
ПОДГОТОВКАТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПЕДАГОЗИ -

КОМПЕТЕНЦИИ, СТАНДАРТИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

Доц. д-р НЕЛИ ПЕТРОВА 

СУ „Св. Кл. Охридски" 

PREPARATION OF SOCIAL PEDAGOGUES - COMPETENCES, 

STANDARDS, PERSPECTIVES 

Associate Professor NELLI PETROVA 

The article dedicated to the need for а greater affiliation of the prepara
tion of the specialists from the helping professions, especially of those from 
the major social pedagogy in the Bulgarian universities, to the requirements 

of the 1abour market. Proposed as а possiЫe approach is the one through 
competences, which assumes focusing of the goals of education on а num
ber of skills, on -know)edge and dispositions that allow the implementation 

at а competent level of the activities that constitute а prof ession. Consider

ing that in Bulgaria there are no developed standards for the helping profes
sions, based on analysis of standards f or activities in the -sphere of social 
work the connection between prof essional activities and training in the pres
ence of competent implementation of individualized intervention is illus
trated. The arguments f or the selection of the approach is deduced f rom the 

possibllities for а better organized and internally coherent curriculum, clear 

indicators for assessment of the educational programs, and common under
standing about the goals of education. 

ПОДХОД, ОСНОВАН НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМ? 

Все по-често при дискутиране на традиционния проблем за връзка

та между изискванията на пазара на труда и подготовката на специалис

тите се посочва така нареченият подход, базиран на компетенциите, 

като едно от възможните конструктивни решения. Причините за акту

алността на дискусията могат да се открият в: 

► светът на производството и на икономиката в свободните об
щества оказва силен натиск върху системите за обучение; 

► работодателите все повече очакват от системите за обучение

да подготвят своите обучаеми за изпълнение на професии според тех

ните нужди; 

► все повече дипломите се определят или би трябвало да се опре
делят в партньорство със света на производството, с работодателите; 
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, все повече дипломите са центрирани върху компетенции, опре-

делени от пазара на труда. 
Европейският съюз постави в основата на развитието си три стъл

ба, сред които най-важен, като че ли се очертава този за икономика, 
базирана на знанието. Идеята е, че една конкурентна икономика не мо
же да бъде извън връзката и с обучението. По този начин недвусмисле
но се очаква от всички структури, предлагаu..1.и обучение, включително 
висшите училища и университети, да преосмислят подготовката на спе

циалистите през призмата на очакванията на пазара на труда. 

същнос1· НА ПОДХОДА 

Подходът, базиран на компетенциите, предполага при разработва
не на учебните планове и програми в университетите да се цели пости
гането на ясен набор от знания, умения и нагласи, които да позволяват 
успешно включване на завършилите в професионална дейност. В Бъл
гария днес висшите училища сами определят съдържанието, формите 
и методите на обучение, акредитират учебните планове и програми чрез 
свои представители, сами оценяват резултатите в края на обучението. 
Подходът, базиран на компетенциите, е алтернативен на подхода, дейс
тващ на практика, който би могъл да се „дефинира'" единствено като 
подход, базиран на подразбирането. Това с особена сила важи за специ
алностите с широк хуманитарен профил, където се подготвят специа
листи за т. нар. нерегулирани професии'. 

Подходът има за цел да организира връзката заетост/обучение, ка-

то срещне: 
- изискванията на пазара на труда;
- възможностите на индивида да се обучава.

Необходимо е работодателите да опишат професионалните дей
ности, изпълнявани от съответната професия, а обучителите да дефи
нират познанията, които индивидите трябва да мобилизират, за да из

пълняват тези дейности. В повечето страни в Европа съществуват стан

дарти за професии, които се изработват от работодатели, синдикати и 

специалисти, и описват дейностите, които съставляват една професия, 

и на тази основа специалистите от учебните заведения разработват стан
дарти за обучение, които да гарантират ко�1петентно изпълнение на про

фесионалните дейности. 

' Такива са професиите и на възr1итатсля, и 11а социалния работник, и на педагога. тъй 
като изискванията за заемане на длъжностите са твърде отворени. Регулирани· в най
голяма степен са инженерните и медицинските професии. 
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ДЕФИНИЦИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЯ/ КОМПЕТЕНТНОСТ 

В литературата на български често се употребяват две думи - ком

петентности и компетенции, които всъщност са превод на една дума 

(Competencie). Става дума за едно и също понятие, което в различен 

контекст има различен, но свързан смисъл [17]. Според едни специа

листи „компетенция е потенциален ансамбъл от поведения (афективни, 

когнитивни, психомоторни), които позволяват на индивида да изпълня

ва ефикасно една дейност, считана най-общо като комплексна" [11]. Ком

петенция е връзката между възможностите на индивида и изискванията 

на работата, която извършва. На първо място казваме, че един инди

вид е компетенте11, когато е способен да моби11изира своите позна

ния в изпъ11нение на професиоиалиата си дейност. С други думи, 

когато говорим за компетенции или компетентности, имаме предвид 

набор от знания, умения, нагласи за изпълнение на една дейност на оп

ределено ниво. В този смисъл компетенцията е и стандарт за извършва-
.. 

не на определена деиност. 

От друга страна, компетентността е и стандарт за стойност: 

- един специалист е компетентен и в смисъл на имащ право да

върши определена дейност, т. е. казваме „това е в сферата на неговите 

компетенциин. 

- специалистът може да прилага своите способности единствено в

рамките на дейностите, за които е обучаван, има диплом, лиценз, сер

тификат и пр. 

Когато студентът по медицина е усвоил набора от компетенции/ 

компетентности да лекува и това е удостоверено чрез документ, тои, в 

сферата на своите медиr{ински компетенции-правомощия, издава ре

цепти, поставя диагнози и пр. 

КЪМ КАКВИ КОМПЕТЕНЦИИ/КОМПЕТЕНТНОСТИ СЛЕДВА 

ДА БЪДЕ ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА 

ПЕДАГОГИКА? 

Ако направим преглед на реализацията на студентите, завършили 

социална педагогика, ще видим, че тя е в няколко основни професии и 

освен това в сфери на общо нерегулирана професионална дейност. Про

фесиите, към които е ориентирана специалността, са: 

- социален работник;

- възпитател (педагог);

- педагогически съветник.
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За тези професии няма специални стандарти (изисквания) освен 

длъжностните характеристики, които посочват дейностите най-общо, 

без да задават стандарт за изпълнение. От друга страна, през последни

те десет години в областта на социалната работа в страната се разрабо

тиха различни стандарти за дейности - социални услуги за деца (по 

видове и стандарти за качество), за хора с увреждания и пр. [l, 2]. 

Анализът на тези документи позволява да се очертае една изклю

чително важна компетентност или по-скоро група от компетентности 

- осъществяване на индивидуализирана намеса ( социална работа със

случай, социална индивидуална работа и пр.). Тази компетентност не
� � 

случаино е залегнала в документите, тя всъщност отразява в наи-голя-

ма степен смисъла на реформата, която се извършва в областта на гри

жите, услугите, подпомагането на хора в нужда. Определено може да

се твърди, че една от основните промени, която се цели, е преминаване

от колективен към индивидуализиран подход в оказването на помощ,

съобразен с потребностите на конкретния потребител.

Проучване 

Установява контакт 
Провежда интервю 

Намира информация 

БАЗИСНИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ИНДИВИДУАЛИЗИРАН 
А НАМЕСА 

r,.,. • J ... • .•• � • 

1- Планиране · · . · 
. �-. и реализиране r - ,

. . .. .. . 

· на инJерв��ции "',-' 
1 

. ' 

Това е една от основните групи компетенции на специалист от по

магащите професии, които гарантират в базисна степен неговата „съ

ответност" на изискванията на пазара на труда. Други такива групи 
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компетенции биха могли да бъдат за работа в екип, за работа в мрежа (в 

мултиинституционална среда), за работа в група (наблюдение, подкре

па, намеса, водене и пр.). 

Компетентност да проучва от делен случай 

Дейности: Знания, умения, нагласи: 

' 

Набира информация за клиента, ► Знания и умения за интервюиране,,,, 

проб.,ема, ситуацията. техники на интервюиране
► Разбира различните видове общуване ► Наблюдение (познания за

(вербално и неверба,1но). развитие, за връзка между
► Слуша, наблюдава и отразява емоuионална, когнитивна,

възприетото в писмена и устна поведенческа сфера) ...
форма). ► Познания за боравене с източници

► Идентифиuира и ползва различните на информаuия
източници на информаuия. ► Познания и умения за говорене,

► Задълбочава в набирането на писане
и11формаuия. ' 

,,, Етика, uенности в отношенията с
► Работи (информира, договаря) хората ...

съвместно с клиента. ► Принципи в помагащите професии
- приемане, не-осъждане,
толерантност, овластяване, ...

► Познания за ...

Както дейностите в лявата колона, така и наборът от знания, умения 

и нагласи в дясната колона, са по-скоро примерни и в никакъв случаи 

изчерпателни. Те са представени по-скоро, за да илюстрират пътя на дис

кусия, която ни предстои, ако искаме да направим нашите студенти адек

ватни на нуждите на професионалната сфера, за която се готвят. 

Група компетентности за определяне/оценка на нуждите 

Дейносrи Знання,умення,нагласн 

► Разбира информаuията. ► Знания за анализ на речта, анапиз на
' 
,,, Осмисля връзката между човек, проблем, съдържанието

СИ1)'аuия и идеlПИфиuира личностните
... 
,,, Знания за развитие на човека - теории

проблеми и трудности. ► Знания за потребности, отношения,
► Формулира хипотези за значението на връзки, теория на привързанОСТТа

.з.аннwrе, за връзките.
..... 

,,, Знания за семейство, семейна система -
► Идентифицира ну'".lt<дите. системен ПОДХОД

► Идентифицира рисковете. ► Знания за социални мрежи и ресурси,
' 
,,, Споделя оценката с клис111 u. услуги, психология

► Законодателство
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Тази група компетентности е изключително важна по отношение на 

правомощията, на сферата на компетенции на помагащите специалисти. 

Благодарение на компетентността да правят професионална оценка на слу

чая, в тяхната сфера на компетенции е да дават становище пред съд, коми

сии, органи, които взимат решения. Чрез представянето на доклади пред 

съда, когато се взимат решения за най-добрия интерес на детето напри

мер, социалните работници изразяват своето професионално становище 

(оценка) за нуждите на детето, за ситуацията, в която живее, и рисковете, 

които съществуват. Упражняването на тази компетентност е свързана с 

нивото на усвояване на предишната - колко и каква информация е набра

на, което е зависимо от това как е набирана. За съжаление тази група ком

петентности не е в целите на обучението на повечето университети. Тук 

специфичното е, че дори да са усвоени знания за процеса (методологията) 

на набиране на информация и нейното интерпретиране, при недостига на 

знания, които да позволят разбиране на значението на тази информация и 

на умения за свързване на тези знания, общата компетенция за изработва

не на оценка остава на твърде повърхностно ниво. 

Група компетентности за планиране и реализиране на интервенции 

(целеполагане и договаряне) 

Дей11остн Знания,умення,нагласн 

► Договаря цели. ► Консултиране
► Партнира за изработва11е на план. ► Информиране
► Изразява подкрепа. ► Познания за планиране и проектиране
► Изразява доверие. ► Познания за човека и човешкото
► Поема ангажименти. поведение
► Развива и стимулира ресурсите на ► Познания за човешките потребности и

личността, нейната устойчивост нужди

на изпитания (резилианс). ► Познания за резилианс
► Подпомага автономността на ► Себе познаване

клиента. ► Познания за поставяне на граници, за
разпределение на функции

► Умения за договаряне

Очевидно е, че дейностите, които се очаква да извършва нашият 

завършил студент на едно компетентно ниво, са важни, отговорни и 

доста трудни. В подготовката на студентите ние би трябвало да проме

ним нагласата за помощ-ремонтиране към помощ-договаряне и спо

деляне, да ги въоръжим с необходимите познания за осигуряване на 

промяната и да формираме умения, които да я позволят. 
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Група компетентности за планиране и реализиране на интервенции 

(придружаване и подкрепа) 

Дейности Знания,умення,нагласи 

► Разбира страданието. ► Познания за човешките отношения.
► Поставя граници и обяснява помагащата ► Познания за насилието.

роля в процеса. ► Технология на помагането- методи,
► Изгражда подкрепяща връзка и помага на техники.

клиента да възстанови взаимоотношенията ► Познания за семейството и
си в социалната мрежа. семейнше отношения.

► Помага на детето да осмисли родителското ► Възрастова психология.
поведение или тяхното отсъствието. ► Познания и умения за работа по

► Разпознава симпrомите, свързани с случаи.
изоставянето. Управлява разпокъсаноспа на ► Себепознание.
живота на клиеtпа. ► Познания за психопатологии,

► Прилага етичните норми, гарантиращи увреждания, трудности в развитието
сигурност и поведението.

По някакъв начин у нашите студенти се изгражда представата за 

кабинетна работа, в която търсещите помощ идват, спокойно и привет

ливо представят своя проблем и с респект се оставят на експерта. В 

деиствителност помагащият специалист се среща със страданието на 

хората, страдание, което се проявява по много различни начини и пове

дения. Университетската подготовка би следвало да ги направи компе

тентни да разбират, разпознават това страдание и да се намесват по 

конструктивен за нуждите на човека начин. Като имаме предвид, че 

помагането е преди всичко отношение, в подготовката на студентите 

то трябва да заеме достойно място - знанието за отношенията, за връз

ките, теориите за тях. Често социалните педагози, социалните работ

ници чуват за понятието привързаност, за теория на привързаността 

едва след започване на работа, което ги кара да се чувстват некомпе

тентни. Може би в общия ансамбъл на психологическото познание тази 

теория да няма значение, което да я направи част от университетското 

обучение, но в областта на съвременната социална работа това знание 

е от изключителна важност. 
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Група компетентности за планира11е и реализиране на интервенции 

( саморефлексия) 

Дейности Знания,умения,нагласи 

,, Да търси професионална помощ. ,, Познания за помагането 
► Да продължава обучението си. ;, Познания за процеса на 
,, Анализира собствената си практика. професионално . изгаряне" и 
,.

Оценява собствената си намеса. превенция ,,
,, Разпознава собствените си граници , Нагласи и умения за самооценка 

(ограничения) и се въздържа от 
.. 

Познания за критерии и индикатори за ,, 

ползване на професионалното качество на работата 
могъщество. .,, Нагласа и умения да обсъжда своята 

► Приема фрустрацията и липсата на работа с други хора 
взаимност. , Познания за социални услуги и услуги 

за професионална самоподкрепа 
),, Познания за интревизия и супервизия 

Всеки специалист, практикуващ помагаща професия, е наясно какво 

значение за общата професионална компетентност има нагласата да 

разсъждаваш върху своята практика, да приемеш, че тя е ограничена, 

да разбираш границите на своите възмо)кности, да знаеш как да потър

сиш подкрепа, да можеш да се възползваш от нея. Все още имаме мно

го работа по осъждащите нагласи на студентите към нуждаещите се от 

помощ, към смисъла на подкрепата, която оказват, към справянето с 

неуспеха или враждебността и пр. 

КАКВО БИ НИ ДАЛ ТАКЪВ ПОДХОД? 

Подходът, базиран на компетенциите, се проявява като усилие да 

модернизира учебното съдържание, да -го реорганизира, както и като 

способност да се мобилизира и пренася полученото знание. 

На първо място един ориентиран към компетенции учебен план ще 

съдър)ка по-видима и осмислена връзка ме)кду учебните дисциплини. Ве

че стана ясно и би станало още по-ясно, ако направим анализ на учебни

те планове през погледа на необходимите компетенции, че имаме сери

озна нужда от промяна. Тази промяна MO)f<e да се случи само на базата на 

споделено разбиране за целите на подготовката на специалистите и ин

тердисциплинарен подход при обучението. Подходът на компетенциите 

е всъщност педагогически подход, ориентиран към целите на обучение

то. Споделеното разбиране на целите на обучението ще подпомогне и 

подбора на съдържанието на отделните учебни дисциплини и би могъл 

да бъде критерий при одобряване на учебните програми. 
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Приемането на този подход вероятно ще допринесе за по-добър ба

ланс между теоретично и практическо обучение, какъвто безспорно е не

обходим. Вероятно ще трябва да преосмислим и самото практическо обу-

чение, като преминаване от повече университетска деиност, както е сега 

(хоспитиране, посещения, изпълнение на задачи, поставени от препода

ватели), към повече реална професионална дейност, поверена на работо

дателите (стажове). За сметка на това делегиране на наши компетенции 

можем да въвеждаме нови форми на аудиторно практическо обучение -

самостоятелна работа, обсъждане на случаи, интревизия, супервизия. Тези 

форми биха могли да съдействат за развитие на умения за прилагане на 

знания, за тяхното мобилизиране, за развитие на помагащи нагласи и уме

ния, защото помощта е преди всичко отношение. 

Прилагането на този подход също би ни дало по-голяма сигурност, 

че не сме изпуснали нещо и може би ще доведе до отпадане на „излиш

ни" курсове. Може би ще си дадем сметка в каква степен днешните учеб

ни планове отразяват нуждите и интересите на преподавателите и в каква 

степен - тези на студентите и на бъдещата им професионална дейност. 

В заключение ми се иска да отбележа и непрекъснато подновяващата 

се дискусия и страх да не би да превърнем университетите в професионал

ни училища. В крайна сметка, казват привържениците на тезата, че универ

ситетът е преди всичко духовно средище, този подход е добър може би, но 

за професионалното обучение, той не е подходящ за университетска спе

циалност, която никога няма да има директна връзка с която и да е профе

сия. На първо място е добре да си отговорим на въпроса е ли тази диску

сия вярна за всички университетски специалности? Не са ли най-търсени 

специалностите, които директно подготвят за регулирани професии - юрист, 

икономист, социолог, психолог, филолог, учител и пр. Може би причината 

социални работници, педагози, възпитатели и педагогически съветници да 

могат да стават завършилите почти всякакви специалности в областта на 

висшето образование се дължи именно на отсъствието на връзка между 

подготовка и професия. На следващо място връзката подготовка-профе

сия би могла да отчита нуждата от гъвкавост, от възможности за бъдещи 

специализации, т. е. при изграждането на тази връзка да се минимизират 

рисковете от една много тясна специализация. 

И на последно място - и сега има връзка между подготовката на 

специалистите и изискванията на професиите, но тази връзка е в „пара

дигмата на подразбирането", т. е. по подразбиране е ясно, че студенти

те трябва да знаят това или това. Подходът чрез компетенциите ни дава 
смислова връзка, чието реализиране е в интерес и на учебните заведе
ния и на пазара на труда. 
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