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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
 

ОГРДВ Образование и грижи в ранна детска възраст 

ЕС Европейски съюз 

БВП Брутен вътрешен продукт 

СРВ Северен Рейн-Вестфалия 

ОМК Отворен метод на координация 

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

ПИЗА Програма за международно оценяване на учениците 
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ОБОБЩЕНИЕ 

Контекст 
Всяка държава – членка на Европейския съюз, без изключение предлага някаква 
форма на образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) за деца под възрастта 
за задължителното училищно образование. Тези уредби са развивани традиционно 
като стимули за жените да навлязат на пазара на труда. Държавите – членки на ЕС, са 
загрижени във все по-голяма степен не само по отношение на осигуряването на 
достатъчен капацитет за всички деца, но също така и по отношение на качеството на 
доставчиците на ОГРДВ. ОГРДВ се разглеждат все повече като важна първа стъпка в 
бъдещото образователно развитие на детето. По същество качеството на живота на 
децата преди започване на задължителното образование оказва влияние върху това, 
какви ученици ще бъдат те. Качеството на образованието в държавите – членки на ЕС, 
е от съществено значение за развитието на икономическата конкурентоспособност на 
ЕС, а училищата работят с децата, които идват при тях. Европейската комисия 
разглежда образованието и грижите в ранна детска възраст като съществена основа за 
успешно учене през целия живот, социална интеграция, лично развитие и увеличаване 
на възможностите за заетост на по-късен етап1. Настоящото проучване има за цел да 
представи перспективите за състоянието на предоставянето на качествени ОГРДВ в 
целия ЕС, включително в светлината на текущия процес на ОМК (отворен метод на 
координация) на европейско равнище, и да очертае най-новите промени в политиката 
на държавите членки, които могат да служат като примерни мерки, насочени към 
подобряване на предоставянето на качествени ОГРДВ. 
 
Основните приоритети, определени от Европейската комисия и Парламента, служат 
като основа за аналитичната рамка на настоящото проучване. Тези приоритети 
потвърждават компонентите на качеството, установени в международната научна 
литература, и могат да бъдат разделени на (1) достъп/участие, (2) политически, 
правни и финансови структури, (3) персонал, (4) учебна програма и (5) приобщаване 
на родителите. Проучването установява текущите теми и тенденции в тези съставни 
елементи на качеството. И накрая, проучването предлага някои насоки, които следва 
да бъдат взети предвид за успешния процес на ОМК, който в този момент е в центъра 
на политическото развитие на равнище ЕС. 
 
Участие 

В европейски контекст са определени общи цели за процента на участието на малки 
деца в ОГРДВ. За деца на възраст между четири години и националната задължителна 
училищна възраст държавите членки имат за цел да достигнат предоставяне на ОГРДВ 
най-малко на 95 % от цялата целева група. За по-малките деца (под 3 години) следва 
да се постигне участие на 33 %. При разглеждането на тези цели следва да се 
разграничават понятията „достъп“ и „участие“; макар че политиките могат да осигурят 
всеобщ достъп чрез увеличаване на броя на местата за дневни грижи, всеобщото 
участие в действителност зависи от реалното търсене на ОГРДВ. „Простото“ добавяне 
на места за дневни грижи не води задължително до повишаване на процента на 
участие на децата във всяка държава членка. 
 
 

                                                 
1 Образование и грижи в ранна детска възраст: да осигурим за всички деца най-добрия старт в живота за 

утрешния свят (COM(2011)66), 
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Понастоящем на практика всички държави членки разработват политики за постигане 
на целта на „Европа 2020“ за участие в ОГРДВ на 95 % от децата на възраст четири и 
повече години; наблюдава се ясна тенденция нагоре в процентите на участие, 
които понастоящем постепенно се доближават до 95 %. Ясно видима е също така 
положителната тенденция при най-малките деца. Настоящото проучване описва по-
конкретно усилията за увеличаване на капацитета за ОГРДВ в най-гъсто населената 
германска провинция Северен Рейн-Вестфалия (СРВ), където е създадена специална 
работна група за подпомагане на преодоляването на някои практически пречки в 
сътрудничеството между различните нива на управление. 
 
Въпреки това настоящата икономическа и финансова криза вероятно ще окаже 
значителен натиск надолу върху процента на участие през следващите години. 
Особено с оглед на последиците от кризата е от решаващо значение държавите членки 
не само да се фокусират върху увеличаване на участието на малки деца, но също така 
и върху разширяване на това участие. Групите, до които е най-трудно да се достигне, 
често са деца от семейства в неравностойно положение или от специфични региони (в 
неравностойно положение). Тези деца се нуждаят от допълнителна подкрепа чрез 
ранната интервенция на предоставяне на качествени ОГРДВ за предотвратяване на 
проблеми в развитието на по-късен етап от живота. По отношение на най-добрите 
практики настоящото проучване насочва към Финландия, която в момента извършва 
картографиране на населението, необхванато от предучилищната програма на 
държавата. Разширяването на участието означава също така държавите членки да 
обърнат допълнително внимание на регионалните различия в участието в ОГРДВ; 
равни възможности следва да се гарантират и на децата в селските райони на 
държавите от ЕС. 
 
Политическа / правна / финансова система 
Все по-често държавите членки работят за включване на управленските структури в 
предоставянето на ОГРДВ на всички възрастови групи. Това е положително развитие в 
светлината на международния консенсус, че интегрираните системи за предоставяне 
на ОГРДВ дават по-добри резултати, отколкото фрагментираните или разделените 
системи. Установено е, че цялостният подход към развитието на децата в рамките на 
политиките и от страна на доставчиците води до по-добри образователни резултати. 
Поради това се препоръчва лицата, отговарящи за формирането на политиките по 
отношение на най-малките деца, да работят в тясно сътрудничество със своите колеги, 
разработващи политики за по-големите деца. 
 
Системите също така често са разделени между различните нива на управление с 
различно равнище на автономия на органите на местната власт. Националните или 
местните изисквания за качество към центровете за ОГРДВ обикновено само определят 
минимални равнища за качество. На ОГРДВ като такива не се дават никакви стимули 
за по-нататъшно развитие на качеството. Особено при по-строги бюджети е вероятно 
доставчиците да се придържат към минималните изисквания за качество вместо да 
работят за развиване на качеството. Интересна рамка за качество е въведена в 
Ирландия (Сиолта), която има за цел непрекъснато да се създават стимули за 
служителите да анализират работата си и по този начин да развиват качеството на 
ОГРДВ. Достатъчното финансиране за тази инициатива обаче е изискване от решаващо 
значение, за да постигне тя положителни резултати. 
 
Въпреки че политическите правомощия в областта на ОГРДВ могат да бъдат разделени 
между различните нива на управление, на национално ниво често има поне известни 
правомощия за вземане на решения относно разходите в областта на ОГРДВ. При 
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проучване на равнището на разходите за ОГРДВ като процент от БВП данните показват 
значителни различия между държавите членки. Макар че изразходването на средства 
за ОГРДВ само по себе си не подобрява автоматично качеството, съществува ясна 
положителна връзка между държавите членки, които изразходват значително повече 
средства за ОГРДВ, и техните образователни резултати в международни тестове като 
„ПИЗА“. Поради това настоящата глобална икономическа и финансова криза 
представлява огромно предизвикателство, което трябва да се вземе под внимание, тъй 
като тя има значително влияние върху бюджетите. Въпреки това силният финансов 
ангажимент е от решаващо значение за развитието на качеството във всички негови 
елементи. 
 

Персонал 

Компетентният персонал е решаващ фактор за постигане на качествени ОГРДВ. На 
практика обаче не съществува общ стандарт в ЕС по отношение на политиките, 
свързани с качеството на персонала. В ЕС съществува голямо разнообразие от 
минимални изисквания за квалификация на персонала за ОГРДВ – от пълна липса на 
изисквания до изискване за университетско образование. Като цяло заключението е, 
че не е необходимо цялата работна сила в областта на ОГРДВ да е с висше 
образование, тъй като подпомагащите дейности могат да бъдат изпълнявани от 
персонал с професионална квалификация. Необходими са обаче някои минимални 
насоки за квалификация за работещите в областта на ОГРДВ, за да може да се осигури 
основно ниво на качеството. 
 
Повечето държави членки полагат усилия за професионализиране на работната сила в 
областта на ОГРДВ. Съществуват значителни различия в степента, в която тези цели са 
разработени или подкрепени финансово. Това важи особено за по-неформалните 
видове семейни дневни грижи, при които грижите за децата се полагат в собствения 
дом и поради това са освободени от повечето уредби. Допълнителната професионална 
квалификация обаче е важна и за качеството на „обичайната“ работна сила в областта 
на ОГРДВ. Като най-добра практика при тези усилия за професионализация 
настоящото проучване посочва ролята на семейните центрове в провинция Северен 
Рейн-Вестфалия (СРВ) в Германия, където на детегледачките се предлага платформа 
за обмяна на опит или обучение в допълнителни курсове. 
 
Условията на труд като работна среда, възнаграждение и обезщетения също са от 
съществено значение за системата, свързана с качеството на персонала. Те служат 
като начини за привличане на високо образовани служители и по този начин влияят на 
качеството. Тези по-широко определени условия на труд влияят върху 
удовлетворението от работата, което също оказва въздействие върху качеството на 
предлаганите ОГРДВ. Така например, настоящото проучване установява големи 
разлики в разходите за възнаграждения и незначителни разлики в съотношението 
персонал – деца между отделните държави членки. 
 

Учебна програма 

Като цяло изследователите и политиците са единни в мнението си, че при малките 
деца е важно да се развиват не само когнитивните аспекти, необходими за постъпване 
в началното образование, но също така и некогнитивните елементи. И двата вида 
елементи се считат за еднакво важни при полагането на основите за учене през целия 
живот. Въпреки че това равновесие като цяло се поддържа, има големи различия в 
отделните държави в ЕС по отношение на подробните националните насоки за 
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учебните програми. Няколко държави членки наскоро въведоха предучилищни 
програми за деца, наближаващи възрастта за задължително училищно образование, 
като подготовка за постъпване в началната образователна степен. В целия ЕС 
програмите в областта на ОГРДВ все повече се концентрират върху засилването на 
образователните аспекти, като например математическата и езиковата грамотност. 
Като пример за такива нововъведени програми настоящото проучване разглежда по-
подробно случая на Румъния, където през 2012 г. бе въведена предучилищна година. 
 
Във всички държави членки се разработват политически инициативи, за да се достигне 
до децата, изложени на риск, и те да бъдат включени в съществуващите учебни 
занимания за малки деца. Въпреки това целта и съответно резултатите от тези 
дейности за достигане до повече групи често се различават значително между 
отделните доставчици, както и между различните региони. За да бъдат взети разумни 
и информирани политически решения с цел постигане на успех в тези опити в бъдеще, 
са необходими повече данни. Настоящото проучване показва, че ролята на 
висококвалифицираните специалисти в областта на ОГРДВ е от решаващо значение за 
успешното достигане до децата, изложени на риск. 
 

Приобщаване на родителите 
Приобщаването на родителите е абсолютна необходимост за високо качество на 
предоставянето на ОГРДВ; те са основните заинтересовани лица от развитието на 
децата. Макар и приобщаването на родителите винаги да е важно, то има още по-
решаващо значение за малцинствените групи и децата в неравностойно положение. 
Това помага за намаляване на различията между домашната и училищна среда и по 
този начин може да засили постиженията на децата в образователната система и да 
намали по-късно процента на преждевременно напусналите училище. Въпреки че е 
възможно на приобщаването на родителите да се отделя известно внимание в 
законите, правилата и другите нормативни актове, като цяло то се оставя на отделните 
доставчици на територията на ЕС. 
 
Настоящото проучване прави разлика между приобщаване на родителите, фокусирано 
върху децата, и приобщаване на родителите, фокусирано върху центровете, тъй като и 
двете имат различни основни цели. Приобщаването на родителите, фокусирано върху 
децата, има за цел да допринесе за развитието на детето, докато приобщаването на 
родителите, фокусирано върху центровете, се концентрира повече върху възможността 
на родителите да обсъдят дейности с доставчиците на ОГРДВ. Въпреки че степента на 
приобщаване на родителите може да зависи до голяма степен от културния контекст, 
няколко добри практики, фокусирани върху децата, са открити във Финландия, 
Ирландия и Холандия, където са разработени много конкретни стратегии за достигане 
до повече групи, за да се ангажират родителите и децата от групите в неравностойно 
положение. В съчетание със съществуващите стандарти за качество, определени от 
правителството, приобщаването на родителите, фокусирано върху центровете, може 
да бъде ефективен инструмент за гарантиране на качеството. Когато критични 
родители се държат като градивни потребители, те имат възможност да повлияят на 
качеството на доставчиците на ОГРДВ. Поради това добре обучените специалисти по 
ОГРДВ имат важна роля за ефективното взаимодействие с родителите, както с фокус 
върху детето, така и с фокус върху центъра за ОГРДВ. 
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Предизвикателства при предоставянето на качествени ОГРДВ 
Някои предизвикателства и препоръки за качеството на ОГРДВ са по-широки от тези 
конкретни елементи на качеството и са от значение за политиците на национално и 
европейско равнище. Тези по-големи предизвикателства за ЕС в развитието на 
качеството на ОГРДВ са установени в настоящото проучване, което впоследствие 
предлага препоръка за преодоляване на предизвикателството. На първо място, 
липсата на емпирични доказателства в подкрепа на новите развития и политически 
инициативи е проблем за политиците. Към настоящия момент се предприемат 
политически инициативи, обикновено без подкрепата на емпирични доказателства, 
които действително допринасят за постигането на положителни резултати, като 
например по-ниска степен на преждевременно напускащите училище или по-добри 
образователни изяви при международни сравнителни оценки, като например „ПИЗА“. 
Във всичките си проучвания относно ОГРДВ ОИСР последователно призовава за 
необходимостта от разработване на политика, основана на обективни 
фактори, и този приоритет се повтаря в настоящото проучване, както за ЕС, така и за 
отделните държави членки. 
  
На второ място, постоянна дилема за националните (или местните) правителства е 
намирането на начини за осигуряване на качеството на всеки от съставните елементи 
на качествените ОГРДВ. Минималните изисквания по принцип не дават на 
доставчиците на ОГРДВ никакви стимули за развитие на степента на качеството. И все 
пак повечето държави членки поставят такива минимални изисквания, въз основа на 
които проверките впоследствие следят за спазването. Основно предизвикателство при 
подобряване на качеството е да се разработят ефективни оценъчни системи, 
които предоставят ясни стимули за доставчиците не само да направят абсолютния 
минимум, а да се опитат да се отличат в предоставянето на качествени ОГРДВ. 
 
На трето място, важно е политиците да следват последователна линия в 
политиката, за която се отпускат необходимите средства, но която също така се 
ползва и с подкрепа от други заинтересовани органи. Всички държави членки имат 
множество политически документи и предложения за повишаване на участието, 
интегриране на услуги, повишаване на квалификацията на персонала, балансиране на 
учебните програми или приобщаване на родителите. Наред с тези планове обаче е 
важно да се привлекат всички ключови участващи заинтересовани лица и да се 
гарантира, че предложените политики могат в действителност да бъдат изпълнени. 
 
На последно място, икономическата и финансовата криза оказва значително влияние 
върху политиките за ОГРДВ в целия ЕС. Различни примери в проучването показват как 
са създадени и въведени амбициозни национални цели за качество или национални 
рамки за качество по отношение на участие, персонал, учебни програми или 
приобщаване на родителите, които впоследствие остават на заден план при първото 
намаляване на бюджета. Въпреки че амбициите обикновено остават, националните 
правителства просто не отделят достатъчно средства, за да изпълнят амбициите си. В 
същото време, поради по-голямата безработица, гражданите имат по-малък принос към 
дневните грижи. Тези безработни граждани нямат нито пряката необходимост да 
пращат децата си в места за дневни грижи, нито често изискваните за това финансови 
средства. Поради това за тези деца има риск да изостанат и да не получат 
съществената база за развитието си, от която могат да се нуждаят в конкретния 
случай. В наши времена е важно националните правителства не само да запазят 
равнището на разходи за ОГРДВ, за да се гарантира качествено предоставяне на 
ОГРДВ по отношение на различните елементи на качеството. Още по-важно е да се 
разработват инициативи, за да се гарантира, че се достига до групите, които се 
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нуждаят най-много от ОГРДВ, чрез инициативи за ОГРДВ, така че да се предоставят 
равни възможности за всички деца. ОГРДВ трябва да бъдат включени в по-широка 
образователна програма; качествените ОГРДВ осигуряват стабилна основа за 
образование по-късно в живота и са важно средство за намаляване на настоящото и 
бъдещото социалното неравенство между децата с различен произход. 
 
Препоръки 
Препоръки на равнище ЕС: подкрепа за процеса на ОМК  
Настоящото проучване разкрива развитието на европейско равнище и в отделните 
държави членки. Към настоящия момент разработването на рамка за качество на 
ОГРДВ на равнище ЕС e все още в много ранен етап, поради което е твърде рано за 
пълна оценка. В момента процесът на определяне на рамка за качество на ОГРДВ е 
започнат по инициатива на Комисията, чрез тематичната работна група, която започна 
своята дейност през 2012 г. като част от текущия процес на отворения метод на 
координация (ОМК). 
Тъй като все още е твърде рано за оценка на процеса, настоящото проучване 
представя няколко препоръки за Европейския парламент, Европейската комисия и 
отделните държави членки, които могат да подкрепят текущата работа за 
разработване на европейска рамка за качеството на образованието и грижите в ранна 
детска възраст. 
 Подготвителното политическо участие следва да бъде стимулирано, за да се 

гарантира, че сега и в близко бъдеще е налице достатъчна осведоменост по 
отношение на тази област на политиката; ако качеството на ОГРДВ не е от 
значение за гражданите или националните заинтересовани лица, процесът на ОМК 
не би имал големи изгледи за успех. Разработването на рамка за качество на 
ОГРДВ следва да бъде повече от разработване на технически контролен лист. 
Процесът също има ясен политически компонент, който изисква достатъчното 
политическо участие да бъде успешно. 

 На второ място, общата загриженост сред държавите членки следва да се 
повиши относно значението на развитието на качеството на ОГРДВ. Ако държавите 
членки не виждат добавената стойност на съвместната работа за постигане на общи 
цели, много малко вероятно е ОМК да успее. За да се гарантира, че рамката за 
качеството на ОГРДВ ще бъде напълно подкрепена, държавите членки следва да се 
основават на общи цели. 

 На трето място, важно е, че се използват институционални структури за 
подкрепа на процеса на ОМК, както Комисията постъпи в този случай чрез 
създаването на тематичната работна група и групата на заинтересованите лица. 

 Наличието на цели, критерии и показатели е също така важен елемент за 
успешен процес на ОМК. Те се разработват в момента от тематичната работна група 
и са от съществено значение за сравнение на напредъка по рамката за качество на 
ОГРДВ. Необходими са ясни и сравними цели, критерии и показатели по отношение 
на всички отделни елементи, които са идентифицирани в настоящото проучване: 
(1) участие / достъп, (2) политически, правни и финансови структури, (3) 
персонал, (4) учебна програма и (5) приобщаване на родителите. Такива сравними 
данни са от съществено значение за държавите членки, за да се създадат стимули 
за работа в посока към обща цел. Необходими са нови, валидни за целия ЕС 
емпирични проучвания с цел по-нататъшно разработване на такива основани на 
доказателства цели или показатели и следователно те трябва също така да бъдат 
подкрепени. 
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 Европейските политици следва да гарантират включването на всички 
заинтересовани лица и изграждането на значително сътрудничество с тях. Това е 
от решаващо значение за успеха на процеса на ОМК, тъй като това е процес 
отдолу-нагоре. Разработването на рамка за качество на ОГРДВ следва да бъде 
повече от политически проект на високо равнище, а вместо това трябва да бъде 
дълбоко вкоренено в действителните практики на ОГРДВ. Това е особено важно за 
разработването на рамка за качество на ОГРДВ, тъй като политиките за ОГРДВ 
често са делегирани на по-ниските равнища на управление и по-малки доставчици. 

 И накрая, конфликтните позиции (от гледна точка на политическите насоки или 
идеологията) между държавите членки като цяло допринасят за процеса на ОМК и 
следователно не следва непременно да бъдат предотвратявани от европейските 
политици. Когато това е така, държавите членки с ясна програма ще се опитат да 
убедят колебаещите се държави членки да работят за постигане на общата цел; тъй 
като инициативата трябва да дойде от държавите членки, това условие е от голямо 
значение за успеха на процеса на ОМК. 

 

Препоръки на равнище държави членки: развитие на качеството на ОГРДВ 
В допълнение към координиране на политиката в процеса на ОМК държавите членки 
носят основната отговорност за повишаване на качеството. Настоящото проучване 
подчертава значението на това, въпросът за качеството на ОГРДВ да се постави върху 
основата на по-широка образователна програма, тъй като качеството на ОГРДВ 
осигурява солидна основа за бъдещо образование и учене през целия живот. В това си 
качество то е неразделна част от по-широката политика относно равните шансове и 
гражданството и следва също да бъде третирано по такъв начин. Настоящото 
проучване описва и анализира добри практики в различни институционални контексти 
в рамките на ЕС и неговите констатации служат за информиране на политиците по 
въпросите на качеството на ОГРДВ, които бяха определени като участие, системи на 
управление, персонал, учебна програма и приобщаване на родителите. Основните 
поуки от тези добри практики са обобщени за националните политици, както следва: 
 
 Разработване на политики, основани на факти: Абсолютно наложително е 

политиците да основават новите политически инициативи на значителни емпирични 
основи. Твърде често развитието на политиката се инициира и защитава без 
никаква обосновка на базата на емпирични доказателства. Ето защо по-голямо 
внимание трябва да се обърне на емпиричните данни за „това, което функционира“ 
в ОГРДВ, например чрез подкрепа на дългосрочни кохортни проучвания в 
контекста на ЕС. 

 Участие: Вместо само увеличаване на участието, по-голямо внимание се изисква 
за разширяване на участието. Държавите членки следва да обърнат 
допълнително внимание на участието на специфични групи и регионалните 
различия в участието в ОГРДВ, които могат да сочат за проблеми с достъпа. 
Приоритетно място следва да заемат разширяването на участието в ОГРДВ и извън 
градските райони, както и осигуряването на равни възможности за родители и 
техните деца в повече селски райони на държавата. 

 Интегриране на системите: Препоръчва се лицата, отговарящи за формирането 
на политиките по отношение на най-малките деца, да работят в тясно 
сътрудничество със своите колеги, разработващи политики за по-големите деца; 
интегрирането на ОГРДВ в по-широките образователни системи помага за 
създаването на плодородна почва за това, доставчиците на ОГРДВ на място да имат 
единен подход към развитието на децата. 
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 Персонал: Държавите членки следва да имат поне няколко минимални насоки 
за квалификация на целия персонал в областта на ОГРДВ на национално 
равнище, за да бъдат в състояние да осигуряват базово равнище на качеството. 

 Учебна програма: Като се имат предвид емпиричните доказателства, които 
призовават за балансирана учебна програма, е уместно да се гарантира, че се 
спазва балансът между когнитивни и некогнитивни аспекти в подхода към 
деца на възраст под тази за задължително училищно образование, дори ако 
образователните цели, като например математическа и езикова грамотност, са 
поставени на по-централно място в съдържанието на учебните програми. 

 Приобщаване на родителите: Въпреки че съществува относително малко 
регулация за приобщаване на родителите към ОГРДВ, настоящото проучване 
подчертава още веднъж важността му. Препоръчва се държавите членки 
допълнително да подпомагат доставчиците на ОГРДВ в насърчаването на 
значимо приобщаване на родителите, като се спазват културните различия, 
които могат да съществуват в различни региони или в различни групи. 

 Равнище на разходи на ОГРДВ: Причината за това, настоящата глобална 
икономическа и финансова криза да представлява огромно предизвикателство, 
което трябва да се вземе под внимание, е, че тя има значително влияние върху 
бюджетите. Въпреки това големият финансов ангажимент е от решаващо 
значение за развитието на качеството на горепосочените елементи. За да се 
гарантира този финансов ангажимент, се препоръчва държавите членки да 
работят заедно, за да направят националните разходи в рамките на 
политики за ОГРДВ по-съпоставими между различните държави членки, така че 
да може да се сравнява изпълнението в целия ЕС. 

 


