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Чрез настоящия проект се проведе мащабно, задълбочено и последователно проучване на 

актуалните проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика като наука, 

университетска специалност и професия в България и Сърбия. Очерта се общото, 

сходното и различното в съвременното развитие на социалната педагогика в България и 

Сърбия. Анализираха се постиженията и слабостите в двете страни.  

Всичко се опознава най-добре в сравнение и научното основание на проекта се 

доказа чрез оценяване на актуалните проблеми и предизвикателства в полето на 

социалната педагогика у нас чрез изучаването на научните постижения, академичния опит 

и професионалната практика в една съседна страна. Установяването на академично и 

научноизследователско партньорство с колеги от Сърбия допринесе за обогатяване на 

теоретическите и приложните познания на българските специалисти в полето на 

социалната педагогика. 

Поставените в проекта цели, конкретни задачи и проведени дейности са: 

 

Цел 1. Изследване на актуалните проблеми и предизвикателства пред социалната 

педагогика като наука, университетска специалност и професия в България. 

Изпълнени задачи за постигане на Цел 1: 

Задача 1.1. Теоретичен анализ на актуалното развитие на социалната педагогика 

като наука. Проведена дейност за реализиране на тази задача: Теоретичен анализ на 

актуалното развитие на социалната педагогика като наука чрез анализ на научни 

публикации, проучване на добри практики, анализ на доклади и резултати от проучвания 

на национални комисии, НПО, социологически агенции и др. 

Задача 1.2. Оценка на състоянието на социалната педагогика като университетска 

специалност. Проведена дейност за реализиране на тази задача: Оценка на състоянието на 

социалната педагогика като университетска специалност чрез анализ на учебна 

документация – планове, програми, отчети, оценки от атестация, както и статистически 

анализ на количествени данни. 

Задача 1.3. Преглед на възможностите на завършващите тази специалност за 

професионална реализация и кариерно развитие. Проведена дейност за реализиране на 

тази задача: Преглед на възможностите чрез анализ на нормативни документи, доклади и 

резултати от проучвания на НПО, социологически агенции и др., както и разговори със 

студенти и специалисти от практиката. 
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Цел 2. Проучване на актуалното състояние на социалната педагогика като наука, 

университетска специалност и професия в Сърбия. 

Изпълнени задачи за постигане на Цел 2: 

Задача 2.1. Запознаване със сръбски източници. Проведена дейност за реализиране 

на тази задача: Запознаване със сръбски научни публикации, нормативна документация, 

доклади и статистически данни. 

Задача 2.2. Организиране на работен научно-практически семинар. Проведена 

дейност за реализиране на тази задача: Организиране на онлайн (виртуален) работен 

научно-практически семинар с колеги от Катедрата по педагогика и андрагогика при 

Философския факултет на Университета в Белград и колеги от катедрите по педагогика, 

психология, социална политика и социално дело при Философския факултет на 

Университета в Ниш. 

Задача 2.3. Провеждане на след-семинарни дискусии. Проведена дейност за 

реализиране на тази задача: Организиране на след-семинарни онлайн срещи и дискусии 

със сръбски колеги. 

 

Цел 3. Сравнение на актуалното състояние на социалната педагогика в България и 

Сърбия. 

Изпълнени задачи за постигане на Цел 3: 

Задача 3.1. Съпоставяне на данните за двете страни. Проведена дейност за 

реализиране на тази задача: Описание и съпоставяне на сравнимите за двете страни данни 

чрез събиране на такива данни, тяхното класифициране, отделяне на сравнимите от 

несравнимите данни. 

Задача 3.2. Сравнение на данните за двете страни. Проведена дейност за реализиране 

на тази задача: Очертаване на общото, сходното и различното в съвременното развитие на 

социалната педагогика като наука, университетска специалност и професия в България и 

Сърбия чрез сравнение (описание, анализ, синтез), моделиране, статистически анализ. 

Задача 3.3. Финализиране на проекта. Проведена дейност за реализиране на тази 

задача: Формулиране на препоръки какво всяка страна може да заимства от другата 

съобразно своите нужди, специфики и възможности. Прогнозиране в краткосрочен план 

на развитието на социалната педагогика у нас и в Сърбия. 

 

Постигнати са следните научни резултати от проекта: 

 Обогатяване на научното познание в полето на социалната педагогика в 

България. 

 Разширяване на възможностите за усъвършенстване на университетската 

подготовка в трите ОКС по социална педагогика в България. 

 Събиране на данни, които да доведат до разработване на предложения за по-

широка професионална реализация на специалисти по социална педагогика в 

България. 

 Запознаване с научните разбирания и академичния опит на сръбски колеги. 

 Получаване на информация за професионалната реализация на социалните 

педагози в Сърбия. 

 Очертаване на положителен научен, академичен и практически опит в полето на 

социалната педагогика в Сърбия, който може да се приложи в България 

съобразно нашите условия, нужди и специфики. 


