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 Дисертационният труд „Подготовката на 
специализирания възпитател във Франция“ е обсъден на 
заседание на катедра „Предучилищна и начална училищна 
педагогика“, Факултет по педагогика към ЮЗУ „Неофит 
Рилски“ – Благоевград и е насочен за защита. 
 
  Дисертационният труд е в обем от 212 страници. В 
рамките на изложението са включени 8 таблици и 14 фигури. 
Използваната литература включва общо 200 заглавия, от 
които 78 са на кирилица, а останалите са на латиница. 
Източници са 29,  литература – 171. 
 Трудът е структуриран в увод, три глави, заключение 
и приложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Защитата ще се състои на 04. 07. 2012 г. от 12.00 часа 
в Заседателна зала № 412, УК - 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски.“ 

 
 Материалите по защитата са на разположение в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ – Ректорат, етаж 1, кабинет № 106. 
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УВОД 
 

 През последните години интересът към явлението 
„социална работа“ нарасна значително в световен мащаб. Това е 
резултат от глобалните тенденции в съвременния свят, които 
обхващат всички основни сфери на  обществения живот – 
икономическата, социалната, науката, образованието, екологията. 
Социално-политическите трансформации, социалните трудности, 
съществуващата политическа и икономическа нестабилност, 
увеличаването на социалната диференциация, бедността, процесът 
на застаряване на населението, растящите проблеми на 
международната миграция, породена от масова безработица, 
обхванаха цялото земно кълбо. Нараства значението на 
общочовешките ценности. Постоянно се увеличава броят на хората, 
за които на преден план излизат потребностите и мотивите за 
намирането на по-добре платена и по- съдържателна работа и 
съответно място на живот независимо от националната 
принадлежност и гражданство. Разгръщат се процесите на 
интернационализация и унификация. При тези условия социалната 
работа, без да е изчерпала своите възможности за намеса „предлага 
уникално вникване в социалните, икономическите и политическите 
промени“ (Cree, 2008: 307). Това повишава актуалността на 
теоретичното осмисляне на нейната същност и изисква трансфер и 
адаптиране на опита на развитите страни в тази сфера. 
 Многостранността на коментираните обществено-
икономически проблеми естествено обхващат и проблемите 
относно подготовката на социалните работници в Европа и по 
света. Закономерно проблемът за повишаване качеството на 
образованието на кадрите в социално-педагогическата сфера 
придобива все по-голяма обществена значимост и професионална 
актуалност. Разбира се такива проблеми не са нови за научната 
литература, които са и обект на различни области на познанието – 
медицинска, педагогическа, психологическа. 

Резултатите от предварителното теоретично проучване в 
областта на българското сравнително образование показват, че 
проблемът за образователни заимствания с развитите европейски 
страни все още има възможности за научен обмен, което оправдава 
нашите научни намерения за сравнително изследване по-специално 
на опита и постиженията на Франция. Основанията за избора ни са 
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в коментираните социални събития и многобройните „ефекти“ от 
тях, които поставят множество предизвикателства и изисквания 
пред професионалното образование на кадрите в социалния сектор. 
В търсенето на успешно решение за подобряване на подготовката 
на кадрите в социално-педагогическата сфера е възможно именно 
Франция да е изключително подходящият пример за България.  

Декларираните намерения дават основания за някои 
понятийно-терминологични отношения изведени тук като работни 
понятия в настоящото изследване. 
 На съвременния етап съществуват множество различни 
становища по въпроса за съдържанието на професията, респ. 
подготовката на социален работник/социален педагог, както и за 
същността на „социална работа“ и „социална педагогика“. Поради 
спецификата на избраната научна проблематика и тъй като във 
формулировката на избрания предмет се извежда Франция, още тук 
трябва да се посочи, че определящо за разбирането на понятието 
социален работник е сборното наименование на помагащи 
специалисти. Понятието „социална работа“ е „събирателно“ във 
Франция и включва конгломерат от професии, но не съществува 
професионална длъжност социален работник. Като следствие от 
тази „основна идея“ и по отношение характера на дейността, 
специализираният възпитател е вид социален работник, който 
извършва социално-възпитателна дейност. Същевременно следва 
да се отбележи и фактът, че това е критерият, „според който, без да 
е официално декларирано, у нас също се прави разлика между 
социални работници и социални педагози.“ (Петрова & Владинска, 
1994: 29). Анализирайки професията социален педагог като вид 
социален работник, Н. Петрова посочва, че „специализираните 
възпитатели са тези социални работници, които се намесват повече 
за постигане на определена личностна промяна. Те могат да 
работят в отворена среда, могат да работят и в институция. Те се 
специализират в зависимост от възрастта (за работа с новородени 
деца, юноши и пр.) или според проблема (с деца и възрастни с 
увереждания, с поведенчески проблеми и пр.)“ (Петрова, 2005: 
336). Следователно, именно социално-възпитателната дейност на 
социалния педагог в България и на специализирания възпитател 
във Франция е основанието, което дава възможност за сравнителна 
гледна точка. 
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 Обектно-предметните отношения, засегнати още в избора 
на темата, тук се определят съобразно своята обективност, 
очевидност, системност, структурираност. Затова ОБЕКТ на 
конкретното изследване е подготовката на социалните 
работници във Франция. Тъй като е социален факт и иновационно 
явление, подготовката на социалните работници във Франция 
отразява присъщите за общественото развитие и съвременното 
образование принципи и практики, закономерности, организация, 
характеристики и постижения. В такъв смисъл подготовката на 
социалните работници във Франция е социален феномен, който 
притежава свойствата обективност (фактът на неговото 
съществуване), очевидност, региструемост, структурираност, 
системност, обобщеност и затова може да се проучва, измерва, 
сравнява и пр. Макар че притежава характеристиките на 
професионалната подготовка въобще, все пак подготовката на 
социалните работници във Франция се отличава със своеобразие и 
специфика, които я правят „възлово“ звено в сферата на 
професионалното обучение. От друга страна – именно 
подготовката на социалните работници във Франция и в частност 
подготовката на специализирания възпитател предлага 
разнообразни възможности за заимстване на идеи, за адаптиране на 
практики, за търсене и предлагане на решения, които в реалността 
на българските социално-педагогически условия да предизвикват и 
стимулират научни дейности в сравнителна посока. 
 Отразявайки логически и закономерно изучаваната научна 
същност на обекта, съобразно научната и приложна значимост на 
избраните и коментирани проблемни полета, за ПРЕДМЕТ на това 
изследване се определя процесът на професионална подготовка 
на специализирания възпитател във Франция. 
 Тъй като във формулировката на избрания предмет на 
преден план се извежда подготовката на специализирания 
възпитател във Франция, още тук следва да се посочи, че 
определящо за разработвания проблем е изясняване на същността и 
спецификата на профила на обучението на специализирания 
възпитател. Това от своя страна съдейства за по-добро осмисляне 
на спецификата на проблемите в професионалната подготовка и 
води до разкриване на структурни и функционални противоречия в 
подготовката на социалните педагози в България.  
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В контекста на декларираните научни намерения за ЦЕЛ 
на настоящото изследване се извежда проучване на френския модел 
при подготовката на специализирания възпитател с 
възможностите за усъвършенстването на обучението на 
социалните педагози в България. 

Съобразно теоретичния и сравнителен анализ на идеите и 
организационния опит е допустимо да се приеме за оправдано 
научното търсене на утвърден европейски модел, прилаган във 
Франция и интегриращ добри практики за подготовката на 
студентите в областта на социалната работа. Аргументите са в 
няколко взаимосвързани причини:  

- едната от тях кореспондира с „прохождането“ на 
университетските специалности „Социални дейности“ и „Социална 
педагогика“ в България; 

- втората е пряко следствие от социално-икономическите 
процеси, които се развиват през последните две десетилетия у нас и 
засягат всички сфери на обществения живот: политическа и 
икономическа нестабилност, увеличаване на социалната 
диференциация, процеса на застаряване на населението, растящите 
проблеми на миграцията, породена от масова безработица и т.н.; 

- третата, но не на последно място по значение причина е, 
че с присъединяването на България към Европейския съюз 
българският образователен пазар се превърна в неразделна част от 
Европейското пространство за висше образование - реалната среда, 
в която функционират българските висши училища. 

Актуализирането като процес за развитие на българската 
социална педагогика следва да се апробира на базата на 
сравнителен анализ на данни по критериите: прием на студентите, 
съдържание на обучението, завършване на обучението, отнасящи се 
за специализирания възпитател във Франция и за социалния 
педагог в България.  

Съобразно избраните предмет и цел на изследването върху 
подготовката на специализирания възпитател във Франция са 
определени следните ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Да се проучат и коментират в исторически план развитието 
на социалната работа и образованието в социалната сфера 
в Европа и тенденциите за развитието на професията 
„социален работник“ във Франция; 
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2. Да се анализират и конкретизират основните елементи на 
професионалната подготовка на специализирания 
възпитател във Франция;  

3. Да се структурира и операционализира профила на 
специализирания възпитател във Франция и неговата 
професионална подготовка.  

4. Да се формулират препоръки за усъвършенстване на 
обучението по социална педагогика в България. 

 След като в научно-теоретичен план се приема за особено 
актуална подготовката на специализирания възпитател във 
Франция, закономерно е допустим всеки опит за изследване на 
такъв утвърден модел за подготовка на такъв тип специалисти с цел 
повишаване на качеството на образованието на кадрите в социално-
педагогическата сфера има свое научно-теоретично и практико-
приложно значение. 

НАУЧНАТА ТЕЗА на нашето изследване е, че след като 
френският опит за професионално образование е утвърден модел за 
Европа, неговите успешни практико-приложни подходи и методи 
може да се окажат актуални и за нашата социално-педагогическа 
практика. В този контекст е допустимо очакването, че прилагането 
по подходящ начин на идеи и елементи от подготовката на 
социални работници във Франция ще повиши ефективността на 
професионалното образование и ще улесни интеграционните 
процеси на България със страните от Европейския съюз в областта 
на обученията в социалната сфера. От такъв аспект сравнителното 
проучване на подготовката на специализирания възпитател във 
Франция също е социално-педагогически злободневно и с 
обективно значима постижима изследователска цел. Затова е 
допустимо предположението, че заимстването от добрия френски 
опит относно подготовката на специализиран възпитател ще даде 
положителен ефект за повишаване качеството на компетенциите на 
българските социални педагози и социални работници. 

В рамките на сравнителния анализ, като стимул за 
промени, има основания да се обсъди подготовката на 
специализирания възпитател в по-общ контекст. В този смисъл 
значимостта на коментираните проблемни полета, тяхната 
концептуализация и методологична обоснованост ориентират 
настоящото изследване в три плана, всеки със собствени междинни 
цели: 
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- в обществен план – значението на сравнителния анализ се 
състои както в очертаване на спецификата на проблемите в 
образованието на социалните педагози, така и в осмислянето на 
възможности за усъвършенстване, в този план и за преосмисляне на 
целите, задачите и резултатите, произтичащи от обучението. И като 
се анализира различното, в случая подготовката на 
специализирания възпитател във Франция, да се търсят 
възможности и адекватни решения за повишаване качеството на 
подготовката на студентите от специалност „Социална 
педагогика“;  

- в теоретичен план – сравнителният подход прави 
обучението по социална работа международно ориентирана 
система. Той е ключът към разбирането и обяснението на 
случващото се в областта на обучението по социална работа. С 
други думи, не може да се разбере този „корпус от знания“ без 
сравнителната гледна точка. В този смисъл на теоретично равнище 
е обоснована необходимостта от сравнително изследване на 
историята на социалната работа в Европа, като приоритетно е 
анализиран френския опит по социализирането (структурирането) 
на социалните услуги (дейност) и как в исторически аспект 
различните „форми на помощ“ способстват за възникването на 
дейности, породили по-късно професията на социалния работник и 
от сравнителен преглед на състоянието на обучението и 
подготовката на социалните работници в различните страни, 
зависима и значима от съществуващите образователни традиции, от 
една страна, от друга – със социалните и културни политики, и с 
разнообразните практики на социалната работа от трета страна;  

- в практико-приложен план – сравнителният анализ на 
мрежата от обучения на специалисти в областта на социалната 
сфера във Франция и картината на участниците в нея позволява 
усъвършенстване на формите, организацията и образователните 
принципи и практики на обучението на социалните педагози.  

Основните принципи, подходи и методи на изследването 
са „традиционните” за научната работа в съвременния свят. Затова 
основните принципи, с които всяко сравнително педагогическо 
изследване трябва да се съобразява, са водещи и при настоящото 
изследване – плурализъм в мисленето на изследователя; 
приемственост в развитието на социокултурата; исторически 
континуум на промените в образователната действителност; 
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конкретно-научен обективизъм в оценките за изследваните 
социално-педагогически явления и др. 

С „ранг” на методологичен за настоящото сравнително 
педагогическо изследване е системният подход, който позволява 
да се разкрива в динамика всеобщата връзка на развитието в 
обществото, а в частност и на образователните явления и процеси. 
Системното изследване на свръхсложната социална система от 
социално-образователните взаимодействия има предимствата да 
открива и оценява техните постижения и заимствания. 

Аналитичният подход към педагогическото наследство и 
тенденциите на съвременното образование осигурява по-
задълбочено тълкуване на сравняваните явления и изясняване 
същността, значението и реалните постижения в съответната 
социално-педагогическа сфера на изследваните държави (по Д. 
Мур, Б. Ръсел, Л. Витгенщайн). По принцип съпоставянето като 
метод предполага и научен анализ на фактите за историята, за 
състоянието и перспективите при развитието на изследваното 
социокултурно или социално-образователно явление. 

Хронологичният подход в известен смисъл също има 
методологично значение за настоящото изследване, тъй като 
осигурява поглед върху последователността, приемствеността и 
заимстванията в процесите на развитие и съвременно състояние на 
изследваните социално-образователни явления. При този подход от 
особено значение е личността на учения, тъй като от неговото 
съвестно и отговорно гледище в голяма степен се предопределя и 
оценката му за наблюдаваните събития и процеси, съответните 
изводи и препоръки. За да се изясни и сравни от неутрални позиции 
структурата и на отминалата, и на съществуващата реалност по 
подготовката на социалния работник в България и Франция, както 
и съпоставянето на техните злободневни потребности и 
перспективни възможности, нашето проучване отчита и идея на Н. 
Хартман за битието като обективност.  

Съответно на целта и задачите на изследването в 
настоящото изследване са използвани следните методи на научно 
изследване: 

- за научна систематизация и обобщение на фактите и 
явленията, свързани с историята и развитието на социалната работа 
в Европа (Франция): теоретичен анализ на нормативни документи, 
научни публикации и статистически данни за професионалното 



 
 
 

11 
 

образование на социалните работници във Франция; формално-
логически и дедуктивен метод; 

 - за анализ на документите и фактите от различните 
обществено-икономически епохи във връзка с разкриване 
тенденциите в развитието на професията на социалния работник 
във Франция: историко-хронологичен  метод; сравнителен анализ 
на състоянието на обучението и подготовката на социалните 
работници в различните европейски страни; обобщаване на 
проекции на френския опит в подготовката на специализирания 
възпитател върху обучението по социална педагогика в България;  

- за разкриване на реалното състояние на подготовката 
относно качеството и полезността на обучението (нагласа, мотиви, 
отношение и оценка на осъщественото обучение и значението му за 
бъдещата професионална реализация): анкетен  метод, приложен 
към студенти от IV курс, ОКС „бакалавър”, обучаващи се в 
специалност „Социална педагогика“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 
последните три години; математико-статистически методи за 
обработване на резултати. 

Анализът в настоящото изследване е реализиран на базата 
на следните основни критерии и показатели:  

 Прием (базиран на пазарни прогнози; информиран 
избор и предварителна мотивация; специализиран 
изпит); 

 Обучение (ясно дефинирани области от 
компетенции (стандартизирани учебни планове); 
поетапно формиране на компетенциите (редуване 
на теория и практика); възможност за валидиране 
на опита).  

 Дипломиране (сертифициране на конкретни 
компетенции; интегриране на завършилите в 
работния процес). 

В същността си научното изследване е теоретико-
педагогическо, организирано съобразно конкретните изисквания за 
провеждане на подобен тип изследвания. Проучването е проведено 
в рамките на няколко етапа по отношение своя организационен 
план, а именно: 
 Първи етап (2009): 
 Теоретико-концептуален етап, разглеждан като 
подготвителен, е свързан с проучване на литературни източници по 
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проблема с цел определяне на основните параметри на 
изследването и изграждане на авторската концепция. 
 Втори етап (2010-2011): 
 Същински етап, свързан с уточняване на дизайна и 
провеждане на теоретико-аналитична дейност. Същинският етап 
включва: събиране и обработване на статистически данни относно 
състоянието (статуса) на подготовка на социалните работници във 
Франция (теренно проучване) – „педагогическо пътешествие” до 
Регионален институт по социална работа (IRTS de Lorraine) и 
Университета „Paul-Verlaine“ в гр. Мец (понастоящем L’université 
de Lorraine). За базов материал са изпозлвани публикуваните 
годишни анкети на DRESS – Дирекция за изследвания, оценяване и 
статистика при здравното министерство, действаща към учебните 
заведения за социални професии във Франция, за периода 2006-
2010 г. (данни, таблици, графики и др.) и пилотно изследване със 
студенти от IV курс, ОКС „бакалавър”, обучаващи се в специалност 
„Социална педагогика“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
 Трети етап (2012): 
 Заключително-резултативен етап, свързан с обработка и 
интерпретация на получените резултати от изследването и 
извеждане на конкретни предложения за оптимизиране на 
обучението. 

Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, 
заключение, приложение, източници и литература. 

В увода се обсъжда актуалността на темата, концептуално-
методологическата рамка на изследването и неговите основни 
методологически (обект, предмет, цел, задачи) и методически 
компоненти (организация, етапи, методи, документална база). 
Основното съдържание е структурирано в три глави, обособени 
целенасочено и тематично. 
 Първа глава e посветена на възможностите за ефективно 
обучение, което да съдейства за повишаване качеството на тази 
дейност. Разработката е предимно с теоретичен аспект и включва 
резултати от анализи на авторски трудове и експериментални 
изследвания на наши и чуждестранни учени. На фона на настоящия 
европейски контекст чрез сравнителен анализ са коментирани 
важни аспекти от развитието на образованието по социална работа 
в Европа, независимо от различията в европейските образователни 
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системи, правното регулиране, традициите на отделните страни и 
въпреки националните различия в подходите и методите. 
 Втора глава съдържа резултатите от аналитико-
синтетично изследване на връзките и зависимостите между 
подготовката на социалните работници във Франция и 
предимствата в този вид обучения на специалисти в областта на 
социалната сфера. По целесъобразност в теоретико-приложен план 
са разгледани: видовете обучения на специалисти в областта на 
социалната сфера във Франция с техните възможности за 
професионална реализация и водещите образователни принципи в 
подготовката с иновационните моменти, които засягат концепцията 
за неговата ориентация и адаптация към условията на пазарната 
икономика. Съдържанието на втора глава отразява и резултатите от 
емпирично изследване относно състоянието (статус) на студентите 
обучаващи се по специалисти в областта на социалната сфера (до 
2010 г.).  Проучването има за цел да се формулират и някои 
препоръки за усъвършенстване формите и организацията на 
обучението по социална педагогика и в България. 
 Трета глава представя приложните дейности по 
изследването на избрания научен проблем. Анализирани са данните 
от проведеното анкетно проучване на три випуска студенти от IV 
курс, ОКС „бакалавър”, обучаващи се в специалност „Социална 
педагогика“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“, за разкриване нагласи, 
мотиви, отношение и оценка на осъщественото обучение и 
неговото значение за бъдещата им професионална реализация. 
Структуриран е профил на подготовката на специализирания 
възпитател във Франция за търсене на възможности и адекватни 
решения за повишаване качеството на подготовката на специалност 
„Социална педагогика“. Анализирани са и данните от направените 
сравнения на трите общи етапа („вход“, „процес на обучение“, 
„изход“) в осъществяването на подготовката на социално-
педагогическите кадри: специализирания възпитател във Франция 
и социалния педагог в България. В тази част на труда са включени 
и собствени идеи за насоки относно актуализиране на обучението 
по социална педагогика в България. 
 Заключението извежда обобщенията, изводите и 
препоръките, направени от автора в резултат на осъщественото 
теоретико-приложно изследване в областта на образованието на 
социални работници – по-специално относно възможности за 
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актуализиране на образованието на социалните педагози в 
България чрез подготовката на специализирания възпитател в 
сравнителен план. 
 Очакванията за научен принос на настоящия труд са по 
посока на възможностите за повишаване качеството на 
подготовката на студентите от специалност „Социална педагогика“ 
на базата на проучване добрите практики и основните елементи на 
професионалната подготовка на социалните работници, както и 
структурирането на професионалния профил на специализирания 
възпитател. Възможно е да се очаква, че в известен смисъл 
резултатите от това изследване може да открият нов акцент в 
българската педагогическа практика. В теоретичен план от 
значение са и анализираните форми, организация и 
образователните принципи и практики на обучението и 
подготовката на специализирания възпитател, както и 
коментираните важни аспекти от развитието на образованието по 
социална работа в Европа. 
 

ПРОФЕСИОНАЛИЗИРАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ 
ВЪЗПИТАТЕЛ  

 
 В процеса на общочовешкото развитие социалната работа 
винаги е съществувала в лексикона на различните общества, 
въпреки че невинаги е наричана по този начин. В своя исторически 
път социалната работа непрекъснато облагородява хората, 
динамизира обществата с идеите за социална справедливост, 
натрупва огромен „житейски опит”, като системно обединява в себе 
си организатори, ползватели и институции. Определено може да се 
твърди, че навсякъде по света историята на социалната работа е 
свързана с благотворителността (Чавдарова,  2007; Андреева, 2000), 
възниква като „благотворителност, религиозен дълг към човека и 
система от хуманни услуги“ (Корнюшина, 2004: 4) и „се проявява 
като мислосърдие, милостиня, филантропия - т.е. имащите оказват 
помощ на нуждаещите се, директно или чрез посредничество на 
организации, главно религиозни, толкова и такива, каквито те 
смятат, че е необходима и полезна“ (Петрова, 2001: 9). 
 Обаче, макар и с трайно присъствие в живота на хората от 
различните епохи, в сравнение с точните и хуманитарните науки 
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социалната работа е сравнително ново понятие: тя е и дисциплина, 
и „социална наука” (Schaefer, 2009: 59) и социална практика. 
 За да се проследи и коментира цялостно историята на 
социалната работа, са анализирани документи и факти, доказващи 
нейната роля и значението й за хуманната основа на управлението 
на важните държавни и обществени явления. 
 Професията на специализирания възпитател се появява 
през Втората световна война, по времето на режима във Виши, 
когато понятието за деца в неравностойно положение се налага в 
политическия контекст на окупираната от германците френска 
територия. Що се отнася до подготовката им, повечето работещи в 
социалния сектор младежи са скаути, водени предимно от добра 
воля, но без специална подготовка. Първото училище за 
специализирани възпитатели, ръководено от Жан Пино, е основано 
близо до Париж, в Монтесон. Паралелно с тази институция се 
„изграждат и други учебни заведения в предоставени срещу 
скромна сума замъци, които функционират с доброволци от 
движението на скаутите или от младежките строежи” (Vattier, 
1991). През 1943 г. съществуват само 4 такива центъра: в 
Монпелие, Лион, Тулуза и Монтесон. В 1950 г. има 14 
възпитателни центъра, а 20 години по-късно стават 29. Към добрата 
воля на първите възпитатели се добавя въвеждането на по-
институционализирани и по-усъвършенствани форми на 
подготовка и квалификация на персонала. Декрет № 67-138 и 
Наредбата от 22.02.1967 г. въвеждат Държавната диплома за 
специализиран възпитател (DEES), като премахват съществуващите 
след 1943 г. различни дипломи и уточняват начините за протичане 
на изпитите. През 1966 г. се приема колективната конвенция за 
деца и юноши в неравностойно положение, което се възприема от 
всички за етап от признаване статута на работещите в сектора. 
Обучението включва практически стажове, теоретични занятия и 
писане на монография. Първите дипломирани специалисти 
завършват през 1970 г. 
 Днес с основание се приема, че “образователното поле е 
демонополизирано, децентрализирано и изложено напълно на 
конкуренцията” (Chauvière, 2006). В съвременния глобализиращ се 
свят формирането и поддържането на конкурентоспособност в 
сферата на образованието е водеща задача на всички страни по 
света. Както етапите в развитието, така и централният проблем за 
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образованието по социална работа, залегнал в контекста на 
изложението, се различават в европейските държави. Основавайки 
се на обстойния, задълбочен и изчерпателен преглед, който прави 
А. Кампанини (Campanini & Frost, 2004; Campanini, 2007; 
Campanini, 2008), е направен опит да се изведат в резюме по-
важните моменти: по отношение на видовете институции, в които 
се предоставя такова образование, по отношение на период на 
обучение, по отношение на съдържателното „ядро” на обучението 
(дисциплините, съставящи учебната програма), по отношение на 
професионалната практика, по отношение на методиките на 
преподаване, по отношение на научните изследвания, както и по 
отношение на европейската ориентация. 
 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА 
СПЕЦИАЛИСТИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА 

 
 Във Франция социалната дейност не се смята за учебна 
дисциплина, а по-скоро за поле на действие (Hurtubise & 
Deslauriers, 2005: 46). Това схващане е малката френска особеност в 
Европа, затова и социалното обучение не е под шапката на 
университетите (Fourdrignier 2008: 101), а е част от 
професионалното обучение и е подчинено на Министерството на 
социалните дейности и солидарността. Механизмът за обучение на 
социалните работници във Франция през първото десетилетие на 
ХХІ век претърпява сериозна реформа, насочена към постигане на 
съответствие със съвременните европейски стандарти (Merle, 2011: 
7). Важен аспект в процеса на трансформация е т. нар. 
„децентрализация”, а едновременно с нея – и реформата на всички 
дипломи в сектора. 
 Възможните за нас изводи тук, съобразно задачите на 
изследването, закономерно следва да са свързани с констатацията, 
че децентрализацията налага да се изгради една по-ясна и 
изчерпателна визия за социалния сектор. Регионалните 
квалификационни схеми осигуряват пълно покриване на 
териториалните нужди от обучение. Наблюдението на връзката 
между изискванията на пазара на труда и подготовката на 
социалните работници, което е в основата на регионалната 
политика, се осъществява в рамките на многостранно 
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партньорство: държава, генерални съвети, социални партньори, 
обучителни структури, ученици и студенти. 
 Направеният от нас анализ на данните от националната 
статистика на Франция показват, че там социалното обучение се 
извършва в 356 учебни заведения, които са разпределени в 
средноголемите и големите градове на цялата територия на 
страната, с 676 секции за обучение с общ брой от около 54 000 
студенти в нивата от V до І. В действителност, когато се 
анализират различните „социални” професии, следва да се имат 
предвид професиите, свързани със социалната работа – за тях 
отговарят утвърдените 14 държавни дипломи, които са съобразени 
с Кодекса за Социалната дейност и семействата. Тези дипломи по 
традиция и до днес се характеризират с: “Ниво на диплома”, 
отговарящо за всяка една от тях за начина, по който се поставя 
спрямо Държавния зрелостен изпит/матура и по отношение на броя 
на годините за обучение след матурата. И тъй като социалната 
сфера е доста широка сфера и има своите равнища на обучение, 
съответно има и различни социални специалисти. Тези 14 на брой, 
издадени от държавата дипломи са разпределени в три групи, 
съобразно достъпа до подготовката, която предполага получаването 
им и професията, към която конкретният французин се е насочил, т. 
е.: • достъп до съответното обучение без матура; • достъп до 
обучението с положена матура;• достъп до обучението с диплома 
над матурата. 
 

Таблица № 1 
Равнища на дипломирания спрямо Държавния зрелостен 

изпит/матура 
БЕЗ МАТУРА 

Професии Подготвяни дипломи 
Продължителност на обучението 

Теоретично обучение Практическо обучение 

Медико-психологически 
помощник DEAMP 12-24 месеца: 495 часа 840 часа (24 седмици) 

Семеен асистент DEAF 18-24 месеца: 240 часа 60 часа 

Помощник в социалния живот DEAVS 9-36 месеца: 504 часа 560 часа 

Монитор-възпитател DEME 2 години: 950 часа 980 часа 
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Техник за социално и семейно 
въздействие DETISF 2 години: 950 часа 1 155 часа 

С ПОЛОЖЕНА МАТУРА /ЕКВИВАЛЕНТ 

Професии Подготвяни дипломи 
Продължителност на обучението 

Теоретично обучение Практическо 
обучение 

 

Социален асистент DEASS 3 години - 1 740 часа 1 680 часа (12 месеца) 

Съветник по семейна  
икономика DECESF 1 година - 1 610 часа 455 часа (16 седмици) 

Специализиран възпитател DEES 3 години - 1 450 часа 2 100 часа 
(15 месеца) 

Възпитател на малки деца DEEJE 3 години - 1 500 часа 2 100 часа 

Технически специализиран 
възпитател DEETS 3 години - 1 200 часа 

 
1 960 часа 
(15 месеца) 

С ДИПЛОМА  НАД  МАТУРАТА (МАТУРА+3) 

Професии Подготвяни 
дипломи 

Продължителност на обучението 

Теоретично обучение 
Практическо 

 
обучение 

 

Ръководен кадър на звено 
за социално въздействие CAFERUIS 330 - 400 часа 210 - 420 часа 

Семеен медиатор DEMF 490 часа 70 часа 

Социален инженеринг DEIS 700 часа 175 часа 

Директор на социално заведение CAFDES 700 часа 510 часа 

 
 Възможно е да се твърди, че във Франция мрежата от 
социални обучения е особено разнообразна, тъй като те са 
многобройни и различни по вид и степен (Fitzner & Ginies, 2008). 
Такова разнообразие на практика позволява придобиване на 
професионална квалификация от различни възрастови групи и с 
различно образователно равнище. За този ансамбъл от професии от 
една страна е налице един своеобразен парадокс – подготовка на 
социални работници преди дипломиране в средно училище, но от 
друга страна, този парадокс става по-разбираем, когато се отчита 
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възможността за предимствата, които предполага засиленото 
сътрудничество на професионален терен и производството на 
различни специалисти – изпълнителски и управленски кадри, 
поради факта че социалната работа е с много широк обхват на 
проявление. Последните реформи в социалните обучения на 
Франция се изразяват в “референции (постановления) за 
компетентност”, описващи точно компетентностите, които трябва 
да се придобият по време на обучението, определени от “област на 
компетентност”. Тези 14 на брой професионални сертификации 
валидират области на компетенции, необходими за реализирането 
на професионалния контекст на действие за различните социални 
специалисти. Този подход, уточнен в Националната схема за 
социална подготовка, се базира на едно определение за заемана 
длъжност и анализ на извършената от специалиста работа, който 
позволява да се определи референтността /référentiel/ на 
компетенциите. Тя пък способства за изграждането на референциал 
на сертифицирането, посочващ условията, в които придобитите 
компетенции ще бъдат оценявани и на референциал - /référentiel/ на 
обучението, уточняващ основните линии на организирането на 
обучението. 
 В обучението на социалните работници във Франция се 
наблюдават много иновационни моменти, които засягат 
концепцията за неговата ориентация и адаптация към условията на 
пазарната икономика. Въз основа на направените проучвания са 
очертани водещите образователни принципи в подготовката: 
 І. Организиране на валидирането на придобития опит 
(VAE).  Организирането на валидирането на придобития опит е 
важна мярка/диспозитив за всички участници в обучението. 
Реформата по валидиране на квалификациите – VAE, влязла в сила 
със закона за социално осъвременяване от 17.01.2002 г., води до 
облекчаване на обучението и дори до възможността за директно 
получаване на държавна диплома. Става въпрос за признаване на 
професионален и личен опит на хора, които от поне 3 години имат 
платен, неплатен или доброволен трудов стаж, свързан с 
изискваната диплома или академично обучение; 
 ІІ. Професионална насоченост на обучението с 
разнообразие в дейностите.  Разнообразието в дейностите е 
основен принцип в подготовката на социалните работници. Силен 
акцент е професионалната насоченост, като важен елемент от 
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спецификата на това обучение. Обогатеното с много реални 
ситуации и стажове обучение е добра основа за решаване на 
реалните проблеми в социалната сфера. е. 
 III. Обучение чрез последователно редуване/алтернанс. 
Редуването на обучение и практика е в основата на социалната 
подготовка, което способства практиката и теорията да се 
подхранват взаимно. Основната идея е, че това, което е необходимо 
за практикуване на професията, не се научава нито само в 
практиката, нито само на терен, а при взаимодействието между 
двете. Не става въпрос, обаче, за просто наслояване на периодите 
на обучение в Центъра за обучение и периодите за стаж. 
Редуването визира способността да се анализира – по възможно 
най-добрия начин – собствената професионална практика, 
благодарение на връзка между теорията и практиката в 
професионална ситуация. Този подход изисква постоянен диалог и 
обмен при взаимодействието на три характерни полюса: 
студент/стажант, професионалист/обучител-терен, 
обучител/преподавател, като всеки един от тях е в състояние да 
възприема критично своите представи и да умее да ги съпоставя с 
другите в интерес на напредъка в работата. „В една система се 
обединяват всички участници в процеса – от предприятието, 
обучителната организация и обучаващия се, което предполага 
съществуванеето на ясни за всички проекти и цели” (Frere-Pierson, 
1999: 108). 
 ІV. Принцип на трансверсалност. Трансверсалността цели 
да се обменят подходите и гледните точки, т.е. да се анализира и 
действа при различни участници/актьори, ползватели/публика и 
институции, като се заема ясна позиция и се установи взаимно 
разбирателство.Различните служби в институтите участват в 
общата дейност по трансверсален анализ, всяка в своята 
специфична област, с цел да се развият способности за анализ, 
разбиране и действие и да благоприятства колективната работа на 
студентите, както помежду им, така и с професионалистите, за да 
могат бъдещите специалисти да придобият базова култура и да 
изградят отворена професионална идентичност. 
 V. Социално израстване и професионална мобилност. 
Социалното израстване  е основен принцип в обучението на 
социалните работници във Франция. То позволява: • Да се 
достигне до качествено обучение чрез форми на преквалификация 
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за хора, които не са заети пряко; • Да се разнообразят начините на 
достъп до обучение и квалификация чрез валидиране и по 
индивидуален път; • Да се интегрира висшето обучение по 
социална дейност към предходната квалификация чрез междинни 
форми на обучение; • Да се напредва в професионален сектор, 
чиито професии и функции непрекъснато се променят; • Да се 
подпомага избора на нова професия. 
 VІ. Партньорство, контакти/ интерфейс, работа в 
мрежа. Качеството на обучението се дължи в голяма степен на 
сътрудничеството между различните участници в процеса. Това е 
продиктувано от необходимостта да се отговори на нуждите от 
сближаване и избягване на разпиляването в обучението: взаимни 
действия, структуриране и сътрудничество, оформяне на 
партньорски конвенции между институциите. По този начин се 
създава основа за трайни връзки и гаранция за приемственост 
между поколенията. 

 
 

Статус на студентите по социални обучения (до 2010 г.) 
 
 Нашето сравнително изследване покрива данните за 
периода 2006-2010 г. Таблица № 2 представя картината на 
участниците в различните социални обучения, табл. № 3 представя 
заетостта на студентите, преди да постъпят в обучение за социални 
професии и № 4 представя средна възраст и полова принадлежност 
на обучаваните именно за този период с продължителност от 5 
години. 
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Таблица № 2 

Картина на различните социални обучения за периода 2006 – 2010 
 

  

Среден брой записани и обучавани в 
периода 2006-2010 година в различните нива 

Вид обучение/специалност 

Брой секции, 
в които се 
реализира 
обучението 

Брой  
обучаващи се 

Брой  
обучаващи се в 

%  

І и
 ІІ

 н
ив

о 

Сертификат за функциите на директор 
на социално заведение 15 620 1,1 

Сертификат за ръководни функции на 
звено за социално въздействие 34 1460 2,6 

Социален инженеринг (ръководител на 
проекти - "chargé de mission", свързани 

със социалните политики) 26 500 0,9 

Семеен медиатор 28 540 1,0 
Общо за ниво І и ІІ 103 3120 5,6 

   
   

   
ІІ

І н
ив

о 

Социален асистент 63 8380 15,2 
Съветник по семейна  

икономика 54 1319 2,4 
Възпитател на малки деца 37 4425 8,0 
Специализиран възпитател 68 13398 24,2 

Технически специализиран 
възпитател 31 1026 1,9 

Общо за ниво ІІІ 253 28548 51,6 

 ІV
 н

ив
о 

Монитор-възпитател 61 5600 10,1 
Техник за социално и  
семейно въздействие 37 1425 2,6 

Общо за ниво ІV 98 7025 12,7 

 V
 н

ив
о 

Медико-психологически 
помощник 83 9627 17,4 

Семеен асистент 2 29 0,1 

Помощник в социалния живот 180 6950 12,6 
  Общо за ниво V 265 16606 30,0 

  Общо 719 55299 100,0 
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Таблица № 3 

Заетост на кандидатстващите преди постъпване в  
обучение в периода 2006-2010 година в различните нива (в %) 

Вид обучение/специалност  учащ/ 
ученик 

Зает в 
социалната 

или 
медико-

социалната 
сфера 

Зает в 
друг 

сектор Безработен Други 

   
   

   
   

І и
 ІІ

 н
ив

о 
 

Сертификат за функциите 
на директор на социално 
заведение 5 79 10 4 2 
Сертификат за ръководни 
функции на звено за 
социално въздействие 5 86 5 2 2 

Социален инженеринг 10 56 20 13 1 

Семеен мeдиатор  8 60 17 13 2 

Средно за ниво І и ІІ 7 70 13 8 2 

   
   

   
ІІ

І н
ив

о 

Социален асистент 62 9 17 10 2 
Съветник по семейна  
икономика 85 8 4 2 1 

Възпитател на малки деца 52 18 17 12 1 

Специализиран възпитател 30 38 15 10 7 

Технически специализиран 
възпитател 8 70 16 4 2 

Общо за ниво ІІІ 47 29 14 8 3 

ІV Монитор-възпитател 16 50 18 12 4 
Техник за социално и  
семейно въздействие 22 14 28 30 6 

Общо за ниво ІV 19 32 23 21 5 

V
 н

ив
о 

 

Медико-психологически 
помощник 10 62 13 10 5 

Семеен асистент 0 72 5 23 0 

Помощник в социалния 
живот 3 35 18 43 1 

Общо за ниво V 4 56 12 25 2 

Общо 19 47 15 15 3 
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Таблица № 4 

 

Средна възраст и полова принадлежност на  
обучаващите се в периода 2006-2010 година в различните нива 

Вид обучение/специалност средна 
възраст 

средно 
жени в % 

средно 
мъже в 

% 

   
   

   
   

І и
 ІІ

 н
ив

о 
 

Сертификат за функциите на директор 
на социално заведение 42.2 53.1 46.9 

Сертификат за ръководни функции на 
звено за социално въздействие 41.2 60.0 40.0 

Социален инженеринг 41.4 48.4 51.6 

Семеен медиатор  41.9 90.0 10.0 
Средно за ниво І и ІІ 41.7 62.9 37.1 

   
   

   
ІІ

І н
ив

о 

Социален асистент 24.0 93.3 6.7 
Съветник по семейна  
икономика 23.2 98.4 1.6 
Възпитател на малки деца 24.1 95.5 4.5 
Специализиран възпитател 25.0 73.2 26.8 

Технически специализиран 
възпитател 37.3 24.5 75.5 
Средно за ниво ІІІ 26.7 77.0 23.0 

 ІV
 н

ив
о 

Монитор-възпитател 26.5 72.2 27.8 

Техник за социално и  
семейно въздействие 30.2 96.1 3.9 

Средно за ниво ІV 28.4 84.2 15.9 

 V
 н

ив
о 

Медико-психологически 
помощник 31.7 86.4 13.6 
Семеен асистент 45.8 96.3 3.7 

Помощник в социалния живот 37.2 97.0 3.0 

  Средно за ниво V 38.2 93.2 6.8 
  Общо 33.7 79.3 20.7 
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ПРОФИЛ НА ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ 
ВЪЗПИТАТЕЛ ВЪВ ФРАНЦИЯ 

 
В изследователския процес са маркирани две основни 

полета по отношение разработването и представянето на 
професията: съдържателно и функционално. Основните ключови 
думи, представящи логиката в съдържателното разбиране са: 
професиология, професиография, професиограми, професия и 
еволюция на професиите: национална класификация, регулиране на 
професията в професионалното образование и вън от нея. 
Функционалното разбиране се свежда до изясняване на 
функционалния модел на професията чрез професионалния профил, 
професионалните компетенции, роли и компетентности, както и 
основните функционални продукти – квалификационни 
характеристики, професионално-длъжностни характеристики, 
регулиране на специалисти (Мерджанова, Господинов & Цветанска 
2004: 11). Авторите разглеждат професионалния профил като 
„структурирано качествено описание на основните 
професионалнозначими характеристики на специалиста“, като 
функционален аспект на професията и основа на 
квалификационните и професионални длъжностни характеристики 
(Мерджанова, Господинов & Цветанска 2004:26). Неговото 
разработване на общо описателно и специфично нормативно 
равнище дават възможност за пълноценното дефиниране и 
проектиране на профила на подготовката на специалиста. 
 Съдържанието и структурата на профила на подготовка на 
специализирания възпитател, представлява комплекс от параметри, 
които сами по себе си не могат да бъдат считани за параметри. 
Тяхното включване в един теоретичен модел обаче ги превръща в 
такива. Тези пет взаимосвързани „параметри“ на профила на 
подготовката на специализирания възпитател могат да бъдат 
представени и анализирани в следната йерархизирана 
последователност:  
 * Изисквания за входящо образователно и 
квалификационно равнище. 
 * Референциал на професията (Справочник на 
професионалните дейности). 
 * Функции, дейности и компетенции на специализирания 
възпитател. 
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 *Референциал на обучението (Справочник на свързаните с 
компетентностите знания). 
 * Референциал на сертифицирането (Справочник за 
серифицирането). 
 Организирането на обучението е регулирано чрез Декрет 
№ 2007-899 от 15 май 2007 г. (Décret n°2007- 899 du 15 mai 2007), 
въвеждащ държавната диплома за специализиран възпитател. Този 
валиден за всички учебни заведения Декрет определя общата схема 
на обучението. Тя произтича от референтния професионален 
справочник (референтна професионална рамка рамка) - référentiel 
professionnel на професията и нейното развитие в 4 области на 
компетенции, за които са предвидени 4 области на обучение и 4 
области на сертифициране. Акцентът е върху 4 -те основни области 
на компетенции: 
• Област на компетенции 1(DC1): Специализирано 
социално и възпитателно асистиране/акомпаниране. 
 

o Компетенция: Установяване на контакт; 
o Компетенция: Подпомагане изграждането на личността и 

способностите й; 
o Компетенция: Етичен подход в оказването на помощ 
o Компетенция: Организиране на социално-възпитателна, 

индивидуална или колективна интервенция; 
o Компетенция: Организиране на ежедневието. 

• Област на компетенции 2 (DC2): Замисляне и 
осъществяване на специализиран социално-възпитателен проект. 
 

 Част 1 на DC2: Участие в изработването и провеждането на 
възпитателния проект. 

o Компетенция: Наблюдаване, представяне и анализ на 
възпитателни ситуации; 

o Компетенция: Участие в провеждането на възпитателния 
проект. 

 Част 2 на DC2: Замисляне на възпитателния проект. 
o Компетенция: Установяване на социално-възпитателна 

диагноза; 
o Компетенция: Концепция на възпитателен проект; 
o Компетенция: Оценяване на възпитателен проект. 
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• Област на компетенции 3 (DC3): Професионална комуникация 
 Част 1 на DC3: Работа в многопрофесионален екип. 

o Компетенция: Записване за работа в екип; 
o Компетенция: Събиране, насочване и предаване на 

информация. 
 Част 2 на DC3: Координация. 

o Компетeнция: Събиране и предаване на информация, 
съобразена с различните събеседници; 

o Компетенция: Екипно осигуряване на общата социално-
възпитателна дейност. 

 
• Област на компетенции 4 (DC4): Участие в партньорските, 
институционални и интер-институционални дейности. 

 Част 1 на DC4: Участие в институционалните дейности. 
o Компетенция: Установяване на професионални отношения 

с партньорите; 
o Компетенция: Съобразяване на личната дейност с 

институционалната и проектна работа 
o Компетенция: Професионално израстване: информираност 

и квалификация; 
 Част 2 на DC4: Партньорска работа и работа в мрежа. 

o Компетенция: Развиване на партньорство и работа в мрежа 
и принос към териториалната социална работа; 

o Компетенция: Развиване и споделяне на професионалния 
опит. 
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Таблица № 5 
Интегриран модел за подготовка на специализирания възпитател 

 База за специализирания възпитател  
 

Специфично за 
Специализирани

я възпитател 

Специализиран 
възпитател 

Година 
 

I-ва година II-ра година III-та година III-та година 

Семестър 1 2 3 4 4+ 5 6 

Траектория на 
интервенцията 

Поставяне контекста на 
интервенцията 

Реализация на 
интервенцията 

Рабора в мрежа, 
медиация 

Формализация 
Оценяване 

Развитие на 
професионализацият

а 
 
 
 
 

Познаване на 
професионалните 

ситуации в 
индивидуални, групови 

и институционални 
измерения 

Усвояване на знания, способи и 
методологии за участие в проект 
на екипен принцип 

Професионално 
позициониране и 

рефлексивен подход към 
практиката 

Цели на обучението 
по 

семестри 

Подбор и 
анализ на 

елементите 
в една 

ситуация 

Установ
яване на 
професи
онална 
връзка 

От диагностициране към колективно създаване на проекта 

 Изграждане на професионална методология и 
поведение въз основа на подготовката и 

реализирането на един екипен партньорски 
проект 

Област на обучение 
1 (DC1). 
Специализирано 
социално и 
възпитателно 
придружаване 

 
П

рофесионално-опознавателен стаж
 

  

С
таж

 с  възпитателна отговорност 

     

Област на обучение 
2 (DC 2.1). Участие в 
изработването и 
реализирането на 
възпитателен проект 

      

П
рофесионален стаж

 

 

Област на обучение 
3 
(DC 3.1). Работа в 
многопрофесионален 
екип 

       

Област на  обучение 
4 
(DC 4.1). Участие в 
институционалните 
дейности 

       

Област на обучение 
2(DC 2.2). Замисляне 
на възпитателен 
проект 

      

Област на обучение 
3 (DC 3.2). 
Координация 

     

Област на обучение 
4(DC 4.2). 
Партньорска работа 
и работа в мрежа 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДГОТОВКАТА НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ВЪЗПИТАТЕЛ ВЪВ ФРАНЦИЯ И 

НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ В БЪЛГАРИЯ 
 

 От методологична гледна точка, „за да сравним това, което 
е сравнимо“ и за да се изследват силните страни на образованието 
на специализирания възпитател във Франция ще направим 
сравнителен анализ в областта на организацията на трите общи 
етапа („прием“, „процес на обучение“, „завършване“) в 
осъществяването на подготовката на социално-педагогическите 
кадри: специализирания възпитател във Франция и социалния 
педагог в България. 
 При кандидатстване в обучение за специализиран 
възпитател, кандидат-студентите разполагат с широка информация 
и имат достъп до информационни източници относно предлаганото 
обучение. Те знаят перспективите си за реализация и равнищата на 
заплатите за професията, която ще упражняват при завършване на 
обучението, за да могат да направят информиран избор (Huet, 
2011; Bolou,  Guillaumin & Sonzogni, 2011). У нас не съществува 
надеждна и пълна информация, която да подпомогне кандидат-
студентите да направят подобен избор.  Информацията или не е 
масово достъпна, или е твърде обща и недиференцирана. Достъпът 
до обучение за специализиран възпитател във Франция се планира 
от региона, който определя квота за приема на съответното учебно 
заведение. Тази квота се определя според пазарните оценки и 
прогнози на региона, т.е. в основата си предлагането на обучение 
в социалната сфера се ръководи от пазарното търсене. 
Селекцията при кандидатстване мобилизира различните участници 
в обучението около една обща цел: подбора на най-подходящите за 
социални възпитатели кандидати чрез първоначално одобряване на 
кандидат и стартиране на нова процедура по подбор (чрез два 
изпитни кръга). Чрез подходящ специализиран кандидат-
студентски изпит/и се ограничава до минимум приемът на 
студенти на случаен принцип.  Неблагоприятно за българските 
университети е, че броят на приеманите студенти не е подчинен на 
някаква пазарна логика и проучвания. Той се утвърждава от 
Министерски съвет въз основа на предложения на държавните 
висши училища в съответствие с капацитета на висшето училище, 
на професионалните направления и не се определя според 
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пазарните оценки и прогнози. Аналогичен е подходът и при 
определяне на приема по специалности. Парадоксите се 
задълбочават и по линия на това, че няма специфични изисквания 
при приема на студенти от специалност „Социална педагогика“, 
които да са различни от изискванията за прием в другите 
специалности. В подкрепа на тази идея Тодорова констатира липса 
на „диагностицирана професионална пригодност на входно ниво“ 
(Тодорова 2004: 64). В аналогична ситуация е и научното звено – 
компромисно се приема някой, който нe дава гаранции за развитие. 
За повечето студенти „изборът при кандидатстването“ е много по-
различен от „избора при приемането“. 
 Отправната точка в подготовката на специализирания 
възпитател във Франция е професионалният стандарт (référentiel 
professionnel), с ясно регламентирани: функции, дейности и 
компетенции на специализирания възпитател.  Компетентностите, 
намерили своето цялостно и радикално присъствие осмислят 
обучението и правят възможно установяването на връзка между 
професионален стандарт (référentiel professionnel), стандарт на 
свързаното с компетентностите обучение (référentiel de 
formation) и стандарт на свързаното с компетентностите 
сертифициране (référentiel de certification). Подходът чрез 
компетентностите позволява да се установи връзка между 
необходимите функции, дейности и компетенции в контекста на 
длъжността от една страна, и съвкупността от знания, поднесени на 
обучаваните и формиращи определен тип компетенции, като се 
възложи конкретен товар на всяка дисциплина по изграждането им. 
В България университетите, в които се преподават специалностите 
Социална педагогика и Социални дейности са: Югозападен 
университет „Неофит Рилски” – Благоевград; Софийски 
университет „Кл. Охридски”; Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски; Тракийски университет – Стара Загора; 
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, всеки 
от които е приел самостоятелен учебен план разработен в 
катедрата, водеща съответната специалност и учебна програма, 
разработена от титулярите в съответствие с изискванията на 
действащото законодателство у нас за ОКС “бакалавър“. На 
институционално ниво „дидактически учебните програми 
изпълняват ролята на модел на науките, отразяващ както 
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равнището на развитието им, така и определени виждания за 
насочеността на подготовката на специалисти в областта на науката 
Социална педагогика“ (Попкочев, 2010: 193). Подготовката на 
обучаваните се дефинира като съвкупност от знания, умения и 
компетенции (способности), формирани у студентите в резултат от 
учебно-възпитателния процес. Не може да има качествен продукт, 
ако всеки един елемент на тази триелементна структура не е на 
необходимото ниво. Трите елемента на тази структура следва да се 
превърнат в един от главните критерии за ефективност на 
обучението (Великов, 2007: 27). За да може подготовката да има 
„активен характер“ и да се „затвори цикълът на обучението“, те 
трябва да се конкретизират, да се трансформират в конкретен 
концептуален модел и да се операционализират в конкретните 
учебни планове и програми (Великов, 2007: 28). Не е необходимо 
обширно сравнение, за да се добие представата, че у нас липсва 
такъв концептуален модел на подготовка. Може да се обърне 
внимание на още един сериозен проблем – отсъствието на 
диференциация и специализация в подготовката на специалистите в 
специалностите Социална педагогика и Социални дейности. 
Различията в учебното съдържание в специалностите Социална 
педагогика и Социална работа „не е свързано с ясна специализация 
на подготовката, колкото с различните схващания за същността на 
социално-педагогическата дейност или социалната работа“ 
(Петрова, 2005: 338). В последните десетилетия и у нас се 
идентифицира необходимостта от дефиниране на компетентности. 
Необходима е обаче преориентация на процеса на обучение към 
основните парадигми на компетентностния подход за по-ефикасно 
реализиране на учебно съдържание, отразено в учебните програми. 
Една от основните причини за да може подготовката на социалния 
педагог да отговоря на нуждите от предоставяне на „работещи“ 
знания, умения и компетенции, основани на знанието за 
професионалните реалности във връзка с динамиката на пазара на 
труда и директно приложими в практиката е свързана с факта, че в 
България има известни неясноти относно официалното 
регламентиране на професията „социален педагог“, (Сапунджиева 
2011: 354), липсват стандарти (Петрова 2009: 337) (конкретни 
професионални изисквания) относно заемането на длъжността 
„социален педагог” като ясно регламентирани и разграничени: 
„функции“, „дейности“ и „компетенции“. Същевременно липсата 
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на яснота и представа за социалната значимост и професионалните 
задължения (което би повлияло и върху мотивацията за труд) 
съществено затруднява пълноценното проектиране и реализиране 
на конкретната образователна дейност. 
 Тук е уместно да посочим и един твърде специфичен 
елемент, който няма аналог в нашата практика - валидирането на 
професионалния опит (VAE). Става въпрос за превръщането на 
опита в признати знания, умения и компетенции (от „правя го“ в 
„зная го“). Към днешна дата валидирането на професионалния опит 
(VAE) се е превърнало в един важен аспект от политиката на 
обученията в социалната сфера и се прилага за всички дипломи в 
социалния сектор. Валидирането се основава на доказателства от 
страна на кандидата за притежаване на необходимите компетенции 
(чрез изпит или чрез досие с доказателства). 
 Подготовката на специализирания възпитател във Франция 
предвижда 2100 часа практическо обучение. Става въпрос за 
постоянно взаимодействие на студентите с практикуващите тази 
професия и техните институции и това става по начин, излизащ 
извън обикновените задължения да се осигурят места за стаж на 
студентите. Освен това да се предприемат командировки, за да се 
посетят институциите. Сътрудничеството се разкрива чрез 
многообразни форми, включително и чрез групови проекти с и за 
социалните институции, разработват се идеи, обучават се и се 
ръководят студентите, чрез споделяне на практическия опит и 
теоретичното знание, взаимовръзка между определени академични 
предмети, последвани от пректически задачи, като по този начин 
студентите осмислят значението на теоретичните концепции в 
контекста на своята работа, изграждат се дългосрочни и трайни 
партньорства, ангажират се лектори от професионалните полета. 
Според Р. Пейчева именно „съотнасянето на образователното 
съдържание към реални ситуации мотивира студентите да правят 
връзки между знанията, тяхното приложение в практиката, – 
социална, професионална, което ги ангажира сериозно с процеса на 
учене и значително повлиява неговата ефективност“ (Пейчева, 
2002: 169). 
 Коментираните полета от профила на подготовка на 
специализирания възпитател във Франция с определена степен на 
обобщеност са представени в настоящия  наш модел – Фигура №1 
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Фигура № 1. Модел за обучение на специализирания възпитател 

 
Дипломата не може да бъде самоцел. Съвременният живот 

изисква дееспособна подготовка. Без преценка на това и без 
операционализирането на модел и организация за ефективна 
подготовка висшите училища и обучаваните в тях рискуват много. 
И едните и другите рискуват бъдещето си (Великов, 2007: 33). 
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КОМЕНТАР НА НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ 
СТУДЕНТИ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА 

 
 С оглед целта на настоящето изследване се проведе 
анкетно анонимно проучване със студенти от IV курс, ОКС 
„бакалавър”, обучаващи се в специалност „Социална педагогика“ 
на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Важно е и от позицията на студент, 
завършващ обучението си в специалността, да се разкрият нагласи, 
мотиви, отношение и оценка на осъщественото обучение и неговата 
значение за бъдещата им професионална реализация. 
 Първият показател „равнище на информираност и 
разпознаване на специалността” индикира както предварителната 
насоченост и намерения на кандидат – студента, така и влиянието 
на обучението му в специалност „Социална педагогика” през трите 
учебни години относно възможността за повторение на избора. 
Изводът в случая насочва към случайността на този избор. Което 
най-общо означава, че в българското средно училище и семейство 
малко се работи по професионалната ориентация на младите хора. 
Като се изключат прехвърлените и записалите втора, паралелна 
специалност, студентите са издържали успешно кандидат-
студентски изпит по български език. 43% са положили изпит и по 
друг предмет. Всеки втори е кандидат за друга специалност и 
попадането му в специалността „Социална педагогика” се дължи на 
случайността (и възприетата практика за класиране на кандидат-
студенти). Слабият интерес към специалността „Социална 
педагогика” и липсата на предварителна информация или наличие 
на повърхностна такава, проличава и от директния въпрос, чиито 
отговори са в съзвучие с предходните резултати: „Имахте ли 
предварителна информация за специалността? 26% от студентите 
отговарят с „Не“, 49% отговарят почти идентично: „Да, от 
кандидат-студентския справочник“, 17%  са се информирали от 
познати и само 8% са били добре информирани.  
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Фигура № 2. Предварителна информация за специалността 

 
 
 Независимо от 3-годишното си обучение в специалност 
„Социална педагогика”, овладените знания относно социалните 
проблеми на децата и учениците, както и практиката в социално-
педагогическите институции все още 29% от студентите не 
разпознават специалността като желана и свързана с 
професионалното им развитие. Изправени пред възможността 
отново да направят избор на специалност 29% от студентите, 
категорично не биха се записали и обучавали в специалност 
„Социална педагогика”. Дори една част от студентите, които са я 
поставили на първо място в ранжирането на предложените за избор 
специалности, днес не биха потвърдили решението си. 
 Данните от следващия показател „отношение и оценка на 
получените компетенции” красноречиво показват произхода на 
недоволство у студентите. Огромна част твърдят, че „ще ми бъде 
необходима допълнителна практика“ (82%), за да упражнявам 
професията и да работя със социално проблемните деца. 
Отговорите категорично показват, че практическата подготовка се 
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оценява като недостатъчна, или недостатъчно специализираща. 
Необходимо е при организирането и провеждането на практиката 
на студентите да се предлагат за стажуване на реални работни 
места в различните социално-педагогически институции или 
центрове за работа с деца. Това е първата възможност на студента 
да създаде контакти с възможни социални партньори, организации 
или сдружения и по този начин перманентно да актуализира 
взаимодействията си с тях. Очакванията на студентите да 
конкретизират представите си за социално-педагогическата работа 
в нейните различни аспекти и да насочат усилията си към 
придобиване на специализирани компетенции явно не се 
удовлетворяват, което предизвиква у тях усещане за 
неразпознаваемост и липса на ориентация от аспект за бъдещо 
професионално развитие. Само 3% от обучаваните студенти са на 
мнение, че получените знания и компетенции са достатъчни за 
упражняване на професия, съответстваща на придобитата 
професионална квалификация. Положителна е тенденцията на 
високо оценяване качеството на общата психолого-педагогическа 
подготовката в специалността. На въпроса: с какво най-вече 
свързвате позитивните резултати в получената от вас подготовка в 
специалността, отговорите на студентите са: с равнището на 
теоретична подготовка, с равнището на практическите знания и 
умения, с равнището на психолого-педагогическа подготовка и пр. 
Най-голяма е групата от попаднали в категорията „с равнището на 
теоретична подготовка“ (62%), осигуяваща овладяване на основни 
теории, концепции, съвременни постановки и практики и „с 
равнището на психолого-педагогическа подготовка“ (30%), 
осигурявана от цикъл дисциплини като педагогика, дидактика, 
теория на възпитанието, педагогическа социология, педагогическа 
психология и др. 8% от студентите не виждат слабости в 
подготовката си по специалността, макар че се прокрадват и 
мнения като: не виждам позитивни резултати от подготовката ми в 
специалността. Както се вижда, анкетираните студенти не 
задълбочават разсъжденията си по отношение на придобиваните 
компетенции за успешна педагогическа дейност – графа „други” 
почти не се попълва, което също е индикатор за непълноценно 
разпознаване смисловата характеристика на обучението в 
специалността и значението на придобитата квалификация. 
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 Показателят „разбиране относно отношението „социален 
педагог – пазар на труда” открива възможност за оформяне на 
изводи отнасящи се до целия процес на ученe и последваща 
реализация на студентите специалността „Социална педагогика”. 
На фона на положителните резултати, свързани с теоретичната 
подготовка на студента, не толкова обнадеждаващо звучат 
отговорите, отнесени към познаването от страна на студентите на 
потребностите на работодателите - социално-педагогическите 
институции (държавни, частни, обществени). Изключително висок 
процент от анкетираните - 72% - не са запознати с изискванията на 
работодателите, 21% нямат мнение по въпроса и едва 7% изразяват 
мнение.  
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Фигура № 3. Информация за изискванията на работодателите 
 
 Причините, естествено не бива да се търсят единствено в 
неинформираността на студентите. По-големият проблем е, че 
отговорите по-скоро налагат необходимостта от постигане на 
институционален консенсус и яснота относно профила на 
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професията „Социален педагог“, който да определи функциите, 
дейностите и компетенциите на социалния педагог. Отговорността 
за този процес е на всички участващи страни: студенти, обучители, 
работодатели, държавни институции. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Закономерно съвременната научна теория и практика 
перманентно е в процес на творческо търсене и на иновационно 
обновление, а новите изследвания поставят още задачи пред 
изследователите, откриват нови нюанси на анализите и 
изобретенията. Съответно на динамиката в науката и светът на 
бизнеса с персоналното кариерно развитие се променя ежедневно, а 
в резултат множеството социално-политически предизвикателства 
изискват нов начин на живот в обществото, нови духовни ценности 
и нови усещания за другия. Затова в редица случаи развитието на 
процесите на глобализация изпреварват стандартното мислене и 
социалните нагласи на човека и обществото.  

В контекста на такъв синтез може да се приеме, че 
коментираната динамика на промените в живота на хората от 
началото на ХХІ век поставя и образованието в нова, бързо 
променяща се международна среда, което естествено оправдава 
очакването, че и настоящото изследване остава с отворен край за 
по-нататъшни изследвания. Разбира се, нашата цел не е да дадем 
„верните отговори“ и „правилните процедури“, а по-скоро да 
отбележим нарасналите социални очаквания, да зададем въпроси и 
анализираме предизвикателства, които да формират научна основа 
за заимствания от признати стандарти в социалната област на 
новата глобализирана и разнообразна среда. Европейският опит и 
обменът на съществуващи социални контексти и практики е „добре 
дошъл” в България, тъй като дава възможност за сравняване на 
институционални и национални подходи. От такъв аспект на 
заимстване е и това сравнително проучване, което го определя и за 
социално-педагогически злободневно. 

Може да се отбележи, че един от множеството проблеми на 
съвременната педагогическа наука и практика с проекция в 
бъдещето е и изследваният от нас проблем – подготовката на 
специализирания възпитател във Франция. С неговото поставяне и 
с началните теоретични проучвания бе направен опит да се 
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актуализира необходимостта от изследване на утвърден 
национален модел за подготовка на такъв тип специалисти с цел 
повишаване на качеството на образованието на кадрите в социално-
педагогическата сфера. Опитахме се да очертаем важни аспекти от 
развитието на образованието по социална работа в Европа, 
предимствата на този вид обучения във Франция с водещите 
образователни принципи в подготовката, с иновационните моменти 
в нея и как те биха могли да допринасят за удовлетворяване на 
нарастващите потребности от повишаване качеството на 
подготовката на специалност „Социална педагогика“ в българските 
висши училища. 

В резултат на анализите за особеностите и постиженията в 
развитието на социалната работа в Европа се установи, че 
обучението по социална работа винаги е обвързано със социалния 
контекст и е културно детерминирано. Пряко свързани с 
обществото са както мястото за подготовка на бъдещите 
специалисти (обучаващите институции), така и качеството на 
предлаганите научни и стратегически услуги в тях. 
Съществуването на специфична организация на процеса на 
обучението по социална работа в различните европейски държави 
от гледна точка на структура, учебни програми и педагогически 
въпроси е свързана с историческите предпоставки, със 
съществуващите традиции в образованието от една страна, от друга 
– със социалните и културни политики, и с разнообразните 
практики на социалната работа от трета страна. Относно 
предлаганите социални услуги и помощи не можем да не 
отбележим системата на професионалните практики, широко 
застъпена във Франция, свързана с ранното професионализиране на 
социалния работник, както и нейната рудиментарна форма у нас по 
това време.  
 Представянето на цялата щедра палитра от обучения, 
подготвящи специалисти за социалният сектор във Франция не 
беше самоцелно. Значението й се състои в осмисляне на факти най-
малко в две насоки: 

Първо, съществуването на широката мрежа от обучения на 
специалистите в социалната сфера и обособяването им в различни 
профили (така напр. специализиран възпитател във възпитателен 
профил, социален асистент в социален профил) дават ценна 
информация за това, че и във Франция тези специалности са 
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забелязани и преценени като необходими и самостоятелно 
съществуващи – сериозен аргумент в защита на съществуването на 
специалностите Социална педагогика и Социални дейности у нас. 
Като следваме френският пример е приемливо и у нас да се лобира 
за по-голяма диференциация и специализация в подготовката на 
специалистите в специалностите Социална педагогика и Социални 
дейности. Франция е пример и за това, че чудесно съчетава целият 
конгломерат от професии в сборното наименование „социални 
работници“, тъй като всичките тези 14 на брой специалности, 
съобразени с Кодекса за социалната дейност и семействата 
подготвят „специалисти за едно общо поле – полето на работа с 
хора, нуждаещи се от социална помощ и подкрепа, за да живеят по-
добре“ (Петрова, 2005: 338).  

Второ, възможно е да се следва френския пример и за 
разгръщане на едно по-широко ветрило от специалности в 
България, като разбира се „броят им ще бъде по-малък от тези във 
Франция по много причини: нито населението в тези страни е 
равно по численост, нито структурите на икономиките са близки, 
нито България заема подобно място в европейската и световната 
икономика като Франция, нито пък връзките с бизнеса и държавата 
са толкова близки“ (Дуранкев, 2004: 47).  

Сравнителното проучване на образованието и 
квалификацията на социалния работник във Франция позволява да 
се синтезират предимствата им по отношение на образователните 
принципи и практики, на формите и организацията, като се изведат 
следните обобщени ИЗВОДИ:  

- разположението на регионалните институти по социална 
работа изглежда като добра географска стратегия: те са 
разпръснати из цяла Франция, с известна концентрация в Париж, 
като по този начин обучението осигурява териториално покритие, 
съобразено с нуждите на всеки регион и департаментите в него; 

- стандартизирани и уеднаквени учебни планове на 
национално равнище, позволяващи национален прочит; 

- дипломите отговарят на точно определена професия и 
няма припокриване на работните полета; 

- дипломирането за работа в социалната сфера гарантира 
реализирането в различни по естество и насоки длъжности;  

- държавата е с решаваща роля по финансирането, 
утвърждаването и контрола на дейността, с което идва и 
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абсолютният императив тези средства да се използват и да се 
гарантира, че са добре използвани по предназначение; 

- работи се в партньорска среда с цел да се обменят 
подходите и гледните точки, т.е. да се анализира и действа при 
различни участници/актьори, ползватели/публика и институции, 
като се заема ясна позиция и се установява взаимно разбирателство, 
взаимни действия, структуриране и сътрудничество, оформяне на 
партньорски конвенции между институциите; 

- различава се първоначално образование по социална 
работа и последващо такова, което гарантира културата на 
професионално израстване през целия живот; 

- „редуването“/алтернансът се приема като средство и 
процес, позволяващ да се придобият компетентности, производни 
на професионалните задачи и необходими за реализирането на 
професионалния контекст на действие на различните социални 
специалисти;  

- улеснен  достъп на всички до обучение и квалификация; 
- признаване на придобит опит, зачитане на дипломирания 

и недипломирания във връзка с предходни квалификация чрез 
междинни форми на обучение.  

В процеса на теоретичните и емпиричните проучвания на 
профила на подготовка на специализирания възпитател във 
Франция се констатира яснота и институционален консенсус 
относно професионалния профил, който определя характерните 
професионални дейности, основните функции, свързани с 
дейностите, както и компетенциите за изпълнението на тези 
дейности. Приоритет на подготовката е, че базираното на 
компетентностния подход обучение позволява установяването на 
връзката между необходимите за изпълнение дейности в контекста 
на длъжността от една страна, и знанията, които стоят в основата на 
компетенциите. Може да се обобщи, че тъй като компетенциите са 
„общия език“ между работодатели и образователни институции, 
обучението, базирано на компетентностния подход предпоставя и 
възможности за незабавно интегриране на завършилите студенти в 
работния процес (без да е необходим трудов стаж по 
специалността). Върху тази основа се обобщи разбирането, че 
днес е наложително компетентностите да се разглеждат като 
„иманентен компонент“ на съвременното образование. Анализът на 
практическата подготовка на специализирания възпитател показва 
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насоченост към постоянно взаимодействие на студентите с 
практикуващите тази професия и сътрудничество чрез 
многообразни форми с и за социалните институции. Апробирането 
на базата на сравнителен анализ на данни по критериите: прием на 
студентите, съдържание на обучението, завършване на обучението, 
отнасящи се за специализирания възпитател във Франция и за 
социалния педагог в България позволи да се очертаят както 
проблемите в образованието на социалните педагози в България, 
така и на възможностите за усъвършенстване.  

В заключение съобразно резултатите от настоящото 
сравнително изследване може да се приеме, че целта и задачите са 
постигнати. Допустимо е да се предположи, че така представената 
и научно анализирана система за подготовка на специализирания 
възпитател във Франция при социална необходимост и спазване на 
принципите за заимстване на чужд опит може да бъде използвана 
като ориентиращ модел и професионален стимул за подготовка на 
социалните педагози/социалните работници в България, с 
ориентация към по-голяма конкурентоспособност и пазарна 
реализация. 

С нарастването на силата и значението на социалния 
сектор съответно е и очакването на обществото, че той ще бъде 
ръководен все по-професионално и съобразно научните иновации. 
От такъв аспект заимстването от добрия френски опит относно 
подготовката на специализирания възпитател ще даде положителен 
ефект за повишаване качеството на компетенциите на българските 
социални педагози и социални работници и вероятно е верният път 
към удовлетворяването на тези належащи потребности. 
 В края на нашето заключение съобразно резултатите от 
изследването ни е допустимо да се отправят и следните основни 
ПРЕПОРЪКИ към образованието на социалните 
педагози/социалните работници в България: 
 1. Целесъобразно е в рамките на обучението на социални 
педагози/социални работници да се систематизират и 
конкретизират ключови компетенции като се възложи конкретен 
товар на всяка дисциплина по изграждането им, които да бъдат 
изведени в учебните документации и които да „гарантират 
съответност на изискванията на пазара на труда“ (Петрова, 2011: 
42). Закономерно е тези ключови компетенции да се дефинират 
съвместно с интегриране усилията на държавата (стимулирана от 
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подходящи държавни разпоредби), на университетите и от страна 
на работодателите. 
 2. Да се премине постепенно към базирано на 
компетентностния подход обучение (чрез стандарт за свързаното с 
компетенциите обучение), ориентирано към европейските 
стандарти и отчитащо националните традиции, гарантирано чрез 
усъвършенстване на учебните планове и програми и даващо 
възможност за пълноценно интегриране на завършилите в работния 
процес и съкващаване на срока за адаптиране. 
 3. Необходимо е кандидат-студентите да разполагат с 
широка информация и да имат достъп до информационни 
източници относно предлаганото обучение, както и да знаят 
възможните перспективи за реализация. Полезно е да се заимства 
организирането на салони, на които се представя професията на 
заинтересованите кандидат-студенти, за да могат те да осъществят 
информиран избор.  
 4. Да се подбират най-подходящите кандидат-студенти за 
обучение в специалност „Социална педагогика“ чрез 
специализиран изпит, или изпитен тест да бъде „усилен“ с въпроси 
по социална проблематика и различен от изпита за прием в другите 
специалности.  
 5. Да се премине към прием на студенти на основата на 
сериозно проучване на пазара на труда за потребностите от такъв 
тип специалисти. 
 6. Съществено да се подобри практическата подготовка на 
студентите чрез многообразни форми на сътрудничество със 
социалните институции, включително и чрез съвместни проекти, 
чрез изграждане на дългосрочни и трайни партньорства, чрез 
ангажиране на лектори от професионалните полета за системен 
обмен на опит, четене на лекции, работни срещи и др.  
 7. Обучението на студентите да се осъществява чрез 
взаимовръзка между академични дисциплини, последвани от 
практически задачи, като по този начин студентите осмислят 
значението на теоретичните концепции в контекста на своята 
работа, в съчетание с по-голяма отговорност за резултатите. 
 Към тези насоки за бъдещо развитие трябва да се добавят и 
възможности за валидиране на опит, както и за прозрачност и 
съпоставимост на квалификациите, които са важни от гледна точка 
на европейските изисквания. 
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СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНОСИ НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД СПОРЕД АВТОРА 

  
Конкретният теоретичен научен принос на изследването 

се заключва в следните доказани теоретични резултати: 
 * На основата на анализа на френските концепции за 
специализиран възпитател и на българските схващания за 
функциите на социалния педагог се разкриват точките на 
съприкосновение между българската и европейската социална 
практика. Целта е създаването на адекватен български опит 
(отговарящ на нашия национален манталитет, равнище на 
социално-икономическо развитие и особености на обществените 
отношения). 
 * Установени са възможностите за диалогичност в 
структурата на подготовката на специалисти в областта на 
социалната работа. Създадена е възможност за разработване на 
научно обоснована концепция за професионална подготовка в 
социално-педагогическата сфера и за международно 
сътрудничество в областта на синхронизиране на 
квалификационните характеристики, развитието на професионални 
компетентности и изисквания към подготовката. 
 * Разработени са критерии и показатели за реализиране на 
сравнителни изследвания в областта на социалната работа и 
подготовка, които са апробирани в настоящото изследване на 
европейските практики и най-вече на френския опит. 
 Практическото значение на това научно изследване е, че с 
него може да се допринесе за прецизиране на учебните планове и 
програми в образователната документация на съответните 
университетски специалности. Също така то дава възможност за 
възникване на идеи и заимствания с оглед усъвършенстване на 
практическата подготовка на студентите и за намиране на 
организационни форми за облекчаване на процеса на 
проспособяване към професията. 
 Обществено-политическото значение на дисертационното 
изследване се обуславя от историческия период – времето на 
национално израстване и икономически реконструкции 
закономерно е свързано и с преломни промени в социалната работа 
в България, на експлицирано отношение и сензитивност на 
обществените нагласи към нея. В такъв контекст е възможно 
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идеите и резултатите на нашего проучване да са полезни при 
създаването на предпоставки за вземане на бързи и целесъобразни 
управленски решения. Социалната ситуация изисква 
разработването на нови закони, правилници, наредби, учебни 
планове, методики, за нова възпитателна среда, за мотовиране на 
младите хора да се занимават със социална работа. 
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