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Abstract: The report discusses issues related to the processes of inclusion in early organized forms of edu-
ca  on both theore  cally and technologically. The highlights of it refer to: basic parameters of tolerance in so-
cio-pedagogical aspect and its projec  ons in the sphere of educa  on; adop  ng and prac  cing a tolerant a   -
tude towards the dis  nc  on of each person (child) as a signifi cant goal of early childhood educa  on; concre  z-
ing the understanding of the diff erence in childhood and the age specifi cs of the primary awareness of the dif-
ference from others; the importance of a structured and organized inclusive environment (posi  ve and devel-
oping) in ins  tu  ons that have to realize early childhood educa  on; norma  ve aspects of the inclusion of early 
childhood educa  on in the ins  tu  onal forms; research parameters of the issues of inclusion in early childhood 
educa  on - a   tudes of professionally involved people and assessment of the environment in the kindergartens.
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Особена актуалност и значимост в социално-педагогически план има проблемът за възможности-
те на ранното детско образование относно изграждането на толерантно отношение към различието ка-
то иманентна характеристика на всеки човек (дете) и за възприемането и прилагането на приобщаващи 
практики в детските градини и ясли.

Компонентите на толерантността като социална норма на поведение са: социална възприемчивост 
на взаимодействащите си субекти и проява на интерес на всеки от тях към особеностите на другия; при-
знаване на равенството в позицията на партньорите в общуването и взаимодействието; отказ от домини-
ране и насилие над другия; готовност за приемане на другия такъв, какъвто е; доверие и умение за из-
слушване на другия; способност за съчувствие, съпреживяване, за помощ и подкрепа на всеки от парт-
ньорите във взаимодействието към другия.

Целта „да се практикува толерантност” за нуждите на мира, правосъдието, спазването на човешки-
те права и съдействието на социалния прогрес, е заявена в Устава на ООН. В един от основните докумен-
ти на ЮНЕСКО Декларацията за принципите на толерантността1 (1995 г.) се представя базовото разбира-
не за толерантност, определяно като зачитане, приемане и оценяване на многообразието от култури и 
на всички форми и начини за проява на човешката същност, като хармония в различието. Тя се реализи-
ра чрез знанията, откритостта и общуването. Толерантността не се свързва с проявите на снизходителност 
или даване на привилегии и отстъпка, а с активно отношение, провокирано от признаването на универ-
салните човешки права и фундаменталните свободи на другите. Тя произтича и е следствие от факта, че 
хората, различаващи се по естествен начин по своя външен вид, положение, реч, поведение и ценности, 
имат правото да живеят в съгласие и едновременно с това да запазват своята индивидуалност. То също 
така означава, че възгледите на един човек не могат да бъдат налагани на другите хора. Толерантността 
трябва да се осъществява от индивидите, групите и държавните и обществените институции.

 „Ученето да се живее заедно” е един от четирите „стълба” (да се научим да учим; да се научим да бъ-
дем; да се научим да правим; да се научим да живеем заедно), на които трябва да се основава образо-
ванието на 21 век. То включва „формиране на разбиране на другите хора, на тяхната история, традиции и 
духовни ценности... и помага на хората да развият нова чувствителност, базирана на разбирането за на-
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шата нарастваща взаимозависимост...”. При определянето на съдържанието на образованието трябва да 
се има предвид, че другите три „стълба” дават основата на „ученето да се живее заедно”2.

Разбирането за различието в общ план е, че то е вътрешно присъщо на човека и се основава на него-
вата генетична база, която е предпоставка за качествената специфика в траекторията на развитие. Детето 
още в ранна възраст формира неповторима индивидуалност и уникална личност със съответстващите им 
проекции върху неговите ориентации и стремежи към придобиване на знания, умения и опит.

Различните деца са: от различен етнос, от различна раса, от двуезична среда – билингви, от различ-
на религиозна общност, надарени деца, деца със специални образователни потребности – сензорни на-
рушения – нарушено зрение или увреден слух; физически увреждания; умствена изостаналост; езико-
ви-говорни нарушения; специфични обучителни трудности; емоционални или поведенчески нарушения; 
нарушения на общуването и комуникацията; хронични заболявания, които водят до СОП; множество ув-
реждания.

Осъзнаването на собственото различие от другите хора обикновено започва да се наблюдава през 
третата година, когато настъпва кризата на самостоятелността, или т.нар. „криза на третата година“, ко-
гато се появява „Аз-а“ в резултат от първичната самоидентификация или възприемането на себе си като 
отделен от другите човек. През този възрастов етап за детето вече са важни половата му принадлежност, 
неговата външност като характерни особености и пр. Заедно с това то има готовност постепенно да запо-
чне да разбира, че и другите хора и деца се различават от него. С помощта на речта като средство за ко-
муникация детето успява да обозначава някои различия: „Марти има очила, а аз нямам.», „Аз съм голя-
ма и мога да си измия ръцете сама, а Мими не може, защото е бебе.» и пр. Чрез допускане и стимулира-
не на такъв тип изказване за обозначаване на различни характеристики при сравняване с другия, се съ-
действа за постигане на успешно и адекватно самоопределяне на детето, а в последствие и за изгражда-
не на реална оценка на поведението на хората и самооценка на собственото поведение.

Съществуват неоспорими научни доказателства, че индивидуалните различия по отношение на раз-
витието и ученето се определят от познавателните интереси, възможности и способности, повлияни от 
наследствените предпоставки, от миналия опит и средата на живот и възпитание, в частност от взаимо-
действието с другите; от физиологичните особености; от склонностите, навиците и мотивацията. Показа-
телни индикации в това отношение са времето, последователността и степента на успешност при овла-
дяването на отделните умения, които често варират в широки граници (например речевото развитие).

Многообразието на културни, етнически, религиозни, езикови, родови схеми, модели и ценности, 
както и тяхното влияние върху развитието и ученето на детето от ранна и предучилищна възраст пред-
поставя приемането, разбирането и оценяването на тяхната уникалност и вариативността на социалните, 
в частност, на възпитателните взаимодействия.

Съществено внимание в съвременната социално-педагогическа среда се отделя на децата със специ-
ални образователни потребности, чиято ранна проява се изразява основно в нарушения или затруднения 
в развитието на моториката (обща и фина), на когнитивното развитие (възприемане, задържане на вни-
манието, ориентиране в пространството и времето, говора и запаметяването), на емоционално-волевото 
и социалното развитие (спазване на режим, разбиране и спазване на правила, контрол над поведение-
то), при регулиране на активността и вниманието (хиперактивност в поведението).

Децата с различни видове и степен на увреждания и с проблеми в развитието, както и тези, които са 
изложени на риск в това отношение, изискват ранно оценяване на индивидуалните възможности, специ-
ално внимание, адекватни възпитателни и образователни стратегии, както и ефективна подкрепа и под-
ходящи терапевтични практики при установена необходимост.

Необходимо е да се подчертае, че нетипичните или различаващи се от възприетите норми на разви-
тие прояви или поведение, не означават непременно, че са неуспешни за детето. Те предполагат устано-
вяване, разбиране и подкрепа, осигуряване на условия, пораждащи чувство на сигурност, комфорт и уве-
реност, стимулиращи активност.

Акцентирането върху потребностите на детското развитие, върху съхраняване и стимулиране на ин-
дивидуалността и нейната удовлетворяваща изява, налага позицията на възрастния по отношение на де-
тето във възпитателното взаимодействие да бъде ориентирана към установяване, обогатяване и реали-
зиране на неговия личностен потенциал.

Благополучието на малкото дете в голяма степен зависи от грижите и позитивната среда, която въз-
растните му осигуряват. Прилагането на възпитателни и образователни модели, адекватни на установе-
ните характеристики на възрастовия период, за които те са предназначени, както и на индивидуалните 
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особености, представляват значим компонент от нея, подкрепящ и стимулиращ развитието. Разбиране-
то, че детето е в центъра на социално-педагогическата система и че тя е призвана да гарантира достъпа 
до качествени грижи, възпитание и образование още от най-ранна възраст, е общовалиден ориентир при 
тяхното конструиране и реализиране.

Доброто равнище на психолого-педагогическа подготовка и личностна мотивация на родителите и про-
фесионалистите, както и прилагането на научнообосновани, актуални стандарти и стратегии за възпитание 
и ранно образование, на подходящи играчки и материали, помагала за деца, биха могли да осигурят успеш-
но реализиране на значими възпитателни и образователни цели в малките възрастови периоди.

Успешното реализиране на приобщаването в ранното детско образование предполага: ново разби-
ране, позитивна нагласа и приемане на многообразието; адекватна промяна в институционалните поли-
тики; разработване и прилагане на ефективни практики в институциите за ранно детско образование. Ос-
новни акценти и предизвикателства в този план са структурирането и адаптирането на средата съобраз-
но различните потребности на децата и преодоляването на съществуващите бариери (ограничена или не-
достъпна физическа среда; негативни или стигматизиращи нагласи в социалната и образователната сре-
да; дефицит на специфични подходи, педагогически цели, съдържание и технологии, адекватни на инди-
видуалните особености и различия на всяко дете; недостатъчно съдействие и подкрепа от социалните и 
здравните институции) пред ефективното включване в процесите на образование и социализация в дет-
ските заведения.

Най-същественото в идеята за приобщаването в образованието, включително и в неговите ранни 
форми е това, че всички деца са обучаеми, но понякога поради индивидуалните им различия се появя-
ват „бариери пред играта, научаването и участието”. Те могат да бъдат преодолявани чрез промени в сре-
дата, включително и образователната, която е необходимо да съдържа достатъчно стимули за развитие-
то на детето във всички основни области – физическо, двигателно, социално, емоционално, когнитивно 
и езиково.

Споделените теоретични параметри на проблема за различието, толерантността и приобщаването в 
ранното детско образование имат своята проекция в новите нормативни документи – Закона за предучи-
лищното и училищното образование3 и Наредбата за приобщаващото образование4.

В Закона за предучилищното и училищното образование се посочва, че реализирането на образова-
нието като национален приоритет е необходимо да съответства на принципа за равен достъп до качест-
вено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, както и че приобщаващото образова-
ние е неизменна част от правото на образование.

Това трябва да се гарантира от институциите в системата на предучилищното и училищното образо-
вание, които са ангажирани да осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата съвместно с дър-
жавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. Особено важен акцент е оси-
гуряването на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 
уменията на децата. 

Подкрепата за индивидуалното личностно развитие се осъществява в съответствие с образователни-
те потребности на всяко дете и с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на учене-
то и приобщаването и на необходимостта от подходяща подкрепа.

В този смисъл, особено важно е осъществяване на ранно оценяване на потребностите от подкрепа за 
личностно развитие на децата, което да се извършва в началото на процеса на ранно образование. В нор-
мативните документи е регламентирано то да се реализира от педагогическите специалисти в детската 
градина и включва ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения. При 
постъпване за първи път в детска градина за децата от 3 години до 3 години и 6 месеца индивидуално и 
със съгласието на родителя/грижещия се прилага скрининг тест, като в зависимост от резултатите се оп-
ределя потребността от предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие [1].

Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина гарантира включване на детето в подхо-
дящи разнообразни дейности в зависимост от неговите индивидуални потребности, както и участие и из-
ява на всички деца в групата за целите на превенцията на обучителните затруднения.

Важно е приобщаването, да започне в ранните години от развитието на всички деца, включително и 
на тези със специфични нужди, като особено място в този процес имат съществуващите форми на ранно 
образование. Те притежават голям потенциал за структуриране на подкрепяща среда, ориентирана към 
индивидуалните потребности на детето, с акцент създаването на възможност за общуване с връстници и 
други деца. Взаимодействието със себеподобни стимулира по естествен път различни активности, което 
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се отразява особено позитивно на децата, при които индивидуалните различия са причина за известен 
дефицит на социални контакти и комуникация. Едновременно с това е възможно да се реализират и це-
ли, свързани с възпитаването на толерантно отношение и поведение по отношение на индивидуалните 
различия при децата/хората и тяхното приемане.

Организираните форми за ранно образование могат да предоставят подходящи условия за овладява-
не и усъвършенстване на основни социални, познавателни, двигателни и езикови умения, съдействат за 
развитие на индивидуалните способности на детето. Освен това, регламентирането на обществени фор-
ми за ранно образование има важна роля за преодоляване на неравенствата и предоставяне на равни 
възможности на всички деца. 

Проблемът за приобщаването в ранното детско образование е предмет и на редица актуални изслед-
вания. В процес на проучване са нагласите на учителите и другите педагогически специалисти от детски-
те градини относно приобщаващото образование, както и осъществяване на оценка на средата в детски-
те градини в този контекст. Текущо национално проучване се осъществява от екип експерти с подкрепа-
та на УНИЦЕФ България.

Първичните резултати от него дават основание да се определят някои позитиви, но и предизвикател-
ства, свързани с по-ефективното осъществяване на приобщаването в ранното детско образование.

Един от основните му компоненти е изследване на нагласите на учителите от детските градини към 
различни аспекти на приобщаващото образование и на взаимовръзката им с множество фактори. Полу-
чените данни подчертават значимостта на професионалния стаж и опит, както и на квалификацията на 
педагогическите специалисти за адекватното ориентиране в проблематиката и ефективното прилагане 
на подходящи педагогически технологии. Анализът позволява да се постави акцент върху проблеми във 
връзка със съществуващи дефицити в теоретичната и практическата им подготовка и квалификация, как-
то и върху недостатъчната конкретна и функционална помощ и подкрепа от други компетентни специа-
листи, от хората в екипа на детската градина, от родителите.

При наблюденията във връзка с оценяването на средата в детските градини се установява определен 
дефицит по посока на: приемането на разнообразието – липсват материали, свързани с расово културно-
то разнообразие, подобна тематика рядко присъства в педагогическите и ежедневните ситуации, а пер-
соналът рядко инициира разговори за приликите и разликите между хората; прилагането на индивидуа-
лен подход към отделни деца, особено в рамките на свободните дейности и в регламентираните педаго-
гически ситуации. Важно е да се подчертае и регистрирането на недостъпност на пространството за деца 
и възрастни с увреждания, липса на достатъчно достъпни мебели, осигуряващи значителна мекота и на 
такива, предназначени за различна специфична дейност, както и на място за уединение и необходимото 
оборудване за него. Тук може да се отбележи и дефицитът на достъпни и разнообразни материали и сти-
мули за творчески занимания на децата, особено важни за приобщаването: книги с художествени тексто-
ве и картинки; изобразителни и конструктивни материали; детски музикални инструменти и други мате-
риали за музикални дейности.

Идентифицирането актуалните нагласи на педагогическите специалисти и състояние на средата в дет-
ските заведения и преодоляването на установените проблеми е предпоставка за повишаване на качест-
вото на грижата и образованието в групите на детската градина и за ефективния процес на приобщаване.
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