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Позиции на международни организации – 
IFSW и  IASSW – за формиране и реализиране 
на политики и програми за конструиране и 
функциониране на насърчаваща развитието на 
студентите образователна  и информационна 
среда, съчетаваща аудиторни и 
извънаудиторни форми на дейност    

 

Взаимодействието между аудиторни и 
извънаудиторни и клубни форми на 
дейност като формиращо среда и условия 
за реализиране на обучение на студентите 
по социална работа в цялостна рамка, 
осигуряваща развитието им в 
образователен, професионален и социален 
аспект  

 

https://www.iassw-aiets.org/global-standards-for-social-work-education-and-training/
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Реализиране посредством цялостна концепция 
за формиране и развитие на образование и 
обучение по социална работа в динамичен 
социален, политически, икономически, 
демографски и професионален контекст.  

 

 

Принос за цялостната подготовка и развитие 

на студентите по социални дейности 

В условията на интерактивна и диалогична 
формална и неформална среда с фокус върху 
усвояване на ценности, знания, умения, опит и 
провеждане на изследвания се дискутират 
актуални в образователен, професионален и 
социален план проблеми 
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Взаимодействие между теоретично и практическо обучение и 
клубни форми на дейност (хипотеза за контакта, теория за 
междугруповия контакт), характеризиращо се с фокус върху 
активна познавателна, своя синтез допринасят за добрата 
професионална подготовка и за развитието на студентите.  



Оптимално управляване на взаимодействието 
между групи с определени различия в 
подходящи в професионален помагащ аспект 
условия.  

 

Ограничаване и трансформиране на 
съществуващи проблеми чрез улесняване и 
насърчаване на активността, усвояването на 
ценности, знания, умения и опит с фокус 
върху развитието на студентите.  

 
Промяна в когнитивен, афективен, 
поведенчески и социален план за постигане на 
позитивни, толерантни, недискриминиращи и 
непотискащи междуличностни и 
междугрупови взаимодействия и социални 
отношения.     

 



Надграждане, допълване и разширяване на ценности, знания, 
умения, опит изследвания от аудиторни и извънаудиторни 
дейности и формиране на компетентна и отговорна 
професионална и социална позиция.  

 
Създаване на условия за формиране и функциониране на:  

иновативна образователна и технологична конструкция, 
включваща в единство и взаимодействие теоретично и 
практическо обучение по социална работа, аудиторни и 
извънаудиторни клубни форми на дейност; 

 интерактивна технологична образователна и социална среда с 

определен образователен, професионален и социален резонанс; 

 образователна и информационна среда за формиране у студентите на 
професионална и на активна гражданска и социална позиция; 

 
постигащи мултиплициращ ефект чрез интегриране на елементи от теорията 
за междугруповия контакт и съчетаването им с използваните структурирани в 
определена технологична последователност система от целенасочени дейности. 

 



Установени са са необходимите доказателства 
за постигнати добри резултати от 
реализирането на това взаимодействие в 
условията на приетите концепция и модел на 
обучение по социална работа във функцията 
му на специфична технологична среда. 

Доказан е приносът на разглежданото 

взаимодействие за образователното и социалното 

им развитие и професионалното формиране на 

студентите като компетентни специалисти в 

определени направления. Потвърждава се 

реализирането на значителна част от насоките на 

IFSW и IASSW от GSSW.  



Непрекъснато реализиране на взаимодействието през целия курс на 
обучение, 
 
СЪЗДАВАЩО УСЛОВИЯ ЗА: 
 
Интегриране на усвояваните ценности, знания, умения, практически опит и 
провеждани изследвания; 
Формиране на широка в социален и образователен аспект платформа за 
учене, развитие, професионална и социална ангажираност и изява, усвояване 
на опит, научноизследователска дейност и творчество на студентите. 
 
 

Новаторска образователна практика по социална работа със 
следните намиращи се в интеграционно единство 
компоненти: 





Реализиране на актуални и важни в социален и професионален план дейности, 
проекти и изследвания, които са публично представяни: уебсайт на European 
Association of Schools of Social Work, доклади на European Observatory of the 
Global Agenda for Social Work and Social development, 2016 и на International 
Federation of Social Workers. 

 





Постиженията на национално и 

международно ниво – основа за 

генериране на нови идеи, 

планиране на бъдещи дейности, 

формиране на стратегии и визия 

за нови възможности за 

развитие на студентите. 

 



https://www.eassw.org/video-greetings-for-world-social-work-day-2018/








Флашмоб: 5 май – Международен ден на 

правата на хората с увреждания  

EASSW - IASSW 

https://www.eassw.org/social-work-students-in-university-of-ruse-bulgaria-celebrated-the-international-day-of-the-rights-of-the-disabled-people-with-a-flash-mob/


Научноизследователска дейност на 

студентите по проблеми на системата на 

социални услуги в община Русе  





ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕСТИЖ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИЯТА  

СОЦИАЛНА РАБОТА 
 

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

И ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛНА РАБОТА 




