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• Превенция и корекция на девиантно и
делинквентно
поведение,
отразени
в
изкуството: оценка на анализ по алгоритъм
• Девиациите и деликтите, отразени в
изкуството и новите форми на общуване в
условията на пандемия
• Девиантно и делинквентно поведение,
отразени в изкуството, в условията на
пандемия

Специалност,
Профил/ магистърска програма,
Дисциплина

36 студенти
жени
17%

мъже
83%

Относителен
брой

%

Специалност „Педагогика“,
Профил „Превантивна и корекционна педагогика“,
Дисциплина „Превантивна педагогика“ (задължителна)

11

30,56%

Специалност „Социални дейности“,
Профил „Клинична социална работа“,
Дисциплина „Социална работа с хора с девиантно и
делинквентно поведение“ (избираема)

18

50,00%

Специалност „Социални дейности“,
Програма „Еразъм+“
Дисциплина „Социална работа с деца в институции от
интернатен тип“ (задължителна, на английски език)

1

2,78%

Общо студенти в ОКС „бакалавър“
Магистърска програма „Педагогика на девиантното
поведение“
Дисциплина
„Педагогика
на
ресоциализацията“
(задължителна)

30

83,33%

6

16,67%

Общо студенти в ОКС „магистър“

6

16,67%
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Относителен
брой

%

32

88,89%

Република Сърбия

2

5,56%

Република Албания

1

2,78%

Национална държава
Република България

Федерална Република Германия

Категория на постигане
на образователните цели
оценка
синтез
анализ
приложение
разбиране

1

2,78%

Относителен
брой

%

творческо

2

5,56%

евристично

14

38,89%

алгоритмично

11

30,56%

„ученическо“

9

25,00%

Равнище

Относителен
брой
%

2

5,56%

14

38,89%

11

30,56%

7

19,44%

2

5,56%

 Запомняне

и разбиране – 2 (5,56%)
– 7 (19,44%)
 Анализиране – 11 (30,56%)
 Оценяване – 14 (28,89%)
 Създаване на нови знания 2 (5,56%)
 Приложение
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Lupa.bg
04.05.2020 г.

https://www.youtube.com/
watch?v=XDPgvjc8PG8
(27.03.2020)

Изображение на известната Мона Лиза с маска срещу коронавируса в Барселона,
Испания - https://www.tes.com/lessons/iD9mwr8C7T6Nmw/tvboy (15.08.2020)

Gulliver/Getty Images,
https://dariknews.bg/novini/liubopit
no/modata-vs-koronavirusa-snimki2220426 (06.04.2020)

https://www.inquirer.com/health/coronavirus/coronav
irus-covid-19-pandemic-trump-cartoons-20200313.html
(15.08.2020)

https://www.theaustralian.com.au/co
mmentary/putin-on-a-perilous-rodeoride-of-connected-crises/newsstory/0bae4e19397fad346ed2feca51a00
a1e#&gid=null&pid=1 (15.08.2020)

https://www.marica.bg/lajfstajl/kor
onavirusat-prevze-modata-maskirespiratori-pokazaha-v-parij-snimki
(08.03.2020)

https://trafficnews.bg/stil/manikyur-2020-obrazite-boiko-genmutafchiiski-i-prof-174649/ (15.08.2020)

https://nova.bg/news/ (11.05.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=g5IRFe2Yh-I (15.08.2020)
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https://www.thailandstartup.news/news/tik-tok-planning-to-take-on-facebook-and-youtube-forgreater-share-of-online-advertising-market (15.08.2020)
www.mon.bg (15.08.2020)

Разговори, съвети и обяснения,
вместо директно въвеждане на
забрани и задължения

http://bgkids.hallowedgaming.com/experts/mladezhki-subkulturi-vsvremenna-blgarija.html (15.08.2020)

 тяхната

позиция за забраните
това как приемат в съдбата и живота си
едно такова събитие, което има
наднационални размери
 за позицията им относно забраните на
техните права и за начина, по който се
прилагат мерките съобразно
народопсихологията на българина
 за
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 дали
 ограничаване

на социалните контакти
 психическа нестабилност
 проява на девиантно и/или делинквентно
поведение

винаги това, което вкъщи гледат и
слушат е полезно за децата;
 дали обучението в електронна среда,
колкото и да е модерно и актуално, може
да има заменима роля в обучението
 дали ако електронното обучение успява да
покрие държавните образователни
стандарти, то може да покрие стандартите
за възпитание в условията на сменената
обстановка

ас. д-р Даниел Полихронов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
София, България
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