Конференция
“Резилианс: превенция на насилието в училищната общност”
Събитието ще се проведе онлайн
на 24-25.11.2021 г. от 10:00 ч.
В рамките на пет години на проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция на
насилието“ бяха развити професионални общности с над 350 учители, психолози, педагогически
съветници, социални работници, юристи от 8 държави – България, Румъния, Словения, Република
Македония, Молдова, Албания, Сърбия и Латвия, които работиха целенасочено за постигане на
превенция на насилието и създаване на добри отношения между децата, родителите и
професионалистите в училищната общност, въвличане на родителите в училищния живот, промени
в организационната култура в училищата и превръщането им в дружелюбна, приятелска,
приобщаваща среда. В резултат на проекта се създадоха професионални общности, които да
подкрепят професионалното развитие и работа с децата през придобити нови познания за човека,
неговото развитие и промяна, основана на силните страни и ресурси. По време на събитието
партньорите ще споделят своя опит от участието си и добрите си практики и ще обсъдим как те
могат да бъдат по-широко приложени в училищната общност.

ПРОГРАМА

Час

Тема

Място

24
ноември
Официално откриване: В какво се
състоеше проекта и какви резултати
наблюдаваме
10:00 10:45

проф. Нели Петрова-Димитрова
Председател на УС на ИСДП
Борислава Гицова – ИСДП

Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84254947995

Модератор: Петя Димитрова
10:45 –
11:30

Д-р Белинда Хопкинс

https://us06web.zoom.us/j/84254947995

Директор на Transforming Conflict –
Великобритания
Модератор: Петя Димитрова, Звездица
Ковачева
11:30 –
11:45

Почивка
Панелна дискусия: Как изглеждаше
напредъкът

11:4512:30

Фокус върху подобрено общуване
между деца, деца и учители, деца и
родители
Модел на Резилианс подход в Латвия
(видео с английски субтитри (2min),
което показва проекът създаден от
децата
- интервю с младежки лидери за опитът
им през проектът
Джейна Хелдберга – координатор
„Resilience center “, Латвия

https://us06web.zoom.us/j/84254947995

Фокус върху развиване на умения у
учителите
Модел на Резилианс подход в Словения
Катя Бернард
The Association for a better world,
(Словения)
Модератор: Звездица Ковачева,
Борислава Гицова
12:30 –
13:00

Вашите въпроси
Дискусия

13:00 –
14:00

Почивка
Ресторативни практики в училищната
общност. Подкрепа на професионалната
общност

14:00 15:00

Модел на Резилианс подход в Албания
Борана Ласаж
Tirana Legal Aid Society (TLAS)
Албания

https://us06web.zoom.us/j/84254947995

Развиване на учителска общност –
Резилианс подход в училищната общност
Проф. Нели Петрова
Институт по социални дейности и
практики, България
Ресторативнен модел за подобряване
на взаимоотношенията в училищната
общност
Звездица Ковачева – ИСДП
Модератор: Борислава Гицова, Петя
Димитрова
15:0015:15

Почивка
Панелна дискусия: Как Резилианс
подход може да стане част от всяка
класна стая

15:15 16:15

Резилианс подход и разиване на
емпатия в класната стая – мнението на
децата, родителите и учителите
Даниела Боска (Gheorghe)
Изпълнителен деректор на Федерацията
https://us06web.zoom.us/j/84254947995
на НПО за деца, Румъния
Учителско-родителска общност:
Резилианс в ситуация на пандемия
Мариана Яначевци
Директор Association for Child and Family
Empowerment – ISS Moldova (Молдова)
Модератор: Петя Димитрова, Борислава
Гицова

16:00 –
16.30

Вашите въпроси

25
ноември
10:00 –
11:00

Planning resilience or resilient planning?
Reflection for the role of teachers and
social professional"

Марко Юлс – изследовател от
Университета в Триест, Италия
Панелна дискусия: Учителите споделят:
Полезни практики за развиване на
Резилианс при учениците, промяна на
взаимоотношенията в училище
Промяна на взаимоотношенията в
училище за постигане на сигурна и
безопасна среда – прилагане на нови
подходи, нови умения в работата с
децата в училище и създаване на мрежа
от съмишленици
Саша Стефанович – Изпълнителен
директор Национална мрежа за децата,
Сърбия – MODS
11:00 12:00

https://us06web.zoom.us/j/84254947995
Позитивно родителство и прилагане на
Резилианс подход в Македония
Видео с проектите на децата и
интервюта с експерти участвали в
проекта
Презентация
Йорданка Трайковска
Координаторка на проекти и на СОС
телефонот за деца и млади
Прва детска амбасада во светот Меѓаши
– Република Македонија
Македония
Модератор: Звездица Ковачева, Петя
Димитрова

12:00 –
12:15

12:15 –
13.00

Почивка
Въздействие и ефективност
Външен оценител на проекта – Стоян
Михайлов
Закриване: Как да продължим напред
Модератор: Борислава Гицова, Звездица
Ковачева

https://us06web.zoom.us/j/84254947995

Научете повече в онлайн конференцията
“Резилианс: превенция на насилието в училищната общност"

Събитието е подходящо за учители и училищни екипи и представители на
РУО, НПО които искат да:


разберат защо е важно да се учим да развиваме силните страни на децата;



научат какво помага на един учител да работи за развиване на силните
страни в учениците;



чуят съвети за развиване на силните страни в различен контекст;



си представят как още може да изглежда партньорството между учители,
родители и деца.

Повече за проекта "Укрепване на силните страни на децата за превенция на
насилието"
Проектът " Укрепване на силните страни на децата за превенция на насилието"
се реализира в партньорство с Association for Child and Family Empowerment "Ave
Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the

World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil,
(Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия), The
Association for a better world, (Словения) и Tirana Legal aid society (TLAS) (Албания) и
Институт по социални дейности и практики. Проектът се реализира с финансирането
на Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г.


Разработена и приложена в 8 държави общо споделена концептуална рамка
за превенция на насилие над деца, основана на техните силни страни и
опори, на общо разбиране и прилагане



Детско участие в процеса по превенция на всички видове насилие в училище



Въвличане на родителите – преки и непреки участници за промяна на
нагласите и отношенията към децата и младите хора, основани на разбиране
и диалог.



Информирана широката общественост за достатъчно добро родителстване,
добро третиране на децата в семейството и училището,.

Според валидните дании, които имаме до момента:


Обхванати над 350 професионалисти и създадени професионални общности
за разпространение на информацията за Резилианс подхода и как тази
концепция се прилага в практиката



Над 150 ученици, които са подготвени като водещи и участници в обучения,
уъркшопове, дискусионни срещи, групова работа



Над 60 ученици участвали в разработване и изпълнение на свои проекти за
превенция на насилието и позитивна среда в училище

