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Позиция на Национална мрежа за децата относно задължителното предучилищно образование,
включено в Проект на Решение за приемане на План за 2018 – 2020 година за изпълнение на
Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 2020)
Общи коментари
Национална мрежа за децата подкрепя разработване на различни мерки за обхващане надецатавъв
формиза предучилищна образователна подготовка.Създаването на повече и гъвкави услуги за
образование и грижа за децата в периода до постъпване в първи клас е важно и за децата, и за
родителите. Такава политикагарантира правото на всяко дете на достъп до форми за образование и
грижаи е подкрепа за родителите за съвместяване на личния и професионалния живот.
Национална мрежа за децата винаги е заставала и зад позицията, черодителите трябва да имат
право на избор къде и в каква форма да се включат децата им.Според нас, регламентирането на
различни услуги дава възможност да се посрещнат различните нужди на различните деца.
Образованието и грижата са неразривно свързани от самото раждане на детето. Международната
класификация на ЮНЕСКО класифицира 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.
В същото време, именно защото ученето започва от самото раждане на детето, предоставянето
само на институционални услуги, извън семейния контекст, по принцип не е достатъчно за
гарантиране правото на детето на образование в ранното детство. Редуцирането на ученето на
детето в периода на ранното детство само до подготовката му за включване в училището и в
обществото пренебрегва ролята на самото дете като носител на специфични нужди и като активен
участник в процесите.
Доставчиците на услуги за грижа и развитие в ранното детство в европейските страни обикновено са
в широк спектър – публични институции, НПО, частни, общностни или домашно базирани форми. Те
обикновено образуватмрежа от широк спектър от услуги – детски ясли, грижа за групи деца в
домашни условия, дневни центрове, детски градини.
Конкретни коментари
В Националната мрежа за децата има организации, които се изказват „против” задължителността на

предучилищното образование за децата, навършили 4 години. Техните аргументи са свързани с:
§ посланията, че държавата е по-загрижена за децата от родителите;
§ опасенията, че се изземват част от отговорностите и правата на родителите;
§ важността да не се забравя, че детските градини са в помощ на родителите и споделят с
родителите грижата, възпитанието и социализацията на децата в степента, в която
родителите/семейството се нуждаят от това споделяне (ако държавата иска да подкрепи определени
родители, би могла да развие система от специфични стимули за по-добри родителски грижи за деца
в риск);
§ констатацията, че образователните технологии, материалната база, организацията на работа и
базовата подготовка на учителите не са ориентирани към това да може да се посрещнат нуждите на
детето, ане само на бъдещия ученик;
§ идеята, че всички форми на ранна грижа за деца трябва да са ориентирани към развиване на
техните знания, умения и потенциал чрез форми на игра и преживяване, което би могло да се случи
само при осигуряване на адекватна физическа среда с малък брой деца в групите, по-голямо
съотношение на учителите спрямо децата, както и пространство за движение, отдих, игра, които да
осигуряват индивидуален подход и да насърчават приобщаването на всяко дете;
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Наред с това възниква и въпросът как ще се осигурят физически, човешки и финансови ресурси за
обезпечаването на подобна мярка, след като дори и в момента детските градини в големите градове
нямат нито сграден капацитет, нито достатъчно педагогически персонал, за да предложат
максимално благоприятни условия при задължителност на обхвата само за 5 и 6-годините.
Немислимо е училищата да поемат деца на възраст 4 години, както частично е решен проблемът в
подготвителните групи в училищата за по-големите деца. Национален ангажимент за обхващане на
деца във всички подлежащи на образование възрасти трябва да съществува, но неговите мерки
следва да са достатъчно гъвкави, за да се съобразят със спецификите на всяка група и да постигнат

максимален ефект и резултат. Това може да се случи само ако всяка община, образователна
институция и родители бъдат подкрепени за провеждане на постоянни, координирани и интегрирани
процеси за подобряване на живота и благосъстоянието на децата в България. В множество общини,
като Смядово например, местната власт е осигурила покриване на таксите за детска градина за
всички семейства, а в община Тунджа съществуват добри практики на изнесени групи в детските
градини. Ако държавата успее да осигури достатъчно подобни стимули за повишаване на обхвата в
предучилищните групи и ранната детска грижа, гъвкави и разнообразни възможности и удобства за
родители, но запази възможността за свободен избор, то това със сигурност ще доведе до повече
позитивни последствия, отколкото изолираното въвеждане на задължителност и за 4-годишните
деца.
С оглед на гореизложеното, смятаме чеинституциите, и преди всичко МОН, трябва да се фокусират
върху съдаването на възможности за предоставяне на различни услуги за ранно образование и
грижа за децата.Това би довело и дорешаване на редица проблеми, които в момента пречат на
качеството на услугата, като големия брой деца в групите, липсата на достатъчно физическо
пространство за децата, невъзможност да се посрещнат индивидуалните нужди на детето. Особено
внимание следва да се обърне наизискването за изграждане на адекватна на психо-физиологичното
развитие на децата образователна среда, независимо от мястото, където ще се провежда
предучилищната подготовка. Това включва: подходяща материална база, адекватни образователни
технологии, методология на обучението и квалификация на персонала. В световния опит
съществуват различни модели за целева подкрепа на семейства в риск, под формата на ваучери или
чекове, които да улеснят и подкрепят обезпечаването на ранното и предучилищно образование и да
осигурят условия за устойчивост на включващите процеси, като така гарантират, че децата ще
получат най-добрата основа за продължаване и оставане в задължителното основно и средно
образование.
Ние разбираме желанието на държавата да приобщи децата от най-ранна детска възраст. В същото
време реформите в ранната детска грижа и образование трябва да следват логиката на задълбочено
проучване, пилотиране на проекти на ниво общини с различни специфики, анализ на резултатите и
предприемане на мерки според конкретните нужди на децата и семействата в дадена община. Добри
примери вече съществуват и те показват достатъчно ясно, че невинаги прилагането на
централизиран и унифициран подход е най-доброто решение. Даването на възможност за
утвърждаване на разнообразни форми на ранна грижа води само до подбряване на общата
удовлетвореност на родителите и е път за въвеждане на иновативни подходи и практики. Така
държавните и общински детски градини и ясли стават по-достъпни за децата от рискови групи и се
компенсира частично недостигът на места в тях. Съществуването на универсални услуги и свобода
на избора, съчетано с насочена подкрепа към семействата, които не могат изцяло да посрещнат
нуждите на децата си, ще създадат достатъчно балансирана система и възможност за развитие с
оглед на най-добрия интерес на детето.
Национална мрежа за децата
19 март 2018г.

