ОБЩИ ЗНАНИЯ ЗА ЧК
Описание на модула

Обучение по общи знания за Червения кръст и Червенокръсткото движение като цяло

Задължителни елемент, които трябва да включва









История на Чевенокръсткото движение;
Емблема;
Принципи на Червенокръстното движение;
Структура на Червенокръсткото движение – МКЧК, МФЧК/ЧП, НД
и пр.
Нормативни документи на БЧК и БМЧК – структурни и етични правила и норми;
Структура на БЧК и БМЧК
Дейности на БЧК и БМЧК на областно и национално ниво

Придобити умения след обу- Основни знания за организацията;
Разбира на темите и приоритетните дейности на организацията;
чението
Приема и разпространява принципите на организацията;
Разбира правата и задълженията на един доброволец/член;
Способен е да направи информиран избор, да се ориентира и избере
своята приоритетна тема за бъдещо развитие.
Правомощия

Членство в организацията; промотиране на организацията; избиране на
тема, възможност за участие в специализирано обучение, възможност
да участва в кампании като технически екип

Необходим хорариум

8 часа (4 сесии)

Кой може да обучава

Областни координатори, клубни координатори, специално подготвени
доброволци, щатен специалист

Задължения

—

НИВО 1

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМА

Описание на модула

Обучението задълбочава знанията за организацията и дава начални
специфични знания по една от темите, по които работи БМЧК.

Задължителни елементи,
които трябва да включва

Необходимостта от провеждане на обучението;
Основна информация и понятия;
Среда за осъществяване на тази дейност - външна и вътрешна;
Практика, с продължителност и вид на провеждане

Придобити умения след
обучението

Основни знания по избраната тема;
Умения и знания да участва пълноценно в кампании/ акции;
Да отговаря на въпроси и да борави с основни понятия по темата

Правомощия

Участие в кампании/ акции;
Популяризиране на темата;
Привличане на доброволци.

Необходим хорариум

8 часа (4 сесии)

Кой може да обучава

Обучител, преминал през 2-ро ниво (или по-висок) от системата;
Външен лектор или експерт.

Кой може да участва

Преминал обучение по общи знания

Сертифициране

Областно или национално ниво

Задължения

Активно участие в минимум една инициатива по темата.

НИВО 2

ПРЕЗЕНТАТОРИ

Описание на модула

Обучението задълбочава знанията по темата и подготвя участниците за
презентиране на темата пред аудитория.

Задължителни елемент,
които трябва да включва

Специфична и детайлна теоретична информация по избраната тема,
методи и техники;
Основни теоретични постановки и начини за справяне с конфликтни
ситуации в малки формални и неформални групи;
Прилагане на практика на теорията (ако е приложимо) в съответствие с
темата и нейните изисквания;
Теоретична подготовка за структуриране на лекция/ презентация;
Даване на знания за презентиране и фасилитиране;
Изготвяне на програма за презентацията/ лекцията и презентиране в
защитена среда (в рамките на обучението), с цел получаване на обратна
връзка от обучаващите;
Оценка на сесии и кампании – методи и техники;
Отчетност – защо, какво и на кого отчитаме.

Придобити умения след
обучението

Планиране на презентации и обучения (Ниво 1)
Справяне с конфликтни ситуации в групи;
Презентиране и фасилитиране;
Отчитане.

Правомощия

Ко-водене на обучения на Ниво 1;
След два пъти ко-водене, самостоятелно водене на обучения на доброволци на Модул 1;
Организиране и участие в кампании/ акции;
Работа с потребители на социални услуги (ако темата го предполага).

Необходим хорариум

20 часа (10 сесии)

Кой може да обучава

Външен лектор или експерт с ко – водещ доброволец, преминал 3 - то
или по – високо ниво от системата за обучения на БМЧК

Кой може да участва

Преминал Ниво 1 по същата тема и участвал в минимум една инициатива по темата.

Сертифициране

Областно и национално ниво

Задължения

Планиране и провеждане на презентации в училища;
Активно участие в планирането и осъществяването на инициативи.

НИВО 3

ОБУЧАВАЩИ НА ПРЕЗЕНТАТОРИ

Описание на модула

Обучението надгражда и актуализира знанията по темата, както и уменията за презентиране и разширява инструментариума от подходи при
работа с различни аудитории.

Задължителни елементи,
които трябва да включва

Детайлна, задълбочена и актуализирана информация по темата във
всички нейни аспекти;
Техники и методи за предаване на информация;
Себепознание и самоподготовка;
Лидерски умения;
Умения за екипност и фасилитиране – активна комуникация и владеене
на аудиторията;
Основни теоретични постановки и начини за справяне с конфликтни
ситуации в обучителна среда;
Практика по темата (ако е приложимо за дадената тема);
Теоретична подготовка за структуриране на обучение;
Изготвяне на програма за обучение за презентатори и презентиране в
защитена среда (в рамките на обучението), с цел получаване на обратна
връзка от обучаващите;
Методи и техники за оценка на обучение за презентатори;
Отчетност – защо, какво и на кого отчитаме.

Придобити умения след
обучението

Активно слушане;
Владеене на аудиторията;
Умения за планиране на обучения за презентатори;
Справяне с конфликтни ситуации в обучителна среда;
Презентиране и фасилитиране;
Умения за отчитане.

Правомощия

Да обучават на Ниво 1 и 2;
Организиране на кампании и обучения;
Разработване на програми за обучения;
Предлагане на нови методи за обучения по темата, които да влязат
програмата за обучение;
Създаване на контакти и предлагане на партньорства с други организации, работещи по темата.

Необходим хорариум

30 часа (15 сесии)

Кой може да обучава

Обучител, преминал 4-то Ниво от Системата за обучения на БМЧК.

Сертифициране

Национално ниво

Задължения

Планиране, организиране и провеждане на поне 2 обучения за презентатори.
Подпомагане на презентаторите в планирането на презентации в училище.

НИВО 4

ОБУЧИТЕЛ НА ОБУЧАВАЩИ

Описание на модула

Обучението дава знания и умения за водене на обучения на всички нива от Система на БМЧК

Задължителни елементи,
които трябва да включва

Преминаването през това обучение има 4 етапа:
1. Процедура по кандидатстване по документи – кандидатите се селектират по предварително изготвени критерии за кандидатстване по дадената тема, включващи: хорариум, преминати обучения, квалификация,
опит и т.н.
2. Надграждащо обучение, съдържащо следните теми:
 Специфика на обучението по темата – методически подходи и цели;
 Методи за презентиране - задълбочени знания и техники за прилагане и усъвършенстване;
 Процеси на учене и обучение – как учат хората, как обучаваме по
дадената тема;
 Тенденции за развитие на темата и дейностите по нея—на национално и международно ниво;
 Процес на организиране, планиране и провеждане на обучения на
всички нива;
 Лидерство;
 Екипност;
 Конфликти;
 Отчетност и картотекиране.
3. Практическо прилагане на надграждащото обучение – участие в
национални обучителни събития като:
 Ко – водещ по темата;
 Част от организационния екип – от планирането до отчета на събитието;
4. Самостоятелно водене на обучение (Ниво 3) със супервизия.

Придобити умения след
обучението

Решаване на конфликти;
Планиране и провеждане на обучения на всяко предходно ниво от Системата за обучение на БМЧК.

Правомощия

Обучение на всички предходни нива от Системата на БМЧК;
Участие в разработването на наръчници, помагала и методически разработки;
Участие в екипи за провеждане на национални обучителни събития;
Провеждане на междуобластни обучителни събития;
Създаване на контакти и предлагане на партньорства с други организации, работещи по темата.

Необходим хорариум

Надграждащо обучение – 30 часа – 15 сесии (3 пълни дни)
Практика и супервизия – 30 часа

Кой може да обучава

Външни експерти по отделните теми;
Обучители, преминали този модул с поне 2 - годишен опит и практика
от проведени обучения в рамките на поне 30 часа на година.

Сертифициране

Национално ниво

Задължения

Провеждане на обучения;
Организиране на национални обучителни събития;
Предложения за методически разработки;
Картотекиране на проведените обучения;
Актуализиране на знанията по темата в съответствие с новите тенденции през годините.

