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В.3. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД – МОНОГРАФИЯ   

3.1. Делчева, Ц. (2020) Практическото обучение на студентите по  

Социална педагогика - поглед „отвътре – навън“, Ст. З., “Кота“, 122 стр. ISBN: 

978-954-305-554-8 

Книгата представя търсения и опит в областта на обучението на студенти от 

специалност „Социална педагогика“ в Педагогически факултет на Тракийски 

университет – Стара Загора, за формиране на професионални компетенции чрез 

различните форми на практическо обучение. 

Настоящото издание се основава и развива постановки и решения на автора, 

както и представя актуални изследователски позиции, образователни технологии, 

идеи и резултати. 

Книгата е организирана в пет основни части: 

В първата част се представят нормативната, методическата и 

организационната основа на практическата подготовка и се извеждат акцентите на 

организацията на практическата подготовка на студентите от специалност 

„Социална педагогика“ в Педагогически факултет при Тракийски университет – 

Стара Загора. 

Във втората част са представени спецификите на хоспитирането със 

студентите от специалност „Социална педагогика“, редовно и задочно обучение, 

като съдържание, функции на академичния преподавател (ръководител), менторите 

и студентите. Представят се особености на хоспитирането в ситуация на 

извънредно положение. 

Третата част представя организацията и провеждането на текущата учебна 

практика със студентите от двете форми на обучение в различни институции. 

Отделя се внимание на спецификата на текущата практика в ситуация на 

извънредно положение. 

Четвъртата част засяга преддипломната практика / преддипломен стаж като 

последна форма на практическо обучение. Разглеждат се фазите и етапите на 

преддипломна практика. Откроени са акценти на финализирането на цялостния 

образователен процес за придобиване на ОКС „Бакалавър“. Описват се моменти от 

организацията на преддипломната практика в ситуация на извънредно положение. 



Петата част разглежда практическото обучение през погледа на менторите и 

студентите. В продължение на 4 учебни години се извършва наблюдение и се 

анализират самооценки за представянето на студентите от специалността, 

обучаващи се в двете форми (редовна и задочна) по време на преддипломната 

практика. Резултатите от всеки анализ променят и разширяват полето на 

изследване. 

Изданието е предназначено за учени, студенти, учители и за всички, които 

проявяват интерес към практическото обучение на социални педагози. 

 

Г.5. ПУБЛИКУВАНА КНИГА НА БАЗАТА НА ЗАЩИТЕН 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И 

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" 

5.1. Делчева, Ц. (2020) Формиране на професионални компетенции за 

социална работа у студентите по Социална педагогика, Ст. З., “Кота“, 224 стр. 

ISBN: 978-954-305-475-6 

Книгата съдържа изградена и апробирана педагогическа система за 

формиране на професионални компетенции за социална работа на студентите от 

специалност „Социална педагогика“ на Педагогически факултет към Тракийски 

университет, Стара Загора. 

В първа глава се представят теоретичните основи на изследването. Прави се 

проучване на актуални идеи, концепции и добри практики по проблемите за 

същността и за приложението на системния и на компетентностния подходи и 

формирането на професионални компетенции в обучението на социални педагози. 

Разглеждат се различните проявления на феномена „социална работа“. 

Втора глава съдържа теоретико-емпиричен компетентностен модел за 

социална работа. Представя се системата за социално подпомагане през погледа на 

социален работник. 

Трета глава включва модела на експерименталната работа в 

методологическата му част - изследователски методи, средства, инструментариум. 

В четвърта глава се описват обобщено протичането на експерименталната 

работа, основните резултати, установени в хода на изследването и техният 

статистически и съдържателен анализ. Представя се разработен за определяне на 

резултатите от прилагането на системата за развитие на професионални 

компетенции специфичен комплекс от диагностични методи 

Изданието е предназначено за университетски преподаватели, студенти, 

социални работници и за всички, които проявяват интерес към формиране на 

професионални компетенции. 

 

Г.6. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ 

ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ 

БАЗИ ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Делчева, Ц. (2018) Формиране у студентите по социална 

педагогика на компетенции за изграждане на мрежи за социално-

педагогическа подкрепа, сп. Педагогика,  ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 

8540 (Online), год. 90, кн. 6, с. 827-835      



Една от функциите на социалния работник е да подпомага взаимодействието 

между клиента и неговата социална среда. Ефективната социална работа се 

осъществява във взаимодействие с различни социални, здравни, образователни 

институции, граждански организации и общности, с местните власти, т.е. работи се 

в партньорство. В нормативни и административни актове се въвеждат изисквания 

за изграждане на междуинституционални екипи предимно за решаването на 

проблеми в социалната сфера. В материала се представят резултати от 

изпълнението на практическа задача за проучване на варианти на мрежи за 

социална подкрепа по учебната дисциплина „Основи и методи на социалната 

работа“ от студенти по специалността „Социална педагогика“ в Тракийския 

университет – Стара Загора. Анализират се уменията на бъдещите социални 

педагози да идентифицират и изграждат подкрепяща среда, като се ръководят от 

институционалните ресурси на региона и приоритетните области на социална 

работа с клиента.  

 

6.2. Delcheva, Ts. (2019) Aspects of the Practical Training of Social 

Pedagogues, сп. Педагогика, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), 

год. 91, кн. 3, с. 351-362 

Аспекти на практическото обучение на социалните педагози 

Настоящата статия представя изследване, част от по-широко такова, което 

има за цел да анализира и, ако е необходимо - да модернизира или оптимизира 

организацията на практическото обучение на студентите по социална педагогика, 

за да се гарантира нейната съгласуваност с динамичните условия за професионална 

реализация. Статията се фокусира върху последния етап от практическото 

обучение на студентите - преддипломния стаж. Акцентът е на крайния продукт 

(описание на преддипломния стаж), който се представя и защитава на държавния 

практически изпит.  

 

6.3. Delcheva, Ts. (2020) Практики на взаимодействие между родители 

и специалисти за работа с деца в контекста на държавния образователен 

стандарт за приобщаващото образование, сп. Педагогика, ISSN 0861 – 3982 

(Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), год. 92, кн. 5, с. 712-719 

За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за 

справяне със затрудненията му в образователния процес се прилага разнообразие 

от дейности за въздействие и подкрепа. Стандартът за приобщаващо образование 

налага формирането на екипи за подкрепа за личностно развитие в детската 

градина или училището. Привличането на родителите или на лицата, полагащи 

грижа за детето, за осъществяване на дейностите по подкрепа на личностното 

развитие на детето гарантира добрите резултати от прилагането на този вид 

дейност. Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на 

потенциала на всяко дете или ученик в детската градина или в училището. В 

контекста на идеята за приобщаващото образование се представя разработен от 

автора механизъм за практическо обучение за работа с родители за нуждите на 

обучението на студенти от педагогическите специалности, в частност от 

специалност „Социална педагогика“. Формират се компетенции за работа в екип (в 

междуинституционални екипи за цялостна подкрепа и грижа и като способност да 



работят с колегите си ефективно) и в мрежа, необходими в бъдещата им 

професионална реализация като педагогически съветници или социални работници.  

 

6.4. Делчева, Цвета (2020) Холистичният подход в обучението на 

студенти по социална педагогика Сп. Стратегии на образователната и научната 

политика. ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online), год. XXVIII,  кн. 3, с. 

282-290 

В материала се представя прилагането на холистичния подход в 

подготовката на студенти от педагогическите специалности за работа в 

приобщаваща среда. Личният опит на обучаваните се надгражда не само като 

познание. Използват се ресурсите на упражненията по няколко учебни дисциплини 

за съпреживяване на затрудненията, които изпитват децата и възрастните хора с 

увреждания в опитите им да водят пълноценен живот. Прави се извод, че 

подготовката на педагогическите специалисти, и не само тяхната, придобива 

завършеност и има адекватно приложение в практиката ако се извършва и през 

призмата на потребностите на лицата, които потребяват техните услуги и продукти. 

 

Г.7. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ 

СПИСАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В 

РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ 

7.4. Делчева Ц., М. Делчев (2017) За необходимостта от разработване на 

електронно институционално портфолио на специалност „Социална 

педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора, 

Годишник на ПФ Volume XIV, с. 82-98 

Съдържанието включва онлайн проучване и анализ на резултатите от 

анкета, част от дейностите, извършени по научен проект „Електронно 

институционално портфолио на специалност „Социална педагогика“ - 

Педагогически факултет, Тракийски университет - Стара Загора“. Целта на проекта 

е разработване на електронно институционално портфолио на специалност 

„Социална педагогика“ върху адаптирана софтуерна платформа. Разработката и 

поддръжката на такова портфолио е първа дейност за България, особено за 

университетска специалност. Продуктът е многофункционален, а една от 

основните му функционалности е да проследява динамиката на специалността чрез 

своите потребители и по отношение на нейното развитие чрез достъп до уеб, както 

и да осигурява прозрачност и публичност. Електронното институционално 

портфолио на специалността  „Социална педагогика“ е структурирано като отделни 

теми, ориентирани към непосредствени практически ползи. Продуктът на етапа на 

създаването му е отворен за нови изисквания, които определят възможните или 

необходими модификации на темите - по отношение на структурата и 

съдържанието. Използваните методи (анкета / въпросник) в техните стандартни и 

електронни форми са променени по отношение на инструментариума чрез 

разработването на нов тип онлайн проучване с помощта на приложението Google 

Forms. Приложен е основният шаблон на формуляра. Материалът описва и 

анализира резултатите от проучването, включващо студенти, преподаватели и 

работодатели. Проучването се използва, за да се събират, обработват, анализират и 

обобщават данни като първоначална емпирична проверка на модела на 



електронното портфолио. Предварителните изследвания се оказват полезен 

инструмент за утвърждаване на увереността на авторите за необходимостта от 

разработването на продукта като възможност, изискване и инструмент за 

конкурентен маркетинг на пазара на услуги в социалното образование. Авторският 

екип придобива и мотивирана сигурност, че обстоятелствата са благоприятни за 

разработване и одобряване на прототип на електронно институционално портфолио 

на специалността „Социална педагогика“ към Педагогическия факултет на 

Тракийски университет – Стара Загора.  

 

7.5. Делчева, Ц. (2018) За упражненията по учебната дисциплина 

„История на педагогиката и българското образование“ в Педагогически 

факултет на Тракийски университет – Стара Загора, Годишник на ПФ, том 15, 

print ISSN 1312-286Х online ISSN 2535-1125, с. 46-56 

В статията се прави анализ на организацията на упражненията по учебната 

дисциплина „История на педагогиката и българското образование“ в 

Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Описва се 

механизма на избор на подходящи интерактивни техники и методи за упражнения, 

налагащи се от променения профил на съвременния студент и  профил на група 

студенти, обособени в специалност. Представя се работещ модел на групова работа 

по история на педагогиката. 

 

7.6. Цв. А. Делчева (2018) Формиране на професионална компетенция за 

прилагане на законодателството и нормативните уредби на основата на 

професионален компетентностен модел, Сб. Материалы Международного 

научно-практического семинара Духовность и творчество – приоритеты 

современного образования.    „Рухани жангыру“ (Духовно просветление), 

Караганды, 19 октомври, ISBN 978-601-235-344-0, с. 8-17 

В статията се представя комбинация от методи за  формиране на 

компетенция за прилагане на законодателството и нормативните уредби при 

студенти от специалността „Социална педагогика“. В основата е разработеният и 

апробиран в преподавателската практика на автора оперативен професионален 

компетентностен модел. Разглеждат се задачи, възлагани на студентите във 

водените от автора учебни дисциплини, които се прилагат комплексно за 

формиране на представяната компетенция. Показан е разработеният критериален 

апарат за тяхната оценка.   

 

7.7. Delcheva Ts. A. (2018) About the correspondence between the training  of 

future social workers and the social  practice, WORLD SCIENCE № 1(29) Vol.5, 

ISSN 2413-1032, с.4-6 

За съответствието между подготовката на бъдещите социални 

работници и социалната практика 

В материала се описват сферите на проявление на професията на социалния 

работник в България. Анализира се основен нормативен документ, свързан с 

кариерното развитие на социалните работници. Една от целите му е да осигури 

съответствие между социалната практика, потребностите в обхвата на социалната 

работа и равнището на професионалната компетентност на служителите. Представя 



се етап от създаване на компетентностен модел за подготовка на социални 

работници в Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора. На 

базата на анализ на длъжностни характеристики на социални работници от 

различни социални институции се извеждат общи компетенции за социална работа, 

които се формират на по-късен  етап от процеса на обучение на студентите от 

специалност „Социална педагогика“.  

7.8. Делчева, Цв. (2019) Практическо обучение на студентите от 

специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за 

изграждане на подкрепяща среда, Е-списание „Педагогически форум“ ISSN: 

1314-7986, брой 2, DOI: 10.15547/PF.2019.015, https://dipkusz-

forum.net/article/154/praktichesko-obuchenie-na-studentite-ot-specialnost-socialna-

pedagogika-nasocheno-km-formirane-na-umeniya-za 

В статията се представя процеса на организиране и провеждане на 

практическо обучение със студенти от Тракийски университет, специалност 

„Социална педагогика“ в конкретна социална институция – Център за социална 

рехабилитация и интеграция. Описва се занятие от първия етап на практиката – 

хоспитирането. което се използва за обогатяване на професионалната подготовка 

на социалния педагог чрез поставяне на акцент на  подкрепящата среда в неговото 

професионално функциониране. Анализира се участието на студентите и 

ефективността на проведеното занятие през призмата на студентската самооценка.  

7.9. Delcheva Ts., (2019) Observation - the first stage of practical training for 

future social pedagogues, Quality In Contemporary Educational Processes, с. 380-387, 

Website: www. https://ibesc2019.info/mk/ Publication Type: E-book Published in: 

Skopje, North Macedonia, ISBN-13-987-9989-823-71-8 EAN 9789989823718 

Хоспитирането - първи етап от практическото обучение на бъдещите 

социални педагози 

В материала се представя организацията на първия етап от практическото 

обучение на студентите от специалност „Социална педагогика“ в Тракийски 

университет – Стара Загора, България. Описват се процедурата и съдържателната 

страна на хоспитирането с фокус върху редовната форма на обучение. Целта на 

този етап е студентите да преосмислят видяното, да го съпоставят с овладените до 

момента знания и да градят визията си за бъдещата си професионална реализация. 

В този контекст се анализират формите на обратна връзка: конфериране и  

дневници на практикантите. 
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РЕЗЮМЕТА НА ТРУДОВЕТЕ СЛЕД ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА 

ДИСЕРТАЦИЯ  

на ас. д-р Цвета Апостолова Делчева 

Катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, 

Тракийски университет – Стара Загора 

 

представени в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 

„Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика)“, към катедра „ПСН“,  

в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, обявен от Тракийски университет – Стара Загора,  и 

публикуван в ДВ бр. 36 от 14 04 2020 г. 

 

 

 

В.3. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД – МОНОГРАФИЯ   

3.1. Делчева, Ц. (2020) Практическото обучение на студентите по  

Социална педагогика - поглед „Отвътре – навън“, Ст. З., “Кота“, 122 стр. ISBN: 

978-954-305-554-8 

Insights into the practical training of social pedagogy students 

The book presents explorations and experience in the field of the practical training 

of students in Social Pedagogy at the Faculty of Pedagogy of the Thrakia University of 

Stara Zagora for the forming of professional competencies through different forms of 

practical training.  

This edition is based on and develops formulations and solutions by the author, 

and presents current researcher opinions, educational technologies, ideas, and results. 

The book consists of five major parts: 

The first part presents the normative, methodological, and organizational bases of 

the practical training and establishes the highlights of the organization of the practical the 

training of students in Social Pedagogy at the Thrakia University of Stara Zagora. 

The second part presents the specifics of observation with Social Pedagogy 

students (full- and part-time) in terms of the contents and the functions of the academic 

trainer (instructor), mentors, and students. The specifics of observation during a state of 

emergency are also presented. 

The third part presents the organization and implementation of the ongoing 

training practice with both full-time and part-time students in different institutions. It 

includes the specifics of ongoing training practice during a state of emergency. 

The fourth part considers the pre-graduation practice/ pre-graduation training as 

the final form of practical education. It analyzes the phases and stages of the pre-

graduation practice and presents the highlights of the general educational process of 

acquiring a bachelor’s degree. The fourth part also describes the aspects of organizing 

pre-graduation training during a state of emergency. 

The fifth part discusses the practical training through the points of view of 

mentors and students. During the past four years, the self-assessment of the students in 

both forms of education (full-time and part-time) on their performance during the pre-

graduation practice have been observed and analyzed. The results from every analysis 

modify and extend the field of research. 



This edition is intended for researchers, students, teachers and everyone interested 

in the practical training of social pedagogy students. 

 

 

Г.5. ПУБЛИКУВАНА КНИГА НА БАЗАТА НА ЗАЩИТЕН 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И 

НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР" 

5.1. Делчева, Ц. (2020) Формиране на професионални компетенции за 

социална работа у студентите по социална педагогика, Ст. З., “Кота“, 224 стр. 

ISBN: 978-954-305-475-6 

Forming professional competencies for social work in social pedagogy 

students 

This book describes the pedagogical system for forming professional 

competencies for social work in Social Pedagogy students, designed and approbated by 

the Faculty of Social Pedagogy at the Trakia University of Stara Zagora. 

The first chapter presents the theoretical grounds of the research. It includes a 

study on the current ideas, concepts, and good practices on the issues of the essence and 

the application of the system and competency approaches, as well as the forming of 

professional competencies during the training of social pedagogues. It also discusses 

different manifestations of the phenomenon of social work. 

The second chapter includes a theoretical and empirical competency model for 

social work. It presents the system for social assistance from the point of view of a social 

worker. 

The third chapter includes the model for experimental work in his methodological 

aspect - methods, means, and instruments for research. 

The fourth chapter describes a summary of the course of experimental work, the 

main results derived from the study, including an analysis of the contents and a statistical 

analysis. It presents a specific complex of diagnostic methods that was designed 

especially for determining the results of the system for development of professional 

competencies. 

This edition is intended for university lecturers, students, social workers and 

everyone interested in the field of development of professional competencies. 

 

 

Г.6. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, 

РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ 

С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Делчева, Ц. (2018) Формиране у студентите по социална педагогика на 

компетенции за изграждане на мрежи за социално-педагогическа подкрепа, сп. 

Педагогика,  ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Vol. 90, Issue 6, с. 

827-835      

Forming competencies for building social support networks in social 

pedagogy students 

 One of the functions of the social worker is to aid the interaction between the 

client and the client’s social environment. Efficient social work is carried out in 

collaboration with different social, healthcare, and educational institutions, civic 



organizations, and communities, local authorities, i.e. in partnerships. Normative and 

administrative deeds introduce the requirements for the formation of inter-institutional 

teams, mostly aimed at solving problems in the social sphere. The material presents the 

results from the implementation of a practical exercise for a research on the different 

types of social support networks, done under the Basics and methods of social work 

subject, by Social pedagogy students from the Trakia University of Stara Zagora. It 

analyzes the skills of future social pedagogues in identifying and developing a supportive 

environment, based on the institutional resources of the region and the priority fields of 

social work for the client. 

 

6.2. Delcheva, Ts. (2019) Aspects of the Practical Training of Social Pedagogues 

сп. „Педагогика“, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), Vol. 91, Issue 

3, с. 351-362 

The current article presents a study, which is a part of a broader study that aims to 

analyze, and – if required – to modernize or optimize the organization of the practical 

training of Social Pedagogy students in order to ensure its coherence with the dynamic 

conditions for professional realization. The article focuses on the final stage of the 

practical training of the students – the pre-graduate internship. The accent is the final 

product – a description of the pre-graduate internship; which is presented and defended at 

the state final certification examination.  

 

6.3. Delcheva, Ts. Практики на взаимодействие между родители и 

специалисти за работа с деца в контекста на държавния образователен 

стандарт за приобщаващото образование, сп. Педагогика, ISSN 0861 – 3982 

(Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), Volume 92, Number 5, 2020, с. 712-719 

The Practices for Collaboration between Parents and Professionals, Working 

with Children in the Context of the State Educational Standard for Inclusive 

Education  

A variety of activities for influencing and support are applied when coping with 

the problematic behavior of a child or student, and alleviating the difficulties that a 

student encounters in the educational process. The standard requires that schools and 

kindergartens form teams to support the personal development of children. Involving the 

parents or the people who take care of the child when carrying out the activities to 

support the personal development of the child guarantees the good results of those 

activities. The general support of the personal development aims at developing the 

potential of each child or student in kindergarten or school. In the context of the standard 

for inclusive education, the author develops and presents a mechanism for practical 

training for working with parents to the needs of the education of students in pedagogical 

subjects, and Social Pedagogy in particular. Competencies for teamwork (in cross-

institutional teams for general care and support as well as in order to work effectively 

with colleagues) and networking are formed. Such competencies are required in the 

future professional realization as pedagogical advisors or social workers. 

 

6.4. Делчева, Цвета (2020) Холистичният подход в обучението на 

студенти по социална педагогика Сп. Стратегии на образователната и научната 



политика, Година XXVIII,  Книжка 3, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 

(Online), 282-290 

The Holistic Approach in Teaching Social Pedagogy Students 

The material presents the application of the holistic approach in the preparation of 

students from pedagogical specialties for work in an inclusive environment. Students' 

personal experience builds not only on knowledge. The resource of exercises in several 

learning subjects is used to explore the difficulties children and the elderly with 

disabilities experience in their attempts to live a full life. The conclusion is that the 

training of pedagogical specialists, and why not other professionals, is completed and 

adequately applied in practice if it is done in the light of the needs of those who use their 

services and products. 

 

 

Г.7. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ 

СПИСАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В 

РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ 

7.4. Делчева Ц., М. Делчев (2017) За необходимостта от разработване на 

електронно институционално портфолио на специалност „Социална 

педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора, 

Годишник на ПФ Volume XIV, с. 82-98 

About the need of the development of an electronic institutional portfolio for 

the social pedagogy subject at the Faculty of pedagogy of the Trakia university of 

Stara Zagora  

The contents include an on-line survey and the analysis of the survey results, part 

of the activities, performed under the scientific project “Electronic Institutional Portfolio 

for the Social Pedagogy subject at the Faculty of Pedagogy of the Trakia University of 

Stara Zagora”. The goal of the project is the development of an electronic institutional 

portfolio for the Social Pedagogy subject on top of an adapted software platform. The 

development and support of such a portfolio is a first-time activity for Bulgaria, 

especially for a university subject. The product is multi-functional, and one of its main 

functionalities is to trace the dynamics of the subject through its users and in terms of its 

development through web access, as well as to provide transparency and publicity. The 

electronic institutional portfolio for the Social Pedagogy subject is structured as separate 

topics, oriented towards immediate practical benefits. The product, at the stage of its 

creation, is open for new requirements that determine the possible or necessary 

modifications of the topics – in terms of structure and content. The methods used (survey/ 

questionnaire) in their standard and electronic forms have been modified in terms of 

tooling through the development of a new type of online surveying using the application 

Google Forms. The base form template was applied, with only minor customization. The 

material describes and analyzes the results of the survey which included students, tutors 

and employers. The survey was used to collect, process, analyze and summarize data as 

an initial empiric verification of the model of the electronic portfolio. The preliminary 

research proved to be a useful tool to affirm the certainty of the authors about the need of 

the development of the product as an opportunity, requirement, and an instrument for 

competitive marketing on the market for services in social education. The authoring team 

also acquired reasoned certainty that the circumstances are favorable for developing and 



approbating a prototype of an electronic institutional portfolio for the Social Pedagogy 

subject at the Faculty of Pedagogy of the Trakia University of Stara Zagora. 

 

7.5. Делчева, Ц. (2018) За упражненията по учебната дисциплина 

„История на педагогиката и българското образование“ в Педагогически 

факултет на Тракийски университет – Стара Загора, Годишник на ПФ, том 15, 

2018, с. 46-56, print ISSN 1312-286Х online ISSN 2535-1125 

On Seminar Classes In The Discipline “History Of Pedagogy And Bulgarian 

Education” At The Faculty Of Education, Trakia University, Stara Zagora  

The article analyzes the organization of the seminar classes in the discipline 

“History of Pedagogy and Bulgarian Education” at the Faculty of Education, Trakia 

University, Stara Zagora. It describes the mechanism for the selection of appropriate 

interactive techniques and methods for the seminar classes, which is required by the 

changed profile of today’s student, as well as the profile of a group of students in a given 

specialty. A working model for group work in “History of Pedagogy and Bulgarian 

Education” is presented. Key words: seminar classes, history of pedagogy, profile of a 

group of students, interactive methods and techniques. 

 

7.6. Цв. А. Делчева (2018) Формиране на професионална компетенция за 

прилагане на законодателството и нормативните уредби на основата на 

професионален компетентностен модел, Материалы Международного научно-

практического семинара Духовность и творчество – приоритеты современного 

образования.    Караганды, 19 октомври, ISBN 978-601-235-344-0, с. 8-17 

Formation of professional competence for application of the legislation and 

regulations on the basis of a professional competence model 

The article presents a combination of methods for the formation of competence 

for the application of legislation and regulations in students majoring in "Social 

Pedagogy". The basis is the operational professional competence model developed and 

tested in the author's teaching practice. Tasks assigned to students in three disciplines, 

which are applied comprehensively to form the presented competence, are considered. 

The developed criteria apparatus for their evaluation is shown. 

 

7.7. Delcheva Ts. A. (2018) About the correspondence between the training  of 

future social workers and the social  practice, WORLD SCIENCE № 1(29) Vol.5, 

ISSN 2413-1032  

The article describes the realms of manifestation of the profession of the social 

worker in Bulgaria. It analyzes the main legislative document, related to the career 

development of social workers. One of the goals is to provide correspondence between 

the social practice, the requirements in the sphere of social practice and the level of 

professional competency of the social workers. The article presents a stage in the 

development of a competency model for the training of social workers in the Faculty of 

Pedagogy of the Trakia University in Stara Zagora. Common competencies for social 

work are developed, based on an analysis of the job descriptions of social workers from 

different social institutions. These common competencies are formed at a later stage of 

the process of education of social pedagogy students. 

 



7.8. Делчева, Цв. (2019) Практическо обучение на студентите от 

специалност „Социална педагогика“ насочено към формиране на умения за 

изграждане на подкрепяща среда, Е-списание „Педагогически форум“ ISSN: 

1314-7986, брой 2, година 2019, DOI: 10.15547/PF.2019.015, https://dipkusz-

forum.net/article/154/praktichesko-obuchenie-na-studentite-ot-specialnost-socialna-

pedagogika-nasocheno-km-formirane-na-umeniya-za 

Practical training for students in social pedagogy aimed at the formation of 

the skills, required to create a supportive environment 

The article presents the process applied to organizing and conducting the practical 

training of Social Pedagogy students in the University of Trakia in a particular social 

institution - Center for Social Rehabilitation and Integration. It describes a class from the 

first stage of the practice - hospitality; which is used to enrich the professional training of 

the social pedagogue through focusing on the supportive environment in her professional 

activities. The article also analyzes the participation of the students and the efficiency of 

the class through self-assessment.  

7.9. Delcheva Ts., (2019) Observation - the first stage of practical training for 

future social pedagogues, Quality In Contemporary Educational Processes Congress 

Proceedings, 380-387 стр., Website: www. https://ibesc2019.info/mk/ Publication Type: 

E-book Published in: Skopje, North Macedonia, ISBN-13-987-9989-823-71-8 EAN 

9789989823718 

The article presents the organization of the first stage of practical training for 

Social Pedagogy students in the Trakia University of Stara Zagora in Bulgaria. It 

describes the procedure and the specifics of the observation, focusing on full-time 

education. The goal of this stage is for students to reconsider their observations, to match 

those to the knowledge they have already acquired, and to build a vision about their 

future professional realization. In this context, the article also analyzes the feedback 

forms - conferencing and student diaries.  
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