ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
НОВА, ЧАСТ ОТ МОДУЛ: Училище и медии: историята на една дълга, дълга любов - 2 част
2. Програмата е насочена към:
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
Това е вторият курс от модулната програма. Той е посветен на връзките между училищата и
медиите в кризисни ситуации и ситуации на конфликт Този курс включва следните теми: 1.
Конфликтни ситуации 2.Характеристики на кризисните ситуации 3. Правила за връзки с
медиите при кризисни и конфликтни ситуации 4. Поведение пред микрофон и камера при
кризисни и конфликтни ситуации 5. Анализ на индивидуалното поведение на участниците пред
камера и микрофон (анализът е публичен, при съгласието на участника, или конфиденциален,
ако той предпочита така ) 6. Етически аспекти на взаимодействието между училища и медии в
ситуация на кризи и конфликти 7. Организационни аспекти: изработване на план за действие
при кризисни ситуации и организиране на щаб за действие при кризисни ситуации в училище
3.2. Цели на програмата
- да подобри уменията на участниците при реакция при криза и конфликт - да подобни
институционалния капацитет на училището за реакция при криза и конфликт - да укрепи
доверието между училищата и медиите в условията на криза и конфликт - да допринесе за
изграждане на връзки на доверие и професионализъм между училищата и медиите в кризисни
ситуации
3.3. Методи на обучение
Методите на обучение са изцяло интерактивни и са същите както при предишният курс от този
модул
3.4. Индикатори за очаквани резултати
- подобрения умения за реакция при криза - подобрен институционален капацитет за реакции
при криза и конфликти - повишаване на човешката сигурност в училищата
3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:
Камера, микрофон, звукозаписна техника
3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:
3:1 в полза на практическата част
4. Компетентности, които ще бъдат придобити
Академична

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:
Защита на проект
9. Списък на обучителите:
Радост Павлова Патева
Татяна Александрова Дронзина
Матилда Иванова Александрова
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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