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СЕМЕЙНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Програмата „Семейно образование“ оказва много важно влияние. Някои деца например, преди 

майките им посетят центъра, бягаха от час, заспиваха в класната стая[...], а сега не знам 

дали защото свързват майките си с това място, или защото майките им се интересуват от 

тяхното образование, децата казват „мамо, виж [...]“ [...] „мамо, виж, аз го направих! „разбра ли, 

че слушах?“ „питай Кончи колко добре се справих“ [...], това говори, че нещата вече са се 

променили1. 

Специалист в сферата на образованието, подпомагащ семейното образование. 

 

 

 

 
                                                 

1 Flecha, A. (2012 г.). Семейното образование подобрява резултатите на учениците в училище: Принос от европейски 

научни изследвания.  Мултидисциплинарен журнал за научноизследователска дейност в сферата на 

образованието, 2(3), 301-321. doi:10.17583/remie.2012.438. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, стр. 315. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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СЕМЕЙНО ОБРАЗОВАНИЕ 

КОНТЕКСТ 

Програмата „Семейно образование“ е една от успешните образователни дейности (УОД), 

посочени в научноизследователския проект INCLUD-ED. Стратегии за приобщаване и 

социално сближаване в Европа с помощта на образованието (Европейска комисия, 6-та 

рамкова програма, 2006—2011 г.). В рамките на проекта INCLUD-ED бяха анализирани както 

образователни стратегии, които допринасят за преодоляване на неравенствата и насърчаване 

на социалното сближаване, така и такива, които пораждат социално изключване, по-специално 

акцентиращи върху уязвими и маргинализирани групи. УОД, които подпомагат образованието 

на изложени на ученици, включват универсални компоненти, доказано приложими в много 

различни видове контекст, което води до успех в образованието. Семейното образование се 

използва за подобряване на образованието на деца и младежи в различен контекст в целия 

свят. 

Благодарение на представените на две международни конференции в Европейския парламент 

в Брюксел УОД хиляди деца в цяла Европа са подобрили своите постижения, а оттам и 

възможността успешно да продължат своето обучение. Социалното и политическото 

въздействие на този проект е причината, поради която Европейската комисия го включи в 

списъка на най-важните научноизследователски проекти с най-силно въздействие в Европа; 

INCLUD-ED е единственият проект от сферата на социално-икономическите и хуманитарните 

науки, избран да бъде включен в списъка.     

Програмата „Семейно образование“ се основава на по-ранни теории и научни изследвания, 

които вече са доказали, че насърчаването на културните и образователните взаимодействия 

между учители и социални партньори, и по-специално с членовете на семейството, подпомага 

постиженията на учениците. Благодарение на някои програми за семейно образование и 

ангажиране на общността, които насърчават образователните и културните взаимодействия, 

ученици, в чиито домове има само няколко книги или които получават ниски оценки, са 

постигнали отлични учебни резултати.   

В съответствие с изключителните научни подходи на науките за ученето семейното 

образование включва и насърчава учебните взаимодействия с диалогичен подход на учене,2 

тоест насърчава процеса на учене чрез диалози, които са егалитарни, признават културната 

интелигентност на всеки човек и се основават на нея. Целта им е да трансформират, да 

подпомагат инструменталното измерение на диалога, основани са на ценността на 

солидарността, имат ролята на източници на създаване на смисъл и се опират на идеята, че 

различният произход е еднакво ценен, като я популяризират.  

Семейното образование може да се използва като независима практика, но се прилага и в 

училищата като общности за учене наред с други УОД, като например диалогични 

литературни сбирки и интерактивни групи. Общности за учене е проект, основан на 

цялостна интервенция в училищата, с цел да се преодолее преждевременното напускане на 

училище, да се подобрят резултатите в училище и социалното сближаване чрез извършване 

на успешни образователни дейности. Благодарение на постигнатите в тези училища 

подобрения Европейската комисия и Съветът на Европа препоръчаха да се обмисли 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008 г.). Aprendizaje dialógico en la sociedad de 
la información. Барселона: Hipatia; Flecha, R. (2000 г.). Споделяне на думи: Теория и практика на 
диалогичното учене. Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
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използването на проекта Училищата като общности за учене за намаляване на 

преждевременното напускане на училище и подобряване на резултатите от обучението.3  

 

КАКЪВ Е ПРИНЦИПЪТ НА СЕМЕЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ? 

Семейното образование обхваща членове на семействата и други хора от общността, които 

извършват различни дейности за обучение в училище. Дейностите за обучение могат да 

бъдат много разнообразни; единственото условие е те да бъдат определени (съдържанието, 

организацията, както и графикът) от самите участници, за да се гарантира, че програмата 

отговаря пряко на техните потребности и интереси и че е ориентирана към диалог. 

Съществуват много разнообразни програми за семейно образование.  

 

Два примера за семейното образование от практиката на училищата: 

Часове за ограмотяване и изучаване на 

чужд език за мигрантски семейства. Тази 

дейност за образование за семейството в 

училищата включва часове за 

ограмотяване на езика на приемащата за 

мигрантските семейства държава. Тези 

курсове помагат на майките, бащите и 

други роднини да подобрят езиковите си 

умения. Това им позволява, от една 

страна — да подобрят способността си да 

комуникират извън своята общност и да имат достъп до различни социални пространства, 

като например до здравни услуги и работа, а от друга страна — да участват в обучението на 

децата си в класната стая и в домашни условия. Тези курсове се координират от доброволци 

и винаги са съобразени с исканията на участниците. 

 

Диалогични литературни сбирки (ДЛС). ДЛС 

представляват образователна и културна 

дейност, в рамките на която хора без 

академична подготовка дори хора, които 

никога не са чели книги, четат и обсъждат 

книги на автори на световната класическа 

литература. Тези автори могат да бъдат 

Толстой, Шекспир, Омир, Кафка, Софокъл, 

Сервантес, Зола и Оруел, както и много други. ДЛС скъсват с представата, че е невъзможно 

семейства с нисък социално-икономически статус или от малцинствен произход да се 

                                                 

3 Съобщение на Европейската комисия (ЕК) (януари 2011 г.). Справяне с преждевременното напускане на 
училище: Ключов принос към програмата „Европа 2020“. 
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интересуват от класическа литература, и тук могат да се посочат примери как майки от 

арабски произход четат в училище Домът на Бернарда Алба от Федерико Гарсия Лорка.  

 

Семейството и членовете на общността, които участват в такива дейности, подпомагат 

собственото си учене и това на своите деца. Това е възможно благодарение на факта, че в 

центъра на тази учебна дейност е поставено инструменталното обучение, което отговаря на 

потребностите и търсенето от страна на участниците. Образователното равнище на 

семействата в училищата, където то се прилага, се повишава. Благодарение на това 

семейната и образователната среда, както и взаимодействията между тях, се трансформират 

и се подобряват резултатите на учениците. 

В тези училища учебната програма на децата не се различава от тази в другите училища, тъй 

като дейностите не са насочени върху децата, а върху възрастните. Семейното образование 

обаче обогатява много от учебното съдържание, което се преподава на децата в училище 

Семейното образование, както и други УОД, има за цел да разчупи „ефекта на Матю“, при 

който тези, които имат повече затруднения, получават по-малко внимание, тъй като 

осигурява отлични постижения за всички, по-специално съдържание на високо равнище за 

хората в по-неравностойно положение.  

Членовете на семейството и на общността решават кога да участват в семейното 

образование, вид дейности, които ще се изпълняват, и графиците. Доброволци, отговарящи 

за тези дейности, имат отговорността за правилното разработване на дейностите в рамките 

на семейното образование в координация с директора на училището и други участващи 

ръководни органи, като например смесени комисии, съставени от учители, семейства и 

други хора от общността. Оценяването на дейността, включително приспособяването ѝ към 

потребността на участниците от подкрепа, се основава на диалогични процеси на 

оценяване и договорености, свързани с обучението, между доброволците и участниците. 

Прилагането на семейното образование не води до допълнителни разходи за училищата, 

нито за студентите, а училищата не получават допълнително финансиране за прилагането на 

програмата. Семейното образование обаче мобилизира вече налични в образователната 

общност ресурси — главно хора от общността и самите семейства — с цел да подпомага 

обучението на всички ученици. Тъй като семейното образование се разработва с вече 

наличните ресурси, то е устойчива образователна дейност.  

 

УДОВЛЕТВОРЕНИ ПОТРЕБНОСТИ/ПРЕОДОЛЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

■ Посещаемост и задържане в образованието 

■ Намаляване на поведенческите проблеми 

■ Мотивация за учене 

■ Учебни постижения 

■ Мултикултурно съжителство 

■ Подобряване на образователното равнище на семействата  
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■ Оправомощаване на членове на семействата и други хора от общността като партньори на 
образованието 

■ Връзка „ученици — семейства — училище“ 

■ Координиране на дома и училището от гледна точка на образованието на децата 

 

РАВНИЩЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

Семейното образование е отворено за всеки възрастен, който желае да подобри своето 

образование. Насочено е по-специално към членовете на семейството с ниска степен на 

образованост или към мигрантски семейства, които не говорят езика на приемащата държава. 

Семейното образование може да се прилага в училищата на всички равнища, включително 

образование и грижи в ранна детска възраст, в начална степен на образование, в 

прогимназиална и гимназиална степен. Прилагащите семейното образование училища могат 

да бъдат публични, частни, религиозни, нерелигиозни, намиращи се в бедни квартали, 

училища за „средната класа“, както и в квартали на висшата класа.  

 

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА 

Интензивността на интервенцията във всички случаи се определя от участниците според 

техните образователни потребности и възможности за участие (предвид работа, семейство и 

други отговорности). 

 

РЕЗУЛТАТИ 

Някои от основните постижения4 на семейното образование са: 1) Подобряване на резултатите 

в училище (оценките); 2) Участие на цялата общност в учебния процес и в училището; 3) 

Намаляване на отсъствията и преждевременното напускане на училище.  

Училище Mediterrani (Тарагона — Каталуния, Испания) се намира в квартал Кампклар в 

покрайнините на град Тарагона. С настаняването на нефтохимични компании и пристигането 

на имигранти около 60-те години на ХХ век населението се увеличава, а с това и нуждата от 

нови училища. По-конкретно училище Mediterrani отваря врати през февруари 1982 г. В 

последно време училището, едно от двете в квартала, придобива репутация на училище, 

чиито ученици не искат да учат. 60 % от учениците в него са роми, а 35 % са с мюсюлманско 

вероизповедание, като значителен дял ученици живеят в тежка бедност. 

                                                 

4 Представените по-долу количествени данни са на училище, в което се прилагат няколко УОД, поради 

което индивидуалният ефект от семейното образование не може да бъде изолиран. Колкото по-голям 

брой УОД се прилагат, толкова по-голямо подобрение постигат училищата. 
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В това училище децата са с ниско ниво на грамотност. Откакто в него започна да се прилага 

семейното образование, доброволци организират часове за ограмотяване за майките и бащите 

на учениците. Въздействието върху подобряването на обучението може да се види ясно в 

класовете с най-малките деца. От учебната 2011—2012 година до учебната 2014—2015 година 

процентът на учениците, които придобиват умения по писане и четене в предучилищната 

степен на образование (над 5 години), се е увеличил с 58,95 процентни пункта. 

 

 

 

Процент на 5-годишните ученици, които придобиват умения по писане и четене в предучилищната степен 

на образование (през 2011—2012 г. и 2014—2015 г.). Източник: данни на училището. 

 

Равнището на отсъствията в училището по традиция също е много високо. То се е 

увеличавало до учебната година 2012—2013, когато училището става учебна общност и 

започва да прилага УОД, включително и семейно образование, което довежда до промяна в 

тази тенденция. На следващата графика е показан спадът в отсъствията от 46,52 % през 

2011—2012 г. до 0,94 % през 2014—2015 г. 

 

Процент на записаните ученици, които редовно отсъстват 

  Сутрин Следобед Средно 

Учебна година 2011—2012 40 % 53,45 % 46,72 % 

Прилагане на УОД (Семейно образование и други) 

Учебна година 2012—2013 10 % 19,35 % 14,67 % 

Учебна година 2013—2014 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

Учебна година 2014—2015 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Отсъствия на учениците (между 2011—2012 г. и 2014—2015 г.). Източник: данни на училището. 

 

Учебна година 2011—2012 Учебна година 2014—2015 

21,05 % 80 % 
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В училище Mediterrani отбелязват засилено участие на семейството. През 2012—2013 г. 

членове на семействата са участвали в 6 различни дейности в рамките на семейното 

образование, провеждани в училището, а през 2014—2015 г. 19 майки от мюсюлмански 

произход са посещавали курс по устен испански и 25 майки — курс по писмен испански. 

Това активно участие на членовете на семействата и интересът им към образованието 

спомага да се преодолеят стереотипите, свързани с интереса на мигрантите към 

образованието и постиженията им в тази област. Освен че подобряват личните си умения, 

благодарение на семейното образование участниците получават официални сертификати. 

Такъв е случаят с две майки от ромски произход, посещавали курса, за да получат 

сертификат за инструментално обучение: и двете са преминали курса успешно. 

 

Наблюдаваните в други училища дейности носят сходни ползи. Отговорен служител от 

образователната администрация сподели мнение относно въздействието на семейното 

образование върху членовете на семействата и върху учениците: 

Полза имаха не само семействата, а разбира се и децата, поради това че 

самочувствието на родителите им се подобри, както и способността им да 

установят връзка с децата си, да управляват отношенията, реалните умения да 

четат на своите деца [...] те получиха увереността и уменията, необходими за 

това5.  

Учители за ползите от програмата за учениците: 

[...] когато виждат, че майките им, посещават часовете, понеже някои от тях 

[майките], идват за да се научат да четат или пишат, те също идват и остават в 

час. Това ги мотивира [учениците].  

 

Понякога на срещите на учителския съвет сме обсъждали факта, че някои семейства, 

които посещават часовете[...] Е, досега децата им никога не си пишеха домашните, а 

вече го правят6.  

 

Заради положителните резултати броят на училищата, които прилагат семейното 

образование, значително се е увеличил от 90-те години на ХХ век насам. В момента повече 

от 200 училища в Европа прилагат семейното образование и повече от 300 — в Латинска 

Америка. 
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