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ABSTRACT: The children’s pedagogical practice is strongly influenced by hereditary and 
congenital characteristics – environmental factors, personal role in the self-development 
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of social experience in the development and the self-pedagogical communication.
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Според A. В. Mудрик в науката за човека терминът „социализация“ идва 
от политическата трактовка, където първоначалното му значение е „колекти-
визиране“ – земя, инвестиционни стоки и т. н. Взаимствано от това и отразе-
но в работата на американския социолог Ф. Г. Гидингс тълкуваме, четерминът 
„социализация“ се използва в смисълблизък до модерния – „развитието на 
социалната природа или характер на индивида и обучение на човешкия ин-
дивид за социалния живот“. Социализацияе процесът, при който човекът ус-
воява отделния език, социалните ценности и преживявания (норми, нагласи, 
поведение, модели), културата, присъща на обществото, социалната общност 
или група. Възпроизвежда и обогатява социалните отношения и социалния 
си опит. При всички научни екипи, работили в тази област, се разглежда като 
процес, състояние и резултат от социалното формиране на личността. Инте-
ресът към социализацията до голяма степен се дължи на факта, че тя се явява 
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ключов проблем за обществото. Именно в процеса на социализация индиви-
дът овладява типично човешки черти като култура на общуване, език, начини 
на поведение, определени знания и умения, необходими за живота му в об-
ществото, колектив или група. Този трансфер на социален опит, реализируем 
задължително и единствено чрез социализацията, бележи „очовечаването на 
човека“. Специалистите са единодушни, че особено важна социализацията е 
в детско-юношеския период, когато се развиват психическите, когнитивните 
и социалните аспекти на личността, активно се формират начините на пове-
дение, усвояват се обществените правила и ценности. Много са факторите, 
които могат да стимулират социализационните процеси, допринасяйки по 
този начин за пълноценното изграждане и реализиране на личности в обще-
ството. Сред най-значимите фактори са семейството, училището, приятели-
те, връстниците, учителите, масмедиите и др. Истина е, че в нашето съвремие 
процесът на формиране на социални ценности придобива други измерения. 
Променя се етиката и културните правила, променя се отношението към 
свободата, честността, хуманността, скромността, милосърдието. Някои от 
тези категории придобиват ново значение, други, от особено важни и ценни, 
променят позицията си. Очевидна е необходимостта от преосмисляне и кон-
струиране на съвременна концепция за ролята и мястото на факторите, които 
имат съществено значение за ефективното социализиране.

Като процес, това действително е социално формиране и развитие на 
личността, и в зависимост от естеството на човешкото взаимодействие с 
околната среда се адаптира, като се вземат предвид индивидуалните харак-
теристики. Катоусловие – свидетелства за нуждата на такъв социум, който е 
необходим на човека за естественото социално развитие като личност. Като 
проява – това според нашия екип е социална реакция на индивида, основана 
на неговата възраст и социално развитие в системата на специфични соци-
ални отношения. Това се преценява от нивото на социалното развитие. В ре-
зултат на това можем да кажем, че се основава като основополагаща характе-
ристика на човека и на функциите му като социална единица на обществото 
в съответствие с неговата възраст. И тъй като обект на нашето наблюдение 
е детската възраст ние съотнасяме това, че в своето развитие дететоможе да 
изостане или да изпревари своите връстници. В този случайсоциализацията е 
резултат от социалния статус на детето спрямо останалите. Социалните цен-
ности възприемаме в широк и тесен смисъл. В по-широк смисъл те определят 
най-значимите социални явления и факти от действителността по отноше-
ние на тяхното съответствие или несъответствие с нуждите на обществото, 
социалните групи и личности. В по-тесен смисъл – това са най-моралните и 
естетически императиви, (изисквания) разработени от човешка култура и е 
продукт на социално съзнание. Социален опит е комбинация на социалното 
познание, навици и умения на отделния човек и способността му да живее в 
определено общество. Тя включва различни прояви на човешкото познание 
в областта на околната среда и самопознание, взаимодействие с други хора, 
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професионални дейности, извършване на различни социални роли. Наслед-
ствени и вродени, някои потенциални възможностиопределят детското пред-
разположение да се развива. В процеса на социалното развитие и образова-
ние детето може да се реализира, да се открои от останалите или да не се под-
чинява на някакво развитие. Има положителни и отрицателни предразполо-
жения към формирането на детето и неговата личност. Тези нагласи могат да 
бъдат разделени в зависимост от тяхното социално значение и перспективи. 
Положителните предразположения са най-подходящата основа за социална 
задача и стимулират насоченото развитие в процеса на социализация, който 
по-късно може да постигне големи успехи в самоусъвършенстването и себе-
осъществяването като човек. Това е от голямо значение в работата с деца със 
специални образователни потребности (и обект на нашето научно изследва-
не). Отрицателното предразположение – това са тези характерни особености, 
които или го ограничават до възможност за социално развитие, или имат 
ясно изразен негативен социален характер и това може да засегне неговото 
социално развитие. В социалната педагогика има биогенно (биогенетическо) 
и социогенно (социогенетическо) направление, определящи уникалността на 
социалното развитие и перспективите за образование на човека. При търсене 
на пътища за постигане на образователни резултати и на критерии за тяхно-
то оценяване е разработена нова методология на съвременното образование, 
заложена в компетентностния подход. Неговата специфика отразява новите 
реалности като социални потребности, икономически приоритети и домини-
ращи тенденции в глобализиращия се свят. Затова и целите на съвременното 
образование са свързани не толкова с придобиване на знания, умения и на-
вици в определена област, а по-скоро с развитие на кръгозор за хуманитарни 
ценности, за интегрално (междудисциплинарно) възприемане на действител-
ността–реална и виртуална, заедно със способности за това. Анализирането 
на съвременните констатации и определения обобщават тезата, че именно 
компетентностният подход се основава на съвременната парадигма за разви-
тие на междудисциплинарни науки и технологии, на образование, интегрира-
що техните постижения. В този смисъл и компетентностният подход може да 
се разглежда като новопарадигмален план за реализация на образователната 
дейност, разгърната до „ключови компетентности“ като очаквани резултати 
от нея.

Поддръжниците на биогегенното (биогенетическото) направление вяр-
ват, че човешкото развитие се предопределя от наследствеността. Именно от 
това зависи какъв ще бъде човек и в бъдеще време. От гледна точка на науката 
този подход не е достатъчно основание. Наследствеността определя само въз-
можностите, но не е достатъчна за социалното развитие на индивида. Нужни 
са съответстващи условия за тяхното прилагане, както и понякога значител-
ни частни права на участие.

Отрицателното наследствено предразположение се корени в семейства, 
в които един или двамата родители са алкохолици, наркомани, имат умствени 
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увреждания и т.н. и тук намираме условия, които могат да бъдат трансфор-
мирани в ограничения(например в процеса на растеж на детето). Наблюваме 
области на работа с такива деца, предотвратяващи възникването на условия, 
които биха могли да стимулират развитието на техните негативни предразпо-
ложения и позволяват да се осигури и до голяма степен да се ограничи въз-
можността за тяхното негативно социално развитие и образование. Това по 
същество е превантивна социална-педагогическа работа с конкретено дете и 
не само с него, но и с най-близките му в средата, особено с родителите (или 
лица, които ги заместват). Поддръжниците на социогенното (социогенетиче-
ското) направление в педагогиката вярват, че индивидът, който по рождение 
е динамично развиващ се, може да „добави“ в себе си по-лесно това, което 
обучаващият желае.

В реалния живот обачене всеки може да създаде и развие у детето, това, 
което би искал обучаващият. Ако детето не е предразположено към факта, 
че то може да се развива – перспективите ще бъдат ограничени. Има случаи, 
когато учителят не осъзнава и не реализира собствения си позитивен потен-
циал в развитието и образованието на детето. Постига формирането на та-
кива качества, които впоследствие да имат отрицателно въздействие върху 
собственото му развитие и себереализация. Характерно е, че ако не се вземат 
предвид възможностите на детето, е възможно то да се „пробие“ илида се 
унищожи като човек. Последиците от тази образователна дейност понякога 
може да доведат до сериозни социални и лични проблемии тогава ще бъде 
нужна значителна помощ от психиатър или психолог.

Ж. Е. Военкинова [5, с. 389] акцентира на факта, че „Начинът на живот 
се определя от всеки човек съзнателно и самостоятелно. Независимо колко е 
обучаван и възпитаван в това отношение, ако той не е осъзнал значението му, 
никой и с нищо не би могъл да го промени в положителна насока или да му 
повлияе“.

Научните теории са единни по това, череалният живот диктува необхо-
димостта от единство не само на биогенни и социогенетични подходи, но и на 
специалисти в образователната работа с детето. В процеса на социалното раз-
витие и образованието на детето трябва да се имат предвидиндивидуалните 
особености и възможности. В същото време трябва да да се създаде подходя-
що условие, позволяващо да се даде пълен и целесъобразенподход, развиващ 
индивидуалните и други характерни особености и на по-специалнотодете.

Факторът среда – пряко или косвено влияе на индивида: семейство, 
детска градина, училище, училищен персонал, самоличност на учителя, не-
формални младежки групи, които включват и деца, медии, книги и т. н. И. 
Бронфенбренер определя четири групи от такива фактори, които влияят на 
социализацията на детето. Те включват: микросредата– заобикаля човека от 
раждането и има най-значително въздействие върху развитието му (което, 
между другото, включва: семейство, родители, условията на живот, играчки, 
книги, които детето чете, и т. н.); мезосистемата – взаимовръзка между раз-
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лични жизнени области определящи и същественно влияещи на действащото 
възпитание (училището и семейството, асоциация, която включва членове на 
семейството, семейната среда, улиците, където децата прекарват времето си, и 
др.); екзосистемата– са публични институции, органи, административни уч-
реждения и т. н. (те косвено засягат социалното развитие и образованието на 
детето); макросистемата – нормите на културата и субкултура, философски 
и идеологически позиции, преобладаващи в обществото (тя изпълнява регу-
латорна система за контрол за повишаване на човешки изградените среди).

Мудрик определя три групи фактори, които влияят върху социализа-
цията: 

• макрофактори – пространство, планетата и света като цяло; 
• мезофактори – етно-културни и регионални условия, средства за ма-

сова комуникация; 
• микрофактори – институции за социализация (семейство, предучи-

лищна възраст, училище, университет, работа в екип), религиозни 
организации, партньорска група и субкултура.

Основните причини за десоциализация са подчинени на различни фак-
тори. Специално място отделяме на личностни, възпитателни и среда. Това, 
което трябва да кажем за десоциализацията е, че играе положителна или от-
рицателна роля в живота и социалното развитие на детето. Личностните фак-
тори се характеризират с потенциала и състоянието на детето, сдържането 
и активността в естествена за него среда, привични за него действия, спо-
собстващи неговите. Привържениците на биогенното направление считат, че 
развитието на човека е предопределено от наследственото предопределено 
състояние. Именно от него зависи и отговорът на въпроса какъв може да ста-
не в бъдеще време. От позицията на науката такъв подход няма достатъчно 
основание. Наследствеността определя само възможностите, но не е доста-
тъчна за социалното развитие на личността. Нужно е съответстващо условие 
за неговата реализация и личностно участие.

Положителната роля се свежда до това, че тя помага освобождаването 
от негативнатия социален опит; допринася за придобиването на нови пре-
живявания, разширяване на неговите социални функции. Данните от този 
фактор се използват във възпитанието, в рамките на корекционните мерки 
за реформа. Отрицателната (негативната) роля на десоциализацията е, че се 
губи натрупаният положителен социален опит, необходим за естественото и 
самостоятелно самореализиране.

Между социализация, де-социализация и ресоциализация, съществува 
тясна връзка и взаимозависимост. Този фактор осигурява безценна помощ 
в образователната работа в процеса на реформа и превъзпитание на детето. 
Социализацията започва още при раждането и продължава през целия му 
живот. В процеса то научава натрупан социален опит на човечеството в раз-
лични сфери на живота, който му позволява да извършва някои жизнени со-
циални роли.
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Овладяването в детска възраст на социалната роля е постепенно, в съ-

ответствие с неговата възраст и жизнената среда. В процеса на социализация 
преминава определени стадии (етапи) и степени. Прилагат се различни под-
ходи за разделянето на етапите на социализация: спонтанни, относително-
контролирани и самоуправляващи се. Още 1920-те години са наблюдавани 
и изолирани фази, насочени към анатомичните и физиологичнитепромени в 
тялото на детето. Известно е, че Д. Б. Елконин предлагавъзрастовапериодиза-
ция на психичното развитие, базирана на промяната на водещите дейности: 
деца в предучилищна възраст – игра, младши гимназисти – обучение, подра-
стващи – интимна (лична) комуникация, юноши-образователни и професио-
нални дейности.

Въвежда се в руската школа концепцията за периодизация на разви-
тието на личността, определяна от вида на дейности и отношения на инди-
вида с някои референтни за него групи. Известно става, че съществуватетапи 
на човешката социализация в зависимост от отношението му към трудовата 
дейност: 1) досоциална (детството); 2) импулсивна (ранна детска възраст); 
3) самозащитна (в ранна детска възраст); 4) конформистка (късно детство); 
5) съзнателна (юношество); 6) автономна (зрялост); 7) интеграционна (при 
възрастни); В. А. Каган: 0) incorporative (детство); 1) импулсивен (от 2 до 7 го-
дини); 2) царски (7–12 години); 3) междуличностни (13–19 години); 4) инсти-
туционална (началото на зрелостта); 5) интериндивидуален (възрастни). По 
характер на отношенията към трудовия процес: ранна социализация, трудова 
социализация, следтрудова социализация.

Основните степени от човешката социализация са: идентификация, 
инди ви дуализация, персонализация. Всеки индивид е специален със своите 
възможности и функции. Той е носител на индивидуалната идентичност в 
една общност от другите. Терминът „индивид“ понякога в научната литера-
тура се използва като синоним на индивидуалност. Трябва да споменем, че 
севъвежда понятието и видовете идентификация за характеризиране на про-
цесите на асимилация на едно дете за неговите значими модели на поведение: 
първичнаидентификация в ранна детска възраст – една примитивна форма 
на емоционална привързаност към майката на детето; вторичнаидентифика-
ция – проява на защитен механизъм. Според Фройд малкото дете се опитва 
да идентифицира засебе си най-важния човек за него. То копира някои от 
характеристиките на поведението на тези лица. Детето се идентифицира с 
любимия човек или с хората, които мрази или им завиждапо отношение на 
идентификацията на възрастния.

В процеса на социалио-педагогическата практика се развиват отдел-
ните функции за формиране на личността. Това означава, че всичко което е 
присъщо на едно дете, се научава дори повече от това – оригиналност, уни-
калност, придобива уникална идентичност. Индивидуалността е специален, 
отличителен елемент, характерен за отделния човек. Уникалността на детско-
то проявление е в света на своите способности и стремежи, лични взаимо-
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отношения и смисъл на живота. Заедно с индивидуализирането съществу-
ва „deindividualization“– загуба на самосъзнание и страх на оценка от страна 
на социалната среда, което срещаме по-често при работата със специалните 
деца. Среща в групови ситуации, при които е осигурена анонимност и не се 
фокусира вниманието върху личността. Това се случва при определени усло-
вия, в обществени организации, в институции, понякога в детска градина и 
училищните групи. Подобно явление се случва, когато стриктно регулираме 
живота и дейността. Административно, активно и непрекъснато използваме 
авторитарна педагогика. В процеса на наблюдение на тези процеси на социа-
лизация се случва да откроим персонализация, при която обектът получава 
перфектно представяне на живота си пред другите хора и може да действа в 
обществения живот като личност. Има и обезличаване – като последица от 
отчуждаването при някои практики.

Деперсонализация е възможна не само като следствие от самата дей-
ност на другите, но също и като „следствие“ на неговите недостатъци или 
грешките на някой друг. Личността на детето и детето със СОП се формира 
в процеса на социалното развитие. В по-широк смисъл е традиционно и под 
това се разбира детето като субект на социалните взаимоотношения и съзна-
телни педагогически дейности. В тесния смисълдетето, което е обект на сис-
темата, се определя чрез включване в обществените отношения, генерирани 
в съвместна дейност и комуникация. При детската педагогическа практика 
силно влияние оказват наследствени и вродени характеристики, екологич-
ни фактори, факторът среда, личната роля в самостоятелно развитие, само-
усъвършенстване. Като обект той притежава значителна роля в процеса на 
усвояване на социален опит за развитието и самостоятелното педагогическо 
общуване.

Направени бяха наблюдения за осъзнати и неосъзнати въздействия и 
на различни педагогически подходи в процеса на обучение, като се наблю-
даваха резултатите при децата със специални грижи. Резултатът показа, че в 
началното развитие(в ранния етап от неговата възраст) ролята на личност-
та на педагога, майката(най-близкия) е най-активна в неговото проявление. 
Вследствие на това с развитието на възрастта това ще има значение за него-
вата активност в работата, активност в обществения живот, саморазвитие и 
самоусъвършенстване.

Фактори, които обуславят самоизявата на детето и бяха анализирани 
след наблюдението и направените анкети на различни възрастовиетапи, това 
са – играта, ученето, общуване и професионалнаподготовка.
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