Експерт - Профил 3 - Обучителен курс
Квалификация и умения
Юридическо и/или хуманитарно висше образование и познания, свързани с въпроси от
областта на миграция и убежище. Професионална квалификация в областта на
сигурността и миграцията, придобита в резултат на обучения в международни обучителни
институции.
Общ професионален опит
Минимум 10 г опит в провеждане на обучения, като лектор, включително международен
опит в областта на обучението на правоприлагащите и правозащитни органи. Опит в
изготвянето на учебна документация за нуждите на професионалното обучение и
образование на правоприлагащите и правозащитни органи, в областта на сигурността и
миграцията.
Специфичен професионален опит
Опит в разработването на наръчници и други учебни материали, посветени на темите,
свързани със сигурността и миграцията Опит в работата по национални и международни
проекти, тематично ориентирани към проблемите на сигурността и миграцията.
Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. Разработва и представя за съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обучителен курс, който
има за цел да осигури необходимите професионални знания, умения и
компетенции на полицейските служители за упражняване на правомощия,
свързани с връщането на гражданите на трети държави. Курсът ще бъде разработен
и представен за дистанционна форма на обучение, с възможност разработените
материали да бъдат ползвани и в присъствена форма.
2. Провежда проучване и анализ на нуждите от обучение и анализ на педагогическите
форми за провеждане на обучението. Разработва формализирана анкета с
полицейски служители, чрез която ще бъде определен методическия подход за
представяне на учебния материал в курса. Резултатите от този първи етап ще бъдат
отразени в анализ.
3. На база проведеното проучване адаптира и допълва резултатите от дейности 2
(Опит и практика в някои страни на дестинация и произход –модели/ примери от
Република Гърция, Кралство Нидерландия, Република Хърватия и Република
Ирак.) и 3 (Преглед и анализ на политиката на връщане. Политика на връщане в
новите условия.) и превръщането им в учебните материали, които ще бъдат
съобразени не само с анализа на нуждите на полицейските служители, но и добрите
практики и опит на преподаване от други държави-членки (опитът на Партньор 2,
преподавател в Полицейската академия на Бавария).
4. Ръководи провеждането на две пилотни онлайн обучения. Целта на тези обучения
е не само да се повиши знанието на полицейските служители в областта на
връщането, но и да се апробира разработеният учебен материал.
5. Извършва анализ на разработения учебен материал, въз основа на мнението на
обучаваните в двете пилотни обучения, като същият ще бъде допълнително
адаптиран.
6. Изготвя педагогическо досие, съдържащо методика за провеждане на обучението
по темата, осигуряващо ефективното постигане на обучителните цели.
Педагогическото досие ще бъде използвано от полицейските служители, които ще
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извършват обучението по месторабота по реда на Наредба № 8121з-433/2017 г. за
професионалното обучение на служителите по месторабота в структурите на МВР.
7. Да участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
8. Да изготви заключителен доклад.

Максимално възнаграждение в лева до 14 472.92 лв.
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