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Дисертацията се състои от увод и три глави, цитирана лите-
ратура и приложения 

Общият обем е 299 страници, разпределени както следва: 
I. Увод – 3 страници 
II. Теоретична постановка на проблема – 36 страници 
III. Образованието – българският случай – 47 
IV. „Отпадането“ от образователната система – причини и 
решения – 69 страници 
V. Изводи и възможни решения – 8 страници 
VI. Ползвана и цитирана литература – 232 библиографски еди-
ници, от които 146 на кирилица и 86 на латиница 
VII. Приложения – 53 фигури и 23 таблици 
 

Дисертационният труд е обсъден и насочен към защита от Ка-тедра „Социална и специална педагогика“ на Шуменски универси-тет „Епископ Константин Преславски“ на 15.07.2019. 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 17.09.2019 г. в Корпус 2, зала 211 в Педагогически факултет на ШУ „ Константин Преславски“. 
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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Получаването на образование е право на всеки човек, задъл-
жение на всяка отделна държава, необходимост за развитието на 
местните икономики, предпоставка за бъдещия просперитет на 
човечеството. 

Българската образователна система има зад гърба си столе-
тия на развитие, на търсения, на утвърждаване и самоусъвър-
шенстване. Днес обаче тя трябва да реши много нови задачи, 
трябва да намери своето място в световната образователна сис-
тема, трябва да подготви българските граждани за реализация в 
един нов, динамичен и сложен свят – света на постиндустриал-
ното общество, на обединена Европа, на новите стремително 
променящи се технологии. 

Трябва да надмогне и най-големия свой проблем – неуме-
нието да осигури гарантираното от Конституцията право на 
всеки български гражданин да получи качествено образование. 
Без да се преодолеят необхващането от образователната система 
и преждевременното ѝ напускане, образованието не може да из-
пълни своите социални функции. 

Не е възможно да се подготвят хора – адекватни на изисква-
нията на пазара на труда, полезни за обществото и удовлетво-
рени от собствената си личностна реализация – ако не им бъде 
предоставена възможността да получат обществено значими и 
адекватни знания в рамките на задължителния общообразовате-
лен минимум. 

Данните на Националния статистически институт и Еврос-
тат дават различен срез на размера на необхващане от образова-
телната система на подлежащите на задължително обучение 
български граждани. Тук особено показателен е коефициентът 
на записване в образователната система, който представлява е 
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цифров показател за всяка образователна етап и степен (процент 
на получаващите в момента съответното образование от броя на 
населението от съответната възрастова група): 

 

Около 20% от българските деца поради едни или други при-
чини не ходят на училище! 

Същевременно данните от социологическите проучвания, 
статистическите наблюдения и резултатите от международните 
изследвания (PISA, PIRLS, TIMSS) показват нарастване както на 
дела на невключените в образование и обучение лица, така и на 
общата литерална, математическа, функционална и т. н. негра-
мотност. Ситуацията с отпадналите и необхванатите от образо-
вателната система ученици е не просто тревожна – тя е ката-
строфална.  

Предучилищн
о 

образование
Начално (I-IV 

клас)
Прогимназиа
лно (V-VIII 

клас)
Гимназиално 
(IX-XIII клас)

2012/13 82,1 95,3 81,0 82,1
2013/14 83,6 95,5 79,7 83,0
2014/15 82,9 94,8 78,6 82,2
2015/16 81,0 93,2 78,3 81,5
2016/17 79,4 92,1 78,2 80,4

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0
Фиг. 1. Групови нетни коефициенти на записване
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ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Обектът на настоящата работа е ясен от самото формули-
ране на темата – отпадналите и необхванатите български уче-
ници.  

По-сложно е да се намери подходящият ракурс към явление-
то и се уточни предметът на изследването. И доколкото обек-
тът на изследване постоянно е в центъра на общественото вни-
мание и непрекъснато се обговаря, като периодично се подлага 
и на интервенции от страна на местната и централната власт, то 
част от задачите на изследването ще бъде очертаването на самия 
феномен: 

 Образованието като сфера на обществения живот, 
гарантираща собственото възпроизводство на социума. 

 Задължителното образование в българското зако-
нодателство. 

 „Деца извън училище“ – по-широкият обществен 
проблем на българското общество. 

 Причини за напускането на училище и възможните 
пътища за преодоляването на явлението. 

Така поставен, предметът на настоящата работа предполага 
известно разширение и на обекта на изследване. Налага се да 
бъде привлечен и разнороден доказателствен материал: статис-
тически данни, исторически извори, законодателни документи. 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Един от най-дискутираните въпроси на българското образо-
вание – обсъждан в медиите, обект на въздействие от местните 
и централните политики, в научните изследвания – е проблемът 
за „отпадналите“ или, по-широко, необхванати от образовател-
ната система ученици. Несъмнено е обаче, че резултатите от не-
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ученето, не-посещаването на училище, евентуално окончател-
ното „отпадане“ и т. н. са много сериозни и имат своите после-
дици както в индивидуален (за собствения жизнен път на самия 
човек), така и в обществен (най-общо – за качеството на човеш-
кия капитал) план. Това определи основната цел на изследва-
нето: Да се определи същината на явленията необхващане от 

учебната система и отпадане от училище и да се потърсят тех-ните социални измерения за обществото. 
За постигане на така поставената цел определих и няколко 

основни задачи: 
 Да се представи мястото на образованието в общ 

социален контекст. 
 Да се систематизират формите на изключеност от 

образователната система и нейните обществени последици. 
 Да се потърсят причините и предложат възможни 

пътища за тяхното преодоляване. 

ХИПОТЕЗА 

При започване на своята работа поставих работната хипоте-
за, че всяко нарушение във функционирането на образованието 
като сфера на обществения живот ще доведе до сериозни после-
дици както за отделния индивид, така и за социума като цяло.  

Самият факт, че държавният механизъм не може да се 
справи с явлението „отпадане и необхващане на подлежащите на 
задължително образование“, разкрива сериозни, драматични 
проблеми в цялото общество. Тези проблеми преди да бъдат по-
литически, икономически, дори финансови, са преди всичко со-
циални – защото именно социалното е това, което споява всички 
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елементи на обществен живот. Така доказването на хипотезата 
се съсредоточи върху: 

 дълбоката взаимна връзка между причините и ре-
зултатите от отпадането от училище; 

 необходимостта от понятийно и терминоло-
гично уточняване на целия спектър от явления, които се крият 
зад това обобщаващо и в същината си неизбистрено в норматив-
ните документи и научната литература понятие. 

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Дисертационният труд включва основните елементи на на-
учно проучване. 

 Първият етап на работата беше наблюдение върху 
явлението – отразяването му в изследвания и нормативни доку-
менти. Предвид огромната социална значимост на процесите 
специално внимание се обърна на обществения отзвук – отразя-
ването в медиите, включително в социалните мрежи. 

 Най-съществено обаче беше измерването на явле-
нието и изграждане на представа за неговите мащаби. Тук осо-
бено полезни се оказаха статистическите данни, както и отделни 
социологически проучвания.  

 В работния план на изследването бяха проведени 
и теренни изследвания върху отделни аспекти на учебния про-
цес, за които липсват представителни проучвания, но впослед-
ствие резултатите не бяха включени поради големия обем на са-
мата работа.  

 Макар и малък като относителен дял в цялостното 
изследване, контент-анализът на електронни медии беше за-
ложен още в най-ранните етапи на работа – така се включват об-
ществените нагласи, които са едновременно причина и резултат 
на определени управленски решения. 
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 Верифицирането на изводите на изследването се 
извършва чрез прилагане на доказателствен материал в хода на 
самото изложение. Използваната и цитираната литература, по-
сочена в края на работата, а при необходимост твърденията и 
изводите са онагледени с таблици, фигури и диаграми. 

ХОД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Още самият избор на темата е свързан с професионалния ми 
опит в сферата на образованието, наблюденията ми върху пря-
ката връзка между редовното и системно получаване на знания 
и формирането на адекватни умения, потребни за жизнената 
реализация на личността. Убедена бях, че всеки ден на детето 
извън училище е загубен завинаги, защото времето, използвано 
за „наваксване“ може да бъде използвано за по-нататъшно лич-
ностно развитие. Опитът ми в работата с деца от етнически мал-
цинства, с деца със специални образователни потребности, с 
деца с различни социални проблеми или отглеждани от лица с 
недостатъчен родителски капацитет ме убедиха, че единствен 
шанс за бъдещо развитие на младата личност е пълноценното, 
реално и регулярно включване в образователната система. Един-
ствено образователната система може да изгради оная струк-
тура от знания и умения, която да гарантира нормална социали-
зация в обществото. 

В работата по вече утвърдената тема на дисертационния 
труд базовият елемент беше систематизирането на данни, при 
което да се очертае самият мащаб на процесите. Установих он-
лайн достъпните източници на статистическа информация и по-
търсих форми на цифрово и графично представяне на данните. 
Именно тревожните измерения на не-учещите, на не-обучените, 
на не-можещите ме накара да потърся отговор на простичкия на-
глед въпрос какво дава образованието на отделната личност и 
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на социума като цяло. Историческите данни показаха, че зна-
нието е част от структурата на всяко човешко общество, а по-
требността от неговото усвояване е засвидетелствана още в най-
ранните паметници на човешката култура – приказката и мита, а 
сетне и във всички форми на религията. Но информацията се 
оказа толкова обемна, че се наложи да бъде изключена от край-
ния вариант на работата. 

В центъра на изследователския ми интерес обаче останаха 
два въпроса: 

 Каква е същината на образованието като социално 
явление. 

 Как концепцията за неговата същност и място в об-
ществото формират управленски и законодателни политики. 

Отговорът на тези въпроси би могъл да очертае причините 
за неумението на българската образователна система да об-
хване всички български граждани, които имат правото (и задъл-
жението) да бъдат обучавани и да се потърсят пътища за пре-
одоляване на този фундаментален дефицит. 

Разпластяването на причините за необхващане от образова-
телната система (както на подлежащите на задължително обра-
зование, така и на всички, за които би имало лична и обществена 
полза от продължаващо обучение) показват различните страни 
на процеса. Уточняването на вътрешните и външните за систе-
мата фактори показаха, че въпреки взаимната свързаност на при-
чините, върху някои от тях би могла да бъде проведена относи-
телно самостоятелна интервенция с предсказуеми последици. 

Изследването показа, че най-лесно, най-достъпно и с най-
предвидими резултати могат да се осъществят промените вътре 
в самата система. При промяна на управленската визия за същи-
ната на образованието, чрез поставяне на нормативната база 
върху научно защитими основи и с лостовете на местната власт 
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учениците могат да бъдат доведени и задържани в училище. Со-
циалните последици за това ще бъдат неизчислими, но най-важ-
ното е, че самото общество ще осигури собственото си възпро-
изводство. 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

Същност на образованието 
Въпреки тиражираното в медии и отчасти от някои поли-

тици мнение за образованието като тип услуга, която може да 
бъде опазарена, образованието е специфична и особено важна 
сфера на обществения живот. Главната му функция е да предава 
акумулирания аспект на социологическата структура на общест-
вото. 

То е публично благо (неделимо и за придобиването му не се 
заплаща някаква стойност (да се купува) – качество, което в най-
добрия случай удобно се забравя, а понякога и откровено се 
оспорва. 

Следователно образованието: 
 Не е услуга. 
 Неговото комодифициране е риск за обществото. 
 Не подлежи на стихийно саморегулиране (чрез пазарни 

механизми). 

Деца извън училище – потребна 
терминология 

В литературата, в публичното пространство и в норматив-
ните документи в оборот са различни понятия, които очертават 
различен кръг явления и свързаните с тях проблеми. За нуждите 
на изследването се постулират термините: 
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 За учениците изобщо непосещавали училище в на-
чалната образователна степен (ISCED 0) е приет терминът неза-
писани; цифровото измерение е коефициентът на записване. 

 Коефициент на записване – процент на получава-
щите в момента съответното образование от броя на населението 
от съответната възрастова група. 

 Чистият (нетният) коефициент на записване – 
това е процентното съотношение между броя на децата, достиг-
нали официално установената училищна възраст (така както е 
определена в съответната национална образователна система) и 
постъпили в началното училище към общия брой на децата в 
официална училищна възраст. Това е обемът на „стартовото“ об-
хващане на учениците в националната образователна система. 

 Завършили степен на образование са учениците, 
които са получили документ за завършената степен от леги-
тимна образователна институция, съдържащ изискващите се 
според закона атрибути. 

 Напуснали ученици – записани в началото на учеб-
ната година, но напускали училище преди нейния край. Напус-
налите не се считат за отпаднали от образователната система, 
тъй като те могат да продължат образованието си през следва-
щата учебна година, а тези в задължителна училищна възраст 
трябва да продължат образованието си задължително. 

 Преждевременно напуснали – процента на лицата 
на възраст 18–24 години, които са завършили най-много прогим-
назиален етап на основното образование и не продължават по-
нататък своето образование или обучение. 

 Неработещи, неучещи и необучаващи се млади 
хора – лица между 18 и 24 години (Neither in Employment nor in 
Education or Training – NEET). Много от тях имат определен об-
разователен ценз, но през последните 4 месеца от наблюдението 
не са имали желание и/или възможност да направят нищо, за да 
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се включат в пазара на труда или да повишат своята квалифика-
ция. Този индикатор е сложен за интерпретиране, защото причи-
ните за „неработене“, „неучене“ и „необучаване“ може да са 
много различни; недостатъчно стандартизирани са и данните за 
отделните страни. 

Следователно съгласно нормативната база отпаднали уче-
ници не съществуват. Никое лице не е отпаднало окончателно 
от училище. 

В повечето случаи обаче записването или връщането в учи-
лище е повече от хипотетично и извън образователната система 
остават огромен брой лица. 

Образованието – българският случай 
Още първите стъпки на българското образование показват 

две основни негови черти – демократичност и достъпност. И 
точно тази не-егалитарност винаги е била темел на представата 
за образованост и знание в българското общество. 

В работата са разгледани основните моменти в развитието 
на българското образование: 

Образованието на Първата българска 
държава 

Създаването на българската образователна система от уче-
ниците на Кирил и Методий е тясно свързана с българската ет-
ноложка концепция, формулирани лаконично от самия Констан-
тин-Кирил Философ: 

Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето 
не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? 
Как вие не се срамувате, като определяте само три езика, а 
искате всички други племена и народи да бъдат слепи и 
глухи? Кажете ми: дали смятате Бога за безсилен, та да не 
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може да даде това, или го смятате за завистлив, та не 
иска?  

 Именно в тази концепция са заложени основните принципи 
на демократичното образование, появили се в Европа столетия 
по-късно: достъпност и демократичност – по същината си „пуб-
лично благо“. 

Образованието след разрушаването на 
българската държавност 

Липсата на българска държавност по време на османското 
владичество по един парадоксален начин утвърждава изконните 
характеристики на българското образование – достъпност и рав-
нопоставеност на всеки, който би желал да го получи. 

За формирането на визията за образование, и то за образо-
вание като ценност на цялата общност, решаваща роля играе 
българската [териториална] община. Именно ролята на общи-
ната като юридическо лице със своите немалки отговорности 
дава на българското училище важната роля на обща ценност, на 
обща необходимост. 

Разнообразните училища, появили се да отговорят на по-
требностите на времето; трайно формиралата се прослойка на 
българското учителство; финансирането от общността; концеп-
цията за учителските съботи; развитието на преводна и ориги-
нална учебна литература и т. н. – всичко формира белезите на 
българското образование до Освобождението. И когато новопо-
явилата се свободна държава (всъщност първоначално, както 
знаем – две отделни държавни обединения) започва да гради ин-
ституциите си, тя има ясна визия за бъдещата образователна сис-
тема: тя трябва да бъде общодостъпна, демократична, осигуря-
ваща всеобща грамотност, стандартизирана и контролирана от 
общността. 
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Образованието в условията на 
възобновена българска държавност 

Със създаването на Княжество България и Източна Румелия 
и до днес образованието става част от държавната политика; 
дейностите по организацията му са законово регламентирани; то 
вече е право и задължение. Тази фундаментална промяна прави 
от „училищната мрежа“ образователна система. 

Развиващата се нормативна уредба включва различни зако-
нови и подзаконови документи, които са анализирано подробно 
в предлагания труд. 

Днешната образователна система е резултат на дълъг про-
цес, много неща са доразвити и усъвършенствани, немалко 
обаче са слабостите, които имат нужда от корекция. 

Днес, запазвайки наследството от миналото, българското 
образование демонстрира най-добрите свои качества: 

 Задължителност 
 Достъпност 
 Еманципираност от религията 
 Подбор на учителите 
 Унифицирани учебни програми 
 Контрол 
 Публичност 
 Социалност 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС 

Въпреки немалко успехи, българското образование трябва 
да преодолее немалко слабости и пропуски. 
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Статистическите данни безмилостно показват, че днес бъл-
гарската образователна система не е в състояние да се справи 
със своята основна задача – да осигури качествено и всеобщо 
образование на българските граждани. 

Особена тревога будят: 

 Ниският коефициент на записване във всички 
образователни степени 

Това е най-видимият израз на невъзможността на българ-
ската държава да осигури задължителното образование на 
своите граждани – както бе показано по-горе, една пета от под-
лежащите на задължително обучение не са в училище (Фиг. 1). 

 Необоснована пълна пропускливост на систе-
мата в начален етап и висока – в следващи 

Въпреки че от първата поява на законодателни текстове, 
забраняващи повтаряне на клас (отначало на първи клас, а след 
това изобщо в целия начален етап), българският законодател 
упорито отстоява правото на ученик да преминава в следващ 
клас без усвояване на общообразователния минимум. Тази воля 
на законотвореца е абсолютно незащитена и не отговаря на ма-
совите европейски практики (подобни разпоредби съществуват 
само в 4 европейски държави, една от които е България). 
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 Механично преодоляване на второгодничест-
вото с екстрасистемни лостове 

Свързано с либералната пропускливост на системата, пре-
одоляването на „статистическото“ второгодничество довежда до 
механично преодоляване на повтарячеството и намаляването на 
дела на отпадналите ученици. Мрежата от поднормативни доку-
менти (включително писма от МОН) принуждават учителите да 
улесняват максимално преминаването в по-горен клас и така да 
влошат допълнително качеството на собствената си работа. 

 Липса на коректна статистика за незаписаните и 
напусналите ученици 

Неясно е какви са причините за липса на данни относно ре-
алното невключване на ученици в образователната система. 
Липсват данни колко от учениците непосещаващи българско 
училище учат в чужбина; колко от записаните ходят на училище; 
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доколко коректно се попълва училищната документация и т. н. 

 Висок дял на преждевременно напуснали и 
NEET лица 

Това е един от най-драматичните проблеми на съвремен-
ното общество – големи групи млади хора, в началото на жизне-
ния си път, са напълно изключени от живота на обществото 
(Фиг. 2). 

 Неудовлетворително представяне на междуна-
родните изследвания 

Резултатите от международните изследвания показват 
много лошо, напълно неудовлетворяващо представяне на на-
шите ученици. Така при последното провеждане на PISA само 
6,9% от учениците са успели да влязат в „нивата на отлични-
ците“ при средна стойност на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) 15,3%. В обратната статис-
тика България е на 24 място по лошо представяне – 29,6% от 
всички участници не са успели да достигнат дори ниво 2. Това 
означава, че 30% от 15-годишните ученици са функционално не-
грамотни, те не могат да извлекат информация от никакъв 
текст. 

 Неудовлетворително представяне на национал-
ни оценявания. 

Незадоволителните резултати на националните външни 
оценявания, включителна на Държавните зрелостни изпити, го-
ворят за трайно неусвояване на държавните образователни стан-
дарти. 

 Неумение за решаване на творчески задачи. 
Особена тревога буди фактът, че на всички видове неза-

висими оценявания учениците демонстрират минимални умения 
за решаване на на творчески задачи – тоест крайно ниска е 
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функционалната грамотност. 

 Липса на адекватно подготвена работна ръка. 
Проблемът с „полезността“ и „адекватността“ на образо-

ванието е двупосочен. От една страна, в личен план, отделният 
индивид не е готов за пазара на труда – той не може да намери 
подходяща или дори никаква трудова реализация. От друга 
страна, обществото губи от възможността да повиши ценността 
на собствения си човешки капитал; цели сектори остават без 
подготвени специалисти. 

СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ 

Всички тези недъзи в крайна сметка рефлектират до неудов-
летворяване на потребностите както на отделната личност, така 
и на обществото като цяло. Последиците са за дълбоко социални 
и имат много измерения: 

 За самата образователна система – влошаване на 
структурата и на собственото ѝ функциониране. 

 Неадекватна подготовка за пазара на труда. 
 Изключване от пазара на труда. 
 Трайна липса на познавателни стратегии. 
 Незнание и неграмотност. 
 Мултиплициране на незнанието чрез семейството. 
 Дублираща система на „доучване“. 
 Социално изключване. 
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ПРИЧИНИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ОТ 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

Външни за системата 
Причините за изключване от образователната система са 

разнообразни, но сред тях се открояват: 

 Социални неравенства. 
Данните сочат, че основната причина за изключване от об-

разователна система са неравенствата в обществото – бедност, 
социално изключване, неравностойно положение при избор на 
личностни стратегии. 

Нещо повече, дори при активно и адекватно участие в учеб-
ния процес социалните фактори влияят върху учебните резул-
тати (Фиг. 3).  

 
Фиг. 3. Среден резултат на учениците по природни науки в PISA 2015 
и влиянието на социално-икономическите фактори 
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 Несъвършено законодателство. 
Независимо от императивния характер на различни норма-

тивни документи (вкл. Конституцията), не съществуват дейст-
ващи механизми за обхващане на всички подлежащи на задъл-
жително обучение деца. Липсва адекватна система на налагане 
и прилагане на санкции. 

 Двуезичие и етническо разнообразие. 
Невладеенето на езика на преподаване затруднява разбира-

нето, а оттук – усвояването на образователните стандарти. За съ-
жаление този сериозен когнитивен проблем много лесно се 
трансформира в етническа нетолерантност, агресия и пр. 

 Мобилност на семействата. 
Пътуването на семейството със или без децата-ученици 

води до откъсване от учебната среда и пропуски, които се оказ-
ват трудно отстраними. 

 Несъгласуваност между институциите. 
В момента институциите не ползват и малкия наличен влас-

тови ресурс за обхващане на подлежащите на задължително обу-
чение. Общините не изпълняват вменените си от закона задъл-
жения; липсва връзка с единни национални бази данни (напри-
мер ЕСГРАОН).  

 Лични интереси, корупция и некомпетентност. 
И, разбира се, субективният фактор играе огромна роля за 

несполучливите образователни политики. В състояние на перма-
нентна предизборна активност; непрозрачност при провеждане 
на конкурси и назначения; корупция при избор на изпълнители 
на дейности, финансиране и пр.; некомпетентност при изпълне-
ние на професионални задължения и т. н. изпълнението на про-
фесионалните задължения може да бъде формално, безотго-
ворно и нерезултатно. 
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Вътрешни за системата 
И докато външните за системата причини са част от общия 

политически и икономически климат в страната, то вътрешните, 
тези, които са част от самата образователна система, могат да 
бъдат овладени и частично или напълно преодолени: 

 Ниска успеваемост и неовладян общообразова-
телен минимум. 

 Учебни програми и учебно съдържание. 

 Неадекватни по структура и концепция вът-
решни и национални оценявания. 

 Политики при разпределяне на бюджетните 
средства. 

 Отсъствия на учениците. 

 Личността на учителя: 

o Психическо здраве на учителя. 

o Дисциплина в училище. 

ВЪЗМОЖНИТЕ ПЪТИЩА 

Общественият климат в страната е източник за много от 
неблагополучията в образованието, като същевременно е и не-
гов резултат. Но докато икономиката, обществените отношения, 
социалното разслоение, престъпността и т. н. са задачи в компе-
тенциите на определени управленски структури, разполагащи с 
властови ресурс, то част от трудностите в работата си образова-
телната система може да реши сама. 

Интервенцията трябва да започне веднага, като се насочи 
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там, където промяната е най-лесна, а резултатите – предсказуе-
ми. 

 Промяна на представата за образованието 
Незабавно трябва да се осъзнае, че образованието е сфера 

на обществения живот и категорично да се изключи хипотезата, 
че на образователната система може да се гледа като на система 
от услуги. Да се преустановят опитите за комодификация на об-
разованието, вкл. чрез държавното финансиране на частни обра-
зователни структури. 

 Научен подход в разработване на документите 
свързани с българското образование 

Липсата на научност прозира в учебните програми, учеб-
ните планове, отделните стратегически документи. Документите 
се изготвят от тесен кръг специалисти с неясна подготовка, от-
къснато от практическата дейност на училището. 

 Преосмисляне на системата на оценяване 
Абсолютизирането на тестовото оценяване и допускане на 

безконтролно и непрофесионално използване на учебни и из-
питни материали не само създаде хаос в системата, но и породи 
корупция, схеми за лично обогатяване и пр. В крайна сметка ре-
зултатът е срив в качеството на човешкия капитал. 

 Подходяща актуална законова уредба 
Прибързаното изготвяне на новия образователен закон фор-

мира нови дефекти в системата. Ненаучността, субективността, 
прибързаността остави широк простор за бъдещи грешки и де-
формации. 

 Сътрудничество с външни институции 

Подкрепа би оказало и сътрудничеството с някои институ-
ции (общини, служби ЕСГРАОН), които има необходимия ре-
сурс, за записване и задържане на учениците. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИ МОМЕНТИ 

на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“  „Со-
циални проблеми на отпадналите и необхванатите от училище“  

Автор: Ангелина Тодорова Иванова, задочен докторант в доктор-
ска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педаго-
гика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 
образование 1. Педагогически науки 
1 Защитена е същността на образованието като сфера на об-

ществения живот, която предава акумулирания аспект на со-
циологическата структура на обществото. 

2 Доказва се, че образованието е публично благо, а неговата 
комодификация представлява риск за обществото. 

3 Определена е същината на явленията „необхващане от учеб-
ната система“ и „отпадане от училище“, като са отбелязани  
техните социални измерения. 

4 Систематизирани са формите на изключеност от образова-
телната система и мащабите на техните обществени после-
дици. 

5 Посочени  са причините за отпадане и необхващане от учи-
лище и са предложени пътища за преодоляване на явлението. 
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СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ  

по темата на дисертационен труд за придобиване на ОНС „док-
тор“  „Социални проблеми на отпадналите и необхванатите от учи-
лище“  

Автор: Ангелина Тодорова Иванова, задочен докторант в доктор-
ска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педаго-
гика), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше 
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ПОСЛЕДНИ ДУМИ 

Предлаганата разработка е резултат не само от работата ми 
по докторантската тема. Тя е обобщение на многогодишните ми 
наблюдения върху българската образователна система, плод на 
размисли и тревоги. 

Много от изказаните мнения и препоръки са споделяни от 
колеги-педагози, от родители, от служители в различни служби 
и организации, свързани с образователната система. 

Надявам се, че България ще съумее да реформира своето об-
разование, ще създаде условия младите хора да получат необхо-
димите им знания и умения и ще бъде родината, която всички 
заслужаваме. 

 


