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Практическо обучение 

      

     Една от най-важните насоки на 

практическото обучение на студентите е да 

им се предоставят възможности за 

придобиване на практически опит и 

усъвършенстване на умения по 

специалността в съответствие с 

потребностите на пазара на труда.   



Практическо обучение 

 Достъпът до практическо 

обучение улеснява в 

значителна степен прехода 

от образователната 

институция към пазара на 

труда. 

 Формираните практически 

умения повишават 

успешната професионална 

реализация на студентите 

на трудовия пазар. 



Практическо обучение 

 

 Досегът с 
потребителите на 
социални услуги, 
дава възможност на 
студентите за 
промяна на нагласите 
към хората в уязвимо 
здравно или социално 
положение. 



Посещение в дневен център за деца с 

увреждания 



Практическо обучение 

 

 Осъществяването на качествени практически 

занимания и формиране на практически знания и 

умения на студентите е невъзможно без 

изключителното съдействие на работодателите. 
 

 Потребителите на кадри осигуряват достъп на 

студентите до реални потребители и реални 

казуси със социална насоченост.  



Практическо обучение 
Технически университет 

Габрово има сключени 
договори за 
сътрудничество и 
съвместна дейност с над 
10 социални заведения и 
услуги, 
неправителствени 
организации и други 
институции в областта на 
социалните дейности.  

 



Практическо обучение 

 Община Габрово – Дирекция „Образование 

и социални дейности”* 

 

 *Договорът за сътрудничество и съвместна 

дейност с Община Габрово в качеството си на 

доставчик на социални услуги дава възможност 

студентите да посещават множество социални 

услуги – делегирана държавна дейност: 



Община Габрово – доставчик на СУ 

 

 Домашен социален патронаж 

 Звено „Майка и бебе” 

 Клуб на пенсионера 

 Дневен център за стари хора 

 Център за социална рехабилитация и интеграция на 
деца от аутистичния спектър 

 Център за обществена подкрепа – Община Габрово 

 Общински съвет по наркотични вещества и 
Превантивно-информационен център   

 Център за настаняване от семеен тип за деца с 
увреждания (кв. Борово и кв. Трендафил) 

 

 

 
 

 



Дневен център за стари хора 



Община Габрово – доставчик на СУ 

 Дом за възрастни хора с физически 
увреждания 
 

 Комплекс за деца (бивш ДМСГД)– кв. Велчевци: 
Център за майчино и детско здраве; Център за 
ранна интервенция за деца от 0 до 3 год;Дневен 
център за деца с увреждания;ЦНСТ за деца с 
множество увреждания; 
 

 Комплекс за социално-здравни услуги за деца 
и семейства (Общностен център) – по проект 
на МСТП, финансиран от Световна банка 



Община Габрово – доставчик на СУ 

 

 Община Габрово е с развита социална 

инфраструктура, разнообразни 

социални услуги, което дава възможност 

за голям избор на студентите при 

осъществяване на своето практическо 

обучение. 



Посещение в звено Майка и бебе 



Социални услуги – възложени на външни 

доставчици 

 Дневен център за 
пълнолетни лица с 
увреждания – Фондация 
Бъдеще и закрила за лица с 
интелектуални затруднения. 

 Дневен център за деца с 
увреждания – Фондация 
Грижи за деца с увреждания 

 ЦСРИ – ТСО на слепите; 

 ЦОП и ЦНСТ за здрави деца 
– Сдружение „SOS Детски 
селища” 

 ЦОП – НПО – ИМКА - 
Габрово 

 



Дни на отворените врати в дневен център за деца 

с увреждания 

 

 



Други социални услуги и НПО 

 Сдружение „Социален диалог 
2001”  

 Сдружение „Равен старт-2008“ 

 Дирекция Социално 
подпомагане Габрово 

 Защитено жилище – с. Царева 
ливада, общ. Дряново – 
доставчик – Дружество УПУЛ 

 Комплекс за социални услуги 
за деца (ЦОП, Дневен център за 
деца и младежи с увреждания, 
Наблюдавано жилище), със 
седалище – гр. Севлиево – 
доставчик – МСС - България 

 



Областен информационен център – 

община Габрово 

 



Предимства на практическото 

обучение в ТУ Габрово 

 Предимство при осъществяването на 
практическите занимания на студентите от 
специалност „Социални дейности” в ТУ – 
Габрово: 

 Голям брой социални заведения с различен 
профил потребители на територията на Община 
Габрово; 

 Множество неправителствени организации, 
обхващащи широк кръг от уязвими групи; 

 Множество доставчици на социални услуги с 
доказан опит и утвърдени на пазара на труда.  



Областен информационен център – 

община Габрово 



Предимства на практическото 

обучение в ТУ Габрово 

 Улеснява прехода от 
образователната институция към 
работното място и повишава шанса 
за успешна реализация на 
студентите на трудовия пазар; 

 

 Подпомага и насърчава 
изграждането на стабилни 
партньорства между университета и 
работодателите; 

 

 Стимулира студентите за участие в 
допълнително практическо 
обучение в реална работна среда; 

 



Изнесено практическо обучение в КСУДС 

– гр. Севлиево 



Предимства на практическото 

обучение в ТУ Габрово 
 Стимулира нарастването на 

броя на студентите, които си 
намират работа 
непосредствено след 
дипломирането; 

 

 Осигурява предпоставки за 
осъвременяване на 
преподаваните дисциплини и 
теми според нуждите на 
пазара на труда; 

 

 Подпомага създаването на 
устойчиви механизми и 
възможности на 
работодателите за подбор на 
студенти, доказали умения в 
реална работна среда, и за 
непосредственото им 
включване на пазара на труда. 



Посещение в НСОРБ 



Организиране на практиката 

Практика I 

 Първоначалното практическо обучение на 
бъдещите социални работници започва с групови 
посещение и наблюдения в различни социални 
институции.  

 Практиката е с продължителност 120 часа за 
студенти редовно обучение и 60 часа за студенти 
задочно обучение и се осъществява по 
предварително изготвен график за посещения, 
съгласуван с работодателите.  

 Участници са студенти втори курс 



Практика I 

 Целта на този начален 

етап от практическата 

подготовка е студентите 

да се запознаят със 

същността и спецификата 

на професионална 

дейност в социалните 

услуги и да се 

ориентират в явленията и 

процесите, протичащи в 

реална работна среда.  



Практика II 

 Следващо по-високо ниво в практическото обучение на 
студентите. Участници – студенти, трети курс. 

 Практиката е с продължителност 120 часа за студенти 
редовно обучение и 60 часа за студенти задочно 
обучение; 

 Осъществява се по предварително изготвен график за 
посещения, съгласуван с работодателите. 

 Всеки студент получава дневник, в който отразява 
задачите, поставени за изпълнение от преподавателя-
отговорник за текущото провеждане на практическото 
обучение. 

 Целта е обучаемите, направлявани и консултирани от 
специалистите, да започнат да осъществяват 
самостоятелна социална дейност, т.е. от непосредствени 
наблюдатели да влязат в ролята на реално практикуващи.  

 



Практика II 

 В съдържателен план Практика II е насочена 
към надграждане на базисните знания и 
умения, придобити в предходния етап от 
практическата подготовка. 

 В зависимост от конкретните условия и ресурсна 
осигуреност, студентите имат възможност да посещават 
една или няколко социални институции с различни по 
характер функции и дейности.  

 Идеята тук е студентът сам да избере, в коя социална 
услуга би желал да осъществи своята практическа 
дейност.  



Преддипломна практика 
 Последният, завършващ етап от практическото обучение 

на студентите. Участници – студенти четвърти курс 

 

 Практическото обучение приключва след 
осъществяване на необходимия хорариум от 60 часа в 
съответната социална услуга или организация. 

  

 Представя се заверен дневник и курсова работа, 
отразяваща дейностите на студента, които е наблюдавал 
и/или осъществявал, както и задачите, които е 
изпълнявал самостоятелно или съвместно със социален 
работник, експерт или друг специалист от съответната 
социална услуга или институция. 

 



Преддипломна практика 

 Развиване на работни взаимоотношения с 

обслужваните лица; 

 Развиване на работни взаимоотношения с 

другите специалисти; 

 Демонстриране на ангажираност към 

конкретните проблеми и трудности на 

потребителите; 

 Проявява на толерантност и положителна 

нагласа към обслужваните лица  



Отзиви на работодатели от участието на 

студенти-практиканти в дейността и пряката 

работа в социалните услуги: 

 След приключване на практиката, студентите 

представят дневник заверен с подписи и печати 

от ръководителите на базовите организации, 

където е проведена практиката.  
 

 В тези дневници работодателите/ръководителите 

на практиката имат възможност да отразят 

своето мнение, отзиви и впечатления от 

студентите-практиканти. 



Удовлетвореност на работодателите 

 Степента на удовлетвореност на работодателите се доказва от 
попълнените отзиви в дневниците за Практика I, Практика II и 
Преддипломна практика 
 

 Посочените преобладаващи мнения са в положителна насока и 
показват заинтересоваността на студентите и големия интерес към 
съответната социална услуга или организация: „Практиканта се 
представи много добре с поставените му задачи. Запозна се с 
организацията и нормативната база в социалната услуга”- мнение, 
споделено от ръководител на практиката в Дневен център за деца с 
увреждания, Габрово за студентка III курс, спец. СД.  

 

 Друго мнение, доказващо висока степен на удовлетвореност: 
„Стажанта показа желание за работа с децата и младежите и се 
включи в дейността на социалния работник. Показа добри познания 
по специалността” - мнение, споделено от ръководител на 
практиката в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. 
Севлиево, за студентка III курс, спец. СД.  



Отзиви на работодатели от участието на 

студенти-практиканти в дейността и пряката 

работа в социалните услуги: 

 

 В дневниците са посочени и мнения доказващи активното 
включване в ежедневната работа на съответната социална услуга:  

 

 „Студентката се запозна с документацията и нормативната 
база на Защитеното жилище. Участва заедно с персонала във 
всички мероприятия, касаещи ежедневието на клиентите” - 
мнение, споделено от ръководител на практиката в Защитено 
жилище за лица с умствени затруднения – с. Царева ливада, общ. 
Дряново, за студентка IV курс, спец. СД. 

 

 „Подхожда отговорно към поставените изисквания за 
изпълнение на практическите занимания. Стреми се да прилага 
на практика теоретичните познания….” - мнение, споделено от 
ръководител на практиката в Център за обществена подкрепа към 
SOS-Детски селища - Габрово, за студентка IV курс, спец. СД. 



Отзиви на работодатели от участието на 

студенти-практиканти в дейността и пряката 

работа в социалните услуги: 

 Важно е да се 

отбележи 

положителната 

нагласа от страна на 

работодателите, което 

проличава от 

отделеното време и 

внимание към 

студентите. 



Отзиви на работодатели от участието на 

студенти-практиканти в дейността и пряката 

работа в социалните услуги: 

 ……..дискутирахме теми, относно реални случаи 
в социалното заведение” - мнение, споделено от 
ръководител на практиката в Звено Майка и бебе 
– гр. Габрово, за студентка III курс, спец. СД. 

 

 „Студентката с интерес и с желание посещава 
Дневния център. Задава интересни въпроси, 
любознателна с видимо желание за работа с 
тази целева група” - мнение, споделено от 
ръководител на практиката в Дневен център за 
стари хора – гр. Габрово, за студентка II курс, 
спец. СД. 



Отзиви на студентите от участие в 

практическото обучение 

 Студентите откриват в практическото 

обучение възможности да покажат своите 

умения,  

 да бъдат забелязани от работодателите,  

 да бъдат оценени  

 и като резултат – да получат шанс за 

професионално развитие. 

 

 



Отзиви на студентите от участие в 

практическото обучение 

 Отново посочените преобладаващи мнения са: „Доволен 
съм от проведената практика”, както и „Доволен съм от 
посетените институции”.  

 Някои студенти акцентират върху създадените 
положителни впечатления от страна на специалистите: 
„Специалистите бяха много отзивчиви”, или „Социалните 
работници показват голям професионализъм при 
осъществяване на социалната работа”, „Удовлетворен 
съм от проведената практика и създадените контакти 
със специалистите в социалната услуга”.  

 Изцяло преобладават положителните мнения на 
студентите към специалистите и техните ментори в 
социалните услуги.  



Благодаря за вниманието!  

 

 

ас. Пламен Колев 

Катедра: ССН 

Факултет “Стопански”  

ТУ-Габрово 

 


