
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Наименование на програмата: 

НОВА: Тероризмът - заплаха за човешката сигурност. Мерки за училищата. 

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 

Програмата включва следните теми 1. Терористичната заплаха в Европа днес - измерения и 

конкретни прояви 2. Процеси на радикализация на деца и младежи под 18 годишна възраст - 

европейският опит. 3.Форми на радикализация на деца от необърнати в исляма общности и 

тяхното проявление в българските училища - резултатите от едно емпирично изследване. 

Изследването е проведено в 21 области на страната, като в перспектива ще обхване всички 

области. Използван е методът на фокус групи, състоящи се от директори, заместник директори, 

педагогически съветници и учители. 4. Рекрутиране (вербуване) на деца и младежи под 18 

годишна възраст за Ислямска държава (резултатите са на основа на емпирично изследване на 

екипа). Изследването отразява както националния, така и международния опит 5. Терористични 

атентати срещу училища - история, опит, противодействие 6. Симулативна игра за реакция при: 

пакети с неясно съдържание; телефонна заплаха; завземане на училище и вземане на деца и 

персонал за заложници 7. Мерки за противодействие на радикализацията, рекрутирането и 

тероризма: какво може да направи училищната общност? Семейството - първата фронтова 

линия срещу тероризма. Училището - втората фронтова линия срещу тероризма. Сътрудничество 

между образователните власти и агенциите за сигурност в България. 

3.2. Цели на програмата 

1. Да се обогатят знанията на специалистите от сферата на образованието за същността, 

причините за възникване и характеристиките на тероризма като заплаха на човешката сигурност 

2. Да се подобрят компетенциите на членовете на училищната общност за разпознаване и 

противодействие с образователни средства на нагласите на радикализация и екстремизъм 3. Да 

се увеличи капацитетът на училището като място на сигурност и толерантност Това ще допринесе 

по следния начин за развитието на техните компетентности: 1. Академични - ще усвоят знания 

за тероризма, радикализацията и превенцията срещу тях, за да могат да предадат успешно тези 

знания на учениците 2.Педагогически - ще са в състояние да поднесат материала съобразно 

възрастовите особености на децата в хорариум, предвиден от закона 3. Комуникативни 



компетентности - ще са в състояние да комуникират с други членове на училищната общност с 

оглед максимална превенция и защита на училищата 4. Административни компетентности –ще 

са в състояние да организират изработването на план за превенция на радикализацията и защита 

на училището от терористична опасност. 

3.3. Методи на обучение 

Методите на обучение са както следва: 1. Интерактивна лекция - присъствен вариант 2. 

Интерактивна лекция - дистанционен вариант (в случай на служебна ангажираност на един от 

лекторите) 3. Работа в малки групи по зададен проблем 4. Симулативни игри 5. Обсъждане на 

аудио и видео материали 6. Обсъждане на документи 7. Брейнсторминг 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

- участие по време на обсъждането в малки групи - активност при обсъждане на документи, 

аудио и видеоматериали - активност в симулативните игри - качество на представената изпитна 

задача 

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

- презентационна техника - озвучителна уредба - достъп до интернет 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

3:1 в полза на практическата част. 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити 

Академична 

Педагогическа 

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: 

Ангел Вълчев Митрев 

Татяна Александрова Дронзина 

Даниел Милчев Дионисиев 

Искрен Пламенов Иванов 



Явор Райчев Рангелов 

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 

10.2.2017 г. 


