
Десет причини поради които трябва да 
образовате вкъщи вашето дете

Правилното място за образованието на едно дете е неговия 
дом, а правилните учители са неговите родители. 
Държавното училище, е неправилното място за това, по 
редица важни причини. Но тази статия ще ви запознае с 
причините да образовате вкъщи, които са също толкова 
важни. 

Образование по Божия начин 

1. Домашното образование е единственият модел за 
образование, който е даден в Библията. 

„По-рано тази година [1981 г.]”, си спомня Р. Дж. 
Рашдуни, „бях свидетел на процеса на няколко бащи за 
това, че държаха децата си в християнско училище, което 

беше отказало да се подчини на държавен контрол. Обвиненията срещу тях бяха криминални. 
Главният прокурор на щата даде имунитет на техните съпруги, които след това бяха 
принудени да застанат на свидетелското мястото и да свидетелстват срещу техните съпрузи 
или да се сблъскат с обвинение в неуважение към съда… [З]астрашаването на семейството е 
застрашаване на основната институция на обществото според Библейския закон.” (1) 

В ранните дни на движението за домашно образование Рашдуни свидетелства в много такива 
процеси. Те, за радост, станаха редки. Колкото повече и повече семейства влизат в домашното 
образование, опозицията към него трябваше да стане по-малко остра и по-малко тиранична. 
Междувременно, правни агенции, като Асоциацията за правна защита на домашното 
училище (www.hslda.org), бяха основани, за да защитават правата на домашните училища. В 
някои части от страната (САЩ-б.ред.) домашните училища са приветствани; в други, не 
съвсем. Преди да започнете домашното училище, се постарайте да научите какви са 
изискванията във вашия щат. Информация за всеки щат се намира на интернет страницата на 
HSLDA, безплатно. 

Позицията на Рашдуни е библейска. В Божия план за нещата родителите имат отговорността 
да образоват своите деца. Това може да се види в много Библейски стихове. „Господ ми каза: 
Събери Ми людете и ще им дам да чуят думите Ми, за да се научат…и те да учат чадата си на 
това” (Второзаконие 4:10). „Вложете тези Негови думи в сърцето си…да учите на тях чадата 
си” (Второзаконие 11:18-19). 

Няма как да прекалим когато подчертаваме следното: в Библията, образованието става в 
контекста на семейството. Няма да намерите никъде в Библията един пример за намеса на 
държавата в образованието на децата. Държавното образование беше измислено едва преди 
по-малко от 200 години; човешката цивилизация се справяше без него в продължение на 
хиляди години. 

Както ще се види от останалата част от списъка, образоването по Божия начин дава много 
ползи на семействата. 

http://www.hslda.org/


2. Домашното образование благоприятства за силно сплотени семейства, естествена 
последица от това, че родителите посвещават време и енергия на своите деца. 

Как иначе би могло да бъде? За нещастие повечето американски родители изпращат децата си 
на държавно училище всеки ден да бъдат образовани от непознати, за които едно дете не е 
по-важно от другите. После има следучилищни програми, футбол, Малка лига по бейзбол, 
гимнастика и какво ли не; често докато двамата родители работят на пълен работен ден и са 
твърде уморени вечерта, за да направят друго, освен да се проснат пред телевизора. Колко 
много кампании сме чували по радиото, казващи, „Най-важното нещо, което можете да 
дадете на вашето дете е вашето време”? Дори светските медии знаят, че отсъстващите 
родители не са успешни в ролята си на такива. 

Домашното училище е „качествено време” с децата, през цялото време. То е част от по-
голямата картина на любов и привързаност, което семействата приемали като за нещо 
естествено хилядолетия преди да дойдат държавното училище и домакинството с две 
заплати. 

Качествено образование 

3. Ще имате свободата да фокусирате образованието на вашето дете върху Бога. 

Гарантираме ви, че насоченото към Бога образование няма да се предлага в никое държавно 
училище; там Бог системно се изключва от учебната програма. 

Вкъщи, можете да осигурите вашето дете да бъде учено, че Бог, а не човек, е центъра на 
вселената, неин създател и единствен притежател. Представете си разликата, която ще окаже 
преподаването на гражданско общество и държавно управление от тази гледна точка! Все 
още можете да преподавате действието на държавното управление, но също можете да 
преподавате и как Бог иска всъщност да функционира то. Все още можете да преподавате как 
едно растение фотосинтезира слънчева светлина в жизнена енергия, но няма да е нужно да 
преподавате, че всичко това става случайно. Във всички случаи, наблюдаваните факти 
остават същите. Това, което се променя, е гледната точка, богоугодна в противовес на 
хуманистична. 

4. Домашното училище е също предимство за родителите: вие научавате много. 

Ще трябва да изучавате предметите, които преподавате на вашите деца, от алгебра до 
зоология. Повечето от тях вече ще ги знаете, но няма да можете да избегнете ученето на нов 
материал. Ще станете по-добре образовани. 

Ако това звучи обезкуражаващо, помнете че сега има оживен пазар за материали за домашно 
обучение, повечето от които са лесно достъпни по Интернет и относително евтини. Също 
има онлайн обучение, което се предлага по специализирани предмети, които може да са 
отвъд вашата компетенция. 

Има причина, поради която искат напредналите ученици в школите по бойни изкуства да 
преподават на новодошлите. Наистина, това спестява умора и усилия на редовните 
инструктори, но по-важно, то прави напредналите ученици още по-добри. 

5. Домашното образование може да бъде безкрайно гъвкаво. 

Гъвкавост – т.е., инструкция, приспособена за способностите и интересите на индивидуалния 



ученик – е лукс, който учителката в държавните училища няма: не и с 20 или 30 деца в 
нейната класна стая. 

Ако е трудно за детето ви да учи аритметика, например, вие, като родител, сте в най-добрата 
позиция да намерите най-добрия начин да му представите числата. Когато бях малко дете, 
просто не можех да науча, в училище, как да събирам колонки числа. Но моят баща ме научи 
как да го направя за един урок. Той не беше дипломиран учител, но разбираше как работи 
умът на неговия син. 

Допълнителни предимства 

6. Ще имате контрол над „социализацията” на вашето дете. 

За по-голямото дете в едно държавно училище, засега най- голямото влияние върху него е от 
връстниците му, други деца на неговата възрастова група. Но домашно образованото дете 
контактува също с възрастни, с по-малки или по-големи деца, отколкото е то, и всеки друг, 
който искате да вкарате в сместа. 

Искате ли вашето дете да променя своето поведение, за да пасва на определена групичка? 
Ако е така, изпратете го на държавно училище – и не ни се оплаквайте, ако реши, че иска да 
пасне на неправилната група. 

По всяка вероятност, това никога няма да бъде проблем за едно семейство с домашно 
училище. 

7. Ще спестите пари, понеже няма да се налага да бъдете в крак с детските моди в облеклото, 
филмите, видеоигрите и т.н. 

„Има огромен избор от полифонични и mp3 тонове”, казва реклама по интернет, и те 
представляват страхотни идеи за подаръци за децата във вашия живот. Начинът, по който се 
обявява обаждащият по мобилния телефон стана почти толкова моден през тези дни, колкото 
дрехите.” 

Ако не искате да се забърквате във финансиране на модните вкусове на вашите деца, дръжте 
ги у дома за тяхното обучение. Държавното училище е арена за фукане сред учениците. То не 
е мястото едно дете да научи навиците на пестеливост, независима мисъл, или истинската 
стойност на нещата. Но можете да ги преподавате у дома, без да сте спъвани от връстниците 
на вашите деца. 

8. В същото време, ще научите навици за пестеливост и икономия, които ще ви помогнат в 
живота. Да разчиташ на себе си е чудесно постижение и награда. 

Макар домашното обучение да не е скъпо само по себе си, то ще означава да се сбогувате с 
начина на живот с две заплати. Вероятно ще трябва да се научите как да живеете без нова 
кола всяка година, плазмен телевизор и други луксозни стоки. Ще трябва да научите как да 
избягвате дълга във вашите кредитни карти и как сами да приготвяте храната на вашето 
семейство. 

Но това са добри неща за учене. Защо да пропиляваме трудно спечелени пари за неща, без 
които лесно можете да живеете? Можете да се забавлявате по същия начин, като играете шах, 
дама или Монопол с вашите деца, както когато плащате за излишни видео игри; а една добре-
поддържана пет годишна кола ще ви служи също така добре като една нова. 



9. Когато сами поемате тази отговорност, ставате по-отговорен човек, което ще се отрази 
положително на всичко друго, което правите. 

Да дадете на вашите деца добро образование чрез собствените си усилия е нещо, за което 
можете да се гордеете. Когато започвате домашното училище, може да си мислите, „Никога 
не бих могла да се справя с това!” А после научавате, че можете да се справите, и то добре. 
Това трябва да повиши вашата самоувереност. Ако можете да направите нещо толкова важно, 
като образоването на вашето дете, ще можете да направите други неща също така добре. 
Домашното образование винаги е образование и за родителите. 

10. Домашното училище ще ви даде възможност да дадете на вашето дете силна религиозна, 
морална и интелектуална основа. 

Предвид състоянието на нашето общество днес, то ще се нуждае от нея. Разбира се, никой 
родител не може да гарантира, че едно дете няма да се отклони по-късно през живота. Но 
едно богоугодно възпитание ще направи това по-малко вероятно: „Възпитавай детето отрано 
в пътя, по който трябва да ходи; и не ще се отклони от него, когато остарее” (Притчи 22:6). А 
ако се отклони от него, ще е по-лесно да намери обратно своя път. 

Голяма част от домашното обучение е самообучение. Едно дете, което се е научило как да 
учи, ще има голямо предимство над това, което е било хранено с държавна училищна 
програма. 

От когото извират всички благословения… 

Колко пъти сме пели (в църквата - б. ред.) „Хвалете Бога, от когото извират всички 
благословения”, без да осъзнаваме, че тези думи са наистина верни? Когато живеете в 
покорство пред Бога, следват благословения. 

Твърде много родители се притесняват, че домашното училище ще извади детето им от 
преобладаващата култура, и че хората ще мислят, че децата им са странни. Но общността на 
домашните училища расте с всеки ден. Вероятно ще има асоциация на домашни училища във 
вашия район, може би спонсорирана и подпомагана от църква. Ако не, интернет сега свързва 
семействата с домашни училища от единия до другия бряг (на Северна Америка – б. ред.). По 
един или по друг начин, ще имате достатъчно компания и морална подкрепа. Няма повече 
извинение да се чувстваме изолирани. 

Има ли днес родители, които съжаляват, че са прекарали твърде много време със своите деца, 
когато те са израствали? Има ли някой, който да е стигнал до лош край от следване на 
доктрините на Библията? 

Разбира се, че не. 

ИНТЕРНЕТ
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