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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита
на разширено заседание на катедра „Педагогически и социални
науки“ към Педагогически факултет на Тракийски университет
– Стара Загора, проведено на 22.05.2017 г.

Дисертационният труд съдържа концепция на
изследването, четири глави, изводи и обобщения, списък на
използвана литература и приложения. Обемът на труда е 286
стр., от които 277 стр. основна част, 9 стр. използвана
литература и 25 приложения на 134 страници. Списъкът на
използваната литература съдържа 151 източници, от които 131
на кирилица, 20 на латиница, 15 нормативни документи и 31
интернет източници. В основната част са включени 32 таблици
и 28 фигури.

Списъкът на авторските публикации по темата на
дисертационния труд се състои от 8 бр. публикации.

Публичната защита ще се състои на …………… 2017
г., от ……. часа, в зала 205 на Педагогическия факултет на
Тракийски университет – Стара Загора на открито заседание
на научно жури в състав:

1. проф. д-р Емилия Василева
2. проф. д-р Бончо Господинов
3. проф. д-р Ирина Колева
4. доц. д-р Иванка Шивачева
5. доц. д-р Стефка Динчийска
Резервни членове:
доц. д-р Валентина Шарланова
доц. д-р Илиана Петкова

Материалите по защитата са на разположение в
Педагогически факултет, Стара Загора ул. „Армейска“ 9, ст.
202
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АКТУАЛНОСТ И МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРОБЛЕМ

Съвремието се отличава с динамични промени –
социални, икономически, политически. Засягат се
перспективите за трудова заетост, възниква необходимост от
адаптиране към промените на работното място, изискването
за компетентност, кариерното развитие. От работещите се
очаква да  са в крак с промените - наред с поддържането на
стари умения необходимо е и успешно да прилагат нови методи,
нови процедури, нови технологии, т. е. да бъдат активни
участници в развитието и утвърждаването на упражняваната
професия. Значими инструменти при определянето на
професионалните задължения са описанието на работата
(работното поле) и уточняване на специфичните отговорности,
задължения и минималните компетенции за изпълнението й.

Дисертационният труд е с фокус върху компетенциите
за социална работа. Този фокус се определя от следните
констатации:

 реализирането в професията на завършилите
специалността „Социална педагогика“, ОКС „Бакалавър“, е
предимно в сферата на социалното подпомагане и услуги, но
подготовката на  студентите не покрива изцяло потребностите
на социалната работа. Това се отнася най-вече в аспекта на
практически умения и професионални компетенции за
непосредствено изпълняване на служебните
задълженияановявам ;

 формирането на професионални компетенции за
социална работа започва с обучението на студенти във висшето
училище, защото  за тях няма създадена основа в средното
училище;

 проблемът за компетенциите, в частност
компетентностния подход и системата от професионални
компетенции за социална работа се нуждае от систематизиране
в направление изясняване на същността на понятията
„компетенция” и „професионална компетенция“ и свързаните
с тях общонаучни и педагогически понятия.
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Системата на висше образование сравнително бавно
реагира на динамично променящите се изисквания към
квалификацията, мотивацията и професионалната кариера на
специалистите.

Спецификата на педагогическата среда в Педагогически
факултет на Тракийски университет – Стара Загора,  дава
възможност за оптимизиране на процеса на обучение по
учебните дисциплини „Основи и методи на социалната работа“,
„Правна регулация на асоциалното поведение“ и „Съвременни
политики за предоставяне на социална грижа в общността“ в
специалност “Социална педагогика”, съобразно условията и
потребностите на средата за реализация на бъдещите социални
педагози.

Демонстрацията на професионална готовност е фактор
с ключово значение за способността на младия човек да се
изправи пред предизвикателствата на конкуренцията на пазара
на труда. Като приоритет в работата по подготовката на
студентите социални педагози може да се изведе осигуряването
на пълноценно функционираща система за формиране на
професионални компетенции. Значимостта на посочените
констатации, ориентира дисертационния труд многопланово:

 в обществен план – да способства за търсене на
възможности за разрешаване на съществуващото противоречие
между обективните социални изисквания към образованието
на социалните педагози и тяхната реализация, посредством
прилагането на компетентностни модели в процеса на
обучението;

 в теоретичен план – за обосноваване на теоретично
равнище необходимостта от развиването на професионални
компетенции у студентите, имащи от една страна достатъчно
„преносим“ характер и, от друга - достатъчна пълнота и
проявяване в практиката;

 да съдейства за оптимизиране на образователната
практика във висшето училище и да я насочи към формирането
и развиването на професионални компетенции като личностно
качество и като образователен конструкт.
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В България все още липсва професионален стандарт за
социална работа. Налице са опити за класификация и
стратификация на професионалните компетенции като
съставляващи на професионалната компетентност за социална
работа, но те нямат изчерпващ, още повече задължаващ
характер. Изключение прави опитът, направен в Наредба №
РД-07-6 от 10 октомври 2012 г. за кариерно развитие на
социалните работници в Агенцията за социално подпомагане,
в която се изведени основни компетенции или по-скоро групи
компетенции. В тази фактическа ситуация разработването на
компетентностен модел за социална работа и на педагогическа
система за неговото изграждане е актуален и значим.

Кръгът от научни въпроси, служещи като отправна
точка за изграждане на постановката на проблема и за
формулиране на темата на изследването са:

1. Възможно ли е да се диференцират и дефинират
основните професионални компетенции и изграждащите ги
компоненти, т.е. да се изгради компетентностен модел за
подготовката на социалните педагози?

2. Възможно ли е професионалните компетенции да
бъдат развивани достатъчно резултативно чрез разработена
конкретна педагогическа система?

3. Възможно ли е да се обезпечат в достатъчна степен
както целево опосредстваното функциониране на
разработваната система в репродуктивния и творчески режим
на дейност на субектите на обучението, така и развитието на
образователното пространство в и извън факултета?

На основание посочените констатации и поставените
научни въпроси се формулира темата на изследването:
„Система за формиране на професионални компетенции у
студентите по социална педагогика“.
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МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО

Методологичните основания  за провежданото
изследване са в рамките на концепции и принципи от
системния и  компетентностния подходи.

ОБЕКТ на изследването е процесът на обучение на
студенти от специалност „Социална педагогика“ в
Педагогически факултет на Тракийски университет по
конкретни учебни дисциплини, планиран, организиран и
осъществен като педагогическа система за формиране на
професионални компетенции.

ПРЕДМЕТ на изследване е влиянието на разработения
модел на система за формиране на професионални
компетенции, основана на оперативен компетентностен модел
върху формираните у студентите професионални компетенции
чрез обучението по включените в системното моделиране
учебни дисциплини.

Като ЦЕЛ на изследването се извежда разработване и
апробиране на педагогическа система за целенасочено
формиране на професионални компетенции в обучението по
дисциплините „Основи и методи на социалната работа“,
„Правна регулация на асоциалното поведение“, „Съвременни
политики за предоставяне на социална грижа в общността“
и текущата социално-педагогическа практика на студентите
от специалност „Социална педагогика“ на Педагогически
факултет, Тракийски университет.

От така формулираната цел произтичат следните
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

Първа задача – проучване и анализ на литературни
източници по проблема за очертаване на теоретичните основи
на изследването, извеждат се същността и спецификата на
използваните подходи, възможни способи и техники за
приложението им и за определяне на основните работни
понятия; анализиране  на нормативни документи, свързани със
законовата обосновка на проблема.

Втора задача - извеждане на изходни теоретични
постановки и методика за създаване на професионален
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компетентностен модел, натрупване, обработка и анализ на
документи и емпирични данни за разработване на оперативен
компетентностен модел.

Трета задача - конструиране на оперативен
професионален компетентностен модел за обучението на
студентите от специалност „Социална педагогика“ от
Педагогически факултет на Тракийски университет - Стара
Загора.

Четвърта задача - разработване на модел на
педагогическа система за формиране на професионални
компетенции за социална работа, осъществен на основата на
разработения оперативен компетентностен модел.

Пета задача – апробиране на системата за формиране
на професионални компетенции в педагогическата практика.
Анализ на  представителни резултати от експеримента. Анализ
на резултатите по критерии.

Шеста задача - формулиране на изводи и обобщение,
очертаване на насоки за бъдещи научни изследвания.

В синхрон с формулираните обект, предмет, цел и
основни задачи, за ХИПОТЕЗА на изследването е
формулирано допускането, че:

„Ако процеса на обучение по изведените в целта на
изследване учебни дисциплини и текущата учебна практика
на студентите социални педагози се планира, организира и
осъществи целенасочено по моделираната педагогическа
система, то тя ще съдейства за формиране и развитие на
професионалните компетенции на студентите от
специалността“.

В контекста на критериалния апарат на изследването,
хипотезата може да бъде конкретизирана в няколко
направления, които могат да бъдат разглеждани и като помощни
работни хипотези:

1. Очаква се реализиране на целите на системата за
формиране на професионални компетенции по показател
„усвоени знания“ на критерий „потенциал“ на формиране на
професионални компетенции“ (Първа работна хипотеза);
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2. Очаква се реализиране на целите по показател
„формирани умения“ на критерий „потенциал“ на формиране
на професионални компетенции“ (Втора работна хипотеза);

3. Очаква се реализиране на целите по показател
„отношения / поведение“ на критерий „потенциал“ на
формиране на професионални компетенции“  (Трета работна
хипотеза);

Първа, втора и трета работни хипотези са ориентирани
към личностното развитие на студентите, като обхващат  трите
основни области (домейни) на тяхното развитие – познавателен
(знания по първа работна хипотеза); психомоторен (дейностен)
- умения по втора работна хипотеза и емоционален (отношение
и поведение по трета работна хипотеза).

4. Очаква се реализиране на целите на системата по
критерий „Степен на проявление на професионалните
компетенции“ (Четвърта работна хипотеза).

Четвъртата работна хипотеза интерпретира на
емпирично равнище баланса „граници / отвореност” на
системата за формиране на професионални компетенции в
комплекса от подходи, методи и технологии на обучение на
социалните педагози. Това е необходимо, за да се съгласува
системата още на равнище проектиране с изискванията на
работната среда в различни институции за социална закрила и
грижа. Така в изследването се търси синтез между
социалнопедагогическата теория и реалната практика.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. Анализ на научна литература с цел изясняване на

основни понятия и концепции и анализиране на съвременните
тенденции в сферата на системния и компетентностния подход,
социалната педагогика и социалната работа; сравнителен
логически и контент-анализ на документи (длъжностни
характеристики, закони, наредби, квалификационни
характеристики, представяне на специалност).

2. Моделиране, свързано с прилагането в
педагогическата практика на оперативния компетентностен
модел и системата за формиране на професионални
компетенции.
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3. Педагогически експеримент при апробирането на
системата в аудиторната и практическата подготовка на
студенти по социална педагогика.

4. Педагогическо наблюдение върху проявленията на
професионалните компетенции в аудиторна, симулирана и
реална работна среда.

5. Анкетиране:
- със студенти по социална педагогика за установяване

мнението им за компетенциите за социална работа в началото
на експеримента и в края, за самооценяване на степента на
формирането им;

- с работодатели и ментори (обратна връзка с
институции) за оценяване на степента на проявление на
професионалните компетенции.

6. Дидактическо тестиране за проверка на усвоени
знания по учебните дисциплини.

7. Математико-статистически методи за анализ на
количествени и качествени данни и проверка на теоретични
зависимости. При обработване на емпиричните данни и
обобщение на резултатите от проведения експеримент –
определяне на средни аритметични, дисперсии, средно
квадратични отклонения, дескриптивен анализ, корелационен
анализ, изчисляване на коефициенти за определяне на
характеристиките на използваните диагностични средства.

ИНСТРУМЕНТАРИУМ на изследването. Модел за
статистическа обработка на данните.

За диагностика на резултатите от обучението се
използват:

1. Нестандартизирани критериални дидактически
тестове по дисциплините „Основи и методи на социалната
работа“, „Правна регулация на асоциалното поведение“ и
„Съвременни политики за предоставяне на социална грижа в
общността“.

2. Чек-листи по дисциплините „Правна регулация на
асоциалното поведение“ и „Съвременни политики за
предоставяне на социална грижа в общността“.
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3. Въпросник от открит тип за установяване мнението
на студентите  за компетенциите за социална работа.

4. Анкетни  карти за:
- студенти редовно и задочно обучение – в началото на

експерименталната работа от открит тип, и със закрит тип
въпроси – при самооценяването;

- ръководители и ментори от организации, в които се
провежда педагогическата практика, със закрит и полузакрит
тип въпроси.

Използвани са следните основни статистически
анализи:

- Дескриптивни статистики на разпределенията:
- Коефициент на обективност на теста;
- Коефициент на надеждност за измерване

надеждността на скалите по Капа-Коуен;
- Корелационен анализ по Фланаган – за установяване

на статистически значими зависимости между променливите
в изследването;

- Коефициент на критериална валидност по контрастни
групи;

- Коефициент на чувствителност към преподаването на
тестовите въпроси и задачи;

- Тест за установяване на статистически значими
разлики между независими извадки (Z-тест).

Извадката, която подлежи на непосредствено изследване
има следния състав:

- при емпиричното проучване на мнението на студенти
за компетенциите за социална работа се включват 143 души;

- в хода на заключителния контрол за установяване на
формирането на  професионалните компетенции участват 176
студенти;

- при самооценяването се включват 90 студенти;
- в процеса на получаване на обратна информация от

работодатели и ментори участват 26 души.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ на емпиричното
изследване

1. „Степен на
формиране на
потенциала за
професионалните
компетенции“

1.1. Усвоени знания
1.2. Формирани / развити умения
1.3. Демонстрирани отношения /
поведение

Напълно
Частично
Не се
констатира

Критерии: Показатели:
Скала за
оценяване:

2. „Степен на
проявление на
професионалните
компетенции в
работна среда“

2.1. Оценка от работодатели /
ментори
2.2. Самооценка на студентите

Напълно
Частично
Не се
констатира

3. Интегриран
критерий „Степен
на формиране на
професионалните
компетенции по
оперативния
компетентностен
модел“

3.1. Формирани професионални
компетенции за практикуване на
професията на социалния
работник в рамките на правните и
етични норми
3.2. Формирани професионални
компетенции  за специализирана
социална подкрепа и грижа
3.3. Формирани професионални
компетенции за подобряване на
социални политики и практики
3.4. Формирани професионални
компетенции за практикуване на
професията на социален работник
в рамките на правните и етични
норми
3.5. Формирани професионални
компетенции за работа в екип и в
мрежа
3.6. Формирани професионални
компетенции за професионално
развитие

Напълно
Частично
Не се
констатира

Конкретните измерения на критериалния апарат се
представят в съответните глави на дисертационния труд.
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ПЕРИОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Цялостното изследване се провежда в рамките на

няколко етапа.
Теоретико-концептуалният етап  се свързва с

проучване на литературни източници по проблема с цел
определяне на основните параметри на изследването, с
наблюдение на педагогическата практика; проучвания чрез
анкетиране на студентите. В хода му се изгражда концепцията
за изследването, натрупва се теоретична информация и
емпирични данни за операционализация на компетентностния
модел на студентите по специалността „Социална педагогика“
в Педагогически факултет. Реализира се в изпълнение на първа,
втора и трета изследователски задачи.

Експерименталният етап формално може да бъде
разделен на два подетапа: Първият подетап обхваща
моделирането на системата за формиране на професионални
компетенции,  прецизиране на дизайна на модела и  провеждане
на експериментална и диагностична дейност с апробация на
елементи и компоненти на системата. Вторият подетап
включва цялостно апробиране на системата за формиране на
професионални компетенции в педагогическата практика,
диагностика и обобщаване на емпиричните данни получени в
хода на апробацията. Изпълняват се четвърта и частично, пета
изследователски задачи.

Заключителният етап се свързва с обобщаване на
събрания емпиричен материал, статистическа обработка и
интерпретация на получените резултати от изследването,
извеждане на акценти за резултативността на системата.
Осъществява се анализ на  представителни данни от
резултатите от експерименталната работа и анализ на
резултатите по критерии. Формулират се обобщение и изводи,
очертават се направления за бъдещи научни изследвания.
Изпълняват се пета и шеста изследователски задачи.
Окончателно се оформя дисертационният труд.

Дизайнът на цялостната организация на изследването
се ситуира в рамките на следната хронология (изследователска
програма):
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Теоретико-концептуалният етап с основните дейности
от изследователската програма се реализира в рамките на
периода 2007 г. – 2010 година.

Експерименталният етап включва двата подетапа:
І - моделиране на системата за формиране на

професионални компетенции,  прецизиране на дизайна на
модела и  провеждане на експериментална и диагностична
дейност с апробация на елементи и компоненти на системата -
в рамките на периода 2010 г. – 2013 година;

ІІ - цялостно апробиране на системата за формиране на
професионални компетенции в педагогическата практика,
диагностика и обобщаване на емпиричните данни, получени в
хода на апробацията – 2013 – 2016 година.

Заключителният етап от изследователската програма се
реализира в рамките  на 2016 - 2017 г.

Като експериментална база на изследването се използват
Педагогически факултет на Тракийски университет - Стара
Загора; Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Стара Загора;
Община Стара Загора - Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните и Превантивно-информационен център по
зависимости; Областна дирекция на МВР и Детска
педагогическа стая – гр. Стара Загора; Затвор – Стара Загора;
Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Самаряни“ и
предоставяните от сдружението социални услуги за деца и
лица; Дом за възрастни хора с физически увреждания – Стара
Загора; Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – гр.
Стара Загора; Дом за деца лишени от родителска грижа
(ДДЛРГ) „Незабравка“ (понастоящем закрит) и ДДЛРГ „Мария
Терезия“ – гр. Стара Загора; Център за настаняване от семеен
тип (ЦНСТ) „Малък групов дом“ – гр. Стара Загора; ЦНСТ за
деца и младежи – Стара Загора; Второ ОУ „П. Р. Славейков“,
Профилирана Природо-математическа гимназия „Гео Милев“,
Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“.
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд се състои от увод, 4 глави,
заключение и изводи  и приложения. В увода се обсъжда
актуалността на темата, концептуално-методологическата
рамка на изследването и са определени неговите основни
методологически (обект, предмет, цел, задачи и хипотеза) и
методически (организация, етапи, методи, експериментална
база и календарен график) компоненти. Основното съдържание
е структурирано в четири глави, обособени структурно и
тематично.

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО

Анализът на литературни източници и извеждане на
негова основа на теоретичните основи на настоящото
изследване е в изпълнение на първата изследователска задача.
В хода на решаването й се определят основните работни
понятия, извеждат се същността и спецификата на използваните
подходи и техники за приложението им.

Главата е разработена в 4 основни параграфа:
1. 1. Система, системен подход и системен анализ.

Социалната работа като система
Изборът на системен подход при конструирането на

модела за социална работа за изграждане на професионални
компетенции у студентите се основава на разглеждането на
света като всеобща система.

1.2. Компетентност, компетенция, компетентностен
подход. Професионални компетенции

Понятията „компетентност” и „компетенция” често се
ползват като синоними, без да имат съдържателно
припокриване. Все още липсва единство при интерпретацията
на съдържанието на двете понятия. Това определено затруднява
различаването на понятията и тълкуването им.

Компетентността предполага поне минимален опит
за приложение на съответната компетенция. Затова под
понятието компетентност най-често се разбира интегрално
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качество на личността, проявяващо се като нейна обща
способност и готовност за дейност, основана на знания и опит,
които са придобити в процеса на обучение и социализация и
са ориентирани към самостоятелно и успешно участие в
дейността.

Компетенцията е съвкупност от знания, умения,
нагласи и поведение за постигане на резултати, резултат от
образованието – подготвеност, приспособимост, достижимост
на цели. Понятието „компетенция“ е процесуално понятие, т.е.
компетенциите и се проявяват, и се формират чрез дейност (в
процес) и компетенцията описва потенциал, който се проявява
ситуативно, т.е. може да служи за оценка на отсрочени резултати
от обучението.

Компетентностният подход по своята същност е
системен подход, доколкото съвкупността от всички
характеристики (компетенции) на випускника се разглеждат
като единно цяло, като цялото притежава различно качество
(свръх-сумарен ефект).

1.3. Социална работа. Професионални компетенции
за социална работа. Различните проявления на феномена
„социална работа“

Доколкото и социалният работник (ангажираният
професионално със социална работа) и клиентът действат в
обективни структури на социалното пространство, става
възможно да се изяснят вътрешните и външните механизми на
взаимодействие на тези структури.  Системният подход
позволява да се разгледат закономерностите, съществуващи при
процесите на взаимодействие на елементите на системата
«социална работа». Вследствие на това е възможно
конструирането на хармонизиращи ситуацията на клиента
(индивида или групата ) модели за социална работа. Социалната
работа в четирите си проявления – като дейност на обществото,
като наука, като академична дисциплина и като професия може
да се разглежда като система.  Основната системна
характеристика на академичната дисциплина „социална
работа“ е, че тя е целенасочена -  стреми се да осигури цялостен
поглед към съдържанието на социалната работа, нейните
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основни направления, технологията, организацията,  да обучава
студентите на работещи методи и техники.

Под понятието „професионална компетенция“ в
настоящото изследване се разбира: комбинация от знания,
умения и способности в определена професионална област,
които след придобиване позволяват на личността да изпълнява
задачи или функции на определено длъжностно ниво.
Професионалните компетенции имат като системен ефект
резултатна професионална дейност, в това число и в условията
на неопределеност и риск. Професионалните компетенции за
социална работа съдържат в себе си не само професионалните
знания и умения, но и извън професионални навици, често
описвани като методологически компетенции (ноу-хау),
социални компетенции и ключови компетенции. В този смисъл
професионалните компетенции за социална работа могат да се
определят и като извън-предметни, над-предметни образувания,
комплексни характеристики, които не се формират в рамките
на изучаването на една учебна дисциплина. От гледна точка на
съдържанието (състава) си те са йерархична и сложно
организирана структура от знания, умения, навици, личностни
качества. Функционалният аспект на професионалната
компетентност се определя от степента на прилагането им в
практиката.

1.4. Работни понятия на изследването
В резултат на проведения обзор и теоретичен анализ на

литературни източници, са направени обобщения и се
формулират основните работни понятия на изследването.
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ГЛАВА ВТОРА. ТЕОРЕТИКО-ЕМПИРИЧЕН
КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНА

РАБОТА

Проучването на литература за формиране на теоретична
основа за създаване на теоретико-емпиричен компетентностен
модел за социална работа, както и  натрупване, обработка и
анализ на емпирични данни за разработване на модела е в
изпълнение на втората изследователска задача. В хода на
решаването й се извеждат изходни теоретични постановки и
методика за създаване на професионално-компетентностен
модел за социална работа; осъществява се сравнителен
логически и контент-анализ на документи (длъжностни
характеристики, наредби, квалификационни характеристики,
представяния на специалност); обобщават се и се анализират
данните от проучване с въпросник и анкетно проучване. Във
втората част на главата се представя конструираният
професионално-компетентностен модел (ПКМ) за социална
работа, който играе ролята на своеобразна рамка за обучението
по учебните дисциплини.

2.1. Компетентностен модел за социална работа
Като основа на методиката за създаване на ПКМ се

използват разработки, публикувани от Next consult – България
и Информационната система за оценка на компетенциите. Ако
се излезе от приетото определение за компетентностен модел
– набор от компетенции, организирани в обща матрица по
начин, който съответства на нуждите на конкретна организация,
и който описва всички (потребни) компетенции и тяхното
разпределение по определени критерии, то основните цели на
методиката за създаването му за нуждите на обучението в
специалност „Социална педагогика“, са следните:

- да осигури методология -  принципи, подходи, методи
за създаването на компетентностен модел, вкл. процеса по
генериране на компетенции;

- да подпомогне развитието на поведенчески
индикатори за професионалните компетенции;
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- да подобри планирането на целеполагането,
планирането на учебното съдържание, контрола и процеса на
обучение от гледна точка на качествените им параметри.

За не малка част от обществото ни професията социален
работник е повече призвание, отколкото професионална проява
на конкретни компетенции. В същото време очакванията към
социалния работник са да притежава подготовката,
способностите и усърдието за професионално обслужване в
сферата на социалната работа. За да бъдат оправдани тези
очаквания, подготовката на бъдещите работници в социалната
сфера трябва да бъде в посока придобиване на компетенции за
социална работа. Но преди това тези компетенции следва да
бъдат идентифицирани на база нормативна уредба и заявка на
обществото, припознати от държавна и местна власт и да
намерят своите основания в учебния план и учебните програми
на специалностите, обучаващи кадри за системата на
социалното подпомагане и услуги.

Сферите и направленията за социална работа стават все
по-разнообразни. Изборът на конкретните форми и начините
за професионална намеса на социалните работници в
осъществяването на различните социални изменения се
обуславя от конкретните ситуации, в които се намират
нуждаещите се от подкрепа, техните потребности, очаквания
и възможности. Не трябва да се пренебрегва съществуването и
въздействието и на обективните обстоятелства, които се
проявяват в дейността на всяка социална система и ограничават
реалните възможности за оказване на социална помощ.

Изведените изходни теоретични постановки за
конструиране на ПКМ, логическият и контент-анализът на
съществуващи документи, съдържащи компетентностни
модели и профили, анализът и обобщението на данните от
емпиричното проучване на мнението на студенти за
компетенциите за социална работа, както и рефлексията върху
собствената практика и опит и изведените дефицити, слабости
и негативни страни на професионалната социална работа, ми
дават основание да пристъпя към решаване на следващата
задача на изследването, а именно конструиране на
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професионално-компетентностен модел на компетенциите за
социална работа на студентите от специалност „Социална
педагогика“ от Педагогически факултет на Тракийски
университет - Стара Загора.

2.2. Проектиране на оперативен професионално-
компетентностен модел за социална работа за целите на
обучението

Изходните постановки за конструиране на ПКМ
произтичат от решените до тук задачи на изследването. Те са
методологични и концептуални основи за конструиране на
модела. Процедурата по конструиране на компетентностен
модел за социална работа, източниците на изходни данни,
факторите влияещи на разработването му,  е третата  задача на
изследването, чието решаване предполага изпълнението на три
взаимно свързани процедури. Тя се основава на посочените в
точка 1.2. на главата „стъпки“ на методиката на конструиране
на ПКМ.

1. Извеждане на изходни постановки на основание на
които се конструира ПКМ.

2. Проектиране на компонентите на ПКМ - общ модел
на елементите му (списък с компетенциите) и неговото
конкретизиране чрез клъстеризация.

3. Проектиране и разработване на микро-аспектите на
ПКМ – описание на съставляващите (елементите) на
професионалните компетенции (знания, умения, нагласи,
поведенчески маркери - операционализиране) и разработване
на оперативен компетентностен модел на равнище учебна
дисциплина.

Описанието на изпълнението на посочените процедури
оформя структурата на тази част от втора глава на изследването.

Разработеният в рамките на изследването оперативен
професионално-компетентностен модел (ОПКМ) по своя
състав се организира на две нива – 1) списък на професионални
компетенции за социална работа, които се формират в хода на
обучението по дисциплината (дисциплините), обединени в
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клъстери (групи) и непротиворечиви на базовия ПКМ за
специалността; 2) списък с елементите на модела – описание
на конкретните съставки на формираните професионални
компетенции - знания, умения, отношение, поведенчески
индикатори. Те от своя страна формират съдържателната страна
на целите на обучението, играят ролята на дескриптори на
крайните резултати и предопределят учебното съдържание и
процеса на обучение.

Разработеният ОПКМ за социална работа при
обучението на студенти от специалност „Социална педагогика“
в Педагогически факултет на Тракийски университет - Стара
Загора, съдържа следните основни компоненти:

1. Група компетенции (клъстер) – в ОПКМ са включени
шест групи професионални компетенции, а именно: 1.
Компетенции за практикуване на професията на социалния
работник в рамките на правните и етични норми; 2.
Професионални компетенции  за специализирана социална
подкрепа и грижа; 3. Професионални компетенции за
подобряване на социални политики и практики; 4.
Комуникативни компетенции; 5. Компетенции за работа в екип
и в мрежа; 6. Компетенции за професионално развитие

2. Професионални компетенции, които следва да се
формират в обучението по специалността. Всеки клъстер
съдържа различен брой компетенции – Клъстер 1 (К1) – 4
професионални компетенции; К2 – 5; К3 – 2; К4 – 3; К5 – 3; К6
– 4, или общо – 21 професионални компетенции.

3. Съставляващи на професионалните компетенции –
описват се чрез три категории - отношения /поведение
(поведенчески дескриптори), знания и умения, които да се
формират в обучението.

4. В ОПКМ са включени компетенциите и техните
съставляващи, формирани в рамките на конкретни изучавани
дисциплини и аудиторната и извън аудиторната подготовка.
Моделът е организиран таблично и е представен на Таблица
12., с. 142- 157 на дисертационния труд.
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ГЛАВА ТРЕТА: МОДЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА
СИСТЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ

КОМПЕТЕНЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“

Разработването на модел на педагогическа система за
формиране на професионални компетенции за социална работа
е осъществен на основата на разработения оперативен
компетентностен модел и е резултат от изпълнението на
четвъртата изследователска задача. То се базира на
анализираните данни от предварителния етап на експеримента,
на теоретичния обзор по темата, на анализа на актуалните
учебни програми по специалността и на изискванията на
практиката.

Подготовката на студентите в областта на социалната
работа в Педагогическия факултет на Тракийския университет
е сложна и многоаспектна дейност. Неин съвкупен субект е
целият състав на учебното заведение, в което подготовката се
реализира (преподаватели, студенти, администрация), както и
участници от външни на ВУ организации, в които протича
практическата подготовка на студентите (администратори,
ментори). Предмет на подготовката по специалността (в
рамките на изследването) са професионалните компетенции за
оказване на квалифицирана помощ на клиента при решаване
на неговите проблеми, по същество също сложен и
многоаспектен конструкт.  Това налага и използването на
системния подход като водещ в изследването и предопределя
разработването на модел на система за формиране на
професионални компетенции (СФПК) на студентите от
специалност „Социална педагогика“.

3.1. Общ модел на система за формиране на
професионални компетенции на студентите от
специалност „Социална педагогика“

Разработеният  във втора глава авторски
компетентностен модел на професионални компетенции за
социална работа е основна отправна рамка при всички
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изследователски процедури – при целеполагането и
оценяването на компетенциите, при проектирането на учебното
съдържание и моделирането на взаимодействията в процеса
на обучение и при процедурите на контрол.

Компонентният състав на модела на СФПК за социална
работа е четири компонентен. Всеки компонент от СФПК се
разглежда като взаимно свързана подсистема:

-  целево-резултативен компонент – описва целите и
очакваните резултати от обучението;

- информационно-дидактически (съдържателен)
компонент, който включва варианти на учебно съдържание и
учебни задачи за неговото организирано усвояване;

- процесуален компонент – модел на процеса на
обучение в аудиторна и извънаудиторна среда, включващ
методите и техниките на обучение и организацията на учебния
процес;

- компонент за контрол и обратна връзка – средствата,
методите и техниките на контрол на резултатите, обратната
връзка със субектите на процеса на обучение и вземаните
решения за управление на поведението на системата.

Отделните компоненти и техните елементи са
йерархични – на първо ниво са целите и очакваните резултати;
на четвърто – контролът и обратната връзка. Те са свързани
помежду си с канали за управление, осъществени чрез
процедури за контрол и самоконтрол. Общият модел на
системата е представен на фиг. 1.
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3.2. Компонентен състав на системата за
формиране на професионални компетенции у студентите
от специалност „Социална педагогика“

Целево-резултативният компонент на СФПК се свързва
с развитието на науката, потребностите на педагогическата
практика и с характера на академичната подготовка на
студентите от специалност „Социална педагогика“ и е образ
на резултата, към който е ориентирана академичната подготовка
на студентите – усвояване на определен обем знания,
формиране на  умения на определено равнище, изграждане и
закрепване на отношение и поведенчески нагласи, формиращи
в резултат професионалните компетенции за социална работа.

За академичната подготовка на студентите от
специалност „Социална педагогика“ елементите на
подсистемата на образователните цели са дефинирани според
таксономията на Б. Блум, като се спазват следните общи
изисквания:
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1. Всяка компетенция и нейните компоненти са
измерими и/или наблюдаеми и се основават на изпълнение.
Изпълнението в целта се отразява чрез съответния активен
глагол.

2. Компетенциите и техните компоненти се целеполагат
и в трите области (домейни): познавателна (когнитивна),
психомоторна и емоционална, на съответните равнища.

3. Формулировката на целта започва с глагол за действие
в сегашно време и всеки глагол за действие е последван от обект
– съдържание на целта.

Инвариант на целеполагането на професионална
компетенция (домейн/ниво) е представен графично в
Приложение 4 от дисертационния труд.

Списъчният състав на декомпозираните цели на
обучението и произтичащите от тях очаквани резултати от
подготовката на бъдещите социални педагози са представени
в таблици  (Приложение 5 от дисертационния труд).

В качествено и количествено отношение подсистемата
на целите на СФПК се отличава със следното:

1. Формулирани са общо 206 цели, съответно от
когнитивния домейн - 61, от психомоторния - 110 и от
емоционалния – 35. Предвид особеностите на разработваната
система и професионалните функции на автора й, акцент се
поставя върху формирането на умения за социална работа у
студентите.

2. Представените цели „покриват“ всички изведени в
оперативния компетентностен модел професионални
компетенции  от трите домейни и са декомпозирани на всички
равнища.

3. Целеполагат се тези компоненти на компетенциите
(знания, умения, отношение и поведение), които се постигат в
обучението по дисциплините, в аудиторното и практическото
обучение по специалността. Част от тях са съдържание на
обучението и по други учебни дисциплини, т.е. може да се
очаква реализацията на комбиниран краен резултат.

Очакваните резултати от обучението за формиране на
професионални компетенции за социална работа са
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представени във вид на таблица. В нея са описани аспектите
(съдържанието) на очакваните резултати и нивото на тяхното
формиране според целите (Таблица 14 от дисертационния
труд).

Количественият състав на очакваните резултати е от 128
елементи, които се разпределят по следния начин:

- група компетенции за практикуване на професията на
социалния работник в рамките на правните и етични
норми – 18 очаквани резултати (ОР);
- група компетенции за специализирана социална
подкрепа и грижа – 50 ОР;
- група компетенции за подобряване на социални
политики и практики – 8 ОР;
- група комуникативни компетенции – 17 ОР;
- група компетенции за работа в екип и в мрежа – 24 ОР
- група компетенции за професионално развитие -19 ОР.
Разликата между броя на формулираните учебни цели

на системата (декомпозирани) и броя на очакваните резултати
се дължи на факта, че част от очакваните резултати съдържат
повече от една учебна цел.

В качествено отношение очакваните резултати са
описани със съответните поведенчески (активни) термини,
което позволява тяхното целенасочено наблюдение и измерване
и приемане на съответни коригиращи въздействия.

Информационно-дидактическият компонент описва
информационно-ресурсното осигуряване за постигане на
целите на системата в два основни подкомпоненти: 1)
информационно-ресурсен, съдържанието за усвояване и 2)
организационно-познавателен - учебни задачи или апарат за
организиране на усвояването на съдържанието.

Управлението на този компонент разглеждам като
подбор  на  съдържателни блокове, съответстващи  на
изградената  концепция  и оптимално множество от
съдържателни акценти и разработени учебни задачи.
Цялостното професионално обучение на социалните педагози
съдържа значително по-обемно съдържание от представеното
в изследването, което може да се приеме за оптимизационен
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модел – с поставени акценти върху определени съдържателни
елементи и структури. Така компонентът е в структурна
зависимост от вече изучаваното и от предстоящото за изучаване
съдържание, както по дисциплината, така и в други учебни
дисциплини. Той е и относително самостоятелен конструкт,
притежаващ специфични възможности и функции.

В учебната документация на Факултета, основните
съдържателни компоненти се представят в учебните програми
на дисциплините „Основи и методи на социалната работа“
(ОМСР), „Правна регулация на асоциалното поведение“ –
избираема (ПРАП) и „ Съвременни политики за предоставяне
на социална грижа в общността“ – избираема (СПСГ).
Учебните програми на дисциплините са представени в
Приложение № 6 от дисертационния труд.

За целите на изследването, информационно-
дидактическия компонент на системата представям в таблици
- частично във вид на модел на Таблица 15 и изцяло – в
Приложение № 7 (А, Б и В) от дисертационния труд.

Моделът на процесуалния компонент е виждането на
автора за организацията на процеса на обучение. Той се
осъществява съобразно изискванията на ПФ на две
равнопоставени равнища - аудиторно и извънаудиторно
обучение и по три-компонентна схема (1. усвояване на знания
и формиране на умения в рамките на семинарни занятия,
упражнения и хоспитиране; 2. текуща практика – тренинг; 3.
преддипломна практика), като първите два протичат паралелно.
Този компонент представя планираните за приложение методи
и средства на обучение и организираните и осъществените чрез
разработените модели на учебни занятия дейности за
формиране на заложените в целево-резултативния компонент
професионални компетенции за социална работа.

В дидактически план компонентът описва планираната
в СФПК организация на учебния процес, като процес на
осъществяване и управление на учебните дейности на
студентите и групите. Субекти на процеса са преподавателят и
самите студенти. Моделирането на процесуалния компонент
позволява да се предположи управляема диференциация на
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обучението по учебни дисциплини и курсове с отчитане на
интересите, способностите и възможностите на студентите и
според резултатите от предшестващото или съпътстващо
обучение по специалността.

Процесуалният компонент е съобразен и с изискванията
на учебния план и учебните програми. При планирането се
отчитат  индивидуалните личностни особености на студентите.
Моделът се основава на:

- интердисциплинарен подход - интегриране на знания
от различни области, който е реализиран в информационно-
дидактическия компонент на системата - учебното съдържание
и разработените учебни задачи;

- учене чрез опит – обединяване на индивидуалната и
екипна работа в хода на обсъжданията, дискусиите и работата
по случай,  съотнесени към конкретни ситуации и практическо
обучение в реална работна среда.

Същевременно процесуалният компонент е в пряка
зависимост от фактори от средата на системата, например от
обема, начина на предлагане и равнище на овладяване на
лекционния материал, от качеството на работа на менторите
при практическото обучение, от познавателните способности
на студентите и др.

Организация на процеса на обучение - моделът на
процесуалния компонент на СФПК за социална работа в
организационната му страна е представен нагледно на
приложените схеми (фиг. 19 и Приложение 8) от
дисертационния труд и онагледява организацията на учебните
дейности, планирани за осъществяване по темите на  трите
учебни дисциплини, и в хода на практическото обучение.

Диференциацията на модела е по трите параметри,
присъщи при изследването на всяка една система –
„пространство“ (място), „време“ и „група“. Параметърът
пространство има две проявления – аудиторна и извънаудиторна
„среда“ на процеса на обучение със съответстващата им
организация. Параметърът „време“ се проявява в
продължителността на процеса на обучение, заложен в
учебната програма на съответната дисциплина. Параметърът
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„група“ описва групите студенти, обхванати в учебния процес
– редовно и задочно обучение.

За целите на изследването са изградени модели на
процеса на обучение представени на равнище учебни
дисциплини и по трите параметри.

Процесуалният компонент е един от най-динамичните
и променливи в СФПК. Това се дължи както на динамиката на
средата – промени в нормативната рамка – изменения на броя
часове за обучение в учебния план, различията в познавателните
възможности на студентите, така и на вътрешната динамика
на системата – промени в съдържанието за изучаване,
спецификата на практическото обучение в различните външни
институции и др.

Компонент „Контрол и обратна връзка“  описва
подсистемата на контрола и обратната връзка в два основни
подкомпоненти:

1. Контрол, който се осъществява на две нива –  текущ
и заключителен контрол и оценяване на резултатите от
обучението;

2. Обратна връзка -  описва взаимодействието между
субектите (преподавател - ментор - студенти) при
функционирането на системата.

Двата подкомпоненти са неразривно свързани и взаимно
зависими, на тяхна база се осъществява управлението на
останалите компоненти и елементи на системата. Доставят
информация за функционирането на системата и за нейните
качества, а така също информация за практическата реализация
на формираните в процеса на обучение професионални
компетенции.

За изясняване на функциите на двата подкомпоненти
на контрола помага условното разбиране за формирането на
определена професионална компетенция като две съставляващи
(нива) - компетенцията като потенциал, който основно е
предмет на контрола във висшето училище и реализация на
този потенциал (проявление) в условията на учебно-
професионална (квази-професионална) дейност. Проявленията
на компетенциите са предмет предимно на обратната връзка.



30

На етапа на моделиране на СФПК за социална работа,
в заключение може да се твърди:

1. Разработването на СФПК има за цел да се засили
тенденцията на намаляване на преподаването на практически
знания с помощта на традиционните за висшето училище
форми, методи и средства и да се увеличи прилагането на
педагогически технологии, които да стимулират активната
позиция на студентите. Тя би съдействала за утвърждаване на
субектната позиция на обучаващите се за конкретизиране и
повишаване на познавателни и професионални интереси, да
подпомогне формирането у тях на професионални знания,
умения и модели на поведение, да създаде нагласи за
самостоятелно решаване на възникналите проблеми.

2. Проекциите на моделирането и приложението на
СФПК в педагогическия контекст уточняват областта и
равнищата от компетенции за социална работа, които от своя
страна очертават границите на операционна готовност,
необходима за бъдещата професионална реализация на
студентите.

3. Разработеният модел на СФПК се характеризира с
функционална определеност, съчетана с конструктивна
гъвкавост и динамично управление, които позволяват различни
трансформации, можещи да се извършват съобразно бързите
темпове на измененията в сферата на социалната работа и
изискванията на динамично променящата се педагогическа
практика.

4. Специфичният характер на подготовката за
формиране на професионални компетенции предполага и
изисква познавателна и социална активност от студентите за
успешен пренос на получените знания и умения в реална
работна среда, т.е. за превръщането на формираните
професионални компетенции от потенциал  в реална
реализация.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОПИСАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Тази глава е резултат от изпълнението на петата
изследователска задача. Моделът на експерименталната работа
е представен в методологическата му част (изследователски
методи, средства, инструментариум) в трета глава и като
организация в увода на дисертационния труд. Тук се описват
обобщено протичането на експерименталната работа,
основните резултати, установени в хода на изследването и
техният статистически и съдържателен анализ.

4.1. Описание на експерименталната работа –
съдържателни и процесуални акценти

Представянето на изследователската работа, както и
интерпретация на наблюдавани акценти в хода на процеса на
обучение като елемент на СФПК, се осъществява обобщено
по двата основни параметри на формиране на професионални
компетенции – потенциал  и проявление на компетенциите.

При анализа на учебните програми на специалността и
критериите, по които се оценяват кандидатите при постъпване
на работа, не се установяват съществени смислови разлики по
отношение изискванията за професионална готовност.
Доколкото ги има, те са по-скоро семантични. Разработената
система за формиране на професионални компетенции следва
да удовлетворява изискванията в учебните програми и подбора
на кандидати за работа. С най-висока степен на резултативност
се отличават  разгледаните по-долу съдържателни и
процесуални акценти (казуси, самостоятелни задания и чрез
използването на помощни работни карти, интервюиране на
клиенти, работата по случай, екипна работа, работа в малки
групи, социално-педагогически тренинги, кейс мениджмънт,
учебна практика).
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4.2. Анализ на резултатите от експеримента
Сложността на състава на професионалните

компетенции и на процеса на тяхното формиране налага
използването на специфични средства за диагностика и на
параметрични и непараметрични методи и техники за
количествен и качествен анализ. В хода на текущия контрол се
използват предимно целенасоченото наблюдение и оценяване
на резултатите от решаването на познавателни задачи, казуси,
ситуации. Основният инструментариум са разработените
индивидуални  и групови задачи и работни карти. За
установяване на заключителните познавателни, психомоторни
и емоционално-ориентирани резултати от обучението за
формиране на професионални компетенции за социална работа
са разработени авторски диагностични средства - дидактически
тестове, анкетни карти, чек-листи. Те се прилагат в края на
обучението по трите учебни дисциплини в рамките на
заключителния контрол.

За установяване на резултатите от приложението на
СФПК в обучението на студентите от специалност „Социална
педагогика“ е разработен специфичен за системата комплекс
от диагностични методи и диагностичен инструментариум.  За
диагностика на резултатите по  показател „знания“ се използва
дидактическо тестиране и чек-лист; за диагностика по
показатели „умения“ и „отношение / поведение“ – целенасочено
наблюдение и анализ на резултатите от дейността (продукта).
Обратната връзка с ментори и студенти се осъществява на база
устно събеседване (в текущия й вариант) и чрез анкетиране в
заключителния етап на хоспитирането и практиката. Обобщено,
диагностичните средства, използвани в хода на
експерименталната работа са представени на таблица 1.
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Таблица 1. Диагностичен инструментариум на
изследването (основен етап)

Обработването и представянето на получените в хода
на изследването данни за резултатите от приложението на
СФПК в обучението на студентите от специалност „Социална
педагогика“ извършвам според представения в уводната част
на дисертационния труд модел за статистическа обработка на
данните. Представянето на резултатите се осъществява в
табличен вид като натурални величини и като честоти на
разпределението, коригиращи величини (дисперсия и средно
квадратично отклонение на разпределението), процентни
отношения и мода. Анализът е количествен  и качествен по
представените величини.

Степента на формиране на професионалните
компетенции по оперативния компетентностен модел се

Основи и методи на 
социалната работа 
– редовно и 
задочно обучение 

Дидактическо 
тестиране 

нестандартизиран 
критериален 
дидактически тест 
Вариант 1 

Правна регулация 
на асоциално 
поведение – 
редовно обучение 

Дидактическо 
тестиране 

нестандартизиран 
критериален 
дидактически тест 
Вариант 2; чек-лист № 
1 

Съвременни 
политики за 
предоставяне на 
социална грижа в 
общността – 
редовно обучение 

Дидактическо 
тестиране 

нестандартизиран 
критериален 
дидактически тест 
Вариант 3А и 3Б; чек-
лист № 2 

Обратна връзка - 
ментори 

Анкетиране анкетна карта  

Обратна връзка - 
студенти 

Анкетиране анкетна карта за 
самооценка 

Обратна връзка - 
студенти 

Анкетиране анкетна карта „Учебна 
практика“ 
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измерва и оценява по постигането на очакваните резултати,
което е основен измерител за нейната резултативност.
Констатациите за степента на тяхното формиране представям
по компетенции в рамките на съответния клъстер.

Компетенция за ангажиране с многообразието и
социалните различия в практиката

В резултат от приложените диагностични техники и
процедури може да се твърди, че съставляващата „знания“ е
напълно формирана. Компонентът „умения“ приемам, че е
частично формиран в основната дисциплина, а в избираемите
дисциплини, ако са осъществени напълно и в цялост - е
надграден, но не е напълно формиран . Компонентът
„отношения/поведение“ е напълно формиран.

Обобщено, резултатите от формирането на
професионалните компетенции на студентите от специалност
„Социална педагогика“ по Клъстер 1 „Професионални
компетенции за практикуване на професията на социалния
работник в рамките на правните и етични норми“, отчетени в
края на седми семестър, се представят в таблица 2.

Т
аблица 2. Степен на  формиране на професионални

компетенции за практикуване на професията на социалния
работник в рамките на правните и етични норми

Аналогично в дисертационния труд са представени
констатациите от формирането на професионални компетенции
по Клъстери 2 – 6.
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4.3. Обобщени резултати от приложението на
системата за формиране на професионални компетенции у
студентите от специалност „Социална педагогика“

Както е посочено, за отчитане и анализ на степента на
формиране на професионалните компетенции на студентите
от ОКС „Бакалавър“ се разработва съответстваща матрица-
ориентир.

Напълно формализирано представяне на компетенциите
в матрицата  е невъзможно, дори и като чисто математически
модел, доколкото съществува известна неопределеност. Ако по
отношение на компонентите „знания“ и „умения“ все пак е
възможно коректно измерване и оценяване, по компонента
„отношение / поведение“ това е много трудно, например,
отчитане и оценяване на познавателни способности, готовност
за сътрудничество, интелектуална лабилност и т.н., които в
голяма степен обуславят социалното и рефлексивното
поведение на студентите.

Всеки от компонентите на професионалните
компетенции има на свой ред поне няколко показатели на своето
проявление. От тази гледна точка висока тежест при
оценяването на компетенциите в аудиторна среда имат
специално подбрани дейности в индивидуални и групови
презентации, ролеви игри, групови дискусии и др.
Проявлението на всяка професионална компетенция се оценява
чрез не по-малко от две упражнения, а всяко едно от тях не
включва повече от три (в идеалния случай, една) компетенции.

Използваната методика за оценяване степента на
формиране на професионални компетенции не е изчерпателна,
доколкото не отчита напълно и условията на реализация
(проявление) на компетенциите в реална професионална среда.
Те до известна степен могат да се предвидят и опишат, но е
много трудно да се отчетат комплексно. Затова именно и
изработената матрица за степента на формиране на
професионалните компетенции има ориентировъчен характер.

В обобщен вид (за всички студенти, обхванати в
обучението) резултатите от приложението на СФПК у



36

студентите от специалността се представят в матрица –
ориентир (фиг. 2).

Фигура 2. Матрица – ориентир: Формирани
професионални компетенции по степен на проявление

Където:
К 1 –  клъстер професионални компетенции по

оперативния компетентностен модел;
к1 –  професионална компетенция;
Степени на проявление:
П – пълно проявление, напълно формирана;
Ч – частично проявление, констатиране на отделни

компоненти, не е формирана напълно
Н – не се констатира проявление на компетенцията

При анализа на данните в матрицата за степента на
формиране на професионалните компетенции за социална
работа прави впечатление следното:

1. В резултат от приложението на системата за
формиране на професионални компетенции се изграждат
всички професионални компетенции, заложени в оперативния
компетентностен модел, но в различна степен на пълнота и с
различно проявление.

2. При десет от формираните професионални
компетенции преобладават формирани напълно и адекватно
демонстрирани в практиката компоненти, т.е. достоверно може
да се твърди, че студентите са професионално пригодни да:

- се ангажират с многообразието и социалните различия
в практиката;
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- приемат етичните принципи на социалната работа за
основа на  професионалната си практика;

- идентифицират клиентите на системата за социална
подкрепа и грижа и техните специфични потребности и
проблеми;

- реагират професионално на  нуждите на клиентите;
- поддържат конструктивен сензитет и обща

чувствителност към проблемите на лицата, които са предмет
на професионалната дейност на социалния работник;

- се ангажират с многообразието и различията в
социалната практика;

- работят в междуинституционални екипи за оказване
на цялостна подкрепа и грижа на своите клиенти и други
нуждаещи се;

- се самоопределят като социални работници в
съответна социална институция и демонстрират подобаващо
поведение в процеса на изпълнение на професионалните си
задължения;

- представляват професията на социалния работник с
достойнство и професионализъм пред клиентите и в социалния
си живот;

- прилагат критично мислене за информиране и
комуникиране на професионални преценки и оценки.

Единадесет от заложените в оперативния
компетентностен модел професионални компетенции са в
процес на формиране към момента на диагностиката, т. е.
предимно в края на шести семестър за трите учебни
дисциплини. В седми семестър студентите имат възможност
да преосмислят и надградят тези компетенции не само в
текущото практическо обучение, но и по други учебни
дисциплини. Среда за ново преосмисляне и надграждане  се
явява и преддипломният стаж в институциите, когато може да
се приеме, че професионалните компетенции ще бъдат напълно
формирани и демонстрирани.

Формирането на професионални компетенции за
практикуване на професията на социалния работник в рамките
на правните и етични норми (Клъстер 1) е свързано със
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законодателството в системата на социалното подпомагане,
социалните  услуги и грижата за децата, което е много
динамично. Това се разбира от студентите и те проявяват
известни съпротиви в процеса на работа с конкретни
нормативни текстове, което затруднява пълното формиране на
компонентите „знания“ и „умения“ преди началото на
преддипломния стаж. След приемане на специфичната роля
на стажант в учебната институция, студентът намира сигурна
отправна точка, от която се ориентира в професионалната среда
и придобива самочувствие да прояви получените знания и
усвоените умения до ниво на напълно формиране на
компетенцията.

Няколко от професионалните компетенции  за
специализирана социална подкрепа и грижа (Клъстер 2) също
са формирани частично: компетенцията за идентифициране на
проблеми, които са предмет на професионалната дейност на
социалния работник в компонентите „знания“ и „умения“,
компетенциите за самостоятелна и ангажирана подготовка за
действия с индивиди, семейства, групи, организации и
общности и за описание на работата с клиенти – в компонентите
„умения“, „отношения / поведение“. Ключова за разбирането
на това е думата „самостоятелно“. Упражненията се провеждат
с целия курс. Времето е ограничено за успешното реализиране
на планираните задачи, което налага като стил на организация
на упражненията работата в малки групи. Удовлетворява се
потребността на институциите за развиване на умения за работа
в екип, но за сметка на развиване на уменията за самостоятелна
работа. И тук цялостното обучение позволява надграждане на
компонентите до „напълно формирани“.

Компетенцията (Клъстер 3) за активно включване при
промени на политиките и практиките на социалната работа е
частично формирана в компонентите „умения“ и „отношения /
поведение“ и може да бъде надградена до напълно формирана
в процеса на преддипломния стаж.

Компетенцията за ефективна устна и писмена
комуникация при работата с индивиди, семейства, групи,
организации, общности и колеги (Клъстер 4) се оценява в хода
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на експеримента по 2 показателя - „умения“ и „отношения /
поведение“. Частично формиран е компонентът „умения“. В
хода на упражненията времето необходимо студентите да
усвоят ефективна писмена комуникация е недостатъчно.
Компетенции за популяризиране на  даването на права и
възможности на хората и общностите с цел осигуряване на
възможност за положителна промяна (Клъстер 4) е формирана
частично в съставляващите „умения“ и „отношения /
поведение“. Има възможност да бъде надградена в
преддипломния стаж.

Компетенцията за работа в  екип – способност да работи
с колегите си ефективно, е втората в Клъстер 5: Професионални
компетенции за работа в екип и в мрежа. Тя е частично
формирана в съставляващите я „знания“ и „умения“. Може да
бъде напълно формирана в рамките и до приключването на
цялостния образователен процес.  Компетенцията за работа в
мрежа (Клъстер 5) може да бъде формирана до степен
„напълно“ чрез предлагане на подходящи избираеми или
факултативни учебни дисциплини.

От компетенциите за професионално развитие (Клъстер
6) частично формирана е компетенцията за реакция към
контекстите, които оформят практиката. Придобиването на
възможно най-богат опит, както социален, така и
професионален, в цялостното обучение в ОКС „Бакалавър“
става в края на процеса на обучение. Едва тогава компетенцията
може да бъде формирана напълно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
В дисертационния труд е изградена и апробирана

педагогическа система за формиране на професионални
компетенции за социална работа на студентите от специалност
„Социална педагогика“ на Педагогически факултет на
Тракийски университет - Стара Загора.

Извършеното теоретично изследване и моделирането
на основата на теоретични постановки и емпирични данни, в
отговор на поставените научни въпроси, дават основание за
следните по-важни изводи:

1. В проучената научна литература по въпроса за
компетентността, компетенциите, в частност професионалните
компетенции, съществува понятийно и терминологично
разнообразие и множествени интерпретации, които могат да
се обяснят с различните концепции, хоризонт и известна
разнопосочност на научните изследвания по проблема.
Направеното проучване на актуални идеи, концепции и добри
практики по проблемите за същността и за приложението на
системния и на компетентностния подходи и формирането на
професионални компетенции в обучението на социални
педагози, позволи на теоретично равнище да се достигне до:

- систематизиране на основни концепции и варианти за
приложение на системния подход и системния анализ в
научното и в учебното познание, както и на пресечни точки и
съчетания между тях;

- изясняване на същността на понятията „компетенция”
и „професионална компетенция“ и свързаните с тях
общонаучни и педагогически понятия.

2. Професионалните компетенции са йерархична и
сложно организирана структура от знания, умения, отношения
и поведение, личностни качества и тяхната функционална
„стойност“ се определя от степента на прилагането им в
практиката – за получаване на качествени резултати от
дейностите при вариативни социални и професионални условия
на средата. На основата на теоретичния анализ и емпиричните
проучвания, както и на личния професионален опит на автора
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се преструктурира и операционализира разбирането за
професионалните компетенции на студентите социални
педагози като система от компетенции. Системата от
компетенции интегрира знания и умения, при изявено
отношение на студентите към учебните дейности и резултатите
от тях, подкрепени с демонстрация на адекватно поведение в
аудиторна среда и в практическата подготовка. Резултат на този
етап на изследването е разработеният оперативен
компетентностен модел на професионални компетенции за
социална работа.

3. В педагогически аспект, високата комплексност и
системна сложност на обучението за формиране на
професионални компетенции у социалните педагози във
факултета, се изразява в неговите целево-резултативна,
съдържателна (целесъобразно подбрани учебни съдържания и
учебни задачи), процесуална (формите, методите, техниките и
средствата на обучение) и контролно-регулираща (възможности
за контрол, за самоконтрол и за обратна връзка) страни. Техният
анализ и преосмисляне даде възможност за пълноценно
развиване на система за формиране на професионални
компетенции,  чрез която се създават условия за тяхното
формиране и развиване.

3.1. Разработеният, концептуализиран и  операциона-
лизиран модел на системата позволи да се разграничат и
идентифицират акцентите при формирането на
професионалните компетенции (интегрирани в оперативния
компетентностен модел), чието системно и целенасочено
формиране и развиване е подложено на апробиране и
верификация в хода на проведения дидактически експеримент.

3.2. Формирането и развиването на професионалните
компетенции е експериментално апробирано чрез
целенасочено и системно прилагане на разработения модел на
система, като в процеса на апробация се акцентира както върху
инвариантните характеристики на системата, предварително
концептуализирани в модела (декомпозирани цели и очаквани
резултати), така и върху вариативните - съдържателни и
процесуални компоненти.
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На основата на събраните емпирични данни от
проведената експериментална работа, на тяхната съпоставка и
оценката на „поведението“ на системата за формиране на
професионални компетенции, и на наблюденията ми в
практиката са направени следните изводи в практически план:

1. За развиване на професионалните компетенции,
представени в оперативния компетентностен модел, е
разработена съответстваща педагогическа система. Нейните
резултатност, приложимост и поведение според условията на
вътрешната и външната среда са експериментално доказани.

2. Оценката на резултативността на системата за
формиране на професионални компетенции е направена на
базата на резултатите от обучението на равнища потенциал и
проявление, което придава пълнота на експериментално
доказаните приложимост и полезност на разработената система
за формиране на професионални компетенции за социална
работа на студенти от специалност „Социална педагогика“.

Дисертационният труд реализира изследователската си
цел – разработване и апробиране на педагогическа система за
целенасочено формиране на професионални компетенции в
обучението по дисциплините „Основи и методи на социалната
работа“,  „Правна регулация на асоциалното поведение“,
„Съвременни политики за предоставяне на социална грижа в
общността“ и текущата социално-педагогическа практика
на студентите от специалност „Социална педагогика“ на
Педагогически факултет, Тракийски университет.

На база получените изследователски данни се
потвърждава реализиране на целите на системата, ориентирани
към личностното развитие на студентите, в обхвата на  трите
основни области (домейни) на тяхното развитие – познавателен,
психомоторен и емоционален (отношение и поведение).
Реализирани са целите на системата и по критерий „Степен на
проявление на професионалните компетенции“, т.е., може да
се твърди, че системата е съгласувана с изискванията на
работната среда в различни институции за социална закрила и
грижа. В изследването е реализиран синтез между
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социалнопедагогическата теория и реалната социална
практика.

Последователно и в съответствие с изследователските
изходни намерения в хода на експерименталната работа е
потвърдено основното концептуално допускане в хипотезата,
че „ако процесът на обучение по изведените в целта на
изследване учебни дисциплини и текущата учебна практика
на студентите социални педагози се планира, организира и
осъществи целенасочено по моделираната педагогическа
система, то тя ще съдейства за формиране и развиване на
професионалните компетенции на студентите от
специалността“.

Въз основа на цялостното изследване, установените
резултати и техния анализ и от наблюденията ми в практиката
приемам, че в достатъчна степен хипотезата на
изследването е доказана.

Независимо от успешното постигане на целта на
изследването и доказаната резултатност на моделираната
система за формиране на професионални компетенции,
вследствие на резултатите от проведената експериментална
работа, направените изводи и заключения, възникват
препоръчителни насоки за бъдеща работа:

Във фокуса на бъдещите ми научни изследвания и
технологични разработки  са проблемите, свързани с:

1. Отстраняване на някои наблюдавани и / или възможни
непълноти между реалните комплексни условия за  проявление
на професионалните компетенции (в социалната практика) и
тяхното диференцирано представяне в оперативния
компетентностен модел.

2. Работа по проектиране на съдържанието и
организацията на обучението за формиране на професионални
компетенции в следните възможни направления:

2.1. На равнище планиране на обучението - учебен план
на специалността:

планиране на обучението на бъдещите социални
педагози в контекста на интегриран тип занятия, основани на
анализа на действащите учебни програми по различните учебни
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дисциплини, с цел определяне на близки теми и дидактически
единици, на основата на които е възможна и целесъобразна
междудисциплинарна интеграция;

 засилване на вниманието към проблемното
съдържание в учебните дисциплини, разработване на комплекс
от практически ориентирани учебни задачи.

2.2. На равнище обучение по специалността:
разработване на учебни програми по дисциплини,

базирани на професионални компетенции;
 построяване на интегрален мрежов график за

формиране на всяка професионална компетенция от
оперативния професионален компетентностен модел, който да
отчита:

- крайния резултат – знания, умения, отношения,
поведение и личностните качества и възможности на
студентите;

- нивото на формиране на компетенциите в цялост и на
нейните компоненти не само като краен резултат, но и на
съответстващ етап на обучението, например в рамките на
семестриалното оценяване;

- ефективността на формите, методите и техниките на
обучение на студентите в рамките на дисциплината, цикъла,
компонент от учебната практика и влиянието им за динамиката
в професионалните им ориентации.

3. Налице са инструментариум и събрани емпирични
данни, които дават възможности за прилагане на следващ
многофакторен анализ по отношение на формираните
професионални компетенции и тяхното „относително тегло”,
специфична индивидуална стойност. Това би позволило
диференциране на студентите в зависимост степента и
„хоризонта“ на развитие на съответни компетенции и
индивидуализиране на подготовката, особено в нейния
завършващ етап.

Като продължение на горните изводи подчертавам, че
изведените като обект на изследване професионални
компетенции са взаимно допълващи, взаимно преливащи,
взаимно зависими, което допълнително увеличава
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предизвикателствата при планиране и осъществяване на
процеса на тяхното формиране.



46

ПРИНОСИ

Приноси на теоретично равнище:
1. Систематизирани са основни концепции и варианти

за приложение на системния подход и системния анализ в
научното и в учебното познание, както и са откроени пресечни
точки и съчетания между тях; изяснени са същността на
понятията „компетенция” и „професионална компетенция“ и
свързаните с тях общонаучни и педагогически понятия.

2. Разработен е оперативен компетентностен модел на
професионални компетенции за социална работа за целите на
обучението.

3. Моделирана е цялостна система за формиране на
професионални компетенции.

Приноси на научно-приложно равнище:
1. Частните и обобщените резултати от

експерименталното изследване демонстрират, че цялостното
функциониране на СФПК мотивира и ангажира студентите в
активно и съзнателно участие в учебни и учебно-практически
дейности, свързани с овладяване на професионалните
компетенции.

2. Разработен е диагностичен инструментариум, чрез
който се констатира устойчива положителна обратна връзка.
Наблюдават се положителни изменения и в мотивираността,
рефлексията и саморефлексията, адекватното самооценяване
на обучаваните.

3. Разработени са две самостоятелни избираеми учебни
дисциплини - „Съвременни политики за предоставяне на
социална грижа в общността“ и „Правна регулация на
асоциалното поведение“ като съществено допълнение към
подготовката на студентите за бъдещата им професионална
дейност и развитие.
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A SYSTEM FOR DEVELOPING PROFESSIONAL
COMPETENCIES IN SOCIAL PEDAGOGY STUDENTS

The dissertation focuses on the competencies for social work.
 The dissertation research has been conducted during years 2007

to 2016. The final testing of the acquired professional competencies
includes 176 students.

The introduction covers the relevance of the topic, the conceptual
and methodological framework of the research, as well as its basic
methodical and methodological components.

The main contents are structured as four chapters, divided
structurally and thematically.

As a result of the conducted survey and theoretical analysis of
literary sources in chapter one, we draw the following conclusions and
develop the following work notions: system, systematic approach and
system analysis; competence, competency, competency approach;
professional competencies; social work, professional competencies for
social work.

 In chapter two we draw similar theoretical formulations and a
methodology for the development of a professional competency model
for social work, carry out an analysis of the logic and contents of the
available documentation, summarize and analyze the data from the student
survey. We also present the competency model for social work developed
by the author, which is also used as a teaching framework for one basic
and two elective subjects in the educational practice.

 In chapter three we present the model for a pedagogical system
for developing professional competencies in social pedagogy students,
which was constructed on top of the operational competencies model
(OCM). We model the components of the system that are developed during
the course of education, in theoretical and practical studies (target-result
model, content model, process model, control and feedback model.

In chapter four we describe the experimental works, the main
results, which were observed during the study as well as a statistical
analysis, and an analysis of the contents of the results.

To determine the results of the application of the System for
Developing Professional Competencies (SDPC), we created a system-
specific set of diagnostic methods and tools.

We also developed a conclusion and deductions in terms of
scientific theory and scientific practice.

As a separate set, we also present 25 appendices.

Keywords: system, systematic approach, competency,
competence approach, professional competencies, social work.


