
1

проект 
МРЕЖА ОТ СИГУРНИ УЧИЛИЩА

PROETC Code: 15.3.1.001
Програма INTERREG V-A Румъния – България

www.interregrobg.eu



2

ПРИЧИНИТЕ



3



4



5

ВИДИН, 2006



6

ПРЕВЕНЦИЯ

= 4-7



7
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ПРЕДИШЕН ОПИТ
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ПРОЕКТЪТ

SAFE SCHOOLS NETWORK 
МРЕЖА ОТ СИГУРНИ УЧИЛИЩА
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ОСНОВНА ЦЕЛ:

Повишаване на осведомеността в областта на 
превенцията на риска чрез ефективно формално и 
неформално образование на децата и младежта в 
граничната зона - създаване и промотиране на 
международна мрежа от 20 "сигурни училища" - нов 
модел за противопоставяне на бедствията.
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ДЕЙНОСТИ

1.Промоция на проекта (месец 03-05.2016)
Целта на тази дейност е да се привлече участието на 
целевите училища от българо-румънския граничен район
(области Долж, Румъния, Видин и Монтана, България).
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ДЕЙНОСТИ

2. Извършване на сравнително изследване (месец 03-
05.2016)
Екипът и другите проектни експерти да бъдат 
запознати с текущата ситуация в страните-участнички 
и на целевите институции в областта на управлението 
на риска в училище и готовността при бедствия, 
включително квалификацията на учителите, обучението
на учениците, опита в извънкласни дейности и 
доброволчеството.
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ДЕЙНОСТИ

!3. Първа международна среща на експерти (месец 05.2016, 
Румъния)
Първата международна среща на експертите ще има за цел 
да:
-Приемане на доклада на осъщественото сравнително 
изследване;
-Разработване на техническо задание за създаване на обща 
методика, за подготовка на управлението на училището, 
учителите и учениците за превенция на риска.
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4. Разработване на методически набор (месец 05-
08.2016)
Методическият комплект ще бъде продукт базиран на:
•Оценените нужди на конкретните целеви училища;
•Наличните ресурси, възможности и ограничения в тях;
•Законодателните изисквания в областта на 
образованието за превенция на риска от бедствия и 
училищния мениджмънт на риска;
•Най-добрите практики в участващите страни и извън 
тях за включване на учениците с доброволен труд в 
защита при бедствия и др.

ДЕЙНОСТИ
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5. Втора международна среща на експертите (месец 
08.2016, България)
Втората международна среща на експертите ще  
приеме съвместната методология (Методичен набор) за 
подготовка на училищните ресурси за защита от риск. 
Ще бъде необходимо да се направи оценка и да се дадат 
препоръки и допълнения на разработения продукт.

ДЕЙНОСТИ
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6. Разработване и поддържане на уеб сайт (месец 
07.2016 – 02.2018)
Уеб сайта на проекта ще бъде виртуален инструмент, 
чийто цели са:
•Да се   осигури достъп до методическите материали, 
създадени в рамките на проекта и други релевантни 
ресурси за подготовка на училищната общност за 
управление на риска от бедствия;
•За да предложи място за експерти и млади доброволци, 
на национално и международно ниво, за да споделят опит 
и знания по време на изпълнението на проекта и след 
него; За да разпространи резултатите от проекта.

ДЕЙНОСТИ
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7. Обучение на обучители (месеци 09 – 10.2016)
Дейността има за цел да подготви група от учители за 
развитие на доброволчески клубове в целевите училища и 
по този начин да се допринесе за подобряване на нивото 
на готовност на ученическата общност в случай на 
бедствие. 

ДЕЙНОСТИ
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8. Обучителни сесии (месец 10.2016 – 03.2017)

Планираме провеждането на следните обучителни сесии:
•2 двудневни сесии за ръководството на училищата (по 
една в Румъния и една в България);
•4 двудневни сесии за учители/методически експерти (2 в 
Румъния, 2 в България);
•2 двудневни сесии за психолози (една в Румъния, една в 
България).

ДЕЙНОСТИ
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9. Доброволчески клубове (месец 11.2016 – 11.2017)
Дейността е насочена към създаването на по два
доброволчески клубова (в две различни възрастови групи) 
във всяко училище за защита при бедствия, за да се 
свърже образованието по този въпрос на учениците с 
доброволния труд в подкрепа на тяхната мотивация. 

ДЕЙНОСТИ
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10. Материално осигуряване на обучението и мрежата
(месец 5.2016 – 10.2017)
Тази дейност има за цел да:
•допринесе за качеството на обручението на 
доброволните клубове и другите ученици - закупеното 
оборудване ще бъде ползвано по време на обучителните 
сесии и практическите упражнения;
•осигуряване на практическите състезания с 
необходимите материали.

ДЕЙНОСТИ
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11. Национални състезания (месец 09-10.2017)
Дейността е важна в контекста на проекта, тъй като 
ще даде възможност да се покажат получените знания и 
уменията от младите доброволци. Ще се проведат две 
състезания – едно в България и едно в Румъния с 
участието на 4 представители на всяко училище 

ДЕЙНОСТИ
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12. Международен лагер (месец 10-11.2017, България)
Един международен лагер ще бъде организиран в 
българския граничен регион за 6-успешни доброволчески 
екипи (3 от България и 3 от Румъния), лауреати на 
националните състезания (класирани на първите 3 
места). 

ДЕЙНОСТИ
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13. Заключителен форум (месец 12.2017 – 01.2018, 
Румъния)
Цели:
•За да се оценят резултатите от проекта, включително 
използвани методологии и подходи, да се измерят 
индикаторите и др .;
•Да се докладва и информира общността на експертите 
и обществеността за постиженията на проекта и 
научените уроци;
•Да се разпространят постиженията, за да се 
мултиплицира идеята на проекта и да се разшири 
мрежата в бъдеще.

ДЕЙНОСТИ
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14. Публикации (месец 12.2017 – 01.2018)
Дейността има за цел да разпространи постижения в 
проекта и да запознае с тях специализираната
експертна общност, както и да ги докладва пред цялото 
общество на двете страни. 

ДЕЙНОСТИ
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• направена съвместна оценка на нуждите и 
възможностите за по-добра превенция на риска в 
училищата;

• разработена съвместна методика за извънкласно 
образование и мотивация в тази област;

• подготовка на 20 училищни ръководства за по-добро 
управление на риска в техните училища;

• подготовка на 80 учители за методически консултанти в 
областта на обучението за бедствия в техните училища;

• подготовка на 40 психолози за реакция в случаи на 
бедствия и за подкрепа на жертвите;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
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• подготовка на 40 учители за клубни лидери на 
доброволците;

• подготовка на 640 млади доброволци за действие в 
случай на бедствия (бъдещи членове на местни 
доброволчески формирования);

• създаване на "Практическа общност" - ICT инструмент за 
комуникация и споделяне на най-добри практики в 
областта на гражданската защита и др.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
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УЧИЛИЩА
Конкурентен принцип на база мотивация и потенциал за 
устойчивост
ЕКСПЕРТИ
Конкурсен принцип на база мотивация, квалификация и 
опит

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИМ?
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СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
www.fyc-vidin.org

094/601983
www.safe-schools.eu

ЗА КОНТАКТ
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Благодаря за 
вниманието!

Съдържанието на този материал не представлява задължително официалната позиция на 
Европейския съюз. 

www.interregrobg.eu


