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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY1058
2. Наименование на учебната дисциплина Теория и практика на работа с деца в
риск
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора-четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: трети-осми
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора (и): проф. д-р Николай Стоянов Колишев
9. Резултати от обучението:
9.1. Усвоени знания за: същността и съдържанието на методиката на социалната работа
с деца в риск; структурно-функционалните особености на модела за защита на детето и
на модела за планиране на подкрепата на детето в съвременните условия;
необходимите в професионално-практически план фактори и условия за изграждане на
положителни взаимоотношения между детето като клиент и социалния работник;
съдържанието и спецификата на основните подходи и методи на социалната работа с
деца в риск; същността, характерните особености и възможностите за използване в
практиката на различни методики на социалната работа с деца от различни по вид и
степен на риск групи.
9.2. Развити умения за: професионално обосновано и адекватно на ситуациите
използване на подходи и методи на социална работа с деца в риск; избор и оптимално
използване на подходи и методи на социална работа с деца в зависимост от вида и
степента на риск за детето и институционалните условия; методически обосновано
управление на случай на закрила на дете в риск.
9.3. Формирана ценностна ориентация, основана на принципите на демокрацията,
човешките права, социалната справедливост и професионалния морал и етика.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: пред-условните дисциплини са
философия, социология, обща психология и възрастова психология, усвояването на
които създава минимална основа за по-бързо навлизане в спецификата на учебния
материал по методика на работа с деца в риск.
12. Съдържание на курса: Лекционният курс представя социалната работа в научно-
приложен и професионално-практически план в едно от нейните специфични
направления – работа с деца от различни по вид и степен на риск групи. Съставен е от
два относително обособени раздела.
Първият раздел „Общи основи на методиката на социалната работа с деца в риск”
представя същността на методиката на социалната работа с деца в риск. Особено
внимание се обръща на модела за социална защита на детето в съвременните условия и
обвързаната с него институционална инфраструктура от социални услуги за различните
по вид и степен на риск групи. Разкриват се структурните и функционалните
особености на базовия модел за планиране на социално-помощната дейност за тези
групи от деца. Извеждат се основните фактори и условия за изграждане на
положителни взаимоотношения и за формирането на хуманистично ориентиран стил на



взаимодействие между детето като клиент и социалния работник. Представят се
основните подходи и методи на социалната работа с деца в риск.
Вторият раздел „Методически особености на социалната работа с деца от различни по
вид и степен на риск групи” разкрива насоките за реализиране на методиката на
социалната работа с дете в риск в условията на определени проблемни и работни
полета: институции (домове) за предоставяне на социални услуги, семейства с различна
степен на изразеност на проблемите и генерирането на риск за живота и развитието на
детето, безнадзорни деца (работа в „закрита”, институционална среда и в „открита”,
естествена за обитаване среда), деца със специфични потребности (с различни по вид и
степен увреждания), приемна грижа и др. Представят се методика за управление на
случай за закрила на дете в риск и методика за разработване на проект, свързан със
социалната работа с деца в риск.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Антонов, А. И. Социология семьи. М., Инфра-М, 2005.
Дивыцина, Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска. М., Владос, 2008.
Кривирадева, Б., Захарук, Т., Прокоп, И., Първанова, Й., Прокоп, П. Работа с деца в
риск. Габрово, Издателство ЕКС-ПРЕС, 2012.
Савинов, Л. И., Е. В. Камышова. Социальная работа в семьях разведенных родителей.
М., Дашков и К, 2011.
Титова, С. Дети группы риска в общеобразовательной школе. СПб, Питер, 2007.
Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми. М., Дашков и К,
2011.
Долгова, А. Г. Агрессия в младшем школьном возрасте. Диагностика и коррекция. М.,
Генезис, 2009.
Колпакова, Л. А. Насилие в семьи. М., Юрлитинформ, 2010.
Коннор, Д. Агрессия и антисоциальное поведение у детей и подростков. Генезис, 2010.
Крылова Т.А., М. Л. Струкова. Социально-педагогические технологии в работе с
детьми и семьями группы риска. М., 2010.
Морозова, Е. Проблемные дети и дети-сироты. Советы воспитателям и опекунам. М.,
ЭНАС, 2006.
Ammerman, R., Hersen, M. (Eds.) 1990 Children at Risk, Springer
Healey, J. (ed.) (2011). Children and Young People at Risk, The Spinney Press
Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A. (Eds.) (2012). Children, Risk and Safety on the
Internet: research and policy challenges in comparative perspective. University of Bristol
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекция, различни
видове дискусии (свободна, вътрешногрупова, междугрупова, дихотомна, трихотомна,
ролева), евристична беседа, брейнсторминг, управление на случай и др.
15. Методи за оценка и критерии: Прилагат се следните стратегии и методи за
контрол и оценка на учебните постижения: неформално устно изпитване чрез различни
видове дискусии, евристична беседа, брейнсторминг и управление на случай; текущи
тестове по раздели; заключителен тест върху цялото учебно съдържание. Текущите
контрол и оценка се осъществяват чрез формираща стратегия, при която
преподавателят обосновава поставената оценка. Формиращата стратегия включва
анализ на достойнствата и слабостите на учебното постижение, поставяне на адекватна
на анализа оценка и формулиране на препоръки за усъвършенстване на учебното
поведение. Формираща стратегия при заключителните контрол и оценка се прилага по
желание на студента. Окончателната оценка на студента е резултат от текущите и
заключителните оценки. Оценката на учебните постижения се осъществява въз основа
на следните критерии и показатели: запомняне на учебното съдържание; разбиране на
учебното съдържание; приложение на учебното съдържание; решаване на проблеми
16. Език на преподаване: български, английски


