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SUMMARY: The report represents the basis of the formation processes of social
atribution at the child, known by the name Theory -Of-Mind (ToM). Theory, the cre ators of
which are considered David Premack and Guy Woodruff (1978) . ToM explores the
opportunities for people to understand psychological processes engaged in the minds of the
other.
Children develop completely ToM approximately in increase 4 -5 years, when the child
is capable to study itself and another.
Basis ТоМ - sotsiokultural konstruktivism (Vigotsk y). Children have an opportunity to
participate in various situations and in various social contexts. In these situations cooperate
with the various people - adult and peers. The experience of communication is going and
becomes complex.
Children's participation in cultural activities under the direction of the other allows them
to internalize social mental tools. This is in the Proksimal Development Zone - a range of
tasks that children can not even perform only, but can perform with the help of more skilled
partners in the area.
Children’s Intersubektivity develop in their interaction in the game - a process in which
participants starting the game with different positions reach mutual understanding.
From the positions of ToM, the game is one of the areas in which children show an
early ability to incorporate different and seen presented to the same object or purpose.

ПРЕДИСТОРИЯ. Проблемът за връзката между абстракциите на морала и с етивността на опита е поставен още от Сократ преди 2400 год ини.
Способността да се разбират и осмислят умствените процеси на другите хора
играе жизнено важна роля в социалните взаимодействия.
С течение на времето, все по -често се подчертават социалните функции на ч овешкото познание.
Основната класическа теория от 50-60-те години на ХХ век за начина, по който
хората разбират и обясняват поведението на другите хора е Теорията за социалн ата атрибуция (Ф.Хайдер, Е.Джонс, К.Дейвис, Х.Кели – в условия на дефицит на и нформация, хората приписват определени качества (психически свойства, личностни
характеристики, способности) на наблюдаеми от тях хора (вкл. и на самите тях), пр авят умозаключения за вероятните причини за тяхното поведение и прогнозират вер оятността за различни действ ия и техния резултат в бъдеще.
Атрибуцията може да е ситуационна, диспозиционна ( личностни качества) и каузална.
Предшественик на „Теорията на съзнанието” е Ж.Пиаже (1929) с изследванията
на детския интелектуален реализъм - неспособност да се различи умст вената абстракция и реалния случай, своята и чуждата гледни точки (егоцентризъм) и размин аванията в място и време. Преломната точка е възрас тта 7-8 години.
През 90-те години на ХХ век редица изследвания (Astington, Gopnik, 1991; Case,
1992) оспориха тезата на Пиаже .
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Формирането на детското съзнание е основен проблем в психологията и педаг огиката през последните две десетилетия (Astingon, 1993; Lewis , Mitchell, 1994;
Wellman, 1990).
“ТЕОРИЯ НА СЪЗНАНИЕТО” (THEORY -OF-MIND, ToM). В момента „Теорията
на съзнанието” е една от най-новите и динамично развиващи се области, свързани с
развитието. Като най-адекватен превод на понятието считаме този на Юлияна Сто янова: „Теория на менталните състояния и модели”. В този текст ще ги използваме к ато синоними.
Теорията, за създатели на която се считат Дейвид Премак и Гай Уудръф (David
Premack, Guy Woodruff, 1978) изследва възможностите на хората за ра збиране на
психичните процеси, извършващи се в съзнанието на другия.
Всичко започва с опити да се определят възможностите на съзнанието при шимпанзета. Оказва се, че значението на техните експерименти е по -голямо за хората.
Според теорията, човек има вродена потенциална способност да разпознава ,
разбира и на тази база да предсказва състоянията на другия човек, включително желанията, убежденията и емоциите му, без да му приписва св оите собствени.
Основанията на ТоМ са наблюденията, знанията, убежденията и най -вече причинните обяснения.
През 80-те години най-активните изследователи са Wimmer, Perner, Baron Cohen, Leslie, Frith, Astington, Harris, Olson, а през 90-те: Jenkins, Davis, Pratt, Hall,
Frank, Ellison, Lalonde, Chandler, Raver, Leadbeater, Sullivan, Winner , Hopfield.
Освен изследванията на нормалната психика, са правени такива на връзката
между дефицитите на ТоМ и п сихологически проблеми – аутизъм, шизофрения, пар аноя.
ОТНОСНО ТЕРМИНА „ТЕОРИЯ”. По думите на Уудръф: „казвайки, че един и ндивид притежава „теория на съзнанието”, имаме предвид, че той е способен да пр иписва душевни състояния на самия себе си и на другит е … тази дедуктивна система
се счита за теория, защото първо тези психически състояния не са директно набл юдаеми и второ, защото системата може да бъде използвана за прав ене на хипотези,
особено отнасящи се за поведението на с ъщества от един и същ вид”.
Wellman доказва, че това е валидно дори и за малките деца:
 Способни са да използват знанието си за душевните състояния като рамка,
която им позволява да разбират и предполагат поведението на другите. Дори
и да не разпознават винаги лъжата, самите те я изпо лзват.
 Имат съзнание за онтологическото различие между психично и физическо
(въпреки че все още правят някои грешки) .
 Не само имат съзнание за наличието на психични състояния, но и за техните
взаимовръзки в една цялостна система.
СУБЕКТИВНОСТ НА МЕНТАЛНИТ Е СЪСТОЯНИЯ И МОДЕЛИ. Тъй като менталните състояния са вътрешни и субективни, те няма как да бъдат верифицирани
осезаемо като конкретна реалност. Затова и може да ни се стори, че нещо или няко й
не е това, което е наист ина; може да повярваме, че обектите им ат свойства, каквито в
действителност не притежават; да повярваме в неща, които не с ъществуват.
НЕДОРАЗВИТОСТ НА МЕНТАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И МОДЕЛИ. Следствия от
дефицитите са трудности в социалните отношения:
 неразбиране на емоционалните реакции и липса на чу вствителност към инт ересите на другите;
 трудности в предположенията какво би могъл да знае другият;
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грешки в атрибуцията (обяснение на конкретното поведение на човека) ;
невъзможност да се предположи какво мисли другият за някое дейс твие;
невъзможност за разбиране на шегата, лъжата и метафората;
неразбиране на мотивите, стоящи зад някое действие.

НАЧАЛНА ВЪЗРАСТ НА ФОРМИРАНЕ НА МЕНТАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И М ОДЕЛИ. Изследванията, правени през 90-те години на ХХ век от Baron -Cohen,
Tomasello, Knuger, Rather, Brethe rton, Beeghly, Wellman, Estes, Astington, Jenkins,
Mayes, Bartsch, Olson, Harris показват, че:
 Още на 9-18 месеца може да се установи способността да се разпознават
„желанията” на другите.
 Около 2 год. започват да разбират думи от типа на: помислете, знайт е, искайте, желайте, вярвайте, помнете, забравете и т.н.
 2-3 години е началото на още незрялата „Теория на съзнанието” у детето
 Около 3-4 години болшинството деца са в състояние да разбират чуждото
мнение, да разбират действията на хората . Става качествено изменение: насочване от желанията към убежденията . Разбират, че има различия в мнен ията.
 Около 4-5 год. детето е в състояние да осмисли себе си и другите като само стоятелно и различно мислещи и чувстващи субекти
СОЦИОКУЛТУРНИЯТ КОНСТРУКТИВИЗЪМ – ОСНОВА НА ТЕОРИЯТА НА
СЪЗНАНИЕТО. Основната постановка на Виготски е социокултурният конструктив изъм – невъзможността за абстрахиране от контекста и отделно да се изучава детск ото развитие. Това е възлов момент в изследванията на Теори ята на съзнанието.
Хората строят своята представа за света като съвкупност от имащи см исъл
фрагменти в течение на процеса на социален обмен.
Децата растат и имат възможност да участват в различни ситуации в различни
социални контексти – вкъщи, в градината, на улицата. В тези с итуации си взаимодействат с разнообразни хора – възрастни и връстници. Опитът от общуването се
натрупва и си взаимодейства – става комплексен и многоконтек стен.
Детското участие в културни действия, под ръководството на другите им позв олява да интернализират социалните мисловни инструменти. Това става в зоната на
проксимално развитие – диапазон от задачи, които детето не може още да изпълнява
само, но може да изпълнява с помо щта на по-квалифицирани партньори в пределите
на зоната.
Децата развиват интерсубективност при взаимодействието си в играта – процес,
при който участниците, започващи играта с различни позиции достигат взаимно ра збиране.
Общуването с възрастни, особено в културния контекст на семейството влияе
върху езиковото развитие, емоционалния опит.
РОЛЯ НА ИГРАТА ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕНТАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ И МОД ЕЛИ. Играта е една от областите, в която децата показват ранна способност да съ вместяват и премислят различни представи за един и същ обект или цел. Изследванията на Leslie, Rosen, Schwebel, Singer през 90-те години установяват връзка между
развитието на Теорията на съзнанието и умението на детето да се преструва, да и грае на уж. Придобиването на умение да се играе симулативно (на уж), в края на младенческата възраст е предшественик на Теория та на съзнанието.
Сред изследваните корелати на ТоМ е заблуждението – разминаването на истина и действителност. Децата трудно разбират, че хората мислят и действат в съо тветствие с представата си за света, която е различна от факт ическата.
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Три годишните деца са неспособни да различат възглед и действителност Flavell, Green (1983).
Първите опити да се различи едното от другото е около 4 години. Около тази
възраст децата започват да се съмняват в „честността” на хората (Gopnik,
Astington, 1988).

РОЛЯ НА ЖЕЛАНИЕТО И НАМЕРЕНИЯТА.
По време на детството става преход от желание към убеждение като основа на
обяснението на своето и чуждото поведение.
В детската игра желанията се проявяват в ситуации на избор на р оли.
„Умишлено”, „обмисляно” и „нарочно” са хара ктеристики на умишленото, пре днамерено, съзнателно, целенасочено действие.
Съгласуването на детските намерения и желания контекстуално са взаимосвъ рзани. В игровата ситуация децата имат намерение да играят някаква роля, основана
на съответните им желания. Разногласията между тях често са свързани с различн ите им намерения.
РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА СВЕТА ЧРЕЗ ИГРАТА. Детството е
време на сложно конструиране на представата на детето за света. Това става в соц иалното взаимодействие с другите хора и в диалога с тях и основно в играта.
От гледна точка на конструктивизма, детето е активен участник в процеса на
разбиране на света, който процес е генетически, ресурсно и социокултурно огран ичен.
Като социални същества, една от най -важните задачи за чов ека е развитието на
социалните и комуникативни умения, за да може да си взаимодейства с другите хора.
Почти винаги, в социални условия, подсъзнателно и съзнате лно, човек отчита и се
опитва да разбере чуждите и своите чувства, желания, убеждения, намерения и нагласи.
ДЕТСКАТА ИГРА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОСМИСЛЯНЕ НА СВЕТА. Ролята на
играта за детското когнитивно развитие се дефинира от класиците: Пиаже, Виготски,
Брунер. Тя е активно поведенческо формирование и адаптив ен механизъм за познавателно развитие.
Играта се дефинира по много начини, например: „поведенчески групировки , които се реализират в поддаващи се на описание и репродукция контексти, изискващи
забележимо разнообразни действия” (Rubin, Fein, Vandenberg, 1983).
Играта е важна обкръжаваща среда за д ецата, за да се тренират социалните им
взаимодействия.
Игрите се играят по правила – независимо дали са предварително определени
или се уговарят в хода на играта. Правилата са свързани със значения и разбиране.
Те създават проксимална зона за развитие (Ви готски), в която детето взаимодейства
със социално по-компетентни.
ВИДОВЕ ИГРИ. Детето участва в различни по своята значимост за социализ ирането си игри. Има множество класификации:
 Ш.Бюлер: функционални (сензорно -моторни игри), игри на илюзии, рецепти вни игри (гледане на картини, слушане на приказки), конструктивни игри и к олективни игри.
 Ж.Пиаже: игри на упражнение (игри, при които се осъществява просто упра жняването на известни функции, без определен сюжет или правила), симв олични игри (детето си пред ставя липсващ предмет или замества реалният
предмет с въображаем) и игри с прав ила.
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Г.Пирьов: предметни игри (с предметите от околната среда, без да следват
определени правила и без да се включват в някакъв сюжет), творчески игри
(на основата на предметни те, но се отличават от тях по това, че играчките и
предметите се включват в някакъв сюжет, а детето влиза в определена роля,
сюжетно-ролеви игри) и игри с правила (изграждат се по определено от по рано съдържание и по известни установени правила, без чието спазване не
може да се участва в тях).
Много важна е класификацията на игрите според социалния им контекст на
Parten (1932): свободни игри, уединени игри, игри със зрители, свидетели , паралелни игри, асоциативни игри и съвместни (кооперативни) игри.
Santrock (2000) също дефинира различни игри според отношението на позн авателни и социални аспекти: сензомоторна/практическа игра, игра на
уж/символична игра, социална игра, конструктивна игра,

ИГРОВА СИТУАЦИЯ И ИГРА . Игровата ситуация въвлича детето в един въ ображаем свят. Участието в него изисква детето да осъзнава своите и чужди нагласи и
желания. Изследванията, направени през 90 -те години от Custer, Lillard, Estes,
Wellman, Woolley, Woolley, Wellman отнасят този аспект към въ зрастта 3 години.
Според Lillard (2000), игровата ситуация включва:
 Актьор,
 действителност, подлежаща на симулация,
 насочване на мисловните представи ,
 проектиране на действителността, познаване фактическата и игровата ситуация,
 преднамерено проектиране на представите.
ИГРА И КУЛТУРНИ ВЛИЯНИЯ. Няколко изследвания: Dunn (1991); Perner,
Ruffman, Leekam (1994) Perner, Ruffman, Leekam (1994)
 Връзка с броя на децата в семейството: децата, въвлечени в социално вза имодействие с братя, сестри и други близки роднини – деца, се справят подобре с представите за другите.
 Ако в семейството се водят много разговори за чувствата и поведението на
другите, за техните намерения и действия, тогава и ТоМ се изгражда по-рано
и по-пълноценно.
 Детската игра води до количествени и качествени различия между децата в
зависимост от тяхната култура. Играта е повлияна от културно определените
методи на социализация (Farver, Kim, Lee, 1997) .
 Културният светоглед (worldviews) предаден чрез фолклора и митологията
формира мисленето в етноса. Играта има важно значен ие в този процес на
инкултурация (Wellman, Gelman, 1998) .
ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
 Децата непрекъснато използват в ежедневието си своето контекстуализирано
познание.
 Като възрастни ние не винаги разбираме детската култура, тъй като се опи тваме да я тълкуваме от позиц иите на нашите ТоМ, тези на децата са много
различни.
 Чрез организирането на играта, ние (възрастните) стимулираме развитието
на тяхното социално познание чрез различните взаимодействия с връстн иците им в техния реален социален свят.
 Децата не само разби рат ТоМ на другите, но също така и прилагат това ра збиране в своите игри.
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