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Основните акценти върху обучението 
и професионалното развитие на спе-
циалистите в образованието следва 
да бъде построено върху принципите, 
които се очаква те да използват в своя-
та практика. Желателно е да се смени 
подходът към квалификацията с такъв, 
базиран на реалния опит, на реалните 
казуси, с фокус върху концепцията за 
продължаващото професионално раз-
витие като системен, иновативен и ди-
намичен процес. 

Важен акцент се поставя върху уче-
нето чрез преживяване/правене в 
разнообразни контексти и с различни 
подходи. Подходът, базиран на прежи-
вяване обаче не означава, че занима-
нията, свързани с професионалното 
развитие, следва да бъдат използвани 
за разпространяването на конкретно 
учебно съдържание – да се показва на 
учителите какво и как да правят.. На-
против, целта на обученията трябва да 
бъде да ги направят чувствителни към 
важните аспекти на ученето, да ги под-
крепи да развият своята критична ре-
флексия, да ги научи как да използват 
своите знания за детското развитие, за 
да осъществяват смислен и уместен 
учебен процес. 

Важността на ученето чрез правене не 
намалява с прогреса на педагогиче-
ските специалисти в тяхното кариерно 
развитие. Практическото прилагане в 
класната стая следва да се превърне в 
неразривна част от всяко обучение на 

учители в образователната институция, 
независимо колко кратко е то. Подоб-
ни фази на внедряване (след или меж-
ду теоретичните лекции) ще позволят 
на учителите да изпробват новите ме-
тодологии и материали, за да изготвят 
свои собствени дейности, адаптирани 
към тяхната класна стая и специфи-
чен контекст. За най-добри резултати, 
подобни внедрявания в практиката 
следва да се извършват под надзора и 
с подкрепата на ментори.

Практическото приложение и ментор-
ството ще допринесат значително за 
по-добри резултати от обученията, за-
щото се превръщат в мост между тео-
рия и практика. Участието на външни 
образователни експерти ще засили 
ефективността и ще направи учители-
те по-уверени в прилагането на новите 
практики в тяхната работа, като също 
така ще им даде и своевременна обра-
тна връзка. В крайна сметка, участието 
на независими експерти ще донесе до-
бавена стойност за организациите като 
подсигурят и сигурността и благополу-
чието на децата в тях – ще се гаранти-
ра адекватното и подходящо внедря-
ване на методите. Непедагогическият 
персонал (медицински и помощен), 
работещ в областта на ранното детско 
образование, следва също като педа-
гогическия да преминава през текущи 
обучения за професионално развитие.

Професионално развитие  
на учителите                           в сферата на ранното 
детско образование
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Обучението на всички видове специа-
листи в областта на ранното детско 
образование следва да включва въз-
можности за работа върху техните 
собствени пристрастия и предразсъдъ-
ци, както и върху умението да се спаз-
ва здравословна педагогическа дис-
танция, като същевременно се запазва 
емпатията и подкрепата към децата. 

Управлението на структурите в сферата 
на ранното детско образование следва 
да станат по-хоризонтални и по-малко 
вертикални, с оглед на това да се сти-
мулира овластяването и контекстуа-
лизацията както на професионалното 
развитие, така и на учебния процес. 

Следва да се даде повече независи-
мост на директорите да инициират пе-
дагогически и административни ино-
вации, както и да засягат проблеми в 
професионалното развитие проактив-
но и да установят синхрон между обу-
ченията и дългосрочните приоритети 
във всяка образователна институция. 

Препоръчително е образователните ин-
ституции и надзорните такива да пред-
лагат възможности за дискусии, обмен 
на опит и взаимодействия между учи-
тели и образователни специалисти в 
областта на ранното детско образова-
ние. Това могат да бъдат срещи, дни 
на отворените врати в детски градини, 
училища, занимални; сътрудничество 
между учители на местно, регионал-
но, национално и международно ниво. 
Тези форуми за колаборация, дискусия 
и споделяне следва да имат регулярен, 
повтарящ се характер.

Препоръки:
• Да се провеждат практически ориентирани обуче-

ния за учителите и персоналът, работещ в облас-

тта на ранното детско образование, във всички 

стадии на тяхното кариерно развитие, независи-

мо от това дали работят в държавни или в частни 

образователни институции; 

• Ученето чрез правене и реални дейности следва 

да бъде поощрявано и активно внедрявано в учи-

телските обучения;  

• Следва да се предоставя експертна подкрепа и 

менторство на всички нива на учителските обуче-

ния, когато се касае за овладяване и прилагане 

на нови методи и подходи; 

• Подкрепа за вземане на решения по подхода “от-

долу нагоре”, що се отнася до професионалното 

развитие на работещите в ранното детско образо-

вание, което включва цялата училищна общност 

по подходящ и всеобхватен начин;

• Препоръчва се организирането на редовни и 

структурирани форуми за дискусия, колаборация 

и обмяна на добри практики между учителите.
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Нужни са системни усилия с оглед 
създаване на устойчиви практики в 
класната стая, които поставят детето 
в центъра, а не са създадени от и фо-
кусирани върху възрастните. Стимули-
ращи, овластяващи психологически и 
физически пространства са необходи-
ми за децата, за да прекарват повече 
време в движение, игра и учене чрез 
правене, отколкото чрез следване на 
инструкции, копиране и повтаряне. 

Средата за ранно детско образование 
следва да предлага повече простран-
ство на децата да бъдат себе си, да  

откриват света със свое собствено тем-
по. Контрапродуктивно е да се вкарват 
идеи и модели в техните глави, да се 
“изсипва” готово знание, което в край-
на сметка създава идентични индиви-
ди с подобен набор от умения. Следва 
да се цени повече индивидуалността, а 
всяко дете да бъде подкрепено да учи 
по своя собствен начин. 

Децата

Препоръки:
• Да се следва целенасочена политика за внедря-

ване на педагогика, която поставя детето в цен-

търа;

• Да се насърчава уважението на детето като “учещ 

се индивид”, който е способен на избор;

• Да се насърчава индивидуалността и многообра-

зието в класната стая, което да се третира като 

образователна възможност, а не като препят-

ствие пред учебния процес. 

и ранното детско образование
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Активното участие на родителите в 
учебния процес на техните деца дока-
зано оказва огромно позитивно влия-
ние върху цялостните образователни 
резултати. В тази връзка е препоръчи-
телно класните стаи да станат по-дос-
тъпни и отворени за родителите с оглед 
на това да се насърчава редовно роди-
телско включване в учебния процес. 
Регулярни събития, в които участват 
деца и родители, следва да се органи-
зират от образователната институция, 
като е важно събитието да се обявява 
своевременно, за да имат възможност 
родителите за реакция. Подобни съби-
тия могат да подкрепят ползотворното 
включване на родителите в учебния 
процес на ежемесечна база. 

Този процес следва да бъде двустра-
нен. От една страна, родителите след-
ва да могат да наблюдават децата в 
тяхната естествена учебна среда, коя-
то съществено се различава от тази 
у дома. Тя изисква различен набор от 
умения и често е предпоставка за раз-
виване на типове поведение и навици 
у детето, които могат да бъдат изцяло 
нови и незабелязани за родителите. 

От друга страна, родителите следва 
да бъдат активни участници в групо-
ви дейности, организирани по такъв 
начин, че да подпомагат това децата 
и родителите да се учат едни от други 
и да работят заедно за постигане на 
обща цел. Важен аспект от подобни 
занимания за деца и родители е взаи-
модействието на родителите с всички 
деца от организираното събитие (кла-

са/групата), а не само с техните собст-
вени деца. 

Включването на родителите би бил 
чудесен начин да се насърчава смис-
леното и приложимо учене, професио-
налната ориентация на децата и да се 
споделя знание, полезно в ситуации от 
реалния живот. 

Родителите могат да имат важна 
роля за видимостта и ценността на 
много образието сред хората. Всяко 
семейство е уникално, а общуването 
с родители може до голяма степен да 
разшири културния спектър с традиции 
и знание, истории и обичаи, произхож-
дащи от разнообразни семейни среди 
и културни традиции. Това е особено 
ценно за общностите, които включват 
представители на различни култури и 
етнически групи. То води до по-добро 
разбиране и в крайна сметка до при-
емане, толерантност и обогатяване на 
всички в общността.

Участието на родителите
в ранното детско образование
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Препоръки:
• Да се поощрява и подкрепя участието на роди-

телите в класната стая и в учебния процес като 

цяло;

• Да се поощрява както наблюдението, така и учас-

тието в учебния процес от страна на родителите;

• Да се поощряват родителите да споделят с де-

цата, които не са техни собствени, да разказват 

за своята “семейна митология”, което поражда 

уважение, превръща многообразието в ценност и 

разширява мирогледа на децата.
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От огромно значение е да се припознае 
важността на социалното и емоцио-
нално обучение (СЕО), с цел подобря-
ване на климата в класната стая както 
за преподавателите, така и за децата.

СЕО трябва да бъде свързано с всеки 
аспект от работата на образователната 
институция. Следва СЕО да се превър-
не в приоритет на всички нива в подго-
товката и обучението на учителите, а не 
да остава в периферията. 

Социалните и емоционалните компе-
тентности влияят върху качеството на 
учителската практика, особено що се 
отнася до емоционални, междукултур-
ни умения и умения за градивни взаи-
моотношения с учениците. По-силните 
връзки между учители и ученици озна-
чават добър учебен процес, включваща 

педагогика и смислено образование за 
всички деца. От огромно значение е об-
разователните лидери на всички нива 
да са наясно и убедени в ползотворна-
та роля на СЕО.

Нужна е промяна в парадигмата с цел 
да се наблегне на важността на разно-
образието като централно за форми-
рането на позитивни връзки и взаимо-
действие в образователната общност. 
Децата изграждат по-силно чувство за 
идентичност и благополучие, и в край-
на сметка имат по-добри образова-
телни и кариерни перспективи, когато 
техните разнообразни силни страни, 
възможности, интереси и перспективи 
са разбрани и подкрепени. 

Социално и емоционално 
обучение

Препоръки:
• Интегриране на СЕО подходи и инструменти на 

всички нива на учителските обучения, както и в 

практиката на всички образователни нива;

• Да се направи възможно измерването на основ-

ните ползи на СЕО за образователната среда;

• Да се приоритизират уменията, свързани със СЕО, 

тяхното развитие и обучението по тях;

• Да се набляга на ценността на разнообразието и 

как СЕО помага да се реализира и подкрепя то в 

образователните институции; 

• Да се подкрепя устойчивата приемственост в СЕО 

между образователните етапи.



11



РАЙОН
НАДЕЖДА

NADEZHDA
DISTRICT

Тази публикация е изготвена в рамките на международния проект “Изграждане на устой-
чива мотивация и ценностен модел за живота чрез ранното детско образование” (MOV‐UP, 
реф. № 580339‐EPP‐1‐2016‐1‐BG‐EPPKA3‐IPI‐SOC‐IN) с финансовата помощ на Европейската 
комисия и програмата Еразъм+, ключова дейност 3: Социално включване чрез образование, 
обучение и младежки дейности. Публикацията отразява единствено гледните точки на ав-
торите и Европейската комисия не носи отговорност за съдържащата се в нея информация.

партньори:


