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РЕЗЮМЕ 

 

Анализът представя резултатите от проведено проучване сред педагогически и 

непедагогически специалисти от екипите на осем образователни институции – пет 

училища и три детски градини, включени в проект „Готови за многообразие“: НУ „Инж. 

Георги Иванов Вълков“, Луковит, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна, СУ „Свети 

Климент Охридски“, Варна, СУ „Любен Каравелов“, Варна, ОУ „Иван Вазов“, Търговище, 

Детска градина № 1 „Радост“, Детска градина № 2 „Усмивка“, Детска градина 

„Усмивка“, и институционални въпросници към ръководствата, проведени в периода 

април-май 2021 г., както и преглед на документални източници, включително планове, 

публикации на институционалния интернет сайт и други.  

Въпросниците за педагогически и непедагогически специалисти са попълнени от 281 

педагогически и 75 непедагогически специалисти.  

Резултатите показват, че всички образователни институции, включени в проучването 

разполагат с екипи от професионалисти със значителен стаж в съответната 

образователна институция, както и със значителен стаж в системата на образованието. 

Всички изследвани образователни институции споделят наличие на задоволителна 

материално-техническа база за работа с децата/учениците, възможности за участие в 

проекти, както и наличие на адекватно подготвен екип от специалисти. Прави 

впечатление обаче, че само малка част от образователните институции целенасочено 

търсят и намират възможности за развитие на професионалната квалификация на екипа 

конкретно по темите, свързани с работата в мултикултурна среда. Мнозинството от 

специалистите не са преминавали през обучения с подобна тематична насоченост през 

последния атестационен период.  

За всички образователни институции, обхванати в проучването, като основно 

предизвикателство в работата с деца от уязвими групи, се определя ниският 

образователен и социален статус на родителите, нередовното посещение на 

децата/учениците, трудният диалог с родителите, пропуските в овладяването на 

български език от децата и учениците. На фона на тези споделени предизвикателства, 

прави впечатление, че мнозинството от анкетираните специалисти не отчитат като 

значим, допринасящ фактор за справяне с тези трудности нуждата от допълнителна 

квалификация на персонала по темите на многообразието или включването в работния 

процес на допълнителни дидактически материали за работа с учениците (в частност 

такива за работа с деца с майчин език различен от българския). В този смисъл, необходима 

е допълнителна работа с екипа за мотивация и рефлексия върху личната отговорност, 

принос и капацитет на педагозите да въздействат за позитивна промяна в занималнята и 

класната стая, за ежедневното насърчаване на ефективния диалог с родителите и за 

ангажирането на местната общност в подкрепа на децата и семействата.  

Нещо повече, мнозинството от анкетираните споделят висока самооценка за 

собствените си възможности и умения за работа с децата и учениците. Резултатите 

показват обаче и някои важни нюанси по отношение на отделни аспекти на тези 



възможности и умения за работа. Налице е широко споделена увереност в личните 

възможности за интерпретиране на учебния материал, за стимулиране на децата да 

изразяват собствена позиция, за подкрепа на децата да разрешават конфликти. По-малка 

част от педагозите обаче споделят увереност, че са способни да отделят индивидуално 

внимание на всяко дете, както и на всяко дете от малцинството. 

Диалогът с родителите, в частност родители от малцинствени общности, се очертава 

като основно предизвикателство в работата на образователните институции. С висока 

категоричност педагогическите и непедагогическите специалисти изразяват съгласие с 

тезата, че родителите от малцинствени общности не са мотивирани да си сътрудничат 

с учителите. Необходима е допълнителна подкрепа на учителите за осмисляне на това 

какви могат да са скритите предпоставки за липсата на сътрудничество – например 

недостъпност на информацията за възможностите за сътрудничество, смущение или 

дори страх от непознаването на училищната система, неразбиране на езика на 

мнозинството, което може да пречи на родителите в комуникацията им с персонала и с 

другите родители, страх от осъждане или други причини, а дори и логистични такива 

като недостъпност на училището (отдалеченост, липса на превоз). Полезни за екипите 

биха били и обучителни сесии и ресурси, които да представят на екипа конкретни 

практики и стратегии за ангажиране и мотивиране на родителите, така че ефективно да 

оценят какви са обстоятелствата/потенциалните пречки, поради които родителите не 

сътрудничат, и да намерят алтернативни подходи и решения. 

Приложеното анкетно проучване включва и въпроси, които се отнасят до нагласите на 

членовете на екипите на образователните институции по теми, свързани с 

многообразието, приемането на различието, толерантността, справедливостта в 

демократичното общество. Тези въпроси дават възможност да се очертае една обща 

картина за това какво е изходното разбиране и възприятие на екипите по тези теми, как 

анкетираните виждат своето място и роля в процеса на изграждане на среда, приемаща 

и насърчаваща многообразието, налице ли са значителни различия във всеки от екипите 

или са налице общосподелени нагласи. Получените резултати насочват към 

съществуването на известни явни или неявни стереотипни нагласи у специалистите по 

отношение на възможностите и работата с деца и семейства от уязвими общности. 

Мнозинството от анкетираните споделят по-скоро съгласие с тезата, че като цяло 

ромите имат по-ниски вродени когнитивни способности от българите. Доколкото 

подобно разбиране категорично противоречи на съвременните научните изследвания, 

ключово е допълнително изследване на причините за подобни нагласи, както и включването 

на специалистите в допълнителни тематични обучения, както и в мерки за подкрепа за 

развитие на знания относно процеса на учене при деца, живеещи в бедност и деца билингви. 

Това ще благоприятства и уменията на екипа да подкрепя ефективно децата от етнически 

малцинства, деца билингви и деца, живеещи в бедност, тъй като занижаването на 

очакванията от децата е неприемливо, защото ги лишава от възможността да получат 

същото качествено ниво на образование като връстниците си. И обратно, качествените 

образование и грижи в ранна възраст могат да прекъснат кръга на неравенствата и 

бедността, предоставяйки на децата и родителите, живеещи в бедност, допълнителна 

образователна, социална и емоционална подкрепа, за да разкрият пълния си потенциал. 



Основните обобщени препоръки към развитието на капацитета и работата на 

образователните институции в среда на многообразие, които могат да бъдат очертани в 

резултат от изследването, включват: 

• поставяне на приоритет върху устойчивото повишаване знанията и уменията на 

екипа по темите на многообразието и социалната справедливост, в частност ролята на 

педагозите за изграждане на среда на приобщаващо образование и възможност за най-

пълноценно развитие на всяко дете, независимо от неговия произход и възможности; 

• фокусиране на бъдещи обучения и допълнителни ресурси върху ефекта на 

социалните неравенства в образованието и личната ангажираност и отговорност на 

педагозите за преодоляването им; 

• включване на всички членове на екипите в подобни обучения и семинари, в частност 

включване на непедагогическия и помощен персонал; 

• повишаване знанията и уменията на екипите за ефектите на бедността и 

билингвизма върху ученето при децата; 

• насърчаване на критичната саморефлексия и овладяване на подходи за групова 

рефлексия в рамките на екипите по темите на приобщаващото образование, 

недискриминацията и социалната справедливост; 

• допълнително развиване на капацитета за взаимодействие и диалог с родителите, 

както и запознаване с конкретни добри практики, подходи и практически инструменти за 

приобщаване на родителите от малцинствата. 

• по-активно търсене на партньорства с местната общност и неправителствени 

организации в сферата на образованието с цел пилотиране и развиване на добри практики 

за работа в мултикултурна среда, вкл. такива от националния и международен опит.  

  



1. Методологически бележки 

Анализът представя резултатите от проведено проучване сред педагогически и 

непедагогически специалисти от екипите на осем образователни институции – пет училища 

и три детски градини, включени в проект „Готови за многообразие“, и институционални 

въпросници към ръководствата, проведени в периода април-май 2021 г., както и преглед на 

документални източници, включително планове, публикации на институционалния 

интернет сайт и други. 

Включените в изследването образователни институции са НУ „Инж. Георги Иванов 

Вълков“, Луковит, СУХНИ „Константин Преславски“, Варна, СУ „Свети Климент 

Охридски“, Варна, СУ „Любен Каравелов“, Варна, ОУ „Иван Вазов“, Търговище, Детска 

градина № 1 „Радост“, Детска градина № 2 „Усмивка“, Детска градина „Усмивка. 

Въпросниците са попълнени от 281 педагогически и 75 непедагогически специалисти. 

Конкретните данни за брой попълнили анкетата по образователна институция и процент, 

който представляват от целия персонал на всяка институция са представени в Таблица 1. 

Институционалните въпросници са попълнени от един представител на ръководството на 

образователната институция – директор или заместник-директор.  

Таблица 1. Брой анкетирани специалисти по образователна институция 

Образователна институция Брой (%) 
анкетирани 

педагогически 
специалисти 

Брой (%) 
анкетирани 

непедагогическ
и специалисти 

Общо брой (%) 
анкетирани 
специалисти 

НУ „Инж. Георги Иванов 
Вълков“ 

16 (89%) 7 (58%) 23 (76%) 

СУХНИ „Константин 
Преславски“ 

88 (73%) 8 (32%) 96 (66%) 

Детска градина № 1 „Радост“ 
 

23 (100%) 12 (52%) 35 (76%) 

ОУ „Иван Вазов“ 
 

25 (76%) 4 (36%) 29 (65%) 

Детска градина № 2 
„Усмивка“ 

16 (84%) 12 (55%) 28 (68%) 

СУ „Любен Каравелов“ 
 

40 (95%) 5 (26%) 45 (70%) 

Детска градина „Усмивка“ 
 

9 (75%) 6 (50%) 15 (60%) 

СУ „Свети Климент 
Охридски“ 

64 (70%) 21 (70%) 85 (70%) 

 

 

 

  



2. Експертен капацитет на образователните институции  

Анкетното проучване проследява образователния статус на специалистите. Сред 

педагогическите специалисти мнозинството анкетирани имат висше (76%) или повече от 

едно висше образование (19%). Сред непедагогическите специалисти, мнозинството от 

анкетираните имат средно образование (52%), 25% са с висше, а 7% са с повече от едно 

висше образование. Под 20 на сто са анкетираните само с начално или основно образование.  

Фигура 1. Образователен статус на специалистите. 

 

Анкетното проучване проследява и възприятията на членовете на екипа за техния 

социално-икономическия статус и финансовото състояние на домакинството им (виж 

Фигура 2), с цел да се установи дали са налице съществени финансови предизвикателства в 

личен план пред педагозите и останалите специалисти и персонал, които биха могли да 

окажат неблагоприятно въздействие върху тяхната мотивация и възможности за пълноценна 

професионална изява. Графиката по-долу показва разпределението в отговорите за всички 

членове на екипите – педагогически и непедагогически специалисти. Мнозинството от 

специалистите посочват, че разполагат с необходимото за нормален живот без лукс (54,5%). 

8,1% са споделили, че живеят бедно, но свързват двата края. Около 16 на 100 са 

анкетираните, които са посочили, че разполагат с всичко необходимо за нормален живот и 

биха могли да си позволят и някои луксозни стоки. Около 1% са живеещите под прага на 

бедността.  

 

 

 

 

Фигура 2. Икономически статус на домакинствата на специалистите. 
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Професионалният опит на специалистите в рамките на конкретната образователна 

институция е значителен. И сред педагозите, и сред непедагогическите специалисти най-

голяма е групата на анкетираните, които споделят, че работят в съответното училище или 

детска градина над 20 години (съответно 42% и 29%). Под 5% и при двете групи са 

новоназначените служители, които са посочили от 0 до 1 година професионален стаж в 

същото училище/детска градина. 

Фигура 3. Професионален опит на специалистите в образователната институция. 
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В по-широк план, професионалният опит на екипите в сферата на образованието 

може да се определи като значителен (виж Фиг. 4). Мнозинството педагогически 

специалисти са в системата над 20 години – 58%. При анкетираните непедагогически 

специалисти този дял е по-малък, но отново представлява най-голямата група анкетирани – 

35%.  

Фигура 4. Професионален опит на специалистите в системата на образованието. 

 

Мотивацията и ангажираността на екипите с каузите на детското развитие и 

образованието може да се оцени като висока (виж Фигури 5а и 5б). Широкото мнозинство 

от анкетираните педагогически специалисти споделят, че основен фактор за избор на работа 

в детска градина или училище е било желанието за работа с деца (84,3%). 17,4% споделят 

стечение на обстоятелствата като фактор, който е имал отношение към избора на професия.  

Фигура 5а. Мотивация за избор на работа на педагогическите специалисти 

 

*Сборът на процентите надхвърля 100, защото някои от анкетираните са дали повече от един отговор.  
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При непедагогическите специалисти като основен фактор за избор на работа в 

училище или детска градина е посочено стечението на обстоятелствата. Близо един на всеки 

петима посочват и мотивация, свързана с желание за работа с деца, както и за да се 

прехранват.  

Фигура 5а. Мотивация за избор на работа на непедагогическите специалисти 

 

*Сборът на процентите надхвърля 100, защото някои от анкетираните са дали повече от един отговор.  

 

3. Развитие на професионалната квалификация на педагогическите екипи  

 

По отношение на развитието на професионалната квалификация на членовете на 

екипите на образователните институции следва да се посочи, че в рамките на последния 

атестационен период само за малка част от изследваните образователни институции има 

данни специалистите да са преминавали през обучения, свързани с темите многообразие, 

недискриминация и социална справедливост.  

По-често ръководствата споделят за включване на екипите в обучения в други 

тематични области – „Приобщаващо образование“, „Ранно оценяване със скрининг тест на 

риска от проблеми в развитието и обучението“, „Диагностични процедури в процеса на 

проследяване на постиженията“, „Теории и практики в светлината на новостите в системата 

на предучилищното образование“, „Методика на обучението по БДП“, „Иновативна ДГ“, 

„Иновативни методи в преподаването. Съвременни методи за оценяване на учебни модели“,  

„Работа в условията на извънредна епидемична обстановка“, „Творчески подходи в учебно-

тренировъчната работа“, и мн. други. 

При все това, сред включените в проекта образователни институции има такива, за 

които изцяло липсват данни екипът да е бил включван в обучения за повишаване на 

професионалната квалификация през последния атестационен период.  
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Прави впечатление също така фактът, че по-често възможности за повишаване на 

квалификацията се предоставят на педагогическите специалисти, а помощният персонал 

рядко бива включван в подобни тематични обучения. Когато става дума обучения на 

екипите по темите многообразие, недискриминация и социална справедливост, от ключово 

значение е всички специалисти, вкл. помощен персонал, да бъдат мотивирани да вземат 

участие в такива, дори това да не се изисква изрично от длъжностната им характеристика, 

тъй като всички членове на екипа имат контакт и взаимодействие с децата/учениците и 

техните семейства и подобни обучения биха имали добавена стойност. Нещо повече, 

педагозите се чувстват по-подкрепени и мотивирани от целия екип, когато споделят общи 

нагласи, интереси, цели в контекста на работата в мултикултурна среда, а това има 

положителен ефект за цялостния климат в образователната институция.  

Предвид факта, че в някои от изследваните образователни институции мнозинството 

от записаните през 2020/2021 учебна година деца/ученици са с майчин език, различен от 

българския, необходимо е целенасочено усилие на ръководствата за търсене на 

възможности за повишаване на квалификацията на екипите за работа по темите на 

приобщаващото образование, многообразието и социалната справедливост.  

Настоящият проект е една възможност за запознаване на екипите с добавената 

стойност на такива тематични обучения за пряката работа с децата и техните семейства.  

 

4. Проектна дейност и сътрудничество с неправителствения сектор 

Мнозинството от включените в проекта образователни институции развиват 

проектна дейност с подкрепата на неправителствения сектор и/или в мрежи и партньорства 

с други институции в сферата на образованието. Такива са например проекти по оперативни 

програми като „Подкрепа за успех“, инициативи на Центъра за образователна интеграция 

на децата и учениците от етническите малцинства, общински проекти по места, и други. 

Някои от училищата, включени в проекта, споделят и международен опит в проекти по 

програма „Еразъм +“ в партньорство с училища в други европейски страни.  

Само три образователни институции обаче са посочили конкретни примери за 

партньорство с неправителствения сектор и организации, работещи в сферата на 

образованието и подкрепата за работа в мултикултурна среда. От полза биха били 

допълнителни усилия за привличане на партньорства сред гражданските организации, 

активни в образователната и социалната сфера с цел пилотно прилагане на добри практики 

и иновативни подходи от техния проектен опит за работа с ученици и семейства от уязвими 

групи.  

 

5. Ресурси и предизвикателства за устойчиво функциониране на екипа на 

образователната институция  

Анкетираните педагогически специалисти посочват като най-важни фактори (виж 

Фигура 6а), които подпомагат работата им по отношение на многообразието, редовното 

посещение на децата/учениците (70,1%), както и доброто поведение при децата/учениците 



(67,3%) и добрият диалог с родителите (68,7%). Малко над половината анкетирани педагози 

отбелязват значимостта и на доброто владеене на български език от децата/учениците 

(57,7%), а също и ролята на материалната база (51,6%). В по-малка степен, но отново като 

значими фактори са посочени също наличието на допълнителни дидактически материали 

(47,3%) и разнообразната експертиза в екипа (40,9%). 

Фигура 6а. Фактори, подпомагащи работата на педагогическите специалисти по отношение 

на многообразието. 

 

*Сборът на процентите надхвърля 100, защото някои от анкетираните са дали повече от един отговор. 

От своя страна анкетираните непедагогически специалисти посочват като най-важни 

фактори (виж Фигура 6б), които подпомагат работата им по отношение на многообразието 

доброто поведение при децата/учениците (62,7%), както и доброто владеене на български 

език (50,7%) и редовното посещение (48%). Добрият диалог с родителите и добрата 

материална база също са често посочвани като значими фактори за ефективна работа с 

децата и техните семейства. Очаквано, за анкетираните непедагогически специалисти 

разнообразната експертиза в екипа и наличието на допълнителни дидактически материали 

не представляват ключов допринасящ фактор (посочвани са в около 1/5 от случаите).  
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Фигура 6б. Фактори, подпомагащи работата на непедагогическите специалисти по 

отношение на многообразието. 

 

*Сборът на процентите надхвърля 100, защото някои от анкетираните са дали повече от един отговор. 

По-конкретно по отношение на подкрепата, на която образователната институция 

може да разчита по темите, свързани с многообразието, данните от институционалните 

въпросници показват различни гледни точки към темата. Най-често посочвани като важни 

партньори са институциите в рамките на системата на образованието (МОН, РУО и др.), 

макар да има отделни анкетирани образователни институции, за които тези структури по-

рядко са в партньорска роля. Местната общност, екипите за обхват и неправителствения 

сектор също получават висока оценка при немалка част от анкетираните детски градини и 

училища. По-рядко като търсен партньор се очертава родителският актив. Макар 

резултатите да не позволяват да се направят категорични изводи за качеството на 

партньорствата с изброените институции и структури, все пак може да се отбележи, че 

родителският актив и общността на семействата като цяло, са рядко търсени партньори за 

работа по темата многообразие и е необходимо надграждане а уменията на педагогическите 

специалисти и ръководствата на анкетираните детски градини и училища за подобряване на 
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това сътрудничество, което има потенциал да допринесе за по-добра комуникация и по-

ефективна работа между детска градина/училище и семейство.  

Анкетираните педагогически специалисти посочват като най-съществени фактори 

(виж Фигура 7а), които затрудняват работата им по отношение на многообразието 

нередовното посещение от децата и недостатъчното владеене на български език, както и 

проблемното поведение (около 58 на 100 от всички анкетирани педагози). Отново в 

значителна степен като предизвикателство са очертани трудности при работата с родители 

и нисък социален или образователен статус на родителите. Анкетираните виждат ролята на 

материалната база, на дидактическите материали и на екипната квалификация, знания и 

умения като най-слабо влияещи върху работата им в мултикултурна среда.  

Фигура 7а. Фактори, затрудняващи работата на педагогическите специалисти по отношение 

на многообразието. 

 

*Сборът на процентите надхвърля 100, защото някои от анкетираните са дали повече от един отговор. 

Анкетираните непедагогически специалисти посочват като най-съществени фактори 

(виж Фигура 7б), които затрудняват работата им по отношение на многообразието 

проблемното поведение при децата/учениците (64%). В по-малка степен, но отново значимо 
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влияние имат недостатъчното владеене на български език (56%) и нередовното посещение 

(48%). Малко над 40% от анкетираните посочват трудности при работата с родители, а близо 

един на всеки трима посочва като значим фактор и ниския социален и образователен статус 

на родителите. Анкетираните непедагогически специалисти също виждат ролята на 

материалната база, на дидактическите материали и на екипната квалификация, знания и 

умения като слабо влияещи върху работата им в мултикултурна среда. 

Фигура 7б. Фактори, затрудняващи работата на непедагогическите специалисти по 

отношение на многообразието. 

*Сборът на процентите надхвърля 100, защото някои от анкетираните са дали повече от един отговор. 

В частност по отношение на работата с деца от малцинствата (виж Фигура 8), най-

често посочваните фактори, които затрудняват работата на педагогическите специалисти са 

недостатъчното владеене на български език от децата/учениците (67,3%), както и 

нередовното посещение (58%). Проблемното поведение, трудностите в работата с родители 
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и ниският социален или образователен статус на родителите също получават значим дял 

посочвания – близо половината от анкетираните отбелязват тези фактори. И тук 

анкетираните педагози виждат ролята на материалната база, на дидактическите материали 

и на екипната квалификация, знания и умения като най-слабо влияещи върху работата им с 

деца от малцинствата.  

Фигура 8а. Фактори, затрудняващи педагогическите специалисти при работата с деца от 

малцинствата. 

*Сборът на процентите надхвърля 100, защото някои от анкетираните са дали повече от един отговор. 

Анкетираните непедагогически специалисти посочват като най-съществени фактори 

(виж Фигура 8б), които затрудняват работата им с деца от малцинствата, проблемното 

поведение при децата/учениците (65,3%). В по-малка степен, но отново значимо влияние 

имат недостатъчното владеене на български език (57,3%) и нередовното посещение (45,3%). 

44% от анкетираните посочват трудности при работата с родители, а 28% посочват като 
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значим фактор и ниския социален и образователен статус на родителите. Анкетираните 

непедагогически специалисти също виждат ролята на материалната база, на дидактическите 

материали и на екипната квалификация, знания и умения като слабо влияещи върху работата 

им с деца от малцинствата. 

Фигура 8б. Фактори, затрудняващи непедагогическите специалисти при работата с деца от 

малцинствата. 

 

*Сборът на процентите надхвърля 100, защото някои от анкетираните са дали повече от един отговор. 

6. Мнения и нагласи по темите, свързани с многообразието, анти-

дискриминацията и социалната справедливост 

В анкетното проучване за педагогическите и непедагогическите специалисти е 

включена и секция въпроси, които се отнасят до нагласите на членовете на екипите на 

45.3

57.3

65.3

44.0

28.0

12.0

4.0

9.3

2.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Нередовно посещение от децата/учениците

Недостатъчно владеене на български език от 
децата/учениците

Проблемно поведение при 
децата/учениците

Трудности в работата с родители

Нисък образователен и/или социален статус 
на родителите

Необходимост от допълнителна 
квалификация на екипа за работа в среда на 

многообразие

Необходимост от допълнителни 
дидактически материали за работа с 

децата/учениците

Незадоволителна материална база

Друго (опишете):

Фактори, затрудняващи непедагогическите специалисти при 
работата с деца от малцинствата



образователните институции по теми, свързани с многообразието, приемането на 

различието, толерантността, справедливостта в демократичното общество. Целта на тези 

въпроси е да се очертае една обща картина за това какво е изходното разбиране и възприятие 

на екипите по тези теми, как анкетираните виждат своето място и роля в процеса на 

изграждане на среда, приемаща и насърчаваща многообразието, налице ли са значителни 

различия в екипа или има общосподелени нагласи. 

Сред анкетираните е налице висока степен на съгласие с виждането за личната 

отговорност на всеки човек за резултатите, които постига.  

От всички анкетирани 86% споделят пълно или частично съгласие с твърдението, че 

е налице възможност за всяко дете да постигне високи резултати, ако полага достатъчно 

усилия (виж Фигури 10 и 11 в края на документа). Тези резултати могат да се интерпретират 

като известно неосъзнаване, че съществуват структурни, системни предпоставки за 

неравенство и неравнопоставеност на децата от уязвими групи в образователния процес. 

Същевременно малко по-балансираното разпределение на отговорите относно това доколко 

всички деца в България разполагат с равен старт и равни възможности да се развиват (59%), 

показва, че педагозите в известна степен осъзнават и предизвикателствата, произтичащи от 

социо-икономическите неравенства, нуждата от подкрепа за деца, чиито майчин език е 

различен от езика на образователната институция и др. При все това остава преобладаващо 

по-скоро съгласието, че децата в България имат равни възможности. 

Анкетираните не споделят единодушно мнение по въпроса дали за постигане на 

успех в работата с деца и ученици от етнически малцинства е важно част от педагозите и 

екипа също да бъдат представители на тези малцинства. Разпределението на съгласието 

(пълно или частично) спрямо несъгласието е 52 към 48%. Този резултат показва, че част от 

членовете на екипа вероятно познават някои от ползите от ролевите модели в работата с 

уязвими групи. Необходимо е запознаване и на останалите специалисти с тези въпроси и 

това е един от аспектите, които могат да бъдат адресирани в рамките на обученията на екипа.  

Висока степен на съгласие е споделена и по отношение на твърдението, че 

работещите с деца/ученици трябва да се застъпват за правата на деца от малцинствата и 

семействата им – 72% съгласие. Тази активна позиция, изразена от анкетираните 

специалисти, е добра основа за надграждане на конкретни стратегии и подходи за постигане 

на позитивна промяна на нивото на образователната институция и в местната общност, 

които ще бъдат и сред темите на обученията за екипа, в рамките на настоящия проект.  

Следва да се обърне особено внимание на факта, че половината от анкетираните 

споделят пълно или частично съгласие с тезата, че ромите имат по-ниски когнитивни 

способности, отколкото българите (50% пълно или частично съгласие). Доколкото подобно 

разбиране категорично противоречи на съвременните научните изследвания, то екипите 

биха имали полза от допълнителни тематични обучения, както и от подкрепа за развитие на 

знания относно процеса на учене при деца, живеещи в бедност и деца билингви. Това ще 

благоприятства и уменията на екипите да подкрепят ефективно децата от етнически 

малцинства, деца билингви и деца, живеещи в бедност, тъй като занижаването на 

очакванията от децата е неприемливо, защото ги лишава от възможността да получат 

същото качествено ниво на образование като връстниците си. И обратно, качествените 



образование и грижи в ранна възраст могат да прекъснат кръга на неравенствата и 

бедността, предоставяйки на децата и родителите, живеещи в бедност, допълнителна 

образователна, социална и емоционална подкрепа, за да разкрият пълния си потенциал. 

Във връзка с горното следва да се анализира и преобладаващото разбиране на 

анкетираните, че децата от малцинствата се чувстват най-добре, когато са заедно в група с 

повече други деца от същия етнос (70% пълно или частично съгласие), както и че 

включването на много деца от малцинствата води до понижаване на качеството на 

образованието в детските градини/училищата (отново 65%). Тези отговори насочват към 

недостатъчна убеденост в собствените възможности, а и личната отговорност на педагозите 

да управляват успешно многообразието в занималнята и в детската градина като цяло, и да 

гарантират високо качество на образованието и грижата за всяко дете, независимо от 

различните нужди на децата.  

С висока категоричност екипите изразява съгласие с тезата, че родителите от 

малцинствени общности не са мотивирани да си сътрудничат с учителите (около 3/4ти 

съгласие). В тази връзка може да бъде полезна допълнителна подкрепа на учителите за 

осмисляне на това какви могат да са скритите предпоставки за липсата на сътрудничество – 

например недостъпност на информацията за възможностите за сътрудничество, смущение 

или дори страх от непознаването на училищната система, неразбиране на езика на 

мнозинството, което може да пречи на родителите в комуникацията им с персонала и с 

другите родители, страх от осъждане или други причини, а дори и логистични такива като 

недостъпност на училището (отдалеченост, липса на превоз). Полезни за екипите биха били 

и обучителни сесии и ресурси, които да представят на екипа конкретни практики и стратегии 

за ангажиране и мотивиране на родителите, така че ефективно да оценят какви са 

обстоятелствата/потенциалните пречки, поради които родителите не сътрудничат, и да 

намерят алтернативни подходи и решения.  

 

7. Усещане за успех и подкрепа 

Анкетното проучване за педагогическите и непедагогическите специалисти включва 

и секция въпроси, отнасящи се до личното усещане на членовете на екипите за това доколко 

са подкрепени и успешни в своята ежедневна работа в детската градина/училището. Целта 

е да се очертаят основните ресурси и подкрепящи фактори, на които екипите могат да 

разчитат и да бъдат планирани конкретни стъпки за затвърждаването на тяхната 

устойчивост. Същевременно тези въпроси дават възможност и да се направи равносметка 

на предизвикателствата и факторите, които затрудняват работата в среда на многообразие, 

върху които също следва да бъде поставен фокус в процеса на стратегическо планиране от 

страна на ръководствата и екипите и да се очертаят стъпки за адресиране на тези 

предизвикателства.  

По отношение на личната самооценка на педагогическите специалисти за техните 

възможности и умения за работа с децата и учениците (виж Фигура 9), общият извод е, че 

тази самооценка е изключително висока. Налице е много широко споделена увереност в 

личните възможности за интерпретиране на учебния материал, за стимулиране на децата да 



изразяват собствена позиция, за подкрепа на децата да разрешават конфликти и да проявяват 

толерантност към другите.  

Малко по-слабо изразено е съгласието сред анкетираните, че са способни да отделят 

индивидуално внимание на всяко дете, както и на всяко дете от малцинството, малко над 

половината анкетирани изразяват пълно или частично съгласие с това твърдение.  

Анкетираните споделят и висока степен на съгласие с твърдението, че познават 

методи за осмисляне на наученото чрез рефлексия и използването им в работата като 

педагози. Тези споделени силни страни на педагогическия екип ще бъдат надграждани и в 

рамките на обучителните дейности по настоящия проект с цел овладяване на рутинни 

практики по рефлексия върху педагогическата практика. 

Мнозинството от педагозите споделят също, че имат умения да насърчават 

продуктивната комуникация между детската градина и родителите. Все пак този аспект на 

партньорствата на детската градина е оценен както от ръководството, така и от екипа като 

предизвикателство. Затова и следва да се търсят подходящи подходи за насърчаване на 

споделено разбиране за ролята на цялата общност на детската градина за доброто развитие 

и израстване на децата.  

 

  



Фигура 9. Усещане за успех и подкрепа на педагогическите специалисти. 
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8. Заключения и препоръки 

Резултатите от проведено проучване сред педагогически и непедагогически 

специалисти в периода април-май 2021 г., и от прегледа на институционални въпросници и 

документални източници, включително планове, публикации на институционалните 

интернет сайтове и други, показват, че включените в проекта детски градини и училища  

разполагат с екипи от специалисти с адекватен образователен и професионален опит, 

споделящи висока самооценка за подкрепата, която получават от ръководството и екипите, 

както и с задоволителна материална база.  

За всички образователни институции, обхванати в проучването, като основно 

предизвикателство в работата с деца от уязвими групи, се определя ниският образователен 

и социален статус на родителите, нередовното посещение на децата/учениците, трудният 

диалог с родителите, пропуските в овладяването на български език от децата и учениците. 

На фона на тези споделени предизвикателства, прави впечатление, че мнозинството от 

анкетираните специалисти не отчитат като значим, допринасящ фактор за справяне с тези 

трудности нуждата от допълнителна квалификация на персонала по темите на 

многообразието или включването в работния процес на допълнителни дидактически 

материали за работа с учениците (в частност такива за работа с деца с майчин език различен 

от българския). В този смисъл, необходима е допълнителна работа с екипа за мотивация и 

рефлексия върху личната отговорност, принос и капацитет на педагозите да въздействат за 

позитивна промяна в занималнята и класната стая, за ежедневното насърчаване на 

ефективния диалог с родителите и за ангажирането на местната общност в подкрепа на 

децата и семействата.  

Мнозинството от анкетираните споделят висока самооценка за собствените си 

възможности и умения за работа с децата и учениците. Резултатите показват обаче и някои 

важни нюанси по отношение на отделни аспекти на тези възможности и умения за работа. 

Налице е широко споделена увереност в личните възможности за интерпретиране на 

учебния материал, за стимулиране на децата да изразяват собствена позиция, за подкрепа на 

децата да разрешават конфликти. По-малка част от педагозите обаче споделят увереност, че 

са способни да отделят индивидуално внимание на всяко дете, както и на всяко дете от 

малцинството. 

Диалогът с родителите, в частност родители от малцинствени общности, се очертава 

като основно предизвикателство в работата на образователните институции. С висока 

категоричност педагогическите и непедагогическите специалисти изразяват съгласие с 

тезата, че родителите от малцинствени общности не са мотивирани да си сътрудничат с 

учителите. Необходима е допълнителна подкрепа на специалистите за осмисляне на това 

какви могат да са скритите предпоставки за липсата на сътрудничество – например 

недостъпност на информацията за възможностите за сътрудничество, смущение или дори 

страх от непознаването на училищната система, неразбиране на езика на мнозинството, 

което може да пречи на родителите в комуникацията им с персонала и с другите родители, 

страх от осъждане или други причини, а дори и логистични такива като недостъпност на 

училището (отдалеченост, липса на превоз). Полезни за екипите биха били и обучителни 

сесии и ресурси, които да представят конкретни практики и стратегии за ангажиране и 

мотивиране на родителите, така че ефективно да оценят какви са 



обстоятелствата/потенциалните пречки, поради които родителите не сътрудничат, и да 

намерят алтернативни подходи и решения. 

Приложеното анкетно проучване включва и въпроси, които се отнасят до нагласите 

на членовете на екипите на образователните институции по теми, свързани с 

многообразието, приемането на различието, толерантността, справедливостта в 

демократичното общество. Тези въпроси дават възможност да се очертае една обща картина 

за това какво е изходното разбиране и възприятие на екипите по тези теми, как анкетираните 

виждат своето място и роля в процеса на изграждане на среда, приемаща и насърчаваща 

многообразието, налице ли са значителни различия във всеки от екипите или са налице 

общосподелени нагласи.  

Получените резултати насочват към съществуването на известни явни или неявни 

стереотипни нагласи у специалистите по отношение на възможностите и работата с деца и 

семейства от уязвими общности. Мнозинството от анкетираните споделят по-скоро съгласие 

с тезата, че като цяло ромите имат по-ниски вродени когнитивни способности от българите. 

Доколкото подобно разбиране категорично противоречи на съвременните научните 

изследвания, ключово е допълнително изследване на причините за подобни нагласи, както 

и включването на специалистите в допълнителни тематични обучения, както и в мерки за 

подкрепа за развитие на знания относно процеса на учене при деца, живеещи в бедност и 

деца билингви. Това ще благоприятства и уменията на екипите да подкрепят ефективно 

децата от етнически малцинства, деца билингви и деца, живеещи в бедност, тъй като 

занижаването на очакванията от децата е неприемливо, защото ги лишава от възможността 

да получат същото качествено ниво на образование като връстниците си. И обратно, 

качествените образование и грижи в ранна възраст могат да прекъснат кръга на 

неравенствата и бедността, предоставяйки на децата и родителите, живеещи в бедност, 

допълнителна образователна, социална и емоционална подкрепа, за да разкрият пълния си 

потенциал. 

Основните обобщени препоръки към развитието на капацитета и работата на 

образователните институции в среда на многообразие, които могат да бъдат очертани в 

резултат от изследването, включват: 

- поставяне на приоритет върху устойчивото повишаване знанията и уменията на 

екипа по темите на многообразието и социалната справедливост, в частност ролята 

на педагозите за изграждане на среда на приобщаващо образование и възможност за 

най-пълноценно развитие на всяко дете, независимо от неговия произход и 

възможности; 

- фокусиране на бъдещи обучения и допълнителни ресурси върху ефекта на 

социалните неравенства в образованието и личната ангажираност и отговорност на 

педагозите за преодоляването им; 

- включване на всички членове на екипите в подобни обучения и семинари, в частност 

включване на непедагогическия и помощен персонал; 

- повишаване знанията и уменията на екипите за ефектите на бедността и билингвизма 

върху ученето при децата; 



- насърчаване на критичната саморефлексия и овладяване на подходи за групова 

рефлексия в рамките на екипите по темите на приобщаващото образование, 

недискриминацията и социалната справедливост; 

- допълнително развиване на капацитета за взаимодействие и диалог с родителите, 

както и запознаване с конкретни добри практики, подходи и практически 

инструменти за приобщаване на родителите от малцинствата. 

- по-активно търсене на партньорства с местната общност и неправителствени 

организации в сферата на образованието с цел пилотиране и развиване на добри 

практики за работа в мултикултурна среда, вкл. такива от националния и 

международен опит.  

 



Фигура 10. Нагласи и мнения на анкетираните специалисти по теми свързани с многообразието – всички изразили съгласие или несъгласие. 
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Съдбата на човек е изцяло в неговите собствени ръце

Толерантните хора гледат да не конфронтират другите

Хората трябва да се научат да спазват правилата, а не само да търсят правата 
си

Всички деца в България получават равен старт и възможности да се 
образоват и напредват

Всяко дете може да бъде успешно в училище, само ако учи повече и полага 
по-големи усилия

Включването на много деца от малцинствата води до понижаване на 
качеството на образованието в детските градини/училищата

Децата от малцинствата се чувстват най-добре, когато са заедно в група с 
повече други деца от същия етнос

Като цяло, ромите имат по-ниски вродени когнитивни способности, 
отколкото българите

Всяко действие, което подкрепя децата от малцинствата, създава 
неравнопоставеност спрямо децата от мнозинството и трябва да бъде …

Родителите от малцинствени общности не са мотивирани да си сътрудничат 
с учителите

Учителите трябва да са специалисти по конкретни предмети, а не 
да разглеждат теми като толерантност, равнопоставеност и социална …

Работещите с деца/ученици имат възможности/начини да се застъпват за 
правата на деца от малцинствата и семействата им

Работещите с деца/ученици трябва да се застъпват за правата на деца от 
малцинствата и семействата им

За постигане на успех при работа с етнически малцинства е важно и някои 
от учителите също да са от етническо малцинство

До каква степен сте съгласен/а със следните твърдения?

несъгласни съгласни



Фигура 11. Нагласи и мнения на анкетираните специалисти по теми свързани с многообразието – степен на съгласие или несъгласие. 
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Съдбата на човек е изцяло в неговите собствени ръце

Толерантните хора гледат да не конфронтират другите

Хората трябва да се научат да спазват правилата, а не само да търсят 
правата си

Всички деца в България получават равен старт и възможности да се 
образоват и напредват

Всяко дете може да бъде успешно в училище, само ако учи повече и полага 
по-големи усилия

Включването на много деца от малцинствата води до понижаване на 
качеството на образованието в детските градини/училищата

Децата от малцинствата се чувстват най-добре, когато са заедно в група с 
повече други деца от същия етнос

Като цяло, ромите имат по-ниски вродени когнитивни способности, 
отколкото българите

Всяко действие, което подкрепя децата от малцинствата, създава 
неравнопоставеност спрямо децата от мнозинството и трябва да бъде …

Родителите от малцинствени общности не са мотивирани да си 
сътрудничат с учителите

Учителите трябва да са специалисти по конкретни предмети, а не 
да разглеждат теми като толерантност, равнопоставеност и социална …

Работещите с деца/ученици имат възможности/начини да се застъпват за 
правата на деца от малцинствата и семействата им

Работещите с деца/ученици трябва да се застъпват за правата на деца от 
малцинствата и семействата им

За постигане на успех при работа с етнически малцинства е важно и някои 
от учителите също да са от етническо малцинство

До каква степен сте съгласен/а със следните твърдения?

напълно несъгласен/а донякъде несъгласен/а по-скоро несъгласен/а, отколкото съгласен/а

по-скоро съгласен/а, отколкото несъгласен/а донякъде съгласен/а напълно съгласен/а


