
Факултет Юридически 
Катедра Психология 
Професионално направление Психология 
Специалност Психология 
Образователно-квалификационна степен Бакалавър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Теория и практика на работата с деца в риск 
 2. Код на курса: PSY 1058 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 
6. Семестър: осми 

 7. Брой кредити: 4,5 
 8. Име на лектора: доц. д-р Николай Стоянов Колишев 
     9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 
(цели): – дефинирани, съгласно представените информационни материали 
9.1. Усвоени знания за: същността и съдържанието на социалната работа с деца в риск; 
особеностите на различните групи деца в риск; структурата и функциите на институциите за 
социални услуги, предназначени за различните по вид на риска групи; хуманния модел на 
взаимоотношения между социалния работник и детето в риск; социално-педагогическите 
стратегии за превенция на рисковите фактори. 
9.2. Развити умения за: прилагане на механизма за взаимодействие между иинституциите 
при наличие на сигнал за дете в риск; за определяне на степента на риск; прилагане на 
методи за работа с деца със специфични образователни потребности, с наркотично замисими 
деца, с безпризорни деца, с деца, жертви на насилие, с деца с проблемно поведение. 
9.3. Формирана ценностна ориентация, основана на принципите на 
свободата,демокрацията, толерантността, човешките права, социалната справедливост и 
професионалния морал. 
 10.Начин на преподаване: директно  
      11.Предварителни изисквания (предусловни или съусловни дисциплини): 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 (анотация) 

Лекционният курс представя социалната работа в теоретичен 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 „Теория на социалната работа с деца в риск” представя 
теоретичните основи на социалната работа с деца в риск. Определя се понятието „дете в 
риск” и се предлага класификация на децата в риск в зависимост от вида на риска – деца със 
специфични образователни потребности; деца в неравностойно социално положение; деца, 
живеещи в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи; деца с 
проблемно поведение; безнадзорни деца; наркотично зависими деца; криминално проявени 
деца; деца, живеещи в семейства, в които съществува домашно насилие. Анализират се 
различните видове рискове. Разглеждат се структурата и функциите на институции за 
социални услуги, предназначени за различните по вид на риска групи. Извеждат се 
основните принципи за изграждане на модел на хуманни взаимоотношения между социални 
работници и деца в риск. Представят се основни социално-педагогически стратегии за 
превенция на рисковите фактори.  

Вторият раздел „Практика на социалната работата с деца в риск” разкрива 
насоките за реализиране  на практическата социална работа с деца в риск. Разглежда се 



националната стратегия за защита правата на децата. Обсъжда се механизъм за 
взаимодействие между различни институции при наличие на сигнал за дете, което е в 
ситуация на риск за живота, здравето и психофизическото развитие. Обсъждат се етапите на 
работа с деца в риск – проучвателно-диагностична, същинска, заключителна. Анализират се 
детерминантите за определяне степента на риск. Предлагат се методи за работата с деца със 
специфични образователни потребности, с наркотично зависими лица, с безпризорни деца, с 
деца, пострадали от насилие, с деца с проблемно поведение. Извеждат се акценти в диалога с 
деца с проблемно поведение.  

  13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература) (актуализиране 
на основната и допълнителна литература по дисциплината с издания от последните 5  
години) 

 
Основна литература 

1. Антонов, А. И. Социология семьи. М., Инфра-М, 2005. 
2. Дивыцина, Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска. М., Владос, 2008. 
3. Савинов, Л. И., Е. В. Камышова. Социальная работа в семьях разведенных 

родителей. М., Дашков и К, 2011. 
4. Титова, С. Дети группы риска в общеобразовательной школе. СПб, Питер, 2007. 
5. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми. М., Дашков и 

К, 2011. 
 

Допълнителна литература 
1. Долгова, А. Г. Агрессия в младшем школьном возрасте. Диагностика и коррекция. 

М., Генезис, 2009. 
2. Колпакова, Л. А. Насилие в семьи. М., Юрлитинформ, 2010. 
3. Коннор, Д. Агрессия и антисоциальное поведение у детей и подростков. Генезис, 

2010. 
4. Крылова Т.А., М. Л. Струкова. Социально-педагогические технологии в работе с 

детьми и семьями группы риска. М., 2010. 
5. Морозова, Е. Проблемные дети и дети-сироты. Советы воспитателям и опекунам. 

М., ЭНАС, 2006. 
 

 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекция, различни видове 
дискусии (свободна, вътрешногрупова, междугрупова, дихотомна, трихотомна, ролева), 
евристична беседа, брейнсторминг, управление на случай и др. 

     15. Методи и критерии на оценяване: (подробно описание на методите и критериите 
за оценка, както и  възможности за информиране на студентите за мотивите на 
оценяване, включително и за текущи оценки) 

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. 

• Да назовава и изброява: групите деца в риск; социалните, 
психологическите и физиологическите причини за възникване на 



рискове; институциите за социални услуги, предназначени за 
различните по вид на риска групи.  

• Да описва и определя: същността и методиката на социалната работа с 
деца в риск; структурата и функциите на институциите за социални 
услуги, предназначени за различните по вид на риска групи;  

 Разбиране на учебното съдържание. 
• Да обяснява: особеностите на социалната среда в качеството им на 

фактори, определящи методиката на работата с деца в риск; начина, по 
който се определя степента на риск. 

 Приложение на учебното съдържание. 
• Да анализира случаи, изискващи социално-професионални дейности за 

подпомагане и защита на деца в риск. 
• Да оценява степента на риск. 
• Да съставя план за действие за подпомагане и защита на деца в риск въз 

основа на конкретен случай. 
• Да проектира дейности за дългосрочна превантивна работа с деца в 

риск. 
 Решаване на проблеми. 

• Да идентифицира проблеми в учебни проблемни ситуации. 
• Да формулира хипотези за решаване на проблеми. 
• Да извършва проверка на хипотезите. 

16. Език на преподаване: български 
17. Практика: няма 
 


