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Структура на презентацията

• Защо системи за ранно детско 
развитие?

• Ранното предимство: Изследване

• Ранното предимство: Находки

• Как България да се придвижи напред?
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Структура на презентацията

• Защо системи за ранно детско 
развитие?

• Ранното предимство: Изследване

• Ранното предимство: Находки

• Как България да се придвижи напред? 
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Повече 
изследване на 
малките деца 

и 
семействата 

им

Защо системи за ранно детско 

развитие?

Повишен 
ангажимент 

към 
малките 

деца

Повече 
програми и 

услуги за 
деца в ранна 

възраст
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Увеличаване на броя на 

услугите не е панацея, тъй като 

много от тези услуги не са с високо 

качество, равномерно разпределени, 

ефективни или устойчиви. 

НО….

Защо системи за ранно детско 

развитие?
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Отбелязвайки важността на 
системите за подобряване на тези 
услуги, Националният център за 
образование и икономика на САЩ 
подкрепи учените да проведат 
сравнителен анализ на страни с 
висококачествени системи за 
образование и грижи в ранна 
детска възраст….

Защо системи за ранно детско 

развитие?
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Структура на презентацията

• Защо системи за ранно детско 
развитие?

• Ранното предимство: Изследване

• Ранното предимство: Находки

• Как България да се придвижи напред?

• Заключение

7



1. Учене от най-добрите държави и 

най-добрите учени

2. Създаване на прецизно изследване 

на качеството

3. Произвеждане на полезни 

продукти за разнообразна 

аудитория

Ранното предимство: Изследване

8



Цел 1: Учене от най-добрите 

държави и най-добрите учени

• Търсени страни от гледна точка на академични постижения, географско 

/ културно многообразие и изобретателност в системите за ОГРДВ

• Два набора от данни: (i) PISA, (ii) Доклад на Economist Intelligence Unit

PISA ВИСОКИ PISA СРЕДНИ PISA ПО-НИСКИ

ECONOMIST

ВИСОКИ

 Нидерландия

 Южна

Корея

 Финланд

ия
 Белгия

 Дания

 Нова Зеландия

 Норвегия

 Англия
 Франция

ECONOMIST

СРЕДНИ

 Хонг Конг
 Швейцария

 Германия

 Австрия

 Чехия

ECONOMIST

ПО-НИСКИ

 Япония

 Сингапур
 Тайван

 Канада

 Австрали
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• Търсени страни от гледна точка на академични 
постижения, географско / културно 
многообразие и изобретателност в системите 
за ОГРДВ

• Два набора от данни: (i) PISA, (ii) Доклад на 
Economist Intelligence Unit

Всички деца 
от най-
добрите 
държави

• Ясен дизайн

• Основан на теорията

• Солидни данни и анализ

• Национални експерти като основни 
изследователи

Прецизно 
изследване 

на 
качеството

• Ранното предимство Том I: Системи по света, 
които водят през примера си

• Ранното предимство Том 2: Изграждане на 
системи, които работят за малките деца

• Разнообразни политически материали

Полезни 
продукти за 
разнообразн
а аудитория

Цел 2. Създаване на прецизно 

изследване на качеството
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Структура на презентацията

• Защо системи за ранно детско 
развитие?

• Ранното предимство: Изследване

• Ранното предимство: Находки

• Как България да се придвижи напред?
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Ранното предимство: Находки

1. Важността на

Контекс
та

2. Важността на

Многообр
азието

3. Важността на

Структури
те & 

Системите

4. Важността на 

Синергия
та
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Ранното предимство: Находки

1. Важността на

Контекс
та

2. Важността на

Mногообр
азието

3. Важността на

Структури
те & 

Системите

4. Важността на

Синергия
та
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Действие 1: Почитайте контекста

Една политика или 
програма няма да 
работи за всички 

държави.

Контекстът има 
значение и трябва 

да очертава 
политиките и 
практиката
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• ценности

• вярвания

• наследства

• религии

Социо-
културен 
контекст

• демография

• социално мислене/движения

• политическо лидерство 

• финансиране

Икономическо-
политически 

контекст

Находка 1: Важността на контекста
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• Услугите в страни, в които 
ангажиментите за оценяване, доверие и 
осигуряване на децата са залегнали в 
идеологиите или конституциите на 
страните, обикновено са по-
общодостъпни и са придружени от по-
малко държавна отчетност

Социо-
културен 
контекст

• Предоставянето на услуги в страни със 
социални държави се предлага чрез 
публично осигуряване, докато страните 
с пазарно-ориентирани фискални 
стратегии често предлагат предимно 
частни услуги

Икономическо
-политически 

контекст

Находка 1: Важността на контекста
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• Заимстване на политики

• Бързо разширяване на 

услугите и изобретателни 

пилотни програми

• Дух на 

иновации

• Уважение към 

коренните култури и 

разнообразие сред 

цялата Рамка

• Разнообразие

(Коренно население

& имигранти)

• Егалитаризъм и 

социална 

справедливост

Австрал

ия

• Ограничен мониторинг / 

отчетност

• Широк спектър от 

публични услуги

• Вяра в 

правителството, 

учителите

• Универсализъм 

и общностен 

етос

Сингапур

Финлан

дия

Пример за Находка 1: 

Контекстът очертава как се правят нещата
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Ранното предимство: Находки

1. Важността на

Контекс
та

2. Важността на

Mногообр
азието

3. Важността на

Структури
те & 

Системите

4. Важността на

Синергия
та
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Действие 2: Планиране за многообразие

Фокусираме се върху една
програма или политиката 

„на момента“, често 
игнорирайки нуждаещото 
се население и оставяйки 
огромни необслужвани 

групи. 

Трябва да преследваме 
множество «рекорди» 
и множество услуги
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Находка 2: 

Многообразието – всеобхватни услуги

Всички имат 
платен отпуск, 
много имат и 

отпуск за 
бащинство

Всички имат някаква 
форма на 

субсидирани здравни 
грижи, започвайки от 

началото на 
бременността

Всички имат 
някакви форми 

на домашни 
посещения

Повечето имат 
субсидии за 
семейства с 

ниски доходи 
или в риск

Повечето 
поддържат 

някаква форма 
на постоянна 
подкрепа за 
родителите

Всички имат 
услуги за деца 
през годината, 
предшестваща 
официалното 

влизане в 
училище

Повечето имат 
подкрепа за 
работещите 
родители с 
малки деца

Всички имат 
някаква форма 

на преходи

Често се оставя 
на местно ниво, 

с нарастващ 
интерес от 
страна на 

националното 
правителство

Пред-

перинатална

Кърмачета и 
малки деца

Предучилищна 
възраст

Преходи
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Ранното предимство: Находки

1. Важността на

Контекс
та

2. Важността на

Mногообр
азието

3. Важността на

Структури
те & 

Системите

4. Важността на

Синергия
та
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Действие 3: Мислете за 

структурите и системите

Предоставянето на 
директни услуги НЕ 

Е достатъчно!
Трябва фокус и върху 

политиките и системните 
елементи, които правят 

услугите висококачествени, 
справедливи, устойчиви и 

ефективни.
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Находка 3: Важността на политиките и 

системите – стълбове и градивни елементи

Контекст Услуги Работна 

сила

Педагогика Данни за 

децата

Политики Финанси

ране

Лидерство
Индиви-

дуален 

подход

Данни за 

програми

те

Ангажи

раност

Управление Семейства Приемст

веност

Проуч

вания

Силни основи 

на политиките

Всеобхватни услуги, 

финансиране и 

управление

Знаещи и 

подкрепени учители 

и семейства

Информирана, 

индивидуализирана 

и приемствена 

педагогика

Данни, които 

водят до 

подобрения
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Стълб I: Силни основи на политиките

Силни 

основи на 

политиките

Поддържащи, 

стабилни и 

адаптивни 

контексти

Трансцендентни 

политики, които 

се прилагат 

последователно

Ангажирани 

заинтересовани 

страни и 

общественост

II III IV V

Услуги Работна

сила

Педагогика Данни за 

децата

Финанси

ране

Лидерство
Индиви-

дуален 

подход

Данни за 

програми

те

Управление Семейства Приемст

веност

Проучвания
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• Трайни държавни структури и 

способни държавни служители

• Идеологическа и фискална подкрепа за 

ОГРДВ от страна на правителствените 

лидери и обществеността

• Политики / рамкови документи 

съществуват в министерствата / 

ведомствата, секторите и услугите

• Целенасочени механизми за 

адаптиране на политиките и 

реагиране

• Структурни механизми за редовно 

участие на заинтересованите страни

Transcendent 

Policies That 

Are 

Consistently 

Applied

Engaged 

Stakeholders, 

Constituents, 

and Public

I. Силни основи на политиките

Поддържащи, стабилни 

и адаптивни контексти

Трансцендентни 

политики, които се 

прилагат 

последователно
Ангажирани 

заинтересовани страни 

и общественост
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Стълб II: Всеобхватни услуги, 

финансиране и управление

Всеобхватни услуги, 

финансиране и 

управление

Достатъчно 

финансиране за 

базови услуги и 

целеви 

популации

Координиращи 

механизми и 

управление

Разнообразен 

набор от 

всеобхватни 

услуги за ранно 

развитие

I III IV V

Контекст Работна

сила

Педагогика Данни за 

децата

Политики Лидерство
Индиви-

дуален

подход

Данни за 

програми

те

Ангажиране Семейства Приемст

веност

Проучвания
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Supportive, 

Stable, and 

Adaptive 

Contexts

Transcendent 

Policies That 

Are 

Consistently 

Applied

Engaged 

Stakeholders, 

Constituents, 

and Public

Разнообразен набор от 

всеобхватни услуги за 

ранно развитие

Достатъчно финансиране 

за базови услуги и 

целеви популации

Координиращи 

механизми и 

управление

II. Всеобхватни услуги, финансиране и управление

• Разграничаване между ранно детско 

развитие (РДР и образование и грижи 

в ранна детска възраст (ОГРДВ)

• Осигуряване на разнообразни опции 

и за двете

• Хибридизиране на стратегиите за 

финансиране от публичния и частния 

сектор

• Приемане на прогресивния 

универсализъм; финансиране за всички, с 

допълнителни средства за нуждаещите се

• Координиране на управлението на 

системата за ОГРДВ чрез създаване 

на структурни единици и / или 

функциониращи механизми
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Стълб III: Знаещи и подкрепени 

учители и семейства

Знаещи и 

подкрепени учители 

и семейства

Добре подготвена, 

заплатена и 

уважавана 

работна сила

Ефективно 

педагогическо, 

административно 

и политическо 

лидерство

Ангажирани и 

знаещи 

семейства

I II IV V

Контекст Услуги Педагогика Данни за 

децата

Политики Финанси

ране

Индиви-

дуален

подход

Данни за 

програми

те

Ангажиране Управление Приемст

веност

Проучвания
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• Създаване на компетенции, свързани с рамки

• Създаване на общи изисквания за 

влизане, образование и лицензиране

• Установяване на общи професионални 

титли, придружени от единни длъжностни 

характеристики и изисквания на входа

Engaged 

Stakeholders, 

Constituents, 

and Public

Педагогическо, 

административно и 

политическо лидерство

Ангажирани и знаещи 

семейства

Добре подготвена, 

заплатена и уважавана 

работна сила

III. Знаещи и подкрепени учители и семейства

• Фокус върху професионалното 

развитие (първоначално и продължа 

ващо) за насърчаване на напредъка

• Уважение към разнообразието на 

семействата

• Осигуряване на семейна 

ангажираност по много начини

• Разполагане на персонала изобретателно, 

променяйки съотношенията въз основа на 

възрастта и квалификацията на учителите
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Стълб IV: Информирана, индивидуализирана 

и приемствена педагогика

Информирана, 

индивидуализирана 

и приемствена 

педагогика

Ясно 

формулиране и 

изпълнение на 

дете-центрирана 

педагогика

Индивидуален 

подход към 

всички деца

Приемственост 

в детския опит

I II III V

Контекст Услуги Работна

сила
Данни за 

децата

Политики Финанси

ране

Лидерство
Данни за 

програми

те

Ангажиране Управление Семейства Проучвания
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Strong Policy 

Foundations

Supportive, 

Stable, and 

Adaptive 

Contexts

Transcendent 

Policies That 

Are 

Consistently 

Applied

Engaged 

Stakeholders, 

Constituents, 

and Public

Ясно формулиране и 

изпълнение на дете-

центрирана педагогика

Индивидуален подход 

към всички деца

Приемственост в 

детския опит

Pillar IV: Informed, Individualized, 

and Continuous Pedagogy 
IV. Информирана, индивидуализирана и 

приемствена педагогика

• Приемане на педагогики, които са 

ориентирани към децата, базирани на игри, 

холистични 

• Използване на учебните програми като 

катализатори за националната реформа в 

ОГРДВ

• Осъзнаване на съществеността на семейната и 

домашната култура за развитието на децата

• Овластяване на учителите да правят 

адаптации на учебната програма въз основа на 

нуждите на учениците

• Използване на преходни дейности, за да се 

улесни прехода на децата към начално 

училище

• Фокус върху привеждане в съответствие на 

политики, програми и педагогики в системата 

на ОГРДВ и извън нея
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I II III IV

Context Services Workforce Pedagogy

Policies Funding Leadership
Individual-

ization

Engagement Governance Families Continuity

Данни, които 

водят до 

подобрения

Ефективно 

производство и 

използване на 

данни за децата

Ефективна система 

за наблюдение, 

която събира и 

използва данни за 

програмите

Ефективно 

производство и 

използване на 

научни 

изследвания

Стълб V: Данни, които водят до 

подобрения
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Strong Policy 

Foundations

Transcendent 

Policies That 

Are 

Consistently 

Applied

Engaged 

Stakeholders, 

Constituents, 

and Public

Ефективно производство 

и използване на данни за 

децата

Ефективна система за 

наблюдение, която събира и 

използва данни за 

програмите

Ефективно производство 

и използване на научни 

изследвания

Pillar V: Data to Drive ImprovementV. Данни, които водят до подобрения

• Внимателно обмисляне на предимствата на 

събирането на данни за ученето на децата

• Използване на събраните данни за 

подобрение на политиките и програмите

• Привеждане в съответствие на стандартите за 

мониторинг на програмите с националната 

рамка на учебната програма

• Публикувайте резултатите, за да помогнете на 

родителите да вземат информирани решения 

за ОГРДВ

• Създаване на специална научноизследователска 

инфраструктура, изградена върху достатъчно 

финансиране и добре обучен персонал

• Приоритизиране на превода на научните 

изследвания в политики
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Ранното предимство: Находки

1. Важността на

Контекс
та

2. Важността на

Mногообр
азието

3. Важността на

Структури
те & 

Системите

4. Важността на

Синергия
та

34



Действие 4: 

Стратегизирайте за синергия

Работим в 
паралелни 

политически русла, 
оставяйки без глас 

връзките и 
приемствеността

Трябва да 
стратегизираме 

за синергии между 
елементите на 

цялата система

35



Важността на синергията –

Стълбове и градивни елементи

Контекст Услуги Работна 

сила

Педагогика Данни за 

децата

Политики Финанси

ране

Лидерство
Индиви-

дуален

подход

Данни за 

програми

те

Ангажиране Управление Семейства Приемст

веност

Проучвания

Силни основни 

на политиките

Всеобхватни 

услуги, 

финансиране и 

управление

Знаещи и подкрепени 

учители и семейства

Информирана, 

индивидуализирана и 

приемствена 

педагогика

Данни, които 

водят до 

подобрения
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Пример на синергия – Национални 

учебни програми

Работна

сила

Педагоги

ка

Данни за 

децата

Финанси

ране

Индиви-

дуален

подход

Данни за 

програми

те

Семейства Приемст

веност

Силни основни 

на политиките

Всеобхватни 

услуги, 

финансиране и 

управление

Знаещи и 

подкрепени 

учители и 

семейства

Информирана, 

индивидуализирана и 

приемствена 

педагогика

Данни, които 

водят до 

подобрения
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Структура на презентацията

• Защо системи за ранно детско 
развитие?

• Ранното предимство: Изследване

• Ранното предимство: Находки

• Как България да се придвижи напред?
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Разберете 
уроците от 
другите

Разберете 

Контекста

Мечтай
те смело

Как България да се придвижи напред?

Мислете 
Системно
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Разберете 
уроците от 
другите

Разберете

Контекста

Мечтай
те смело

Мислете 
Системно

Как България да се придвижи напред?
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Разберете уроците от другите

• Урок 1: 
• Всички изследвани държави се 

справят добре.

• Урок 2: 
• Всички изследвани държави се 

справят добре, по различни начини.

• Урок 3: 
• Изследваните държави са изправени 

пред сходни предизвикателства.
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Разберете 
уроците от 
другите

Разберете 
Контекста

Мечтай
те смело

Мислете 
Системно

Как България да се придвижи напред?
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Разберете Контекста
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Разберете 
уроците от 
другите

Разберете 
Контекста

Мечтай
те смело

Мислете 
Системно

Как България да се придвижи напред?
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Мислете системно

СИСТЕМИ
=

Програми + 
Инфраструкту

ра
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Разберете 
уроците от 
другите

Разберете 
Контекста

Мечтай
те смело

Мислете 
Системно

Как България да се придвижи напред?

46



Мечтайте смело: Ричмъндска 

трилогия

Знание

• Знание за 
контекста

• Познаване 
на науката

Обществена 
воля

• Подкрепа от 
лидерите

• Подкрепа от 
обществото

Социална 
стратегия

• Подкрепящи 
програми

• Подкрепяща
инфраструк-
тура
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Резултатите от 

една успешна 

система за ОГРДВ 

са не само 

постиженията на 

отделните деца, но 

и справедливостта, 

ефективността, 

качеството и 

устойчивостта на 

самите програми

Заключение
Входът към една 
успешна система за 
ОГРДВ не е само 
създаване на 
индивидуални 
програми, но също така 
създаването на 
синергия между тези 
програми. 
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