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Уважаеми колеги, 

Бихме искали да представим на Вашето внимание становище на Фондация „Тръст 
за социална алтернатива“ относно проект на Национална рамка за качество на ОГРДВ.  

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) пилотира за първи път в 
България през 2019 г. Европейската рамка за качество на ОГРДВ чрез сформиране на екип 
от педагози, психолози, неправителствени организации и академични експерти и 
прилагане на модела на Европейската рамка в 8 детски градини в 4 области на страната. 
В резултат от инициативата и научените практически уроци от прилагането на 
Европейската рамка, работата на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ беше 
припозната от Европейската комисия в лицето на екипа на ГД „Подкрепа на структурните 
реформи“ и в техническото задание по проект REFORM/SC2020/059 „Изработване на 
национална рамка за качество на ОГРДВ“ беше изрично указано, че националното 
пилотиране на проект за рамка за качество на ОГРДВ в България следва да отчете 
научените уроци от пилотната инициатива на ТСА.  

Изхождайки от разбирането за нуждата от базирани на доказателства политики и 
водени от стремеж да допринесем с опита и експертизата си в сферата на ранното учене и 
грижа, и в частност по темата достъп до качествено ранно образование, ТСА участва в 
екипа, изпълняващ проект REFORM/SC2020/059, като предоставя експертна консултация 
на ICF и се включва активно в работата на създадената междуведомствена работна група 
по проекта. Отчитайки ограниченията при пилотиране на проекта на Национална рамка 
за качество само в 10 заложени по проекта образователни институции за ОГРДВ, предвид 
местните и регионални различия и специфични нужди на местните общности в България, 
ТСА участва в процеса на пилотиране, като финансира и реализира пилотиране в 5 



 

допълнителни образователни институции в 3 области в страната по методиката за 
пилотиране, предложена от проектния екип. 

Въз основа на този опит и наблюдения, изразяваме своето безпокойство от 
отдалечаването на така предложения проект за Национална рамка за качество на 
ОГРДВ в България от духа и философията на Европейската рамка, приета с 
Препоръка на Съвета на ЕС от 2019 г. по отношение на: 

- недостатъчен фокус върху индивидуализацията в проекта за Национална 
рамка спрямо възможностите, интересите, желанията и нуждите на всяко 
дете, в противовес на Европейската рамка, която подчертава важността на 
това системата на ОГРДВ „да достига до всяко дете“, да се „посрещат 
уникалните потребности и потенциал на всяко отделно дете“, и „да се 
удовлетворяват индивидуалните нужди“; 

- силния учител-центриран подход в проекта за Национална рамка, 
поставящ фокус върху учителите и техните нужди и възможности, в 
противовес на Европейската рамка, която извежда дете-центрирания 
подход като един от трите основни принципа на една висококачествена 
система за ОГРДВ. Макар разбирането, че висококачествените системи на 
ОГРДВ са ориентирани към детето, само 6 от включените показатели поне 
частично са насочени към интересите, нуждите и желанията на децата и 
родителите (Индикатори 3, 4, 14, 15 и 20).  

- липсата на ясен обект на наблюдението и оценката и на ясно 
разпределение на отговорностите в системата за реализирането им, както 
и на яснота дали се планира изграждане на нова система за наблюдение и 
оценка, или ще се стъпи на вече съществуващи такива, и в какви срокове; 

- проблемните дефиниции на съществени понятия, имащи отношение към 
ефективното измерване на качеството, например дефиницията на редовно 
посещение като минимум 12 часа седмично в продължение на шест 
седмици; 

- проблемното смесване на нива на анализ на качеството в рамките на целия 
проект, в който част от показателите са национални (напр. БВП), друга 
част са на системно ниво, а само отделна част касаят конкретните 
заведения за ОГРДВ и могат да се замерват пряко от тях; 

- липсата на ясна визия за интегрирането на системите на детските ясли и 
детските градини и създаването на високи стандарти за качество и за 
двете, поради което в процеса на пилотирането се очертават значими 
съпротиви на детските ясли спрямо залагането на очаквания към 
възможностите за ранно учене на децата, за партньорство с родителите и 
семействата, за професионално развитие на персонала и др. 
 

По отношение на избрания модел на пилотиране считаме за наш ангажимент да 
отбележим, че още на етапа на представяне на проектното предложение от ICF към 
Европейската комисия през 2020 г., екипът на ТСА изложи своите опасения, че 
предложения от ICF дизайн на пилотиране на проекта на Национална рамка е ограничен 
като обхват, не предвижда достатъчна предварителна подготовка, не предвижда 
достатъчно продължително и задълбочено взаимодействие с пилотните детски заведения, 
и не отчита различните нужди и начини на участие на отделните заинтересовани страни, 
най-вече потребителите на услугите (деца, родители, семейства) – бележки, които 
понастоящем са представени в доклада от пилотирането като „поуки от пилотното 
изпитване“. 



 

Считаме за критично важно за ефективното развитие на националните системи за 
качество на услугите за ранно учене и грижа, в унисон с най-добрите европейски практики 
и в духа на ангажиментите, приети в Стратегическата рамка за развитие на образованието, 
обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), гореизложените дефицити на 
проекта на Национална рамка за качество на ОГРДВ да бъдат сериозно обсъдени както в 
рамките на работната група, така и в широк план със заинтересованите страни не само от 
общността на практиците в системата, но и с родителите, експертите, академичните среди, 
представителите на общините и др. ТСА има готовност да продължи да участва в този 
процес активно и с конструктивни препоръки и предложения, по-важните от които 
представяме на Вашето внимание: 

 
1. Препоръки за извеждане на индивидуалния и ориентиран към детето 

подход в проекта на Национална рамка 

Ориентираните към детето висококачествени услуги за ранно учене и грижа 
разглеждат малките деца като компетентни, активни действащи лица и главни герои в 
тяхното собствено обучение. Базирани на теоретичните достижения на педагогическата 
наука и детската психология (Виготски, Пиаже, Дюи, Бронфенбренер) и на значими 
научни изследвания1, ориентираните към детето педагогически подходи поставят децата 
и семействата в центъра. В този контекст и Европейската рамка за качество поставя в 
центъра на висококачествените услуги по ОГРДВ именно децата и семействата. 

Заявената визия в проекта на Национална рамка също насочва към грижата за 
благосъстоянието на децата и важността на партньорствата с родителите и семействата. 
На практика обаче липсва показател, който да поставя акцент върху индивидуализацията 
на педагогическия процес спрямо интересите, нуждите и възможностите на детето, с 
изключение на индиректното очакване това да е ангажимент по отношение на Индикатор 
3 от област Достъп. За да се преодолеят тези дефицити, една възможна редакция с цел 
поставяне на фокус върху децата и техните семейства като център на висококачествените 
системи за ранно учене и грижа, и върху индивидуализирания подход за всяко дете, е като 
формулировката „всички деца“ бъде заменена в текста на документа и в 
съдържанието на показателите с формулировката „всяко дете“. Така ще се подчертаят 
индивидуалните възможности, интереси и потребности на всяко дете. Важно е също в 
област Учебна програма да бъдат дефинирани показатели относно 
индивидуализацията на педагогическия процес. Индивидуализацията на ученето е в 
основата на дете-центрираната педагогика и е доказан подход за насърчаване на детското 
когнитивно и социално-емоционално развитие, любопитство, изследователски нагласи и 
нагласи към ученето. 

На следващо място, следва да се гарантира, че всички области от Европейската 
рамка за качество ще бъдат равнопоставено отразени в българския документ, без да се 
дава непропорционална тежест на отделни области. Към момента проектът предвижда 
най-голям брой показатели в област Персонал.  

Не на последно място, следва да се възстанови балансът при отчитане на 
интересите на всички заинтересовани страни в процеса на приемане на финалния 
документ, и най-вече интересите на децата, родителите и семействата, които до момента 
са само периферно включени в процеса на пилотиране по места.  

2. Препоръки по показателите от област Достъп 

 
1 Вж. например Epstein 2007, Laevers & Heylen 2004, Laevers 2005, Gopnik et al. 1999 



 

В процеса на пилотиране в 10-те образователни институции по проекта, половината 
от изведените като най-значими показатели от участниците касаят област Персонал. 
Изцяло липсват изведени като значими показатели от област Достъп. Обръщаме 
внимание, че показателите от област Достъп са идентифицирани в 10-те най-значими 
показатели от участниците в пилотирането в 5-те институции, което ТСА осъществи, като 
4 от 5те пилотирали детски градини на ТСА извеждат показателя, свързан с предоставят 
възможност на всяко дете и семейство да учи и да участва независимо от неговите пол, 
етническа принадлежност, майчин език, социален статус, специални нужди и др. 
(Индикатор 3). Препоръчваме показатели с фокус върху приобщаващите качества на 
услугите да останат сред ключовите задължителни показатели при измерването на 
качеството. Не можем да приемем съображението, изведено в процеса на пилотиране, че 
„индикатор 3 може по-скоро да засили дискриминацията, отколкото да осигури равен 
достъп до услуги за ОГРДВ“ и считаме, че екипът на проекта не следва безкритично да 
приема препоръки за преформулиране или отпадане на показатели, ако тези препоръки са 
в разрез с духа и философията на Европейската рамка за качество.  

В тази връзка, смятаме, че следва да се подходи внимателно към препоръките за 
„включване на допълнителен индикатор за състоянието на съоръженията в заведението и 
(…) за важността на физическата среда, състоянието на съоръженията в тях и достъпа до 
образователни материали и играчки за осигуряване на качество“. Научни изследвания 
показват, че учебната среда не може да се разглежда изолирано от взаимодействията на 
педагога с детето в условията на съответната физическа среда2, затова по-ефективни биха 
били показатели не относно състоянието на съоръженията и материалите, а относно това 
доколко ориентирани към детето са те и до колко позволяват дете-центрирани 
взаимодействия (напр. работа в малки групи, самостоятелна работа по интереси и др.). 

Редовното присъствие на детето в детско заведение има важно отношение към 
темата за достъпа до услуги по ОГРДВ. Реалният, а не само формален достъп на всяко 
дете до услуги за ранно учене и грижа може да се измери ефективно с регулярността на 
присъствието на детето в детското заведение. Редовното присъствие е индикатор от 
основополагащо значение за висококачествените системи за ОГРДВ, тъй като децата се 
социализират, изграждат нагласи за учене, развиват важни знания и умения и постигат 
висока училищна готовност, когато прекарват достатъчно много време в детското 
заведение. Считаме за незадоволителна формулировката за редовно присъствие като 
минимум 12 часа седмично в продължение на шест седмици, защото такава формулировка 
позволява да се тълкува като 72 часа годишно и следва да се оцени като крайно 
недостатъчно време за овладяване на важни знания и умения от детето. Нещо повече, 
децата в ранна възраст участ интегрирано, усвояват ключови знания и умения от 
взаимодействията не само с педагога, но и помежду си, не само в рамките на установените 
педагогически ситуации, но по време на целия дневен престой в заведението, поради което 
12 часа седмично в продължение на шест седмици са крайно недостатъчни. В тази връзка, 
настояваме определението за редовно посещаване да се прецизира, като се въведат 
отчетливо по-високи очаквания и регулярността на присъствието на детето в 
заведението да се проследява в рамките на цялата учебна година.  

В процеса на подготовка на проекта работната група постави на обсъждане 
възможността за извеждане на ключови задължителни показатели и на препоръчителни и 
допълнителни такива. Препоръчваме показатели с фокус върху приобщаващите 

 
2 Association for Childhood Education International. 2006. ACEI global guidelines assessment: Adapted from the global 
guidelines for the education and care of young children in the 21st century. http://www.udel.edu 



 

качества на услугите да останат сред ключовите задължителни показатели при 
измерването на качеството (Индикатор 3). 

3. Препоръки по показателите от област Персонал 

Без да подлагаме на съмнение решаващата роля на педагога в ранна детска възраст, 
следва да посочим, че висококачествени научни данни от България доказват, че няма 
статистически значима зависимост между по-високата квалификация или професионален 
опит на учителите и резултатите на децата. Резултатите от оценката на въздействие на 
проект „Готови за училище“ показват, че наблюдаваните характеристики на учителите 
(професионален опит, образование, квалификация и кариерно развитие) не могат да 
послужат за обяснение на резултатите от теста за училищна готовност3. Този резултат е в 
унисон с международни наблюдения, които показват, че качеството педагогическия 
процес и академичните успехи на децата не се обясняват с тези класически 
характеристики, а по-скоро с това какво прави педагогът, какви взаимодействия има с 
децата, как анализира практиката си и работи за повишаване на нейното качество.  

В тази връзка, препоръчваме включването на показатели в област Персонал, 
които имат отношение към регулярното, постоянно надграждане на знанията и 
уменията на педагозите и прилагането на тези знания и умения на практика. Считаме 
за необходимо да се прецизира показателят за гарантирано време на персонала за 
подготовка, рефлексия и подобряване на качеството на тяхната работа (Индикатор 11). 
Тук е важно да се отчита колко от гарантираното време, в което персоналът не работи 
пряко с деца, е реално освободено за професионален самоанализ и подобряване на 
качеството на работата, и не се разходва за предаване на смяната между учителите и за 
подготовка на педагогическите занятия от отделните учители, което не следва да се отчита 
в категорията време за подобряване на качеството на работата.  

В процеса на превод и редакция на европейски стандарти за качество на 
педагогическата практика през последните години екипът на ТСА имаше възможност да 
отдели значително време на въпроса за адекватния превод на български език на утвърдени 
понятия като “professional learning communities”, “refection”, и др. От своя опит 
препоръчваме вместо директен превод от английски на понятието рефлексия, да се 
ползват по-близките до българската практика понятия самоанализ, анализ на собствената 
практика и интроспекция. 

Считаме, че висока добавена стойност би имало и включването на показател за 
отделеното време от персонала за екипно обсъждане на практиката в духа на 
професионалните учещи се общности, препоръчани от Европейската рамка (или 
прецизиране на Индикатор 11 в тази посока, тъй като към момента той не залага очакване 
за екипна работа по подобряване на качеството).  

4. Препоръки по показателите от област Учебна програма 

С безпокойство отбелязваме, че предложените три показателя от област Учебна 
програма не отразяват смисъла, заложен в тази област от Европейската рамка и лишават 
националната система за ОГРДВ от възможността да се съизмерва с доказаните високи 
модели за качество на ранното учене и грижа. Европейската препоръка представя 
конкретни характеристики на висококачествените учебни програми – да са ориентирани 
към детето, да определят конкретни педагогически цели, да позволяват на възпитателите 
да персонализират своя подход според индивидуалните потребности на децата, да 
обръщат необходимото внимание на използването на книги и други печатни материали, 

 
3 Huillery, E., de Laat, J., 2019. Supporting Disadvantaged Children to Enter Kindergarten: Second (Medium-Term) Follow-
Up Study, World Bank Group 



 

за да се подпомогне развитието на грамотността на децата, да насърчават многообразието, 
равенството и езиковите умения, да допринася за интеграцията на мигрантите и 
бежанците, да подпомагат развитието както на майчиния език, така и на езика, на който 
се осъществява образованието. Тези съдържателни елементи на висококачествената 
учебна програма не са намерили отражение в проекта за Национална рамка. Нещо повече, 
наличието на ясно разписана учебна програма е само един от елементите на качество, 
докато в българския проект именно това формално наличие е изведено на преден план 
(Индикатор 12 и 13). Съществува риск за формално отчитане на пълно изпълнение по тези 
два показателя. За преодоляване на този риск, препоръчваме в Националната рамка 
изрично да бъдат заложени очаквания за преглед на държавните стандарти и 
адаптацията им, където това е необходимо, за да отговорят на горепосочените 
съдържателни елементи на една висококачествена учебна програма. 

Отново обръщаме внимание, че пилотният екип не следва безкритично да излага 
направени коментари от участници в пилотните дискусии без аргументация за 
съответните твърдения, например коментара, че „според едно от заведенията не е 
необходим план за развитие за всяко дете“. Както посочихме по-горе, 
индивидуализацията на ученето е в основата на ориентираните към детето педагогически 
подходи, които Европейската рамка насърчава. 

5. Препоръки по показателите от област Наблюдение и оценка 

Показателите от област Наблюдение и оценка следва да се фокусират върху 
конкретен обект на наблюдението, тъй като от настоящите формулировки не става ясно 
към какво/кого са насочени наблюдението и оценката. Европейската рамка дава 
конкретни насоки за прилагане на комбинация от методи на наблюдение (например 
преглед, документиране, описателна оценка на компетенциите и ученето на децата), за 
цели на наблюдението (да представи опита и развитието на децата, да подпомогне плавния 
преход към началното училище), както и за „въвеждане на инструменти за наблюдение и 
процедури за оценка, предполагащи участие и от страна на децата, които да позволят на 
всяко дете да сподели впечатленията си от учебния процес и общуването в детското 
заведение и мнението му да бъде чуто“. Тези измерения на наблюдението и оценката не 
са залегнали в проекта за Национална рамка. Препоръчваме да се дефинира ясно обектът 
на наблюдение и оценка, в контекста на съществуващи и/или планирани 
национални регионални и институционални процеси за наблюдение и оценка на 
различни аспекти на услугите за ОГРДВ4. 

Само по себе си предоставянето на информация за специфичните за възрастта 
компетенции на децата, в подкрепа на висшия интерес на децата и за качеството на 
взаимодействието между персонала и децата, не следва да бъде крайна цел на 
наблюдението и оценката (Индикатор 18 и 19). Крайната цел следва да бъде използването 
на тази информация за непрекъснато повишаване на качеството от съответното детско 
заведение. Препоръчваме във формулировката на показателите да се добави такова 
очакване за използване на информацията за повишаване на качеството на 
практиката.  

По отношение проследяването на качеството на взаимоотношенията между 
персонала и децата (Индикатор 19) следва да се отбележи, че те са само един елемент от 
висококачествените педагогически взаимодействия. Не по-малко важно е какво е 
качеството на взаимодействието между педагозите, между самите деца, между родителите 
и педагозите, а дори и между самите родителите (доколкото висококачествената практика 

 
4 Например за добавената стойност, за училищната готовност и/или др.  



 

предполага роля на педагозите в това да насърчават различни възможности, чрез които 
семействата да се учат едно от друго и да се подкрепят). Препоръчваме тези аспекти на 
педагогическото взаимодействие да бъдат включени в съдържанието на показателя. 

6. Препоръки по показателите от област Управление и финансиране 
 
Според препоръките в Европейската рамка за качество, ефективното управление 

на системата за ОГРДВ в партньорство с родителите и семействата и останалите 
заинтересовани страни е важно не само за пълноценното използване на публичния ресурс, 
инвестиран в системата, а преди всичко, за да се гарантира, че тя създават условия 
образованието и грижите в ранна детска възраст да изиграят своята роля за личностното 
развитие и ученето на децата, за намаляване на различията в постиженията и за 
насърчаване на социалното сближаване. За да отговорят на това очакване, формулираните 
към момента показатели в областта на управлението и финансирането следва да заложат 
ясни цели, насочени към въздействието на инвестициите в системата за ОГРДВ 
върху качеството й.  

Партньорството с родители следва да бъде дефинирано не само процедурно 
(„официален набор от договорености“), а и съдържателно по отношение на неговата 
цел (напр. споделено определяне и проследяване на образователните цели на детето, 
използване на ресурсите на семейството и общността в учебната среда и педагогическите 
стратегии на учителите и т.н.) (Индикатор 20).  

Интегрирането на образователната, здравна и социална система и постигането на 
съгласувани публични политики за ОГРДВ не следва да бъде единствено ангажимент на 
общините (Индикатор 21), а да се основава на стратегическо споделено институционално 
разбиране на най-високо ниво за ползите от крос-секторното взаимодействие. 
Препоръчваме ангажимент в този смисъл да бъде изведен изрично в уводната част на 
Рамката, например като се засили ангажиментът, заложен в четвъртия от 
основополагащите принципи на Рамката – не просто „всички органи, институции и 
заинтересовани страни да засилят координацията си и да синхронизират подходите си“, а 
в частност институциите в сферата на образованието, здравеопазването и социалната 
сфера да се ангажират да възприемат цялостен интегриран подход по отношение на 
ОГРДВ. 

Отчитането на наличие на стратегия на детското заведение, която предполага 
наблюдение и отчетност на използвания годишен бюджет (Индикатор 23) не означава 
непременно, че такова наблюдение и отчетност се реализират, а още по-малко дава 
информация за ефективността и въздействието на инвестициите в системата на ОГРДВ 
върху качеството ѝ, каквато е декларираната цел на този показател. Показателят следва 
да е ориентиран към регулярното наблюдение и отчетност на използвания бюджет и 
въздействието му върху качеството на услугата по ОГРДВ.  
 

7. Препоръки относно интегрирането на системата на детските ясли към 
стандартите за качество на ОГРДВ 

Съвременните научни постижения в областта на неврологията, биологията, 
психологията и социалните науки единодушно сочат, че възрастовия период от 0 до 3 
години е ключов за развитието на всяко дете, защото в този период се развиват 80% от 
детския мозък и се полагат основите на физическото, умствено, емоционално и социално 
развитие на личността, формира се любопитството към света и желанието за учене, 
изгражда се себеувереност и отношение към другите, поставят основите на физическото 



 

и душевното здраве в зряла възраст5. Ефективното включване на системата на детските 
ясли към стандартите в Националната рамка за качество е от важно значение за 
гарантиране на висококачествено ранно учене и грижа за децата на възраст от 0 до 3, 
посещаващи детски ясли в страната. Притесненията, изразени от представители на детски 
ясли в процеса на пилотиране, относно относимостта на някои от показателите към тях и 
тяхната работа следва да бъдат отчетени сериозно. Това не означава показателите да се 
отхвърлят като неприложими към детските ясли, а да се намерят подходящи начини 
детските ясли да бъдат подпомогнати да отговорят на високите стандарти за качество, 
например чрез: 

- регламентиране предоставянето на бюджет на персонала на детските ясли за 
повишаване на квалификацията и на изискването за регулярно участие в 
обучения и други форми на професионална квалификация (Индикатор 5); 

- регламентиране на стандарти по отношение на ранното учене във възрастта 0 
до 3 г. и подкрепа към специалистите в системата на детските ясли да отговорят 
на тях (Индикатори 12-14); 

- регламентиране на стандарти по отношение партньорството с родителите, 
относими и към системата на детските ясли (Индикатор 20), и др. 

В проекта на Национална рамка следва да бъде формулирано изрично очакване, че 
всички типове услуги по ОГРДВ, независимо от възрастовата група, следва да отговорят 
на високите стандарти за качество във всяко от петте измерения, и да бъдат заложени 
ангажименти образователната, здравна и социална системи да намерят най-подходящия 
начин за постигането на това очакване. 

В заключение, потвърждаваме своята ангажираност към процеса на приемане на 
Национална рамка за качество на ОГРДВ и изразяваме готовност да продължим да 
участваме активно и конструктивно в него, като разчитаме че екипът, консултиращ 
Министерство на образованието и науката от страна на ICF също ще намери подходящ 
начин да насочи вниманието на работната група към гореизложените предизвикателства 
и ще предложи добри примери от европейския опит за адресирането им преди 
финализиране на работата по проекта. 

(Лице за контакт: Линка Тонева-Методиева; младши програмен ръководител; 
Телефон: 0882 679-664; Имейл: ltoneva@tsa-bulgaria.org) 
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