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Семейно ориентираният подход (Lutz, 2000) поставя
семейството в центъра

Родителите, полагащи грижи, трябва да бъдат 
признат, уважаван и ценен партньор за
професионалистите от системата на ОГРДВ

Ценностите и убежденията на 

професионалистите са определящи

Ползите от включването на родителите са
изследвани и установени**

* Dunlap & Fox, 2007; Dunst & Dempsey, 2007; Keen, 2008; Rouse, 2012)

** Halgunseth & Peterson, 2009

То се основава на взаимодействие, взаимно доверие, споделени цели и двупосочна
комуникация, съвместно взимане на решения*

Партньорството между професионалистите в ОГРДВ и родителите



Дисертационен труд „Прилагане
политиките на Европейския съюз за
ранно детско образование и грижа в
България“, Научен ръководител: Проф.

Васка Станчева-Попкостадинова,

Катедра “Медико-социални науки”, ЮЗУ
Благоевград.

Изработена Концептуална рамка на
факторите, които оказват влияние
върху партнирането с родителите.



Обект на проучване Предмет на проучването 

Цел: Да установи ролята на родителите и детската ясла в прилагане политиките
на ЕС за образование и грижа в България.

представлява участието на
родителите в
организирането и
предоставянето на грижа и
образование за деца на
възраст до 3 години, които
посещават самостоятелни
детски ясли и яслени групи
към детски градини в две
общини в страната.

представляват заведения за
образование и грижа за деца
до 3-годишна възраст и в
частност професионалистите
от самостоятелни детски
ясли и яслени групи в детски
градини в две общини в
България, както и
родителите на децата, които
посещават тези обществени
заведения.

Една от задачите на
изследването: 

Да се проучат нагласите и
опитът (компетенциите)

на професионалистите от
системата за образование
и грижа за
деца до 3-годишна
възраст относно
участието на родителите
в образованието и
грижата за децата.

Проучването



Изследвани с интервю 4 експерти на
национално и 5 на международно ниво.

Методи и инструменти

Участници и обхват на изследването

В изследването участват 266 лица,

разпределени по следния начин:

Изследвани, чрез анкетни карти – 47 

професионалисти от ОГРДВ

Изследвани, чрез анкетна карта - 149 родители

Изследвани 61 професионалисти в 9 фокус групи



Стандартите за РДР - 

не са нормативно уредени

Резултати от документалния 
анализ

Не се установява наличието на единна 

политика за ранно детско развитие

България - сред страните с 
най-нисък обхват в ЕС, 16,6%

В нормативната база липсва регламент 
за участието на родителите
Интегрираното предоставяне 

на услуги все още не се реализира
Алтернатива на детската ясла липсва



Резултати от анкетното проучване сред професионалисти

Информираност 

на професионалистите 

относно семейството на детето



Практики на
професионалистите да
включват родителите



Компетенции на
професионалистите
за работа с
родителите



Изводи 

Обхватът на деца на
възраст до 3 години е нисък
Няма национално приети,

нормативно регламентирани 

и въведени в практиката 

стандарти за качество

Липсват алтернативи на
детските ясли

Участието и партньорството с 
родителите не е въведено 

и нормативно регулирано
Малка част от професионалистите са 

посещавали обучение за работа с 
родителите на децата. 

Ниска степен на осъзнатост
Липсват знания, професионална 

подготовка и нагласи  сред
професионалистите за прилагане на 

мултидисциплинарен подход



Препоръки

Актуализиране на регулаторната 

рамка и нормативно уреждане на
алтернативни форми на услуги за ОГРДВ
Утвърждаване на национален
стратегически документ и визия 

за ранното детство

Изработване и приемане на
национална рамка за качество в ОГРДВ

Регламентиране на
участието на родителите като 

един от критериите за качество

Целенасочено развитие на
компетенции у персонала

Проучване потребностите на
семействата.

Регламентиране на функцията 

на всички обществени услуги, 

свързани с ранното детство като
подкрепящи и овластяващи 

семейството на детето



Благодаря Ви за вниманието!


