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Основите на успешното общество се 
изграждат в ранното детство

Основни моменти:
– Значимост на развитието на мозъка в ранните 

години: Опитът и преживяванията имат 
дълготрайно въздействие върху това как хората 
се развиват, тяхната способност за учене и 
техните възможности да регулират своите 
емоции.

– Както когнитивните, така и не-когнитивни (черти 
на характера) умения са изключително важни за 
ученето и успеха в живота.

– Разликите в способностите се появяват в ранна 
възраст и ранната намеса може да ги намали.

– Успешните стратегии включват ранна намеса и 
намеса, която е ефективна и честа.
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Развитието на мозъка зависи от 
взаимодействието и отношенията с
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раждане 6 years             14 years

Опитът и преживяванията моделират архитектурата на 
мозъка чрез свръх-производство последвано от отпадане 

на невронни връзки
(През първите години всяка секунда се образуват 700 синапси)



Невронните вериги се образуват в 
последователност отдолу нагоре

Първа година
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Slide by Center on the Developing Child, 
Harvard University



Source: C.A. Nelson (2008); Marshall, Fox & BEIP (2004).

Slide by Center on the Developing Child, Harvard University
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мозъчната дейност



Различията в нарастването на 
речника през първите години

Разлика от 30 мил. думи

16 мес. 24 мес. 36 мес.
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Source: Hart & Risley (1995) Slide by The National Scientific Council on the Developing Child
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Бариерите пред успеха в училище възникват 
преди детето да постъпи в училище

36

Езикови умения

(Median TVIP Score)

Най-бедни 25%

Най-богати 25%
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Source: Schady and Paxton (2005)

Slide by  Center on the Developing Child, 

Harvard University 
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Академичните способности при постъпване в 
детската градина според дохода на 

семейството

Source: Schulman, K., and W. S. Barnett. 2005. The Benefits of Prekindergarten for Middle-Income Children. NIEER Policy 
Report. New Brunswick, N.J.: National Institute for Early Education Research, Rutgers, The State University of New Jersey.



Разлики в постиженията според дохода 
и възрастта, Тест на Peabody

Source: Heckman, J. Skill Formation and the economics of Investing in Disadvantaged Children



Брой на рисковите фактори
Source: Barth, et al. (2008)
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Неблагоприятните условия влияят негативно върху 
развитието през първите 3 години

Slide by CDC, Harvard U.
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Неблагоприятни условия Source: Chapman et al, 2004
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Рисковите фактори за депресия в зряла възраст 
се коренят в неблагоприятните условия и 

преживявания в детска възраст 

Slide by CDC, Harvard U.
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Здравословни проблеми, свързани 
с ранните условия на живот

From Hertzman

Source: Neal Halfon, lCHD 2013



% на децата < 5 год., които са с изоставане в растежа по 

региони, 2004

WHO 2006
WHO 2006

Къде се намират децата по света 
днес? 



Положението на нашите деца: критично 
състояние по отношение на ученето и 

развитието

• 200 милиона деца са в риск да не 
достигнат своя потенциал за развитие 
(The Lancet 2007).

• 67 мил. деца са извън училище.

• 615 мил. деца (от 694 милиона деца в 
училище) са в риск от проблеми в 
обучението.



Ранното детско развитие може да 
намали тези ранни неравенства 

• Ученето е социално – голяма част от ученето 

се случва извън класните стаи. 

• Днес ние знаем, че какво, как и колко децата 

научават в училище до голяма степен зависи от 

социалните и емоционални компетентности, 

които те придобиват през първите години от 

своя живот.



Програмите за ранна намеса имат 
значение за децата в неравностойно 

положение

• Партньорство мед. сестра –
семейство 

• Училището на Пери (Perry)

• Проектът „Абеседериан“ 
(Abecedarian)



Дълготрайните положителни ефекти 
от предучилищното образование 



Резултатите от програмите за ранно детско 
развитие: Ефектът върху IQ намалява

Source: NIEER

Ефектът върху IQ 

намалява с времето, но 

дълготрайните ползи, 

като по-високите 

образователни резултати 

остават



Ролята на програмите за ранно детско 
развитие за бъдещото икономическо 

благополучие

Source: NIEER

Когато възрастните:
•Печелят повече
•Имат работа
•Извършват по-малко престъпления
•Използват в по-малка степен социални 
помощи



Програма, реализирана в Ямайка
(McGregor, Walker et al.)

• Последователен, дълготраен ефект на 
стимулирането върху:

– Образованието

– Самоконтрола и социалното поведение

– Доходите и трудовата заетост на 22 години

– Познавателните умения



Възвращаемост за единица инвестиран 
долар 



Знаем ли какво да правим?
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Възможности…
програми за ранно детско развитие

възраст

Компоненти на центровете за ранно детско 

развитие::

РДР & грижа (за родители и не само)

Учене чрез игра

Пренатална & постнатална подкрепа

Програми за подобряване на 

храненето Source: Founders’ Network
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Стратегии за подобряване на развитието о 
готовността за училище 

Раждане Късна кърмаческа Малко дете

6 мес. 12 мес 18мес. 24мес. 3год. 4г. 5г.

Кърмаче Малко дете Предучилищна възрастl

Бедност

Липса на подкрепящи услуги

Проблеми в семейството

Обучение на 

родителите

Четене на книжки на детето 

Адекватно възпитание

Готовност 

за учене Предучилищна 

По-ниска 
линия на 
развитие

Готовност за училище: 

социално-емоционално, 

фичическо, познавателно и 

езиково функциониране

Adapted from Halton N, McLearn K. Families with children under 3. What we know and implications for Results and Policy. In Halton, McLearn and 

Shuster eds. Child Rearing in America. Challenges Facing Parents and Young Children. New York, Cambridge University Press 2002



Елементи на Системата за ранно детско развитие
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Source: Neal Halfon, UCLA



Защо страните инвестират в 
ранно детско развитие?

• Развитието на мозъка през първите години 
определя здравето, ученето и поведението, 
които оказват влияние върху целия живот

• Увеличават участието на жените на пазара на 
труда

• Дават възможност на жените за по-
справедливо съвместяване на 
отговорностите, свързани с работата и 
семейството 

• Гарантират бъдеща работна сила (в 
условията на застаряващо население и 
намалена фертилност), и

• Намаляват съществуващите високи нива на 
детска бедност и ниски образователни нива



Какво знаем за важността на 
ранното детско развитие?

• Взаимодействието между гени и среда
– Ранното развитие на човека е един сложен 
и динамичен процес на взаимодействие 
между генетичните фактори и средата, 
природата и грижата

• През ранните години, грижите, 
стимулирането и храненето 
взаимодействат с генетичните 
предпоставки, като моделират мозъка и 
неговите структури, които влияят върху 
поведението, ученето, физическото и 
психичното здраве през целия живот.



Какво произтича от това познание

• Това което е направено или не е направено 

през първите години има дълготрайни 

последствия както за отделните индивиди, 

така и за обществата.  

• По-справедливо и ефективно е да се 

инвестира в програми за ранно детско 

развитие, които могат да развият потенциала 

на децата, отколкото да се плаща повече по-

късно, за да се преодолее нещо, което е 

могло да бъде избегнато



Интегрирано ранно детско 
развитие

Човешко развитие

Икономически 

растеж

Образование Здраве
Социален 

капитал
Равнопоставе

ност

Van der Gaag, World Bank



Заключение

Послания за хората, които определят 
политиките

� Да се интервенира рано, често и ефективно

� Да се осигурят достатъчно ресурси.

� Да се осигури необходимото обучение.

Да се формира ново поколение от компетентни 

професионалисти, които са запознати с ранното 

развитие на човека

� Проследявайте и оценявайте политиките 

• Правете оценка на детското развитие 

• Необходимост от оценка на въздействието



Единен подход към човешкото 
развитие

• Политиките имат значение. Нито един сектор не може 

да се справи сам.  

• Необходимост от промяна на парадигмата в 

политиката (здравна, образователна, социална 

закрила) – единна стратегия за човешкото развитие

– Преориентиране на политиките с оглед 

предотвратяване на рискове (чрез предварително 

разпределение), а не решаване на проблемите, 

когато те възникнат (преразпределение)

– По-голямо внимание върху първите години от 

живота, когато ефектът върху 

здравето/ученето/поведението е най-голям, а 

развитието на мозъка най-пластично.


