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УВОД 

 

Актуалност на проблема 

 

Разработеният дисертационен труд представлява едно изследване на 

професионалния профил на възпитателя от нов тип в Домовете за деца, 

лишени от родителска грижа. Главно той разглежда проблема за същността и 

особеностите на социално-възпитателната работа в Домовете, както и 

институционалните условия на грижа, които се предлагат на децата в 

неравностойно социално положение. 

Научният труд е плод на сериозни усилия и продължителни изследвания в 

областта на социално-педагогическата практика през периода 2005 – 2014 г. 

Той третира проблемите, свързани с новия облик на възпитателите в 

Домовете за деца, социално-педагогическата дейност в институциите и 

качеството на грижи, предоставяни на децата, настанени в специализираните 

институции в България. 

Темата на дисертацията е: „Професионален профил на възпитателя в 

Домовете за деца, лишени от родителска грижа”. Тя е изключително актуална, 

понеже е свързана с дейността и профила на възпитателя в детските домове, 

които са обект на внимание от страна на студенти, педагози, психолози, 

социални работници, социални педагози, институции, неправителствени 

организации в България, а така също и отстрана на Европейския съюз. 

Професионалният профил като понятие или дефиниция се разбира като 

съвкупност от необходими нагласи, знания, умения, професионални ценности, 

които гарантират ефективността на определена професионална дейност. В 

български условия професионалният профил на възпитателя включва: 

o приоритетни роли или функции – педагогическа възпитателна, 

консултантска, посредническа, координационна и управленска;  

o приоритетни професионални дейности или компетенции – контакти с 

детето и с други институции;  

o професионална насоченост – педагогическа, активна, действена, 

устойчива; 

o професионални ценности – ценят се социалните характеристики на 

професията, възпитателната работа, взаимодействието и подкрепата на децата, 

лишени от родителска грижа. 

В конкретния случай съвременният професионален профил на 

възпитателя според нас е свързан с неговата професия, призвание, 

квалификация и модел за професионална подготовка. Всеки педагог, 

работещ в специализирана институция, e необходимо да има подходяща 

квалификация, преквалификация, образование, добра теоретична и 

практическа професионална подготовка, свързана с възпитателната работа и 

социално-педагогическата дейност в Домовете за деца. 

Професионалният профил на педагога включва също и реализирането на 

определени професионални роли, владеене на съответни способности, 

компетентности, ценности в основните сфери на знанието педагогика, 
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психология, социология, социална педагогика и др. на професионални 

умения и личностно-значими качества. Той изисква също възпитателят да 

може успешно да осъществява ефективно педагогическо общуване, което е 

важен фактор за формиране на личността на детето, възпитавано в институцията 

„Дом”. 

Съвременният профил на възпитателя изисква прилагането на хуманно-

личностен подход. Възпитателят е призван системно да осъществява хуманно-

педагогическо общуване с децата от социалните заведения. 

Стилът и авторитетът на личността на възпитателя са важни 

характеристики на възпитателя. Всеки възпитател, работещ в социални 

заведения, е необходимо да прилага демократичен стил при педагогическото 

ръководство и професионално-педагогическото общуване, да се ползва с 

авторитет сред общността (на децата и колегите). 

Възпитателят е желателно да бъде емоционално стабилен, психически 

устойчив, уравновесен в работата си; да бъде мотивиран за работа и да 

потушава навреме демотивационните процеси в детския дом; да се стреми към 

самоактуализация и към изграждане на най-добрите характеристики у децата 

като: надеждност, уравновесеност, лидерство, отзивчивост, комуникативност, 

общителност и др. 

Необходимо е възпитателят добре да познава и да се ръководи от 

различните принципи и подходи за ефективното предотвратяване и 

разрешаване на конфликтите, особено когато те са все още незначителни; да 

може да се справя адекватно в конфликтни ситуации и да ги потушава навреме, 

дори ако се наложи използването на посредник (медиатор) при разрешаването 

на възникнал проблем. 

Всеки възпитател е необходимо умело да прилага методите и средствата 

за предотвратяване и намаляване на стреса в работата му с проблемните деца 

в Дома, да не се подава на стрес, напрежение, умора и депресия, да се стреми 

към запазване и поддържане на добро психическо здраве, душевно 

благополучие, равновесие, комфорт, максимална работоспособност и 

удовлетворение от постигнатото. 

 

Обект и предмет на изследването 

 

Обект на настоящето изследване e възпитателят с педагогическа 

правоспособност (педагог) и възпитателят от нов тип (условно можем да го 

наречем социален педагог)  в  Домовете за деца, лишени от родителска грижа, 

реализиращ социални услуги и социално-педагогически дейности в 

институцията „Дом“. 

Предмет на настоящото изследване е професионалният профил на 

възпитателя, процесите на професионална му реализация в социалните 

заведения, специфичните характеристики и особености на професионалния му 

профил в специализираните институции.  
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Цел и задачи на изследователската работа 

 

Цел на дисертационния труд е да се разкрият специфичните 

характеристики на съвременния професионалния профил на възпитателя в 

институцията „Дом” и да се очертаят съвременните му измерения. 

Така формулираната цел очертава следните изследователски задачи, а 

именно: 

1. да се проучат теоретичните аспекти на проблема; 

2. да се очертаят работните понятия; 

3. да се разкрият основните компоненти на професионалния профил на 

възпитателя в детския дом; 

4. да се проведе емпирично изследване по проблемите, свързани с 

професионалния профил на възпитателя в Домовете за деца; 

5. на основата на получените данни от емпиричното изследване да се 

обоснови актуалността на съвременните измерения на професионален профил на 

възпитателя в Домовете за деца, лишени от родителска грижа; 

6. представеният модел на съвременния професионалния профил на 

възпитателя да се апробира при възможност в специализираните институции за 

деца, лишени от родителска грижа. 

 

Хипотеза на дисертационния труд 

 

Анализът на литературата по проблема и изучаването на профила на 

възпитателя в Домовете за деца позволиха да се очертае следната хипотеза на 

изследването: допускаме, че пълноценната социално-възпитателна дейност в 

Домовете за деца, лишени от родителска грижа, може да се реализира системно и 

успешно, ако професионалният профил на възпитателя в тези институции се 

базира на: 

•  съвременна, положителна и ценностна ориентация за работа с деца, 

настанени в специализирани институции; 

•  качествено образование, подготовка и съответни компетентности за 

практическа социално-педагогическа дейност в тази сфера; 

•  наличие на позитивна мотивация и нагласа за хуманни взаимоотношения 

и общуване в тези общности; 

•  наличие на най-благоприятни материално-битови условия за реализиране 

на възпитателна дейност. 

 

Методология на изследването 

 

В процеса на изследването са използвани следните методи: 

 теоретичен анализ на научната литература по изследваните проблеми и на 

резултатите от самото изследване; 

 конструиране на иновативен модел на съвременния професионален 

профил на възпитателя в Домовете за деца, лишени от родителска грижа; 

 анкетно проучване на мнението на възпитателите в Домовете за деца; 
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 анкетно проучване на мнението на децата и специалистите от ръководния 

екип в детския дом; 

 беседи, неструктурирано интервю с възпитаниците в детския дом; 

 наблюдение на ежедневните дейности и процеси, протичащи в Дома в 

хода на работата на възпитателите; 

 анализ на педагогическата дейност на възпитателите и на документацията 

в детските заведения (институционален проект, индивидуален план, план за 

грижи на децата, работни карти и др.); 

 анализ на резултатите от изследователската работа; 

 математико-статистически методи за обработка на данните. 

Теоретичното и емпиричното изследване преминава през три основни 

етапа: 

 първи етап – проучване на литература по проблема, изготвяне на 

теоретичните постановки на дисертационния труд и формулиране на модела на 

изследването (2005-2007 г.); 

 втори етап – организиране и реализиране на емпиричното изследване и 

оформяне на дисертацията (2008-2012 г.); 

 трети етап – обобщаване, анализ на резултатите от изследването и 

окончателно приключване, оформяне, написване на дисертационния труд и 

защита (2013-2014 г.). 

 

Обем и структура на дисертацията 

 

Дисертационният труд е структуриран в обем 266 страници, от които 211 

страници текст и 55 страници приложения. Той включва главна страница (1 

стр.), съдържание (3 стр.), увод (5 стр.), три глави, като първа глава включва 56 

страници, втора глава – 69 страници, трета глава – 62 страници, заключение (5 

стр.), използвана литература (11 стр.) и приложения (55 стр.).  

Библиографската справка съдържа 211 заглавия, от които 150 източника 

на кирилица, 32 на руски и 31 на латиница, като от тях 6 са интернет сайта.  

Целият научен труд съдържа 21 таблици, 5 схеми, 5 фигури, 21 диаграми, 3 

анкетни карти и 9 приложения.  
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ПЪРВА ГЛАВА 

 

ТEОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА ЗА ДОМОВЕТЕ ЗА 

ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА КАТО СОЦИАЛНО-

ВЪЗПИТАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ТЯХ 

   

1.1. Възникване и анализ на състоянието на Домовете за деца, лишени 

от родителска грижа в България 

1.1.1. Състоянието на Домовете за деца, лишени от родителска грижа в 

България от откриването им до днес 

Параграф 1.1. е посветен на възникването на Домовете за деца, лишени от 

родителска грижа, а в параграф 1.1.1. е отразено състоянието на 

специализираните институции от тяхното откриване до ден днешен.  

Домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) започват 

съществуването си в края на XIX век след Освобождението на България от 

турско робство. Началото им е поставено през 1878 г. с откриването на първото 

сиропиталище - Дом „Рада Киркович”, гр. Пловдив [160]. Днес те 

функционират като специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги. 

След освобождението от турско робство през 1878 г. започва създаването на 

Домовете за деца, където грижите за тях се полагат от обществени организации. 

Развитието на институционалната грижа за деца у нас преминава през няколко 

значими етапа, които условно биха могли да се разграничат по следния начин:  

 I етап: от 1878-1888 г. до 1944 г. (грижата за децата е поверена основно на 

благотворителни дружества, частните дарители, липсва централизирана система 

на грижа за деца в неравностойно положение). През този период у нас биват 

изградени няколко институции за деца, в които са се настанявали преди всичко 

възпитаници, загубили своите родители във войните, попаднали в затвора, 

изпаднали в невъзможност да се грижат за децата си; 

 II етап: от 1945 г. до 2000 г. В периода от Освобождението до 1944 г. 

ДДЛРГ са далече от социално-възпитателното си предназначение и 

функционират като сиропиталища, приюти и детски домове. Липсва единна 

държавна политика по отношение пълноценната грижа за децата в 

неравностойно социално положение, както и комплексна визия за ролята на 

държавата и нейните органи в тази посока [132]; 

 III етап: от 2000 г. Домовете за деца придобиват нов, съвременен 

институционален облик [50; 51; 52; 53; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 122; 

123; 8124; 127; 128; 129; 130; 131; 136; 137; 138]. 

 

1.1.2. Обществена необходимост от социално-педагогическите 

заведения и възпитателната дейност в тях 

1.1.2.1. Основни психосоциални явления в специализираните 

институции 

В параграф 1.1.2. е представена обществената необходимост от Домовете 

за деца и възпитателните взаимоотношения с възпитаниците в детския дом. 
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Параграф 1.1.2.1. е посветен на основните психосоциални явления, които се 

наблюдават в специализираните институции като фрустрацията, 

депривацията, алиенацията и др. 

Фрустрираното дете от детския дом обикновено е свръхчувствително и 

лесно ранимо, склонно към развиване на депресивни състояния. Д-р Андреас 

Мерингер определя такъв тип дете като „трудно”, сдържано и емоционално 

смутено, лишено от радост и дом, което има нужда от обич и топлина 

(Mehringer, A., 1997). 

Лангмайер и Матейчек определят депривацията като „психическо 

състояние, възникващо в резултат на такива кризисни ситуации, където на 

субекта (в случая детето от Детския дом) не се предоставя възможност за 

удовлетворение на някои негови основни психически потребности в достатъчна 

степен и достатъчно дълго време” (Лангмайер, И., З. Матейчек., 1984). 

Детският дом е депривационна среда за развитието на различни равнища. 

Основни компенсационни механизми, които могат да действат в нея, са 

адекватни възпитателни въздействия и откриването от детето на надеждна 

заместваща майчина фигура (Маринова, Кр., 1999). 

Алиенацията е сериозен социален и психологически проблем и се 

означава като затваряне в себе си, отчуждаване от другите хора. Децата, лишени 

от родителски грижа, много често се затварят в себе си, изолират се от 

обществото, дори избягват и социалните контакти (Илиева, С., 2002). 

Институционализмът е всъщност една от формите на социална 

депривация. При нея се наблюдават два основни психосоциални процеса: 

деперсонализация – загуба от детето на „собственото аз“, оформя се 

„екзистенциална безнадеждност“ (Илиева, С., 2002); конформизъм – промяна 

в поведението или убежденията на отделния човек под влиянието на формалния 

натиск на групата и навява на нещо отрицателно и звучи като упрек (Василев, В., 

2001). 

 

1.1.2.2. Проблемни области в Детския дом 

Този параграф представя проблемните области, които съществуват в 

Домовете за деца.  

Първата проблемна област: все още проблемите на децата в Домовете 

остават недостатъчно диагностицирани, поради несработен екип, липса на 

правилни диагностичо-приложими и ефективни методи за решаване на 

конфликти и проблеми при работата с обременените и трудни деца в социалните 

заведения, липса на опит отстрана на специалистите и т.н.  

Втората проблемна област е свързана със социалната работа с 

родители, роднини и близки на детето от Детския дом. В социалните 

заведения не се осъществяват редовни контакти и взаимоотношения с родители, 

близки, попечители или настойници. 

Третата група: възпитателите, работещи в Домовете имат добра 

теоретична подготовка, но недостатъчни практически умения за работа с деца в 

институция.  

Четвъртата проблемна област е недоброто материалното обезпечаване на 

Домовете.  
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Петата проблемна област е свързана с емоционални и психологически 

проблеми на по-голяма част от децата. Те се характеризират със следните 

особености Петкова, И., 2012: недостатъчно формирана комуникативност или 

недостатъчно добре овладяна комуникативна функция на речта; липсата на 

умения и навици за самообслужване; проблемът за практическата 

интелигентност на детето се изразява в липсата на познания за предметите на 

бита и обкръжаващата действителност; волево поведение – възпитаниците не 

познават добре формите на поведение, собствените и на другите; социална 

приспособимост – социалният статус е занижен, липсва трайна емоционална 

насоченост и привързаност; чувства – депривация на потребностите, отсъствие 

на емоционални контакти, неувереност от приемане и обич; липса на достатъчно 

стимули, активизиращи интелектуалното развитие на детето; недостатъчно 

речево общуване на децата с възрастните, при което се усвоява модел на маниер 

на говорене, какъвто се използва в най-близкото обкръжение; емоционални 

връзки с другите хора; липса на адекватни модели на идентификация; 

непоследователност и противоречивост на системата за възпитание; 

Необходима е радикална промяна в работата на педагогическите кадри 

и в организацията на Домовете, за да се осигури по-добра и по-качествена 

грижа на децата в неравностойно социално положение, с оглед успешното им 

интегриране и социализиране в обществото. 

 

1.1.3. Институцията „Дом” – необходимост от актуализация на 

структурата на управлението  

1.1.3.1. Необходимост от промяна на Домовете за деца  

В параграф 1.1.3. е посветен на необходимостта за актуализация на 

структурата на управление в институцията „Дом“, а в параграф 1.1.3.1. са 

представени необходимите стъпки към/на промяна на Домовете за деца. 

Организацията на тези Домове предлага вътрешно разпределение на 

децата по възрастови групи, което поставя децата предимно в условията на 

формално общуване. Така се проявяват така наречените „организационни 

фактори на средата”, която не предоставя на детето еквивалентни на майчините 

грижи. В повечето случаи настанените в такива институции деца преживяват 

чувството на малоценност и чувство за отхвърляне от обществото.  

Всичко това налага необходимостта от промяна на институцията „Дом”, 

която трябва да бъде насочена към осигуряване на условия и грижи, близки до 

семейната среда, с оглед успешното интегриране и социализиране на децата в 

неравностойно социално положение [96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 122; 123; 

124; 127; 128; 129; 130; 131; 136; 137; 138].  

Социализацията на децата следва да е основна цел на всеки Дом в 

обстановка, възможно най-близка до семейната среда, чрез радикална 

промяна на грижата за тях. 

 

1.1.3.2. Структура, управление и организация на Домовете за деца от 

нов тип в България 

В този параграф са представени структурата, управлението и каква трябва 

да бъде организацията на Домовете за деца, лишени от родителска грижа. 
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Домовете за деца имат дълга история и водят началото си още в края на 19 

век. Едва през 50-70-те години на миналия век стават известни като Домове за 

деца и юноши (ДДЮ), които по-късно към 90-те години на 20-ти век са 

преименувани в Домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 

родителска грижа (ДОВДЛРГ). През април 2007 г. е приет новият правилник на 

тези социални заведения, според който те стават Домове за деца, лишени от 

родителска грижа (ДДЛРГ). 

С този правилник се уреждат организацията и дейността на ДДЛРГ [129, 

чл.1] и съгласно него Домовете за деца са специализирани институции, които 

предоставят социални услуги по отглеждане и възпитание на децата (от 3-7 

и 7-18 - 20-год.) в тях. До скоро те се управляваха от МОН чрез подкрепата на 

МТСП, а сега те се управляват от кмета на всяка община на населеното селище, 

който е и работодател на персонала в детските институции [129, чл. 4]. 

Управлението на персонала педагогическите кадри в социално-

възпитателните институции се основава и определя от характера на социално-

педагогическата работа като професионална дейност и от професионалния 

облик на възпитателите от нов тип в Домовете за деца (Симеонова, Р., 2008).  

Като образцова институция сред Домовете за деца в България ДДЛРГ 

„Олга Скобелева”, гр. Пловдив дава пример какви педагогически кадри трябва 

да работят в тези институции и какво образование и квалификация трябва да 

притежават, отговарящи на новите изисквания за социално-педагогическа работа 

с деца в неравностойно социално положение [60].  

Домът за деца, лишени от родителска грижа е специализирана 

институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание 

на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не 

повече от 20 години.  

 

1.2. Детето като социално-педагогически обект и субект и възпитателят 

в социалните заведения 

1.2.1. Детето в Детския дом като социално-педагогически обект и субект 

при възпитателните взаимодействия 

В параграф 1.2.1. детето е представен като социално-педагогически обект 

при възпитателните взаимоотношения в детския дом. 

Социалните очаквания на родителите и възпитателите, работещи в 

институцията „Дом” чрез възпитанието имат за цел да помогнат на детето да 

израства като личност, приемайки го за пълноценно същество (а не като „все 

още не“), а от друга страна - да го подготвят за социалните роли, в които влиза 

по време на детството, юношеството, младостта и зрелостта си (Гюрова, В., 

2012). 

С оглед на това осигуряването на социално-позитивна среда на развитие, 

възпитание и образование на децата, настанени в специализирани 

институции е от първостепенно значение за правилното емоционално-

психично и социално развитие на подрастващото поколение, неговото 

възпитание, пълноценна социална интеграция и социализация (Борисова, В., 

1998; 2001).  
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Попадайки в институцията „Дом”, детето се превръща в обект на 

грижи отстрана на възпитателите в нея и държавата, които се стремят да 

осигурят възможности за социална интеграция и реализация. В социално-

педагогическата практика детето, лишено от родителска грижа се възприема 

като дете в риск. 

В последното десетилетие в българското общество понятието „дете, 

лишено от родителска грижа” се отъждествява със социално-педагогическия 

и психологически феномен „дете в неравностойно социално положение”. 

Това са деца, живеещи и възпитавани извън семейството, отглеждани най-често 

в Домове за деца деца-сираци; деца, чийто родители са лишени или са се 

отказали от родителските си права. Те спадат към голямата група на 

социално-ощетените деца (Петкова, И., 2012), (Цветков, Д., 1996).  

Детето, лишено от родителска грижа е необходимо да се справи с 

разрушителните въздействия на вече разкъсаната връзка с биологичния си 

създател. Резултатите и последиците от всичко това могат да бъдат: негативни 

емоционални състояния, задръжки в общото психофизическо и емоционално 

развитие, асоциални и антисоциални поведенчески прояви и затруднения в 

комуникацията с околните, девиантно поведение, емоционални разстройства, 

апатия, агресия, физическо изоставане, забавено речево и мисловно развитие, 

несигурност, тревожност, гняв, чувство на вина, напрежение, омраза, страх, 

депресия и др. (Клайнке, К., 1999).  

 

1.2.2. Възпитателят с нова визия  

1.2.2.1. Възпитателят като субект на педагогическо взаимодействие в 

институцията „Дом” 

В параграф 1.2.2. е посветен на възпитателя с нова визия или от нов тип, 

в параграф 1.2.2.1. възпитателят е представен като субект на педагогическо 

взаимодействие с детето в институцията „Дом“. 

Дейността на педагога като възпитател представлява специфична, 

целенасочена системна форма и страна на неговата професионална активност, 

както и процес на интерактивно взаимно повлияване с възпитаниците за 

постигане на възпитателни цели и решаване на възпитателни задачи. 

Възпитаването е немислимо без различни форми на влияние на възпитателя 

върху възпитаниците (Радев, Пл., Пламен Легкоступ, Албена Александрова., 

2011). 

Крайната цел на педагога-възпитател, работещ в Детските домове като 

субект на възпитателното влияние, е в зависимост от контекста и случая на 

поддържане, корекция или по глобално изменение на поведението на другите 

участници - възпитаниците във възпитателната интеракция. Пътят към 

корекцията и трайното изменение включва три промени - на нагласите и 

убежденията, на когнициите, на афективните реакции и чак тогава на 

поведението. 

Функциите и дейностите на всеки възпитател в Домовете за деца, 

лишени от родителска грижа се определят от длъжностната му 

характеристика, която фиксира ролите и дейностите му в съответната 
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институция. Длъжностните характеристики са стандартизирани и важат за 

всеки дом или институция в България. Те се прецизират, допълват или изменят 

съгласно нормативната уредба на страната.  

В Домовете за деца могат да работят възпитатели, педагози, социални 

работници или социални педагози, психолози, възпитатели със специфични 

функции – методисти, логопеди, ментори, консултанти, педагози, завършили 

специална педагогика и др. 

 

1.2.2.2. Необходимост от промяна на педагогическата дейност на 

възпитателя в Домовете за деца 

В този параграф е представена необходимостта от промяна на дейността 

на възпитателя в Домовете за деца и стъпките към промяна в неговата работа. 

Необходима е радикална промяна в работата на педагогическите кадри 

и в организацията на Домовете, за да се осигури по-добра и по-качествена 

грижа за децата в неравностойно социално положение. Те трябва да бъдат 

квалифицирани за осъществяване на възпитание и отглеждане на децата в 

условия, близки до семейната среда, както и за успешното им интегриране и 

социализиране в обществото. Промените в работата на възпитателите е 

необходимо да бъдат насочени към: 

  формиране у възпитателите практически умения за работа с деца в 

институциите; увеличаване броя на педагогическите кадри в социалните 

заведения; повишаване на тяхната компетентност; 

  включване на възпитателите в система от тренинги, симпозиуми, 

конференции, семинари; повишаване мотивацията им за работа, следдипломна 

квалификация, образование и самообразование; 

  обучение на педагогическия персонал с оглед промените в 

институцията; подготовка за индивидуална работа с децата и отделните случаи; 

  оказване на адекватна и ефективна помощ за справяне с проблемите на 

подрастващите; използване на подходящ инструментариум за диагностика 

проблемите на възпитаниците и организиране на обучение за преодоляване на 

тези проблеми; 

  взаимодействие с родители, роднини, институции извън Дома; системно 

изработване на актуални програми, правилници и планове за работа в тази 

сфера; 

  оказване на педагогическа помощ и съдействие на децата за повишаване 

успеваемостта и мотивацията им за учене в групата, организационни дейности в 

нея; осъществяване на необходимата корекция и превенция на трудните деца 

чрез психотерапия, индивидуална работа, корекционни програми; 

  системна работа за изграждане и придобиване на социални умения у 

възпитаниците за самостоятелен живот, както и повишаване на социалната им 

компетентност (бит, хигиена, общуване, свободно време, интереси); прилагане 

на алтернативни форми на грижа за децата (реинтеграция, интеграция, 

приемничество, осиновяване) и намаляване броя им в социалните заведения; 

  промяна на съществуващия организационен модел на персонала в 

детския дом; въвеждане на нови позиции и звена (методист, групови 

ръководители, диагностичен екип); разгръщане на екипна работа, като основна 
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форма на работа в групата [96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 122; 123; 124; 127; 

128; 129; 130; 131; 136; 137; 138]. 

Възпитателят от нов тип (с нова визия) е необходимо да бъде 

компетентен, да има подходящо образование и квалификация, за да може да 

предостави качествени услуги и грижи на децата в риск. Подходящ 

педагогически кадър за този вид работа в Дом е социалният педагог. 

 

1.3. Основни аспекти на педагогическите взаимоотношения 

„възпитател-възпитаник” в условията на институцията „Дом” 

1.3.1. Педагогическото общуване – същност  и аспекти 

В параграф 1.3. са представени основните аспекти на педагогическите 

взаимоотношения между възпитателя и възпитаника в институцията „Дом“. 

Параграф 1.3.1. е посветен на педагогическото общуване. 

Педагогическото общуване е важен фактор за формиране на личността 

на детето, възпитавано в институция „Дом”. Той е процес на овладяване, 

предаване и приемане на приети от обществото и значими за него опит, 

ценности, норми на поведение, социокултурни модели.  

Пълноценно организираният процес на педагогическото общуване е 

необходимо да осигури (Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев., 1994): 

реален психологически контакт, който трябва да възникне между педагога и 

децата и да се превърне в субект-субектно общуване; преодоляването на 

разнообразни психологически бариери, които възникват в процеса на 

взаимодействие на възпитателите и децата (възрастови, социално-

психологически, познавателни и др.); преминаване на подрастващите от 

привичната за тях позиция на водени към позицията на сътрудничество, а оттук 

и тяхното превръщане в субекти на педагогическото творчество; пълноценни 

хуманни и междуличностни отношения на педагога с възпитаниците, в които 

органично се съчетава деловото и личностното ниво на педагогическото 

общуване. 

Г. М. Андреева (2003) и няколко български автори (Стойнешка, Р., И. 

Пеев., 1999) разглеждат три основни страни на общуването: комуникативна, 

интерактивна и перцептивна. В. Василев (2001) разглежда тези страни като 

модуси – комуникация, интеракция и социална перцепция. Модусът според него 

е „вид, начин на съществуване, конкретна проява и преходно състояние на 

субстанцията”. 

 

1.3.2. Хуманно-педагогическото общуване като условие за успешно и 

ефективно възпитателно взаимодействие 

Този параграф е посветен на хуманно- педагогическото общуване като 

условие за успешно и ефективно възпитателно взаимодействие. 

Съвременният професионален профил на възпитателя включва не само 

определени професионални роли, компетентности, качества и способности, но и 

прилагането на хуманно-личностен подход в педагогическата дейност. От 

изключителна важност за ефективността на възпитателния процес и за 

пълноценното формиране и реализация на личността на детето от детския дом е 

прилагането на такъв подход. 
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Възпитателите в Дома за деца са призвани да осъществяват хуманно 

общуване и взаимоотношения със своите възпитаници. Да си педагог – 

хуманист (от лат. humanitas – човечност) означава да бъдеш човечен, да виждаш 

у всяко дете личност, да зачиташ неговото достойнство и да му даваш 

възможност за свободно изказване, за водене на диалог, чувство за сигурност, 

подкрепа и спокойствие. Без активно хуманно-педагогическо общуване не може 

да се очаква пълноценно развитие на възпитаниците като личност, субект и 

индивидуалност (Димитрова, Г., 2002). 

Хуманистичната педагогическа практика се стреми да изгради хармония 

във взаимоотношенията „възпитател-възпитаник” и именно тя изгражда или 

оформя съвременния професионален етичен облик на възпитателите.  

Крайна цел на демократизацията и хуманизацията в сферата на 

институционализираното възпитание се крие в повишаването на 

социализиращите функции и роля на възпитанието за приобщаване на 

подрастващите към общочовешките ценности и изграждането на социални 

умения, необходими за успешната им бъдеща интеграция в обществото извън 

институцията. 

В психологически аспект тенденцията за хуманизиране на 

институционализираното възпитание се изразява в преодоляване на степента 

на тревожност, състоянието на фрустрацията, преодоляване на емоционалния 

дефицит в общуването с другите, на комуникативно-вербалния дефицит в 

социалното обкръжение на детето от дадена социална група.  

 

1.3.3. Взаимоотношенията „възпитател - възпитаник” в детския дом 

В този параграф са представени взаимоотношенията между възпитателя и 

възпитаника в детския дом. 

Ейбрахам Маслоу (1994), един от създателите на хуманистичната школа, 

споделя, че добри са тези междуличностни взаимоотношения, които 

предизвикват чувство на принадлежност, защитеност и безопасност. 

Под възпитателни отношения се разбират онези отношения, които се 

установяват в педагогическия процес между възпитатели и възпитаници, чрез 

които се постигат целите на възпитанието. Те са институционализирани и се 

проявяват в най-разнообразни аспекти.  

Личностната значимост, емоционалната наситеност, правилната 

организация и пълноценното функциониране на възпитателните отношения е 

едно от важните условия за хармоничното развитие и възпитание на личността 

на детето в групата (Димитрова, Г., 1996).  

Емоционално-позитивното отношение „възпитател – възпитаник” е 

условие за ефективност на възпитателното взаимодействие (Димитрова, Г., 

1996). Общуването е най-важната детерминанта на емоционалното състояние на 

личността. В процеса на педагогическото общуване у възпитаниците се поражда 

емоционален стремеж (положителен или отрицателен), свързан с желанието им 

да утвърдят или изменят в избраната посока отношението на възпитателя към 

тях. Емоционалният компонент при възпитателното взаимодействие е 

своеобразен акумулатор на отношенията, които са формират между педагога и 

детето. 
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ВТОРА ГЛАВА 

 

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪВРЕМЕННИЯ  

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ ОТ НОВ ТИП В 

ДОМОВЕТЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА 

 

2.1. Основни психолого-педагогически компетентности и проблеми на 

възпитателя в Домовете за деца, лишени от родителска грижа  

2.1.1. Личността, стилът и авторитет на възпитателя 

2.1.1.1. Личността на възпитателя  

Във втора глава са представени отделните компоненти на съвременния 

професионален профил на възпитателя в Домовете за деца, лишени от 

родителска грижа. В параграф 2.1. са изведени основните психолого-

педагогически компетентности и проблеми при работата на възпитателя в 

детския дом. В параграф 2.1.1. се отбелязани особеностите на личността, стила 

и авторитета на възпитателя в специализираните институции. Параграф 

2.1.1.1. е посветен на личността на възпитателя. 

Понятието „личност” идва от латинската дума „persona”, която означава 

маската, която актьорите си слагат в театрите в древността, за да изобразяват 

свои герои. Личността е лицето, с което човек се представя, за да изпълни 

обществените си функции, за да изиграе социалните си роли. Когато човек има 

неблагополучни взаимоотношения с обкръжаващите го, се казва, че той има 

„личностни проблеми” (Василев, В., 2001), [76]. 

Личността на възпитателя е решаващ фактор при възпитанието (К. Д. 

Ушински, 1997)  

Всеки възпитател, работещ в социални заведения, е особено важно да бъде 

силен, уравновесен, емоционално стабилен и психически устойчив, понеже се 

занимава с отглеждането и възпитанието на  социалноощетени, трудни и 

обременени деца.  

Възпитателят, работещ в специализирана институция би следвало да се 

отличава с отговорно отношение, всеотдайност, емпатийност и разбиране на 

емоциите, чувствата и личността на подрастващите в детския дом. 

Комбинативното съчетание на най-добрите характеристики от горепосочените 

темпераменти оформят най-позитивният облик на възпитателя. 

В своята факторна теория германският психолог Ханс Айзенк 

разграничава няколко личностни типове, определящи структурата на 

личността: интроверсия, екстраверсия (Василев, В., 2001).   

Възпитателят – екстраверт свободно общува с децата в групата и с 

колегите си в Дома, носи ведра душа, спокойствие, положителни емоционални 

заряди във взаимоотношенията си с възпитаниците. Бързо и лесно се разтоварва 

от собствените си проблеми, по-лесно забравя минали неуспехи и провали в 

живота си. Държи се приятелски с децата в групата, дава им свобода на изява и 

свободно да изразяват своите мнения, мисли и чувства, създава позитивна 

атмосфера. 

Възпитателят – интроверт е затворен в себе си, трудно се откъсва от 

личните си проблеми, което се отразява негативно върху работата му. Той е 
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стеснителен, необщителен, трудно комуникира с възпитаниците в групата и с 

колегите си. Във взаимоотношенията е напрегнат, предпазлив, пестелив и 

разсеян. Независимо от чертите на характера му, интровертният възпитател е 

уравновесен, емоционално стабилен, добре премисля всяка една ситуация за 

разлика от екстраверта и много често взима правилните решения. 

 

2.1.1.2. Стилът на възпитателя 

Този параграф е посветен на стила на възпитателя в детския дом. 

Стилът е индивидуално присъщ и предпочитан за всеки възпитател начин 

на изпълнение на професионалната му дейност, начинът, по който взема 

решения. Французите са казали: „Човекът – това е неговият стил”. Всеки 

възпитател, работещ в социални заведения със своите личностно-индивидуални 

особености и черти на характера си, определя и своя стил на работа и 

управленско поведение. 

Стилът на дейността на възпитателя е стил на педагогическо 

взаимодействие между възпитателя и детето в групата. Той е професионално 

незаменим и индивидуално неповторим.  

Според традиционната класификация, предложена през 1939 г. от 

германския психолог Курт Левин стиловете на ръководство биват: 

авторитарен (автократичен), демократичен, либерален. Той отстоявал тезата, 

че най-ефективният и справедлив стил е демократичният стил (Василев, В., 

2001).  

При авторитарния стил на общуване възпитателят не възприема детето от 

групата като субект, като пълноправен партньор в този процес, а се ръководи 

само от собствените си виждания, нагласи и желания. Стреми се да налага 

своите позиции, без да дава възможност на възпитаниците да изкажат своето 

становище и потребности. Обикновено при общуването преобладава монологът, 

съдържащ много императивни фрази (Димитрова, Г., 1993; 1998). 

Авторитарният възпитател не търси мнението на другите за съвет, не 

търпи възражения. Инициативността и личната свобода при децата се пресичат и 

не се развиват. Формите и средствата за общуване с възпитаниците са 

разпореждания, забрани, заповеди. По социално-пространствена позиция 

възпитателят е автократ – над групата и си служи с доста груби и некоректни 

средства – заплахи, закани, групов психологически натиск и др. (Димитрова, Г., 

1996; 2002). 

Демократичният възпитател е подходящ педагогически кадър в 

социалните заведения, понеже той учи децата в групата на самоконтрол и 

взаимен контрол, стимулира ги към самоинициатива, активност и самостоятелна 

работа, но не чрез строги заповеди и административен натиск, а ги мотивира, 

отчитайки техните потребности и интереси. Той съветва и оказва необходимата 

помощ, а в отношенията си поддържа близка дистанция с тях. 

Либералният възпитател не е непременно субективно лош или 

безотговорен човек в житейския смисъл на тези качества. Той е по-скоро 

неуверен в себе си и като правило – с високо равнище на личностна тревожност, 

който се стреми да се предпазва от всички рискове, междуличностни конфликти, 
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възможни неуспехи, несполучливи решения и действия, а като резултат – 

бездейства.  

 

2.1.1.3. Авторитетът на възпитателя в детския дом 

Този параграф е посветен на авторитетът на възпитателя в детския дом.  

Успехът на всеки възпитател, работещ в институцията „Дом” в значителна 

степен се определя от авторитета му пред колегите и възпитаниците, с които 

общува, от неговата личност и значимите професионално-личностни 

качества, с които той изпъква в социалното заведение, а така също и от 

мотивацията за социално-педагогическа работа и неговата професионална 

рефлексия.  

Авторитетният възпитател се отличава с позитивна нагласа за работа, 

решителност, уравновесеност, емоционална устойчивост и психическа 

стабилност при посрещането и решаването на проблеми, конфликти и 

конфликтни ситуации в групата. 

Мотивираният възпитател е позитивно настроен за работа, изпълнен е със 

заряд, положителна енергия, желание, бодро настроение, чувство за дълг и 

отговорност. Неговата професионална рефлексия му помага по-добре да 

изпълнява задълженията си като възпитател и по-успешно да организира 

социално-педагогическите дейности в качеството си на квалифициран педагог в 

детския дом (Петров, Н. А., 1999). 

Авторитетът на възпитателя осезаемо рефлектира и има изключително 

силно отражение върху ефективността на неговата социално-педагогическа 

дейност. Той се основава на качеството на теоретическата и методическата му 

квалификация, на ерудицията, на личностните му качества, на хуманните му 

взаимоотношения и стила на педагогическото общуване с децата от 

институцията „Дом”. Авторитетът на възпитателя не е даденост, а се изгражда в 

процеса на педагогическата му реализация (Димитрова, Г., 2007). 

Важно условие за успешна педагогическа дейност са чертите на характера 

на самия възпитател. Такива качества като доброта, отзивчивост, настойчивост, 

издръжливост, търпение, самообладание, тактичност, искреност спомагат за 

постигане на педагогическите цели и задачи и за издигане на авторитета му.  

 

2.1.2. Конфликти, стрес и запазване на психичното здраве на 

възпитателя в социалните заведения 

В този параграф са представени конфликтите, с които се сблъсква и 

решава всеки един възпитател в специализирана институция; стреса, на 

който са подложени възпитателите в своята социално-педагогическа работа с 

възпитаниците в детския дом; начините за справяне със стресови ситуации и 

механизмите за запазване на психичното здраве. 

 

2.1.2.1. Конфликти и тяхното разрешаване в групата 

Този параграф е посветен на конфликтите, възникнали в детския дом и 

начините за тяхното потушаване и разрешаване. 

Групата в детския дом има голямо влияние върху формирането и 

развитието на личността, психиката, емоциите, чувствата и характера на всяко 
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дете в нея. Тя спомага за правилното му интегриране в обществото и 

превръщането му в една напълно завършена, социализирана и позитивна 

личност.  

Конфликтът, породен при взаимоотношенията на децата в групата от 

детския дом, може да се представи като всеки сериозен сблъсък на несъвместими 

интереси, проявяващ се външно в съответни враждебни действия и вътрешно в 

съответни преживявания – от неприемане, неприязън, антипатия до открита 

агресия.  

Известният изследовател на конфликтите, американският психолог 

Мартън Дойч (Вълчев, Р., 2006) счита, че поведението на хората в една 

потенциална конфликтна ситуация зависи от техните личностни особености, а не 

от самата ситуация.  

Необходимо е възпитателят добре да познава различните принципи и 

подходи за ефективното разрешаване и предотвратяване на конфликтите. В 

работата си като възпитател той ежедневно се сблъсква с редица конфликти и 

конфликтни ситуации, на които става случаен очевидец, среща се и работи с по-

агресивните и конфликтни деца в групата – деца с асоциално или девиантно 

поведение, деца със семейни или други проблеми. Ето защо е особено важно 

добре да владее техниките и механизмите за бързото разрешаване на конфликта. 

За успешното преодоляване на конфликтите според Б. Мелибруда [1990] 

е необходимо: точна информация за хода на конфликта, открито и ефективно 

общуване, създаване на отношения на доверие и сътрудничество, вярно 

определяне на същността на конфликта, точно проследяване на хода на 

конфликтната ситуация. 

А. Добрович (1998) представя успешни методи за разрешаване на 

конфликти и това са: възпитателят поотделно поканва конфликтуващите деца 

при себе си и ги моли да разкрият същността и причините на възникналия 

проблем; изслушва ги, осмисля информацията и взема определено решение, 

което го съобщава на всички страни в конфликта; възпитателят предлага на 

спорещите да изложат своите претенции пред цялата група; решението на 

групата се приема и обявява като обективно и не подлежи на коментиране; при 

наличие на съществуващ конфликт, възпитателят пристъпва към санкции спрямо 

участващите в спора. 

 

2.1.2.2. Стрес и запазване на психическото здраве на възпитателя при 

работата му в детския дом  

Този параграф е посветен на стреса, на който е подложен всеки един 

възпитател в своята работа в детския дом и механизмите за запазване на добро 

психично здраве. 

Професионалната дейност на възпитателя в детския дом е сложна, 

динамична и много напрегната. Редица нейни ситуации могат да предизвикат и 

причинят професионален стрес, нервно-психически проблеми и дори 

заболявания. Едва ли е възможно да се промени характера на социално-

педагогическата дейност в институцията „Дом”. Решаващо значение придобива 

психолого-педагогическата култура на възпитателя, неговото умение да запази 

своето физическо и душевно здраве и в стресогенните условия (условията, 
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пораждащи стрес) на своята трудова професия. Запазването на душевното здраве 

на всеки възпитател е необходимо условие за надеждност в социално-

педагогическата му работа с децата от институцията „Дом”. 

Понятието „стрес” е силно напрежение и е свързано с неприятни 

преживявания (дискомфорт), снижаване на работоспособността на дейността. Тя 

е многозначна дума и означава: натиск, налягане, напрежение, удар, усилие, 

натоварване (Десев, Л., 2010). 

Създател на теорията за стреса е канадският учен Ханс Селие (1996). Той 

смята, че стресът е повишаване на напрежението в организма на даден индивид. 

Силният стрес от своя страна довежда до дистрес. Той може да бъде избегнат 

чрез извършване на някаква дейност, която отклонява вниманието от стреса и по 

този начин може да се тушират всякакви фактори, пораждащи стрес или дистрес 

(стресогенни фактори). 

В своята теория за стреса Х. Селие (1996) предлага няколко препоръки и 

съвети, които могат да помогнат на възпитателите как да се преборят със стреса, 

как да преодолеят успешно емоционалния стрес и как да запазят емоционалното 

си равновесие в работата с възпитаниците от детския дом.  

Професионалната, социалната и емоционалната стабилност на 

възпитателите е условие за удовлетворяване на основните интереси и базисни 

потребности на децата в институциите. Усъвършенстването на характеристиките 

на работната среда, съдействащи за психичното и социално благополучие на 

възпитателите се разглежда като част от стратегическото управление. Тези 

характеристики Wilson ги нарича компоненти на здравословната организация 

(Wilson, M., 2004): ясно определено съдържание на работата; балансирано 

разпределение на натоварването; изяснени роли и изисквания; баланс между 

контрол и автономия; подходящи условия на работна среда; оптимална 

организация на времето; организационна и колегиална подкрепа; включване и 

участие при вземане на решения; комуникация; климат на защитеност; 

възможности за кариерно развитие; баланс между работата и личния живот. 

 

2.2. Призвание, квалификация и професионална подготовка на 

възпитателя от нов тип 

В този параграф е представена професионалната подготовка на възпитателя 

от нов тип, призванието и квалификацията, които всеки един възпитател трябва 

да притежава в своята работа в Домовете за деца   

 

2.2.1. Същност, особености и характеристика на професията на 

възпитателя от нов тип  

Този параграф е представя същността и особеностите на професията на 

възпитателя от нов тип. 

Социално-педагогическата дейност в образователната и социалната системи 

се извършва от педагогически съветници, психолози, социални педагози, 

социални работници, логопеди, възпитатели и др.  

Възпитателят, работещ в детските домове извършва главно възпитателна 

и социално-педагогическа дейност. Той трябва да е компетентен и добре 

подготвен, да има подходящо образование и квалификация, за да може да 
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предостави качествени услуги и грижи на децата в неравностойно социално 

положение. В преструктурираните и реформираните социални заведения вече 

работят възпитатели от нов тип, които не притежават само педагогическа 

правоспособност, призвание, но и необходимата квалификация, преквалифика-

ция и компетенции.  

Подходящ кадър за педагогическа и социално-възпитателна работа в 

институцията „Дом” е възпитател, завършил социални дейности или социална 

педагогика. Затова, считаме, че педагогическите кадри, работещи в Домовете за 

деца, лишени от родителска грижа, са възпитатели от нов тип или т.нар. 

социални педагози. 

Характерът на професията на възпитателя от нов тип се определя от 

неговите особености, които са свързани с: работата с деца в предучилищна, 

начална, прогимназиална и гимназиална възраст; многоаспектността и 

спецификата на проблемите в детския дом; комплексността на подходите, които 

се използват при разрешаване на проблемите; многообразието от 

взаимодействия – институционални и професионални; богата палитра от закони, 

които се прилагат в социално-педагогическата работа; богатството от научни 

области, изграждащи професионалната компетентност на възпитателя от нов 

тип; немалкото изисквания към личностните и професионалните характеристики 

на педагога-възпитател (Петкова, И., 2012). 

Едни от проблемните области, в които работи днес възпитателят от нов 

тип, са направленията, както следва: деца и лица, нуждаещи се от подпомагане 

по отношение на тяхното личностно и социално функциониране; подпомагане 

на деца при нарушено социално функциониране в неравностойно социално 

положение. 

Именно дейността на възпитателя от нов тип в тези направления 

представлява интерес от гледна точка на ролята му като социален педагог в 

специализираните институции. Само до 2000 година и малко след това тази 

длъжност се е заемала от специалисти, завършили различни педагогически 

специалности, предимно така наречените предметници, както подчертава И. 

Петкова (2012) в своята монография и досега на някои места тази практика не е 

променена.  

Многообразието от дейности в професионалната характеристика на 

възпитателя от нов тип изисква сериозна и задълбочена теоретична и 

практическа социално-педагогическа подготовка и опит за работа с деца, 

лишени от родителска грижа.  

В България социално-педагогическите идеи навлизат и се разпространяват 

почти едновременно със зараждането и обнародването им в Германия 

(Сапунджиева, Кл., 1999; 2007). Разглежданата професия може да приеме и 

определени длъжностни наименования, свързани с конкретния вид социална 

работа. Например длъжността на педагогическия съветник в средните училища и 

конкретно в случая длъжността на възпитателя в детските домове. 

K. Сапунджиева (2007) систематизира някои от приоритетните 

перспективи и акценти на социално-педагогическата научна и практическа 
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дейност: социалният педагог намира място в сферата на Домовете за деца, 

лишени от родителска грижа. 

Педагогическата професия изисква съответни способности, които се 

проявяват като: интерес към педагогическа дейност; умения да се организира 

група; ясност и убедителност на речта; взискателност и самовзискателност; такт 

и толерантност; чувство за справедливост; доброжелателност. 

Психограмата на възпитателя като ръководител на учебно-възпитателния 

процес включва: наблюдателност; комуникативност; творчество; емоционална 

уравновесеност и устойчивост. 

Съдържанието на професията на възпитателя включва определени 

знания, умения и личностни качества, необходими за извършването на 

възпитателна работа. Знанията са групирани в три групи: общообразователни и 

научни, общопрофесионални и специални знания.  

Уменията за упражняване на професията също са структурирани на три 

равнища: умения за упражняване на съответната професия, умения за работа с 

хора и отделни социални групи и умения за упражняване на професията в една 

конкретна социална дейност или организация. 

 

2.2.2. Призвание и квалификация на възпитателя 

В този параграф са засегнати феномени като призвание и квалификация на 

възпитателя от нов тип.  

Педагогическото призвание съдържа в себе си две неделимо свързани 

страни (социална и личностна). Социалната страна обяснява обществено-

историческия характер на призванието, а личностната го разглежда като 

индивидуална особеност. 

Квалификацията е едно от средствата, с които човек може да стигне до 

готовност за призванието си. Призванието е винаги конкретно, специфично, 

строго индивидуално, свързано с определена област на труда – изкуство, спорт, 

възпитание. Контурите на призванието се свързват с това, което един специалист 

може да прави най-добре и това става ядро на квалификационния процес, когато 

от човека, зает в определена сфера на труда, се изисква повишаване на неговата 

компетентност и равнище на „можене” (Шилов, В., 2002). 

Предварителната годност на младите хора за възпитателна дейност е 

сложно психическо явление. То не се свежда само до желанието им да работят 

като педагози и не се ограничава дори и с положителното им отношение, което 

освен желанието включва и висока положителна оценка на професията.  

Съдържанието на педагогическото призвание включва следните 

компоненти: устойчив интерес и склонност към педагогически труд; ярко 

изразен стремеж за занимания с определен вид дейност; положителна мотивация 

и адаптация към педагогическия труд; потребност и удовлетворение да се работи 

с деца; способност като потенциални необходими предпоставки за успешна 

възпитателна работа. 

Център на призванието педагог-възпитател са водещите 

професионално-значими личностни качества: педагогическа общителност с 

необходим елемент на емпатия; творческо мислене и дейност (педагогическо 
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творчество); педагогическа наблюдателност; емоционална стабилност (Жекова, 

Ст., 1996; 1997).  

Тези качества са ключови за педагогическата професия и изграждат най-

общо личностния профил на възпитателя и педагогическата му насоченост. 

Х. Грассел споделя, че възпитателят трябва да се роди педагог и че без 

призвание и любов към професията и децата, не може да се упражнява 

педагогическата професия (Grassel, H., 2005). 

 

2.2.3. Професионални роли, ценности и основни сфери на знания в 

социално-педагогическата работа на възпитателя от нов тип в Домовете за 

деца, лишени от родителска грижа 

В този параграф са представени професионалните роли, ценности и основни 

сфери на знания в социално-педагогическата работа на възпитателя от нов тип в 

Домовете за деца, лишени от родителска грижа. 

Професионалните роли на възпитателя в Дома се конкретизират в две 

сфери на дейност – познавателна и възпитаваща  и включват (Жекова, Ст., 1996): 

роля на информатор; роля на съветник или консултант; роля на помощник или 

фасилитатор; роля на приятел; роля на образец; професионална роля на педагога 

като експерт; роля на координатор. 

Ч. Застроу много подробно дефинира професионалните роли на педагога 

(Мерджанова, Я., Б. Господинов., 2003). Аналогично ние можем да определим 

ролите на възпитателя и те могат да бъдат: консултант; защитник; активист; 

посредник в общуването; пълномощник; инициатор; координатор; организатор 

на работа с групи; публичен говорител. 

Основни ценности на професията могат да бъдат: отдаване на 

първостепенно значение на отделната личност в обществото; стремеж към 

социална промяна; социална справедливост; уважение към индивидуалните и 

груповите различия; вяра в способността на детето да се развива; уважение към 

конфиденциалния характер на отношенията на детето; стремеж към по-високи 

лични и професионални стандарти. 

 

2.3. Модел на професионалния профил на възпитателя от нов тип в 

Домовете за деца, лишени от родителска грижа 

В този параграф е представен модел на съвременния професионален профил 

на възпитателя от нов тип в Домовете за деца, лишени от родителска грижа. 

 

2.3.1. Модел за професионална подготовка на възпитателя от нов тип и 

неговите компетенции /компетентности 

Този параграф представя модел на професионалната подготовка на 

възпитателя от нов тип и неговите компетенции /компетентности. 

Научните изследвания и наблюдения в педагогическата практика доказват, 

че в професията на възпитателя успешно може да се реализира само личност, 

която има необходимата пригодност за тази дейност. Решаващ признак за това е 

професионално-педагогическата насоченост на личността. В нея основна 

движеща сила е потребността от педагогическа дейност, водеща до развитие и 
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разгръщане на педагогическите способности, важна предпоставка за реализиране 

на педагогическото майсторство. 

Могат да се отделят три основни фактори за индивидуална пригодност за 

педагогическата професия: отношението на личността към педагогическата 

дейност. Ако е налице силен интерес към нея, тогава възпитателят се реализира с 

голямо удоволствие в педагогическата професия. Това води до издигане на 

неговия престиж; педагогическите способности, нужни за тази професия.  

Я. Мерджанова (2003) подчертава, че при професионалната подготовка 

на бъдещия възпитател като специалист в детския дом са обособени четири 

модула: научноизследователски модул; методически; управленски модул и  

личностно развитие. 

В български условия професионалният профил на възпитателя включва: 

приоритетни роли или функции; приоритетни професионални дейности или 

професионална насоченост; професионални ценности.  

Важна насока при подготовката на бъдещите възпитатели е формирането 

на определена личностна характеристика у специалистите. Един опит да се 

систематизират изводи за следдипломен квалификационен процес на 

възпитателите с оглед осмисляне и усъвършенстване на готовността им за 

изпълнение на професионалните роли включва следните насоки: етапът от 

професионалната подготовка на възпитателите се нуждае от нова изходна 

концепция, според която в нейния център да застане професионалният 

педагогически труд; теоретико-приложна насоченост на следдипломното 

професионално усъвършенстване на възпитателите; следдипломна 

квалификация, преквалификация, специализация и продължава-що образование 

и обучение след бакалавърската степен на възпитателите при всички случаи да е 

процес на професионално стабилизиране и усъвършенстване; нов тип подготовка 

на специалистите – водещият квалификационен следдипломен процес да е тип 

интегративен специалист, както е интегративен педагогическият професионален 

труд. 

Понятията „компетентност” и „компетенция” често се използват като 

синоними. Техният превод от английски на „competence” и „competency” се 

превежда като компетентност, а понякога и като компетенция. В етимологичен 

план и двете понятия произхождат от лат. корен „compete”, който означава 

достигам, постигам, добивам, съответствам. 

Компетенциите са област на дадена дейност, която е важна за ефективното 

и изпълнение, при която индивидът е необходимо да прояви комплексно 

владеене на специфични знания, умения, поведенчески модели в гъвкав план 

(Левтерова, Д., Р. Стаматов, Св. Сарийска, М. Горанова., 2013). 

Компетентност е съвкупна интегрална личностна характеристика, 

която е своеобразна степен на постижения на индивида в областта на 

определени компетенции. Тя се формира на базата на ценен практически опит 

на личността, при която характеризира човека като компетентен в определена 

област (Семикин В. В., 2002). 

Трудовата дейност на човека представлява специфично 

взаимоотношение между човека и природната среда. Еволюцията на трудовата 

дейност на човека в посока съхраняване и развитие на природните ресурси 
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датира от около 6800 г. пр. хр. С появата на първите малки човешки групи от по 

4-8 души (Мерджанова, Я., М. Богданова., 2012). 

Професионалният профил на педагога-възпитател произтича естествено 

от профила на неговата професионална педагогическа, социално-педагогическа 

дейност. Основни компоненти на професионалния профил на педагога-

възпитател според Я. Мерджанова (2013) могат да бъдат: професионални 

компетенции; професионални роли; професионални компетентности; 

психомоторна и психосензорна интелектуална сфера;  екстровертност;   

емоционална и волева устойчивост; индивидуален работен стил; професионална 

насоченост. 

В края на ноември 2010 г. катедрата по Социална педагогика и социално 

дело на ФНПП към СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София организира кръгла 

маса на тема „Подготовката на социалните педагози – компетенции и 

реализация”. Форумът бе посветен на проблема за подготовката на социалните 

педагози в бързо променящите се условия на обществено-иконимическата среда 

и необходимостта от постигане на съгласуваност и общи изисквания към 

университетското образование (Пиронкова, М., 2011). 

Дебатите се проведоха по три предварително формулирани направления: 

академичен статут на социалната педагогика предизвикателствата на социалната 

практика; стандарти за подготовка и компетенции на социалния педагог; 

подготовка и реализация на студентите и докторантите. 

Пламен Радев споделя, че има два подхода за подготовката на 

педагогическите кадри: първият започва с учебните планове и се следи какъв 

продукт ще излезе, а вторият тръгва от продукта, който искаме, и оттам се 

формират учебните планове и програми като инструмент за създаване на 

продукта. Той отбелязва също, че в Русия има нормативни документи за 

компетенциите за дейността и по тях се насочват институциите (пак там). 

Авторът изказва мнението си и за компетенциите на педагозите. Според него 

ако се тръгне от компетенциите, може да оформи квалификационната 

характеристика, а оттам – учебният план.  

Кл. Сапунджиева (2011) представя  доклад, свързан с професионалната 

изява и подготовка на социалния педагог. В него тя споделя, че социалната 

педагогика се появява за първи път в Германия през 19-20 век, която предлага 

нови системи за социално възпитание и се възприема като наука за социално 

възпитание и социална интеграция на групи и общности. Социално-

педагогическата практика у нас намира широко приложение в социално-

възпитателните институции за деца.  

Според Нели Бояджиева (2011) подготовката на социалните педагози се 

е утвърдила категорично в университетското образование у нас през последните 

двадесет години. Водещ в това отношение е СУ „Св. Кл. Охридски” – ФНПП, 

който открива за пръв път специалността, подготвя първите учебни планове за 

нея, въвежда и трите степени на висшето образование и заема челно място в 

подготовката на докторанти в тази област. Тя дава своите препоръки за 

усъвършенстване на учебното съдържание, формите и организацията на 

обучението по социалнa педагогика.  
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Нели Петрова (2011) представя подход, базиран на компетенциите на 

социалните педагози, който предполага при разработването на учебните 

планове и програми в университетите да се цели постигането на ясен набор от 

знания, умения и нагласи, които да позволяват успешно включване на 

завършилите в професионална дейност. 

Професиите, към които е ориентирана специалността на социалния 

педагог, са: възпитател педагог; педагогически съветник; социален работник. 

През 2014 г. на бял свят излиза книгата: „Академични полета на 

социалната педагогика“. Неин съставител е Клавдия Сапунджиева, а научни 

редактори са: Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева и Марина Пиронкова 

[149.А.]. Книгата е дело на осем автори от катедрата по социална педагогика и 

социално дело при ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“  и е издадена по 

научноизследователски проект от 2014 г., чийто главен неин вдъхновител на 

проекта и написването е Клавдия Сапунджиева.  

Подробен анализ на новата книга дава Пламен Радев, който смята, че 

съществува взаимодействие (интеракция) между история, академизъм и 

реални практики в социалнопедагогическата дейност [141.А.].  

 

2.3.2. Модел на съвременния професионален профил на възпитателя от 

нов тип в Домовете за деца, лишени от родителска грижа 

Представеният интерпретационен модел на професионалния профил на 

възпитателя от нов тип сме конструирали чрез съчетание на няколко български 

и чуждестранни модела, които включват определени професионални роли, 

компетенции, ценности, способности, личностно-значими качества, които трябва 

да притежава всеки възпитател, работещ в Домове за деца. 

Професионалният профил е съвкупност от необходими нагласи, знания, 

умения, професионални ценности, които гарантират ефективността на 

определена професионална дейност. В конкретния случай съвременният 

професионален профил на възпитателя според нас е свързан с неговата 

професия, призвание, квалификация и модел за професионална подготовка.  

Следователно всеки възпитател, работещ в специализирана институция, 

трябва да има подходяща квалификация, преквалификация, образование, добра 

теоретична и практическа професионална подготовка, свързана с възпитателната 

работа и социално-педагогическата дейност в Домовете за деца.  

Не може педагог със специалност по математика, физика, история, 

български език и т.н. успешно да работи в институция с проблемни и трудни 

деца, без да има подходяща педагогическа правоспособност. В този контекст 

най-подходящ за работа в тези институции е възпитателят от нов тип или 

социалният педагог. 

Професионалният профил на възпитателя според нас включва също и 

притежаването на професионални роли, способности, компетентности, 

ценности, основни сфери на знания, професионални умения и личностно-

значими качества.  

Възпитателят в детския дом реализира роли на помощник, информатор, 

регулатор, координатор, контрольор, посредник, инициатор, фасилитатор, 

консултант, мобилизатор, изследовател, възпитател, учител, социален 
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рехабилитатор, терапевт, супервизор, интервизор, администратор, защитник на 

интересите на детето, мениджър, експерт и др.  

Професионалният профил изисква също възпитателят да може успешно 

да осъществява ефективно педагогическо общуване, който е важен фактор за 

формиране на личността на детето, отглеждано и възпитавано в институцията 

„Дом”. Възпитателят обменя информация с детето в групата (комуникация), 

извършва съвместни действия с него (интеракция) и се осъществява 

междуличностно възприемане (социална перцепция).  

Особено важно е също възпитателят да общува с възпитаника лице в лице, 

да притежава комуникативна компетентност и свободно да използва 

комуникативните (речеви и неречеви) средства при общуването с 

подрастващите; да участва във възпитателните взаимодействия с бодро 

настроение и педагогически такт; да бъде толерантен и да проявява съчувствие 

(емпатия) към проблемите на детето от детския дом. 

Съвременният профил на възпитателя включва и прилагането на 

хуманно-личностен подход в социално-педагогическата дейност. 

Възпитателят е призван да осъществява хуманно-педагогическо общуване с 

децата от социалните заведения. 

Стилът и авторитетът на личността също се включват в профила на 

възпитателя. Всеки възпитател, работещ в социални заведения трябва да 

притежава демократичен стил на педагогическо ръководство и 

професионално-педагогическо общуване, да се отличава с авторитет. 

Особено е важно възпитателят да бъде емоционално стабилен, психически 

устойчив, уравновесен в работата си, да се стреми към самоактуализация и към 

изграждане на най-добрите характеристики като: надеждност, уравновесеност, 

лидерстване, отзивчивост, комуникативност, общителност и др.; да бъде 

мотивиран за работа и да предотвратява навреме демотивационните процеси в 

детския дом. 

Необходимо е възпитателят не само добре да познава, но и умело да спазва 

и прилага различните принципи и подходи за ефективното разрешаване и 

предотвратяване на конфликтите, особено когато те са все още незначителни; да 

може да се справя адекватно в конфликтни ситуации и да ги потушава на време 

дори ако се наложи използването на посредник (медиатор) при разрешаването на 

възникнал проблем (Схема 2.1.). 

Всеки възпитател е длъжен да използва умело методите и средствата за 

избягване и намаляване на стреса в работата му с проблемните деца в Дома. Това 

означава да не се подава на стрес, напрежение, умора и депресия, да се стреми 

към запазване и поддържане на добро психическо здраве, душевно 

благополучие, равновесие, комфорт, максимална работоспособност и 

удовлетворение от постигнатото. 

Компонентите на съвременния професионален профил на възпитателя 

от нов тип и техните особености, характеристика и съдържание сме представили 

по следния начин: 

 Професия - възпитател от нов тип; възпитател със специфични 

функции; консултант; мениджър; ментор; социален педагог; социален работник; 
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Схема 2.2. 

 

Професионален профил на възпитателя от нов тип в Домовете за деца 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Призвание - личностни заложби, дарби, талант, личностни качества и 

професионална пригодност към професията; 

 Образование – бакалавърска и магистърска степен по социални 

дейности, социална работа или социална педагогика; 

 Професионални умения - когнитивни умения; умения за 

междуличностно взаимодействие; умения за взимане на решения; умения за 

идентифициране на ресурси и възможности; административни и делови умения; 

 Водещи и значими професионално-личностни качества - 

педагогическа общителност; педагогическо творчество; педагогическа 

наблюдателност; емоционална устойчивост;  

 Професионални роли и способности - информатор, събеседник, 

съветник или консултант; помощник или фасилитатор; приятел, образец, 

Професионален профил на възпитателя от нов тип 

Професия, 

призвание,квалифика

ция, обучение, 

образование 

Професионални роли, 

способности, компетен-

ции, ценности, характе-

ристики 

Теоритична и практи-

ческа професионална 

подготовка 

 

Функционален 

профил, полета за 

реализация 
Професионални 

умения, знания 

Водещи и значими  

професионално-

личностни качества 

Осъществяване на 

педагогическо 

общуване 
Прилагане на хуманно-

личностен подход 

Авторитет, личност и 

темперамент 

Ефективно 

разрешаване и 

предотвратяване на 

конфликти 

Демократичен стил на 

управление и 

професионално-педагоги-

ческо ръководство 

Устойчивост към 

стрес и поддържане на 

добро психично 

здраве 
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експерт, координатор; защитник, активист, посредник в общуването; инициатор, 

организатор на работа с групи, ментор; 

 Професионални компетенции - оценка на потребностите, ситуациите, 

действащите сили и степента на възможния риск; планиране на професионална 

дейност (интервениране); реализиране на професионалната дейност в конкретна 

институция и сфера от практиката; готовност за поемане на отговорност за 

собствените професионални действия; интегриране на личностните качества в 

професионалната дейност; оценяване на собствената работа; 

 Ценности и основни сфери на знания -  отдаване на първостепенно 

значение на отделната личност в обществото; стремеж към социална промяна; 

социална справедливост; уважение към индивидуалните и груповите различия; 

уважение към конфиденциалния характер на отношенията на детето; стремеж 

към по-високи лични и професионални стандарти; знания за научни и приложни 

области (социология, психология, педагогика, медицина и хигиена, икономика, 

право, социално законодателство и др.); 

 Полета за реализация:  

 МОН – учебни заведения, инспекторати, учебни центрове;  

 МТСП – социални заведения, Домове за деца, интернати, специализирани 

институции;   

 МВР – интернати, ДПС, затвори и др.; 

 Професионални характеристики - диагностични умения и опит; 

познаване механизмите на социалното формиране; критично отношение към 

моралните проблеми; грижа за здравето, психическото и физическото 

благополучие на възпитаниците в групата от Дома; помощ при обучението; 

помощ при професионалното ориентиране; гъвкавост в общуването; умения за 

работа в групи (педагогически колектив); умения за работа с група; познаване на 

административните структури; познаване на законите; готовност за иновации; 

 Функционален профил - корекционно-възпитателна функция; 

коригираща функция; организаторска функция; комуникативна функция; 

координираща функция; 

 Осъществяване на педагогическо общуване - педагогическото 

общуване е важен фактор за формиране на личността на детето, възпитавано в 

институция „Дом”, което се реализира при взаимоотношенията „възпитател-

възпитаник”. То включва също:  

 прилагане на хуманно-личностен подход – бъдещите възпитатели са 

призвани да осъществяват хуманно-педагогическо общуване, което се основава 

на принципите на хуманизма; 

  стил на управление и стил на професионално-педагогическо 

общуване – демократичен стил на управление и професионално-педагогическо 

общуване; 

 Авторитет, личност и темперамент - авторитетът на възпитателя е 

съзнателно признание от възпитаниците на неговата ръководна положителна 

роля в процеса на тяхното обучение, образование и възпитание. Той се изгражда 

на основата на дълбоки знания, любов към децата, съчетана с уважение на 

личността им и необходимата взискателност. Възпитателите следва да са 

емоционално стабилни, психически устойчиви и уравновесени; 
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 Решаване на конфликти - да познава различните принципи и подходи 

за ефективното разрешаване и предотвратяване на конфликтите и използването 

на посредничество при необходимост за решаването на проблем или конфликтна 

ситуация в детския дом; 

 Устойчивост на стрес и поддържане на добро психично здраве - да 

не се поддава в работата си на стрес, напрежение, умора и депресия; бързо и 

адекватно да се справя със стресови ситуации. Педагогът се стреми към душевно 

благополучие, равновесие и комфорт. 

 

2.3.3. Професионално-личностни значими качества, необходими на 

възпитателя от нов тип при работата му в Домовете за деца 

Ефективността на възпитателната дейност зависи до голяма степен от 

определен кръг личностни качества. Най-общо възпитателят може да бъде 

представен като ръководител и организатор на възпитателния процес в детския 

дом.  

За успешното  реализиране на възпитателната дейност е необходимо 

наличието на някои основни професионално-личностни значими качества, 

които трябва да притежава всеки възпитател. Възпитателят вгражда и кодира 

личността в професията, като се стреми да помага на своите възпитаници в 

развитието им. 

Очертават се четири водещи професионално-личностни качества на 

възпитателя, които считаме, че всеки възпитател в детския дом трябва да 

притежава като част от професионалния му профил: общителност със 

задължителен елемент на емпатия, творчество като личностна черта, 

педагогическа наблюдателност и емоционална устойчивост. Тези качества 

изграждат психограмата на всеки възпитател (Жекова, Ст., 1996; 1997; 1998; 

1983; 1989), (Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев., 1994).   

Според нас професионално-значимите качества от позицията на 

професионално-педагогическата дейност се отнасят до: педагогическа 

насоченост; нравствени чувства (Мардахаев, Л. В., 2002).   

Професиоално-значимите качества са свързани и с формирането на 

комуникативните качества. Това е способност бързо и правилно да се 

формулират обобщения. Възпитателят от нов тип постоянно се намира във 

взаимодействие, общуване с детето, на което трябва да се окаже педагогическа 

помощ. Действията му са в зависимост и от умението му за общуване. Към 

професионално-значимите качества с комуникативна насоченост се отнасят 

(Мардахаев, Л. В., 2002): компетентност в общуването; способност за използване 

на вербални и невербални изразни средства; социално-перцептивни качества; 

педагогическа наблюдателност; педагогическа интуиция; рефлексия; 

педагогическо мислене; педагогическо въображение.   
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ТРЕТА ГЛАВА 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ДОМОВЕТЕ 

 ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА – ЕМПИРИЧНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

3.1. Емпирично изследване на характеристиките и особеностите на 

професионалния профил на възпитателя в Домовете за деца 

Този параграф е посветен на емпиричното изследване на характеристиките 

и особеностите на професионалния профил на възпитателя в Домовете за 

деца. 
Изследването на професионалния профил на възпитателите в Домовете за 

деца протича през три периода: 

 септември 2007 - септември 2008 г.; 

 юни 2009 – средата на 2012 г.; 

 средата на 2013 – края на 2014 г. 

През първия период са изследвани четири институции в България, през 

втория – дванадесет, а през третия период са изследвани цялостно 

предишните Домове, като са включени и други специализирани институции в 

страната. Общо изследваните Домове за деца са 27 в цялата страна, както 

следва: Пловдив (3 институции), Асеновград, с. Широка лъка, Брацигово (2 

институции), Панагюрище, Велинград, с. Лисичево, Хасково (2 институции), 

Стара Загора (3 институции), Бургас, Варна, Велико Търново, Русе (2 

институции), Силистра, Враца, Ловеч, Берковица, Добрич, Велики Преслав, 

Благоевград. 

В социалните заведения са изследвани три групи лица: 

 320 деца на възраст от 14-18 г. и възпитаници, напускащи Дома на 

възраст от 18 до 20 г. в групи за социална интеграция; 

 219 възпитатели, които извършват социално-педагогическа дейност и 

грижа за децата в поверената им група; 

 48 специалисти от ръководния екип в Домове за деца – директор, 

социален работник, социален педагог, психолог. 

В изследването възпитаниците и специалистите оценяват работата на 

възпитателите в тяхната институция. Те дават своите мнения, идеи, препоръки за 

подобряване качеството им на работа, свързана с грижата на подрастващите, 

както и за подобряване и изясняване професионалния им профил в Домовете за 

деца, лишени от родителска грижа.  

Възпитателите оценяват своята работа в специализираната институция. В 

беседите, писмените и устните анкети те посочват своите способности, 

ценности, образование, призвание, квалификация, професионално-личностни 

качества, които притежават. Споделят какъв стил на професионално-

педагогическо общуване и управление използват при работата си с децата от 

Дома; как се справят с разрешаването на конфликти и с преодоляването на стрес, 

умора и напрежение на работното им място; какви иновационни и съвременни 

методи и модели използват в своята социално-педагогическа практика. Не на 
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последно място в изследването възпитателите представят своя педагогически 

опит и разбирането им за професионалния си профил. 

Изследователската работа се осъществява през периода септември 2007 - 

края на 2014 г. в двадесет и седем специализирани институции за деца, 

лишени от родителска грижа на територията на страната. 

В емпиричното изследване ще разгледаме два типа възпитатели:  

 възпитатели с педагогическа правоспособност – това са педагозите или 

т.нар. преподаватели, възпитатели-предметници; 

 възпитателите от нов тип (условно можем да ги наречем социални 

педагози) – според нас това са: 

 педагози със социално-педагогическа професионална подготовка;  

  педагози, които са завършили ОКС: бакалавър или магистратура по 

социална педагогика, социални дейности;  

  педагози, които притежават определени компетенции или компетентности 

- комуникативна компетентност, добра компютърна грамотност, добро владеене 

на чужд език, умения за работа в екип, лидерски умения, умения и компетенции 

за осъществяване на хуманно-педагогическо общуване със социално-

неравнопоставени деца и младежи в ДДЛРГ, емоционална стабилност и 

психическа устойчивост, умения за водене на диалог, умения и компетенции за 

решаване на конфликти, казуси, индивидуални и групови случаи; 

  стресоустойчиви педагози и стремящи се към поддържане на добро 

психическо благополучие и физическо здраве;  

  педагози с демократичен и/или либерален стил на управление, предимно 

екстравертни личности, холерици и/или сангвинисти;  

  педагози, които притежават, познават и използват богата палитра от 

социално-педагогически инструментариум от иновативни методи, прийоми, 

похвати, модели в работата си със социално-ощетените деца в Дома. 

Проведени са три анкети, които включват няколко раздела. Всеки раздел 

съдържа определени компоненти от професионалния профил на 

възпитателите, които се изследват в хода на емпиричната работа. Анкетата с 

децата от Домовете е устна, като им се дават разяснения и указания на всички 

въпроси, включени в изследването. 

 

3.1.1. Изследване и анализ на професионално-личностните качества и 

умения на възпитателя  

Първият раздел от проведените анкети с възпитателите и специалистите от 

ръководния екип от институциите е писмена и съдържа въпроси, свързани с 

водещите, значимите професионално-личностни качества и 

професионалните умения на възпитателя в работата му в детските заведения.  

Според инструкциите на въпросите се отговаря по петстепенната скала за 

оценяване с цифри от 1 до 5, като 1 означава много ниска степен 

(незадоволително), 2 – ниска степен (задоволително), 3 – средна степен (добро), 

4 – висока степен (много добро) и 5 – много висока степен (отлично). 

Анкетните карти от раздела се състоят от IV групи въпроси: 
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I гр. – водещи професионално-личностни качества на възпитателя, 

включващи въпроси, свързани с: педагогическата общителност,  педагогическо-

то творчество, педагогическата наблюдателност и емоционалната устойчивост.  

II гр. – професионални качества;  

III гр. – значими професионално-личностни качества;  

IV гр. – професионални умения на възпитателя, включващи: когнитивни 

умения, умения за междуличностно взаимодействие, умения за вземане на 

решения, умения за идентифициране на ресурси и възможности, 

административни и делови умения. 

 

3.1.1.1. Изследване и анализ на водещите професионално-личностни 

качества на възпитателя 

А.1. Оценка на професионално-личностното качество педагогическа 

общителност на възпитателите от специалистите (ръководния екип в Дома) 

При I група от анкетната карта по отношение на професионално-

личностното качество педагогическа общителност специалистите от 

ръководния екип в Домовете за деца оценяват своите колеги и дават 

незадоволителни и добри оценки за възпитателите с педагогическа 

правоспособност. Те оценяват много високо възпитателите от нов тип (вж. 

Диагр. 3.1.). 

 На първия въпрос: „В каква степен осъществяват колегите Ви 

педагогическо общуване с децата в групата?“ специалистите от ръководния 

екип отговарят, че възпитателите с преподавателска правоспособност имат 

незадоволителни взаимоотношения със своите възпитаници (10 %). Само 20 % 

от възпитателите имат добра комуникация с децата в групата. Ръководният екип 

смята, че възпитателите от нов тип осъществяват във висока и много висока 

степен педагогическо общуване с децата в групата.  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 3.1. Оценка на ръководния екип по отношение 

на педагогическата общителност на възпитателите 
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На втория въпрос: „В каква степен се изразява умението на възпитателите 

за съпреживяване (емпатия) чувствата и емоциите на възпитаниците в детския 

дом?“ специалистите оценяват възпитателите-преподаватели като 

недостатъчно емпатийни педагози, които не умеят добре да съпреживяват 

чувствата на възпитаниците в детския дом (20 %), останалите възпитатели с 

педагогическа правоспособност (30 %) умеят по-добре да съпреживяват 

чувствата и емоциите на възпитаниците в детския дом. Специалистите имат 

добро (40 %) и много високо мнение (10 %) за своите колеги (възпитателите от 

нов тип). Те смятат, че единствено възпитателите от новото поколение се 

отнасят изключително професионално към работата си, умеят да разбират, 

вникват и съпреживяват чувствата и болките на своите възпитаници. 

 На въпроса: „Как оценявате умението им да организират децата в различни 

дейности?“ всички специалисти са единодушни, че 10 % възпитателите с 

педагогическа правоспособност  не са добри организатори, а останалите от тях 

(30 %) имат добри организаторски умения. Ръководния екип смята, че 

възпитателите от нов тип имат много добри (50 %) и отлични (10 %) 

организаторски умения - умеят добре да организират децата в различни 

дейности.  

 На въпроса: „До колко се съобразяват с индивидуалните особености на 

децата?“ специалистите от ръководното тяло са оценили възпитателите с 

педагогическа правоспособност слабо (20 %), а другата част от педагозите-

предмeтници (30 %) са оценени добре. Възпитателите от нов тип (50 %) са 

оценени като много добри и съобразителни педагози, които се интересуват от 

базисните потребностите и нужди на своите възпитаници. 

Резултатите от фигурата показват, че степента на педагогическото 

общуване се осъществява на незадоволително и добро ниво от възпитателите от 

първия тип, докато при възпитателите със социално-педагогическа подготовка 

степента на педагогическото общуване се осъществява на много добро и отлично 

ниво, като разбира се има какво още да се желае, за да се постигнат добри и 

хуманно-педагогически взаимоотношения „възпитател-възпитаник”. 

 

А.2. Самооценка на професионално-личностното качество педагогичес-

ка общителност от възпитателите 

По отношение на професионално-личностното качество педагогическа 

общителност възпитателите с педагогическа правоспособност оценяват себе 

си много ниско, ниско и средно, а възпитателите от нов тип дават висока и много 

висока оценка за себе си (виж Диагр. 3.2.). 

На първия въпрос: „В каква степен осъществявате педагогическо 

общуване с децата в групата?“ 15 % от възпитателите с педагогическа 

правоспособност споделят, че почти не контактуват с възпитаниците в групата 

за важни и наболели въпроси. Само 20 % от възпитателите от първия тип 

смятат, че имат някакви контакти със своите деца в групата. Възпитателите от 

нов тип отговарят, че осъществяват в добра степен (40 %) педагогическо 

общуване с децата в Дома. Високо и много високо се оценяват 25 % от 

възпитателите от нов тип. Те считат, че имат много топли и открити 

взаимоотношения със своите възпитаници в групата. 
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Диаграма 3.2. Самооценка на възпитателите по отношение 

на качеството педагогическата общителност 

 

На втория въпрос: „В каква степен се изразява умението Ви за 

съпреживяване (емпатия) чувствата и емоциите на възпитаниците в детския 

дом?“ 10 % от възпитателите-предметници не могат да съчувстват и да 

разбират проблемите на своите деца в групата, а само 20 % от тях се опитват да 

съпреживяват проблемите на възпитаниците в Дома, но не правят необходимото 

за разрешаването на създалите се неприятности. Възпитателите от нов тип се 

възприемат като добри педагози: 35 % споделят, че умеят да съчувстват на 

проблемите на възпитаниците в групата, 12 % се оценяват високо и смятат, че са 

емпатийни личности, а останалите 23 % се чувстват призвани и считат, че са 

високо квалифицирани към затрудненията, съпътстващи подрастващите. 

 На третия въпрос: „Умението Ви да организирате децата в различни 

дейности“ 17 % от възпитателите с педагогическа правоспособност смятат 

себе си за напълно неорганизирани личности, само 18 % от тях са убедени, че 

могат да организират децата в групата в различни дейности, но смятат, че това 

не е тяхната сила. Възпитателите от нов тип дават средна (50 %), висока (10 %) 

и много висока (5 %) оценка за себе си: възпитателите от нов тип смятат, че са 

организирани личности, достатъчно квалифицирани и компетентни педагози, 

които могат да се справят успешно в работата си и да влияят положително на 

своите възпитаници.  

 На въпроса: „До колко се съобразявате с индивидуалните особености на 

децата?“ 15 % от възпитателите-предметници смятат себе си напълно 

несъобразителни личности, 15 % тях споделят, че правят някакви опити, но не 

им се получава. Възпитателите от нов тип дават средна, висока и много висока 

оценка за себе си: 51 % отговарят, че са съобразителни и добри специалисти в 

работата си, 12 % от възпитателите от нов тип смятат, че са изключително 
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съобразителни към индивидуалните особености на децата, 7 % се оценяват за 

напълно емпатийни личности, които имат достатъчно натрупан опит и 

квалификация в социално-педагогическата работа със своите възпитаници. 

Диаграма 3.2. показва, че възпитателите от нов тип осъществяват в добра 

и много добра степен педагогическа общителност с децата в Дома, което се 

доближава до оценката на ръководния екип. Необходимо е обаче възпитателите 

с педагогическа правоспособност да отделят повече време за децата в групата, да 

осъществяват повече педагогическо общуване с тях, да преживяват проблемите 

им, като се съобразяват с техните особености, да са по-организирани в 

различните социално-педагогически дейности. Необходимо е също 

възпитателите-предметници да се съобразяват с индивидуалните особености на 

своите възпитаници. 

 

А.3. Оценка на професионално-личностното качество педагогическа 

общителност на възпитателите от възпитаниците 

При провеждане на беседи с децата от специализираните институции по 

отношение на педагогическата общителност, (вж. Диагр. 3.3.) 60 % 

възпитаниците споделят, че техните възпитатели не са много общителни и не 

осъществяват в добра степен педагогическо общуване с тях,  а останалите 40 % 

споделят, че имат необходимите контакти и взаимоотношения, но това става 

предимно с възпитателите от новото поколение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 3.3. Оценка на възпитаниците по отношение на 

педагогическата общителност на възпитателите в детския дом 

 

Диаграмата показва, че възпитаниците в Домовете за деца не са 

удовлетворени от своите възпитатели, понеже те не осъществяват така желаното 

и необходимо общуване с тях. Те споделят също, че възпитателите понякога 

странят умишлено, поради умора, затруднение в работата си с тях, много 

задължения в работния процес. 
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Второто професионално-личностно качество от I гр. въпроси, което 

изследваме с анкетираните лица, е педагогическото творчество. 

 

Б.1. Оценка на професионално-личностното качество педагогическо 

творчество на възпитателите от специалистите от ръководния екип 

Специалистите дават средни оценки за възпитателите с педагогическа 

правоспособност, а възпитателите от нов тип са оценени високо и много високо 

(вж. Диагр. 3.4.). 

 

       
Диаграма 3.4. Оценка на специалистите по отношение на  

професионалното качество педагогическо творчество на възпитателите 

 

 На първия въпрос: „Стремят ли се към оригиналност в работата си 

Вашите колеги?“ специалистите отговарят, че възпитателите-предметници 

(20 %) се стремят към оригиналност в работата си, но при тях се забелязват 

известни пропуски и трудности при изпълнението на поетите професионални 

задължения в детския дом с децата в групата. Възпитателите от новото 

поколение са оценени високо (40 %) и много високо (20 %) от ръководния екип. 

Според специалистите възпитателите, завършили социална педагогика/социални 

дейности притежават необходимата квалификация, рутина и са способни да 

изпълняват задълженията си много професионално – те винаги се стремят към 

оригинални решения в своята работа.  

 На втория въпрос: „Притежавате ли качеството многовариантност 

(вариативност)?“ специалистите от ръководния екип споделят, че 

възпитателите-преподаватели (40 %) притежават качеството вариативност, но 

се затрудняват да бъдат непрекъснато постоянни в изявяването на това качество. 

Възпитателите от нов тип са оценени високо (30 %) и много високо (30 %) от 

ръководният екип. Специалистите смятат, че колегите им са изключително 
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вариативни в работата им, непрекъснато им изникват все повече нови идеи и са 

склонни към иновации в осъществяването на социално-педагогическите 

дейности. 

 На третия въпрос: „Умение им за нестандартно решаване на задачите“ 

специалистите са единодушни за колегите си (възпитателите от първия тип), че 

нямат толкова изявено умение за нестандартно решаване на възникнали 

конфликти (20 %) и се нуждаят от промяна в работата си. Ръководният екип дава 

висока оценка на възпитателите от нов тип. Според тях колегите им имат 

нестандартно мислене и умението им да решават възникнали конфликтни 

ситуации и проблеми по нестандартен начин (80 %). 

 На следващия въпрос: „Създаване на нов общественополезен оригинален 

продукт в социално-педагогическата дейност“ специалистите от ръководния 

екип смятат, че само възпитателите от нов тип (20 %) успяват много добре да 

създават нов продукт в социално-педагогическата дейност, 20 % от 

възпитателите с педагогическа правоспособност правят големи усилия, а 

останалите 60 % имат значителни затруднения при създаването на нов 

общественополезен продукт в социалната сфера. 

 На последния въпрос: „Решаване на проблеми, конфликти чрез елементи 

на  въображението, асоциации и комбинации“ специалистите от ръководния 

екип споделят мнението, че 20 % от възпитателите от нов тип решават много 

добре проблеми и конфликтни ситуации чрез употребата на качества като 

асоциативност и комбинативност. Само 20 %  възпитателите с педагогическа 

правоспособност се стремят да се справят с възникнали конфликтни ситуации в 

групата, използвайки въображението си, а останалите 60 % от педагозите-

предметници срещат все още затруднения. 

Резултатите показват, че възпитателите с педагогическа правоспособност 

във всяка специализирана институция не са достатъчно креативни и 

комбинативни, но е необходимо да търсят нестандартни и иновационни методи 

във възпитателната и социално-педагогическите работа с децата в Домовете.  

 

Б.2. Самооценка на професионално-личностното качество педагогичес-

ко творчество от възпитателите 

Възпитателите оценяват себе си преди всичко добре и високо по 

отношение на качеството педагогическо творчество. (вж. Диагр. 3.5.). Голяма 

част от възпитателите от нов тип се възприемат като професионалисти в 

работата си, вариативни, комбинативни, с нестандартно мислене и се оценяват 

високо (60 %). Възпитателите с педагогическа правоспособност (40 %) са 

много критични към себе си и се оценяват много слабо. Те са единодушни в 

преценката си, че желаят да бъдат по-успешни педагози с иновационно мислене, 

въображение и креативност. 

Фигурата показва, че възпитателите от нов тип са креативни личности, с 

иновативно и нестандартно мислене, притежават в добра степен професионално-

личностното качество педагогическо творчество. Възпитателите-предметници 

се нуждаят от по-гъвкави и по-нестандартни решения, които е желателно и 

необходимо успешно да реализират във възпитателната си работа и социално-
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педагогическите дейности с децата, лишени от родителска грижа в 

специализираните институции. 

 

       
Диаграма 3.5. Самооценка на възпитателите по 

отношение на качеството педагогическо творчество 

 

Б.3. Оценка на професионално-личностното качество педагогическо 

творчество на възпитателите от възпитаниците 

При проведените беседи с възпитаниците в детските заведения по 

отношение педагогическото творчество на възпитателите, децата дават 

незадоволителни оценки – 70 % от тях смятат възпитателите с педагогическа 

правоспособност като недостатъчно креативни личности, а само 30 % от 

запитаните възпитаници смятат своите възпитатели от нов тип за креативни и 

способни да разрешават конфликтни ситуации в групата чрез прилагането на 

комбинативност, асоциативност, многовариативност. 

Резултатите показват, че децата са с критично отношение към своите 

възпитатели (70 %) по отношение на качеството педагогическо творчество. 

Възпитателите с педагогическа правоспособност се нуждаят от по-оригинални 

идеи и решения на поставените им задачи, желателно е да бъдат по-

комбинативни, с богато въображение и асоциативно мислене при решаване на 

всякакъв проблем в своята социално-педагогическа дейност. 

 

В.1. Оценка на професионално-личностното качество педагогическа 

наблюдателност на възпитателите от специалистите 

По отношение на водещото професионално-личностно качество 

педагогическа наблюдателност специалистите дават средна оценка на 

възпитателите-предметници, а възпитателите от нов тип са оценени високо и 

много високо (вж. Диагр. 3.6.). 
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Диаграма 3.6. Оценка на специалистите по отношение 

педагогическата наблюдателност на своите колеги 

 

 На първия въпрос: „Умението им за педагогическа избирателност“ 

специалистите оценяват много слабо възпитателите с педагогическа 

правоспособност (67 %) по отношение на тяхната педагогическа избирателност. 

Те споделят, че възпитателите-предметници не умеят да бъдат добри 

педагогически избирателни личности. Възпитателите от нов тип (33 %) са 

оценени високо от специалистите. Ръководният екип смята, че само 

възпитателите от нов тип са много добри педагогически избирателни личности и 

притежават в добра степен качеството педагогическа избирателност. 

 На втория въпрос: „В каква степен притежават умение за педагогическа 

впечатлителност?“ специалистите от ръководния екип оценяват много слабо 

възпитателите с педагогическа правоспособност по отношение тяхната 

педагогическа впечатлителност (60 %). Те споделят, че възпитателите от нов 

тип (40 %) се отнасят професионално в работата си и притежават във висока (20 

%) и много висока (20 %) степен професионално-педагогическото качество 

впечатлителност. 

 На третия въпрос: „Умението им за педагогическа проницателност“, 

специалистите от ръководния екип определят възпитателите с педагогическа 

правоспособност (60 %) за недостатъчно проницателни в педагогическата им 

работа. Възпитателите от нов тип са оценени високо (20 %) и много високо (20 

%) от ръководния екип. Специалистите смятат възпитателите от новото 

поколение за много добри проницателни личности, квалифицирани 

професионалисти в работата си. 

Резултатите от Диагр. 3.6. показват, че ръководният екип имат 

положително отношение към възпитателите от нов тип по отношение на тяхната 

наблюдателност. Възпитателите от стар тип се нуждаят от повишаване нивото на 

тяхната педагогическа наблюдателност, особено се касае за уменията им за 
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педагогическа впечатлителност и проницателност – качества от голямо значение 

и важност в работата им с децата в дома. Проницателните възпитатели виждат 

детайлно всеки един проблем, възникнал в групата, също и добре да преценят 

поведенческите прояви на своите възпитаници. 

 

В.2. Самооценка на професионално-личностното качество педагогичес-

ка наблюдателност от възпитателите 

По отношение на личностното качество педагогическа наблюдателност 

възпитателите-предметници се оценяват добре, а възпитателите от нов тип 

се самооценяват високо и много високо (вж. Диагр. 3.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 3.7. Самооценка на възпитателите по отношение 

на качеството педагогическа наблюдателност 

 

На първия въпрос: „Умението Ви за педагогическа избирателност“ по-

голямата част от възпитателите-предметници (70 %) не са удовлетворени от 

себе си и имат желание да повишат качеството на педагогическата си 

избирателност. Възпитателите от нов тип (30 %) смятат, че са много добри 

избирателни личности, които успешно се справят в социално-педагогическата 

работа с децата в групата. 

На втория въпрос: „В каква степен притежавате умението за педагогическа 

впечатлителност?“ 80 % от възпитателите с педагогическа правоспособност  

споделят, че желаят да се отнасят по-професионално в работата си със своите 

възпитаници по отношение на качеството педагогическата им впечатлителност. 

Възпитателите от нов тип се оценяват високо (20 %). Те смятат, че са добри 

педагози и впечатлителни личности. 

На третия въпрос: „Умението Ви за педагогическа проницателност“ 60 % 

от възпитателите с педагогическа правоспособност споделят, че са 

педагогически проницателни при изпълнението на своите задължения в Дома, а 
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възпитателите от нов тип (40 %) се оценяват като много добри проницателни 

личности в своята работа. 

Фигурата показва, че възпитателите с педагогическа правоспособност 

не са достатъчно избирателни и наблюдателни личности, но са добри педагози с 

проницателно мислене. Възпитателите са достатъчно искрени, за да споделят, 

че се нуждаят от повишаване на уменията по отношение на тяхната 

педагогическа избирателност и впечатлителност. Тези резултати се доближават 

приблизително с тези на специалистите. 

 

В.3. Оценка на професионално-личностното качество педагогическа 

наблюдателност на възпитателите от възпитаниците 

При провеждане на беседи с децата от Домовете половината от 

възпитаниците споделят, че техните възпитатели от нов тип (50 %) 

притежават изключително добра педагогическа наблюдателност, а останалата 

половина се намират на противоположния полюс – оценяват своите 

възпитатели-предметници (50 %) много слабо: не са достатъчно наблюдателни 

личности (вж. Диагр. 3.8.). 

 

 
Диаграма 3.8. Оценка на децата по отношение педагогическата 

наблюдателност на възпитателите в Домовете за деца 

 

Оценката на възпитаниците не се различава с тази на възпитателите и 

специалистите. Всички са единодушни в мнението си, че възпитателите с 

педагогическа правоспособност трябва да бъдат по-старателни, наблюдателни и 

проницателни личности.  

Г.1. Оценка на професионално-личностното качество емоционална 

устойчивост на възпитателите от специалистите 

Последното педагогическо качество от I гр., което изследваме, е 

емоционалната устойчивост. Специалистите оценяват слабо и средно 
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възпитателите-предметници, а възпитателите от нов тип са оценени високо (вж. 

Диагр. 3.9.). 

 

        
Диаграма 3.9. Оценка на ръководителите по отношение на качеството 

 емоционална устойчивост на възпитателите в Домовете за деца 

 

На първия въпрос: „Уверени ли са в себе си Вашите колеги?“ 

специалистите определят възпитателите с педагогическа правоспособност 

(40 %) като недостатъчно уверени в себе си педагози, смятат своите колеги от 

нов тип (60 %) за добри професионалисти, самоуверени и устойчиви при 

работата им с децата в групата. 

На втория въпрос: „Уравновесени личности ли са те?“ ръководния екип 

смята възпитателите от нов тип (60 %) за уверени, уравновесени и устойчиви 

личности. Специалистите не виждат възпитателите-предметници (40 %) като 

добри лидери и уравновесени личности. 

На третия въпрос: „До каква степен са организирани в работата си?“ 

ръководният екип възприема колегите си от нов тип (40 %) като уравновесени 

и организирани в работата си. Специалистите смятат, че възпитателите с 

педагогическа правоспособност (60 %) са недостатъчно организирани в своята 

работа в специализираните институции и имат незадоволително мнение. 

 На следващия въпрос: „Спокойни личности ли са възпитателите в 

Домовете?“ всички са единодушни, че възпитателите са отговорни в работата 

си с децата в специализираните институции. 

 На последния въпрос: „Умеят ли бързо и лесно да взимат решения?“ 

ръководният екип смята, че възпитателите от нов тип (80 %) се справят добре 

в работата си особено при вземането на важни решения. Специалистите споделят 

мнението, че възпитателите от старото поколение (20 %) не притежават в 

добра степен умението бързо и лесно да взимат решения. 
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Диаграмата показва, че изследваните възпитатели от нов тип са предимно 

балансирани личности, емоционално устойчиви, отговорни към работата си и 

могат да се справят бързо с поставените им задачи, но възпитателите с 

педагогическа правоспособност са недостатъчно балансирани, устойчиви и 

отговорни в работата си в детския дом. 

 

Г.2. Самооценка на професионално-личностното качество емоционална 

устойчивост от възпитателите 

По отношение на качеството емоционална устойчивост възпитателите-

предметници дават средна оценка за себе си, а възпитателите от нов тип се 

самооценяват високо и много високо (виж Диагр. 3.10.). 

 

 
Диаграма 3.10. Самооценка на възпитателите по 

oтношение на качеството емоционална устойчивост 

 

Голяма част от възпитателите от нов тип (60 %) споделят, че са уверени в 

себе си и са склонни към лидерство, а педагозите-предметници (40 %) имат по-

критично и неудовлетворително мнение за себе си. Възпитателите от нов тип се 

възприемат за уравновесени и балансирани личности, организирани в работата 

си, докато възпитателите с педагогическа правоспособност са единодушни, че се 

затрудняват в умението бързо и лесно да взимат решения. 

Резултатите от диаграмата показват, че всички анкетирани възпитатели от 

нов тип са балансирани, устойчиви, организирани в работата в Домовете за деца. 

 

Г.3. Оценка на професионално-личностното качество емоционална 

устойчивост на възпитателите от възпитаниците 

При провеждане на беседи с децата от социалните заведения по 

отношение на качеството емоционалната устойчивост на възпитателите, 

възпитаниците дават различни мнения, но повечето от тях се изказват плахо и 
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нерешително – близо 75 % оценяват възпитателите с педагогическа 

правоспособност като недостатъчно спокойни и миролюбиви личности, само 

възпитателите от нов тип (25 %) се възприемат за емоционално устойчиви, 

спокойни и миролюбиви личности (вж. Диагр. 3.11.). 

 

 
Диаграма 3.11. Оценка на възпитаниците за емоционалната 

устойчивост на възпитателите в Домовете за деца 

 

Децата от институциите оценяват много слабо емоционалната 

устойчивост на своите възпитатели от старото поколение и смятат, че те не са 

достатъчно уравновесени, спокойни, уверени и отговорни в работата си с тях, 

което е добре показано на диаграмата, въпреки известните разминавания в 

оценките на всички анкетирани лица. Единствено възпитателите от нов тип са 

уравновесени, спокойни, уверени и отговорни в работата си с възпитаниците в 

групата. 

 

3.1.1.2. Изследване и анализ на професионалните качества на 

възпитателя 

II група от първи раздел включват въпроси, свързани с професионалните 

качества на възпитателя, които са част от неговия професионален профил.  

А. Оценка на професионалните качества на възпитателя от 

специалистите 

Специалистите дават много висока оценка на възпитателите от нов тип 

(60 %) по отношение на техните професионални качества. Те смятат, че 

възпитателите от новото поколение уважават личността на децата в 

специализираните институции, искрено са заинтересовани от проблемите на 

техните възпитаници, притежават професионална компетентност и вяра при 

осъществяване на педагогически оптимизъм, владеят комплекс от педагогически 

умения, професионални качества, подход и гъвкави методи и средства при 

разрешаването на проблемни ситуации в групата с възпитаниците в 

специализираните институции.  
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Специалистите оценяват слабо възпитателите с педагогическа 

правоспособност (40 %). Те смятат, че педагозите-предметници срещат все още 

затруднения в работата си с децата в групата, не са достатъчно заинтересовани 

към проблемите на своите възпитаници, не притежават достатъчно 

професионална компетентност и вяра при осъществяване на педагогически 

оптимизъм (вж. Диагр. 3.12.). 

 

 
Диаграма 3.12. Оценка на ръководителите по отношение 

професионалните качества на възпитателите 

 

Б. Самооценка на професионалните качества на възпитателя  

Възпитателите с педагогическа правоспособност (25 %) изпитват 

уважение към децата, но са слабо мотивирани към професионалните си 

задължения. Търсят начини да помагат на възпитаниците си в групата, но не 

винаги успяват да бъдат достатъчно полезни (40 %). Единствено възпитателите 

от нов тип (35 %) се чувстват достатъчно компетентни в професионално 

отношение, чувстват се сигурни и мотивирани към професионалните си 

задължения (вж. Диагр. 3.13.). 

 

В. Оценка на професионалните качества на възпитателя от 

възпитаниците 

При провеждане на беседи с децата от специализираните институции, 

възпитаниците оценяват много слабо своите възпитатели по отношение на 

техните професионални качества. Голям процент смятат, че възпитателите не 

се интересуват от тях и от задълженията си, не изпитват достатъчно уважение 

към тях и не са достатъчно искрени. 
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Диаграма 3.13. Самооценка на възпитателите по 

отношение на своите професионални качества 

 

Възпитаниците смятат също, че възпитателите не са достатъчно 

компетентни в изпълнението на професионалните си задължения, не отделят 

нужното време за комуникация педагогическо общуване с тях и т.н. Децата 

отново изразяват неудовлетворение от професионализма и професионалните 

качествата и характеристики на своите възпитатели. Възпитателите трябва да 

изпитват любов, уважение и чувствителност към децата и своята професия, да 

владеят определен комплекс от педагогически умения, да бъдат способни за 

преживяване, емпатия, съчувствие и състрадание, основани на дълбока 

хуманност и висок морал. 

 

3.1.1.3. Изследване и анализ на значимите професионално-личностни 

качества на възпитателя 

III група от анкетната карта включват въпроси, свързани със значимите 

професионално-личностни качества на възпитателите в Домовете за деца, 

лишени от родителска грижа. 

А. Оценка на значимите професионално-личностни качества на 

възпитателя от специалистите 

Специалистите оценяват високо (34 %) и много високо (16 %) 

възпитателите от нов тип и смятат, че са добри интелектуалци, съобразителни, 

последователни, уравновесени, хуманисти, способни да си взаимодействат с 

колегите си, емоционално и психически устойчиви, балансирани, миролюбиви 

личности,  социално фасилититативни, добронамерени към възпитаниците, 

открити, честни и т.н. Ръководният екип дава ниска (5 %) и средна (45 %) оценка 

на своите колеги педагози-предметници. Те смятат, че те не са достатъчно 

последователни, уравновесени, способни да си взаимодействат с колегите си,  не 

са достатъчно емоционално и психически устойчиви (вж. Диагр. 3.14.). 
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Диаграма 3.14. Оценка на специалистите по 

отношение на значимите качества на възпитателите 

 

Б. Самооценка на значимите професионално-личностни качества на 

възпитателя  

Възпитателите с педагогическа правоспособност дават ниска (23 %) и 

средна (47 %) самооценка за себе си: оценяват себе си преди всичко 

неудовлетворително. Те не се възприемат с високо ниво на интелектуално 

развитие; стремят се към професионализъм, оригиналност в мисленето; не се 

възприемат като последователни, способни към самоанализ и саморефлексия, 

самоконтрол и саморегулация; възприемат се като уравновесени, хуманни, 

способни за взаимодействие с колегите си и възпитаниците; стремят се към 

повишаване нивото на професионално-личностното си равнище, способни към 

добра социална фасилититативност и т.н.  

Възпитателите от нов тип дават висока (25 %) и много висока (5 %) 

самооценка за себе си: те се възприемат с високо ниво на интелектуално 

развитие; стремят се към професионализъм, оригиналност в мисленето, способни 

към самоанализ и саморефлексия, самоконтрол и саморегулация; възприемат се 

като уравновесени, хуманни, способни за взаимодействие с колегите си и 

възпитаниците (вж. Диагр. 3.15.). 

 

В. Оценка на значимите професионално-личностни качества на 

възпитателя от възпитаниците 

Възпитаниците подхождат с недоверие и неудовлетворение към своите 

възпитатели при проведените свободни разговори и беседи. Едва малка част от 

тях се изказват одобрително, но повечето от тях смятат, че техните възпитатели: 

не са добри интелектуалци, съобразителни и находчиви, последователни; не се 

стремят към самоанализ, самоконтрол, повишаване квалификацията и нивото си; 

нe отделят достатъчно внимание за контакти с колегите си и с всички деца в 
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групата; не са достатъчно чувствителни към проблемите на своите възпитаници; 

не са загрижени за техните съдби; не са състрадателни и хуманни; не са 

достатъчно открити и честни.  

 
Диаграма 3.15. Самооценка на възпитателите по 

отношение на своите значими качества 
 

Децата от изследваните институции споделят, че липсва истински диалог 

и общуване между тях и възпитателите и оттук нишката на взаимоотношенията 

„възпитател-възпитаник” е скъсана. От това губят най-много децата, понеже те 

остават с неудовлетворени нужди, което поражда конфликти, агресия, 

депривация т.н. (вж. Фиг. 3.1.). 

 
Фиг. 3.1. Оценка на възпитаниците по отношение 

значимите качества на възпитателите 
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Резултатите от Фиг. 3.1. показват, че 55 % от децата оценяват много ниско 

професионалните и личностни качества на своите възпитатели, 38 % от тях имат 

по-добро мнение за възпитателите от нов тип. Възпитателите трябва да 

съобразителни, находчиви и да имат усет към проблемите на децата в групата; да 

са последователни и постоянни в действията си; да са способни към самоконтрол 

и саморегулация; да се стремят към постоянно повишаване нивото на 

професионално развитие и личностно самоусъвършенстване; способни да 

взаимодействат с колегите си, да се води конструктивен диалог с тях и да се 

търси при необходимост помощта им върху основата на сътрудничество и 

партниране. 

 

3.1.1.4. Изследване и анализ на професионалните умения на 

възпитателя 

IV група от анкетната карта включва въпроси, свързани с 

професионалните умения на възпитателите в Домовете за деца. Тези умения 

са: когнитивни умения; умения за междуличностно взаимодействие; умения за 

взимане на решения; умения за идентифициране на ресурси и възможности; 

административно-делови умения. 

 

А. Оценка на професионалните умения на възпитателя от 

специалистите 

Специалистите оценяват високо (54 %) своите колеги – възпитателите от 

нов тип по отношение на професионалните им умения. Те смятат, че 

възпитателите от нов тип се стремят към позитивни междуличностни 

взаимоотношения с децата от социалните заведения; създават условия за 

съпричастност и загриженост към проблемите на възпитаниците в групата; умеят 

да взимат адекватни решения и се справят добре с административно-деловите си 

задължения. Ръководният екип дава слаба оценка (45 %) на възпитателите с 

педагогическа правоспособност по отношение на професионалните им умения. 

Те смятат, че възпитателите-предметници не се стремят достатъчно към 

позитивни междуличностни взаимоотношения с децата от социалните заведения, 

не създават условия за съпричастност и загриженост към проблемите на 

възпитаниците в групата. 

 

Б. Самооценка на професионалните умения на възпитателя 

Възпитателите от старото поколение оценяват себе си критично (67 %) и 

смятат, че им е необходимо време и професионализъм, за да притежават в по-

висока степен професионалните умения. Нуждаят се от по-тесни 

взаимоотношения с децата в групата, от адекватна мерки при взимане на 

решения, способни да се справят с административно-деловите си задължения.  

Резултатите показват, че преобладават административно-деловите умения 

у възпитателите от нов тип (33%), следват когнитивните умения и уменията за 

взаимодействия с възпитаниците. Слабо изразени са уменията за вземане на 

решения, което показва известни затруднения при възпитателите от стар тип, 

когато трябва да решат важни въпроси. 
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В. Оценка на професионалните умения на възпитателя от 

възпитаниците 

При провеждане на свободни разговори и беседи по отношение на  

професионалните умения на възпитателите, възпитаниците изказват своето 

неудовлетворение от своите възпитатели. Те споделят, че има възпитатели, 

които не умеят изобщо да провеждат разговори (5 %), 20 % от педагозите-

предметници провеждат рядко беседи и разговори със своите възпитаници в 

групата, 60 % имат по-чести срещи с децата в групата, но те не са толкова 

ефективни. Само  малка част от възпитателите (15 %) могат да провеждат 

ефективни и смислени срещи, беседи, дискусии и разговори (вж. Диагр. 3.16.). 

 

 
Диаграма 3.16. Оценка на децата по отношение на 

професионалните умения на техните възпитатели 

 

Диаграмата показва незадоволителната оценка, която децата са дали на 

своите възпитатели по отношение на техните професионални умения. 

Необходимо е те да работят с огромно желание и всеотдайност, да работят като 

истински професионалисти, оказващи социално-педагогическа подкрепа с цел 

постигане на ведри и доброжелателни взаимоотношения със своите 

възпитаници. 

Общите резултати от четирите групи професионални умения показват, 

че възпитателите-предметници са овладели професионалните умения и 

качества на средно ниво и е необходимо повишаване на техните умения и 

качества на по-удовлетворително ниво. Те трябва да бъдат по-спокойни и 

уравновесени при изпълнение на задълженията си в Дома; да се стремят към 

овладяване на комплекс от професионални умения; да бъдат емпатийно 

настроени към проблемите на децата (виж Таблица 3.1.). 
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Таблица 3.1. 

Обобщени резултати на професионалните качества 

и умения, получени от анкетираните лица 

 

Групи Професионални 

качества и 

умения 

Степени Анкетирани лица Общи 

резултати Специалисти Възпи-

татели 

Деца 

 

I гр. 

 

Водещи 

професионално-

личностни 

качества на 

възпитателя 

много 

ниска 

0 % 0 % 0 % 0 % 

ниска 0,8 % 0 % 25 % 8,6 % 

средна 52,7 % 51,1 % 50 % 51,3 % 

висока 33,3 % 38,4 % 25 % 32,2 % 

много 

висока 

13,2 % 10,5 % 0 % 7,9 % 

 

 

II гр. 

 

 

Професионални 

качества 

много 

ниска 

0 % 0 % 10 % 3,3 % 

ниска 0 % 22 % 40 % 20,7 % 

средна 46 % 60,4 % 40 % 48,8 % 

висока 14 % 15 % 5 % 11,3 % 

много 

висока 

40 %   2,6 % 5 % 15,9 % 

 

 

IIIгр. 

 

Значими 

професионално- 

личностни 

качества 

много 

ниска 

0 % 0 % 1 % 0,3 % 

ниска 4,6 % 21,1 % 55 % 26,9 % 

средна 40 % 47,4 % 38 % 41,8 % 

висока 20 % 28,9 % 3 % 17,3 % 

много 

висока 

35,4 % 2,6 % 3 % 13,7 % 

 

 

IV гр. 

Професионални 

умения на 

педагога в 

Домовете за 

деца 

много 

ниска 

0 % 2,4 % 3 % 1,8 % 

ниска 14,4 % 24,4 % 17 % 18,6 % 

средна 11,6 % 58,6 % 70 % 46,7 % 

висока 56 % 4,6 % 5 % 21,9 % 

много 

висока 

18 % 10 % 5 % 11 % 

 

3.1.2. Изследване и анализ на стила на педагогическо ръководство и 

стила на професионално-педагогическо общуване на възпитателя 

Втори раздел от анкетната карта също изследва параметрите на 

съвременния професионален профил на възпитателя в Домовете за деца и по-

конкретно стила на педагогическо ръководство и стила на професионално-

педагогическо общуване. Той се отнася за всички групи изследвани лица и се 

състои от 11 въпроса, като на всеки въпрос има дадени 5 отговора. Всяко 

анкетирано лице отговаря обективно на всеки въпрос, като загражда с кръгче 
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онзи отговор, който смята за най-правилен. Възможно е да се заградят повече от 

един отговор, ако анкетираното лице е решило така.  

Всеки въпрос се отнася към определен стил на управление или общуване, а 

всеки отговор носи определен брой точки и също се отнася до един от двата 

стила, които изследваме.  

Изследваме авторитарен, демократичен и либерален стил на управление 

и професионално-педагогическо общуване. Въпросите 1, 3, 6, 8 се отнасят към 

стила на професионално-педагогическо общуване, а въпросите 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 

са свързани със стила на педагогическо управление. 

Ключът към анкетната карта е представен в табличен вид, който включва 

номера на въпроса с 5-те възможни отговора и съответно точките към всеки 

отговор (Прилож. № 2.). Цифрите в таблицата означават оценките за дадения 

отговор, т.е. броя точки, главната буква – един от трите стила: Авторитарен – А; 

Демократичен – Д;Либерален – Л. Абревиатурите в таблицата са две: СПУ – 

Стил на педагогическо управление или ръководство; СППО – Стил на 

професионално-педагогическо общуване. 

На Приложение № 2. се намира ключът за оценката на стила на 

професионалното педагогическо общуване и стилът на педагогическото 

управление или ръководство на възпитателите в Домовете за деца. Според броя 

точки, събрани от дадените отговори, може да се определи какъв е стилът, който 

притежава всеки възпитател. Когато се сумират всички събрани точки за всеки 

един от трите традиционни стилове, най-голямата сума ще показва към кой от 

тези стилове се отнася собствения стил на всеки анкетиран възпитател или към 

кой стил са ориентирани неговите нагласи. 

 

А. Оценка на стила на управление и общуване на възпитателя от 

специалистите 

При устното анкетиране с ръководния екип се получават много интересни 

резултати. Повечето от специалистите са единодушни в отговорите си за 

стиловете на своите колеги. Според специалистите преобладаващият стил на 

управление и общуване е демократичният, следва либералния и накрая – 

авторитарния стил на общуване и управление (вж. Табл. 3.2. и 3.3.). 

 

Таблица 3.2. 

 

Обобщени резултати в проценти на стила на 

професионално-педагогическото общуване от специалистите 

 

Авторитарен стил Либерален стил Демократичен 

стил 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

0-2 54 % 0-2 20 % 0-3 13 % 

3-5 32 % 3-5 49 % 4-7 27 % 

6-9 14 % 6-9 31 % 8-12 60 % 
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Специалистите считат, че повечето от колегите им (възпитателите от нов 

тип) са демократични възпитатели, които умеят добре да общуват със своите 

възпитаници и да ръководят своята група. Малък процент са либерални, а най-

малко са автократичните възпитатели. В Домовете за деца трябва да работят 

възпитатели с демократичен стил на работа и общуване, понеже те са добри 

управленци, които изключително умело контролират групата. В случая 

резултатите показват необходимостта от промяна в стила на управление у 

възпитателите в посока към демократичен стил. 

Таблица 3.3. 

 

Обобщени резултати в проценти на стила на педагогическото 

управление или ръководство от специалистите 

 

Авторитарен стил Либерален стил Демократичен стил 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

0-4 59 % 0-3 21 % 0-6 22 % 

5-9 23 % 4-7 47 % 7-13 29 % 

10-14 18 % 8-12 32 % 14-21 49 % 

 

 

Б. Самооценка на стила на управление и общуване на възпитателя  

Възпитателите се самооценяват преди всичко като педагози със либерално и 

демократично управление и ръководство. Повечето от тях смятат, че имат добри 

взаимоотношения със своите възпитаници и прилагат либерално-демократично, 

професионално-педагогическо общуване (вж. Табл. 3.4. и 3.5.). 

Таблица 3.4. 

 

Обобщени резултати в проценти на стила на 

професионално-педагогическото общуване от възпитателите 

 

Авторитарен стил Либерален стил Демократичен 

стил 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

0-2 64 % 0-2 10 % 0-3 13 % 

3-5 24 % 3-5 18 % 4-7 27 % 

6-9 12 % 6-9 72 % 8-12 60 % 

 

Резултатите от двете таблици показват, че възпитателите от нов тип умеят 

да общуват с децата в групата, редовно осъществяват контакти с тях. В критични 

ситуации те преминават към по-твърди методи на ръководство, склонни са да се 

консултират с колегите си при необходимост. Възпитателите умеят да издават 

заповеди по подходящ начин и са достатъчно отговорни към себе си и околните. 
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Таблица 3.5. 

 

Обобщени резултати в проценти на стила на педагогическото 

управление или ръководство от възпитателите 

 

Авторитарен стил Либерален стил Демократичен 

стил 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

0-4 50 % 0-3 16 % 0-6 17 % 

5-9 24 % 4-7 26 % 7-13 23 % 

10-14 26 % 8-12 58 % 14-21 60 % 

 

В. Оценка на стила на управление и общуване на възпитателя от 

възпитаниците 

Възпитаниците оценяват доста по-слабо стила на своите възпитатели и 

според тях те ръководят групата или авторитарно чрез налагане или либерално, 

без да се интересуват от проблемите и нуждите на своите възпитаници, 

оставайки ги безнадзорно да правят каквото си поискат (вж. Табл. 3.6. и 3.7.). 

 

 Таблица 3.6. 

Обобщени резултати в проценти на стила на  

професионално-педагогическото общуване от възпитаниците 

 

Авторитарен стил Либерален стил Демократичен стил 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

0-2 15 % 0-2 13 % 0-3 73 % 

3-5 27 % 3-5 25 % 4-7 15 % 

6-9 58 % 6-9 62 % 8-12 12 % 

 

Анкетираните деца споделят също, че възпитателите от стар тип общуват с 

тях само, когато има външно посещение, проверки от отговорни институции, т.е 

когато е наложително. 

Таблица 3.7. 

Обобщени резултати в проценти на стила на педагогическото 

управление или ръководство от възпитаниците 

 

Авторитарен стил Либерален стил Демократичен стил 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

0-4 11 % 0-3 19 % 0-6 77 % 

5-9 29 % 4-7 27 % 7-13 13 % 

10-14 60 % 8-12 54 % 14-21 10 % 
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Г. Обобщени резултати на анкетираните лица по отношение на стила 

на управление и общуване 

Ако трябва да направим обобщение на резултатите, постигнати от 

средноаритметичната оценка от отговорите, дадени от всички анкетирани лица, 

то таблиците биха изглеждали по следния начин (вж.  Табл. 3.8. и 3.9.). 

 

Таблица 3.8. 

Обобщени резултати в проценти на стила за стила на 

професионално-педагогическото общуване на възпитателите 

 

Авторитарен стил Либерален стил Демократичен стил 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

0-2 44,3 % 0-2 14,3 % 0-3 33 % 

3-5 27, 7 % 3-5 30, 7 % 4-7 23 % 

6-9 28 % 6-9 55 % 8-12 44 % 

 

Като цяло резултатите показват, че преобладава либералният и 

демократичният стил на общуване, което е добър показател за създаване и 

поддържане на трайни взаимоотношения между възпитатели и възпитаници. При 

тези условия децата могат да разчитат на своите възпитатели, да споделят своите 

проблеми от различно естество и да получават необходимото внимание, 

разбиране и подкрепа. 

Таблица 3.9. 

Обобщени резултати в проценти за стила на педагогическото 

управление или ръководство на възпитателите 

 

Авторитарен стил Либерален стил Демократичен стил 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

точки Отговор в 

проценти 

0-4 40 % 0-3 18,7 % 0-6 38,7 % 

5-9 25,3 % 4-7 33,3 % 7-13 21,7 % 

10-14 34,7 % 8-12 48 % 14-21 39,6 % 

 

 

Преобладаващият стил на управление е либералният – 48 %, следван от 

демократичния – 39,6 % и накрая автократичния – 34,7 %. Процентът на 

авторитарния стил на управление е висок, в сравнение с този на педагогическото 

общуване, което показва, че възпитателите са склонни към по-твърди мерки на 

ръководство, поради стреса в Дома за деца, естеството на работа и поради факта, 

че се работи с много трудни и обременени деца. 

Резултатите показват, че е необходимо възпитателите да ръководят групата 

в детския дом с демократични методи и средства, да осъществяват хуманно-

педагогическо и демократично общуване със своите възпитаници. 
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3.1.3. Изследване и анализ на професионалните характеристики, роли, 

способности и компетенции на възпитателя 

Трети раздел на емпиричното изследване съдържа въпроси, свързани с 

професионалните характеристики, роли, способности и компетенции на 

възпитателя в работата му в Домовете за деца. Анкетните карти включват три 

групи въпроси: I гр. – професионални характеристики: диагностични умения 

и опит; познаване механизмите на социалното формиране критично отношение 

към моралните проблеми; грижа за здравето, психофизическото благополучие на 

възпитаниците в групата; помощ при обучението; помощ при професионалното 

ориентиране; гъвкавост при общуването; умения за работа в групи; умения за 

работа с групи; познаване на административните структури; познаване на 

законите; готовност за иновации; II гр. – професионални роли и способности; 

III гр. – професионални компетенции: оценка на потребностите, ситуациите, 

действащите сили и степента на възможния риск; планиране на професионалната 

дейност; реализиране на професионалната дейност в конкретна институция и 

сфера от практика; готовност за поемане на отговорност за собствените 

професионални действия; интегриране на личностните качества в 

професионалната дейност; оценка на собствената работа. 

Всяко анкетирано лице отговаря от 1 до 5 по петстепенната скала за 

оценяване, където 1 е много ниска степен (незадоволително), 2 – ниска 

(задоволително); 3 – средна (добро); 4 – висока (много добро) и 5 – много висока 

степен (отлично). 

 

3.1.3.1. Изследване и анализ на професионалните характеристики на 

възпитателя 

А. Оценка на професионалните характеристики на възпитателя от 

специалистите 

Ръководният екип оценява във висока степен възпитателите от нов тип 

(43 %) по отношение на техните професионалните характеристики. Повечето 

от специалистите смятат, че колегите им притежават в добра степен 

професионален опит и диагностични умения; отнасят се морално и с разбиране 

към проблемите на своите възпитаници; грижат се за здравето на децата от Дома, 

за тяхното психофизическо благополучие; помагат им при подготовката на 

уроците за следващия ден; ориентират ги в професиите и специфичните задачи; 

осъществяват общуване с децата; умеят добре да работят както с групи, така и в 

тях; запознати са със законите, свързани с тяхната работа и т.н. Ръководният 

екип оценява високо своите колеги по отношение техните професионални 

характеристики, което показва добро ниво на владеене на изследваните умения 

отстрана на педагогическия колектив. Специалистите дават незадоволителна 

оценка на възпитателите с педагогическа правоспособност (57 %). Те смятат, че 

колегите им не притежават в добра степен диагностични умения, не се отнасят 

морално и с разбиране към проблемите на своите възпитаници. 

 

Б. Самооценка на професионалните характеристики на възпитателя  

Възпитателите с педагогическа правоспособност оценяват себе си 

неудовлетворително. Малък процент от тях са поставили ниски (15 %), а 60 % - 
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средни оценки. Те смятат, че притежават определен професионален опит, 

натрупан през годините в Домовете за деца, но считат, че все още срещат 

затруднения в работата си поради непрекъсната промяна на законите в 

социалната сфера. 

Възпитателите от нов тип се самооценяват високо (17 %) и много високо 

(8 %). Те считат, че притежават нужния професионален опит и диагностични 

умения; грижат се добре за здравето на своите възпитаници; помагат им при 

обучението, при избора на подходяща работа и професия; умеят да общуват, но 

не са добре запознати със законите и административните структури, поради 

факта, че те се менят непрекъснато (вж. Диагр. 3.17.). 

 

 
Диаграма 3.17. Самооценка на възпитателите по 

отношение на своите професионални характеристики 

 

Диаграмата показва, че възпитателите-предметници преди всичко оценяват 

себе си задоволително. Необходимо е да се стремят към повишаване и владеене 

на горепосочените умения и способности, за да се получат по-добри резултати. 

 

В. Оценка на професионалните характеристики на възпитателя от 

възпитаниците 
При провеждане на свободни разговори и беседи с възпитаниците, 

последните се изказват неудовлетворително за своите възпитатели. Те споделят, 

че техните възпитатели от старото поколение не се грижат достатъчно за тях; 

помагат им само при належащи нужди по време на подготовката им на уроците 

за следващия ден; не ги ориентират по най-правилния начин при избора на 

професия или работа; общуват от време на време и считат за некомпетентни 

своите възпитатели (вж. Диагр. 3.18.).  
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Диаграма 3.18. Оценка на децата по отношение на 

професионалните характеристики на своите възпитатели 

 

Възпитаниците са дали много добра оценка на възпитателите със 

специализирана социално-педагогическа подготовка (общо 60 %). Те смятат, 

че техните възпитатели притежават в добра степен професионализъм в работата 

си. Възпитаниците са оценили своите възпитатели с педагогическа 

правоспособност много слабо (общо 40 %), което показва дефицит на доверие 

между тях и липса на пълноценни взаимоотношения. По отношение на 

професионалните характеристики на възпитателите, последните показват ниски 

резултати в изследването. Това налага необходимостта от промяна в работата на 

възпитателите така, че да се подобрят показателите на професионалните 

характеристики. 

Необходимо е възпитателите да се грижат повече за здравето и 

психофизическото благополучие на своите възпитаници в детския дом; да 

познават по-добре административните структури в Дома; да бъдат готови за 

иновации в своята работа; да познават и прилагат добре законите, свързани с 

практиката им. 

 

3.1.3.2. Изследване и анализ на професионалните роли и способности на 

възпитателя 

II гр. от анкетните карти включва въпроси, свързани с професионалните 

роли и способности на възпитателите.  

 

А. Оценка на професионалните роли и способности на възпитателя от 

специалистите 

Специалистите оценяват много ниско (20 %) и ниско (30 %) своите колеги 

с педагогическа правоспособност. Те считат, че възпитателите-
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преподаватели трябва да уважават повече децата от групата, да поддържат 

приятелски взаимоотношения с тях; да организират по-добре учебно-

възпитателните и социално-педагогическите дейности; да се консултират по-

често с ръководния екип от специалисти при възникнали проблеми и конфликти; 

да защитават интересите на децата от своята група; да ръководят по-добре 

поверената им група; когато се налага да посредничат при разрешаването на 

възникнали проблеми.  

Ръководният екип дава средна (32 %), висока (10 %) и много висока (8 %) 

оценка на своите колеги от нов тип. Те смятат, че възпитателите от нов тип 

уважават децата в групата, поддържат приятелски взаимоотношения с тях, 

организират добре учебно-възпитателните и социално-педагогическите 

дейности, защитават интересите на децата от своята група (вж. Диагр. 3.19.). 

 

 
Диаграма 3.19. Оценка на специалистите по отношение на 

професионалните роли и способности на своите колеги 

 

На диаграмата се вижда ясно преобладаващите оценки, дадени от 

ръководния екип – мн. ниска, ниска и средна. Това показва, че възпитателите-

предметници трябва да се постараят върху придобиването на професионални 

умения, роли и способности, за да бъдат по-ефективни в работата си в детския 

дом; да защитават интересите и правата на децата в групата; да умеят да 

ръководят добре поверената им група. Когато се налага, да бъдат добри 

посредници и събеседници при решаването на възникнали проблеми. 

 

Б. Самооценка на професионалните роли и характеристики на 

възпитателя 

Възпитателите от първия тип се самооценяват много ниско (15 %), ниско 

(34 %) и средно (33 %). Те споделят, че не информират за всичко децата в 
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групата; не контактуват постоянно с тях и техните родители и роднини; 

уважават събеседника си; опитват се да помогнат на възпитаниците за 

разрешаването на проблемите им; стремят да поддържат приятелски 

взаимоотношения с децата от Дома; затрудняват се да организират учебно-

възпитателните, социално-педагогическите, посредническите и  консултативните 

дейности; затрудняват се при управлението и ръководенето на поверената им 

група. 

Възпитателите от нов тип дават висока (10 %) и много висока (8 %) 

оценка за себе си. Те споделят, че контактуват постоянно със своите 

възпитаници в групата и с техните родители и роднини, помагат на 

възпитаниците за разрешаването на проблемите им,  управляват и ръководят 

успешно поверената им група (вж. Фиг. 3.2.). 

 

 
Фиг. 3.2. Самооценка на възпитателите по отношение 

на професионалните си роли и способности 

 

Резултатите от фигурата показват необходимостта от усилена работа 

отстрана на възпитателите-предметници в Домовете за деца за повишаване 

нивото на професионалните им умения и способности. Възпитателите е 

необходимо да информират за всичко своите възпитаници, да осъществяват 

постоянна роля на събеседник с децата, с родителите, с колегите, с цялата група 

и др. По всяко време те трябва да имат готовност да разбират децата и да им 

помагат за успешното решаване на техните проблеми. Децата в 

специализираната институция се нуждаят от образци, еталони на дейност и 

поведение, затова възпитателите трябва бъдат подходящ пример и образец на 

подражание, на поведение и т.н. 
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В. Оценка на професионалните роли и характеристики на възпитателя 

от възпитаниците 

Възпитаниците при свободните беседи също споделят 

неудовлетворителните си мнения за работата на възпитателите с 

педагогическа правоспособност в специализираните институции. Те споделят, 

че е необходимо повишаване нивото на работа по отношение на 

посредническите, консултативните, учебно-възпитателните и социално-

педагогическите дейности, така че това да допринесе за благополучието както на 

всички възпитаници в Домовете за деца, така и на техните ръководители (вж. 

Фиг.3.3.). 

 

 
Фиг. 3.3. Оценка на децата по отношение на професионалните 

роли и способности на своите възпитатели 

 

3.1.3.3. Изследване и анализ на професионалните компетенции на 

възпитателя 

III гр. въпроси от анкетните карти са свързани с професионалните 

компетенции на възпитателите в детския дом.  

Специалистите, възпитателите и децата споделят пропуските и слабите 

резултати на възпитателите по отношение на техните компетенции.  

Всички са единодушни, че липсва добро планиране на професионалната 

социално-педагогическа дейност на възпитателите с педагогическа 

правоспособност в работата им с децата в групата; липсва и готовност за 

поемане на отговорност за собствените професионални действия, както и 

интегриране на личностните качества в професионалната дейност; липсва и 

правилно оценяване на собствената работа.  

Възпитателите от стар тип е необходимо да се стремят да използват 

нестандартни решения на трудни, спорни казуси и конфликтни ситуации. 

Необходимо е и да използват иновационни методи в социално-педагогическата 
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практика, които да спомогнат за сближаването им с възпитаниците в 

специализираните институции и да улеснят изпълнението на професионалните 

им задължения в социалните заведения. 

Обобщените резултати от трите групи професионални характеристики, 

способности и компетенции са показани на Таблица 3.10. 

 

Таблица 3.10. 

Обобщени резултати на професионалните характеристики, 

роли, способности и компетенции 

 

Групи  Професионални 

качества и 

умения 

Степени Анкетирани лица Общи 

резултати Специа-

листи 

Възпита-

тели 

Деца 

 

 

 

I гр. 

 

 

 

Професионални  

характеристики 

много 

ниска 

0 % 0 % 10 % 3,3 % 

ниска 0 % 10 % 35 % 15 % 

средна 20 % 63 % 45 % 42,7 % 

висока 67 % 17 % 10 % 31,3 % 

много 

висока 

13 % 10 % 0 % 7,7 % 

 

 

 

II гр. 

 

 

Професионални 

роли и 

способности 

много 

ниска 

20 % 15 % 6 % 13,7 % 

ниска 23 % 34 % 44 % 33,7 % 

средна 47 % 33 % 36 % 38,7 % 

висока 5 % 10 % 10 % 8,3 % 

много 

висока 

5 % 8 % 4 % 5,6 % 

 

 

 

III гр. 

 

 

Професионални 

компетенции 

много 

ниска 

10 % 10 % 5 % 8,3 % 

ниска 50 % 50 % 55 % 51,7 % 

средна 35 % 35 % 40 % 36,7 % 

висока 5 % 5 % 0 % 3,3 % 

много 

висока 

0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Резултатите от горепосочената таблица са неудовлетворителни. Те 

отчитат, че картината е тревожна, понеже показват в много аспекти неясните 

параметри на професионалния профил на възпитателите от стар тип в Домовете 

за деца и необходимостта от повишаването на тяхното професионално ниво, 

профил, компетенции, роли, способности, характеристики, качества и умения. 

 

3.1.4. Изследване и анализ на професията, призванието, квалифика-

цията и образованието на възпитателя 

Последният раздел от анкетната карта съдържа 30 въпроса, свързани с 

професията, призванието, квалификацията, обучението и образованието на 
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възпитателя в работата му в Домовете за деца. Въпросите са смесени – въпроси 

с пет варианта отговори и отворени въпроси, където възпитателите  обосновават 

своя отговор с няколко изречения.  

Всички възпитатели споделят в анкетната карта, че имат висше 

образование. Една част от тях са придобили бакалавърска степен със различни 

специалности - социална педагогика, начална училищна педагогика, специална 

педагогика, начална и предучилищна педагогика. По-голямата част имат 

магистърска степен със следните специалности – българска филология, 

математика, начална училищна педагогика, начална и предучилищна педагогика, 

социални дейности, социална педагогика, психология, приложна социална 

психология и др. Само един от възпитателите е с докторска степен по философия 

и педагогика.  

Преобладаващата степен е магистърската, а преобладаващите специалности 

са: начална училищна педагогика, социални дейности и социална педагогика. 

Почти всички анкетирани лица са завършили в ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. 

Пловдив, с малки изключения в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, ВУ 

„Черноризец Храбър”, гр. Варна,  Пазарджик, Бургас, Русе, Шумен, Благоевград 

и други. 

Допълнителните квалификации, специализации, преквалификации и 

обучителни курсове са най-разнообразни – обучителен курс „Превенция на 

агресията”, клас-квалификации и др., като малък процент от възпитателите са ги 

придобили.    

Само 25 % от възпитателите владеят чужд език (френски, английски и 

немски) и 30 % владеят средно ниво на компютърна грамотност, което показва 

слабата езикова и компютърна грамотност на възпитателите. 

В Домовете за деца работят възпитатели с различен педагогически стаж – от 

1 година до 30 г.: 25 % от възпитателите са млади кадри и са с 5-годишен стаж; 

38 % са с 10-годишен стаж; 19 % работят в сферата на специализираните 

институции повече от 10 г.; 11 % имат повече от 15 години практика в детските 

заведения; едва 5 % от възпитателите работят в Домовете за деца повече от 20 г.; 

само 2 % от тях имат над 25 години педагогически стаж, на които им предстои 

пенсиониране. 

Възпитателите споделят, че освен в детските домове са работили и в други 

сфери, като например училища, детски градини, в сферата на производството, 

туризма, просветата, културата, синдикални организации, ОЗД и др. Те не са 

удовлетворени от заплащането на труда им, понеже не могат да удовлетворят 

насъщните си нужди, затова в анкетите повечето от тях са подчертали, че ако 

имат възможност да си сменят работата си, биха го направили за по-добро 

заплащане. 

По отношение на призванието само 18 % са категорични в преценката си 

че, работят по призвание в Домовете за деца, поради всеотдайността им към 

възпитаниците; 36 % от тях не могат да преценят дали имат такова призвание; 25 

% споделят, че не са по призвание на работа в детските заведения; 11 % 

отговарят – може би да; останалите са категорични, че мястото им не е в сферата 

на социалните институции. 
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Малък процент от възпитателите притежават положителна мотивация и 

интерес към работата си в Дома. Повечето от изследваните не изпитват голяма 

потребност и удовлетвореност да работят с децата, настанени в институциите, 

поради високия стрес в детските заведения вследствие на факта, че много от 

децата са с асоциално, девиантно поведение – деца в риск, с които се работи 

много трудно. 

В анкетата възпитателите споделят, че притежават в най-голяма степен 

педагогическата общителност и творческото мислене от значимите 

професионално-личностни качества, а в най-малка степен – педагогическа 

наблюдателност и на последно място емоционална стабилност. 

На въпроса: „Кои професионално-личностни качества бихте искали да 

притежавате?”, възпитателите са единодушни в мнението си за по-голямо 

търпение в работата си, спокойствие, професионален опит, емпатия и др. 

Възпитателите споделят също, че не са достатъчно способни и 

компетентни, за да се справят с всички трудности в работата им; нямат 

достатъчно добра професионална теоретично-практическа подготовка за работа 

с деца в специализирани институции. 

Всички са единодушни, че притежават комуникативна компетентност, но 

не са сигурни в отговора си за това дали осъществяват хуманно-педагогическо 

общуване. Те споделят, че са позитивно настроени към децата и използват най-

често индивидуални и групови беседи и разговори като методи в своята работа с 

възпитаниците. 

Стилът на работа на възпитателите е комбинация от трите традиционни 

стила - автократичен, либерален и демократичен. Като темперамент 

преобладават сангвиниците, холериците, следвани от комбинацията от всички 

типове и накрая меланхолиците. Като характер възпитателите споделят, че са 

екстравертни личности и комбинация от двата типа – интроверт и екстраверт. 

Възпитателите се възприемат за авторитетни личности сред колегите си и 

смятат, че могат да решават адекватно възникнали конфликти в групата, но се 

затрудняват да избягват или да намаляват стреса, умората, депресията, както и да 

запазват и поддържат своето психофизическо здраве.  

Те споделят също, че имат пропуски в учебно-възпитателните, социално-

педагогическите, консултативните, координационните и посредническите 

дейности. Възпитателите се затрудняват да опишат себе си в качеството си на 

възпитатели от нов европейски тип. Всички са единодушни в мнението си за 

това, че в Домовете за деца трябва да работят специалисти-професионалисти 

като социални педагози, психолози, психотерапевти, възпитатели от нов тип. 

 

3.2. Изводи и препоръки от получените резултати при емпиричното 

изследване 

3.2.1 Изводи от получените резултати 

По време на изследването се проведоха: анкетни проучвания с 

възпитателите в Домовете за деца; наблюдения на тяхната работа и социално-

педагогически дейности; анализ на работната им документация; анкети с 

ръководния екип; свободни разговори, беседи и интервюта с децата.  
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Анализирайки получените резултати, можем да представим обобщено 

следната картина за профила на възпитателя в Домовете за деца в настоящата 

педагогическа практика: 

 възпитателите са с висше образование, като преобладаващите от тях са с 

магистърска степен, но само 39 % са завършили социална педагогика и социални 

дейности; 

 липсват обучителни и квалификационни курсове и степени в сферата на 

социално-педагогическата дейност; 

 липсва мотивация за успех, работа и повишаване образователното 

равнище на педагозите; 

 само 25 % от възпитателите владеят много добре чужди езици; 

 едва 10 % от анкетираните имат добри умения за работа с компютър; 

 в Домовете за деца работят малко млади педагогически кадри (25 %); 

 90 % от възпитателите не са удовлетворени от заплащането на труда им; 

 74 % от анкетираните са настроени да сменят работното си място, поради 

много субективни причини – ниско заплащане на труда, високо напрежение на 

работното място, работа с много обременени деца – с девиантно и асоциално 

поведение и др.; 

 само 18 % смятат, че имат призвание за работата в специализирани 

институции; 

 едва 10 % от запитаните възпитатели споделят, че имат положителна 

мотивация и интерес към социално-педагогическата работа в специализирана 

институция; 

 17 % от анкетираните лица изпитват потребност и удовлетворение за 

работа с деца, отглеждани и възпитавани в Домове за деца; 

 голяма част от възпитателите споделят, че им липсва достатъчно 

спокойствие, емоционална устойчивост, търпение и емпатия в работата им с 

децата; 

 79 % от анкетираните лица смятат че, им липсва професионална 

компетентност и способност за справяне с проблемите в детския дом; 

 67 % от възпитателите с педагогическа правоспособност не се възприемат 

подготвени теоретично и практически за работа; 

 76 % от възпитателите от нов тип смятат, че притежават необходимата 

комуникативна компетентност; 

 45 % от възпитателите считат, че осъществяват хуманно-педагогическо 

общуване; 

 87 % от възпитателите от нов тип споделят, че са отворени към децата в 

групата и са позитивно настроени към тях; 

 възпитателите от нов тип осъществяват демократично педагогическо 

управление и общуване;  

 83 % от възпитателите от нов тип смятат, че имат нужните умения за 

решаване на конфликти в групата; 

 повечето от възпитателите не умеят да избягват и намаляват на стреса, 

умората и депресията на работното им място, като и да запазват и поддържат 

добър психофизически климат; 
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 всички са единодушни, че в Домовете за деца трябва да работят педагози 

с добра професионална социално-педагогическа подготовка като социални 

педагози, психолози и други подготвени специалисти за работа с 

социалноощетените деца в специализираните институции за предоставяние на 

социални услуги. 

Общите резултати показват: ниската мотивация на работа при 

възпитателите;  липсата на професионален опит, компетенции, чуждоезикови и 

компютърни умения и знания; слабо е изразен професионалният профил особено 

при възпитателите с педагогическа правоспособност в институциите; липсва 

стремеж към избягване на стресови ситуации; липсва стимул към поддържане на 

емоционално-позитивно отношение с децата в групата. 

 

3.2.2. Препоръки към възпитателите с педагогическа правоспособност и 

възпитателите от нов тип, работещи в специализираните институции 

Компетентността в социално-педагогическата дейност като 

взаимодействие и синтез на ценности, знания, умения и професионално-

личностни качества е основна предпоставка за ефективна работа на възпитателя 

от нов тип в Домовете за деца. Основни препоръчителни критерии и 

показатели за определяне на компетентността на възпитателя, работещ в 

специализирани институции според нас са следните (Maslow, A., 1994): оценка 

на потребностите, ситуациите, действащите сили и степента на възможния риск; 

планиране на професионалната дейност (интервениране); реализиране на 

професионалната дейност в Дома и сфери на действие;  готовност за поемане на 

отговорност за собствените професионални действия; интегриране на 

личностните качества в професионалната дейност; оценяване на собствената 

работа (Нунев, С., 2001).  

Компетентността на възпитателя в Домовете за деца се свързва не само с 

усвоените ценности и теоретични знания, но и с овладяването и използването 

на необходими професионални умения, които ние представяме в следните 

основни групи и със съответните препоръки към тях: 

  Когнитивни умения. Квалифицираният възпитател препоръчваме да 

умее: да откроява и анализира основни проблеми и да подбира съответните 

подходи и методи за решаването им; да използва адекватно и да интегрира по 

подходящ начин в практиката си овладените ценности и знания с цел по-добро 

разбиране и по-резултатно решаване на проблемите на децата; да използва по 

подходящ начин в работата си изследователски методи и средства за 

осигуряване на процеса на помагане; да анализира, оценява и модифицира както 

собствения опит, така и този на колеги, специалисти в сферата на възпитателната 

дейност. 

  Умения за междуличностно взаимодействие. Квалифицираният и 

компетентен възпитател препоръчваме да умее: в зависимост от ситуацията и 

характера на възпитателното взаимодействие да използва в необходимата степен 

възможностите на вербалното, невербалното, формалното и неформалното 

общуване; да създава и поддържа необходимата за случая благоприятна 

атмосфера и обстановка; да създава условия, да организира и реализира интервю 

в различни условия и със специалисти с различен статус; да откроява и да 
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преодолява възникващите в процеса на работно взаимодействие негативни 

чувства и преживявания, влияещи върху поведението както на децата, така и на 

самия него; да отчита непрекъснато в ежедневната си практика различия от 

личностен, расов, етнически, социален характер, които е възможно да повлияят 

върху ефективността на взаимодействието с децата или колегите от Дома и 

други специалисти; да разпознава и преодолява в отношенията си с децата, 

колеги и други специалисти агресията и враждебността и същевременно да 

минимизира влиянието на възникнал гняв, отчитайки риска за себе си и другите, 

въвлечени във възпитателния процес; да създава условия и атмосфера на 

съпричастност и загриженост към проблемите на всяко дете, да изразява 

откровено желанието си да му помогне, с което да изгради усещане у него, че 

може внимателно да бъде изслушан и разбран, че спокойно може да сподели 

мисли, чувства, преживявания и проблеми. Да приема безусловно децата с 

техните добри страни и недостатъци и да изразява разбиране и съпреживяване 

към чувствата им, за да предотврати или преодолее поява на психични бариери, 

за да реализира партньорство в съвместната работа по решаване на проблема; да 

партнира и сътрудничи с колеги от собствената и други професионални сфери в 

мултидисциплинарна възпитателна работа. 

  Умения за вземане на решения. Квалифицираният възпитател е 

желателно да умее: да определя навременно и адекватно необходимостта от 

взимане на определено управленско ръководно решение в групата; да договаря, 

планира и реализира съвместно с децата от групата всяка стъпка по решаването 

на проблема, а при необходимост да прави това от тяхно име с постигнато 

съгласие между двете страни; да отделя онези решения, които изискват 

предварително съгласуване с други специалисти (мултидисциплинарна работа), 

за да се постигне необходимата степен на координиране, коопериране и 

последователност в помагащия процес; да участва активно и с професионална 

отговорност и осъзнатост в конструирането и организацията на взетите решения; 

да съотнася решенията с ресурсите и възможностите, както на клиента, така и на 

формалните и неформалните системи на подкрепа; да сравнява и оценява в 

различни степени набелязаните цели, задачи, пътища, средства в 

предприеманите решения с планираните и прогнозираните резултати. 

 Умения за идентифициране на ресурси и възможности. 

Компетентният възпитател би следвало да умее: да изследва и опознава при 

различни условия и ситуации потребностите от помощ и услуги; възможностите 

и ресурсите за тяхното удовлетворяване в професионално-личностен и 

институционален план; да разширява аспектите на помощта в съответствие с 

актуалните възможности и ресурси като същевременно се стреми да съдейства за 

обвързването им; да установява и използва бързо и професионално адекватно 

необходимите за случая функции и роли; да оценява и вариативно да използва 

връзката между ресурсите на социалната служба или заведение и тези на 

различните социални системи и комуникации; да идентифицира и съотнася 

своевременно подкрепата и помощта за клиент към възможностите за действие 

на социалното заведение, към провежданата от тях политика и към оптималното 

изчерпване на рамките на социалните закони и техните предписания; да 

осъществява постоянен контрол върху функционирането на системата за 
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подкрепа и помощ и възможността и да допринася за успехите, за да се въвеждат 

стимули и корекции; да подбира професионално обосновани за случая подходи, 

модели, форми, методи и средства на възпитателната работа, интерпелирайки и 

апробирайки по този начин ценностите и теоретичното знание във всекидневната 

практика и в различните работни полета. 

 Административни и делови умения. Квалифицираният и 

компетентен възпитател препоръчваме да умее: да изгражда върху съвременни 

научни и практико-приложни основи планирането, организацията и контрола в 

професионалната дейност; да владее способи за самоорганизация, самоконтрол и 

самооценяване, които да му позволят адекватно да поставя целта, да формулира 

задачите, да планира и реализира интервенцията в съответствие с 

професионалните функции и роли и конкретната проблемна ситуация; да 

демонстрира и разкрива във всекидневната си работа социалната значимост на 

своята професия, като интегрира в цялостна непротиворечива система 

ценностите, знанията, уменията и професионално-личностните си качества; да 

търси алтернативни решения за стандартни ситуации и задачи и същевременно 

да проявява гъвкавост, находчивост, съобразителност, творчески подход при 

решаването на професионални задачи; да намира и да си взема подходящи 

решения в противоречиви и динамични работни ситуации; да координира при 

необходимост работата си с колегите педагози като изгражда процеса на 

партниране върху взаимното зачитане, уважение, утвърждаване на личния 

потенциал, доверие, доброжелателност и конструктивно сътрудничество; да 

води ясни, структурно издържани протоколи за отразяване на планирана и 

реализирана работа; да изготвя доклади и да докладва пред преките си 

ръководители, директори и пред професионалната общност; да събира и 

обработва информация с помощта на съвременни и достъпни средства и 

технологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Така разработеният  дисертационният труд изследва в теоретичен и 

практически аспект основните параметри на съвременния професионален 

профил на възпитателите, работещи в Домовете за деца, лишени от родителска 

грижа в областта на социално-педагогическата сфера. 

Той е плод на задълбочена работа по проблемите, свързани със спецификата 

на социално-педагогическите дейности, организирани от педагозите в 

специализираните институции и съвременния облик на възпитателя от нов 

тип. От проведеното емпирично изследване могат да се направят следните 

изводи: 

 възпитателите с педагогическа правоспособност не се реализират като 

добри консултанти, посредници, ментори, а това не се отнася за възпитателите 

от нов тип; 

 нямат необходимото призвание, качества и професионална пригодност 

към професията; 

 показват слаби резултати и по отношение на техните професионални 

умения, роли, характеристики, способности, компетенции; 

 не осъществяват системно и в необходимата степен хуманно-

педагогическо общуване и е нужно да прилагат постоянно хуманно-личностен 

подход в общуването си с децата в групата. 

Проведеното изследване в контекста на основната хипотеза показва, че 

професионалният профил на възпитателя в Домовете за деца е частично и до 

известна степен изяснен и изразен в следните аспекти: 

 единствено възпитателят от нов тип притежава в добра степен 

съвкупността от необходимите нагласи, знания, умения, професионални 

ценности, способности, качества, които да гарантират ефективността на 

професионалната му дейност; 

  възпитателят от нов тип има необходимата теоретична и практическа 

професионална подготовка за работа в специализирани институции; 

 той е призван, образован, квалифициран и мотивиран за извършване на 

социално-педагогическите дейности в детските заведения; 

 осъществява с необходимия професионализъм педагогическо общуване с 

възпитаниците в Домовете; 

 неговите методи и стил на управление  са демократични; 

 не среща трудности при разрешаването на възникналите проблеми и 

конфликти в групата; 

 резултатите от изследването показват, че повечето от възпитателите  от 

старото поколение имат емоционални и психически проблеми, което показва 

липса на достатъчна стабилност, освен тези, които са т.нар. възпитатели от нов 

тип; 

 резултатите показват също и затруднения при справянето с ежедневния 

стрес в работата им, както трудности, свързани със запазване на психическото 

им здраве, равновесие и работоспособност. 

Параметрите на професионалния профил на възпитателя в Домовете за 

деца, лишени от родителска грижа до известна степен частично са изразени, 
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очертани и изяснени. Едни от причините са: ниската мотивация у 

възпитателите, работещи в сферата на специализираните социални заведения; 

незадоволителното заплащане на техния труд; липсата на добре обучени и 

квалифицирани специалисти в областта на социално-педагогическата сфера; 

липсата на добре приложима методика от методи за работа с деца, настанени в 

институцията „Дом”; често променящата се законова база, насочена към 

преструктуриране на детските заведения и промяна на социално-педагогическата 

работа на възпитателите в тях и др. 

На основата на гореизложеното за изводите и хипотезата на изследването, 

могат да се изведат следните препоръки: 

 възпитателите с педагогическа правоспособност се нуждаят от 

повишаване на тяхната квалификация, преквалификация, специализация, 

обучение, по-високо образователно ниво; 

  нуждаят се от повишаване на техните водещи и значими професионално-

личностни качества; 

 възпитателите в своята работа трябва да бъдат добри информатори, 

събеседници, съветници или консултанти, помощници или фасилитатори, 

приятели, образци, експерти, координатори, защитници, активисти, посредници 

в общуването, организатори на работа с групи; 

 те трябва да притежават следните професионални характеристики: 

диагностични умения и опит; познаване механизмите на социалното формиране; 

критично отношение към моралните проблеми; грижа за здравето, психическото 

и физическото благополучие на възпитаниците в групата от Дома за деца; помощ 

при обучението; помощ при професионалното ориентиране; гъвкавост в 

общуването; умения за работа в групи (педагогически колектив); умения за 

работа с група; познаване на административните структури; познаване на 

законите; готовност за иновации; 

  те трябва да се отличават със своя авторитет, личностни качества, 

темперамент, емоционална устойчивост и психическа стабилност; 

  основните препоръки към възпитателите са  също да организират добре 

социално-възпитателните си дейности и да не се поддават в работата си на стрес, 

напрежение, умора и депресия; бързо и адекватно да се справят със стресови 

ситуации, както и да се стремят към поддържане и запазване своето психо-

физическо благополучие и здраве; 

 Домовете за деца се нуждаят повече от възпитатели от нов тип, млади 

кадри, добре подготвени социални педагози, психолози и други специалисти; 

 възпитателите се нуждаят и от по-сериозна теоретично-практическа 

работа, подготовка и професионален опит  в практиката; 

 мотивацията за успех е на много слабо или ниско ниво, затова 

възпитателите се нуждаят от повишаване на тяхното стимулиране и мотивация 

за работа; 

 възпитателите се нуждаят от умело прилагане на социално-

педагогическите методи, средства, способи за ефективна работа с възпитаниците 

в група, както и познаване и прилагане на административно-деловите умения; 

 те се нуждаят и от повишаване на техните чуждоезикови и компютърни 

умения;  
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 възпитателите трябва да бъдат по-близо до проблемите и нуждите на 

своите възпитаници, да бъдат съпричастни към техните съдби и болки, да бъдат 

емпатийно настроени към тях; да възпитават децата на социални умения за 

живот и да изпълнят основните си цели и задачи като възпитатели, а именно – 

възпитание, обучение, образование, интеграция, реинтеграция, социализация и 

ресоциализация на децата в социалните заведения. 

Професионалният профил на възпитателя в Домовете за деца за сега се 

свежда до отглеждане, обгрижване, възпитание и други дейности по опазване 

живота и здравето на децата в институциите. Това налага необходимостта от 

допълнително специализирано обучение,  повишаване нивото и степента  на 

професионалните умения и качества на възпитателите в социалните заведения, 

промяна на възпитателната работа и социално-педагогическите дейности в 

специализираните институции, прилагане на иновационни методи, модели и 

средства с цел предоставянето на по-добра и качествена грижа за подрастващите 

в детските заведения.  

Въз основа на проведеното теоретико-емпирично изследване 

предлаганият модел на съвременния професионален профил на 

възпитателя от нов тип в Домовете за деца, лишени от родителска грижа, може 

да бъде полезен в помощ на педагогическите кадри, в това число и на 

възпитателите в следните направления:  

  при теоретичната и практическата професионална подготовка, 

преквалификация, практическа реализация на възпитателите от нов тип 

(социалните педагози); 

  за компететно изпълнение на професионалните роли, задължения и 

пълномощния при възпитателната им дейност в Домовете за деца;  

  за реализиране на ползотворни възпитателни взаимодействия и 

взаимоотношения при възпитателната дейност, за успешно прилагане на 

хуманно-личностен подход и осъществяване на ефективно педагогическо 

общуване с възпитаниците в институцията „Дом“;  

  за изграждане на необходимия педагогически авторитет сред общността 

(на децата и колегите);  

  владеене на компетенции, свързани с ефективно предотвратяване и 

разрешаване на конфликти в детските общности;  

  реализиране на стремеж към запазване и поддържане на добро 

психическо здраве, душевно благополучие, равновесие, комфорт, максимална 

работоспособност и удовлетворение от постигнатото; умения за прилагане на 

адекватни методите и средства за предотвратяване и намаляване на стреса в 

работата им с проблемните деца в институцията; 

  при реализирането на социално-педагогически дейности и комплекс от 

социални услуги по време на възпитателната им работа в специализираните 

институции; 

  формиране и проява на умения да отговорят на насъщните нужди и 

потребности на възпитаниците, настанени в Домовете за деца, съгласно новите 

нормативни изисквания на българското законодателство и Европейския съюз. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ
 

 Дисертационният труд представлява първото у нас теоретико-емпирично 

изследване в социално-педагогическата практика, свързано със съвременния 

професионален профил на възпитателя в Домовете за деца, лишени от 

родителска грижа.

2. Проведеното изследване е на базата на изведените компетенции, 

професионални роли, ценности, умения, личностни качества – компоненти на 

професионалния профил на възпитателя от нов тип (социален педагог). 

Изследвани са три групи лица – възпитаници, ръководен екип и възпитатели в 

специализираните институции. Доказва се необходимостта от социално-

педагогическа подготовка на възпитателите в специализираните институции, 

която трябва да включва компетентности в съответствие с предложената 

длъжностната характеристика на възпитателите в социалните заведения. 
 Предлага се иновативен социално-педагогически модел на съвременния 

професионален профил на възпитателя в Домовете за деца, лишени от 

родителска грижа. Този модел може да послужи като основа за подготовка, 

разширяване и актуализиране на квалификацията на бъдещите възпитатели в 

институциите за деца, лишени от родителска грижа.

 Предлагат се програма за повишаване на квалификацията и мотивацията 

на възпитателите в социално-педагогическите институции; рейтинг – скала за  

самооценка и оценка на възпитателната дейност; модел на етичен кодекс на 

педагогическия персонал в специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги (ДДЛРГ, КСУД, ЦНСТ, ЦОП и др.).
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