
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Проект „Повишаване на капацитета на Сдружение "Шанс и закрила" да създава партньорства в полза на децата”  

се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

за организиране на дейности с деца 
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Въведение 

Настоящите препоръки са създадени в рамките на проект „Повишаване на капацитета 

на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата”.  

Неговите цели са да се изследват текущите и нововъзникващи потребности на децата 

и предпочитаните начини за тяхното удовлетворяване и да се предложат идеи за 

изготвяне и реализиране на програми и дейности с деца.  

Препоръките се базират на изводите и резултатите от проучване на потребностите на 

децата, проведено в периода октомври-ноември 2020г. 

Участие в проучването взеха 276 деца на възраст от 7 до 17 год., 196 родители, 71 

професионалисти – учители, педагогически съветници, социални работници, 

психолози, логопеди. 

 

Контекст 

През последните години децата живеят в по-динамична и по-бързо променяща се среда 

в сравнение с предишните поколения – демографски промени, замърсяване на 

околната среда, активни контакти с други хора и култури, промени в начина на живот, 

развитие на технологиите, неограничен достъп до интернет. Всички тези фактори 

могат да се разглеждат като предпоставки за възникване на нови детски потребности, 

които в еднаква степен са източници на нови предизвикателства и на нови 

възможности. За да има полза и смисъл от работата с децата, е необходимо познаване 

на тези нововъзникващи потребности и търсене на начини за тяхното удовлетворяване.  
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Основни резултати и изводи от проучването на потребностите на 

децата 

 

Основната хипотеза на проучването бе, че новите условия, в които живеят децата са 

променили техните потребности. Противно на очаванията на екипа, се оказа,че 

основните човешки ценности и потребности на децата не са много различни в 

сравнение с тези на предходните поколения. 

Децата имат нужда от обич, сигурност, подкрепа, разбиране и зачитане: 

 Семейството  е основен източник на щастие и подкрепа за децата. Най-голям 

процент от участниците в проучването заявяват, че са най-щастливи, когато са 

със семейството си; 

 Приятелите заемат важно място в живота на децата. Те са поставени на второ 

място като като фактор за щастие според участниците в проучването.  В 

отношенията си с приятелите децата търсят честност, доверие и разбиране, като 

много често те се обръщат към тях и за съвет или подкрепа, когато имат 

проблеми или трудности. 

Специалистите също отчитат важността на приятелската среда за децата, но от 

друга страна техните наблюдения са, че децата не могат да създават по-

дълготрайни приятелства, което според тях се дължи на не достатъчно добри 

умения за комуникация и емпатия.  

 Конфликтите със семейството и приятелите са основна причина децата да се 

чувстват нещастни. Други фактори за нещастие са несправянето в училище и 

липсата на свободно време за любими занимания.  

Сравнителна перспектива на мненията на деца, родители и специалисти: 

 Родителите познават по-добре потребностите на децата си – мненията им не се 

разминават драстично с тези  на децата; 

 Специалистите  -  най-голямо е разминаването им с представите на децата за 

това как се чувстват в училище и от какво имат нужда там:  

- децата искат да има правила в училище – само 20% не харесват това, 

докато 76% от специалистите смятат, че децата са против правилата; 
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- децата смятат, че в училище трябва да се полагат усилия – едва 10% не 

признават тази необходимост, докато 47% от специалистите са на 

мнение, че децата не обичат да полагат усилия в училище; 

- 24 % от специалистите смятат, че извънкласните форми на работа са 

привлекателни за младите хора, докато само 7% от децата дават този 

отговор;  

- специалистите не дооценяват значението, което взаимоотношенията 

между учители-деца и между съученици имат за децата, докато за 

младите хора това е много важно за да се чувстват добре в училище; 

- като главна пречка да удовлетворяват потребностите си децата виждат в 

голямата натовареност в училище, обемен и понякога ненужен учебен 

материал, липса на свободно време, което специалистите не отчитат. 

 За да разбират по-добре децата и да преподават по нов начин, специалистите 

имат нужда  от качествено и практически насочено обучение.  

Децата споделят: 

 Основен проблем в отношенията между учениците се посочват  конфликтите, 

недобрата комуникация, липсата на зачитане на чуждо мнение и тормоза в 

училище. За да се подобрят отношенията в училище е необходимо с учениците 

да се работи за подобряване на уменията им за  комуникация, работа в екип, 

разрешаване на конфликти, както и да бъдат привлечени родителите в 

училищния живот.    

 Голяма част от децата, участници в проучването, заявяват необходимост от 

промяна в начина на преподаване в училище.  

 96 % от децата твърдят, че могат свободно да изкажат мнението си, когато ги 

питат или когато решат, като споделят, че най-често от тяхното мнение се 

интересуват родителите и приятелите им, а по-рядко за мнението им ги питат в 

училище. 

 

 

  



  

4 
 

 

Препоръки за организиране на дейности с деца 

 Области, в които е идентифицирана необходимост от подкрепа за децата : 

- развиване на уменията за общуване и асертивно поведение – ефективно 

общуване, работа в екип, себеизразяване и себепредставяне, отстояване на 

собствено мнение, разбиране и управление на емоциите.  

- развиване на социални и жизнени умения – запознаване с правата и 

отговорностите, зачитане потребностите на другия;  взаимодействие със 

значимите хора в социалната среда – връстници, родители и учители;  

- развиване на лидерски и организационни умения -  ангажиране с проблемите 

на училището и общността, защитаване на каузи, провеждане на 

доброволчески инициативи, обучение на връстници; 

- превенция на насилие – разпознаване на проявите на насилие, преодоляване 

на агресивно поведение , толерантност към различията, разрешаване на 

конфликти без използване на насилие. 

 Подходи, които биха гарантирали ефективност в работата с децата, за 

повишаване на техния интерес и ангажираност: 

- Възможности за активно участие/включване, изразяване на мнение и 

забавление; 

- Дейности, основани на интересите на децата, с практическа насоченост и 

развиващи талантите им; 

- Използване на интерактивни методи ( дискусии, ролеви игри, работа по 

казуси) и съвременни технологии. 

 Съвместни дейности с деца и родители и ученици и учители  - пространство 

за споделяне на различни гледни точки и за подобряване на комуникацията 

между тях.  

 Обучение на педагози, насочено към изграждане на умения за по-добро 

разбиране на потребностите на децата в училищната среда – организиране на 

извънкласни форми на работа, взаимоотношения учител-ученик, начини на 

преподаване. 
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Препоръки, които децата дават, за да се чувстват по-щастливи и 

удовлетворени от живота си:  

 да прекарват повече време с родителите си, да пътуват и да се забавляват 

заедно; 

 да имат достатъчно свободно време за любими занимания; 

 да се намали престоят им в училище и обема на домашните работи; 

 мнението им да бъде вземано предвид в училище;  

 да се организират извънкласни форми, които им дават възможност да развиват 

талантите си и да се забавляват; 

 да има правила в училище, които са еднакви за всички и да се спазват; 

 сами да избират програмата и предметите, които да изучават според 

собствените си интереси; 

 да се организират повече екскурзии и събития.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Сдружение „Шанс и закрила” и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани 
България. 

февруари, 2021 

Сдружение „Шанс и закрила’ 


