ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
Градска безопасност. Работа с жертви на престъпления.
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Други (моля, посочете): Училищна охрана
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
1. Специфика на девиантното и криминалното поведение. 2. Фактори, детерминиращи
развитието на криминалната личност. 3. Типове криминално поведение 4. Типологизация на
извършителите на убийства. 5. Типологизация на извършителите на сексуални престъпления и
грабежи. 6.Психологични препоръки и правила на поведение с цел превенция на риска от
нападение. 7. Психологични препоръки и правила на поведение в ситуации на нападение (опит
за убийство, сексуално нападение, грабеж). 8. Типологизация на жертвите на престъпления.
Специфика и идентифициране на рискови групи. Оценка на риска. 9. Състояния и реакции на
жертвите на престъпления. Симптоматика на остра стресова реакция и посттравматичното
стресово разстройство. Поведенчески индикатори за разпознаване на жертвите на различни
видове насилие. 10. Психологични препоръки и правила на поведение при работа с жертви на
престъпление. Пренасочване на жертвите на престъпление. Структуриране на превантивни
програми.
3.2. Цели на програмата
- повишаване знанията на участниците за рисковете, на които децата са изложени в градска
среда -повишаване на уменията на участниците да идентифицират рисковете, от които децата в
тяхното училище най-често са заплашени - подобряване на способността за превенция на децата
от рисковете на градската среда - изработване на модели на поведение, които позволяват
ефективно противодействие в ситуации на нападение (опит за убийство, сексуално нападение,
грабеж)
3.3. Методи на обучение
Методите на обучение балансират традиционното и интерактивното преподаване. Използването на традиционна лекция се налага поради факта, че учителите са слабо запознати
с рисковете на градската среда и методите за тяхното идентифициране - Използването на
интерактивни методи като възстановка на ситуация и ролева игра помага да се установи до каква
степен участниците асимилират знанията и ги превръщат в основа за действие - в това обучение
се използват широко филмови материали, изработени от специалисти в областта на човешката
сигурност, които демонстрират ефективни поведения при рискови ситуации. Тези материали в
последствие се предоставят в пълния им обем на участниците.
3.4. Индикатори за очаквани резултати

След завършването на обучението, участниците в него трябва да: - познават основните рискове
на градската среда - идентифицират основните рискове в района, където тяхното училище се
намира -мотивират деца и родители към по-усърдно спазване на правилата на градската
безопасност – обучават колегите си и децата в модели на ефективно избягване на рисковете на
градската среда – диференциране спецификите на различните категории жертви на
престъпления; - идентифициране рисковите и уязвими групи сред учениците; - идентифициране
личностните и поведенчески особености на деца, които страдат от различни форми на насилие;
- развитие на умения за по-ефективно разбиране на състоянията, реакциите и преживяванията
на децата – жертви на престъпни посегателства; - организиране на подходящи превантивни
практики
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
Организационна
Комуникативна
Административна
5. Форми на обучение:
Частично присъствена
6. Продължителност на обучението : 16
7. Брой квалификационни кредити : 1
8. Начин на завършване на обучението:
Презентация
9. Списък на обучителите:
Ангел Вълчев Митрев
Мариета Крумова Маринова
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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