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Критерии на оценяване
Курсова работа
Подбрана подходяща и евристична перспектива по проблем в тематика в курса.
Привличане на нужни теоретични инструменти за анализ и аргументиране на избора.
Ясно представяне на структурата на проучването – обект, предмет на анализ и т.н.
Обособяване на ясни тези и аргументация. Ясно представяне на постигнатите резултати.
Представяне на използвания емпиричен материал. Коректно цитиране на източници и
библиография.
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„Много
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Участие в тематични дискусии в часовете
Предварително запознаване с текстовете или другите материали за семинарите.
Продуктивно участие в обсъжданията. Активно представяне на свършената от
студентите работа по техните изследователски разработки.
Публична защита на курсова работа
Ясно и структурирано представяне на темата, предмета и метода на проведеното
проучване. Изказване на основни тези или резултати, постигнати в процеса на работа.
Ясен отговор на поставените от аудиторията въпроси; обосноваване на подхода и
изследователската позиция. Поставяне на конструктивни въпроси към останалите
представящи курсови работи студенти.
Студентите, представящи екипен проект, се оценяват индивидуално в представянето и
защитата на курсовите си работи.
Курсова работа
Подбрана подходяща и евристична перспектива по проблем в тематика в курса.
Употреба на теоретични инструменти за анализ. Представяне на структурата на
проучването – обект, предмет на анализ и т.н. и постигнатите резултати. Обособяване на
ясна теза и аргументация за нея. Представяне на използвания емпиричен материал.
Коректно цитиране на източници и библиография.
Участие в тематични дискусии в часовете
Предварително запознаване с повечето текстове и материали за семинарите.
Продуктивно участие в обсъжданията. Представяне на части от свършената от
студентите работа по техните изследователски разработки.
Публична защита на курсова работа
Структурирано представяне на темата, предмета и метода на проведеното проучване.
Изказване на основна тези или резултат, постигнат в процеса на работа. Съдържателен
отговор на поставените от аудиторията въпроси. Плюс е поставянето на конструктивни
въпроси към останалите представящи курсови работи студенти.
Студентите, представящи екипен проект, се оценяват индивидуално в представянето и
защитата на курсовите си работи.
Курсова работа
Демонстриране на перспектива по проблем в тематика в курса. Употреба на теоретичен
инструмент за анализ. Представяне на елементи от структурата на проучването – обект,
предмет на анализ и т.н. и постигнатите резултати. Наличие на теза и аргументация за
нея. Представяне на използвания емпиричен материал. Коректно цитиране на източници
и библиография.
Участие в тематични дискусии в часовете
Предварително запознаване с част от текстове и материали за семинарите. Продуктивно
участие в обсъжданията. Представяне на поне един фрагмент от свършената от
студентите работа по техните изследователски разработки.
Публична защита на курсова работа
Структурирано представяне на темата на проведеното проучване. Изказване на основна
тези или резултат, постигнат в процеса на работа. Отговор на поставените от
аудиторията въпроси. Плюс е поставянето на конструктивни въпроси към останалите
представящи курсови работи студенти.
Студентите, представящи екипен проект, се оценяват индивидуално в представянето и
защитата на курсовите си работи.
Курсова работа
Избор на тема, съобразена със съдържанието на курса. Употреба на теоретичен
инструмент за анализ. Представяне на елементи от структурата на проучването.
Представяне на използвания емпиричен материал. Коректно цитиране на източници и
библиография.
Участие в тематични дискусии в часовете
Предварителна работа с някои от текстове и материалите за семинарите. Участие в част
от обсъжданията.
Публична защита на курсова работа
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Представяне на темата на проведеното проучване. Изказване на основна тези или
резултат, постигнат в процеса на работа. Плюс е поставянето на конструктивни въпроси
към останалите представящи курсови работи студенти.
Студентите, представящи екипен проект, се оценяват индивидуално в представянето и
защитата на курсовите си работи.

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът има за цел да въведе студентите в тематиките за детството и родителството като поле за
изследователска работа и им дава възможност да разработят и осъществят собствени изследвания в
рамките на това поле. Курсът представя разнообразни теоретични проблеми, конкретни изследвания и
възможни изследователски подходи, методи и обекти в социологията на детството и родителството,
като заедно с това предоставя пространство за обсъждане на изследователските интереси, стратегии и
методи на студентите и на специфичните проблеми, с които се сблъскват при провеждането на
собствено изследване. По този начин студентите ще участват в научните усилия да се проблематизира
и разбере актуалната ситуация на преобразуване на практики, интерпретации и роли, свързани с
детството и родителството. Изследователската работа в рамките на курса ще подобри техните
разбирания за различните етапи на изследователския процес и уменията им за емпирична работа,
анализ на данни и представяне на изследвания.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания за записване на курса.
Очаквани резултати:
Познаване на основни теоретични позиции и интерпретации по темите за родителството и детството.
Засилена чувствителност към социологическата значимост на тези феномени и тяхната динамика.
Запознаване с различни подходи за изследване и анализ на конкретни практики и феномени в рамките
на тематиката на курса. Изпробване на изследователски методи и техники в собствено изследване.
Повишена компетентност на участие в академична дискусия и за представяне на авторови и лични
изследователски позиции.
Учебно съдържание
№
Етап 1

Тема лекции:
Първата част от практиката е теоретично-подготвителна и се състои в
запознаване с основни интерпретации, понятия и подходи за разбиране на
детството и родителството като специфични и исторически изменчиви
обществени феномени. Студентите ще се запознаят с основни въпроси и
начини на изследване на детството и родителството през примера на вече
осъществени и публикувани изследвания. Това включва работа със
социологически текстове и дискусии върху предметната област на
изследванията, използваните теоретични инструменти за анализ и
начините за набавяне и анализ на емпирични данни.
Основни теми и акценти са:
- Появата на темата за детството в социалните науки и основни
теоретични подходи в социологията на детството (4 часа)
- Ролята на институциите в изработване на нормативни модели на
детство и отглеждане на деца. Поява и развитие на дискурсите за
правата на детето, детето в националната държава. (4 часа)
- Критичните проблематизации на разнообразните експертизи,
предлагащи визии за „детето“ и аргументиращи практики по
организиране на процесите по отглеждане на децата в съвременните
общества. Конструиране на родителската отговорност в публичното
пространство. (4 часа)
- Пол и родителство. Нови модели на бащинство и майчинство.

Хорариум
16 часа
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Майчински и бащински активизъм. Разделение на труда в
семействата с деца. (4 часа)
Етап 2

Етап 3

В тази част от курса в дискусия с преподавателите и с останалите
участници в курса студентите ще преминат през различните етапи на
изготвяне на дизайн на собствено изследване в областта на социологията
на детството или родителството:
 формулиране на изследователски проблем
 избор на теоретична и понятийна рамка
 запознаване със съществуващата литература по въпроса
 избор на предмет на изследване
 избор на обект на изследване
 формулиране на изследователски цели и задачи
 поставяне на изследователски въпроси
 формулиране на хипотеза (хипотези)
 избор на метод, с който може да се отговори на
изследователските въпроси и да се верифицира хипотезата
(хипотезите)
 изработка на инструмент за събиране на данни
 формиране на извадка
 събиране на данни
Всеки един от участниците ще има възможност да представи
изследователския си проект и да получи обратна връзка и предложения за
подобряването му. Възможно е, при желание от страна на студентите, да
се сформират екипи, които да осъществят общо изследване. В такъв
случай изискванията към събраната информация и задълбоченост на
работата се увеличават пропорционално на участниците, като всеки
подготвя отделен текст на база съвместната работа и се оценява
индивидуално.
В последния етап на курса студентите представят резултати от пилотни
изследвания или фрагменти от работата си със събрания емпиричен
материал. Тук те ще имат възможност да представят и подложат на
обсъждане и специфичните трудности, които срещат в процеса на
провеждане на изследването си или в обработката на данните.
Обсъжданията на тяхната работа в семинарните занятия има за цел да
подпомогне студентите в завършването на техните изследвания и да даде
навременна обратна връзка по отношение на избрания подход.

24 часа

20 часа
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