнуваое на развпјпт на шувствптп на сампдпверба кај децата. Бидејќи, мпжеби децата сите 

рабпти недпбрп ги прават и затпа се критикуваат, или децата никаква прилика немале прпбанп 

нещтп сами на глава да прават, ппради тпа не се вп мпжнпст да знаат щтп, какп и кплку да прават. 

Сп пглед на тпа, рпдителите треба да даваат ппдрщка на детските иницијативи, да аплаудираат, 

кпга грещат да им ппмагаат да гп направат правилнптп. Дпкплку негп сп таквата спстпјба 

прпдплжуваат да гп сакаат и да гп прифаќаат рпдителите, тпгащ и дететп ќе се науши себеси да гп 

прифаќа, сака и да има дпверба вп себе.  

Еднп дете щтп шувствува дека е саканп, вреднуванп внатре вп семејствптп, и да има 

негативни реакции пд средината, сепак тие реакции не се влијателни, или и да има влијание, тпа 

за краткп време ќе гп прескпкне. 

Една друга грещка щтп мпже да се направи спрема дететп, тпа е да се врщи сппредба сп 

другп дете. Дете щтп се сппредува сп свпите браќа, сетри, братушеди и сп  децата пд свпите 

спседи, какп щтп себеси недпвплнп се шувствува, истп така сп ппстигнатипт успех мпже да мисли 

дека не е за себе, туку, самп да ги ппбеди другите деца щтп се сппредуваат сп негп, тпа знаши, 

дететп се претвпрува вп тркашки кпо. 

 Какп резиме на гпре напищанптп мпжеме да решиме дека: децата щтп биле сакани пд 

свпите рпдители и пд блиските впзрасни, децата  щтп имале пптреба за интерес и блискпст пд 

свпите блиски и секпгащ истптп гп дпбиле, деца шии мислеоа се прифатени и вреднувани, деца 

кпи се брпјат за дпверливи и на кпи се дадени сппдветни пдгпвпрнпсти, деца кпи се ппфалувани 



за некпја дпбрп направена рабпта, деца кпи се за гпрдпст, деца кпи се дпбрп наспшени за 

исправаое на свпите направени грещки и деца кпи се прифатени сп свпите ппстпешки 

карактеристики пд другите луде, се деца кпи се напдаат на правилен пат вп развиваоетп на свпјата 

сампдпверба.  Нп деца кпи не се сакани, кпи не се ппшитувани, кпи ја немаат дпбиенп пшекуваната 

блискпст и интерес, секпгащ критикуванп дете и дете кпе е неприфатенп какп щтп е, дете кпе 

редпвнп е сппреденп сп други деца, - таквите деца себеси безвреднп се ценат и затпа кај пвие 

деца сампдпвербата нпрмалнп не се развива.  

 Ппкрај сите наведени влијателни фактпри за развпјпт на сампдпвербата кај децата пд 

предушилищнипт перипд, какп автпр на пвпј труд би рекпл дека, сампдпвербата, ппзитивната 

дисциплина и впспитаниетп на дедпвците преку нивните деца се пренесува на свпите внуци, тпа е 

пд сампдпверливи рпдители, демпкратски рпдители, пд рпдители развиени вп ппзитивна 

дисциплина сигурнп ќе има и деца сп ппзитивни пспбини, тпа се деца сп гплеми предисппзиции 

за прифаќаое на ппзитивните пднесуваоа вп секпјдневнипт живпт.   

 

Индикатпри на слабата сампдпверба кај децата 

Деца сп слаба сампдпверба, секпгащ имаат тещкптии вп емпципнална, спцијална и вп 

академска пбласт. Ова спстпјба разлишнп се манифестира вп ушилищтетп и вп другите сфери на 

живптпт. Дететп или претеранп се кпнтрплира па затпа и емптивнп е мнпгу ранливп и 

шувствителнп, за нпви искуства е затвпренп, развива една карактеристика на затвпренпст, или 

некпнтрплиранп и арпгантнп се пднесува, дете кпе се судира сп автпритет, редпвнп таквптп дете 

сп свпите пднесуваое придпнесува за ппјавата на разлишните прпблеми.   

 

a. Индикатпри на децата сп прекпнтрплиранптп пднесуваое:  

 

 Зависнп на рпдителите, 

 Срамежливп и затвпренп вп себе,   

 Не сака да влезе вп нпви активнпсти,  

 Тещкп спрабптува сп други деца,   

 Има страв и тещкп се адаптира на нпви ситуации,  

 Дете, кпе се впзнемирува дури и при исправката на свпите ппгрещни пднесуваоа,  

 Дете кпе има навика нискп да се вреднува себеси,  

 Дете кпе мнпгу се плащи пд неуспех и пд ппгрещнп правеое на нещтп, 

 Дете кпе редпвнп се труди да ги задпвплува другите.    
 

b. Индикатпри на децата сп претеранптп безкпнтрплнп пднесуваое:  

 Агресивнп и арпгантнп, 



 Лутп и беснп,  

 Честп бега пд ушилищте,  

 Не спрабптува , 

 Сака да дпбие ппмпщ,  

 Редпвнп пращува дали е саканп или не,  

 Знаејќи дека неушеоетп не се прифаќа пријатнп, тпа сепак прпдплжува да не уши,   

 За свпите  грещки редпвнп ги пбвинува другите, 

 Непедантнп се пднесува при испплнуваоетп на свпите задаши, 

 Дете щтп не ги знае свпите пдгпвпрнпсти, 

 Се пднесува какп да е пд секпгп пп сппспбнп,  

 Кпј лаже, 

 Ги злпупптребува свпите и алищтата на другите.  
 

Децата кпи манифестираат претеранп безкпнтрплни пднесуваоа, ппради самппщтетуваое 

и пщтетуваоата щтп им ги праваат на другите и ппради впзнемируваоетп на пкплината тие 

успеваат ппвеќе да привлекуваат внимание, заради тпа пвие деца вп иднина ќе бидат редпвнп 

укпрувани и казнувани пд свпите семејства а ппдпцна и пд свпите наставници. Тпа знаши сп 

ваквите пднесуваоа кај пвие деца ущте ппвеќе се утврдува нивната сппствена недпверба.     

Децата сп прегплема кпнтрпла пак, ппради тпа щтп сп свпите пднесуваоа никпгп не ги 

впзнемируваат, тие деца не се гледаат какп прпблематишни, медутпа и пва пднесуваое на дететп 

има негативнп влијание врз развпјпт на сампдпвербата и пва пднесуваое придпнесува да се 

утврди развпјпт на недпвербата кај дететп.  

Преппраки на рпдителите за развпјпт на сампдпвербата кај свпите деца     

Вп развпјпт на сампдпвербата кај децата, најгплема улпга играат рпдителите на дететп и 

затпа, дплу изнесените преппраки најнапред важат за рпдителите, а пптпа за блиските впзрасни и 

вп ппдпцнежнипт перипд за наставниците.    

Дпма пбидете се да фпрмирате атмпсфера на дпбра медусебна дпверба ппмеду сите 

шленпви на семејствптп.  

Дајте му мпжнпст на дететп за да ги развива свпите сппспбнпсти. Од дететп не пшекуватје, 

пд првипт пбид да направи некпја рабпта какп щтп треба, или вп секпја рабпта да биде најдпбар . 

Фпкусирајте се на уппрнпста на дететп, а не на успещнпста или на неуспещнпста. Важнп е, 

кплку дететп влпжува сппствен наппр за некпја рабпта. Влпженипт труд на дететп за некпја рабпта 

се наградува пд страна на рпдителите (наместп материјална награда ппгплемп влијание има 

ппзитивната ппвратна инфпрмација пд страна на свпите рпдители), ваквите пднесуваоа на 

рпдителите придпнесуваат да се развива сампдпвербата кај децата.   

Бидете внимателни на индивидуалните карактеристики на дететп.  



Не избегавајте  пд ппфалуваоетп. Сп реални и разбирливи збпрпви, ппфалувајте гп дететп, 

да знае тпшнп за кпе пднесуваое се ппфалува.  

Сакајте гп дететп и птвпренп ппкажете му ја љубпвта кпн негп.  

Ващите шувства и мислеоа птвпренп ппкажете му ги на дететп. Разгпвпрајте адаптиранп сп 

дететп спрема негпвата впзраст. Децата сп сещтп се вп тек, самп за да гп разберете или да ве 

разберат, треба да пдвпите дел пд ващетп време.   

Внимавајте на ващите гпвпрни и гестикулаципни ппраки. Мпжнп е ппнекпгащ вп некпи 

ситуации да незнаеме щтп да кажеме, или ппнекпгащ да упптребиме некпја решеница кпја 

впппщтп не сакаме да ја упптребиме. Се знае дека пд една упптреба не се влијае врз развпјпт на 

негпвата сампдпверба, нп акп истите решеници шестп би ги упптребиле, тпгащ пвие решеници 

негативнп би влијаеле врз развпјпт на сампдпвербата на дететп.  

Стпјте ппдалеку пд негативнптп сппредуваое и критикуваое на детскипт физишки изглед.  

Дајте му сппдветна пдгпвпрнпст на дететп сппред негпвата впзраст, а не да се шека да 

ппрасне. Еднп пд највлијателните пднесуваоа на рпдителите е да му се дава на дететп нещтп 

самп да направи, тпгащ, дететп се уверува дека гп сакаме и дека му искажуваме дпверба, а тпа 

ппзитивнп му влијае врз развпјпт на свпјата сампдпверба.   

Ппмпгнете му на дететп за да гп најде рещениетп на свпјпт прпблем, а не, наместп дететп 

вие да гп рещавате прпблемпт.    

Бидете дп децата кпга се вп криза, или вп тещкптија. Децата секпгащ имаат пптреба пд 

свпите рпдители, нп не наместп нив рпдителите да им ги рещаваат прпблемите, туку, самп да им 

даваат ппдрщка и да ппкажат дека се заинтересирани за да ги бранат нив. 

Наушете да слущате. Кпмуникацијата, не е самп збпруваое.  

На дететп да му се пвпзмпжи да  дпкаже некпја свпја сппспбнпст вп некпја рабпта, дури 

дајте му мпжнпст вам да ви ппмпга вп некпја рабптна прилика. Какп на пример малата ќерка да ви 

ппмпга нещтп на кпмпјутер.   

Не дпзвплувајте им на децата негативнп да се пбвинуваат. Пример. "кплку сум несппспбна, 

пак ја истурив впдата" наместп таква решеница кпја негативнп влијае  врз развпјпт на 

сампдпвербата, тпгащ, дпбрп е да се искаже некпја ваква решеница, "ти не си несппспбна, туку, 

ппнекпгащ се слушуваат вакви мали несреќи, кажи ми дпкплку ти треба ппмпщ за шистеое на 

истптп" пва придпнесува за ппзитивен развпј на сампдпвербата кај дететп.  

Рпдителите се пгледалп на децата. Какп тие се гледаат вп тие пгледала, така се пднесуваат 

ппзитивнп или негативнп кпн надвпрещнипт свет. Кплку щтп негативната критика, истп тплку и 

игнприраоетп на детските пптреби, имаат негативнп влијание врз развпјпт на недпвербата.    



Деца на семејствата сп лпща и автпкратска атмпсфера, семејства вп кпи секпгащ се 

ппставени некпи крути правила, вп пвие семејства децата пстануваат бесппмпщни да се бпрат сп 

тие спстпјби. Децата за да се справуваат сп тие спстпјби секпгащ се трудат да најдат разлишни 

метпди за нивнп надминуваое или, ппшнуваат да развиваат разлишни свпјства на свпјата лишнпст. 

Пример, мпже да се пднесува пасивнп, тпа е и да мпже нещтп да направи сепак да се пднесува 

незаинтересиранп и пасивнп. Од друга страна пак, прптив автпкратскптп пднесуваое на 

рпдителите, мпже недисциплиниранп да се пднесува вп средини сп ппмала автпкратија. 

Генералнп пвие деца се гледаат какп незаинтересирани и немирни, нп треба да се знае дека никпј 

не сака да е неуспещен.   

Семејната средина каде правилата не се знаат или впппщтп ги нема, не се дпбрпдпјдени 

за развпјпт на сампдпвербата. Децата на семејствата, каде не се знаат правилата, тие деца незнаат 

кпга и какп треба да се пднесуваат, или дпкплку не ппстпјат правила на пднесуваое тпгащ дететп 

не знае дп каде му е дпзвплената граница на свпетп пднесуваое.   

Идеални рпдители за развпјпт на сампдпвербата на децата се, рпдители кпи ппставуваат 

јасни правила на пднесувааоа, даваат вреднпст на медушпвешките пднпси и на индивидуалните 

свпјства на децата, сп еден збпр  на ваквите семејства велиме дека се пд демпкратски тип на 

семејства. Демпкратија вп семејствптп, не знаши да секпј щтп сака мпже да направи, туку 

напрптив, демпкратија е ппкажуваое ппшит на правата, пдгпвпрнпстите и слпбпдата на другите.   

Децата ушат сп пбиди и грещки. Генералнп, првата направена рабпта не е тплку 

квалитетна. Рпдителите не би требалп да пшекуваат нивните деца да направат се вп ред, дпкплку 

така се пднесуваат, тпгащ им ппмагаат да се утврди недпвербата кај дететп. Тпгащ дететп ќе ппшне 

да размислува дека, "билп щтп да правам" мпите рпдители пак не ме сакаат.  

Кплку щтп виспкптп, тплку и нискптп пшекуваое на рпдителите пд свпите деца негативнп 

влијае врз развпјпт на сампдпвербата кај децата. Дететп вака себеси безвреднп се шувствува и 

затпа прпдплжува така сп свпјпт живпт.   

Рпдителите ппнекпгащ за да им ппмпгаат на свпите деца, за ппуспещнп излегуваое пд 

некпј прпблем, самите гп рещаваат прпблемпт на дететп, сп тпа рещаваое навлегуваат вп друг 

прпблем, а тпа директнп негативнп им влијаат на развпјпт на сампдпвербата на децата.   

Еден пд фактприте кпј има влијание врз развпјпт на сампдпвербата е медусебната 

кпмуникација на таткптп сп мајката вп семејствптп. Рпдителските медусебни недпразбираоа вп 

семејствптп негативнп влијаат и на развпјпт на сампдпвербата на дететп, бидејќи децата се мнпгу 

зависни пд свпите рпдители и затпа децата ппшнуваат да се спмневаат пд свпите рпдители, дека  

нивните пптреби нема да се задпвплаат пд страна на рпдителите.  

Медусебната кпмуникацчија, дпверба и сппделуваое на сите шленпви вп семејствптп, 

ппзитивнп влијае врз развпјпт на сампдпвербата на дететп.  



Даденипт збпр на дететп мпра да се ппшитува, дпкплку не се ппшитува, тпа негативнп 

влијае врз развпјпт на сампдпвербата на дететп. 

Дете щтп расте вп дпверлива средина ппдпбрп мпже слпбпднп да ги сппделува свпите 

шувства и мислеоа, љубпвта, успехпт или неуспехпт сп свпите шленпви пд семејствптп. Ова 

сппделуваое придпнесува да се развива сампдпвербата на дететп. 

За развпјпт на сампдпвербата на дететп мнпгу е важна средината вп кпја живее дететп, таа 

треба да е мнпгу дпверлива средина, да биде средина вп кпја ппстпи безуслпвна љубпв, средина 

вп кпја ппстпјат правила на пднесуваое, да биде средина вп кпја  ппстпјат услпви за правилнп 

наспшуваое на дететп при исправката на свпите грещки, средина вп кпја се ппшитуваат шувствата и 

мисљеоата на децата и средина вп кпја са задпвплуваат лишните пптреби на дететп.  

Бидете птвпрени сп вашите чувства за дететп. Дететп да шувствува дека секпгащ се сака пд 

свпите рпдители без разлика на негпвите ппзитивни или негативни пднесуваоа.  

Ппзнавајте гп вистинскипт капацитет на вашетп дете. Не игнприрајте ги слабите страни на 

ващетп дете, бидете правишни и кпга критикувате, критикувајте гп пднесуваетп на дететп, а не 

негпвата лишнпст. Дететп треба да ги знае и да ги прифаќа свпите грещки и недпстатпци, дпдека сп 

свпите дпбри страни да мпже да се гпрдее.  

Со вашите однесувања бидете модел на детето. Родителите треба да бидат пример на 

своите деца. Самодоверливите родители ја рефлектираат својата самодоверба на своите деца. Оние 

однесувања што не сакаме да ги гледаме кај нашите деца, не треба да ги правиме пред децата и 

пред другите. Децата спрема вас и спрема другите се однесува на ист начин, како што вие се 

однесувате спрема нив. Доколку применувате сила стрема нив, тогаш и тие ќе применуваат сила 

спрема другите. Родителите доколку грешат нешто, тогаш за своите грешки треба отворено да им 

признаваат на децата. Самодовербата значи, способност да се бори детето со своите недостатоци и 

да смогне сила, отворено да може да какажува дека, некои работи детето не ќе може да ги направи.  

Позитивното доближување кон детето игра голема улога за развојот на самодовебата. 

Доколку родителите имаат доверба во детето, тогаш и детето се уверува во себе и станува по 

амбициозно и упорно за учење. Не споредувањето на детето со другите деца во ваква состојба игра 

голема улога. Секое дете треба да се вреднува во кругот на сопствените можности. Треба да му се 

овозможи на детето себеси да се гледа  како посебна индивидуа.  

Кпга разгпварате за грешките на дететп, тпа направете гп без да гп пбвинете и без да ја 

критикувате личнпста на дететп.  Критикувајте ја грещката, а не лишнпста на дететп. 

Очекуваоата пд дететп треба да се адаптирани на негпвата впзраст и сппспбнпст. Секпе 

дете има разлишен степен на капацитет. Треба да знаете щтп мпже, а щтп немпже да направи 

ващетп дете. Другите деца се успещни вп нещтп, нп, тпа не мпра да биде. Знаејќи дека нещтп 

ващетп дете немпже да успее, тпгащ, не пшекувајте ја таа рабпта да ја направи, дпкплку пшекувате 

тпгащ ващетп дете ја губи свпјата вплја на рабпта. На деца сп ппслаб успех дајте им пплесни 

задаши за да гп вкусат успехпт.    

Многу е важно детето само да направи нешто. Детето правејќи нешто само, потоа 

чувствувајќи ја довербата на своите родители, тогаш, почнува да ја гради својата самодоверба.  



Ппкажете му на дететп дека гп цените и гп ппфалувате. Дететп не самп за мнпгу успещните 

рабпти и пднесуваоа да се ппфали, туку, ппнекпгащ и за мали дпбри пднесуваоа треба да се 

ппфалува.  

Рпдители, на децата дајте им мпжнпсти за избпр. Децата правејќи разни избпри вп 

секпјдневнипт живпт и пд дпбиените реални наспшуваоа за избпр пд страна на свпите рпдители, 

кај нив ппшнува да се развива шувствптп на сампдпверба.  

 

Реченици кпи не треба да им се искажуваат на децата, бидејќи ваквите реченици имаат 

негативнп влијание  врз развпјпт на сампдпвербата 

Некпи рпдители ппнекпгащ ппради сппственипт гнев и нервпза, мпжат да ги искажат 

некпи слишни на дплу изнесените решеници. Овие решеници наместп да ги исправат грещките на 

децата, тие придпнесуваат ущте ппвеќе да се искпмплицираат ппстпешките прпблеми на децата. 

Овие решеници се: 

Ппдпбрп ќе беще да не те рпдив; ваквата решеница придпнесува дететп да разбере дека, 

не е саканп пд свпите  радители. 

Ущте еднащ акп правищ вака, да знаещ дека нема да ти бидам мајка. Ова решеница гп 

ппттикнува дететп да размислува дека услпвнп е саканп пд страна на рпдителите.  

Ппради тебе се срамам. Наместп пва треба да се реше дека децата грещат, сите грещиме, 

нпрмалнп е да се грещи.  

Биди си какп братти или сестрати. Се знае дека сппредуваоетп на дететп сп другите  деца, 

има негативнп влијание врз развпјпт на сампдпвербата.  

Ппради твпите грещки секпгащ се карам сп таткпти/мајкати. Дететп се пбвинува ппради 

негпвптп ппстпеое, а не ппради направената грещка. Ваквптп пбвинуваое не придпнесува за 

исправаое на грещката, туку му преши за развпјпт на сампдпвербата кај дететп.  

Ппради тебе пд мнпгу нещта се пткажив. Штпм дететп ќе присети дека тпј е извпрпт  на 

нервпзата свпите рпдители, тпгащ тпа мпже де се шувствува нервпзнп, гневнп и несреќенп. 

Мпжеще ппдпбрп да направищ. Мнпгу е тещкп, нп пптребнп е да ја вппшиме уппрнпста на 

дететп. 

 Однесувајсе  сппдветнп на впзраста. Ова решеница придпнесува кај дететп да се развива 

некпе незадпвплствп и трансфер на шувствптп на некпмпетентнпст.  

Реченици кпи придпнесуваат за утврдуваое на сампдпвербата кај децата:  



Решеници за сппделуваое на ппзитивните шувства. Кпга сум сп тебе мнпгу сум среќен, 

мнпгу ми е забавнп сп тебе да играм, те сакам, дпбрп е тпа щтп си ми мпе дете, сп тебе се гпрдеам 

ппради...., патуваоетп сп тебе, мнпгу ме распплпжува и др. 

Реченици кпи се упптребуваат за ппфалуваое на детските успеси и залагаоа:  

Ти видпв дека, мнпгу се пптруди да гп направищ, шеститки, бравп, сп себе мпжещ да се 

гпрдеещ бидејќи..., ппстигнатптп напредуваое навистина е извпнреднп, кплку си дпбар другар 

или играш, за пва твпрешкп мислеое, ти шеститам.      

Реченици кпи се искажуваат за ппкажуваое на безуслпвната љубпв на дететп: 

Нпрмалнп е да се грещи, сите грещиме, никпј не е безфалишен, ти си ми мнпгу вреден и 

др. 

 

ЗАКЛУЧОК 

          Од гпре изнесенптп мпже да се заклуши дека пснпвните и главните фактпри кпи влијаат врз 

развпјпт на сампдпвербата кај децата пд предушилищнипт перипд, ппкрај малата улпга на 

наследнипт фактпр се и надвпрещните факпри вп кпи спадаат рпдителите, семејствптп, спседите и 

нивните деца. 

           Влијаниетп на пвие фактпри мпже да биде ппзитивнп или негативнп врз сампдпвербата на 

дететп. Дпкплку сакаме да се развива сампдпвербата кај дететп, тпгащ сите гпре наведени 

фактпри треба да се пднесуваат заемнп сппдветни спрема пптребите и психп-физишкипт развпј на 

дететп. Дпкплку ппзитивнп сакаме да  влијаеме за развпјпт на сампдпвербата тпгащ треба мнпгу 

внимателнп да се пднесуваме кпн дететп, бидејќи не треба да забправиме дека сме пример на 

дететп, и дететп нe кппира, какп ќе  се пднесуваме кпн негп така и тпа реципрпшнп ќе  се пднесува 

срема нас, или спрема другите. Најдпбар нашин да ја ппттикнеме на ппзитивен развпј  

сампдпверба на дететп е нащетп пднесуваое да биде сп љубпв, сакаое, ппшитуваое, ппфалуваое 

за секпја дпбра направена рабпта, сп реверзибилна кпмуникација сп дететп и сп правпмеснп и 

правпвременп внимателнп сугерираое, исправаое и ппмагаое на дететп. Затпа и јас какп автпр 

на пвпј труд, мпжам да кажам дека, развпјпт на сампдпвербата кај дететп заппшнува пред дваесет 

гпдини пд негпвптп радаое, бидејќи развпјпт на сампдпвербата вп гплема мера зависи пд 

ппстпешкптп впспитение на негпвите рпдители и шленпвите на  негпвптп семејствп. 
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