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НЯМА КАЧЕСТВО БЕЗ РАВНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ В РАННОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИIN EARLY childhood EDUCATION AND CARE SETTINGS



Според рамката на ЕС (2014)  качественото образование и грижи в ранна детска 
възраст започват от раждането. Висококачественото приобщаващо образование и 
грижи в ранна детска възраст е съществена основа за успешното обучение през 
целия живот на всички деца, социална интеграция, личностно развитие и бъдеща 
пригодност за заетост. Също така може да помогне за преодоляване на разликата в 
постиженията на децата от уязвими и групи в неравностойно положение и да им 
осигури най-доброто начало в живота. Проектът Diversity + има за цел да подкрепи 
професионалисти и мениджъри в образованието и грижите в ранна детска възраст, за 
да създаде достъпни, приобщаващи, безпристрастни и уважаващи практики за 
разнообразие.

Въз основа на рамката за качество на ЕС в 
областта на образованието и грижите в 
ранна детска възраст (2014 г.) и добрите 
практики в тази област, Хартата за 
многообразието ще предостави информация 
за минималните изисквания за създаване на 
приобщаваща институционална култура и 
какво означава да се отнасяме положителни 
към многообразието.

Интерактивният онлайн инструмент ще даде 
възможност за оценка на организационния 
климат и практики в ОГРДВ и ще препоръчва 
стъпки към по-приобщаващи и зачитащи 
многообразието услуги. Организациите с 
най-добри резултати ще получават сертификат 
и отличителен знак.

Европейската квалификационна рамка за 
посланика на многообразието ще формулира 
ключовите знания, умения и нагласи на 
посланика на многообразието в образованието 
и грижата в ранна детска възраст. Този 
специалист ще подпомага прилагането на 
целенасочени политики и практики за 
приобщаването на деца от различни групи. 

Diversity+ cериозните онлайн игри ще помогнат на 
работещите в ОГРДВ да се запознаят с темата за 
многообразието през очите на децата. 30-те 
интерактивните истории, базирани на ежедневни 
казуси, ще помогат на професионалистите да 
подобрят своя подход, и да научат децата да 
разпознават предразсъдъците и стереотипите, да 
бъдат критични и да осъзнават ползите от 
различията и да се отнасят с уважение към всички 
хора.

КАКВО ВКЛЮЧВА

Ако сте директори, експерти или професионалисти в областта на образованието и грижите в 
ранна детска възраст, тези ресурси са предназначени да ви помогнат да подобрите качеството и 
да направите своята организация по-приобщаваща и отворена към многообразието.
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