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БЪЛГАРИЯ
РАСТЕ С
ДЕЦАТА СИ
Изграждане и развитие на
професионални компетентности
на работещите с деца
в ранна възраст

РЕЗЮМЕ
Този документ е резюме на доклад от изследване,
проведено от изследователски екип на Фондация
„За Нашите Деца“ с ръководител д-р Наталия
Михайлова и изследователи д-р Иванка Шалапатова,
Елица Гергинова, Савелина Русинова и Димитър Иванчев.
Изследването е проведено през 2020 г.

Този документ е създаден с финансовата
подкрепа на Фонд Активни граждани
България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо
пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от
фондация „За Нашите Деца“

и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този
документ отразява официалното
становище на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо
пространство и Оператора на
Фонд Активни граждани България.
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ПРИВЕТСТВИЕ

фокусирана върху професионалистите
работещи с деца в ранна възраст
и техните семейства в здравната,
образователната и социалната системи.
Темата за хората, които работят пряко
с децата и родителите в тези системи
е основна, когато търсим решение на
проблемите и когато мислим не само
за утрешния ден, но и за бъдещето.
Европейските политики извеждат на
преден план важността на обучаването,
мотивирането и подкрепата за
работната сила, а в контекста в
нашата страна тази тема е още поважна предвид недостига на кадри в
тези сектори и ниските показатели за
обхвата на деца, които имат достъп до
здравни грижи, услуги за ранно детско
образование и грижа и социална закрила.

от Иванка Шалапатова,
Изпълнителен директор на
фондация „За Нашите Деца“
Вече 28 години фондация „За Нашите
Деца“ работи за това всяко дете
в България да расте щастливо в
подкрепяща семейна среда и да
достигне своя пълен потенциал. Нашата
организация е фокусирана върху ранното
детство – периода до 7 година от
живота на детето. Това е най-ранимият
и основополагащ период, който може
да даде силен тласък в развитието
на човека. Ние достигаме до децата
и техните семейства директно с
нашите социални и интегрирани услуги
в област София и област Пловдив, но
през последните години усилията ни са
насочени и към политиките и мерките
за насърчаване на ранното детско
развитие в страната. Настоящото
проучване е част от изследователската
ни дейност, посветена на темата за
ранното детско развитие, чрез която
ние целим да изведем ключови данни,
да покажем проблемите, да осветлим
решенията и да повлияем върху начина,
по който се вземат политическите
решения, които определят бъдещето
на българските деца и дават насоки на
техните родители.

Докладът очертава политиките и
мерките, насочени към развитието
на работната сила, включително
обучението и подготовката на кадрите,
професионалното им развитие и
условията на работа, както и се допитва
до самите специалисти – изведени са
данни от опита на 461 специалисти,
работещи пряко с деца и семейства.
Изследването разкрива необходимостта
от целенасочени мерки за надграждане на
компетентностите на специалистите,
както в рамките на първоначалното
образование, така и в продължаващото
им професионално развитие, обръща се
внимание на престижа на професиите в
тази област и признанието от страна
на родителите и обществото като

Изследването е част от инициативата
„България расте с децата си“, която е
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цяло за резултатите от работата на
специалистите. Специално внимание
е отделено и на условията на труд.
Лекарите, медицинските сестри,
акушерките, педагозите, социалните
работници, психолозите, терапевтите
и всички други специалисти, които са
се посветили на грижата, здравето,
образованието и развитието на
децата, заслужават да работят
в среда, която подкрепя тяхното
професионално развитие и им дава
сигурни и мотивиращи условия на труд.
От основно значение е държавата да
гарантира, че хората, в чиито ръце
са децата на нацията, притежават
необходимите знания, умения и
компетентности да подкрепят
тяхното развитие и да чувстват, че
обществото оценява достойно техния
труд. Така те ще могат да бъдат и
пълноценни партньори на родителите,
които изпитват затруднения с
отглеждането и пълноценното развитие
на своите деца.

на различните заинтересовани страни
за подкрепа на децата и семействата
и да гарантира предоставянето на
качествени и общодостъпни услуги
от мотивирана и компетентна
работна сила. Времето ще покаже
дали обществото ни ще избере този
приоритет в името на децата ни.
Бих искала да изразя благодарност от
името на целия екип на фондация „За
Нашите Деца“ на всички специалисти,
които се включиха в изследването, както
и на всички останали професионалисти
в здравния, социалния и образователен
сектор, които работят неуморно за
да могат децата ни да растат и да се
развиват пълноценно, а родителите
им да имат надежда и увереност, че ще
се справят. Проект „България расте с
децата си“ нямаше да бъде възможен
без подкрепата на Фонд Активни
граждани в България, част от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г., за което сме
дълбоко благодарни. Нашата работа в
сферата на ранното детско развитие
продължава благодарение на хиляди наши
съмишленици и приятели, които вярват
във визията ни за развитие и щастливо
детство за децата на България.
Благодаря ви за доверието и приятно
четене и нека помним, че промяната
зависи от нас, а децата не могат да
чакат, те имат правото да бъдат
щастливи още от първата глътка
въздух, от първата милувка и нежност!

Едно от основните заключения на
изследователския екип е свързан с
факта, че липсата на цялостна, единна
визия за инвестициите в ранното
детско развитие като ключ към
просперитета ни като общество, се
отразява негативно върху качеството
на образованието и грижите за децата
в ранна детска възраст. Необходима
е интегрирана модерна политика за
ранното детско развитие, която ясно
да очертае ролите и отговорностите
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ПРЕДГОВОР

комплексни проблеми като бедността и
да съдейства за социалното включване.
Само комплексни, работещи в тясна
връзка, и интегрирани дейности в
ранното детство могат да посрещнат
многостранните нужди на децата и
техните семейства. Сътрудничеството
между тези три сектора има за цел
предоставяне на по-добри услуги за
всички деца и семейства. Добрата връзка
между отделните сектори може да
предотврати и дублирането на услуги.

от Д-р Ян Петерс,
Старши изследовател, Гентски
университет, Нидерландия
Старши консултант на
организацията Fair Start Stories
Когато в края на 2019 г. фондация „За
Нашите Деца“ ме покани да сътрудничим
по изследователски проект за
работещите с деца в ранна възраст
в България, аз бях ангажиран и в друг
изследователски проект за интегрирани
дейности за Ранно детско развитие,
заедно с колеги от различни европейски
държави. Прегледа на научни изследвания
и примери от различни страни, който
направихме по задание на Европейската
комисия в рамките на проекта за
интегрираните дейности доказа, че
усилията да подобрим развитието
и благосъстоянието на децата и
семействата трябва да включват
широк кръг политики, услуги и дейности.
Нито един отделен сектор не може
да разчита да постигне устойчиви
резултати самостоятелно. Увеличава
се разбирането сред изследователи,
политици и практици, че различните
сектори в сферата на ранното детско
развитие – здравеопазване, образование
и социални дейности, имат нужда
от по-добро взаимодействие, за да
може тяхната работа да отговори на

Според изследването на NESET за
интегрираната работа с деца и
семейства, съвместната дейност
на отделните сектори изисква
квалифицирани специалисти, които
имат компетентности и нагласа да
си сътрудничат с колеги от други
сектори; да извършват наблюдение върху
своята практика; да бъдат отворени
към споделено учене. Работната сила
трябва да има нагласа и умения да създава
възможности за участие и приобщаване
в процеса на своята работа; да изгражда
отношения на взаимно уважение с
родителите и общността, в която
живеe.
1

Образователните институции, които
подготвят професионалисти за работа
с деца в ранна възраст (в секторите
образование, здравеопазване и социални
дейности), трябва да разработят
повече съвместни за трите сектора
образователни инициативи, да си
сътрудничат и да предлагат повече
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съвместни практически занятия.
Трябва да има форми на продължаващо
професионално развитие като
обучителни курсове, семинари, общности
за взаимно учене и др., които да развиват
компетентности по основните въпроси
на взаимодействието между отделните
сектори като общуване в мрежа от
различни специалисти, съвместна
работа и умения за работа в рамките на
интегрираните услуги.

и социални дейности в България, но също
така и за много други страни в Европа.
Надявам се този доклад да допринесе за
увеличаване на професионализацията
на хората, работещи в трите
сектора. Находките и заключенията,
които отразяват опита на широк
кръг специалисти, ще дадат стимул
на университети и обучителни
центрове да създадат програми за
първоначално и продължаващо обучение
с фокус върху холистичния възглед
за развитието на децата в ранна
възраст и върху сътрудничеството
и диалога сред професионалистите
като важна компетентност за
подкрепа на холистичното развитие.
Това ще бъде важна стъпка в посока
професионализацията на работещите в
трите сектора.

И така, когато видях описанието
на проекта, което фондация „За
Нашите Деца“ ми изпрати, бях
много ентусиазиран да се включа в
изследването, защото неговите цели
напълно съответстваха на препоръките,
отправени в изследването на NESET. По
време на посещението си в София през
февруари 2020 г., няколко седмици преди
пандемията, аз имах възможност да се
срещна с един много динамичен екип,
който подготвяше изследването. Заедно
с колегата Айша Алайли, проведохме
много вдъхновяващи разговори за дизайна
на това важно за България изследване.
Когато локдаунът превзе живота
ни през март 2020 г., си помислих, че
фондация „За Нашите Деца“ ще прекрати
проекта. Бях подценил обаче тяхната
предприемчивост: те проведоха
изследването въпреки тежките
обстоятелства и го приключиха
през януари 2021 г. Резултатите и
препоръките от това изследване
са много вдъхновяващи не само за
секторите образование, здравеопазване

1

NESET е мрежа от 60 експерти в областите

на образованието и обучението. Експертите
представляват 28 държави-членки на ЕС, Албания,
Беларус, Босна и Херцеговина, Канада, Исландия,
Косово, Черна гора, Северна Македония, Норвегия,
Сърбия и САЩ. Мрежата предоставя научна
подкрепа, специфичен за всяка държава опит и
съвети на Европейската комисия във връзка с
равнопоставеността и социалните аспекти на
всички видове и нива на образование и обучение.
Вж. Vandekerckhove, A., Hulpia, H., Hutova, J., Peeters, J.
Makareviciené, A. (2019). The role of ECEC in integrated
working, benefitting vulnerable groups such as Roma.
NESET. Luxembourg: European Union.
https://www.researchgate.net/publication/332876571_
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ВЪВЕДЕНИЕ
Съществуват множество
научнообосновани аргументи за
необходимостта от инвестиции на
държавите в ранното детско развитие –
периодът, който поставя основите
на благосъстоянието, развитието и
поведението на човека през целия му
живот (Irwin et al, 2007). Конвенцията
на ООН за правата на детето2 и
Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания3 са двата
международни правни инструмента,
които утвърждават правото на
всички деца, включително на децата с
увреждания, да се развиват „в максимално
възможна степен“ и да получават
необходимата подкрепа за реализирането
на основните човешки права.
Съвременните европейски изследвания
потвърждават, че качеството на
образованието и грижите в ранна
детска възраст зависи от наличието
на професионална и компетентна
работна сила, която работи в рамките
на „компетентна система“, включваща
отделните професионалисти, екипи от
професионалисти в рамките на отделна
организация или услуга и компетентно
управление на местно и национално ниво
(Urban et al, 2011).

България ратифицира КПД на 11.04.1991 г. и тя е в
сила от м. юни 1991 г.

Всяко едно от нивата на
компетентната система съдържа
измеренията знание, практика и
ценности (Пак там, стр.33). За да се
подобри качеството на образованието
и грижите в ранна детска възраст,
съответно резултатите за децата и
семействата, е необходимо да бъдат
разработени всички компоненти на
системата. Ключовите принципи на
Европейската рамка за качество на
образованието и грижите в ранна
детска възраст, формулирани от
европейски експерти, открояват
взаимодействието между различни
страни: отделните професионалисти,
екипи от професионалисти, обучителни
институции, местни власти,
неправителствени организации. Рамката
говори за междуинституционално
взаимодействие и партньорство
(напр. между образователни и здравни
институции), партньорство между
професионални общности (например
между заведения за образование и грижи
в ранна детска възраст и училища),
работа в мрежи, включващи местни
власти и неправителствени организации
(European Commission, 2014). За да са
възможни тези взаимодействия, е
необходима обща рамка на политиките
за образование и грижи в ранна детска
възраст на национално ниво (Пак там,
стр.61-62).

подкрепя пълноценната грижа: да се
формира консенсус около концепцията за
пълноценната грижа сред работната сила
в съответните сфери; първоначалното
образование и професионалното
развитие на работната сила да включват
пълноценната грижа; и да се осигурят
подходящи условията на работа, които да
дадат възможност на специалистите да
подкрепят семействата. Работната сила
е посочена като „най-важният фактор за
благосъстоянието, ученето и развитието
на децата“ в Препоръката на Съвета на
Европейския съюз за висококачествени
системи за образование и грижи в ранна
детска възраст (Препоръка на Съвета от
22 май 2019 г.) и именно затова, Съветът
разглежда професионалното развитие на
персонала и условията на работа като
основни компоненти на качеството на
образованието и грижите в ранна детска
възраст.

2

Във връзка с публикуваната през
2018 г. Рамка за пълноценна грижа на
Световната здравна организация,
УНИЦЕФ и Световната банка (World Health
Organization, United Nations Children’s Fund,
World Bank Group, 2018), Инициативата
за работещите с деца в ранна детска
възраст4 (Hatipoglu&Neuman, 2018)
предлага три подхода, чрез които
да се подготви работната сила да

България ратифицира КПХР на 26.01.2012 г. и тя е в
сила от 21.04.2012 г.
3

Инициативата за работещите с деца в ранна
детска възраст е създадена от Международната
асоциация „Стъпка по стъпка“ с цел да подпомага
политиките в отделните страни за развитието
на качествена работна сила. Повече информация за
Инициативата е достъпна на:
https://www.issa.nl/workforce
4
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ЦЕЛ И
МЕТОДОЛОГИЯ

ОСНОВНИ
РЕЗУЛТАТИ

Общата цел на изследването „България

услуги в общността, ръководители на

расте с децата си: Изграждане

Центрове за ранно детско развитие,

и развитие на професионални

представители на Министерство на

компетентности на работещите с

труда и социалната политика, Агенция

деца в ранна детска възраст“ (наричано

за социално подпомагане, Държавна

по-долу „изследване за работната

агенция за закрила на детето, Агенция за

сила“ и „изследването“) е да очертае

хората с увреждания, общопрактикуващи

КОМПЕТЕНТНОСТНИ
ПРОФИЛИ НА
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ
ТРИТЕ СЕКТОРА

основните насоки за усъвършенстване

лекари, педиатри, медицински сестри,

на професионалното развитие на

представители на Районна здравна

работната сила и да предостави данни –

инспекция, местна власт. В проучванията
участват и преподаватели във висши

количествени и качествени – и основани

учебни заведения, студенти и родители.

на тях препоръки за развитие на
публични политики в сферата на ранното
детско развитие.

Данните от количествените
проучвания, проведени в рамките

Методологията на изследването включва
система от количествени и качествени

на изследването за работната сила,
са обработени със статистически
разпределения, а от качествените – с

методи за събиране на информация.

качествен анализ на съдържанието и

Направен е задълбочен преглед и анализ

са интерпретирани в зависимост от

на стратегически документи, научни

ключови индикатори, идентифицирани в

изследвания и нормативна рамка в

основните области на анализ, а именно:

международен и национален контекст.

първоначално обучение, продължаващо

Осъществени са количествени

професионално развитие и условия на

проучвания сред общо 461 специалисти

труд, за трите сектора и на всички

в образователния, социалния и здравния

нива на „компетентната система“

сектор в цялата страна. Проведени

(индивидуално, системно, междусекторно,

са фокус групи и интервюта със 78

национално и международно).

представители на трите сектора на
национално, регионално и местно ниво.
Участниците в изследването са
специалисти от трите сектора, а
именно: детски учители и директори
на детски градини, представители на
Регионални управления на образованието,

различни професионални групи, свързани
с работа и подкрепа за деца в ранна
възраст и техните семейства.
Професионалната компетентност в
различните сектори е дефинирана по
различен начин. Налична е основно през
регулативни документи, описващи знания
и умения, необходими, за да се заеме
определена длъжност. Професионалният
профил на професионалистите,
работещи в образователния
сектор, включва знания, умения и
подходи, свързани с ранното детско
учене, образователни постижения,
педагогическо взаимодействие с децата
и възпитателна работа. (Наредба № 15,
2019). Включени са основи ценности като
прилагане на подход, ориентиран към
участие на детето, сътрудничество с
родителите, развитие на личностния
потенциал на детето, мултикултурен
подход, включване. Компетентностният
профил на професионалистите в
здравния сектор включва знания и умения
предимно за посрещане на здравните
потребности на децата; включени са
и знания и умения за осъществяване на
профилактични дейности и подкрепа
на деца и семейства. (Наредба №7 от
2016г). Единственият сектор, в който не
са регламентирани компетентностни
профили на работещите, е социалният.

Международната асоциация „Стъпка
по стъпка“ препоръчва, за да
бъдат ефективни образованието
и продължаващото обучение
на професионалистите, да се
разработят професионални
компетентностни профили и
обучителни компетентностни
профили за професионалистите (Putcha,
2018). Компетентностните профили
съдържат изискванията за знанията и
уменията, които трябва да притежават
професионалистите (пак там). Темата
за компетентностите профили се
дискутира в редица изследвания,
като според някои (UNICEF, 2019) е
по-полезно тези профили да бъдат
по-общи, а не тясно специализирани,
защото от една страна това
позволява по-добро адаптиране към
конкретните местни нужди, а от
друга увеличава възможността за
участие и професионална автономия на
професионалистите. Препоръчително
е също компетентностните профили
да бъдат изработвани съвместно от
професионалистите в образованието и
грижите в ранна детска възраст, други
експерти, изследователи и политици
(Urban et al, 2011).

В нито един от секторите, обаче,
професионалната компетентност не
е фокусирана директно към ранното
детско развитие, а по-скоро изглежда
като че трите сектора вземат
компоненти от ранното детско
развитие и са ангажирани с една
определена част от него.

Данните от изследването за работната
сила показват, че в трите основни
сектора в България – здравеопазване,
образование и социална сфера, има

Министерство на образованието и
науката, социални работници, психолози,
педагози, ръководители на социални
12
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АКАДЕМИЧНА
КВАЛИФИКАЦИЯ НА
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ,
РАБОТЕЩИ С
ДЕЦА В РАННА
ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Образователен сектор
Данните на Организацията за
икономическо сътрудничество и
развитие (OECD, 2018), показват че
по-високата степен на образование
(бакалавър/магистър) води до постимулиращи взаимодействия между
професионалистите в образованието
и грижите в ранна детска възраст
и децата. Синхронизирането на
професионалния профил за целите
на обучението и професионалния
профил за целите на продължаващото
професионално развитие осигурява
реципрочно взаимодействие
между теория и практика както в
образователната институция, така
и в детското заведение. Този баланс
между теория и практика подкрепя
развитието на критично мислене у
професионалистите за собствената
практика и за практиката на колегите,
което изследователите определят като
ключова компетентност за работа в
сферата на ранното детско развитие
(Urban et al, 2011).

към деца в широка възрастова група,
без фокус към предучилищната възраст.
Участниците във фокус групови
дискусии в рамките на изследването
за работната сила коментират
недостатъчните знания и умения,
които получават в университета,
свързани основно с работа с деца
със специални образователни
потребности, диагностициране на
деца със затруднения в развитието,
работа с група и работа със семейства.
Взаимодействието между теорията и
практиката се осъществява чрез учебни
практики в базови детски градини и
училища. Данните от проучването
показват, че въпреки осигурената
практика в университетското
образование, сравнително добре
балансирана с теоретичната
подготовка, тя изглежда не постига
изграждане на необходимите умения за
практическа работа с деца.

Сектор социални услуги
Стратегическата рамка на УНИЦЕФ
за укрепване на работната сила в
социалните услуги, насочени към закрила
на детето, определя основни насоки за
развитието и подкрепата на работната
сила в тази сфера (UNICEF, 2019). Насоките
се отнасят към широка група професии,
свързани с предоставянето на социални
услуги, част от които е професията на
социалния работник. Развитието на
работната сила изисква: установяване
на междусекторно сътрудничество
за образованието и обучението на
работната сила; съответствие
на образованието и обучението на
работната сила с националните
стандарти и приоритети;
интегриране на теренната работа и
познанието на местните специфики
в образованието и обучението на
работната сила; предоставяне на
продължаващи възможности за обучение
и професионално развитие. Подкрепата
на работната сила изисква: да се
подобрят политиките за назначаване

В системата на предучилищното
образование в България работят
специалисти с висше образование,
77,6 % от които имат магистърска
степен. Висшето образование
за специалисти в системата на
предучилищното образование е насочено
към предоставяне на знания и развитие
на умения, основно насочени към
педагогиката (теория на възпитанието
и дидактика) и към осигурявате на
възможности за ранно учене и развитие.
Програмите за обучение са ориентирани
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и задържане на социалните работници;
да се подкрепят социалните услуги чрез
създаване на асоциации и съвети; да се
инвестира в супервизии на качеството
на социалните работници; да се
насърчава кариерното развитие; да се
промотира обществено доверие към
професията на социалния работник
(пак там).

че през последните години се наблюдава
увеличение на дела на практическата
подготовка, тя все още не е достатъчно
фокусирана към работа с деца в ранна
възраст и техните семейства и
като резултат специалистите не се
чувстват достатъчно подготвени за
практическа работа след завършване на
образованието.

В последното десетилетие в
няколко европейски държави набира
скорост практиката да се въвличат
клиенти на услугите в обучението
на социалните работници. Научни
изследвания в различни страни показват,
че систематичното въвличане на
клиентите на услугите в образованието
на социалните работници е успешна
стратегия за балансиране на теорията и
практиката (Driessens et al, 2016).

Сектор здравеопазване
Във връзка с публикуването на Рамката
за пълноценна грижа на Световна здравна
организация, УНИЦЕФ и Световна банка,
Европейската академия по педиатрия5
дава препоръки за обучението на
педиатрите с цел подпомагане на
ранното детско развитие (European
Academy of Paediatrics, 2018). Обучението
на педиатрите трябва да включва
придобиване на клинична педиатрична
експертиза за новородените,
включително недоносените деца,
растежа и развитието, храненето,
социалните фактори, закрилата,
превенцията на заразни заболявания
и установяването и третирането
на детските болести. В допълнение,
обучението трябва да включва
придобиване на умения за работа с
уязвими групи деца, както и придобиване
на умения за сътрудничество с други
професионалисти, които не са част от
здравния сектор.

В социалната система в България
работят специалисти с висше
образование, 95 % от които имат
бакалавърска или магистърска
степен и са завършили широка гама
от специалности като психология,
логопедия, социални дейности.
Обучението по социални дейности
предоставя фундаментална подготовка,
осигуряваща компетентност в
областта на разнообразните социални
проблеми на хората от различни
възрасти, както и задълбочени
теоретични познания в разнообразни
научни сфери. Университетското
образование предоставя
компетентност за работа с деца и
специфики на детското развитие,
но без специален фокус към ранното
детство. Практическото обучение се
осъществява в социални служби и услуги,
като сред тях са и услуги, работещи със
семейства, но не е налице фокусиране
на практическата подготовка към
работа с деца в ранна възраст.
Участвалите в интервюта и фокус
групи в изследването на работната
сила в ранна детска възраст споделят,
че е налична практическа подготовка в
университетското образование. Въпреки

Европейската академия по педиатрия
подчертава, че е много важно обучението
на бъдещите педиатри да надхвърля
придобиването на знания и умения,
свързани с педиатричната експертиза.
Педиатрите трябва да са в състояние да
работят съвместно с други специалисти
като учители, социални работници
и др. В допълнение, поради това, че
и други здравни специалисти като

Европейската академия по педиатрия е
педиатричната секция на Европейския съюз
на медицинските специалисти. Виж повече
информация на: https://www.eapaediatrics.eu/about/
5
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общопрактикуващи лекари, също полагат
грижи за деца, трябва да има интегриран
и мултидисциплинарен подход, за да се
подобри здравето и благосъстоянието
на малките деца в Европа.

ПРОДЪЛЖАВАЩО
ПРОФЕСИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Изследването на работната сила показва,
че университетското образование
по Обща медицина и Педиатрия е
крайно недостатъчно, за да отговори
цялостно на потребностите на
децата в ранна възраст. Знанията
и уменията, които се получават в
рамките на обучението са предимно
ориентирани към медицинските аспекти
на помощта, повече отколкото към
комуникативните, психологическите
потребности на децата и семействата,
детското участие, и възможностите
за развитие. В този смисъл, теми като
работа с родители, детско участие и
създаване на среда за развитие са поскоро пожелателни, отколкото налични.
Според мненията на участниците във
фокус групи и интервюта, медицинската
подготовка е в достатъчно добро
съотношение теория/практика,
но обучението не надхвърля
придобиването на знания и умения ,
свързани с педиатричната експертиза.
Специализацията по Педиатрия
е фокусирана върху медицинската
грижа и не включва допълнителни
умения като комуникационни,
етични, екипни, лидерски.

Образователен сектор
Научните изследвания показват, че
продължаващото професионално развитие
има също толкова важно значение за
развитието на професионалистите,
колкото и първоначалното им образование
(European Commission, 2014). Систематичен
анализ на научни публикации в 28
европейски държави дава възможност
да се направят изводи за това кои са
ключовите фактори за постигането
на положителни резултати от
продължаващото професионално обучение
върху качеството на педагогическите
практики на професионалистите в
образованието и грижите в ранна детска
възраст, а оттук и върху качеството на
образованието и грижите в ранна възраст
като цяло. (Peleman et al, 2018). Първо,
продължаващото професионално развитие
трябва да бъде част от цялостна
педагогическа рамка или програма, която
се основава на научни изследвания и е
насочена към местните нужди. Второ,
продължаващото професионално
развитие трябва да се осъществява с
активното участие на самите практици
в процесите на трансформиране и
подобряване на образователните
практики. Трето, продължаващото
професионално развитие трябва да се
основава на обучение в практиката, в
диалог с колеги и родители. За да се увеличи
ползата от това обучение, по време на
свободните от работа с деца часове,
специалистите трябва да работят с
ментор или наставник. (Peeters et al, 2015;
Peleman et al, 2018).
Данните от изследването на
работната сила показват, че целите и
очакваните резултати от работата на
професионалистите в образователния
сектор са свързани основно с ученето на
децата, с развитието им и подготовката
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за включване в училищно образование.
Тези цели определят теоретичната
и практическата подготовка на
педагогическите специалисти, която
предполага дейности по организация
на педагогически ситуации по отделни
предзададени области на знание,
посрещане на потребности от развитие
и ранно учене, за осъществяването
на които те имат теоретична и
практическа подготовка. Дейности по
комуникация и подкрепа на семействата,
работа с уязвими групи, работа с деца със
специални образователни потребности
пораждат затруднения, както поради
дефицита на знания и умения, така и
поради създадената организация на
тяхната работа (Графика 1).

Графика 1 Потребности от обучение

Работа с деца със СОП

Работа с родители

По оброзователни
направления
Работа с деца
билингви

Основни предизвикателства във връзка
с продължаващото професионално
развитие на специалистите в
образователния сектор са липсата на
въвеждащи обучения (61 % споделят, че не
са участвали във въвеждащи обучения)
и наличната рамка за надграждащи
обучения, която изглежда усложнена,
ориентирана по-скоро към количество
и многообразие на възможности,
отколкото към потребностите на
професионалистите, тяхното активно
въвличане в процеса, и надграждане на
компетентностите за ранно детско

Гъвкавост
на работата

Работа с
интерактивна
дъска

Работа с малцинства

развитие. Само 22% от участниците
в проучването споделят за наличие
на индивидуална, групова супервизия и
менторство. Все още създаването и
развитието на общност за иновации,
наблюдение и саморефлексия изглежда
в начален етап в системата на
предучилищно образование (Графика 2).

Графика 2 Характеристики на местоработата и продължаващото професионално развитие

Безплатно допълнително здравно
осигуряване за всеки служител

25.5%

Наличие на професионална общност
за обмен на знания с професионалисти
от други сфери

39.9%

Наличие на механизъм за взаимодействие
между професионалисти в различни сфери

43.8%

Възможности за кариерно развитие

60.8%

Редовна обратна връзка
за свършената работа

63.4%

Наличие на форми за обмен на знания
между професионалисти в рамките
на услугата.

71.9%
89.5%

Осигурени безопасни условия на труд
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Социален сектор

разработена с активното участие на
професионалната общност. Според
40% от участниците в проучването
в социалните услуги не се реализират
въвеждащи обучения, а 41% споделят
за липсата на надграждащи и
поддържащи обучения. Само 11% от
специалистите смятат, че е налична
система за менторска подкрепа
при постъпване на работа.

Стандартите на УНИЦЕФ за програми в
помощ на родителите покриват широка
гама добри практики (UNICEF, 2017). В
част от стандартите са посочени
характеристики на работната сила,
която предоставя програми за родители.
Сред тях са посочени изисквания за това
работната сила да бъде добре обучена,
да има познания както за съответната
програма, така и за научните изследвания
за ранното детско развитие, и да
получава подкрепяща супервизия.
Препоръчва се работната сила да има
достъп до професионална подкрепа чрез
наставничество и менторство, за да
предоставя качествени услуги (пак там).

Графика 3 Наличие на надграждащи обучения в
социалния сектор

Не знам/не мога
да отговоря

Данните от изследването за
работната сила сред специалисти в
социалния сектор показват, че целите
и очакваните резултати от работата
на професионалистите са свързани
основно с намаляване на рисковите
фактори, подкрепа на повишаване на
капацитета за справяне с проблемни
ситуации, осигуряване на подкрепа за
социално включване. Тези цели определят
рамката на работата на специалистите
в социалните услуги, която предполага
различни дейности в зависимост от
целите на самите услуги.

14.5
Да
44.3

Не

Не са налични социални услуги,
ориентирани само към подкрепа на
деца в ранна възраст и техните
семейства, като тази задача се
дискутира като основа за развитие
на услуги с интегриран характер. За
осъществяването на дейностите по
оценка на потребности, планиране и
подкрепа социалните работници са
подготвени теоретично и практически.
Сред темите, които са предизвикателни
за тях могат да бъдат посочени подкрепа
на ранното детско развитие, работа със
специфични групи клиенти, работа със
случаи на насилие и агресивно поведение.
Системата за продължаващо
професионално развитие в социалния
сектор няма цялостна рамка,
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41.2

Основни предизвикателства във връзка с
професионалното развитие в социалния
сектор са липсваща цялостна рамка,
която да съдържа както възможности
за надграждане на знанията, така и за
създаване и развитие на общност за
иновации, наблюдение и саморефлексия.

ПОДКРЕПЯЩА
РАБОТНА СРЕДА
И ЛИДЕРСТВО

медицинските специалисти6, през
2018 г. от общо 31 европейски държави,
в 14 държави, сред които и България,
продължаващото медицинско
образование не е задължително
(CME-CPD, 2019). В България лекарите се
квалифицират по собствено желание
и доказват квалификацията си с
удостоверение, издадено от Българския
лекарски съюз (Закон за здравето, 2005).

Специалистите и другия персонал,
работещи с деца в ранна възраст и
техните семейства, имат нужда от
свободно от работа с деца време
и ресурси (Peeters et al, 2015), за да
имат възможност за рефлексия върху
практиката и за развиване на нови
педагогически практики, с които
да оказват подкрепа на децата и
родителите (European Commission, 2014).
Основните елементи на работната
среда, които оказват влияние върху
качеството на образованието и
грижите в ранна детска възраст са
съотношението персонал-брой деца,
големина на групата и заплащането
на персонала (OECD, 2012). Поради
сложното взаимодействие на различни
фактори, изследователите не правят
конкретни заключения за оптималното
съотношение персонал-брой деца
и големина на групите и предлагат
това съотношение да се определя в
зависимост от местните условия,
квалификацията на персонала и добри
практики (European Commission, 2014).

Нашето изследване сред
професионалисти от здравния сектор,
показва, че целите и очакваните
резултати от работата им са свързани
основно със здравето на децата,
диагностика и лечение на различни
здравни проблеми. Тези цели формират
професионален компетентностен
профил, насочен предимно към
дейности по посрещане на здравните
потребности, за осъществяването на
които специалистите имат теоретична
и практическа подготовка. Дейности по
профилактика, комуникация и подкрепа
на семействата, здравословен начин на
живот, макар и налични професионалния
компетентностен профил на здравните
специалисти, са по-скоро пожелание, както
поради дефицита на знания и умения, така
и поради създадената организация на
тяхната работа.

По отношение на заплащането
на персонала, международните
изследвания посочват необходимостта
от мерки, с които да се преодолеят
съществуващите несъответствия
в заплащането и професионалната
подготовка на учители и друг
персонал, който полага грижи за деца.
В редица страни персоналът, полагащ
грижи за деца, е по-ниско платен и
има по-ограничени възможности за
професионално развитие (Bennett, 2006).

Участвалите в изследването
специалисти споделят за трудности
при участие в различни форми на
продължаващо професионално развитие,
което е зависимо от личната инициатива,
време и ресурси и не е развито като обща
рамка за продължаващо професионално
развитие, която съдържа различни
възможности като участие във форуми,
конгреси и обучения.

Здравен сектор
В повечето европейски страни,
продължаващото медицинско
образование е задължително за
медицинските специалисти. Според
изследване на Европейския съюз на

Благоприятните условия за работа
в голяма степен зависят от
управлението на образованието и
грижите в ранна детска възраст
(European Commission, 2014). Лидерите
на образователни институции са тези,
които изработват споделена рамка,

Европейският съюз на медицинските специалисти
(ЕСМС) е най-старата организация на медицинските
специалисти в рамките на Европейския съюз,
основана през 1958 г. Българският съюз на
медицинските специалисти е член на ЕСМС от 2007 г.
6
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предоставят различни възможности
за продължаващо професионално
образование и стимули на персонала за
професионално развитие, организират
възможности за споделяне на практики
и предоставят педагогическа
подкрепа за персонала, който работи
с деца в уязвима ситуация (Urban, 2011).
Eфективното лидерство изисква
продължаващо професионално развитие
на лидерите, а също така и политики
и законодателство, което дава
възможност на лидерите ефективно да
управляват образованието и грижите в
ранна детска възраст (OECD, 2019).

В здравния сектор условията на труд се

Данните от осъществените
проучвания показват, че условията
на труд имат специфика в трите
сектора и се различават до голяма
степен. В образователния сектор,
условията на труд са подобрени през
последните години, по отношение на
заплащането на труда, безопасните
условия, осигуряването с материали
и ресурси. В същото време обаче,
групите в детските градини
продължават да бъдат големи като
брой деца. Съотношението на
ниво професионалист е 1:27, като е
необходимо да се отбележи, че с всяка
група работят две детски учителки,
но не по едно и също време. Проблемът
с натовареността на групите и с
включването на деца със специални
образователни потребности е
споделен като предизвикателство за
работещите в образователния сектор.

средно 1:5 до 1:8 деца.

Ситуацията в социалния сектор е
значително по-различна. Условията на
труд не са подобрени, заплащането
на труда е ниско, статусът на
професията продължава да бъде нисък
и професията непривлекателна, което
води до значимо текучество. Броят на
случаите на деца в ранна възраст, по
които работят професионалистите е
средно 14 на месец. Материалната база и
осигуреността с ресурси зависи от вида
и доставчика на услугите.

не е изследвана задълбочено поради

различават по отношение на различните
категории професионалисти.
Заплащането на труда се обуславя от
вида на практиката и местоработата
на специалистите. За медицинските
сестри в детските градини и ясли е
налице усилие да се подобрят условията
на труд, което обаче е все още в
начална фаза и е свързано до голяма
степен с възможностите на общините.
Педиатрите работят със средно 15
деца на ден, доколкото медицинските
сестри в детските ясли работят със

Графика 4 Дейности през работното време на специалисти в системата на ПУВ

Директна работа с деца

82%

Административна работа и попълване
на документи и формуляри

77%

Работа със семейства

45%

Участие в екипни срещи

20%

Участие в обучения, семинари,
конференции

11%

Участие в групова и индивидуална
супервизия

5%

Друго

3%

Данните относно основните
дейности, които се осъществяват
от професионалистите в трите
сектора, показват, че освен работата
с деца, изключително голям дял
заема административната работа
и работата с документи (78,7% в
социалния сектор, 77 % в системата
на предучилищно образование, 78 % за
лекари и педиатри). Значително помалко време се отделя за работа със
семейство и общност и дейности,
свързани с професионалното развитие
(Графика 4, 5 6)

Графика 5 Дейности през работното време на лекари и педиатри

88%

Директна работа с деца
Административна работа и попълване
на документи и формуляри

78%

Участие в обучения, семинари,
конференции

28%

Дирекстна работа със семейства

22%

Участие в екипни срещи
и обсъждания с колеги

22%
6%

Домашни посещения

3%

Друго

Лидерският капацитет и
предоставените възможности за
развитие са предизвикателство в
образователния и социален сектор,
доколкото в здравния тази тема
фокуса върху индивидуални практики.
Ръководителите на услуги имат
предимно административни функции
за сметка на умения за формиране
и развитие на екипи. Не е налична
разработена система за повишаване
капацитета на ръководителите
в нито един от секторите. Тази
задача не е функция на системата,
а индивидуална отговорност.
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Графика 6 Дейности през работното време на специалисти в социалния сектор

Отделям най-много време за административна
работа и попълване на документи и формуляри

78.7%

Отделям най-много време за директна работа с
деца в услугата

71.1%

Отделям най-много време за директна работа
със семейства в услугата

47%

Отделям най-много време за участие в екипни
срещи и обсъждания с колеги

39.1%

Отделям най-много време за домашни
посещения, работа на терен с деца и семейства

37.5%

Отделям най-много време за участие в групова
и индивидуална супервазия

2.8%

Отделям най-много време за участие в обучения,
семинари, конференции

1.2%
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ПРОФЕСИОНАЛНА
ОБЩНОСТ ЗА
ВЗАИМНО УЧЕНЕ И
МЕЖДУСЕКТОРНА
КОМУНИКАЦИЯ

четири условия и трансформиране на
културата в съответната организация.
Нашето изследване показва, че
професионалистите от образователния
и социалния сектор споделят за наличие
на подход за работа в екип (според
86% от участвалите в проучването
от образователния сектор и 83%
от участниците от социалния
сектор). Дали този подход формира
професионални общности за взаимно
учене, зависи от степента, в която
се изпълняват посочените по-горе
пет условия. Уменията за анализ на
собствената практика са налични
също в образователния сектор (80%) и
социалния сектор (75%) и далеч в по-малка
степен за педиатри и лични лекари (29%).
Рефлективните практики, обаче зависят
от създадения модел на комуникация,
лидерство, доставчик на услуга.
Самата организация на работа трябва
да позволява прилагането на такива
практики, което е дискусионно в рамките
на образователния и здравния сектор.
В социалния сектор такива практики
често са част от воденето на случай.

Научната литература и европейски
практики в сферата на образованието
и грижите в ранна детска възраст
изследват влиянието на т.нар.
Професионални общности за
взаимно учене върху изграждането
на професионалния капацитет на
професионалистите в тази област.
Анализ на консултативната мрежа към
Европейската комисия NESET, откроява
пет критерия, които определят
професионалните общности за взаимно
учене (Peeters et al, 2017):
• Практиците вземат участие в
„рефлективен и задълбочен диалог“
със своите колеги по въпросите на
педагогическата практика, въз основа
на своята ежедневна практика;
• Практиците „деприватизират
практиката“ чрез взаимно наблюдаване
на своята практика и даване на
обратна връзка; създаване на връзки с
хората, живеещи в района на детското
заведение; диалог с родителите; и
междусекторно взаимодействие;
• Инвестиране в „колективна
отговорност“, защото отговорността
за подобряването на работата в
училище, социална услуга или здравна
институция, не се носи само от
директора или отделния специалист;
• Фокусиране върху постигането
на споделена визия и ценности,
основаващи се на правата на детето и
уважение към многообразието;
• Наличие на „лидерство“ като ключов
фактор за постигане на горните
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сила идентифицира наличие на формално
сътрудничество между трите сектора
на ниво национални политики. На
местно ниво координацията зависи
от желанието за сътрудничество и
няма разписани формални механизми
за осъществяване, освен в конкретни

политики за предотвратяване на
насилие, деинституционализация и др.
На ниво случай комуникацията между
секторите зависи от желанието и
професионализма на специалистите, а не
от действащ модел.

В България няма актуални национални
стратегически политики за детско
благосъстояние и ранно детско
развитие.7 Секторният характер
на политиките и услугите в
България предполага междусекторно
взаимодействие, което да осигури
целенасоченост на усилията и
подкрепата на ранното детско
развитие. Изследването на работната

Националната стратегия за детето, приета
с Решение на Народното събрание на РБ през
м. януари 2008 г. е в сила до края на 2018 г. През 2019 г.
работата по нова Национална стратегия за детето
2019-2030 г. е преустановена и нова стратегия не
е приета от Министерски съвет. През 2019 г. е
преустановена и работата на работната група
към Министерство на образованието и науката по
Стратегия за ранно детско развитие.
7
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ПРЕПОРЪКИ
Обучение и професионален
компетентностен профил
Въпреки че в секторите образование
и здравеопазване съществуват
компетентностни профили на
специалистите, изследването показва,
че тези профили са ограничени –
съответно до учене, в образователния
сектор и до медицински въпроси, в
сектор здравеопазване. Необходима
е съвместна работа на експерти
в сферата на ранното детско
развитие, изследователи, практици
и представители на институциите
за формиране на професионален
компетентностен профил с широки
компетентности на специалистите в
трите сектора. Различна група експерти,
преподаватели, представители на
институции трябва да формира
обучителен компетентностен профил
за специалистите в трите сектора.
Темите, които трябва да присъстват и
в трите сектора, са свързани с:

стратегии за учене при децата
от различна възраст и умения да
създават и организират среда за учене
и развитие на децата от различни
възрасти
– знания, умения и подходи за комуникация
с децата и осигуряване на тяхното
участие и умения за създаване на
окуражаваща среда и включване на
децата в различни дейности
– знания, умения и подходи за разбиране
влиянието на семейната среда,
оценка на родителския капацитет,
насърчаване участието на родителите
и подкрепа на родителите в грижите за
децата
– знания, умения и подходи за разбиране
на правата на децата, специфичните
потребности на децата, прилагане
на индивидуален подход, среда за
пълноценно учене и развитие на деца
със специфични потребности и такива
от уязвими групи.

Продължаващо професионално
развитие

Междусекторна комуникация
Осигуряване на възможности за
междусекторна комуникация във
връзка с политиките и услугите
за деца в ранна възраст чрез ясни
механизми за взаимодействие между
професионалистите на ниво случай и
политика. Това може да се осигури чрез
интегрирана система или интегрирани
услуги, които да имат връзка помежду си,
да обменят информация и да работят по
обща цел.

Системата за продължаващо
професионално развитие и в трите
сектора трябва да бъде доразвита, в
някои сектори като система въобще, а в
други чрез засилване на връзката между
потребностите на работната сила и
предлаганите обучения, супервизия и
методическа подкрепа. Съдържанието
на подкрепата би трябвало да включва
теми, надграждащи знанията и уменията
на професионалистите и свързани с
текущите им работни задачи, и да се
предхожда от анализ на потребностите,
както на индивидуално ниво, така и на
ниво система.
Системата за продължаващо
професионално развитие трябва
да бъде част от цялостна рамка,
разработена с активното участие
и диалог с професионалната и
научна общност и семействата.

– знания, умения и подходи за различните
аспекти от детското развитие в
холистична перспектива (физическо,
когнитивно, социално, емоционално) и
умения да изграждат връзки с децата,
да наблюдават и планират дейности
за тяхното развитие, както и да
идентифицират трудности
– знания, умения и подходи за
осъществяване на пълноценна грижа
(добро здраве, пълноценно хранене,
ранно учене, стимулираща грижа,
сигурност и безопасност при децата
от ранна възраст) и стратегии
за подкрепа на родителите по
осигуряването на пълноценна грижа
– знания, умения и подходи за различни
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Проектът „България расте с децата си“
е изпълнен с финансова подкрепа, предоставена
от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия
на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел
на проекта е подобряване на качеството
на услугите и мерките за насърчаване на
ранното детско развитие в България.
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