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Обучение в електронна форма
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Обучението „Домашното насилие в гражданскоправен аспект. Психологични аспекти” се провежда
дела и съдебни повъв фиксиран времеви период с темп на усвояване на знанията, предопределен от графика на курса и
мощници

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

изискванията на преподавателите. В програмата на дистанционното обучение е предвидено време за
запознаване с учебните материали от курса и практическа работа (попълване на въпросник, практически задания, обсъждане във форум, виртуална класна стая). За провеждане на обучението се използва уеб-базираната система за електронно обучение на Националния институт на правосъдието.

УЧЕБЕН ПЛАН
Галя Вълкова - съдия в
СРС, командирована в СГС
доц. Павлина Петкова преподавател по клинична и
консултативна психология
към Катедра по психология,
ВСУ “Черноризец Храбър”

ОРГАНИЗАТОР НА
ОБУЧЕНИЕТО
Светла Тодорова
Програмен координатор,
дирекция “Електронно
обучение и информационни ресурси”, НИП
 02 9359 104
todorova@nij.bg

22.03.2021 г. – 28.03.2021 г.
Модул № 1: „Международноправна уредба на домашното насилие, съотнесена към
ЗЗДН“, съдия Галя Вълкова
22-25.03.2021

1. Основни международноправни стандарти за защита от
домашно насилие.
2. Насилие основано на пола.
3. Домашното насилие в контекста на основните човешки
права. Практика на Европейския съд по правата на човека
и Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на
дискриминация срещу жените.
Тези три аспекта ще бъдат съотнесени и сравнени със
ЗЗДН.

26-28.03.2021

Провеждане на практическо/интерактивно занятие по темата

29.03.2021 – 04.04.2021
Модул № 2: „Грижата на съда за детето – жертва на домашно насилие“,
съдия Галя Вълкова
29.0301.04.2021

В този модул фокусът се поставя върху Конвенцията на
ООН за защита правата на детето и стандартите, заложени в
Общ коментар 13/2011 г. КПД ООН.

02-04.04.2021

Провеждане на практическо/интерактивно занятие по темата

Договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 по проект „Превенция и противодействие на
насилието срещу жени и домашното насилие“, изпълняван с финансовата подкрепа на
програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021

www.nij.bg
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Обучение в електронна форма
„Домашното насилие в гражданскоправен аспект. Психологични аспекти”

УЧЕБЕН ПЛАН
05.04.2020 – 11.04.2020
Модул № 3: „Психологични аспекти и фактори на домашното насилие“,
доц. Павлина Петкова
05-08.04.2021

1. Причини и фактори за домашното насилие: психологични, социални, физически, психопатологични.
2. Психологични особености и взаимовръзка между жертвата и насилника.
3. Специфика на циклите във взаимоотношенията между
жертва и насилник.

09-11.04.2021

Провеждане на практическо/интерактивно занятие по темата

Галя Вълкова - съдия в
СРС, командирована в СГС
доц. Павлина Петкова преподавател по клинична и
консултативна психология
към Катедра по психология,
ВСУ “Черноризец Храбър”

12.04.2021 – 18.04.2021
Модул № 4: „Психологично консултиране при домашно насилие”
доц. Павлина Петкова
12-15.04.2021 

1. Психологично консултиране при жертвата и насилника:
индивидуално, семейно и групово.
2. Мултидисциплинарни екипи и принципи на работа в
програмите за психологично консултиране между жертвата
и насилника.

ОРГАНИЗАТОР НА
ОБУЧЕНИЕТО
Светла Тодорова
Програмен координатор,
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Виртуална класна стая

16-18.04.2021

Провеждане на практическо/интерактивно занятие по тема19.04.2021 – 22.04.2021
Заключителен модул

19-22.04.2021 



Попълване на финален въпросник
Попълване на анкета за оценка на обучението
Сертифициране на участниците
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насилието срещу жени и домашното насилие“, изпълняван с финансовата подкрепа на
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