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България расте с децата си:

Изграждане и развитие на 

професионални компетентности 

за ранно детско развитие



Проучване на работната сила в 

услугите за ранно детско развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд
Активни граждани България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност
за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите
Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.



Компетентната 

работна сила

Съвременните европейски изследвания
потвърждават, че качеството на образованието и
грижите в ранна детска възраст зависят от
наличието на професионална и компетентна
работна сила.

„Компетентната система“ включва отделните
професионалисти, екипи от професионалисти в
рамките на отделна организация или услуга и
компетентно управление на местно и национално
ниво

Всяко едно от нивата на компетентната система
съдържа измеренията знание, практика и
ценности.



Рамка за пълноценна грижа на СЗО, УНИЦЕФ, Световна 
банка (2018)

• Рамката набелязва пет стратегически дейности за подкрепа на пълноценната
грижа за деца в ранна възраст – подходящо хранене, отзивчиви грижи, сигурност
и безопасност, възможност за ранно учене и добро здравословно състояние.

• Призовава да се повиши капацитета на работната сила да подкрепя отзивчивите
грижи и ранното учене сред семействата и децата, включително тези със
специфични потребности.

• Международната инициатива за работната сила в ранна детска възраст (Early
Childhood Workforce Initiative) предлага три подхода, чрез които да се подготви
работната сила да подкрепя пълноценната грижа:

o да се формира консенсус около концепцията за пълноценната грижа сред
всички специалисти, работещи с деца в ранна възраст

o първоначалното образование и професионалното развитие на работната
сила да включват пълноценната грижа

o да се обърне внимание на условията на работа, които ограничават
специалистите в ранна детска възраст да дават подкрепа на семействата.



Европейската рамка за качество на 
образованието и грижите в ранна детска 

възраст (2019)

• Взаимодействие между различни страни: отделните
професионалисти, екипи от професионалисти, обучителни
институции, местни власти, неправителствени организации.

• Между-институционално взаимодействие и партньорство (напр.
между образователни и здравни институции),

• Партньорство между професионални общности (например
между заведения за образование и грижи в ранна детска възраст
и училища)

• Работа в мрежи, включващи местни власти и неправителствени
организации



Цели и Методология

Да посочи основните насоки за усъвършенстване на професионалното
развитие на работната сила в ранна детска възраст и да предостави данни –
количествени и качествени – и основани на тях препоръки за развитие на
публични политики в тази сфера.

• Преглед и анализ на стратегически документи, научни изследвания и
нормативна рамка в международен и национален контекст.

• Количествени проучвания сред общо 461 специалисти в образователния,
социалния и здравния сектор в цялата страна.

• Фокус групи и интервюта със 78 представители на трите сектора на
национално,регионално и местно ниво.



Компетентностни профили на 

специалистите от трите сектора

Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ препоръчва, че за да бъдат
ефективни образованието и продължаващото обучение на професионалистите
е необходимо да се разработят професионални компетентностни профили и
обучителни компетентностни профили за професионалистите.

Компетентностният профил на професионалистите, работещи в
образователния сектор, включва знания, умения и подходи, свързани с
ранното детско учене, образователни постижения, педагогическо
взаимодействие с децата и възпитателна работа

Компетентностният профил на професионалистите в здравния сектор
включва знания и умения за посрещане на здравните потребности на децата.

Единственият сектор, в който не са регламентирани компетентностни профили
на работещите, е социалният.



По-висока степен на образование
(бакалавър) - по-стимулиращи
взаимодействия между
професионалистите в образованието и
грижите в ранна детска възраст и
децата.

Близкото взаимодействие между
образователни институции и заведения
за образование и грижи в ранна детска
възраст осигурява реципрочно
взаимодействие между теория и
практика

Академична квалификация на специалистите в ранна детска 
възраст: Образователен сектор

Специалисти с висше образование, 77,6 % от които имат 
магистърска степен.

Осигурената практика в университетското образование е
сравнително добре балансирана с теоретичната подготовка,
но не постига цялостно изграждане на необходимите
умения за практическа работа с деца.

Програмите за обучение в университетското образование са 
ориентирани към деца в широка възрастова група, без фокус 
към предучилищната възраст.

Нашето изследванеНаучните изследвания



Създаване на регулаторна рамка за
обучение, акредитация и лицензиране на
професионалистите

Установяване на междусекторно
сътрудничество за образованието и
обучението на работната сила

Интегриране на теренната работа и
познанието на местните специфики в
образованието и обучението на
работната сила

Академична квалификация на специалистите в ранна детска 
възраст: Социален сектор

Университетското образование предоставя 
компетентност за работа с деца и специфики на детското 
развитие, но без специален фокус към ранното детство.

Специалисти с висше образование, 95 % от които имат 
бакалавърска или магистърска степен и са завършили 
широка гама от специалности.

Не е налице фокусиране на практическата подготовка 
към работа с деца в ранна възраст.

Нашето изследванеНаучните изследвания



Обучението на педиатрите да надхвърля
придобиването на знания и умения,
свързани с педиатричната експертиза

Придобиване на умения за работа с
уязвими групи деца

Придобиване на умения за
сътрудничество с други
професионалисти

Комуникация и междуличностни
отношения

Академична квалификация на специалистите ранна детска 
възраст: Сектор здравеопазване

Знанията и уменията, които се получават в рамките на обучението 
по педиатрия  са предимно ориентирани към медицинските аспекти 
на помощта

Знания за комуникативните, психологическите потребности на 
децата и семействата, детското участие, и възможностите за 
развитие не са застъпени в достатъчна степен

Медицинската подготовка е в достатъчно добро съотношение 
теория/практика

Обучението не надхвърля придобиването на знания и умения , 
свързани с педиатричната експертиза

Нашето изследванеНаучните изследвания



Трябва да е част от цялостна рамка

Насърчава рефлективните практики на
професионалистите

Професионалистите трябва да са
активни участници

Да е ориентирано към практиката в
диалог с колеги и родители

Да се базира на научни доказателства

Интегрирано в практиката

Включва менторство и супервизия

Продължаващо образование и професионално развитие: 
Сектор образование

Дейности по организация на педагогически ситуации по
отделни пред зададени области на знание

Все още създаването и развитието на общност за
иновации, наблюдение и саморефлексия изглежда в
начален етап

Липсата на въвеждащи обучения (61 % от участниците
споделят, че не са участвали във въвеждащи обучения)

Наличната рамка за надграждащи обучения изглежда 
усложнена

Ориентирана по-скоро към количество и многообразие на 
възможности, отколкото към гарантираща посрещане на 
потребности на професионалистите
Индивидуална, групова супервизия и менторство са рядко 
срещани форми на професионална подкрепа, като само 
22 % от участниците в проучването споделят за наличие 
на такива.

Нашето изследванеНаучните изследвания



Работната сила да бъде добре обучена

Да има познания за съответната
програма/услуга

Да се основава на научните изследвания
за ранното детско развитие

Професионална подкрепа чрез
наставничество

Професионално развитие чрез
менторство

Продължаващо образование и професионално развитие: 
Социален сектор

Многообразие от различни дейности в зависимост от
целите на самите услуги

Все още създаването и развитието на общност за
иновации, наблюдение и саморефлексия изглежда в
начален етап особено що се отнася до РДР

Според 40 % от участниците в проучването в социалните
услуги не се реализират въвеждащи обучения

Няма цялостна рамка за продължаващо професионално
развитие, разработена с активното участие на
професионалната общност

41 % споделят за липсата на надграждащи и поддържащи
обучения

Само според 11 % от специалистите е налична система за
менторска подкрепа при постъпване на работа

Нашето изследванеНаучните изследвания



В повечето европейски страни,
продължаващото медицинско
образование е задължително за
медицинските специалисти

Положителни резултати от включване
на програми за РДР в първичното
здравеопазване в различни държави.

Продължаващо образование и професионално развитие: 
Сектор здравеопазване

Продължаващото медицинско образование не е
задължително

Лекарите се квалифицират по собствено желание и
доказват квалификацията си с удостоверение, издадено
от Българския лекарски съюз

Споделят се редица трудности при участие в различни
форми на продължаващо професионално развитие

42 % от участвалите в количественото проучване,
посочват сред характеристиките на настоящата им
месторабота възможностите за кариерно развитие като
типични за настоящата им месторабота

Нашето изследванеНаучните изследвания



Подкрепяща работна среда и лидерство

В образователния сектор, условията на труд са
подобрени през последните години, по отношение на
заплащането на труда, безопасните условия,
осигуряването с материали и ресурси.

В същото време обаче, групите в детските градини
продължават да бъдат големи като брой деца и
съотношението на ниво професионалист е 1:27.

Натовареността на групите и включването на деца със
специални образователни потребности е споделен
като предизвикателство за работещите в
образователния сектор.

Нашето изследванеНаучните изследвания

Ефективното лидерство изисква
професионално развитие на
лидерите, а също така и политики
и законодателство, което дава
възможност на лидерите
ефективно да управляват
образованието и грижите в ранна
детска възраст

Основните елементи на работната

среда, които оказват влияние върху

качеството на образованието и

грижите в ранна детска възраст са

съотношението персонал-брой

деца, големина на групата и

заплащането на персонала



Подкрепяща работна среда и лидерство

В социалния сектор условията на труд не са
подобрени, заплащането на труда е ниско, статусът
на професията продължава да бъде нисък и
професията непривлекателна, което води до значимо
текучество.

Броят на случаите на деца в ранна възраст, по които
работят професионалистите е средно 14 на месец.

Материалната база и осигуреността с ресурси зависи
от вида и доставчика на услугите.

Нашето изследванеНаучните изследвания

Ефективното лидерство изисква
професионално развитие на
лидерите, а също така и политики
и законодателство, което дава
възможност на лидерите
ефективно да управляват
образованието и грижите в ранна
детска възраст.

Основните елементи на работната
среда, които оказват влияние върху
качеството на образованието и
грижите в ранна детска възраст са
съотношението персонал-брой
деца, големина на групата и
заплащането на персонала.



Подкрепяща работна среда и лидерство

В здравния сектор условията на труд се различават
по отношение на различните категории
професионалисти.

Заплащането на труда се обуславя от вида на
практиката и местоработата на специалистите. За
медицинските сестри в детските градини и ясли е
налице усилие да се подобрят условията на труд,
което обаче е все още в начална фаза и е свързано
до голяма степен с възможностите на общините.

Педиатрите работят със средно 15 деца на ден,
доколкото медицинските сестри в детските ясли
работят със средно 1:5 до 1:8 деца.

Нашето изследванеНаучните изследвания

Ефективното лидерство изисква
професионално развитие на
лидерите, а също така и политики и
законодателство, което дава
възможност на лидерите ефективно
да управляват образованието и
грижите в ранна детска възраст

Основните елементи на работната

среда, които оказват влияние върху

качеството на образованието и

грижите в ранна детска възраст са

съотношението персонал-брой деца,

големина на групата и заплащането

на персонала



Подкрепяща работна среда и лидерство

Лидерският капацитет и предоставените
възможности за развитие са предизвикателство в
образователния и социален сектор, доколкото в
здравния тази тема не е изследвана задълбочено
поради фокуса върху индивидуални практики.

Ръководителите на услуги имат предимно
административни функции за сметка на умения за
формиране и развитие на екипи. Не е налична
разработена система за повишаване капацитета на
ръководителите в нито един от секторите. Тази задача
не е функция на системата, а индивидуална
отговорност.

Нашето изследванеНаучните изследвания

Ефективното лидерство изисква
професионално развитие на
лидерите, а също така и политики и
законодателство, което дава
възможност на лидерите ефективно
да управляват образованието и
грижите в ранна детска възраст

Основните елементи на работната

среда, които оказват влияние върху

качеството на образованието и

грижите в ранна детска възраст са

съотношението персонал-брой

деца, големина на групата и

заплащането на персонала



Дейности през работното време
Графика Дейности през работното време на специалисти в системата на ПУВ

Графика Дейности през работното време на лекари и педиатри

Графика Дейности през работното време на специалисти в социалния сектор

78.7%

71.1%

47.0%

39.1%

37.5%

2.8%

1.2%

Отделям най-много време за административна 

работа и попълване на документи и формуляри
Отделям най-много време за директна работа с 

деца в услугата
Отделям най-много време за директна работа със 

семейства в услугата
Отделям най-много време за участие в екипни 

срещи и обсъждания с колеги
Отделям най-много време за домашни 

посещения, работа на терен с деца и семейства
Отделям най-много време за участие в групова и 

индивидуална супервизия
Отделям най-много време за участие в обучения, 

семинари, конференции



Професионална 
общност за 
взаимно учене и 
междусекторна 
комуникация

Уменията за анализ на
собствената практика са
налични в образователния
сектор (80 %) и социалния
сектор (75 %) и далеч в по-
малка степен за педиатри и
лични лекари (29 %).

Подход за работа в екип е
наличен според 86 % от
участвалите в проучването от
образователния сектори и 83 %
от участниците от социалния
сектор, но прилагането му
зависи от условията в
конкретните услуги.

На местно ниво координацията
зависи от желанието за
сътрудничество и няма
разписани формални механизми
за осъществяване, освен в
конкретни политики за
предотвратяване на насилие,
деинституционализация.

На ниво случай
комуникацията между
секторите зависи от желанието
и професионализма на
специалистите, а не от
действащ модел.

Наличие на формално 
сътрудничество между 
трите сектора на ниво 

национални политики.



Компетентностен
профил

Разработване на профил на
компетентностите на професионалистите,
работещи с деца в ранна възраст, валиден
за здравния, образователния и социалния
сектор. Този профил, в секторите, в които
има такова усилие, трябва да надгражда
съществуващите системи от знания,
умения и подходи, описани в
нормативните документи.

-знания, умения и подходи за 
осъществяване на пълноценна грижа 
(добро здраве, пълноценно хранене, 

ранно учене, стимулираща грижа, 
сигурност и безопасност при децата от 

ранна възраст) и стратегии за 
подкрепа на родителите по 

осигуряването на пълноценна грижа

-знания, умения и подходи за 
различни стратегии за учене при 

децата от различна възраст и умения 
да създават и организират среда за 

учене и развитие на децата от 
различни възрасти

-знания, умения и подходи за 
комуникация с децата и осигуряване 

на тяхното участие и умения за 
създаване на окуражаваща среда и 

включване на децата в различни 
дейности

-знания, умения и подходи за 
разбиране влиянието на семейната 

среда, оценка на родителския 
капацитет, насърчаване участието на 

родителите и подкрепа на родителите 
в грижите за децата

знания, умения и подходи за 
разбиране на правата на децата, 

специфичните потребности на децата, 
прилагане на индивидуален подход, 

среда за пълноценно учене и развитие 
на деца със специфични потребности 

и такива от уязвими групи.

Препоръки



Индивидуално и
системно ниво

-Осигуряване на връзка между
компетентностния профил на
професионалистите, работещи с
деца в ранна възраст и учебните
програми, подготвящи специалисти
и в трите сектора. Необходима е
специализация в рамките на
обучението във висшите училища
във връзка с работата с деца в
ранна възраст и техните семейства
и в трите сектора.

-Системата за продължаващо
професионално развитие и в трите
сектора трябва да бъде доразвита и
ресурсно обезпечена, в някои сектори
като система въобще, а в други – чрез
засилване на връзката между
потребностите на работната сила и
предлаганите обучения, супервизия и
методическа подкрепа. Съдържанието на
подкрепата би трябвало да включва
теми, надграждащи знанията и уменията
на професионалистите и свързани с
текущите им работни задачи, и да се
предхожда от анализ на потребностите,
както на индивидуално ниво, така и на
ниво система.

Системата за продължаващо 
професионално развитие трябва 
да бъде част от цялостна рамка, 
разработена с активното участие 

и диалог с професионалната и 
научна общност и семействата и 

не трябва да зависи он 
индивидуалните възможности за 

финансиране.

Препоръки



Национална
политики и
междусекторно
взаимодействие

-Осигуряване на възможности за
междусекторна комуникация във
връзка с политиките и услугите за
деца в ранна възраст чрез ясни
механизми за взаимодействие
между професионалистите на ниво
случай и политика и индикатори за
ефективност на координацията.
Това може да се осигури чрез
интегрирана система или
интегрирани услуги, които да имат
връзка помежду си, да обменят
информация и да работят по обща
цел.

-Развитие на цялостна политика за
детско благосъстояние с ясна
национална визия, приоритети и
очакван резултат, интегрална част
от която да бъде ранното детско
развитие и качеството на
предоставяните услуги. Тази
политика би следвало да съдържа
система за развитие на работната
сила във всички сектори и да ползва
опит от международни изследвания
и препоръки.

Препоръки



Благодаря!

Д-р Наталия Михайлова

Ръководител на 

изследователския екип


