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СпОрТ, КУЛТУрА 
И СВОБОДНО ВрЕМЕ

СрЕДЕН 2.98

   Липсва цялостна политика по отношение 
на използването на културата и изкуството 
като инструменти за постигане на учебни 
цели;

   Липсва цялостна политика за развиване 
на детския спорт и детските спортни 
клубове от най-ранна възраст;

   Липсват подходящи условия за спорт 
и игри на открито и закрито, особено в 
малките населени места и центровете на 
големите градове.

До момента достъпът на децата до култура и изкуство е 
пряко зависим от телевизионните програми и интере-
сите и възможностите на техните родители, В градове-
те, особено големите, те могат да ги заведат на театър, 
изложба или концерт.  Театралните и музикални съста-
ви  –  държавни, общински и частни  –  предлагат богата 
и разнообразна продукция, предназначена за децата 
до 10 години, без специфични потребности и имащи 
финансовата възможност да закупят билети.

В последните години Националният фонд „Култура“, а 
след него и Столичната програма „Култура“, започна- 
ха да финансират социално ангажирани арт-проекти, 
което включва и такива, насочени към хора със спе-
циални потребности. Да работят за и със децата със  
СОП се ангажират предимно малки частни колективи, 
които са много по-мобилни от държавните и общински-
те като структура и планиране. Но те също предпочи-
тат да насочат социално-ангажираните си проекти по- 
често към деца от етническите малцинства, а не към 
такива със СОП, тъй като групата е твърде специфич-
на и действително изисква предварителна подготовка.  

В Европа има много положителни практики, които би- 
ха могли да обогатят и българската културна палитра, 
но поради липса на всякаква координация между ми-
нистерствата на културата, на образованието и на соци-
алните грижи развитието на изкуството в тази посока 
не е приоритет и такива изяви в нашата страна са спо-
радични. Глухата общност има своя собствена култура, 
изкуство и традиции, но възможността за досег на хо-
рата със слухови увреждания с далеч по-богатата кул-
тура на широката общност започна съвсем наскоро. На 
телевизионния екран вече често виждаме симултанен 
преводач на жестов език. Но все още аудиодескрипция 
за слепи хора липсва.

Липсата на произведения на изкуството, създадени 
или адаптирани за децата със специални потребности, 
се допълва от недостъпност на повечето от местата на 
провеждане на събитията за хора с двигателни пробле-
ми.

В малките градове и населени места ситуацията е още 
по-неблагоприятна поради десетилетия липса на целе-
насочена политика в областта на културата. В България 

 
  „Децата имат нужда от масов спорт. Софийските училища са пре-
пълнени, няма възможности за спорт. На местата, които има някак-
ви, те са платени и със съмнително качество. Няма бази, няма сало-
ни, няма площадки за спорт на открито.“

 
  „Имам пряка връзка с подрастващи деца от 12 години натам. Жи-
вея в София, работя с колела, голяма част от нашите клиенти са 
подрастващи и техните родители. Състоянието е плачевно по отно-
шение на пространства и места за каране, събиране и споделяне 
на общи идеи, хоби и т.н. Тийнейджърите остават уязвима група с 
най-малко внимание, дори немърливост. междублокови простран-
ства за игри – липсват, съоръжения за тях – липсват. Не всички 
родители имат възможност да запишат на извънкласни дейности, 
за да запълнят времето след училище. Темата е много дълга.“

Анкета „Бележник 2022“
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Достъп до събития и занимания, свързани с култура и изкуство
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има 3614 читалища. Има ги както в големите градове, 
така и в малките села. В много от тях има чудесни те-
атрални зали, способни да покрият изискванията на 
големи театрални спектакли и концерти, но те са в по-
стоянен финансов недоимък, поддръжката на сградите 
не е по силата на ръководните им органи. Държавата 
и общините следва да развиват този ресурс като се по-
грижат да направят такива гостувания възможни както 
по отношение на поддръжката на базата, така и финан-
сирайки пътуванията на изпълнителите.

През последните две години световната пандемия 
рязко намали възможността за достъп на децата до 

културни събития. В отделните моменти присъствието 
на зрителите в залата бе законово намалявано на 30 
до 0%. Наложи се културният сектор да дигитализира 
своята продукция – несвойствена за артистите, нежела-
на, трудна и скъпа задача. В качеството си на член на 
Европейския съюз, Българската държава също подпо-
могна финансово този процес. Само че нищо не може 
да замени живото общуване на деца и артисти и за да го 
направи възможно дори в епидемиологична ситуация, 
държавата би трябвало да подкрепи актьорите финан-
сово, така че да направи възможни представленията 
дори само при 30% зрители.

Данни за проведени образователни програми през 2018, 2019 и 2020 г. в изпълнение на 
дейностите по Споразумението за сътрудничество между МОН и МК124:

2018 2019 2020 

Брой образователни програми и инициативи, реализирани 
от музей/художествена галерия 

1063 1339 734

общ брой проведени занятия, в т.ч. 5700 6612 1825

•  в музея 5282 6035 1281

•  извън музея 418 577 544

общ брой участници в образователни програми 84 469 114 838 37 852

Брой деца/ученици, включени в инициативи, чийто майчин 
език е различен от български

3053 4922 1153

Занятия с деца/ученици със специални образователни 
потребности (СоП)

над 290 над 323 над 90

Брой проведени тематични срещи с учители при планиране 
на инициативи за извънкласна работа на деца/ученици

654 873 377

Достъп на децата до участие в творческия процес

Такава възможност те имат в училища по изкуствата,  
извънкласните форми, които училищата/детските гра-
дини организират, в читалища, центрове за личностно 
развитие и полупрофесионални частни школи.

Извънкласните форми по интереси, които училищата 
организират, са чудесно средство за обогатяване на 
познанията и уменията на децата в интересуващите ги 
области.  Най-често в тези занимания те отново срещат 
своите преподаватели. А колко по-интересно би било 
за тях да срещнат непознати хора, свързани не с педа-
гогиката, а със самия процес на сътворяване, в случай 
че съществува такава възможност да се канят творци и 
външни лектори. В малките населени места също има 
самобитни таланти, чието привличане в полза на обра-
зованието на децата би било от полза за всички. 

Извънкласните форми не би следвало да имат функци-
ите на консултации, в които се изясняват неразбрани в 
часа въпроси  –  за това е необходимо друго време. Те 

трябва да са различни, запалващи интерес към предме-
та си, надграждащи или променящи нагласите на под-
растващите. От много години Великобритания, а след 
нея и много други държави въведоха образователната 
драма като учебен предмет и педагогически подход в 
учебния процес. Тук отново липсата на комуникация 
между Министерството на културата, образованието и 
социалните грижи ощетява децата.  За преподаватели-
те, особено за тези, които се ангажират да водят извън-
класни занимания, такава допълнителна квалификация 
би била изключително ценна. Като първа крачка към 
такова обновяване на учебния процес би следвало та-
кова обучение да се въведе в подготовката на бъдещи-
те педагози, настоящи студенти, особено на тези, които 
следват в специалности, свързани с неформално обра-
зование.

Жалко е, че потенциалът на изкуството, и най-вече на  
театъра, като могъщо средство за позитивни социал-
ни и образователни промени не се прилага в нашата 
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Достъп до организирани спортни дейности за деца

През 2021 г. за първи път на детските градини и учили-
щата бяха преведени повече пари за физическо възпи-
тание, спорт и спортно-туристически дейности. Според 
очакванията на Министерството на младежта и спорта 
чрез увеличените през 2020 г. диференцирани стандар-
ти – от 2 на 3 лв. за дете в детска градина и от 3 на 5 лв. за 
ученици, ще се подобрят условията за спорт на повече 
от 1 млн. деца и ученици в образователните институции. 
През миналата година по програмата на ММС „Спорт за 
децата в свободното време“ са реализирани 117 проек-
та, в които са обхванати над 4300 деца. Малките спорти-
сти са имали възможност да избират измежду 29 вида 
спорт в 50 населени места. Те са тренирали по 2-3 пъти 
седмично в продължение на 6 месеца. Проектите са 
били под ръководството на 217 спортни специалисти. 
Общата сума, отпусната по програмата „Спорт за децата 
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117 
реализирани проекта

29  
вида спорт  

в 50 населени места

4300 
обхванати деца

Под ръководството 

на 217 спортни 
 специалисти

страна. Образователните драма и театър отдавна са до-
казали своите възможности. И докато ръководителите 
на училищни театрални състави (обикновено препо-
даватели по български език или история) представят 
дейността си с подготвен през годината спектакъл, то 
преподавателите, ползващи драматургични методи в 
работата си, ползват театрални техники, за да прове-
дат процес, в който учениците съвместно достигат до  
образователен резултат, без това да изисква непремен-
но публично представяне.

Театърът е изкуство, което съдържа в себе си всички 
останали, така че за всеки има място в зависимост от 
интересите и възможностите му.  Тук всичко зависи от 
всеки. В процеса на подготовката на театрално предста-
вление децата откриват прилики и приемат различия-
та си. Опознават себе си и другите, учат се да работят в 
екип.  Изпитан метод за социализация.

Читалищата са чудесно място, в което деца-съквартал-
ци се събират в клубове по интереси – конструират, 
танцуват, четат, пеят,  рисуват, играят театър. Работата 
им ръководят многобройни даровити професионали-
сти, много от които имат университетска диплома. За 
съжаление, Министерството на културата, а често и об-
щините, по различни причини, се отнасят нехайно към 
тези местни структури. Повече от половината читалища 
нямат компютър, често през зимата посетителите зъз-
нат, служителите работят на полу-доброволен принцип.

Чудесно е съвместното начинание на Министерството 
на културата и Министерството на образованието и на-
уката за свързването на дейността на музеи и галерии с 
учебния процес. Чрез разработване на музейни обра-
зователни програми децата се запознават с културното 
ни наследство, минало и традиции. Те се приобщават 
към българската история и се формира емоционално 
отношение към културното наследство. Министерства-
та посочват като много положителен ефект успехите 
на децата, включили се в образователните програми. 
Отчитат увеличен интерес към съответните теми и 
предмети, успешни участия в олимпиади и желание за 
включване и в други образователни инициативи.

По сходен начин следва да се разширят и възможност-
ите за достъп до изкуство и използване на методите на 

изкуствата в образователния процес и за обогатяване 
на образователното съдържание.  Библиотеките биха 
били чудесно място за театрализирано представяне на 
интересни книги, включително на задължителния мате-
риал по литература.

Една театрална форма, която напоследък се налага, са 
интерактивните театрални представления. Публиката 
се ангажира интелектуално и емоционално да проведе 
действие и да преживее резултатите от него. Резултатът 
е по-силен и дълготраен от този, постигнат по дидакти-
чен път.

Форум-театърът е особено подходящ  за промени на съ-
ществуващи и изграждане на нови социално позитивни 
нагласи у подрастващите, провеждане на превенция от 
участие в актове на насилие, употреба на наркотични 
вещества, трафикиране и други тежки социални про-
блеми – с голям потенциал, но все още малко познат 
в България. Въпреки доказаното позитивно действие, 
министерствата на културата, образованието и институ-
циите, ангажирани с превенция на насилието и тормоза 
в училище, не проявяват интерес към него.

В много от читалищата театралните състави се ръково-
дят от хора с театрално образование, които много лес-
но могат да бъдат обучени да прилагат форум-театър в 
своята практика. Представленията по вълнуващи мла-
дите участници проблеми, които подготвят с тях, след 
това може да гостуват в местните училища, като по този 
начин провеждат неформално обучение на връстници 
от връстници.

Приложният театър е особено подходящ инструмент  за 
работа с деца със СОП. В процеса на подготовката  на 
театрално представление в зависимост от специфични-
те потребности на отделното дете-актьор, може да му 
бъдат поставяни такива задачи, в изпълнението на кои-
то то репетира преодоляването на свои дефицити. Тези 
разнообразни възможности все още остават неразра-
ботен ресурс в българското формално образование и 
свободното време на децата.

Пандемията и тук  каза своята дума.  Груповата рабо-
та бе законово  възпрепятствана за дълги периоди от 
време и това допълнително лиши децата от достъп до 
култура и изкуство.
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в свободното време“, е 736 400 лв. Целта на програма-
та е да осигури безплатен достъп на децата до спортни 
занимания с цел подобряване на тяхното здраве и огра-
ничаване на негативното влияние на агресията, насили-
ето, употребата на алкохол и наркотици, нетолерантно 
отношение и др. В друга програма на ММС – „Спорт за 
деца в риск“, са участвали общо 242 деца, от тях 174 
са идентифицирани като деца в риск. В продължение 
на половин година децата са имали възможност да се 
включат в тренировки по 7 вида спорт  – баскетбол, во-
лейбол, борба, айкидо, бадминтон, лека атлетика и фех-
товка. По тази програма министерството е подкрепило 
10 проекта на стойност 65 000 лв.125.

Министерството на образованието и науката също под-
крепят спорта чрез ученическите спортни школи, кои-
то са 5 в цялата страна – София, Русе, Шумен, Плевен и 
Разград. Те предлагат богато разнообразие от спортове 
и треньори по всеки отделен спорт. Школите са общин-
ски и са регистрирани като Центрове за подкрепа на 
личностното развитие. В други центрове предлагат не 
само спорт, но и занимания по изкуства и природни на-
уки, математика и технологии. Заниманията са безплат-
ни за децата и това е добра възможност, която държава-
та осигурява за всички желаещи.  

Противно на разпространената теория, че децата не 
спортуват, интересът към спорта, особено след пан-
демията, не намалява. Съществуват добри условия за 
спорт, стига родителите и децата да имат желание за 
това. Във възрастовата граница от 4 до 10 години роди-
телите са водещи при търсенето и насочването на деца-
та си към спорт. Колкото по-рано децата започнат на се 
занимават със спорт, толкова по-бързо свикват, че това 
е част от ежедневието им и отделят време за трениров-
ки. В прогимназията (V-VIII клас) децата сами започват 
да са активни по отношение на спорта, защото повече-
то могат сами да посещават залата. В тази възраст е и 
най-голям делът на спортуващите деца. В гимназиал-
ните класове е времето, когато се насочват към високо 
спортно майсторство. Най-любими на децата са колек-
тивните спортове с топка, но не намалява интересът и 
към бойните спортове – карате, таекуондо и др. 

Плуването остава фаворит в интереса на децата и роди-
телите, тъй като се приема, че развива хармонично цяла-
та мускулна система, засилва имунната система и подпо-
мага развитието на тялото при гръбначни изкривявания. 
Плуването е и спортът, в който има най-малко травми.

Като възпрепятстващо обстоятелство може да се от-
бележи, че по време на подготовката за националното 
външно оценяване и други важни изпити родителите 
ограничават заниманията със спорт. Друг проблем за 
родителите, особено в големите градове, се явява лип-
сата на време и възможности да водят децата си на тре-
нировки. Доста средства бяха отпуснати в последните 
години за извънкласни занимания, но предимството на 
центровете е, че в тях работят треньори по съответните 
спортове, докато в училищата са учителите по физиче-
ско възпитание. 

Във връзка с КоВИД-19 през изминалата година нямаше кой знае какъв проблем за спорт-
ните клубове и те работеха почти на 80%. Имаше отменени състезания, но иначе трениров-
ките и спортната дейност на децата протичаха нормално. При ученическите спортни шко-
ли ситуацията беше малко по-различна, тъй като те бяха принудени да затварят за същите 
периоди, за които със заповедите на министъра на здравеопазването и на министъра на 
образованието бяха затваряни училищата и детските градини. Това създаде известни за-
труднения в общуването с децата и родителите, тъй като те предпочитат присъственото 
обучение и съответно тренировките в залата. Въпреки тези големи периоди на затваря-
не ученическите спортни школи продължиха заниманията със своите възпитаници и им 
възлагаха задачи, които да правят вкъщи или навън, и по този начин успяха да задържат 
интереса на децата към спорта и добро ниво на физическа подготовка. При връщането в 
залата първоначално тренировките бяха разрешени за 5 деца, впоследствие разрешеният 
брой достигна 12 деца.

програма „Спорт за деца в риск“

Участвали 242 деца

174 
деца в риск

7  
вида спорт 

(баскетбол, волейбол, борба, айкидо, 
бадминтон, лека атлетика и фехтовка) 
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Училищните дворове  – споделени пространства за учене, спорт и 
игра?

Училищните дворове в националните и общински политики

Въпреки че общини и институции заявяват интерес 
към разрешаване на проблема, реално още липсват 
последователни стъпки, както и трайно ангажиране с 
него. Има воля. Тепърва това влиза в приоритетите на 
институции, организации и граждани. Училищните дво-
рове, тяхното стопанисване и управление на достъпа, 
извънкласните и свободни дейности в тях са обект на 
реактивни решения, при натрупване на проблеми, без 
реален диалог с местната общност или учениците.

През последните две години училищните дворове ряз-
ко опустяха поради преминаването към дистанцион-
но обучение за дълги периоди. Учениците, особено 
в малките класове, са тези, които остават по-активни 
ползватели на тези пространства в учебно време. Дво-
ровете се превърнаха трайно в места за спорт и съби-
ране на хора от местните общности, което е свързано 
в някои случаи с вандализъм, замърсяване, с нерегла-
ментиран достъп. Това поражда конфликти, на които 
се реагира основно със забрани. Но някои общини се 
ориентираха към модернизирането на дворовете или 
към обновяване на инфраструктурата, регламентиран 
достъп, с правила и в добронамерено взаимодействие 
с гражданите. Едва през втората половина на 2021 г. 
се заговори за финансиране на проекти за училищни 
дворове и за отварянето им за граждани по инициати-
ва на общини.

Повечето дворове са с нарушена настилка,  в голяма 
част от тях няма съвременни съоръжения за спорт. Въ-
преки че се появяват класни стаи на открито и модерни 
съоръжения, това не е трайна тенденция, поради липса 
на ресурси. Затова е важно да се насърчи общинската, а 
и национална политика за развитие на тези споделени 

градски пространства за спорт, игра, учене, с участие 
на потребителите им при дизайна, споделената отго-
ворност за поддържането и за инициативи с местната 
общност.

Училищните дворове могат да са безопасна градска 
територия за учениците за спорт, игра, учене на 
открито. Но състоянието им  не предполага да се из-
ползват за активна и дори образователна игра в учебно 
време. Продължава занемаряването на изпълнението 
на чл. 31 от Конвенцията за правата на детето, а именно 
осигуряване на време и място за игра (чл. 31 Държави-
те – страни по Конвенцията, признават правото на де-
тето на отдих и почивка, на участие в игри и дейности 
за отмора, подходящи за възрастта му, и на свободно 
участие в културния живот и изкуствата).

При осигурена разнообразна и здрава инфраструктура 
за различни възрасти, при видеонаблюдение или фи-
зическа охрана, при регламентиран достъп от гражда-
ните, дворовете са най-подходящите места за активен 
спорт, игра в безопасна среда, развитие и на местната 
общност.

Дворовете на общинските училища се поддържат от 
бюджета на училищата и със съдействието на общи-
ната, с дарения и чрез доброволчество, по проектно 
финансиране. МОН и Министерството на младежта и 
спорта поддържат с финанси някои от тях, но едва през 
тази година се заговори за програми за тяхното обно-
вяване, както и се постави акцент върху създаването и 
поддържането на спортни площадки в тях. Насърчи се 
ученето на открито, като резултат от изграждането и на-
растването на популярността на т.нар. класни стаи под 
открито небе.

Едва през втората половина на 2021 г. се появиха 
програми на МОН, по които училища могат да кан-
дидатстват за финансиране на проекти, свързани с 
изграждане и обновяване на площадки за спорт и за 
физкултурни салони. Това е положителна новина в си-
туация, при която дейностите на открито за учениците са 
крайно ограничени, поради ковид забраните, и заради 
ниския и ненасърчен интерес от страна на учителите да 
използват дворовете за игри и спорт, учене чрез прежи-
вяване, различни от тези, записани в програмата.

В началото на ковид кризата през 2020 г. с ограничения-
та, свързани с превенцията на пандемията, сред първите 
мерки, които засегнаха и училищата, беше официалното 
затваряне на училищните дворове за външни лица, 
както и намаляването до минимум на заниманията 
навън. Но, въпреки регламентираното затваряне на пуб-
личните пространства за игра и спорт за деца и възрастни, 
училищните външни пространства се оказаха още по-
привлекателни за всички. Това възбуди с допълнителна 
сила стари конфликти между местни общности и училищ-
ни власти, свързани с вандализъм и с поддържане на чис-
тота на територията, относно нерегламентирания достъп. 
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Родители, ученици, учители осъзнаха потенциала 
на тези места за спорт, игра, учене, но и липсата на 
визия, ресурси, и потърсиха възможности за про-
мяна, във взаимодействие с общини и институции. 
Промяната настъпва бавно, но е факт – има заявени ан-
гажименти и се надяваме да се видят и резултати. Все 
още се среща голяма съпротива от част от директори-
те на училища, които не желаят външни посетители и 
промени в дизайна на пространствата, които да дадат 
възможност за повече и нови спортове, разнообразни 
дейности.

В отговор на ЗДОИ до МОН се казва, че в периода 2020-
2021 г. са ремонтирани и обновени дворовете на 21 
държавни училища със средства на стойност малко 
над 2 млн. лв. През 2021 г. по Годишна програма е одо-
брен ремонтът на 2 спортни площадки в 2 училища на 
стойност 84 000 лева. Това е крайно недостатъчно, но 
и показва колко училищните директори се чувстват 
отговорни и желаят да кандидатстват с проекти в тази 
посока.

Също така Регистърът на спортните обекти на Минис-
терството на младежта и спорта не дава синтезирана и 
актуална информация за състоянието на площадките за 
спорт в училище. Липсват данни и от МРРБ и общините 
за безопасността на дворовете и площадките за игра в 
тях, според Наредба 1 от 2009 г.

Добрите новини са, че общините Пловдив, София, Бур-
гас, Ямбол отделят средства и насочват усилия към ре-
гламентирано отваряне на дворовете за граждани в из-
вънучебно време, тяхното обновяване. Достъпът става 

въз основа на правила, които се приемат и прилагат до-
броволно. Организации и училища работят по добро-
волчески проекти, свързани с изграждане на класни 
стаи на открито, с изрисуване на пространствата с игри 
и с дейности по поддържане. В София програмата “От-
ворени училищни дворове” чака официално становище 
от РУО  – София. Предизвикателство е, че физическата 
охрана ще се осигурява от бюджета на районите, което 
трябва да се осигури устойчиво със средства.

Общинското предприятие „Софияплан“ представи стра-
тегия „София спортува“, в която анализира състоянието 
на публичните места за спорт в столицата, включително 
и в училищните дворове. Според нея 76% от детските 
градини са в нормите относно площ на имот и заетост и 
могат да подсигурят достатъчно място за игра на децата 
в тях. Около 93% от общинските училища в Столичната 
община са разположени в имоти, които спрямо сегаш-
ната заетост отговарят на всички норми, а недостатъч-
но място за спорт имат тези в централна градска част. 
Липсват данни за състоянието и безопасността в дво-
ровете в столицата.

На национално ниво няма подобно проучване, и съ-
ответно стратегия, което е в правомощията на МОН и  
Министерство  на младежта и  спорта, МРРБ, общините.

Надяваме се класните стаи на открито, простран-
ствата за срещи, събития също да се превърнат във 
важен акцент от общите усилия за развитие на дворо-
вете.  Това е възможност за създаване на усещане за 
обща, споделена отговорност при потенциален свобо-
ден достъп до тях в извънучебно време.
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Лошо състояние и липса на разнообразие

Повечето училищни дворове са планирани и изградени 
само и единствено за до 2-3 вида спортни дейности – 
футбол, баскетбол, лека атлетика, които обслужват нуж-
дите за часовете по физическо възпитание. В някои дво-
рове има площадки за игра за предучилищни групи и 
първите класове, обикновено изградени с дарения или 
по проект. Те са базови и отговорят на реалните нужди 
на деца до 6-годишна възраст.

Разнообразието и изграждането на съвременни, съ-
образени с нуждите на учениците площадки за игра в 
училищните дворове рядко е тема на обсъждане и това 
оставя децата без възможност за смислени дейности 
навън през междучасията. Съответно това дава повод 

на учителите да не извеждат децата на открито, поради 
липса на занимания в двора. Скуката и еднообразието в 
някои случаи водят до конфликти, вандализъм и ниско-
качествена почивка от учебните занятия.

Като цяло настилките са стари и опасни, на спортните 
съоръжения липсват елементи като кошове и мрежи, а 
пейките, кошчетата за отпадъци и беседките са стари, 
счупени, дори опасни. Въпреки масовите кампании за 
засаждане на дървета и цветя, въображението по от-
ношение на предлагане на разнообразни занима-
ния на двора, е ограничено. С появата на класни стаи 
на открито се бележи известен напредък, но като цяло 
потенциалът на тези пространства остава неизползван.

Нови визии

През 2021 г. Сдружение „Безопасни детски площадки“ 
работи по конкурс, в който насърчи ученици да пред-
ставят своята визия за промяна на училищния двор. 
Ученици от 1. до 11. клас представиха идеи  – за град-
ски градини за отглеждане на цветя и зеленчуци, за 
спортни рампи за велоспортове, за стена за катерене, 
за съоръжения за баланс, за пространства за театър, 
рисуване на открито, за повече кошчета за отпадъци, 
открита библиотека и кът за учене на открито и др. Те 
бяха представени на директорите на училища и район-
ни кметове, които бяха изненадани. Учениците им зада-
доха неудобни въпроси, но това предизвика размисъл 
и нагласа за промяна.

Включването на учениците, учителите, а също и 
местната общност при обновяването, проектиране-
то на тези пространства се оказват важни, за да се 
осигури тяхната устойчива грижа. Като пример може 
да се даде класната стая на открито в 138. СУЗИЕ в Со-
фия, която се поддържа от хората в квартала. Добрият 
пример на доброволците впечатли и Столичната общи-
на, която отдели средства и за фитнес уреди в двора, по 
желание на учениците.

Въпреки това, поради ниския все още приоритет на това 
предизвикателство спрямо останалите в образование-
то, е нужна повече воля от страна на директорите на 
училища, община и граждани, за да може училищните 
дворове да се развиват устойчиво. Неправителствени-
те организации, училищните настоятелства, родители-
те и учениците трябва проактивно да бъдат включени 
в усилията за развитие на дворовете. Споделеното 
бюджетно и институционално управление не е дос-
татъчна стабилна основа за тяхното възраждане. 
Доброволците, които работят за тази кауза, имат нужда 
от институционална подкрепа. Учителите трябва да из-
лязат от рамката на двора като място за контролирано 
тичане на децата и спорт за оценки и да го използват 
за учене чрез движение, преживяване, споделяне. Тук е 
ролята на МОН да насърчи подобни иновации.

Развитието на училищните дворове би следвало да 
включва и поставянето на игрални елементи, които са 
предназначени за свободна игра. Като място за почивка 
площадките следва да бъдат съобразени с възрастта на 
всички ползватели, а именно деца между 7 и 18 години 
и да бъдат с подходящ капацитет и нужди, включително 
и от ученици с двигателни или други ограничения.

ПРЕПоРЪКИ 

 Да се разшири броят и обхватът на програмите 
за запознаване с постиженията на културата и изку-
ството в детските градини и училищата;

 Да се развиват програми за привличане на дей-
ци на културата и изкуството в посещения, отворени 
класове, литературни четения и други видове дей-
ности в рамките на учебната дейност; 

 Да се развиват програми на общинско ниво 
между самите училища, както и изнесени форми на 
образование извън класните стаи, свързани с изку-

ство и култура, в рамките на учебната програма и из-
вън нея;

 Държавата трябва да отделя много голям ресурс 
за развитието на масовия спорт без значение дали в 
училищата, в спортните клубове или в центровете за 
личностно развитие;

 Да се обхващат повече деца от ранна възраст, 
за да могат клубовете да насочват най-добрите към 
високо спортно майсторство;
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 Да се осъвременят базите и да се предвиди 
строеж на нови, малки зали с по-базови условия, 
които да обхващат повече деца;

 Държавата да развива политика за кадрова 
обезпеченост – привличане на треньори и програми 
за усъвършенстване на специалистите по различни-
те спортове;

 Да се развие междуинституционална координа-
ция при развитието на масовия спорт;

 Да се изработи, ако не национален, то поне об-
щински план за мониторинг, поддържане и развитие 
на училищните дворове като средище за учене, игра 
и спорт на открито, споделено място за развитие на 
местните общности. Поради споделените бюджетни  
отговорности за поддържането на дворовете  – меж-
ду училищата, общините, МОН, Министерството на 
младежта и спорта, да се проучат добри практики за 
споделена отговорност. 

 Да се въвлекат ученици, учители, граждански 
формални и неформални структури от кварталите в 
поддържането и в използването на тези простран-
ства, за да се създаде реален и проследим  ангажи-
мент;

 Да се отделят повече средства от Министер-
ството на образованието и науката, Министерството 
на младежта и  спорта и общинските бюджети за под-
държането на дворовете;

 Да се насърчи модернизирането на дворовете с 
повече  класни стаи на открито, площи за градско зе-
меделие, възможности за игра и спортни дейности, 
включително екстремни, и за различни възрасти;

 Да се насърчат иновативни практики за използ-
ване на дворовете за учене на открито, за развитие 
на местната общност. 


