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В академичната подготовка на студентите 

от специалност „Социални дейности“ се 

открояват няколко аспекта-теоретичен, 

практически, художествено-творчески и 

спортен. 



Качествената подготовка на бъдещите 

социални работници изисква пълен 

синхрон между теоретичния и 

практическия модул на обучението.  

Предмет на презентацията са 

практическите форми на обучение на 

студентите от специалност „Социални 

дейности“ 



Практическите форми са разгърнати в 

аудиторен и извънаудиторен вариант. В 

аудиторната група по учебен план спадат 

дисциплините: социален тренинг, 

институционален стаж, супервизия и 

държавния стаж.  



Социалният тренинг е интересна за 

студентите учебна дисциплина. Провежда 

се в рамките на втория и третия семестър 

от обучението. Студентите се разпределят 

по групи чрез свободен избор. Задачата по 

време на първия етап  е построяването на 

собствен дом  в рамките на точно 

определена субсидия, като тук се включват 

подробно описание и оценка на обекта с 

отчитане на плюсовете и на минусите, 

откъсване от реалността, разработване на 

план-приземяване на идеята като реално 

постижима. 



По време на втория етап от провеждането 

на социалния тренинг пред студентите стои 

задачата да планират, проектират и да 

изградят социалната институция на 

бъдещето. Разпределението на групите е 

също чрез свободен избор. Бюджетът е 

неограничен.  

Груповата работа, свързана с 

реализирането на заданията активизира 

уменията за социална активност на 

студентите и подпомага развитието на 

мениджърските им способности, 

необходими за бъдещата им успешна 

професионална дейност. 

 



Институционалният стаж е организиран чрез 

ротационния и мобилния принципи, което дава 

възможност на студентите да опознаят в 

практически план спецификата на широкия 

спектър от социални услуги. Началото му се 

поставя още от втория семестър на втори курс, по 

време на който студентите посещават в рамките на 

предварително фиксиран в учебния график ден 

различни по спецификата на дейността си 

социални институции на територията на община 

Стара Загора. В трети и четвърти курс се 

увеличава броя на часовете за провеждането му, 

както и се разширява кръгът от задачи, които 

студентите решават. 



ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ И 

ДЪРЖАВЕН СТАЖ: 

 Систематизиране и разширяване на теоретичните 

знания за разрешаване на конкретните 

професионални задачи; 

 Развитие на практическите умения и навици за 

професионална дейност; 

 Овладяване на знания и умения за организация и 

управление на социалните институции; 

 Участие в организацията и провеждането на 

специални мероприятия в социалните 

институции- бази за практическо обучение на 

студентите. 

 



 

 

 На финалния етап от държавния практически 

изпит присъстват директори на институции, в 

които се е провеждал стажа, което повишава 

отговорността на студентите за коректно 

представяне на информацията.  

 



В РАМКИТЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „СУПЕРВИЗИЯ“ 

АКЦЕНТЪТ СЕ ПОСТАВЯ ВЪРХУ НЕЙНИЯ РЕФЛЕКСИВЕН 

АСПЕКТ, КОЙТО ВКЛЮЧВА: 

1. Осмисляне на теоретичните знания и 

практическия опит в професионалната област. 

2. Осмисляне на собствените емоционални 

състояния и преживявания в професионалната област. 

3. Стремеж към разбиране на 

клиента/потребителя. 

4. Тенденции на идентификация със супервизора. 

5. Ангажиране на собствените впечатления, 

преживявания и опит. 

6. Постигане на преценка, промяна, нови 

разбирания и решения за начини на действие. 

 



Като интересна форма за извънаудиторна 

практическа работа през последните години се 

утвърдиха  пътуващи семинари.По време на 

провеждането им студентите от специалност 

„Социални дейности“ посещават организирано 

социални институции с различна специфика на 

дейност, както и се запознават на място със 

социални услуги в общността. Утвърдени са 

институции с разположение в различни области 

на страната, като целта е през различните 

години да се посещават различни институции. 



Благодарение на тези пътуващи семинари 

се създадоха и утвърдиха изключително 

ползотворни връзки между катедра 

„Социални дейности“ на Тракийски 

университет, Стара Загора и институции за 

социална работа, интеграция и 

рехабилитация за деца и лица с 

интелектуална недостатъчност, 

психофизически нарушения, деца и лица в 

риск и неравностойно положение, лица, 

лишени от свобода и при лица, напуснали 

пенитенциарните заведения. 



Пътуващите семинари се оказаха 

изключително интересни и ползотворни за 

обучението и практическата работа на 

студентите. Самите те проявяват голям 

интерес към тях и за момента са част от 

обучителния процес. Членовете на 

посещаваните институции с готовност се 

включват с беседи и презентации за 

работата на социалните работници, 

психолозите и останалия персонал в тях. 



 Утвърдена в години форма на извънаудиторни 

срещи са Философските кафенета. Те се 

провеждат по уговорка извън сградата на 

Медицински факултет, с предварително 

обявени теми на беседите и дискусиите. 

Интересът на студентите извежда теми като: 

трудът и смисъла от него; щастието и неговата 

непостижимост; Изтокът и Западът като 

сблъсък на мистичното и разсъдното и др.  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 


