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Относно: Стратегия за Възпитателна работа на Министерство на образованието и 

науката  

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 

Във връзка в разпространена в медиите информация на 19.11.2018 г. по повод Ваше изказване1 

на конференцията „Ценности и образование” за завършен проект на Стратегия за 

възпитателна работа на Министерство на образованието и науката и съществуващ широк 

обществен консенсус по заложените в нея принципи и цели, ние, 149 организации от 

Национална мрежа за децата, бихме искали да изразим острата си изненада от факта, че 

Стратегията вече е готова и одобрена, предвид, че до настоящия момент тя не е била 
                                                           
1 Mediapool.bg (2018), МОН ще възпитава учениците в ценности с нова стратегия, 19.11. 2018 г., 

https://www.mediapool.bg/mon-shte-vazpitava-uchenitsite-v-tsennosti-s-nova-strategiya-news286425.html  
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споделена и отворена за широко обществено обсъждане, каквито са законовите изисквания за 

документ с подобно голямо обществено значение, засягащ всички деца, родители, семейства и 

педагогически специалисти в страната. 

Припомняме, че в края на месец юни изпратихме до Вас официално становище на Мрежата 

(ваш вх.№ 18-456/27.06.2018, виж приложено) по тогава предложения и обсъждан в работна 

група документ, в което изразихме своето категорично несъгласие както с цялостната 

концепция, така и с много от положенията, заложени в съдържанието на Стратегията. Смятаме, 

че тя не само не взема предвид съвременните социални отношения и педагогически практики, 

но и подменя концепции от приобщаващото образование с възпитателна работа, залага на 

унифициращите и рестриктивни мерки, вместо на личностното развитие и подкрепата за всяко 

дете, залага неясни по съдържанието си понятия като традиционни ценности, българско 

самосъзнание и патриотично възпитание и не на последно място – предпоставя 

възпитателната роля на държавата и училището пред тази на родителите, без да търси открита 

връзка и съвместна работа с тях.  

До този момент, почти пет месеца по-късно, ние не сме получили официален отговор на 

становището си. Усилията ни през последните два дни да получим обратна връзка по телефона 

също са напълно безуспешни. По тази причина опасенията ни, че Стратегията за възпитателна 

работа се изработва в затворен кръг и без търсене на обществен консенсус по неясни за нас 

причини, се засилват. Остава отворен и въпросът за уведомяването на работната група за 

развитията по Стратегията. Смятаме, че водеща държавна институция като Министерство на 

образованието трябва да взима предвид добрите партньорски отношения с всички 

организации както в неправителствения сектор, така и сред учителите, педагогически и 

ресурсните специалисти, родителите и останалите заинтересовани страни, за изработването и 

прилагането на стратегически документи в интерес на децата. 

Настояваме за обратна връзка за работата по Стратегията за възпитателна работа към 

работната група и публикуване на текста за обществено обсъждане в най-кратки срокове и 

публичното й споделяне в името на автентичен дебат преди нейното приемане и обнародване 

от Министерство на образованието и науката. Ние от Национална мрежа за децата оставаме на 

разположение като коректен и предвидим партньор.  

 

С уважение,  

 
 
 
Георги Богданов 
Изпълнителен директор 
Национална мрежа за децата 


