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Въведение и дефиниции

Въведение

Настоящият документ е резултат от изпълнение на проект за взаимно учене и обмен 
на опит в сферата на ранното детско развитие, финансиран от международната 
асоциация „Стъпка по стъпка“ (International Step by Step Association). Дейностите 
са пряко свързани и с мисията на Национална мрежа за децата да работи за 
заздравяване и улесняване на сътрудничеството между сходните неправителствени 
организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и 
благосъстоянието на децата. Проектът има за цел изграждане на капацитет за 
подобряване и разширяване на услугите в сферата на ранното детско развитие 
и образование, с акцент върху маргинализирани общности. В рамките на проекта 
се осъществи дискусионно-обучителен семинар в София с участието на 
15 организации-членове на Национална мрежа за децата и представители на три 
неправителствени организации от Македония, които работят за детското развитие 
и образование в ромска общност. Участниците в проекта посетиха няколко добри 
практики за развиване на услуги по ранно детско развитие – една в София и три в 
Скопие, Македония. 

Публикацията няма за цел да отговори на всеки възможен въпрос или да предостави 
изчерпателна информация, а да постави темата за ранното детско обучение и грижа 
в дневния ред на политици, експерти и професионалисти и да предложи възможни 
гледни точки и подходи. 

Целта на този документ 
е да представи обобщен 
анализ на ситуацията, 
сходните предизвикател-
ства в България и Маке-
дония, както и препоръки 
в областта на ранното 
детско развитие. Акцент 
е поставен върху услуги-
те по ранно детско разви-
тие и изграждане на ро-
дителски капацитет сред 
най-непривилегировани-
те групи в обществото. 

Детска къща „Слънчеви усмивки“ – Търговище
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Дефиниции

Ранно детско развитие: 
Ранното детско развитие включва физическото развитие и здраве, познавателното 
и езиково развитие, както и придобиването на важни социални и емоционални 
умения от детето от раждането до навършване на 8 години. Политиките за ранно 
детско развитие включват цялата необходима подкрепа за децата и семействата, за 
да се гарантира правото на живот, закрила и пълноценно развитие на всяко дете. 
Те обхващат адекватни здравни услуги за бременната жена, майката и бебето, 
пълноценно хранене за бременната и кърмеща жена, бебето и детето, осигуряване 
на възможности и среда за ранно учене и качествено образование в ранна възраст, 
подкрепа на семейството, развитие на общността и др. 

Образование и грижи в ранна детска възраст: 
Терминът „образование и грижи в ранна детска възраст“ (ОГРДВ) се отнася до пуб-
лично финансираните и предлагани услуги за деца, които не са достигнали задължи-
телната училищна възраст. „Образование“ и „грижи“ са обединени във фразата, за 
да се подчертае, че услугите за деца до 7-годишна възраст могат да включват физи-
ческо обгрижване, но следва да включват и възможности за учене и развитие.1

Множество международни проучвания и изследователски доклади върху ранните 
години от живота предоставят необорими аргументи за това колко решаващо е 
ранното детство за здравословното състояние, образованието, социалното включ-
ване и цялостния успех и щастие в живота на човека. Формирането на уменията за 
живот е динамичен процес. Колкото по-рано детето свикне с формиране на умения 
и знания в живота си, толкова по-вероятно е да се превърне в успешен възрастен. 
Колкото повече обществото закъснява да инвестира в децата, за да им даде равни 
възможности за развитие, толкова по-трудно и скъпо ще бъде да компенсира про-
пуснатите ползи и да поправи щетите за икономиката на по-късен етап. Програмите 
за развитие в детска възраст са много важен инструмент за ранна намеса в живота 
и развитието на децата, за да компенсира за неравенствата в рамките на семейната 
среда. Тези програми спомагат за подобряване нагласите към посещаването на учи-
лище, когато детето навърши съответните години, за намаляване на криминалното 
поведение, повишаване на производителността на работното място и намаляване 
на неблагоприятните последици за здравето при децата, когато пораснат. 

1   „Обучение и грижи в ранна детска възраст в Европа: справяне със социалните и културните неравенства“, 
Европейска комисия, 2009  

Според различни проучва-
ния, програмите за ранно 
детско развитие имат висока 
възвръщаемост на инвести-
цията и високо съотноше-
ние на разходи към ползи. 
Тези програми имат много 
по-висока икономическа 
възвръщаемост в сравнение 
с програмите, прилагани на 
по-късен етап от живота, като 
например курсове за профе-
сионално обучение, пробация 
и рехабилитационни програ-
ми, курсове за ограмотяване 
на възрастни и др.

Ползите от ранното детско развитие
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Образованието и грижите са неразривно свързани от самото раждане на детето. 
Международната класификация на ЮНЕСКО определя ранното детско образование 
като „ниво 0”, т.е. базово ниво за образователните равнища. Възприемането на този 
цялостен подход за ранно развитие на познавателните, физическите, социалните и 
емоционалните аспекти изисква програмите за ранно детско развитие да имат ясен 
образователен компонент. 

Макар образователният компонент да е важна детерминанта на програмите за 
ранно детско развитие, той не е достатъчен. Емоционалната стабилност и чувството 
на доверие се изграждат също през първите няколко години от живота на детето и 
по-късно стават основа за всички важни взаимоотношения - с връстници, колеги, 
партньори и по-възрастни, и дори със собствените деца.

Интервенциите, свързани с услуги за ранно детско развитие, са от полза не само за 
децата, но и за обществото, като не бива да се забравя и икономическият компонент 
на услугите – по-висока възвръщаемост на ранните инвестиции. Добрата грижа 
в детството води не само до повишени когнитивни  умения, но и до по-добра 
социо-емоционална грамотност. Това на свой ред има за резултат по-добра моти-
вация за посещение и успеваемост в училище, по-добър социален статус на детето 
като възрастен и по-ниски разходи за обществото за здравни услуги и правосъдие. 

От особено значение за намаляване на неравенствата в семейната среда и ранно 
компенсиране на дефицитите са услугите, насочени към деца от непривилегировани 
групи. Именно с такива деца работят приоритетно професионалистите и практиците, 
които се събраха на дискусионно-обучителния семинар и обсъдиха успешните аспе-
кти и предизвикателствата в работата си.

Детският мозък се 
развива изключително 
бързо в този период 
и връзките между 
нервните клетки в 
мозъка се изграждат 
чрез взаимодействие с 
най-близките до детето 
хора, като остават 
непроменени до края на 
живота.

Център за социални инициативи Надеж – Скопие



4  •  Ранното детско развитие в България – предизвикателства и перспективи

Ситуационен анализ

Данни и факти

•   България е на едно от първите места в ЕС по смъртност на децата до 1 година 
(517 починали деца до 1 година през 2014, в сравнение с 489 починали деца през 2013 г.) 

•   През 2014 г. относителният дял на децата с материални лишения е 58.4%;

•  Нетен коефициент на записване в детските градини – 82.9% за 2014/15 г.;

•  83.6% за 2013/14 и 82.1% за 2012/13 г.;

•   Препоръка за обхват на 95% от децата на възраст между 4 години и задължителна 
училищна възраст;

•    31 489 деца са в детски ясли в края на 2014 г. от общо 270 440 деца на възраст между 
1-4 години;

•    Етнически и социални неравенства в обхвата на децата;

•    През 2013 година 8991 жени без здравно осигуряване са родили, като много от тях 
са нямали достъп до здравни грижи по време на бременността;

•   6,5% от децата до 5 години са с изоставане в растежа;

•   41% от децата на възраст 6-11 месеца са с анемия, което може да има сериозни 
последствия за развитието и здравето на детето;

•   През последните 3 години ежегодно средно 2000 деца в ранна възраст постъпват 
в домовете за деца, основно заради бедност или увреждания;

•    За последните 3 години ежегодно средно около 7100 деца преминават през детските 
педагогически стаи за извършени противообществени прояви;

•    Много деца от най-бедните семейства остават извън обществените детски градини; 

•   Средно около 5800 деца годишно през последните години напускат училище още 
в начален етап;

•   Около 40% от 15 годишните ученици са с ниски умения в областта на четенето, 
а 47% – в областта на математиката.

Относителен дял на децата, 
които живеят в материални лишения

Осигурени деца; 
42%

Деца, които живеят в 
материални лишения; 
58%

2014 г.
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Предизвикателствата пред услугите за ранно детско развитие в България в момента 
не са малко, въпреки направените много инвестиции и проекти от страна на 
държавата и неправителствения сектор в тази посока. Положителна стъпка също 
така е признаването на важността на ранното детско развитие и все по-честото му 
споменаване като част от разработване на политики по линия на изкореняване на 
бедността, подкрепа за семействата, подобряване на майчиното и детско здраве, 
обучителни интервенции и др. 

Макар с отчетена значимост в стратегическите документи, ситуацията на практика 
е белязана от различни по характер трудности в отделните региони. В големите 
градове продължават да не достигат места в яслите и градините и съотношението 
деца-възрастни да е твърде високо (в полза на първите), докато в малките населени 
места или изобщо липсват услуги, или дори при наличие на такива семействата 
не успяват да покрият месечната такса и да осигурят възможност на детето да се 
възползва от услугата. 

България има добре развити политики и мерки, ориентирани към потребностите на 
малките деца и техните семейства. Осигуреният достъп до безплатни здравни грижи 
за децата, политиките за защита на майчинството и платеният отпуск за оглеждане 
на дете, развитата система за предучилищно образование и закрила на детето са 
сред най-важните постижения, които подпомагат пълноценното развитие на децата 
в ранна детска възраст. Тези политики са предпоставка за гарантиране на най-висок 
стандарт на грижа на всяко дете. 

Данни от изследване на Националния статистически институт сочат, че през 2014 г. 
всяко седмо от десет деца (72%), чиито родители са с начално или без образование, 
живее в бедност. Само 3,2% от децата на лица с висше образование живеят в риск 
от бедност, или приблизително 23 пъти по-малко от децата, живеещи в домакинства 
с начално или без образование на родителите. Рискът от бедност при децата в 
домакинства с родители със средно образование е четири пъти по-висок от този при 
децата с родители с висше образование.  Това отново показва, че услугите по ранно 
детско развитие, особено за деца от непривилегировани групи, имат потенциал да 
скъсат порочния цикъл на бедността и социалното изключване. 

В същото време обаче 
налице са редица нега-
тивните тенденции по 
отношение на ключови 
индикатори за детското 
благосъстояние, които 
показват, че национал-
ните политики и ин-
ституционална рамка 
не са в състояние да 
отговорят на нараснали-
те неравенства в обще-
ството и потребностите 
на децата и семейства-
та, особено на тези от 
най-уязвимите слоеве 
на населението.

Младежки културен център – Скопие Център Надеж – Скопие
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В България все още не са легализирани услугите, основани на взаимопомощ 
и сътрудничество между семействата в отглеждането на децата на базата на 
споделено разбиране и общи принципи и правила, като родителските кооперативи, 
дневната грижа, асистент на майката и др. 

Политиките и практиките са в голяма степен разпокъсани, без достатъчна 
координация и съгласуваност между различните сектори, както на ниво планиране, 
така и на ниво предоставяне на услуги. В тази връзка в свой доклад Световната 
банка2 извежда необходимостта да се осигури по-добра координация и 
всеобхватна многосекторна рамка за синхронизирана политика за ранно детско 
развитие, равнопоставяща образователното и здравното развитие, храненето и 
пълноценната социализация на децата още от раждането. 

Услугите и грижите за децата и семействата са ориентирани основно към решаване 
на вече възникнали проблеми, а не към ранна превенция на рисковете, което не им 
позволява своевременно да посрещат нововъзникващи нужди. 

Липсва цялостна интегрирана стратегия за ранно детско развитие в България, 
която да адресира и координира публичните политики и мерки, ориентирани към 
малките деца и семействата. Също няма определен и национален орган/институция, 
която да координира, подпомага, наблюдава и оценява ефекта от тези мерки.

Създаването на интегрирани здравно-социално-образователни услуги като част 
от цялостните възможности за предоставяне на ранно детско обучение и грижа се 
очаква да има ефект на драматично подобряване на условията за живот и развитие 
на децата, особено в маргинализираните общности. В тези общности факторите на 
живот при неблагоприятни социални условия са комплексни и оказват цялостно 
въздействие върху живота и развитието на детето. 

Ролята на комплексни здравни услуги като достъп до медицински прегледи 
на майката през бременността, редовни посещения на семействата у дома от 
патронажна сестра, лични лекари за всички новородени деца, семейно планиране 
и др. е ключова за създаване на знания и умения за опазване на здравето, за 
ефективно използване на здравната и социалната система, за създаване на нови 
социални норми и модели за доброто отглеждане на децата и по-добрата ранна 
грижа и достъп до образователни услуги. Интегрираните здравно-социално-
образователни услуги в общността повишават значително родителските умения, 
социалните умения за търсене на помощ и решаване на проблеми, както и 
амбициите за успешно развитие на децата в бъдеще. Те имат пряк ефект и 
върху добрите умения за отглеждане на децата, както и върху способността на 
семействата и мотивацията им за ранна детска грижа и образование на децата. 

2 Световна банка. (2014). САБЕР Ранно детско развитие

Предоставянето на интег-
рирани, между-секторни 
услуги, които да посрещат 
нуждите на най-уязвими-
те семейства, е затруд-
нено. Разделянето на от-
говорностите за децата в 
различните възрастови 
етапи на ранното детство 
между системите на здра-
веопазване и образование 
затруднява прилагането 
на интегриран подход 
към развитието на детето 
още от раждането.

Високата детска смърт-
ност, високата заболевае-
мост, липсата на здравни 
услуги, лошото хранене 
на бебетата и децата, изо-
ставянето им и послед-
ващата институционали-
зация водят след себе си 
недостатъчна училищна 
готовност, слабо развити 
когнитивни, социални и 
езикови умения. Това пък 
влече като резултат слаби 
учебни постижения, ниска 
мотивация на детето и 
семейството да посещава 
училище и ранно отпада-
не. Това затваря порочния 
кръг, водейки на свой ред 
до ранни бракове, прес-
тъпност, проституция, 
влошен здравен статус, 
безработица и социална 
изолация. 

Квартал Филиповци, София Център Надеж – Скопие
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Описаните характеристики са основополагащи за всички практики и услуги в 
областта на ранното детско развитие. В тях включваме и похвати и подходи, 
които се отнасят приоритетно до работа с деца в маргинализиран и уязвими групи. 

Индивидуален подход – индивидуалният подход е важен за всяко дете 
(и възрастен), но толкова повече за децата, чийто майчин език не е български, 
те често не са свикнали да спазват правила, граници, дневен режим и да 
кооперират успешно в група. 

Затова индивидуалният подход е от изключителна важност за децата и семействата 
в риск, тъй като позволява фокусиране върху конкретните нужди на всяко дете 
и семейство. Това е и принципът, който работи за изграждането на доверие 
и за създаването на увереност у детето и семейството. За осигуряването на 
индивидуален подход в обсъжданите добри практики се работи през назначаване 
на образователен медиатор, който е човек от общността и владее езика. Друга 
практика е да има по-малко деца в групите и повече обгрижващи ги възрастни. 
Често услугите се предлагат индивидуално, в дома на детето и семейството му. 
Индивидуалният подход е от ключово значение и при наблюдението и оценката 
на напредъка на всяко дете. Важно е напредъкът да се сравнява с входното ниво 
на детето, а не с очакваните резултати за групата или възрастта. Напредъкът на 
детето следва да бъде надлежно отбелязван, записван и споделян периодично с 
родителите. Наблюдението и оценката следва да отговарят на три базисни въпроса: 
измерване (какво е научило детето?), предвиждане (нивото на настоящо развитие 
на детето достатъчно ли е, за да му позволи да премине без затруднения към 
следващите задачи за конгитивно и психо-емоционално развитие?) и диагностика 
(има ли затруднения в развитието на детето, които препятстват обучението и 
адаптацията му?). 

Основни параметри за успех 
на практиките по ранно детско развитие

Детето е субект, 
който има собствени 
желания и съответно 
провокирани от тях 
действия. От това 
следва и спецификата 
на работа с деца от 
малцинствени групи, 
тъй като културалната 
среда е различна от тази 
на множеството.
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Участие на родителите и семейството – по-силна връзка между детската градина 
или услугата и родителите. Има нужда и от училища за родители, от по-широко 
припознаване и въвеждане на практики като придружаващо майчинство, асистент 
на майката. Не може да се говори за работа с детето, без да се включва майката, т.е. 
работата с детето минава през и съвместно с работата с майката. При ромските деца 
пък, поради социо-културните специфики, има нужда да се измести фокусът само от 
майката, а да се постави върху разширеното семейство – баба, дядо и др., защото 
често това са хората, които вземат решенията за всички членове на семейството. 
Ключово важно е да се работи с децата и да се инвестира, защото в момента в 
ромските гета особено говорим за изгубени поколения – нагласите на родителите 
не могат да бъдат променени и затова е важно да се инвестира поне в децата. 
Необходимо е и да се намери центърът на влияние в ромската общност, защото това 
може да отвори пътя към много семейства и техните деца. Често може да е от полза 
срещите с родителите, семинарите и работилниците за тях да се провеждат в дома 
на някое от семействата. Така родителите са овластени реално – на тяхна територия 
се провеждат важни за децата и семейството им дейности. Осигуряване на 
възможност за постепенна адаптация на малките деца и включване на родителите
в заниманията през първите 1-3 седмици от посещаването на детските градини.

Изграждане на стимулираща среда - обучителната среда следва да позволява 
свободно изследване и взаимодействие на детето с нея (да се характеризира с 
фактори като достъпност – пригодени за детето масички, столчета, санитарни възли, 
така че да може да е самостоятелно; достъпност на играчките и образователните 
материали, възможност за свободно движение и взаимодействие на детето с 
другите деца и с възрастните и за социално включване. 

Осигуряване на възможност за алтернативни занимания по време на следобедната 
почивка и отпадане на задължителния елемент на следобедния сън, особено за 5-6 
годишните деца.  

Когато е построена така, че да отговаря на нуждата от развитие и изследване на 
света от страна на децата, физическата среда позволява активно включване на 
детето, така че самостоятелно да изследва средата и предоставените образователни 
играчки и материали и да натрупва познание. Обучителните ситуации и 
взаимодействието на възрастния с детето трябва да вземат под внимание нивото 
на индивидуално развитие на детето и подходът към всяко дете следва да бъде 
индивидуален. Учителите и специалистите, които работят с децата, следва да 
имат нагласата, че се учат заедно с децата и от децата. В този смисъл, ролята на 
възрастния, от когото еднопосочно протича знание и учене към децата, се обръща 
и отстъпва място на човек, който е готов да сподели своя опит и знание с децата, но 
по-скоро съпътства детето, а не диктува неговото израстване и учене. 

Родителите най-добре 
познават детето си 
и затова са ценен 
ресурс на информация 
за персонала в 
детските градини. 
Комуникацията с 
родителите следва да се 
извършва двупосочно – 
от персонала към тях и 
обратно, за да може да 
се отчете по оптимален 
начин ролята и на 
семейството, и на 
детската градина в 
развитието на детето. 

Център Dendo Vas – Скопие
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Гъвкава учебна програма – учебната програма следва да стъпва върху държавните 
образователни изисквания за съответната възраст, но е основополагащо и да 
бъде адаптирана спрямо културните особености на децата. Важно е тя да бъде 
достатъчно гъвкава, за да дава свобода на учителите, но и с ясни параметри и идеи 
за преподаване през игра. 

Национална мрежа за децата се застъпва за подобряване на качеството на грижата 
за малки деца, като настоява програмите за образование и грижа да следват 
системен подход, според който се подсигурява:

•    континуитет на предлаганите знания и умения в един цикъл; 

•    взаимосвързаност между отделните програми и предлагането им в 
последователност и синхронност; 

•    възможност за включване в програмата на допълнителни модули, според 
интересите и нуждите на децата. 

Настояваме за разбиване на „предметния“ модел на обучение в детските градини 
и фокусиране върху области на развитие на детето и области на познание – напр. 
„човек и общество“ (тук влизат концепциите за аз и другите, взаимодействието 
с околните, изграждане на толерантност и умения за приемане на различията, 
ежедневни дейности, взаимодействие и опознаване на средата и артефактите и др.), 
„език и общуване“, „наука“, „творчество и естетика“, „двигателна култура“ и др. 

При разбиване на предметния модел следва да се дадат основните рамки на 
въздействие от страна на учителя (неслучайно използваме думата „рамки“, защото 
вярваме, че учителят следва да има свободата да избере според особеностите на 
групата и индивидуалността на всяко дете конкретните методи за въздействие) 
и очакваните постижения от децата. 

Програмите следва да заложат и на физическото развитие на децата – груба и 
фина моторика, здравословни и хигиенни навици и др., физическа активност и др.). 
Във връзка с акцента върху емоционалната интелигентност, бихме предложили 
програмите да включват и възможност за отваряне на пространство детето 
да изследва и да говори за своите чувства и емоции, като му се дава достъпна 
обратна връзка за неговото поведение и действия. 

Самата обкръжаваща 
среда трябва да използ-
ва и насърчава играта 
като фундаментална 
форма на дейност през 
ранното детство и сред-
ство за учене на детето. 
Играта е най-естестве-
ният начин за децата 
да трупат познание за 
света и в същото време 
да се себеизразяват. 

Програмите за ранно дет-
ско образование и грижи 
следва да имат много 
ясен холистичен елемент 
за детско развитие, т.е. 
да отчитат и да залагат 
не само на когнитивно 
развитие на детето и въз-
можността му да постига 
академични резултати, а 
и социо-емоционалното 
му развитие, като способ-
ността му да живее и да 
взаимодейства по прием-
лив начин с другите, да 
контролира емоциите си, 
да приема различията и 
проявява толерантност. 

Младежки културен център – Скопие



10  •  Ранното детско развитие в България – предизвикателства и перспективи

Обучения и подкрепа за персонала и/или учителите – необходими са сериозни ин-
вестиции и в персонала и/или учителите. Друго предизвикателство пред сектора е 
силната феминизация на професията. Децата имат нужда от ролеви модели и от двата 
пола, а в момента мъжете в детската градина почти напълно отсъстват. Понастоящем 
е налична и разлика във възприятията относно това каква е функцията на учителите 
– подкрепяща и възпитателна, или образователна. Много учители смятат, че тяхната 
роля е само обучителна и отказват да обръщат внимание на други социални и култур-
ни аспекти от живота на детето. Освен това е необходима и работа по посока убеж-
даване на учителите, че родителите биха могли (и трябва) да са техни пълноправни 
партньори в работата им детската градина. 

Наблюдават се три основни сфери на влияние върху децата по отношение поведение-
то на възрастните:

•    Възможност за разделяне на децата по интереси по време на заниманието, където 
те могат да се занимават индивидуално или на малки групи. Тази форма на орга-
низация има положителен ефект върху социалното развитие на децата (тяхната 
независимост, работа в екип, умения за решаване на проблеми) и върху езиковото 
им развитие. 

•    Включване в работата на различни типове ресурси, които да са достъпни и раз-
познаваеми от децата и предложения за занимания, които децата да измислят и 
развият с тези ресурси. Това дава възможност на децата да се включат в различни 
образователни игри и едновременно с това развива социалните им умения.

•    Качеството на взаимодействие между възрастни и деца, разбирано и като даване 
на личен пример, и като възможност за управление на социалното поведение на 
децата (насърчаване на дискусии и себеизразяване, насърчаване на независимост-
та и самостоятелността на децата и др.). По време на тези дискусии за споделяне 
и себеизразяване, децата развиват също така езиковите и емпатичните си способ-
ности. 

Мулти-етнически и мулти-дисциплинарен екип – човек от самата общност, в чието 
професионално развитие се инвестира и той става медиатор между доставчиците на 
услугата и общността. Някои услуги наемат помощник-учител от ромски произход, 
който познава езика и е пълноправен участник в образователния процес. 

Национална мрежа за децата се застъпва и за специализация на всички професиона-
листи, работещи с деца, на база на установени стандарти за тяхната компетентност и 
повишаване на капацитета им на тази база. На практика това означава да се изработят 
и въведат държавни професионални стандарти за подбор, поддържане на квалифика-
цията, конкурентно кариерно развитие и атестация за всички групи специалисти, ра-
ботещи с деца – педагози, психолози, медицински специалисти, социални работници, 
полицаи  и др. 

Учителите се чувстват 
самотни в процеса 
на образование 
и възпитание на 
децата, има пропаст 
между семействата и 
учителите в детската 
градина. Учителите са 
една от ниско платените 
квалифицирани 
професии в България, 
а престижът на 
професията също не 
е висок, особено на 
педагозите в детските 
ясли и на учителите в 
детските градини.

Здравно-социален център в кв. Филиповци, София
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По време на обучително-дискусионния семинар практиците и професионалистите 
от гражданския сектор в България и Македония дискутираха европейската рамка 
за качество в областта на услугите за ранно детско образование и грижа и беше по-
ставен и въпросът дали децата до 3 години имат нужда от различни по вид услуги 
за ранно детско развитие извън семейната среда и не е ли мястото им по-скоро с 
майката, в семейството. Въпросът възникна покрай дискутирането на една от Цели-
те от Барселона3, поставени през 2002 г. от Европейския съвет за обхват на 33% от 
децата до 3-годишна възраст в услуги. Повечето присъстващи се обединиха около 
мнението, че наличието на услуги е ключово важно за най-малките деца, защото 
по този начин ще се подкрепи развитието на децата от уязвими общности, чиито 
родители нямат възможност да им предоставят качествена грижа у дома. Освен 
това услугите дават равен шанс на децата и биха могли да подпомогнат родителите 
в изграждането на капацитета им да се грижат по-добре за децата си. 

В същото време се наблегна на правото на избор на родителите и на необходимост-
та да се повиши качеството на услугите за най-малките деца – с повече родителско 
участие, с редовна обратна връзка между учителите и родителите, така че да има 
проследимост как се развива детето и в услугата, и в семейството, с подкрепа за 
семействата през училища за родители и обучително-дискусионни семинари. 

Различни научни изследвания подчертават, че качеството на програмите за ранно 
детско развитие оказва влияние и в ранния, и в по-късен етап от развитието на 
човека, като въздейства върху когнитивната, здравна и социо-емоционална сфера. 
Дефинираме равнопоставеността до услуги както като равен достъп на физическо 
ниво, така и като достъп до качество. Еднозначен акцент върху разширяването на 
достъпа може да доведе до съмнителни резултати в постигането на действително 
подобрение в детските постижения4. Това е така, защото осигуряването на по-голям 
достъп до услуги по ранно детско равитие не винаги е съпътствано от подобряване 
на качеството на услугите. Изследванията показват, че качеството на програмите, 
както личи от множеството измерения на качеството, като например културна целе-
съобразност, уменията на персонала, интензивност и продължителност на услугата, 
както и характеристики на физическата и социална среда на различните програми, е 
от ключово значение за подобряване на здравното, когнитивно и социо-емоционал-
но развитие на децата5.

В своя регулярен доклад „Бележник 2015: какъв е средният успех на държавата в 
грижата за децата“, Национална мрежа за децата извежда като ключова препоръка в 
сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст гарантирането на без-
платен достъп до предучилищно образование за всички деца, независимо от на-
селеното място, в което живеят и от социалния им статус.  Организацията предлата 
детските ясли като обществени институции за отглеждане, възпитание и обучение 
на деца до 3-годишна възраст да се интегрират нормативно и структурно в единна 
обществена система за ранно детско развитие, заедно с детските градини. 

3  Целите от Барселона са насочени към премахването на пречките за достъп до трудовия пазар, по-
специално по отношение на жените. Повече от 6 млн. жени в ЕС (на възраст между 25 и 49 години) 
заявяват, че не са в състояние да работят или могат да работят само на непълен работен ден 
поради семейните си задължения. По този начин европейската икономика се лишава от значителен 
производствен потенциал и то във време, когато трябва да се справи със сериозни икономически 
и демографски предизвикателства и когато социалното положение на семейството е отслабено 
вследствие на това. Изграждането на детски заведения за деца в предучилищна възраст ще позволи на 
семействата да решават свободно как да постигнат по-добър баланс между професионалния и личния 
си живот. Целта не е родителите да бъдат „принудени“ да изпратят децата си в тези заведения. Целта е 
да се предложи тази възможност на родителите, които биха искали да се възползват от нея. Развитието 
на услугите за отглеждането на деца ще допринесе и за предотвратяването на бедността, по-специално 
по отношение на семействата с един родител, като над една трета от тях са изправени пред заплахата от 
бедност.

4 ЮНЕСКО, 2006; Yoshikawa и др, 2007.
5 ACF, 2002; LaParo, Pianta, и Stuhlman, 2004; Paulsell, Boller, Hallgren, и Mraz-Espozito, 2010; Yoshikawa, 19.

Многократно се 
наблегна не само на 
достъпа до услуги, 
но и на качеството. 
У нас липсват добре 
развити практики 
за проследяване на 
качеството, за учене 
от своя и чужд опит 
и за надграждане 
качествените 
компоненти на 
предлаганата услуга. 

Основни изводи и препоръки
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Останалите препоръки на Национална мрежа за децата 
в сферата на ранното детско развитие са: 

•    Да се разработи многосекторна стратегия за ранно детско развитие в България; 

•    Да се изработят стандарти за детско развитие за възрастта 3-7 години, както и 
програми за ранно детско образование и грижа не само за възрастта 4-7 години, 
но и 0-3 години; 

•    Да се отдели специално внимание на съотношението възрастни-деца в групите в 
детските ясли и градини; 

•    Да се отдели специално внимание на средата като обучителен фактор в детските 
ясли, градини и предучилищните групи в училище; 

•    Да се обърне специално внимание на децата със специални образователни по-
требности и децата-билингви на етап образование и грижи в ранна детска въз-
раст; 

•    Да се предвидят финансови механизми за отпадане на таксите в детските гради-
ни, така че повече деца да имат възможност да посещават; 

•    Да се повишава качеството на взаимодействието между децата и възрастните в 
детските ясли и градини, както и между педагогическите специалисти и семей-
ствата. 

Приложения с кратки описания на добрите практики –
http://nmd.bg/obutchitelen-seminar-po-ranno-detsko-razvitie-se-provede-v-sofiya/

Национален конкурс за детска рисунка „Нарисувай ми слънце“, организиран от списание „Аз съм БЪЛГАРЧЕ“
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