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Теоретична и концептуална промяна

• Теоретични и концептуални промени в начина, по който се гледа 
на децата и детството, кояио започнаха да се появяват през 
последните десетилетия на ХХ век. Идват главно от социологията и 
подчертават взаимозависимостта на детските гласове и 
социокултурния контекст, в който те живеят и се развиват (Qvortrup
1994; James & Prout, 1997). 

• Акцент върху силните страни и компетенциите на децата да влияят 
активно на техните социални обкръжения. Смятат се за членове на 
обществото, които дават своя принос и са експерти по отношение 
на собствения си живот, с мнения, които трябва да бъдат 
изслушани (Jenks, 2004). 



Конвенция на ООН за правата на детето

• КООНПД допринесе за включването на перспективите на децата в 
научните изследвания, политиките и практиката. Конвенцията признава 
зачитането на възгледите на децата и техните права да изразяват 
свободно своите мнения и правото им да бъдат взети на сериозно

• Децата като агенти и тяхното място в обществото. Правата на децата и 
гражданството станаха обект на загриженост на международно ниво

• Права на децата за защита и грижи от възрастни за осигуряване на 
тяхното благосъстояние

• Общ коментар 7 обръща внимание на правата на малките деца

(United Nations 1989, 2005)



Изследвания на детството - UNCR

Движението за права на децата и новите теории за децата и 
детството имат взаимно пресичащи се интереси и 
виждания, при които статутът на децата като човешки 
същества и тяхното място в обществото се преразглеждат.



Обосновки за участието на децата в научни изследвания, 
политика и практика

• Децата имат важни неща, които да ни кажат

• Децата имат право да бъдат изслушани

• Децата имат място и статут в обществото

• Участието на децата е релационно и се случва при участие с 
възрастни







Методи

• Различни способности

• Различни интереси

• Силните страни на децата

• Правата на децата на участие

• Надграждайте върху креативността на децата

• Разнообразие

• Нови технологии



Методи

• Наблюдения

• Видеа

• Интервюта
• Разговори

• Групови разговори

• Децата се интервюират едно друго

• Визуални методи
• Рисуване

• Фотографиране
(Clark & Moss, 2001)









Етика и предизвикателства

• Властови разлики между децата и възрастните изследователи



Етика и предизвикателства –
разнообразни групи деца

• Децата нямат еднакви гласове, нито имат обща 
перспектива.

• Съществува опасност децата да бъдат третирани като 
хомогенна група. 

• Следователно се чуват само някои деца, вероятно тези, 
които имат най-силен глас, а други могат да бъдат 
заглушени. 

• Трябва да се осъзнае множеството гласове на различните 
деца



Етика и предизвикателства –
Поверителност, защита, поверителност

• Правата на децата на неприкосновеност на личния живот и 
дали е в интерес на децата възрастните да откриват 
подробности за живота им

• Права на децата на защита и поверителност



Етика и предизвикателства –
Компетентност, уязвимост, зависимост

• Предупреждение за прекомерен акцент върху 
компетентността и автономността на децата с цената на 
тяхната уязвимост и зависимост.

• Децата могат да бъдат едновременно уязвими, зависими, 
нуждаещи се от грижи и закрила, а също и компетентни и 
автономни социални участници.





Финални думи

• Слушане, чуване и действия според това, което казват 
децата. 


