ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
Поведение и действие при бедствия, аварии, катастрофи и насилствени актове
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
Корепетитори, хореографи, треньори
Други (моля, посочете):
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
1. Видове бедствия, аварии и катастрофи. 1.1. Описание, причини и характеристика. 1.2.
Профилактика и управление на природо-технологичния риск на територията на страната. 1.3.
Таблица на сигналите на Гражданска защита и средствата за предаването им. 1.4. Правила за
поведение при подаване на сигнал. 1.5. Указание и ред за заемане на защитни съоръжения и
поведението в тях. 2. Правила на поведение и действие при различните видове бедствия, аварии
и катастрофи. Профилактика и управление на масовото поведение при тях. 3. Причини и същност
на конфликтите. Определяне на собствения стил за организация и ръководство на общите
действия по преодоляването им. 4. Видове насилствени актове. 4.1.Определение, описание,
характеристика и причини. 4.2. Правила на поведение и действия при тях. 4.3. Профилактика и
управление на масовото поведение. 4.4. Взаимодействие с компетентните органи.
3.2. Цели на програмата
Това обучение има една основна цел: повишаване на индивидуалната сигурност на членовете
на училищната общност в случаи на бедствия, аварии, катастрофи и насилствени актове
3.3. Методи на обучение
Този семинар е изцяло базиран на лекционен курс включващ интерактивни методи на
обучение като дискусия, разиграване на роли, симулативни игри По време на семинара
участниците ще получат диск с мултимедийни презентации, както и текстове, полезни за понататъшното усъвършенстване на уменията за управляване на поведението и действията при

бедствия, аварии, катастрофи и насилствени актове. Обучението се извършва с мултимедия,
камера и друга необходима техника.
3.4. Индикатори за очаквани резултати
- След приключване на този семинар участниците трябва да могат да: - Идентифицират
различните видове бедствия, аварии, катастрофи и насилствени актове - Идентифицират
причините, които ги пораждат - Избират подходящи стратегии за управлението на поведенията
и действията при тях – Демонстрират необходимите организаторски и комуникативни умения по
ръководство на действията – Осъществяват ефективно и ефикасно взаимодействие с учениците,
ръководството на училището и учителския състав и с компетентните органи по преодоляването
им - Свързват преодоляването на бедствията, авариите, катастрофите и насилствените актове с
бъдещото изграждане на устойчиви отношения между учениците, училищното ръководство,
учителите и компетентните органи на местно и национално равнище - Предлагат и прилагат
стратегии за повишаване на ефективността и ефикасността в действията при бедствия, аварии,
катастрофи и насилствени актове и за утвърждаване на солидарността, съпричастността и
взаимопомощта в училищната общност
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
1:2 в полза на практическата част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Организационна
Комуникативна
Административна
5. Форми на обучение:
Присъствена
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
10. Лице за контакт:
Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов
Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119
Телефон: 0887620326
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