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Служба за връзка „Дом – Училище – Общност“ (HSCL): 

Ирландия 

КОНТЕКСТ 

Службата за връзка HSCL действа в рамките на DEIS („Предоставяне на равни 

възможности в училищата“)1, План за действие за образователна интеграция, 

прилаган от ирландското Министерство на образованието и уменията. Сега 

всички градски и средни училища в рамките на DEIS са включени към службата 

за връзка HSCL, в която са обхванати 528 училища. За участващите училища 

Министерството на образованието и уменията отпуска служител с позиция на 

пълно работно време по линия на HSCL или училищата се групират в клъстери, 

разпределяйки си услугите на един общ за тях служител по линия на HSCL. 

На пълно работно време като координатор на HSCL се назначава квалифициран 

учител от участващото училище (или клъстер) за период от пет години. Има 

изискване членовете на квалифицирания персонал в училището(ата) да се 

назначават на позицията „координатор на HSCL“ на ротационен принцип за всеки 5 

години. Това дава възможност на отговарящите на условията учители да 

кандидатстват за работа като координатори на HSCL, за да получат представа и да 

натрупат опит от първа ръка по отношение на неравнопоставеността в 

образованието. Освен това, след като петте години работа като координатор на 

HSCL приключат, учителят се връща в класната стая с богат опит и познания 

относно неравнопоставеността в образованието. Всичко това се прави с цел да се 

подобрят резултатите от образованието за децата в неравностойно положение.  

                                                 

1 DEIS акцентира върху отчитането и приоритизирането на образователните 

потребности на децата и младите хора от общностите в неравностойно положение от 

предучилищно до средно образование (на възраст 3–18 години) посредством 

Програмата за подпомагане на училищата, която включва набор от интервенции чрез 

подкрепа в рамките на училището и извън него.  

Тези видове подкрепа включват: подобряване на педагогическите ресурси в училищата 

с най-високи равнища на неравнопоставеност; допълнителни финансови ресурси за 

всички училища в рамките на DEIS; достъп до подкрепа за повишаване на уменията по 

грамотност и математика; подкрепа за учебната програма; подкрепа за планиране и 

професионално развитие, програми за преминаване от начално към средно 

образование и програми за достъп до трето ниво (висше образование). В допълнение 

към това Програмата за подпомагане на училищата включва две основни интервенции, 

а именно службата HSCL и Програмата за завършване на училище (SCP). 
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Министерството на образованието и уменията финансира разходите за учителя 

— заместник в училището. Координаторът на HSCL има ключова роля за 

подпомагане на развитието, прилагането, оценяването и прегледа на плана за 

действие на училището по линия на DEIS, и по-специално за насърчаване на 

участието на родителите. 

Tusla — Агенцията за детето и семейството — специализирана държавна 

агенция, отговаряща за подобряване на благополучието и резултатите за децата, 

носи отговорността за управление на службата за връзка HSCL чрез интегрирано 

предоставяне на услуги в рамките на  

 

Службата за успешно образование (EWS)2. Трима висши ръководители, назначени от 

Tusla, които са командировани учители, отговарят за управлението, развитието и 

насоката на службата за връзка HSCL в съответствие с политиката на Министерството 

на образованието и уменията. Висшият ръководен екип наставлява, ръководи и 

консултира училищата и техните координатори на HSCL при изпълнението на местно 

и национално равнище на услугите на службата за връзка HSCL. 

1. Удовлетворени потребности/преодолени предизвикателства   

 

■ Присъствие, участие и задържане в образованието 

■ Подкрепа за семейството по образователни въпроси 

■ Оправомощаване на родителите, така че да могат да подкрепят децата си в 

образованието  

■ Участие на родителите в разработването на съответните училищни политики 

■ Връзка с други услуги за подпомагане на семейството в общността 

■ Развиване на отношение у директора и учителя спрямо партньорството с 

родителите и общностните услуги 

 

                                                 

2 EWS прилага както HSCL, така и SCP, като гарантира ефективно предоставяне на услуги 

чрез подходяща интервенция за деца, за които е трудно да посещават училище, да 

участват в учебния процес и да се задържат в училище. EWS работи пряко с DES, за да 

подпомага и консолидира работата на училищата в рамките на DEIS, така че да 

гарантира максималното участие на децата в образователната система.  
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2. Равнище на интервенция 

■ Службата за връзка HSCL е превантивен модел на ранна интервенция, 

насочена към онези деца, които са в най-висок риск от неуспех в 

образователната система. 

 

3. Интензивност на интервенцията 

■ Учениците се подпомагат непрекъснато с високи нива на интензивност според 

потребностите — превантивна и универсална подкрепа за всички, целенасочена 

подкрепа за известна част и интензивна подкрепа за няколко души. 

 

4. Целева група и възрастова група 

 

■ Службата за връзка HSCL е насочена към деца, които са в риск да не достигнат 

пълния си потенциал в системата на образованието (начална и средна степен) 

поради проблеми на средата си, които оказват неблагоприятно влияние върху 

постиженията и задържането на учениците в училище. 

■ HSCL акцентира пряко върху значимите възрастни в живота на децата, които 

да допринесат за постигане на по-добри образователни резултати за децата. 

 

5. Условия и различни стъпки, необходими за изпълнение на услугите на 

службата за връзка HSCL 

На училищата, определени като обслужващи райони в особено неблагоприятно 

положение, се разпределя допълнителна подкрепа чрез DEIS, една от които е 

координатор на HSCL. 

Директорите на училищата, екипите за полагане на грижи и координаторите на 

HSCL съставят списък с целеви ученици въз основа на определените рискови 

фактори за посещаемостта, участието и задържането. Координаторите на HSCL 

работят специално с родителите, училищата и общностите, за да оказват по-

добра подкрепа на децата, така че те да посещават училище, да участват в 

образованието и да го продължават.  

 

6. Определяне на подходящия вид и равнище на подкрепа съобразно 

потребностите на учащите се 

Ръководството на училището, учителите, екипите за полагане на грижи и 

координаторите на HSCL предприемат инициативата за оказване на подкрепа. 
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Родителите/полагащите грижи лица също могат да поискат подкрепа. 

Координаторите на HSCL работят в партньорство с родителите, за да определят 

нивото и интензитета на подкрепата, както и за да дадат възможност на 

родителите да развиват собствения си капацитет като ключов ресурс в 

обучението на своите деца.  

Те помагат да се определят и удовлетворяват личните потребности, 

потребностите от развлечение и от учене на родителите, така че да се повиши 

тяхното самоуважение и самочувствие, което от своя страна оказва 

положително въздействие върху резултатите от образованието на техните деца. 

На родителите се предлагат комуникация, подкрепа, съвети и насоки, за да се 

постигнат по-добри образователни резултати за децата. 

 

7. Заинтересовани страни, участващи в предоставянето на услугите на 

службата за връзка HSCL 

Мярката се предоставя от координаторите на HSCL, които се назначават от 

управителния съвет (УС) на техните училища. Те се подпомагат, насочват и 

ръководят от трима висши ръководители от Службата за успешно образование 

(EWS) на Tusla, Агенцията за детето и семейството. За координаторите на HSCL е 

предвидено продължаващо професионално развитие, провеждано един или два 

пъти годишно. Координаторите на HSCL са организирани в клъстерни групи, които 

често се събират, за да обменят най-добри практики, да работят по общи цели и да 

си оказват партньорска подкрепа. Координаторът на HSCL има достъп също до 

подкрепата и експертните познания на партньорски организации на EWS и на 

училищния персонал (експерти в областта на специалните образователни нужди, 

съветник за професионално ориентиране и др.), както и на външни служби.  

8. Цялостна отговорност за изпълнение на услугите на службата за връзка 

HSCL 

На местно равнище УС на училището има отговорността да прилага и подкрепя 

мярката. На национално равнище Tusla и Министерството на образованието и 

уменията носят отговорност за финансирането и стратегическото ръководство.  

9. Пречки при внедряването на службата за връзка HSCL 

При създаването на службата за връзка HSCL имаше първоначална съпротива 

срещу промените: 

■ Училищата бяха много консервативни и автономни, а директорите/учителите 

не приветстваха идеята родителите да присъстват в училището/класната стая 



 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
5 

■ Освен това връзката със семейните служби в рамките на общността беше 

ограничена 

■ Отдаваше се малко значение на партньорството с родителите — специалисти 

бяха учителите, които често считаха, че родителите не могат да допринесат много 

■ Липсата на разбиране за пречките, срещани от маргинализираните родители 

в контакта им с училищата, беше довела до погрешното схващане, че 

родителите нямат интерес към образованието на децата си 

■ Родителите не бяха свикнали да бъдат посещавани у дома и в началото 

достъпът на координаторите на HSCL беше затруднен поради слабото 

доверие и известния страх  

■ Маргинализираните родители често имаха малко опит с образователната 

система, затова и не се чувстваха комфортно при мисълта да влизат в 

часовете в училище, затова и посещенията бяха малко 

 

10. Преодоляване на пречките  

■ Постоянството, организацията и ефективната комуникация бяха ключови за 

преодоляване на съпротивата от страна на училищата и родителите 

■ Изграждането на положителни отношения с родителите беше в основата на 

успеха на службата за връзка HSCL 

■ Благодарение на подобрените резултати за децата с времето беше доказано 

колко ценно е участието на родителите 

 

■ Чрез службата за услуги HSCL в самите училища в рамките на DEIS беше 

създадена „стая за родители“, която се превърна в обичайното място за 

родителите в училището 

■ Идеята за „Училищната общност“ възникна чрез събиране на ученици, 

родители, учители, асистенти в сферата на специалните нужди, HSCL, SCP и др. 

■ Училищата си сътрудничеха повече с външни служби, Tusla, изпълнителния 

директор на здравната служба, Министерството на образованието и 

уменията, доброволческите организации организации и др. 

■ Министерството на образованието и уменията имаше ключова роля в 

подчертаване на значението на „Участието на родителите“ чрез планиране на 

DEIS и изискванията на инспектората  

 

11. Наблюдение/оценяване на службата HSCL 

Координаторите на HSCL записват своята работа, наблюдават резултатите на 

учениците и докладват на своя директор и на УС. Службата е предмет на 
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проверки от страна на Министерството на образованието и уменията като част 

от текущите проверки на DEIS.  

Координаторите на HSCL също трябва да предоставят данни относно ключови 

показатели за ефективност на Националния ръководен екип (Tusla). 

 

12. Резултати на службата за връзка HSCL 

Службата за връзка HSCL започна своята дейност като пилотен проект през 

1990 г., а от 1993 г. е постоянна. Тя продължава да бъде предмет на наблюдение 

като част от текущите проверки на DEIS.  

Осъществените от Центъра за научноизследователска дейност в сферата на 

образованието оценки (налични на www.erc.ie) относно службата HSCL включват 

следното: 

„Преглед на службата за връзка за връзка „Дом – Училище – Общност“ — доклад 

до Министерството на образованието и уменията“ от Peter Archer и Fionnuala 

Shortt, публикуван от Центъра за научноизследователска дейност в сферата на 

образованието, 2003 г.  

„Службата за връзка „Дом – Училище – Общност“ — окончателен доклад от 

оценяването“, публикуван от Центъра за научноизследователска дейност в 

сферата на образованието, 1994 г. 

Програмата DEIS е предмет на текущо оценяване от Центъра за 

научноизследователска дейност в сферата на образованието и на инспектората на 

министерството. Фокусът на това изследване е да се гарантира успешното 

прилагане на DEIS и да се използват най-добрите възможни подходи за измерване 

на напредъка и резултатите както на местно, така и на национално равнище.  

Като ключов компонент на DEIS с тези текущи оценки се проверява постигането 

на резултати, за което HSCL изпълнява ключова роля.  

В последния доклад на Центъра за научноизследователска дейност в сферата на 

образованието през декември 2013 г. е посочено, че от въвеждането на DEIS 

досега постиженията по четене и математика в участващите градски училища 

продължават да отбелязват значителни подобрения. Това означава, че 

разликата в постиженията между учениците от училищата по линия на DEIS и 

националните извадки (особено в по-малките класове, като например 2-ри и 3-

ти) значително е намаляла, откакто бяха събрани изходните данни през 2007 г.  
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На фигура 1 са показани стандартните оценки по четене на ученици във 2-ри, 3-

ти, 5-ти и 6-ти клас през 2007 г., 2010 г., и 2013 г.  

Фигура 1. Стандартни оценки на ученици във 2-ри, 3-ти, 5-ти и 6-ти клас през 

2007 г., 2010 г. и 2013 г. 

 

* Данните от учениците от 5-ти клас през 2007 г. не са събрани, а са включени към 

2010 г. и 2013 г., за да се получи втора лонгитюдна група (от 2-ри клас през 2010 г. 

до 5-ти клас през 2013 г.). 

 

13. Финансиране/осигуряване на ресурси за службата за връзка HSCL 

Министерството на образованието и уменията продължава да носи отговорност 

за разпределението и финансирането на 400 позиции за координатори на HSCL 

на 528 училища в рамките на DEIS и за покриването на разходите за заплати на 

висшия ръководен екип, който носи цялостна отговорност за управлението на 

службата за връзка HSCL като част от неговата Служба за успешно образование 

Включените в DEIS училища получават годишна безвъзмездна помощ от 

Министерството на образованието и уменията. Сумата на безвъзмездната 

помощ по линия на DEIS варира между различните училища в зависимост от 

процента на децата неравностойно положение, определен чрез класирането им 

по DEIS. Изискването е най-малко 10 % от годишната безвъзмездна сума по 
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линия на DEIS, разпределена на училищата в рамките на DEIS, да се разпределя 

за използване във връзка с дейности по HSCL 

14. Текущо състояние на службата HSCL 

Службата за връзка HSCL продължава да работи в 528 училища в рамките на 

DEIS за начално и средно образование. 

В наскоро публикуван доклад на Института за икономически и социални 

изследвания (ESRI), озаглавен „Заключения от оценяването на DEIS“, възложен от 

Министерството на образованието и уменията, са консолидирани констатациите 

от извършваните до този момент оценки на DEIS. В процеса на консултация с 

партньори от сферата на образованието и заинтересовани страни ще се постави 

основа за разработването на подходящи мерки за борба с 

неравнопоставеността в образованието. Резултатът от този процес ще сформира 

част от цялостно предложение за извършване на бъдещи интервенции за борба 

с неравнопоставеността в образованието в Ирландия. 

 

15. Допълнителна информация (напр. уебсайт, информация за контакт и др.) 

Книжка „Информация за училищата от DEIS, които участват в HSCL“ е налична 

като прикачен файл. Тя включва, наред с другото, ключови приоритети на HSCL, 

изисквания и длъжностни характеристики за координаторите на HSCL, както и 

формуляри за планиране и докладване. 

Докладът „Визия за практиката“ е изготвен от координатори на HSCL и включва 

резултати на службата и редица проучвания на казуси и успешни дейности.  

 


