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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 Настоящият проект на катедра „Социална работа” се фокусира върху един от 

основните класически методи на социалната работа – социалната работа с група и 

поставя акцент върху практико-приложните й измерения в обучението на бъдещите 

социални работници. Имайки предвид постановката на Гизела Конопка, че социалната 

работа с група е метод на социалната работа, който помага на отделния индивид да 

повиши социалните си способности за функциониране чрез смислени преживявания в 

група, както и да израсне в собствените си проблеми, проблемите на групата или на 

обществения живот, се очерта важността на проблематиката в обучението на бъдещите 

социални работници. 

Изследователски цели: 

- изравняване с европейските стандарти и критерии при осъществяване 

на социалната работа с група, като се имат предвид нашите национални 

традиции и опит; 

- изследване проблематиката на социалната работа с група с фокус върху 

различни целеви групи; 

- чрез изследователска дейност и чрез приложение на иновативни 

практики в нея да се подобри националния опит в областта на 

социалната работа с група. 

Изследователски задачи: 

- повишаване на компетенциите и уменията на бъдещите социални 

работници в сферата на социалната работа с група; 
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- прилагане на апробирани в социалната практика форми и методи на 

социалната работа с група; 

- усъвършенстване на подходите, прилагани от социалните работници 

към техните клиенти при социалната работа с група, при спазване на 

изискванията за адекватно, активно и конструктивно поведение. 

 

 

Чрез различните дейности по проекта съвместно с доставчиците на 

социални услуги в Шумен у студентите се формира опит за разкриване на 

реалните проблеми в практико-приложните аспекти на социалната работа с група.  

По време на проекта студентите са придобили теоретични знания и практическия 

опит, необходими за овладяване на специфични професионализиращи знания. 

Така студентите ще са в състояние професионално да наблюдават, анализират и 

обобщават на основата на теориите и подходите в социалната работа, да пробират 

своите знания и опит, решавайки какво и как да предприемат, да използват 

теоретическите и практическите знания в отговор на промените в социалната 

сфера. 

Чрез придобитите нови умения и компетентности в проекта ще се постигне 

научно - практически ефект върху обема от основните знания на студентите за 

методите и техниките в социалната работа с група. Тези знания, умения и 

компетентности дават възможност за интердисциплинарни връзки с учебни 

дисциплини от учебния план на специалност „Социални дейности” като 

например: Социална работа с деца и младежи от рискови групи, Тренинг „Работа 

на терен”, Тренинг комуникативни умения, Социално включване, Основи на 

социалната работа, Методология на социалната работа,  и др. 

Изведените резултати по проекта бяха представени пред обществеността 

под формата на различни статии, дискусии и обсъждания. Проектът завършва със 

сборник научни публикации на екипа на Катедра „Социална работа“ под надслов: 

„Социални дейности. Теоретико-приложни аспекти.“ 

Чрез реализираните дейности в проекта са акумулирани знания, които 

разпространени сред студентите, научните среди и институциите за социална 

работа имат характеристиката на доказани възможности за ефективни действия в 

социалната сфера. 
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