ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
Девиантно поведение
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
В рамките на този курс ще бъдат представени основни форми на отклоняващо се (девиантно)
поведение, както и методи за тяхното изследване и превенция. Основното учебно съдържание
е съсредоточено върху международния и българския изследователски опит през последните
двадесет години. Ще бъдат представени резултати от социологически, педагогически и
социалнопсихологически изследвания на девиантното поведение. В курса са включени някои от
следните теми: 1. Форми и обхват на отклоняващото се поведение; 2. Методи за изследване,
превенция и контрол; 3. Проблеми на регулацията и превенцията на отклоняващо се поведение
в училище; 4. Педагогически и Социални предпоставки за ефективна реинтеграция, и др.
3.2. Цели на програмата
- да се обогатят знанията на участниците в областта на девиантното поведение - да се запознаят
участниците със състоянието на проблема през последните 20 години у нас - да се
усъвършенстват уменията им да идентифицират, класифицират и оценяват подобно поведение
- да се подобрят компетенциите им за справяне с прояви на девиантно поведение - да се увеличи
мотивацията им за сътрудничество с други институции, отговорни за справянето с девиантното
поведение - да се усвоят компетенции за планиране, провеждане и оценяване на стратегии за
превенция на девиантното поведение
3.3. Методи на обучение
Методите на обучение балансират теорията и практиката, като най-вече се използват: традиционна лекция - интерактивна лекция - разглеждане на казуси - запознаване и анализ на
документи – симулативни игри
3.4. Индикатори за очаквани резултати
- по-обогатени представи на учителите за формите и същността на девиантното поведение - поголяма увереност на работното им място, че са в състояние да се справят с подобен тип

поведение – усвоени умения за развитие на стратегии за справяне и превенция с девиантно
поведение
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
1:1
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична
Педагогическа
Административна
5. Форми на обучение:
Частично присъствена
6. Продължителност на обучението : 16
7. Брой квалификационни кредити : 1
8. Начин на завършване на обучението:
Защита на проект
9. Списък на обучителите:
Ангел Вълчев Митрев
Мариета Крумова Маринова
Тони Георгиева Манасиева
10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов
Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119
Телефон: 0887620326
Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com
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