
 

        ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
            

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 

 

 
Д О К Л А Д 

 
ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТИРАНЕ  

 
С РАБОТОДАТЕЛИ 

 
 

2015/2016 г. 

 

За Педагогическия факултет е от първостепенно значение да търси постоянна 

обратна връзка с работодатели на обучаваните във Факултета студенти. Необходимо е 

периодично да се получава информация относно професионалната реализация на 

възпитаниците на Педагогическия факултет. Целта на анкетирането е събиране на 

допълнителни данни относно реализацията на студентите от Педагогическия факултет 

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и получаване на информация за 

оценката на работодателите за придобитите знания на студентите.  

Таблица 1. Резултати от анкета с цел събиране на данни относно реализацията на студентите от Педагогическия 

факултет, на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”оценка на потребителите и Предложения за 

квалификационни курсове  

 

 Работодател Назначения  Оценка Предложения за квалификационни 

курсове 

1.  СОУ „Кирил и Методий“ – Нова 

Махала 

Пед. Съветник отлична o С психолого-педагогическа ориентация  

o Справяне със стрес и агресия 

2.  Консорциум „Алианс за соц. 

развитие“ - Пазарджик 

Психолог  o Справяне със стрес и агресия 

o Мотивация 

o Работа с деца с увреждания 

o Работа с родители за превенция на 

агресия в семейството 

3.  СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - 

Асеновград 

Психолог отлична o Поведенчески проблеми при децата 

o Работа с деца с увреждания 

4.  Помощно училище „Стефан 

Караджа“ – Пловдив 

Психолог  

Специален 

психолог 

отлична o Работа с деца с увреждания 

o Информационни срещи за мотивация на 

децата с увреждания 

5.  КСУДС - Пловдив 3 Психолози 

1 Специален 

психолог 

Мн. добра o Практическа работа с деца с 

увреждания 

6.  Ресурсен Център – Пловдив 2 отлична o Новости в практическата работа при с 

деца с увреждания 

7.  ОУ „Алеко константинов“  Пловдив Пед. Съветник отлична o Координиране на проекти на 

Училищния парламент 

8.  Сдружение „Жанета“ -  Разград Психолог отлична o Сексуална ориентация 

o Етническа толерантност 

 



9.  Многопрофилна болница за активно 

лечение  - Разград 

Психолог отлична o Терапевтични техники с 

хоспитализирани пациенти 

10.  Сдружение „Самаряни“ – Стара 

Загора 

Психолог отлична o Екипна работа по соц. случаи 

o Соц. мерки и стратегии за преодоляване 

на личностно семейни кризи и детски 

фобии 

11.  "АГПСПП - ФИЛИПОПОЛИС" 

ООД 

2 Психолози Мн. добра o психосоциални интервенции при 

наркозависими   

12.  Психолого-педагогически център – 

град Панагюрище 

2 Психолози отлична 1. Диагностика на затрудненията в 

интелектуалната, личностната и 

поведенческа сфера;  

2. Индивидуални консултации за ученици и 

родители, семейно консултиране; 

3. Организиране и участие в  тематични 

срещи с ученици, родители и учители; 

4. Консултиране на учители от детските 

градини и училищата в общината; 

5. Изработване и реализиране на обучителни 

програми за педагогическите екипи; 

6. Провеждане на психологически 

изследвания сред ученици, родители и 

учители; 

7. Сътрудничество с институции и 

организации, работещи по проблемите на 

детето и семейството; 

8. Участие в училищните екипи, работещи с 

деца със СОП; 

9. Дейности, свързани с повишаване на 

психологическата грамотност на общността; 

10. Превенция и корекция на рисково 

поведение сред подрастващите; 

11. Изготвяне на експертни становища; 

13.  Сдружение „Психолог Добрева“ - 

Консултативната психология в град 

Пловдив 

5 Психолози отлична o Домашно насилие 

o Фирмени консултации 

o Хранителни разстройство   

14.  ЛогоКъща С-ИВВЕНА Пловдив 3  Психолози Мн. добра Семинари с изключителна практическа 

насоченост - целят системно повишаване 

професионалната компетентност на всички 

специалисти, работещи с деца с увреждания 

и проблеми в развитието. 

15.  Екип – Сдружение "Посока 

Благополучие" 

Психолог отлична 1. Обучаване и квалифициране на персонал в 

социални услуги за деца и юноши с 

интелектуални затруднения, проблемно 

поведение, множествени увреждания; 

2. Извършване на индивидуални и групови 

консултации на персонал в социални услуги 

за деца и юноши с интелектуални 

затруднения, проблемно поведение, 

множествени увреждания, подготовка на 

доброволци; 

3. Организиране и провеждане на 

мероприятия за популяризиране на теория и 

практика за подпомагане и подобряване 

качеството на живот на деца и юноши с 

интелектуални затруднения, проблемно 

поведение, множествени увреждания; 

4. Споделяне и разпространение на добри 

практики; 

5. Обмен и разпространение на информация 

с цел запознаване на обществото с 

проблемите на деца и юноши с 

интелектуални затруднения, проблемно 

поведение, множествени увреждания. 

Предоставяне на обучителни материали 

свързани с работата с тях; 

6. Организиране на обучения и семинари по 

въпросите за подкрепа и повишаване 

качеството на живот на деца и юноши с 

интелектуални затруднения, проблемно 

поведение, множествени увреждания. 

16.  Фондация “Асоциация Анимус”: 4 психолози Мн. добра o работа в голяма група,  

o работа в малки групи, 

o ролеви игри,  

o работа по казуси,  

o психодрама,  



 

17-те участници в анкетирането оценяват професионалната подготовка на 

реализираните в съответната работна среда 39 студенти като отлична (13 мнения) и 

много добра (4 мнения).  

Предложените разнообразни теми за квалификационни курсове, организирани от 

Педагогическия факултет, отразяват реалната потребност на работодателите от 

провеждане на съвместни научно-изследователски и практико-приложни дейности.  

Препоръки относно професионалната подготовка на възпитаниците на 

Педагогическия факултет при ПУ 

• Да се повишат изискванията към студентите относно методическата, 

педагогическа и психологическа подготовка за работа  

• Студентите да бъдат запознати с документацията, която се води в работна среда 

• Да се увеличат часовете с практическа насоченост, да добият повече 

практически умения 

• Да се осигури повече време за практическа дейност;  

• Да имат възможност по време на следването си да прекарват повече време в 

работна среда, да практикуват, 

•  да се увеличат часовете по стажовете 

• Непосредствена работа с децата от съответните възрастови групи – например 

едномесечна практика в летните периоди на работа за детските заведения; по-активно 

участие в провежданите ситуации с децата чрез повече практически изяви от 

студентите; еднодневни практики с практическо участие на студенти и т.н 

• По-засилена практическа подготовка по отношение на справяне с конфликтни 

ситуации, възникващи в ежедневната педагогическа работа и работата с деца със СОП 

• Хоспетиране да се провежда още от началото на втори курс, а не само в 

четвърти курс. 

• Да бъдат подготвени за работа със деца със СОП 

• Да продължават да поддържат високо ниво на професионалната си подготовка 

 
 
 

 

 
 

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО 
 

 

 

17.  Дирекция „Социално подпомагане“, 

гр. Пловдив 

8 Психолози отлична o Социална интеграция на хора в 

неравностойно положение 

Total 17 39 100% 

отлични 

оценки 

 


