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Йерархична теория за потребностите на 

Абрахам Маслоу 
Физиологични потребности, 

Потребност от сигурност и безопасност,  

Потребност от любов и принадлежност, 

Потребност от оценка, 

Потребност от самоактуализация. 

 

Задоволяване на нуждите -  мотивация – 

поведение – „двигателят“ на психичното  развитие. 

 

Оценка на потребностите на децата – Индивидуален план за грижи. 

 

Незадоволяването на потребностите води до проблеми с поведението, 

психопатология и е основнен фактор за идентифициране на упражнявано насилие 

над детето. 

 



Self-Determination Theory/ „Теория за 

самоопределянето“ (Deci & Ryan, 2000) -

емпирично изведена теория за човешката 

мотивация и личност в социален контекст.  

 

Basic Psychological Needs Theory/ „Теория на 

основните психологични нужди“, която третира 

директния ефект от задоволяването на три основни 

психологични нужди в у-ще (автономия, 

свързаност и компетентност) и ролята на 

родителската подкрепа за задоволяването на тези 

нужди.  

 



Според трите основни психични нужди, се 
очертават следните стилове на родителска 
интеракция с децата:  

а) подкрепа на свързаността или участие 
(уважение и топлина);  

 

б) подкрепа на компетентността или структура 
(ясни очаквания, адекватна помощ и обратна 
връзка, която не е критика);  

 

в) подкрепа на автономността (признаване на 
детската гледна точка, осигуряване на избор и 
окуражаване на изследователския дух).  

 



• Осуетяването на свързаността (студенина, 
неглижиране и отхвърляне).  

• Осуетяването на компетентността (унизяващо и 
хаотично поведение).  

• Осуетяването на автономността (пресиращи 
изисквания и принуда).  

Ако родителите подкрепят нуждите на децата си, 
те ще се задоволяват, което води до чувство на 
благополучие и позитивна регулация на 
поведението.  

Ако родителите са активно осуетяващи нуждите на 
детето, ще се стигне до фрустрация на нуждите и 
до чувство за неблагополучие и проблеми с 
регулацията. 

 



• Подкрепа на свързаността  

• Подкрепа на компетентността 

• Подкрепа на автономността 

Родителите могат да подкрепят развитието на децата 
си като подкрепят нуждата на децата от свързаност 
(топлота и отзивчивост); от компетентност (ясни 
напътствия, позитивна обратна връзка и помощ); и от 
автономия (признават детската гледна точка и 
окуражават инициативата).  

Различни фактори (възраст, култура и личност) влияят 
на нивото, до което потенциално може да достигне 
подкрепящото нуждите на децата родителско 
поведение, а субективното влияние на този процес 
рефлектира в по-добра психосоциална регулация, 
резилианс и чувство за благополучие.  

 



„Проучването на потребностите на децата“ на 
сдружение „Шанс и закрила“: 

 

Свъзраност – щастливи са, когато се разбират със 
семейството и приятелите; малък процент са щастливи от 
похвалата на учителите; децата се чувстват нещастни от 
психологическото насилие – да бъдат обиждани и 
изолирани от връстниците; източник на подкрепа е 
семейството и за по-големите деца – приятелите; 
идеалното семейство е това, в което има любов, 
разбирателство, подкрепа, уважение, зачита се мнението 
на всеки (към автономност); за децата е важно да 
разговарят с родителите си, да пътуват и да се забавляват 
заедно; приятелите да бъдат честни, да се интересуват от 
тях, да ги подкрепят и да бъдат добронамерени; харесват 
училището, защото прекарват време с приятелите си и 
защото научават нови неща (към „компетенстност“) 

 



„Проучването на потребностите на децата“ на сдружение 
„Шанс и закрила“: 

Компетентност – не малък процент от децата (41%) се 
чувстват нещастни ако не се справят в у-ще, докато само 
10% от специалистите, които са предимно учители, смятат, 
че това им влияе така; в у-ще децата са критични към 
отношенията учители-ученици и начина на провеждане на 
часовете; за това какво трябва да се промени в у-ще, децата 
искат: да има уважение между ученици и учители и меджу 
съученици, да предоставя практически знания, да им помага 
да развиват талантите и интересите си и да разполага с 
модерна материална база; учебният материал трябва да бъде 
на достъпен език, уроците да бъдат поднесени по интересен 
начин, под формата на игри или като се използват нови 
технологии; негативен фактор за мотивацията на децата да 
учат е голямата натовареност и продължителност на учебния 
процес. 

 



„Проучването на потребностите на децата“ на сдружение 
„Шанс и закрила“: 

Автономност – щастливи са, когато някой се интересува от 
тяхното мнение; 1/3 от децата се влияят негативно ако не им 
се зачита мнението, докато специалистите смятат това за 
водещо при децата; а за децата свръхнатовареността в у-ще 
и липсата на свободно време е водещ фактор за 
неудовлетвореност; децата биха искали да имат възможност 
сами да избират програмата и предметите в у-ще, които да 
изучават според собствените си интереси, както и да има 
повече извънкласни дейности, да се организират повече 
екскурзии и събития; сред факторите, които биха им 
помогнали да учат по-успешно, децата посочват 
дисциплината и наличието на правила, които да се спазват 
от всички (за разлика от мнението на специалистите); най-
често от мнението на децата се интересуват родителите и 
приятелите им, по-рядко учителите. 

 



 

 

 

* Специалистите нямат усещане за прекомерната 

натовареност на децата в у-ще, подценяват 

значението на приятелите и нуждата на самите 

деца от правила и граници, които обаче да се 

спазват от всички, както и това, че децата най-

малко ще споделят със специалист и смятат, че в у-

ще най-вече не се зачита мнението им!  

 


