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Цели на обучението

Добре дошли в модула за самооценка. След като завършите този урок, ще можете да:

● Знаете какво е самочувствие и каква е разликата между здравословно, ниско и прекомерно самочувствие

● Определете моментите в живота си, когато сте имали здравословно, ниско и прекомерно самочувствие.

● Избройте вътрешните и външните фактори, които влияят на самочувствието ви

● Разработване на нови начини за повишаване на самочувствието ви



Предварителен тест

Въпрос: Какво е самоуважение?

1. Мнението на даден човек за себе си.
2. Мнението на даден човек за друг човек.
3. Мнението на даден човек за група хора.

Въпрос: Какво представлява ниската самооценка?

1. Когато на някого му е трудно да намери нови приятели
2. Когато някой няма увереност за това кой е и какво може да направи
3. Когато някой е срамежлив и тих



Предварителен тест  

Въпрос: Нещата, които влияят на самочувствието ни, са различни за всеки

1. Истински
2. Фалшив

Въпрос: Можете да насърчите здравословното самочувствие в живота си, като:

1. Записване на положителни неща за себе си
2. Признаване на това, в което сте добри
3. Да бъдеш добър към себе си
4. Всичко описано по-горе



Тема 1: Какво е самочувствие?

• Самооценката е мнението, което имаме за себе си.

• Когато имаме добра самооценка, сме склонни да се 
чувстваме положително по отношение на себе си и на 
живота като цяло. Това ни прави способни да се справяме 
по-добре с житейските възходи и падения.

• Когато самооценката ни е ниска, сме склонни да гледаме на 
себе си и на живота си в по-негативна и критична светлина. 
Освен това се чувстваме по-малко способни да се справим 
с предизвикателствата, които животът ни поднася.



Тема 1: Самочувствие 

Самооценката е:

• как цените, уважавате и чувствате себе си.
• да знаеш и да вярваш, че имаш стойност и си

достоен за щастие.
• способност да се справя с основните

предизвикателства на живота.

През живота си често можем да опишем себе си
положително или отрицателно. Поради тази причина
хората могат да преживеят периоди на ниска
самооценка, здравословна самооценка и прекомерна
самооценка.

Знаете ли, че обикновено самочувствието е по-ниско
при по-младите хора и се повишава с напредването
на възрастта?



Тема 1: Каква е разликата между здравословна, ниска и 
прекомерна самооценка?
Ето някои от най-често срещаните черти на хората със здравословна, ниска и прекомерна самооценка.

Хора с ниско самочувствие: Хора с добро самочувствие: Хора с прекомерно високо
самочувствие

• имат негативна представа за себе
си - може да се чувстват лоши,
грозни, нелицеприятни или
глупави.

• Трудно намират и задържат
приятели

• Може да смятат, че другите са по-
добри от тях.

• Имате негативен поглед върху
живота.

• Липса на увереност
• Трудно ви е да откажете

• Чувстват се горди от това, което
могат, и виждат добрите неща в
себе си.

• да приемете техните силни и
слаби страни

• Вярват в себе си, дори когато в
началото не се справят добре.

• Чувствайте се харесвани и приети
• Приемат себе си, дори когато

допускат грешки.

• Чувствате се по-добри от другите
• Могат да бъдат прекалено

самоуверени и да надценяват
способностите си.

• Те не приемат съвети, критики или
обратна връзка от другите.

• Могат да се чувстват правоимащи
и да се вглъбяват в себе си, като
не забелязват нуждите на другите.



Дейност 1 

Въпрос : Свържете термина с неговото определение. 

Ниско самочувствие Може да доведе до това човек да се чувства
неуверен в способностите си.

Здравословно самочувствие Може да доведе до това човек да приеме
всички свои способности и да повярва в себе
си.

Прекомерна самооценка Може да доведе до прекомерна увереност в
способностите на човека.

Въз основа на предоставените определения, изпитвате ли понастоящем (1) ниска самооценка; (2) 
здравословна самооценка; или (3) прекомерна самооценка?





Тема 2: Защо е важна самооценката?
Самооценката е важна, тъй като може да повлияе на вземането на решения, на взаимоотношенията ни, на
емоционалното ни здраве и на много други аспекти от живота ни. В живота ни има много моменти, в които нашето
поведение и поведението на другите може да повлияе на самооценката ни. Самооценката е важна, защото оказва
силно влияние върху избора и решенията, които вземаме.

Някои фактори, които могат да повлияят на самочувствието ви, включват:
• Вашите мисли и възприятия

• Как другите хора реагират на вас

• Взаимоотношенията ви с родители, братя и сестри, приятели

• Вашата възраст - колкото по-млади сте, толкова по-ниско е самочувствието ви.

• Дългосрочно заболяване или увреждане 

• Ако сте станали жертва на дискриминация или расизъм

• Финансови притеснения

• Вашият трудов статус

• Вашето място в обществото





Помислете кои са факторите, които влияят на самочувствието ви. Как се чувствате от тези 
фактори? 



Тема 3: Вземане на решения
. 
През деня вземаме много решения - от
дрехите, които носим, през храната, която
ядем, до начина, по който харчим парите си.
Някои от решенията, които вземаме, са
лесни, а други са по-трудни.

В зависимост от това дали имаме ниско
самочувствие, здравословно самочувствие
или прекомерно самочувствие, може да ни е
по-лесно или по-трудно да вземем решение.

Увереността и доброто самочувствие са
важни, когато се опитвате да вземате
решения. Увереното вземане на решения ни
помага да намалим тревожността или
стреса, с които може да се сблъскаме в
живота си.



Полезни съвети за уверено вземане на решения

Ето някои стратегии за вземане на уверени решения в живота:

1. Не предполагайте: когато не предполагате, че имате всички отговори, 
вие си позволявате да търсите информация от други хора.

2. Отлагане на преценката: увереното вземане на решения изисква да 
придобиете нови перспективи и да управлявате известните си 
пристрастия.

3. Създаване на алтернативи: понякога нещата не вървят по план, 
бъдете креативни и помислете за алтернативни варианти.

4. Останете обективни: преди да вземете решение, опитайте се да 
получите цялата необходима информация, за да можете да останете 
обективни.



Полезни съвети за уверено вземане на решения

5. Освобождаване на приставката: Бъдете наясно с възможностите, но не 
се привързвайте прекалено към тях, тъй като в живота има много 
неизвестни.
6. Използвайте интуицията си: понякога, когато самочувствието ни е 
ниско, сме склонни да не се доверяваме на инстинктите си. При определени 
обстоятелства вие сте най-добрият човек, който може да вземе решение в 
собствения си живот
7. Поемете отговорност: Независимо какво решение вземате, трябва да го 
притежавате и да носите отговорност за крайното решение.
8. Преценка на решенията: погледнете назад към предишни решения, 
които сте взели, и решете дали те са проработили според плана или ако 
отново се сблъскате със същата ситуация - дали бихте взели същото 

 



Видеоклип за самооценката и вземането на 
решения



Урок 2

Начини за развиване на здравословно самочувствие 





Тема 1: Изграждане на здравословно самочувствие 

Самооценката е важна, за да ни помогне да се ценим и да
гледаме положително на себе си. В това видео в YouTube
ще научите за шестте стълба, които можете да приложите
в живота си, за да изградите здравословно самочувствие:

1. Практиката на съзнателен живот

2. Практиката на самоприемане

3. Практиката на самоотговорност

4. Практиката на самоутвърждаване

5. Практиката на целенасочен живот

6. Практикуване на лична почтеност



Тема 2: Начини за подобряване на самочувствието (част 1)

● Много от нас са откъснати от емоциите си - особено от
силните емоции, като гняв, тъга, страх - защото сме
научени да се опитваме да изключим чувствата си.

● Но въпреки че можете да отречете или да притъпите
чувствата си, не можете да ги премахнете. Те все още
са там, независимо дали ги осъзнавате, или не. И дори
неприятните емоции могат да имат полезни аспекти.
Тъгата например може да подпомогне емоционалното
изцеление, страхът може да предизвика
животоспасяващи действия, а гневът може да
мобилизира и вдъхнови.

● За съжаление, ако не сте свързани с всички свои
емоции, не можете да се справите със стреса, да
разберете напълно собственото си поведение или да
контролирате по подходящ начин начина, по който
мислите и действате.



Тема 2: Начини за подобряване на самочувствието (част 1)

Един от начините да подобрим самочувствието си е да променим
начина, по който мислим и се държим.

Има три основни взаимосвързани части на този триъгълник, които
можем да разгледаме и които могат да ни накарат да мислим и да се
държим по различен начин:

1. Мисъл: Мислите ни влияят на поведението и емоциите ни.

2. Поведение: Поведението ни влияе на мислите и емоциите ни.

3. Емоции: Емоциите ни влияят на мислите и поведението ни.

Можете ли да разпознаете разликата между двата сценария по-долу:

● Имам много предизвикателства в живота си, чувствам се стресиран и
се дърпам.

● Имам много предизвикателства в живота си, затова ще ги приема и

Мисли 

Емоции Поведен
ие 



Тема 3: Начини за подобряване на самочувствието (част 2)

● Съществуват редица начини, по които можете да подобрите 
самочувствието си:

○ Идентифицирайте и оспорете негативните си убеждения: Първата стъпка е да 
идентифицирате, а след това да оспорите негативните си убеждения за себе си.

○ Идентифицирайте положителните неща в себе си: Запишете положителните неща за 
себе си.

○ Изграждане на положителни връзки и избягване на отрицателните: изграждайте връзки 
с хора, които ви карат да се чувствате добре, и избягвайте връзките, които ви карат да 
се чувствате зле.

○ Дайте си почивка: Самочувствието варира в зависимост от ситуацията, от ден на ден и 
от час на час. Дайте си почивка. Всички имаме моменти, когато се чувстваме малко 
потиснати или ни е по-трудно да поддържаме вярата си в себе си, и това също е 
нормално. 



Тема 3: Начини за подобряване на самочувствието (част 2)

● Съществуват редица начини, по които можете да подобрите 
самочувствието си:

○ Научете се да казвате "не": Ако имате ниско самочувствие, може да ви е трудно да 
отстоявате себе си или да отказвате на другите; често се претоварвате, което води до 
повече стрес и затруднява справянето с него. 

○ Подобрете физическото си здраве: Много по-лесно е да се чувстваме добре със себе 
си, когато сме в добра форма и сме здрави. Заслужавате да бъдете най-добрата версия 
на себе си.

○ Поемайте предизвикателства: Един от начините да подобрите самочувствието си може 
да бъде да приемете предизвикателство. Това не означава, че трябва да направите 
всичко сами - част от предизвикателството може да бъде да потърсите помощ, когато 
имате нужда от нея - но бъдете готови да опитате нещо, което знаете, че ще бъде 
трудно да постигнете. Като успеете, ще покажете на себе си, че можете да постигнете 
нещо.





Дейност: Изграждане на самочувствие 

● В тази дейност от нас се иска да запишем повтарящите се негативни 
мисли за себе си и след това да намерим доказателства, които 
противоречат на тези твърдения. Запишете както твърдението, така 
и доказателствата, и продължавайте да ги преглеждате, за да си 
напомняте, че негативните ви убеждения за вас са неверни. 

● След като го направите, запишете 3 положителни неща за себе си и с 
течение на времето увеличавайте този списък! Помолете приятелите 
си, връстниците си и семейството си да споделят с вас нещо 
положително, което харесват във вас. 

● Промяната на мнението ни за самите нас е ключът към 
изграждането на самочувствието ни! 



Урок 3

Повишаване на самочувствието ви



Тема 1: Избор на нов път

Всеки има нужди и желания. Когато сме на добро място,
тези нужди и желания ни движат напред, така че да
отговорим на нуждите си или да постигнем целите си.

Целите могат да варират при различните хора, като
например да се справяме добре, да научим нещо ново, да
се гордеем със себе си, да печелим пари, да имаме добри
приятели, да бъдем пример за подражание за децата си.

Важно е да можем да определим нуждите и целите си и
какво ни мотивира да ги постигнем. Когато тръгваме по нов
път, е важно да сме наясно какво искаме да постигнем и от
какво се нуждаем, за да можем да съобщим това на
другите, така че те да ни подкрепят да направим промяна,
да променим поведението си и да постигнем целите си.



Тема 1: Избор на нов път

Не бива да забравяме, че за да поискаме
помощ и да започнем да променяме
живота си, за да не се връщаме към
старите си навици, е необходима смелост
и много отдаденост.

Мотивацията за постигане на резултати е
различна, но най-често тя може да бъде
почерпена от семейството, религията
и/или самоосъзнаването, както и от
осъзнаването, че животът е нещо повече
от това, което може да сте преживели в
миналото. Има възможности за избор и
помощ, когато решите да направите
промяна.

Чуйте историята на Хезрон Браун: вдъхновете се!



Тема 2: Фактори, които оказват влияние върху самооценката ни

Както може да се очаква и както вече научихме, самооценката е сложна и има много фактори, които допринасят 
за нея, независимо дали са положителни или отрицателни, вътрешни или външни за нас. Разгледайте следния 
списък и започнете да отбелязвате тези, които се отнасят за вас:

• Обвързаността със съпруга/съпругата и родителската роля са положително свързани със самооценката 
• Омъжеността и възрастта са свързани с по-ниско самочувствие
• По-високото образование и по-високите доходи са свързани с по-висока самооценка Ниският социално-

икономически статус и ниската самооценка са свързани
• Самотният живот (без близки хора) е свързан с ниско самочувствие.
• Безработицата и инвалидността допринасят за по-ниско самочувствие
• По-зрялата личност и емоционалната стабилност са свързани с по-висока самооценка.
• Социалните норми (значението на мнението на приятелите и членовете на семейството) за тялото и 

навиците за упражнения са отрицателно свързани със самочувствието,
• Упражненията, самоефикасността и самореализацията са положително свързани със самооценката 



Тема 2: Фактори, които оказват влияние върху самооценката ни
Ефектите от социалните медии: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Проучванията показват, че използването на социалните медии оказва 
отрицателно въздействие върху самочувствието. Този ефект е лесен за 
разбиране. Хората са социални същества и се нуждаят от общуване с 
другите, за да бъдат здрави и щастливи; но ние също така използваме 
хората около нас за сравнение, за да измерваме и проследяваме 
собствения си напредък в работата, взаимоотношенията и живота като 
цяло. Социалните медии правят тези сравнения по-лесни от всякога, но 
това, което е в социалните медии, не е представително за реалния 
живот. 

• Рядко виждаме тъгата, провала и разочарованието, които съпътстват 
ежедневието на хората; вместо това виждаме перфектна картина, 
хронология, пълна само с добри новини, и кратки публикации за 
постижения, успехи и щастие.

• Не е необходимо да се отказвате от социалните медии, за да поддържате 
здравословно самочувствие - просто ги използвайте разумно и ги 

й     И й  б   



Тема 2: Фактори, които влияят върху самооценката

Това видео от Лео Гура в Actualized.org дава 
определение за самооценка, описва елементите на 
самооценката и факторите, които влияят върху нея. 
Той споделя защо самооценката е важна и как може 
да бъде развита и подобрена.

Предприемане на следващата стъпка



Тема 3: Предприемане на следващата стъпка

Въпреки че изграждането на солидно самочувствие може да отнеме време, 
възможно е да дадете старт на този процес:

1. Помислете добре за първопричината(ите) на вашата несигурност: първата стъпка е да ги 
опознаете. Идентифицирането на събитията, които са довели до ниско чувство за собствена 
стойност, може да предостави ценна информация за оспорване на тези негативни убеждения.

2. Използвайте бележките от упражненията, които попълнихте за "Негативно говорене за себе 
си", за да ви помогнат да идентифицирате негативните мисли и да започнете да ги заменяте 
с положителни черти, които притежавате.

3. Бъдете добри към себе си. Ако се окаже, че сте прекалено негативно настроени към себе си, 
спрете и помислете как бихте се чувствали, ако някой каже тези неща за близък приятел или 
член на семейството. Проявете същото съчувствие, което бихте оказали на приятел или член 
на семейството, към себе си.



Тема 3: Предприемане на следващата стъпка

4. Изгответе план. Поставете си постижими и реалистични краткосрочни цели, които да 
изпълните през следващата седмица. Постигането на нещо, без значение колко малко, може 
да бъде отличен стимул за мотивацията и самочувствието ви.

5. Отпразнувайте успеха си. Когато постигнете цел или завършите предизвикателство, 
отбележете постижението с празненство. Отделянето на време, за да оцените успеха си и да 
се насладите на момента, може да ви даде вдъхновението, от което се нуждаете, за да 
продължите пътуването си към по-здравословно самочувствие. 



Тема 3: Предприемане на следващата стъпка

Дейност: Поставяне на реалистична краткосрочна лична цел, която да бъде 
изпълнена през следващата седмица

1. Запишете целта си
2. След края на седмицата помислете дали целта е постигната - Да или Не
3. Ако сте я постигнали, запишете си какво сте направили, за да постигнете 

целта си, какви стъпки сте предприели, за да я постигнете, и как сте се 
почувствали след това. Не забравяйте да празнувате!

4. Ако не сте постигнали целта си, обърнете внимание на 
предизвикателствата, с които сте се сблъскали, блокирал ли ви е някой, 
как сте се чувствали. След като сте записали това - сега направете план 
как ще го направите по различен начин следващия път и кой може да ви 

    !



Допълнителна литература

• Ето само извадка от някои от най-популярните и добре приети книги за самооценката:
• Самочувствие: Матю Маккей, доктор по философия (Amazon)
• Ръководен дневник за самооценка от Матю Маккей и К. Съткър (Amazon)
• Десет дни за самоуважение от д-р Дейвид Д. Бърнс (Amazon)
• Шестте стълба на самооценката: Шестте стълба на самооценката от водещия пионер в тази област Натаниел 

Бранден (ако не сте голям читател, вижте анимираното видео с ревю на книгата по-долу) (Amazon)
• Работна книга за самооценка от д-р Глен Р. Ширалди (Amazon)
• Работната книга за самооценка за тийнейджъри: Schab, LCSW (Amazon): Дейности, които да ви помогнат да 

изградите увереност и да постигнете целите си.
• Believing in Myself (Вярвам в себе си), E Larsen & C Hegarty. (Amazon)
• "Да бъдеш себе си: ръководство за деца за повишаване на увереността и самочувствието" от Уенди Л. Мос, 

доктор по философия (Amazon)
• Healing Your Emotional Self: A Powerful Program to Help You Raise Your Self-Esteem, Quiet Your Inner Critic, and 

Overcome Your Shame by Beverly Engel (Amazon)

https://positivepsychology.com/books-self-esteem-worth-image/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Cognitive-Techniques-Assessing-Maintaining/dp/1626253935/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Guided-Journal-10-Week-Harbinger/dp/157224402X/
https://www.amazon.com/Days-Self-Esteem-David-Burns-M-D/dp/0688094554/
https://www.amazon.com/Six-Pillars-Self-Esteem-Definitive-Leading/dp/0553374397/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Workbook-Glenn-Schiraldi-PhD/dp/1626255938/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Workbook-Teens-Activities-Confidence/dp/1608825825/
https://www.amazon.com/Believing-Myself-Esteem-Daily-Meditations/dp/0671766163/
https://www.amazon.com/Being-Me-Boosting-Confidence-Self-Esteem/dp/1433808846/
https://www.amazon.com/Healing-Your-Emotional-Self-Self-Esteem/dp/0470127783/


Пост-тест 

Въпрос: Какво е самоуважение?

1. Мнението на даден човек за себе си.
2. Мнението на даден човек за някой друг.
3. Мнението на даден човек за група хора.

Въпрос: Какво представлява ниската самооценка?

1. Когато на някого му е трудно да намери нови приятели
2. Когато някой няма увереност за това кой е и какво може да направи
3. Когато някой е срамежлив и тих



Пост-тест  

Въпрос: Нещата, които влияят на самочувствието ни, са различни за всеки

1. Истински
2. Фалшив

Въпрос: Можете да насърчите здравословното самочувствие в живота си, като:

1. Записване на положителни неща за себе си
2. Признаване на това, в което сте добри
3. Да бъдеш добър към себе си
4. Всичко от горното



Препратки

● Woolfe, S. (2019) Какво се случва, когато самооценката ви е твърде висока? Available from: 
www.healthyplace.com/blogs/buildingselfesteem/2019/3/what-happens-when-your-self-esteem-is-too-high   

● Канал за по-добро здраве (2021) Самочувствие. Достъпно от: 
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/self-esteem

● Cherry, K. (2021) Какво е самооценка? Достъпно от: https://www.verywellmind.com/what-is-self-esteem-2795868

● ТЕЗИ ЧЕТИВА БЯХА ИЗБРАНИ ПРЕЗ АВГУСТ 2021 Г. 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/self-esteem
https://www.verywellmind.com/what-is-self-esteem-2795868


Отказ от авторско право

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация. [Номер на проекта: 2020-1-CZ01-KA204-078333].

Всички аудио-визуални материали са получени свободно от безплатни онлайн платформи за стокови
изображения и/или YouTube и прилагат законите за справедлива употреба, без да нарушават авторските права.
Ако смятате, че авторските права са били нарушени, любезно се свържете с нас на www.rechance.eu, за да
разрешим въпроса по най-добрия начин.
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