
 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

ДО: 

Акад. Николай Денков  
Министър на образованието и науката 

г-жа Мария Гайдарова 
Заместник министър на образованието и науката 

 

Относно: Национални програми за развитие на образованието 2022г. 

 

Уважаеми акад. Денков, 

Уважаема г-жо Гайдарова, 

 

Настоящето становище представя препоръки, изготвени от екипа на фондация „Тръст за 
социална алтернатива“ относно проект на Решение за Министерския съвет за одобряване на 
национални програми за развитие на образованието – 2022 година.  

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) има за цел да създаде модели в различни 
обществени сфери – ранно детско развитие и образование, икономическа независимост, сигурност 
и стабилност на семейната среда и жилище, насочени към най-бедните икономически общности в 
страната, с фокус върху ромите, за преодоляване на пропуските и насърчаване на тяхното 
приобщаване към социалния и икономически живот на България. За целта ТСА пилотира резулатно 
-ориентирани подходи, базирани на доказателства, валидирани със задълбочена оценка на 
въздействието. В този смисъл приветстваме предложените мерки в програмите за развитие на 
образованието, с хоризонт 2022г., като бихме искали да представим на Вашето внимание препоръки, 
които се надяваме да бъдат обсъдени и взети в предвид, в процеса на публично обсъждане.  

Споделянето на обща визия за образованието е съществена предпоставка за 
осъществяването на въздействие от планираните мерки и програми, посочени в националните 
програми за развитие на образованието и в съответствие с приоритетните области и заложените 
цели в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 
България (2021-2030). По същество предложените програмни мерки, целящи повишаване на обхвата 
и качеството в предучилищното и училищното образование, намаляване дела на преждевременно 
напусналите училище и подобряване на образователните резултати; повишаване нивото на 
компютърните и цифрови умения, на дигиталните умения и компетенции, на образователните  



 

 

иновации, осигуряването на условия за квалификация на учителите и образователната система с 
мотивирани педагогически специалисти са важни и навременни.  

При все това, се надяваме, че времевия хоризонт следва да бъде удължен в предвид на 
амбициозността и необходимостта от валидиране на постигнатите резултати при изпълнението им, 
най-малко през следващите две учебни години, като отчитаме, че настоящето решение се предлага 
четири месеца преди приключване на настоящата учебна година 2021/2022г. 

Отчитаме, също така че, основна част от програмите от тях са изпълнявани и през 2021 г., 
но е важно да се подчертае необходимостта от продължаващо валидиране на тяхната ефективност 
и реализация, в предвид на променящият се динамично национален и местен контекст, вземайки 
предвид и усложнената икономическа обстановка, която оказва силно негативно въздействие върху 
образователните постижения на децата и младежите, принадлежащи към икономически бедните 
общности в страната, с фокус върху ромите.   

Преодоляването на образователните неравенства се основава не само на отчитане на 
образователните пропуски, но също така и на културните идентичности на различните социални 
групи в българското общество. Култивирането на качествен образован и икономически конкурентен 
социален и човешки капитал разчита на припознаване на различията, тяхното приемане и създаване 
на условия за равен достъп до образователни възможности. В този смисъл,  разчитаме на 
създаването на своевременна синергия между ресорните институции, относно обезпечаването на 
взаимосвързани, устойчиви и отговарящи на нуждите програми и мерки, в това число министерство 
на труда и социалната политика, министерство на здравеопазването за изграждането на модел на 
взаимодействие, който да обезпечи постигането на устойчивост на резултатите в националните 
програми за развитие на образованието. 

 
Програмата за детски градини 

 
 

Привличането на членове на семейството и общността да участват в проследяване 
постиженията на децата и определяне на готовността им за училище, е важна цел на програмата и 
следва да се оцени положително. Този подход разширява важната роля на родителите педагогическа 
роля спрямо децата им. Ученето и развитието на децата са пряко свързани с техните семействата и 
за да подкрепят и насърчат оптималното учене и развитие на децата, учебните програми трябва да 
дават възможност за ефективна комуникация със семействата по отношение на учебната програма, 
очаквания към детето и проследяване неговото развитие. Научни изследвания доказват, че 
ефективно изградената редовна, двупосочна и смислена комуникация по отношение на учебната 
програма и образователния напредък, допринася за подобряване на постиженията на децата (напр. 
Epstein 1995).   

 
Също така, качеството на взаимодействието между родители и преподаватели по отношение 

напредъка а децата, е в пряка връзка с качеството на образованието, предлагано от съответната 
образователна институция (Payne and Kaba 2001 и др.). В тази връзка считаме, че включването на 
цели, свързани с прилагането на иновативни методи за проследяване постиженията на децата и 
определяне на готовността им за училище в партньорства със семействата, следва да е част от по-
всеобхватен и последователен план за повишаване качеството на взаимодействието детска градина 
– семейство, докато целите и обхвата на настоящата Програма са твърде разнопосочни и 



 

същевременно ограничени като 

бюджет. Подобен план би могъл и следва да залегне в процеса на прилагане на Националната рамка 
за качество на ОГРДВ.  
Като допустима дейност е заложено „3. Споделяне на избрани методи за проследяване 
постиженията на децата и определяне на готовността им за училище в партньорства със 
семействата.“  
 
Препоръчваме да се включат индикатори за резултатността на тази дейност, индикатори за 
качествен резултат, напр.: % родители на деца, включени в дейности, които споделят 
удовлетвореност или споделят повишена мотивация за взаимодействие с детската градина и др. 
Родителската удовлетвореност и мотивация могат да се измерват чрез анкетно проучване и/или 
фокус групи.  
  

 
Национална програма за мотивирани учители и квалификация 

 
 

Трайният недостиг на мотивирани педагогически специалисти, подкрепящи успеха и 
развитието на всеки ученик, особено в по малките и средни населени места продължава да бъде 
предизвикателство пред образователната система на страната.  В тази връзка и с оглед на 
необходимостта от валидиране на вече изпълняваната програма е необходимо да се добавят 
формулирани, планирани и очаквани резултати, съобразно модела, приложен при други програми. 
Променящите се тенденции и изисквания на обществото налагат разработване на методи, за 
осигуряване на качество и управление на качеството на обучение. Включването на концептуална 
рамка за система от качествени показатели отчитащи повишаването или респективно пропуски по 
ключови теми, повишена само-ефикасност на учителите, и т.н., за оценка на планираните и 
изпълнени действия и техният нетен ефект върху образователната система в страната е критично 
важно, за да се проследи ефективността и ефикасността на педагозите, което неминуемо ще има 
ефект върху общото разбиране и доверие в образователната система.  
 

По неофициални данни над 20% от учениците в България встъпват в първи клас с първи 
език, различен от български език. Имайки предвид етническото мноогобразие в страната, е важно 
да се окаже навременна подкрепа на педагозите, работещи с деца и ученици с майчин език, различен 
от българския за получаване на допълнителна квалификация за  преподаване на български език като 
втори, какъвто той се явява за децата с майчин език ромски, турски и др., като предлагаме такава 
мярка да допълни Модул 2 „Квалификация на учители за преподаване на български език като 
втори“. Редица международни проучвания сочат, че споделянето и познанието на различните 
културни особеност повлияват положително самочуствието и образователните постижения на 
учениците, като ефекта от подобряване на качеството на педагогическите кадри ще бъдат от полза 
за всички ученици, без оглед на тяхната културна идентичност.  
 

 
Национална програма „Заедно за всяко дете“ 

 
  

Към момента не са планирани подкрепящи механизми по отношение на учениците, които са 
върнати в клас по т.нар. „Механизъм за обхват“. Необходимо е осигуряването на подкрепяща 
дейност и услуга, която да идентифицира и посреща нуждите както на самия ученик, така и на  



 

 

неговото семейство. Често върнатите ученици отпадат от училище поради обективни обстоятелства 
– липса на транспорт до училище, липса на средства за учебни пособия, липса средства за 
подходящо облекло и др. Не е на лице и услуга „семейно консултиране“, която да е насочена към 
родителите, с цел повишаване осведомеността и доверите към съответната образователна 
институция и учителите.  
 
В тази връзка дейностите по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата 
и учениците в предучилищна и училищна възраст“ следва да се допълнят с дейности, които да 
предотвратят рисковете от потенциално отпадане на върнатите (реинтегрираните) ученици. Като 
допълнителните дейности предлагаме: „В координация с всички местни институции (АСП, отдел 
„Закрила на детето“ и др.) идентифициране и посрещане на образователните, социално-
икономическите и др. нужди на всеки върнат ученик и неговото семейство, които могат да повлияят 
върху неговото задържане в училище.   
 
 

 
Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ 

 
   

Децата и учениците от езиковите малцинства са в неравна стартова позиция в процеса на 
задължителна предучилищна подготовка, и в последствие обучение в училище, тъй като липсват 
условия и възможности за усъвършенстване на майчиния си език, а през него и езика на обучение в 
детската градина и училището, което в известна степен води до тяхното изоставане по отношение 
на придобиването и утвърждаването на ключовите компетентности, съответно усвояване на нови 
знания и умения през различните учебни часове, които се провеждат на български език. Има редица 
научни изследвания, които доказват, че овладяването на официалния език през активно ползване на 
майчиния е много по-ефективно, отколкото овладяването езика да се случва само чрез „потапяне в 
езиковата среда“. По отношение на този специфичен проблем, който засяга около 20% от 
българските ученици, според данни на Министерство на образованието, образователните политики 
трябва да усъвършенстват и да насърчават прилагането на иновативни методики за овладяването на 
български език от деца и ученици, за които той не е майчин. Това би имало и висока добавена 
стойност при представянето на учениците от България в изследванията на ПИЗА, a в дългосрочен 
план до разгръщането на пълния им човешки потенциал.  
 
В този смисъл предлагаме промяна на Модул 3 „Разработване на учебно помагало по български 
език като чужд за обучение на малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили 
международна закрила, и мигранти“, като се включи „Разработване на учебно помагало по  
 
български език като чужд или втори за обучение на малолетните и непълнолетните чужденци, 
търсещи или получили международна закрила, и мигранти, и български деца и ученици, 
които влизат в образователните институции с първи език, различен от български език“. Също 
така, предложеният бюджет е необходимо да бъде съществено повишен, тъй като към момента това 
засяга над 20% от българските първокласници.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“ 
 

 
Делът на учениците от ромски произход, които посещават училища с преобладаващ дял на 

учениците от български етнически произход намалява почти два пъти за последните 10 години (от 
34,3% през 2011 г. на 18,3% през 2019 г.). За сметка на това се увеличава делът на учениците в 
училища, където има концентрация на ученици от ромски произход (от 32,4% през 2011 г. на 49,2% 
през 2019 г.) – почти всяко второ дете от ромски етнически произход се обучава в училище, където 
ромите преобладават. В същото време, учениците от ромски произход, които посещават смесени 
училища се запазва приблизително същия (29,2% през 2011 г. и 29,8% през 2019 г.). Тези данни 
илюстрират дълбоката образователна сегрегация, в която се намират ромските ученици от големите  
 
градове, където т.нар. „ромски училища“ се разрастват, а качеството на образованието което 
предоставят е значително по-ниско, като външните оценявания са един обективен показател за това. 
Дейностите на програмата в този вид делегират отговорността за процеса на десегрегация на 
политическата воля на общините, които могат да кандидатстват за прилагането на десегрегационни 
мерки в съответното населено място. В същото време, учениците, които биха желали да учат в 
смесено училище, не могат да се възползват от настоящата програма. Когато мерките са насочени 
към ученика и конкретното училище, подходът се превръща в индивидуален и специфичен, защото 
обслужва образователните нужди на ученика, а не разчита на осъзнатостта на общината за 
важността на проблема или наличието на средства за съфинансиране.  
 

Сред допустимите бенефициенти да бъдат включени ученици, за които най-близкото 
учебно заведение е сегрегирано, и смесени училища, където се обучават ученици, за които най-
близкото учебно заведение е сегрегирано. Като учениците освен транспорт, учебни пособия, да 
получават и купони за обедно хранене. Също така, прави впечатление, че бюджетът на програмата 
е намален с 50%, което е необосновано, предвид високите нива на образователна сегрегация в 
България. За да отговори не реалните нужди и да е всеобхватна, бюджетът на настоящата програма 
трябва да бъде увеличен значително, дейностите допълнени – например, липсват преки дейности за 
предварителна подготовка в приемащото училище и работа с родителите на децата, които се 
обучават там за преодоляване и минимизиране на потенциални рисков от отписване на ученици, 
както и овладяване на негативни реакции, базирани на негативни стереотипи са ромските деца и 
родители.  
 

 
Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните 

работници“ 
 

 
 

Необходима е ясна визия и конкретен план за устойчиво развитие на програмата след края 
на настоящата година. Препоръчваме засилване фокуса върху дейностите на образователните 
медиатори за медиация между родители и учители, и задълбочен ангажимент със социални и 
образователни дейности, извън обхвата на несвойствени дейности за длъжността на образователния  
 



 

 

медиатор, изпълнявани от тях към настоящият момент (като такива, свързани с поддръжка на 
училищна база и др.) 
 
Уважаеми акад. Денков, 
Уважаема г-жо Гайдарова, 
 
 Отчитаме важността на активното взаимодействие и синхронизиране между 
образователните институции, органите на централната и местната власт, висшите училища, 
социалните партньори и гражданското общество за постигане на целите, заложените в националните 
програми за развитие на образованието в България. Това изисква засилване прилагането на 
общоприетите ценности на българското и европейско общество, базирани на равни възможности 
налагат на националните програми припознаване на равенството на отделния индивид, равенство 
на възможността, равенство на условията и равенство на резултата (Търнър, 1986г.). Като 
равенствата следва да бъдат измерени с конкретни показатели – достъп, участие, резултати, оценени 
на равнище „намерение“ и „практика“ (Brookover and Lezotte,1981).  
 
 Намаляването на образователните неравенства е белег за напредъка и развитието на 
българското общество, и индикатор за добро управление. В този смисъл, се надяваме, че 
отправените предложения ще бъдат взети в предвид. 
 
Оставаме на разположение при необходимост от допълнително съдействие и информация. 
 
 
С уважение, 
Сара М.Перин 
Изпълнителен директор 
фондация „Тръст за социална алтернатива“ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


