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Abstract: the process of socialisation and integration represents unity, and at the same time – a continu-
ous controversy between two aspects: socialisation and individuality . due to this, the process is a single upside 
stream – the entry of a child into the world of adults, in the social world .

every child is a unique personality with its individual qualities, interests, abilities and educational needs . 
every child with special educational needs has the right to be taught on an individual schedule with content, 
matching its own necessities and capacity . the general education kindergarten, in which the authors work and 
teach pupils with special educational needs has established a tolerant community and guarantees schooling, tu-
toring and mentorship for everybody .
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„Без истинска и всеотдайна обич към децата никой не може да бъде учител 
в най-дълбокия смисъл на това понятие“

Я. А. Коменски

процесът на социализация и интеграция представлява единство и едновременно постоянно възпро-
извеждащо се противоречие между две страни: социализация и индивидуалност . В това си качество той 
представлява единен възходящ поток, встъпване на израстващия човек в света на възрастните, в социал-
ния свят [1] .

Всяко дете е уникална личност със своите собствени качества, интереси, способности и образовател-
ни потребности и всяко дете със специални образователни потребности има право да бъде образовано 
по индивидуални програми, съответстващи на неговите способности и потребности . общообразовател-
ната детска градина в която работим и където се обучават и деца със специални образователни потреб-
ности е създала толерантно общество и осигурява възпитание и образование за всички .

Социализацията представлява реално израстване на детето, реализиращо се в два взаимно свърза-
ни процеса – социализация и индивидуализация, където се формира собствено социално съзряване и ак-
тивната творческа дейност . тук социализацията се явява като усвояване на човешките норми на общува-
не на детето, а индивидуализацията като постоянно откритие, утвърждаване и формиране на детето ка-
то субект . децата със Соп се нуждаят от интеграция, за да се формират като субекти, усвоили човешки-
те норми на общуване в обществото . Социализацията сама по себе си представлява акумулиране у чове-
ка на социални роли, норми и ценности на обществото, към което принадлежи . Вписването в социална-
та среда и приспособяването към нея се случва по пътя на подражаването и избора на ценности в проце-
са на общуване . под социализация на децата се разбира приобщаване към социалните норми на поведе-
ние и формирането на детето като личност на базата на общуването със Значимия за него човек . от зна-
чение е и цялостното му индивидуално психомоторно и познавателно развитие . ограниченият обем на 
общуване, който децата със Соп имат, също е трудност при социализацията им, тъй като това е вид бари-
ера за възприемане на поведенчески модели .

като учители в масова детска градина, пред нас се откри предизвикателството да социализираме 
и интегрираме в детската група дете със Соп . Срещайки се с родителите на детето им обяснихме, че те 
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трябва да възприемат времето прекарано на детето в детското заведение гъвкаво и , че ние ще проявява-
ме толерантност към онова, което се приема като изгубено и рисковано . В работата си с детето наблегна-
хме на плавността-наблюдавахме как една тема въздейства при работата ни с детето с друга тема . Стре-
мяхме се да създаваме в групата между децата винаги атмосфера на загриженост и желание да опозна-
ят детето със специални потребности, да разкрият неговите интереси, силните му и слаби страни . насър-
чавахме го и му показвахме, че неговите усилия имат успех, поглеждайки през призмата на индивидуал-
ните способности на детето и потенциала му за развитие . понякога, това че детето е успяло да сподели 
чувствата си е по-важно от това, че не може да различава цветовете . За учителите да се опитат да погле-
днат извън рамката на държавните образователни стандарти е едно от най-големите предизвикателства . 
но с „узряването“ на новите образователни практики, това става все по-достижимо в работната ни среда .

много важно е в детската група да има условия за приобщаване, архитектурата да бъде адекватна и 
адаптирана за приобщаване, но това не е достатъчно . Разбира се, това са благоприятни, но не основопола-
гащи фактори . необходимо е сърцата да бъдат отворени да социализират и ние да си позволим да взаимо-
действаме . и този, който посява знание, реформира и строи, е учителят, който ще даде предимство на не-
заменими ресурси за качествено приобщаващо образование . ето защо, нашите сърца на учителите също 
трябва да бъдат отворени [2] . ние разбрахме, че трябва да повярваме и видим себе си в процеса на посто-
янно приобщаване, че трябва да създаваме и пресъздаваме възможности за съвместно съществуване, да 
насърчаваме взаимодействието и сближаването в предизвикателствата, да създаваме разнообразни кон-
такти, за да трупаме нови знания, да планираме гъвкаво и целево, да разбираме, че близостта, търсенето 
на сходни гледни точки и разбирането, че познанието не принадлежи само на един, допринася за обме-
на, партньорство и сигурност на качествено приобщаване . ако учителят вярва, че приобщаването руши ба-
риери и, че тяхното преодоляване насърчава обмена в процеса на изграждане на знание и чувства, той ще 
осъществи своята основна роля да осигури приобщаващо образование, посявайки бъдеще, в което има по-
малко дискриминация и повече обединени усилия за интегриране и приобщаване [2] .

от опита си на детски учители осъзнахме, че непременно трябва да създадем съвместно партньор-
ство с родителите на детето, защото те бяха много ценен източник на информация и ресурс за помощ .

осъзнавахме, че това семейство преживява загуба и се опитва да се справи с тези трудни за него емо-
ции . усещахме, че неговите емоционални реакции, степента, до която се е справило с травматичното пре-
живяване, наличието на подкрепа от страна на близки и приятели, конкретният проблем на детето му и 
какви трудности, нужди и ограничения предлагат те, са фактори които ще усложнят нашата комуникация 
учител- родител .

За да бъде успешна социализацията на детето си поставихме за цел да създадем между себе си и ро-
дителите му взаимоотношения на сътрудничество и доверие . Знаехме, че такива отношения се създават 
трудно, не винаги се оказват възможни, но са необходимо условие по пътя на социализацията на детето .

динамиката на обществения живот и многообразието на житейските ситуации, в които ще попадне 
детето, са непредсказуеми . Затова смятаме, че нашата най-голяма помощ за детето бе формирането на 
умения, които му осигуряваха по-голяма способност да се адаптира в различни ситуации . Стремяхме се 
да изградим компетентност у детето, която да му помага да се ориентира в обкръжаващата го среда и да 
се оправи самостоятелно с възникнали проблеми от различен характер .

Разбрахме в работата си с детето, че във всеки етап от човешкото развитие трябва да се създават ус-
ловия за цялостно формиране на личността и за максимално използване на възрастовия потенциал, не-
зависимо от дефицитите, които детето със Соп има . актуалността на проблема –интеграция и социали-
зация на децата със Соп се обуславя и от необходимостта да се повиши ефективността на възпитателния 
процес чрез общуването между децата . устойчивостта на предпочитанията на децата едно към друго по-
казва, че динамиката на детските взаимоотношения е бавна, но изобретателна, което се обуславя в зна-
чителна степен от възрастовите и индивидуални особености на децата [1] .

нашата задача и то не маловажна бе превръщането на детето в личност, то да има възможност и да 
изпитва необходимост да се реализира като такава в обществото . Личността се развива като става част от 
обществените отношения чрез възпитание и усвояване на основите на материалната и духовна култура . 
детето формира лична позиция в рамките на обществените условия чрез отношенията си с другите хо-
ра . то опознава себе си чрез значимите за него хора, защото именно те се явяват носители на обществе-
ните отношения .

В групата детето се разви и овладя разнообразни действия характерни за хората, запозна се с функ-
циониращи национални традиции . тази среда по отношение на детето се явява важен фактор за цялост-
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ното му развитие . отношението на всички нас формира у детето специфични човешки чувства и ценнос-
ти . нашата цел за формиране на хармонична личност се състоеше не в ориентиране към обезценяване 
на детето, а в проява на взискателност и подпомагане към по-добро емоционално- социално развитие .

изводите до които достигнахме в нашата практика се свеждат до следното:
детето със специални образователни потребности е неделима част от света на своите връстници . то 

се нуждае от толерантност и подкрепа, за да се намали социалната му изолация и да се адаптира в общ-
ността . Съдействието от страна на родителите е една от най-важните предпоставки за успешното разви-
тие на детето със Соп . един от  основните проблеми при родителите на дете със Соп е свързан с трудно-
стите, които преживяват докато осъзнаят и приемат проблема на своето дете . от съществено значение е 
те да изградят реална представа за възможностите  на детето си , за собствените си възможности и отго-
ворности, за предстоящите промени в живота им, да бъдат по-активни участници в живота на своето де-
те, да прилагат у дома постигнатото от специалистите, как родителите да намерят нужната им специали-
зирана литература и къде са източниците .

образованието е право на всяко дете и в този смисъл интегрираното обучение се стреми да осигури 
достъп на всички деца до съответното подходящо достъпно и ефективно образование в тяхната общност . 
това образование започва в семейството и обхваща формални и неформални инициативи за образова-
ние в рамките на общността . то е и подход, който поставя детето в центъра на образователния процес и 
признава, че децата са отделни личности с различни потребности от обучение [1] .

ние вярваме, че с екипност, в духа на благоприятната работна атмосфера, с любовта ни към децата и 
ценностите, които носи всеки от нас ще продължим да успяваме да намираме и реализираме най-добри-
те начини, с които да осигурим максимално пълноценното включване на децата ни в обществото .
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