
მოხალისეთა ტყის მეხანძრეების კომპეტენციების რუკა
შესავალი
პროექტის პირველი ინტელექტუალური შედეგის ფარგლებში, შეიქმნა კომპეტენტციების რუკა და მოხალისე ტყის მეხანძრეებისთვის
ტრენინგის გზა, პარტნიორი ქვეყნების მოქმედი კანონმდებლობისა და ევროკავშირის შესაბამისი სამართლებრივი რეგულაციების
შესწავლით. მოსამზადებელ ფაზაში ასევე დეტალურად იქნა შესწავლილი კვალიფიკაცია, სასწავლო პროგრამები და პროგრამები
პარტნიორ ქვეყნებში. ჩვენ ასევე ვისარგებლეთ საერთაშორისო მოხსენების მონაცემებით კითხვარის პასუხებით, რომელიც მიმართულია
მოხალისეთა ტრენერებს, ტყის ხანძრის ჩაქრობის ექსპერტებს და ტყის ხანძრის ჩაქრობის მოხალისეებს, რომლებსაც აქვთ საოპერაციო
საქმიანობის გამოცდილება, რაც ასევე არის ჩვენი პირველი ინტელექტუალური შედეგი. პროექტი.

პროექტის მიზანია შექმნას კონკრეტული მოხალისეების პროფილები, რომლებიც ითანამშრომლებენ მოხალისეთა სახანძრო დაცვის
ორგანიზაციებში (რომლებიც არსებობენ ან შეიქმნება თითოეულ ქვეყანაში) მზადყოფნისა და ჩაქრობის ღონისძიებების
ოპტიმიზაციისათვის და, ასევე, მათთან გამკლავებისთვის. ადამიანების მოთხოვნილებები კატასტროფის შემდგომ ფაზაში სასწავლო
გზის მეშვეობით, რომელშიც განსაზღვრულია ძირითადი კომპეტენციები მიღებული ევროკავშირის დონეზე. მოხალისე ტყის
მეხანძრეების სასწავლო გეგმა, რომელიც შექმნილია პროექტის ფარგლებში, აჩვენებს ძირითად კომპეტენციებს, რომლებიც მოქმედებს
ყველა პარტნიორი ქვეყნისთვის. ქვეყნებს შეეძლებათ შეასრულონ და მხარი დაუჭირონ ამ კვალიფიკაციას თავიანთი ეროვნული /

ადგილობრივი კანონმდებლობის ფარგლებში.

ამ კვალიფიკაციისა და ტრენინგის საგზაო რუქაზე დაყრდნობით, პროექტის პარტნიორებმა გადაწყვიტეს შეექმნათ OER პლატფორმა,

რომელიც მოიცავს ყველა თემას.



ევროკომისიის მიერ წინამდებარე პუბლიკაციის მხარდაჭერა არ წარმოადგენს მის პასუხისმგებლობას შინაარსზე, რომელიც ასახავს მხოლოდ
ავტორების შეხედულებებს და ევროკომისია არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი მასში გამოყენებული ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

შედეგი 1 – მოხალისე ტყის მეხანძრის კომპეტენციები და სასწავლო მარშრუტის რუკა

მოდულები თავები/ქვეთავები სწავლის
შედეგები კომპეტენციები უნარები და კომპეტენციები

საერთაშორისო ანგარიშიდან

მოდული 1

მოხალისეთა უნარების
გამოვლენა

მოხალისეების
მოზიდვის
წახალისების სტატუსი

1.1 მოხალისეთა
უნარების გამოვლენა
-მძიმე (ტექნიკური)
უნარები
-რბილი უნარები
(პრობლემის
გადაჭრის უნარი,
გუნდური მუშაობის
უნარი, ადაპტირება,
რთულ ვითარებაში
სიმშვიდის
შენარჩუნების უნარი
სწრაფი რეაქციები,
მოთმინება, გაგება და
მგრძნობელობა

მოხალისეს
შეუძლია ახსნას
მოხალისეთა
უნარების
მნიშვნელობა

დაფიქრდით საკუთარ
უნარებზე

როგორც კურსის შესავალი, ყველა
პარტნიორი შეთანხმდა ამ თემის
შემუშავებაზე, რათა თითოეულ მოხალისეს
გაეცნოს მოხალისის როლისათვის საჭირო
უნარ -ჩვევები და ასახავდეს მის უნარებს



ერთგულება, საღი
აზრი, ნდობა,
გამძლეობა)

1.2 მოხალისეთა
მოზიდვის
წახალისების
სტატუსი

თითოეული
ორგანიზაციის
საჭიროებების
შესაბამისად,
ინოვაციური
გზები
მოხალისეების
მოსაზიდად

დაგეგმეთ და მართეთ მისი
ორგანიზაცია, რომ იცოდეს
როგორ მოიზიდოს ახალი
მოხალისეები

კურსი მიმართულია ტრენერებსა და
მოხალისეებზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ
ტრენერმა და მისმა ორგანიზაციამ ძალიან
მნიშვნელოვანია იცოდეს როგორ მოიზიდოს
ახალი მოხალისეები

მოდული 2
მოხალისე
მეხანძრეების
სამართლებრივი
ჩარჩო - ძირითადი
ცნებების განმარტება

პასუხისმგებლობა:
2.1 ჩაქრობა

მოხალისეს
შეუძლია ახსნას
ჩაქრობის გზები

ახერხებს ჩაქრობას ოსტატობა მანქანებთან და მექანიკურ
ინსტრუმენტებთან მუშაობისას

2.2 პრევენცია
მოხალისეს
შეუძლია ახსნას
პრევენციის გზები

იყენებს პრევენციის გზებს პრევენციის მნიშვნელობა

2.3 სამაშველო
დახმარება

მოხალისეს
შეუძლია
გამოიყენოს
სამაშველო
დახმარება

იყენებს მითითებებს
სამაშველო
დახმარებისთვის

ირველადი დახმარება
ულ - ფილტვის რეანიმაციის
ოსტატობა მანქანებთან და მექანიკურ
ინსტრუმენტებთან მუშაობისას
თანამოძმეების დახმარების სურვილი



მოდული 3
პირადი დამცავი
აღჭურვილობა.
შესაბამისი დაცვის
ინსტრუმენტების
გამოყენების სწავლის
მნიშვნელობა

3.1 პირადი დამცავი
აღჭურვილობა.
( ირადი
უსაფრთხოება)

მოხალისეს
შეუძლია ახსნას
პირადი
უსაფრთხოების
წესები

პასუხისმგებელია მის
პერსონალურ დამცავ
აღჭურვილობაზე

პირადი უსაფრთხოების მოწყობილობების
ცოდნა და მათი სწორი გამოყენება და მოვლა.

3.2 შესაბამისი
დაცვის
ინსტრუმენტების
გამოყენების სწავლის
მნიშვნელობა

მოხალისეს
შეუძლია
გამოიყენოს
პირადი დამცავი
მოწყობილობა

პასუხისმგებელია მის
პერსონალურ დამცავ
აღჭურვილობაზე

პირადი უსაფრთხოების მოწყობილობების
ცოდნა და მათი სწორი გამოყენება და მოვლა.

მოდული 4
გამორთვის
ოპერაციების
კოორდინაცია.
ჩაქრობის
საშუალებები -
ძირითადი ქმედებები
გადაშენებისას

4.1 გამორთვის
ოპერაციების
კოორდინაცია
- ომუნიკაცია
- ახალი
ტექნოლოგიები

მოხალისეს
შეუძლია იცოდეს
როგორ
დაუკავშირდეს
გადაუდებელ
შემთხვევებში
(რადიოკავშირი)

განახორციელეთ
რადიოკავშირი

ყველა ჩართულ ორგანიზაციასთან და
ინსტიტუტთან კოორდინაციისა და
თანამშრომლობის გაუმჯობესების
აუცილებლობა, გუნდური მუშაობა,
დისციპლინა და საგანგებო სიტუაციებში
კომუნიკაციის მნიშვნელობა, ახალი
საკომუნიკაციო ტექნიკა/ტექნოლოგიები

4.2 ჩაქრობის
საშუალება

მოხალისეს
შეუძლია
შეარჩიოს
ჩაქრობის
საშუალება

გამოიყენეთ სწორი
ინსტრუმენტი

ოსტატობა მანქანებთან და მექანიკურ
ინსტრუმენტებთან მუშაობისას

4.3 ძირითადი
მოქმედებების

მოხალისეს
შეუძლია ახსნას
გადაშენების

განახორციელოს
გადაშენება

რთულ ვითარებაში სიმშვიდის შენარჩუნების
უნარი პრობლემის გადაჭრის უნარი
სწრაფი რეაქციები



გადაშენების
პროცესი

ძირითადი
მოქმედებები

ოსტატობა მანქანებთან და მექანიკურ
ინსტრუმენტებთან მუშაობისას

მოდული 5
ტყის ხანძრები -
ძირითადი მიზეზების
ანალიზი, ჩაქრობის
სტრატეგიების
შეფასება და ტყის
ხანძრების მართვის
დაგეგმვა

5.1 ტყის ხანძარი -
ძირითადი მიზეზების
ანალიზი

მოხალისეს
შეუძლია
დაასახელოს ტყის
ხანძრების
ძირითადი
მიზეზები

დაადგინეთ ტყის ხანძრების
ძირითადი მიზეზები

ხანძრების შესახებ უნარებისა და ცოდნის
გაუმჯობესების აუცილებლობა (როგორ
იწყება და როგორ ვრცელდება, სხვადასხვა
ამინდისა და მიწის პირობების მიხედვით)

5.2 ტყეების
ხანძრების ჩაქრობის
სტრატეგიების
შეფასება და
დაგეგმვა

მოხალისეს
შეუძლია
შეაფასოს
სტრატეგიები

ითანამშრომლეთ გუნდის
წევრებთან სტრატეგიის
შესარჩევად

გუნდური მუშაობის უნარი
სცენარის უსაფრთხოების შეფასება -
ამინდის პირობების შეფასება
(განსაკუთრებით ქარი)
ხანძრის ჩაქრობის სხვადასხვა ტექნიკის
გამოყენების მნიშვნელობა და მცენარეების
კატეგორიების ცოდნა და მათი რეაქცია
ცეცხლზე და ხანძრის ქცევაზე (როგორ
გამოვიყენოთ ცეცხლი ტყის ხანძრის თავიდან
ასაცილებლად და მის წინააღმდეგ
საბრძოლველად)



მოდული 6
RescEu - სამოქალაქო
დაცვის ევროპული
მექანიზმი ტყის
ხანძრებში.

ევროკავშირის
სამოქალაქო დაცვის
მექანიზმი

მოხალისეს
შეუძლია ახსნას
რა არის
ევროკავშირის
სამოქალაქო
დაცვის მექანიზმი

ითანამშრომლეთ სხვა
ორგანიზაციებთან

ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდეს
ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის
მექანიზმი, რა არის, როგორ მუშაობს და
რატომ.


