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Социализация е процесът, при 

който човекът усвоява 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. 

 

 

Социализацията се подпомага на 

първо място от семейството; след 

това от средата и мрежата от 

контакти, които поддържа 

семейството; от образователните 

институции (детска градина, 

училище); от връстниците; от 

медиите. 

 

 

През отделните възрастови 

периоди социализацията 

изглежда по различен начин. 

Задачата на новороденото  е да 

изгради базово доверие в света 

и другите. За прохождащото 

дете е важно да опознае 

предметите. В предучилищна 

възраст се развива 

самостоятелността и стремежът 

към автономност. 

Шестгодишното дете усвоява 

инициативността и разбирането 

за своето място в обществото, 

както и това на другите. 

 

 

Децата с аутизъм следва да 

бъдат водени – стъпка по стъпка, 

през всеки етап на 

социализацията, от своите 

родители, разширено семейство, 

учители, терапевти.  

 

В най-ранното взаимодействие 

с родителите детето усвоява 

основата за успешно общуване  

и социализация, а именно – 

споделено внимание и 

удоволствие, имитация и др.  

 

 

Следващата стъпка към 

социализацията е изграждането 

на умения за самообслужване.  

В ранна възраст това са 

уменията, които се използват за 

да се поддържа външния вид, 

хигиената и здравето: 

 Лична хигиена – къпане,    

миене на зъби, поддържане 

на външния вид като цяло; 

 Обличане и събличане – в 

това число и правене на 

подходящ избор на дрехи 

 Хранене – включва и умения 

за приготвяне на храна 

 Умения за използване на 

тоалетна 

ЩЕ НАМЕРИТЕ УЕБИНАРА 
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Идея за 

собственото 

положение в 

социума и това 

на другите. 

Умения да бъдеш 

в група – уменията 

за игра и да 

спазваш правила. 

Умения за 

самостоятелност 

и независимост. 

 

Социализацията 

започва още с 

раждането, с 

първите интеракции 

с основния грижещ 

се за детето. 

 
Cоциализация 

означава 

придобиване на 

социален опит от 

личността.  

 

Основите на 

социализацията 

се поставят в 

семейството. 

Самстоятелността в 

ежедневните умения 

е важен елемент, 

който подпомага 

интеграцията в 

детската градина и 

училище.  

Социализацията е 

преодължителен и 

непрестанен процес, 

който се извършва 

през човешкия живот, 

в интеракциите му с 

другите хора. 

Умения за 

общуване с 

другите. 
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Когато започвате да подкрепяте 

детето си в изграждане на 

умения за самообслужване, 

водете се от следните принципи: 

 

 Фокусирайте се върху             

едно умение. 

 

 Изберете умение, което да е 

подходящо за възрастта  

на детето ви. 

 

 Нека то бъде функционално 

– усвояването му да 

улеснява ежедневието на 

детето и семейството.  

 

 

Добра идея е и да стартирате 

с такова умение, което 

детето вече е започнало да 

усвоява – може да извърши 

самостоятелно няколко 

стъпки.  

 

 

Системно насочвайте 

вниманието на детето към 

умението, което сте избрали да 

развивате. Вербално или 

физически моделирайте фокуса 

на детето – погледа, 

движениенията, позицията на 

тялото, така че детето да ви 

съдейства, да е ангажирано и да 

участва в процеса.  

 

 

Успешна странегия при 

усвояването на ново умение e 

разделянето му на малки стъпки и 

фокусирането върху всяка една по 

отделно.  

Тези стъпки, подредени в 

логическа последнователност, 

представляват лесен начин да се 

запомни една рутина.  

Това на колко части ще се разбие 

дадена дейност зависи от 

възрастта и нивото на разбиране 

на детето.  

Използвайки този метод се 

създава последователен начин за 

изпълняване на даденото умение 

и така всеки в семейството може 

да учи детето по един и същи 

начин.  



Бихте могли да 

използвате и лист, на 

който да отразявате 

напредъка – до коя стъпка 

е стигнало детето в 

усвояването на умението, 

дали се справя 

самостоятелно или с 

помощ.  

Покажете на 

детето всяка 

стъпка и реда, 

по който да я 

изпълни.  

Нека някой друг да 

извърши 

действието по 

вашия списък, 

следвайки вашите 

инструкции.  

Водете си 

записки. 

Следвайте 

препоръките как да 

разбием едно 

умение на малки 

стъпки.  

Помолете за 

помощ.  

Кой от 

семейството 

може да се 

включи. 

Направете 

списъка от 

стъпки и 

започнете да 

практикувате. 

Вие изпълнете 

действието и докато 

го правите запишете 

всяко преминаване 

от една стъпка към 

друга. Поставете 

списъка в близост 

до мястото, 

където 

усвояването на  

умението от 

детето ще се 

случва. 
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Когато учите детето на ново умение за самообслужване, 

препоръчително е да използвате физическа подкрепа.  

По този начин осигурявате физическо напътствие за това как да 

бъде извършено даденото умение.  

С времето подкрепата от ваша страна трябва да намалява. 

 

Йерархия в оказването на подкрепа: 

1. Извършете действието с ръката на детето. 

2. Дискретно напътствайте физически детето – докоснете го, задайте посока на движение.  

3. Използвайте вербална подкана. 

4. Използвайте визуална подкрепа.  

5. Детето се справя изцяло самостоятелно 

 

 
Радвайте се на всеки малък 

успех и го показвайте на 

децата си. Бъдете 

експресивни!  

 

 

Бихте могли да започнете да учите 

детето на подходящите за възрастта и 

нивото му на функциониране умения, 

като стартирате от първата стъпка към 

последната или обратно, първо 

последната, след това предпоследната 

и т.н. 

Завършването на задача обикновено 

предоставя мигновен резултат и се 

явява мотивация. Ученето отпред назад 

може да бъде полезно за неща като 

запомянето на числа или адреси. Също 

така за някои хора с аутизъм следването 

на структура, която има ясно начало, от 

което се започва, и ясен край, би могла 

да бъде по-лесна за следване.  

 

Имайте предвид, че всеки човек е 

различен, така че подберете най-добрия 

подход за вас, вашето дете. 



Превърнете 

моментите на 

научаване в приятно 

прекараване за вас и 

детето ви. 

Забавлявайте се. 

Имайте предвид 

сензорните 

особености на 

вашето дете.  
Упражнявайте 

умения, които ще 

са нужни на детето 

в бъдеще. 

Структурата 

помага. 

Визуализирането 

помага. 

Рутината 

помага. 

Практикувайте 

колкото се може 

по-често. 

Използвайте 

всяка 

възможност. 

Въоражете се с 

търпение! Дайте 

време на детето си и 

на вас самите да се 

справите с 

усвояването на 

новото умение. Бъдете 

последователни. 
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За да изградим умения за 

независимост важен помощник 

 е визуализирането, под  

формата на дневен режим, 

график, табла. 

Визуалните средства са 

незаменим ресурс, не само  

когато става въпрос за 

овалдяване на конкретно  

умение, а и в построяването 

 на целия дневен режим на 

детето.  

С помощтта на визуалния  

график за деня по-лесно  

бихте могли да преминавате 

 от една дейност към дгруга 

 с по-малко подкрепа от ваша 

страна. 

 

 

Ако детето ви се напряга 

от това да вижда плана  

за целия ден, разбийте  

го на малки части – 

сутрин, следобед, вечер, 

например. 

 

 

Сложете графика на видно 

място в дома ви, нека е на 

нивото на очите на детето и 

заедно го преглеждайте или 

напомняйте на детето да го 

направи преди всяка стъпка. 

 

 

С времето, детето ви ще бъде 

способно да извършва 

дейностите с повишаваща се 

самостоятелност, да упражнява 

уменията си за вземане на 

решение, да комуникира с вас, 

да договаря своите желания с 

вас.  

 

 

Уменията за функциониране в 

ежедневието са задачи, които 

всеки човек извършва всеки ден, 

през целия си живот.  

Когато детето е научено да ги 

извършва самостоятелно по-рано, 

това ще направи живота му по-

лесен. Ще подобри качеството му 

на живот като цяло. 

Ще се отрази на всеки период на 

преход – от семейната среда към 

ходенето на детска градина, от 

детската градина към училище,  

от детство към юношество и от 

юношество към зрялата възраст.  



Включете 

детето в 

грижата за 

дома.  

За децата, изградили 

умения за независим 

живот, е много  

по-вероятно да водят 

по-самостоятелен и  

по-безопасен живот 

като възрастни. 

Уменията за 

почивка дават на 

детето възможност 

да се справи с 

моментите, когато 

е напрегнато.  

Научете детето да 

казва „не“ по 

приемлив начин. 

Изграждането на 

разбиране за 

концепцията за 

време учи на 

търпение. 

Започнете с 

малки стъпки.  

Подкрепете 

детето да 

изгради умения 

за прекарване на 

свободното 

време.  

Уменията за 

правене на избор са 

в основата за 

развиване на 

уменията за 

вземане на 

решение. 

Бъдете 

постоянни.  


