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РЕЗЮМЕ

Проучването, на което се базира настоящото резюме, е изготвено в рамките на проект 
„Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, който ЦМДТ „Амалипе“ 
осъществява в партньорство с  Фондация “Институт Отворено общество – София”, с финансовата 
подкрепа от Посолството на САЩ в България.

Проучването е сондажно и има за цел да изследва нагласите за гражданско участие и 
гражданските ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности. За анализа 
за използвани 1664 анкети с ученици от гимназиалния етап, които се обучават в училища, 
определени от Министерството на образованието и науката като уязвими, като голямата част 
от тях участват в мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“. Анкетирана е и малка група от около 100 
деца, отпаднали от училище. Участниците в проучването живеят в 262 населени места на 106 
общини в България, а 21 от тези общини са с център областен град.

Според данните от проучването при учениците в VII-XII клас от уязвими училищни 
общности в България, се наблюдават сложни и многопластови тенденции, но общата 
картина свидетелства за достатъчно висока степен на гражданска енергия и готовност за 
участие в обществения живот.

Около 1/3 от анкетираните са участвали някога в различни форми на училищна демокрация 
– организация на децата в класа или в училището, a близо 40% заявяват намерение за 
системна доброволческа дейност. Всъщност почти 40% от децата и младежите вече са 
участвали под една или друга форма в доброволчески дейности, а почти половината са 
правили лично дарение и са участвали в благотворителна кауза. 

В повечето развити демокрации по света изследователи и анализатори отбелязват, 
че участието на младите е значително по-слабо от това на по-възрастните поколения 
или дори продължава да намалява драматично. На практика степента на гражданска 
активност на децата и младежите от уязвими училищни общност не е по-ниска от тази на 
средностатическия пълнолетен гражданин в България. Най-голяма част от пълнолетните 
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граждани (около 25%-30%) през различни години, заявяват че са участвали в дарителски 
кампании, с много по-нисък дял следват други форми на гражданска активност като 
подписването на петиции. С доброволчество според проучвания от различни години се 
ангажира 5%-10% от пълнолетното население в България.

Около 2/3 от обхванатите в проучването ученици в поредица от въпроси характеризират 
училищната среда, в която учат като подчертано демократична и толерантна и свободна. 
Повече от 2/3 от учениците имат контакти с учители, които приемат и насърчават 
свободното изразяване на мнение от страна на учениците, като става дума включително 
за мнения, които могат да се разминават съществено с тези на самите учители. Значително 
повече от половината ученици, обхванати в изследването контактуват в училище 
преобладаващо именно с учители, които ги насърчават да участват и да имат собствени, 
независими позиции. Трябва да отбележим, че основен проблем за всяка демократична 
образователна система е да намери онзи баланс между дисциплина и свобода, при който 
учениците развиват отговорност и свободомислие в рамките на система от правила, които 
гарантират възможността за съжителство и водене на диалог, дори когато диалогът е силно 
конфронтационен. Същият баланс е основен елемент от активността на пълнолетните 
граждани. Немалка част от анкетираните (около 40%) отбелязват този проблем под 
формата на силна загриженост за дисциплината на част от техните съученици и за 
взаимоотношенията основно между учениците в училище, включително проявите 
на агресия и насилие. Притеснения относно състоянието на материално-техническата 
база се споделят само от около 20% от учениците, а проблеми, свързани с обучението и 
педагогическите практики на техни учители – от още по-малко ученици (10-15%). Нашата 
препоръка към училищата е да продължат да търсят ефективни решения на проблемите 
с дисциплината със съвременни педагогически методи, ползвайки опита на свои колеги 
от страната и на училища в демократичните страни, запазвайки при това климата на 
свобода и участие.     

Децата и юношите, обхванати в нашата извадка в голямата си част не живеят в най-заможните 
населени места и квартали. Трите основни проблема, отбелязвани от анкетираните по 
отношение на средата, в която живеят са свързани с инфраструктурата - замърсените и 
неподдържани улици, липсата на течаща вода и замърсяването на водата, липсата на улично 
осветление. Израстването във видимо занемарена публична среда може да има двояко 
въздействие – от една страна действа отчуждаващо и демобилизиращо, от друга страна 
може да заостри усещанията на младите за обществени недъзи и несправедливост, които 
могат да бъдат поправени и това да стане стимул за активни граждански действия. При 
много от участниците в изследването не съвсем благоприятната социално икономическа и 
инфраструктурна среда изглежда не е довела до отказ от участие.

Изследването е проведено в края на 2022 г. – в период на дълги икономически затруднения 
включително висока инфлация, започнали с пандемията и продължили с войната в Украйна 
и кризата с енергийните доставки  цените на горивата и енергията. Докато за по-възрастните 
поколения това е драматичен епизод от последните няколко години, за учениците в средните 
училища същия период е всъщност съществена част от досегашния им живот и житейски 
опит.
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Анкетираните ученици посочват като основни проблеми за страната ни високите цени 
и инфлацията (над 40%), особено при храните, горивата и електроенергията, слабото 
икономическо развитие (44%), бедността и неравенството (над 40%) и проблемите през 
образователната (28%) и достъпът до здравната система (32%). Интересът към образованието 
е съвсем разбираем, тъй като младите са основен потребител на тази публична услуга. 
Заинтересоваността от състоянието на здравеопазването е не толкова типична за младите 
и до голяма степен е израз на развито чувство на съпричастност (емпатия), което беше 
регистрирано и в рамките на дискусии с граждански активни младежи в рамките на 
лидерски академии, организирани от ЦМЕДТ „Амалипе“. 

Учениците от уязвими училищни общности проявят голям интерес и към редица глобални 
проблеми, които експерти също биха посочили като най-наболели и неотложни. Сред тях 
се открояват бедността, екологичните проблеми, болестта и епидемиите и войните, 
включително заплахата от ядрена война.

Трябва да се отчита, че връзката между език и етническа идентичност не е еднозначна. За много 
от хора, които се идентифицират като роми българският език е майчин и основен език, на 
който разговарят у дома. Същото се отнася и за част от хората, които се идентифицират 
като турци. Има и хора, за които ромският език е основен, но предпочитаното им етническо 
самоопределение е друго. Ако добавим и други основни характеристики, определящи 
идентичността, картината би станала още по многообразна. 

 Трите основни проблема, отбелязвани 
от анкетираните по отношение на 

средата, в която живеят са свързани 
с инфраструктурата - замърсените и 

неподдържани улици, липсата на течаща 
вода и замърсяването на водата, липсата 

на улично осветление. 
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В изследваните от нас уязвими етнически общности делът на учениците, чиито родители са 
от малцинствен етнически произход е много висок, като сред тях преобладават семействата, 
в които поне единият родител е от ромски произход. 

В нашето проучване около 1/3 от самоопределящите се като роми или турци не разговарят 
у дома на ромски или турски език. Немалко от тези, които се самоопределят като българи 
и разговарят у дома си на български език, но живеят сред ромско население, ако имаха 
възможност да посочат втора етническа принадлежност след предпочитаната от тях, 
вероятно биха се определили и като роми. 

В България засега идеята, че човек може да има повече от едно етническо самоопределение 
не се радва на особена подкрепа и не е част от официалната статистика и от независимите 
социологически проучвания.   

Достъпът до смартфони е станал на практика универсален дори сред учениците от по-
уязвими общности,  както и с малки изключени - ежедневното ползване на интернет 
(90% от анкетираните).  В контраст на това ползването на други електронни устройства е 
значително по-ограничено, особено за учениците от селата. Около 1/3 от учениците не са 
ползвали никога компютър или таблет (20%) или го ползват изключително рядко (14%). Тези 
устройства са станали неизменна част от образованието и от възможността за извършване 
на по-сложни дигитални дейности, включително ползването на услуги и произвеждането на 
съдържание, необходимо за дигиталното участие. 

Младежите, участващи в проучването изпитват силна привързаност към семейството си 
и към малките общности, към които принадлежат. Около 80% изпитват голяма близост 
към семейството си. Около ¾ изпитват поне известна близост към класа и училището си 
като при почти половината привързаността им към тези малки общности е силна. Около 
80% от анкетираните изпитват привързаност към своето населено място и към България, 
като за над 50% от анкетираните близостта, която изпитват към страната си е силна. Тези 
чувства се проявяват въпреки критичния поглед към проблемите на страната и доста лошото 
инфраструктура на немалка част от местата, където живеят анкетираните младежи. Накрая 
между 60% и 70% от младежите се чувстват привързани към Европа и света като цяло. Тази 
привързаност се потвърждава при част от учениците от интереса им към глобални проблеми 
и от възхищението, което изпитват към личности с високи професионални постижения и 
голяма известност от цял свят. 

 Около 80% от анкетираните 
изпитват привързаност към своето 

населено място и към България. 
Между 60% и 70% от младежите се 
чувстват привързани към Европа и 

света като цяло.


