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Преодоляване на пропуските 
между заинтересованите страни  
в образованието чрез медиация   

 

Образователна медиация е една европейска 

инициатива с намерение да обедини в 

многоезична рамка правни изисквания, знания 

и умения, качества и личностни черти на 

образователните медиатори и да разработи 

обучителни програми за медиация и медиация 

между връстници 

През последните години се наблюдават ниски 

академични резултати на всички образователни нива. 

Това се дължи, в съчетание и с други причини, на 

сериозни проблеми в процеса на обучение, както и на 

конфликти между различните участници в 

образователния процес, което определено оказва 

влияние на резултатите от обучението и на ранното 

напускане на училище. На ниво Европейски съюз 

медиацията, като начин за справяне с проблемите, е 

определена само в D2008/52/EO, но се отнася за 

медиацията като цяло. Образователната медиация не 

се споменава, ето защо всяка страна самостоятелно 

регулира този процес. Следователно, общата цел на 

проекта е да обедини в една многоезична рамка 

законови изисквания, знания и умения, качества и 

личностни черти на образователните медиатори; да 

разработи обучителни програми за медиация и 

медиация между връстници, както и да събере 

работещи практики в образователната медиация.
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Партньорството в проекта 
„Образователна медиация“ е 
насочено към развитието на 
две образователни програми 
за обучение - за 
образователни медиатори и 
връстници-медиатори, което 
ще доведе до 
професионално развитие  на 
преподаватели и персонал и 
същевременно ще ги 
подкрепи при по-доброто 
справяне със социалното 
включване и разнообразие. 
Програмите щe  предоставят        
разнообразни и адаптирани 
обучения чрез иновативен и 
интегриран подход за 
социално включване на 
всички заинтересовани 
страни, свързани с 
образователния процес. 
Събраните добри практики в 
образователна медиация ще 
предоставят нови 
възможности за 
преподавателите за справяне 
с ранното отпадане от 
училище и ученици в 
неравностойно положение. 
Придобитото знание относно 
законодателната рамка на ЕС 
в сферата на 
образователното 
посредничество ще засили 
сътрудничеството между 
всички участници в 
училищата, както и със 
семействата и други 
заинтересовани страни. 
Използвайки разработените 
по време на проекта 
дейности, обучителни 
програми за образователна 
медиация за възрастни и 
ученици и събиране на добри 
практики, преподавателите 
ще могат да придобият 
знания, да подобрят 
уменията и навиците за 
обучение за справяне на 
обикновено асоциирани като 
конфликтни и трудни 
ситуации. 

                           
                         

 
 

 
Цели: 

• Консолидиране на законодателните 

изисквания за образователните 

медиатори в страните партньори въз 

основа на нуждите и контекста, за да 

ги допълни с други успешни 

инициативи за подобряване на 

образователните им условия. 

• Повишаване на професионалните 

знания и умения на преподавателите 

чрез обучение за изграждане на 

капацитет по образователна 

медиация. 

• Засилване на социалното включване 
и активното участие на учениците в 
образователния процес чрез 
медиация между връстници. 

• Консолидиране на опит и работни 

практики в образователната 

медиация. 

• Развитие на способността за 

комплексно решаване на проблеми и 

критическо мислене на 

заинтересованите лица в 

образованието за подобрена 

комуникация. 

• Повишаване на осведомеността 

относно образователните проблеми 

и преодоляване на бариерите при 

общуване чрез толерантност и 

подходяща комуникация. 

• Снабдяване на преподавателите със 

съвременни инструменти и практики 

за подкрепа на учениците при 

решаването на сложни проблеми.
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Партньорство 
Регионално управление на образованието – София-град (Координатор) 

БЪЛГАРИЯ 

Aproximar, Cooperativa De Solidariedade Social 

ПОРТУГАЛИЯ 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia 

РУМЪНИЯ 

Magenta Consultoria Projects Sl 

ИСПАНИЯ 

Stimmuli For Social Change 

ГЪРЦИЯ 

Know and Can (Ltd) 

БЪЛГАРИЯ 

 
Какво е изпълнено към момента? 
Инструмент за проверка на законодателната рамка и предоставяните услуги 
свързани с образователната медиация в страните от ЕС с акцент върху 
страните-партньори. 
Основната цел на инструмента за скрининг е да предостави проучване на текущата ситуация 
относно съществуващите закони, политики, теории и аспекти на образователната медиация. 

Инструментът за скрининг ще служи като вдъхновяваща и информативна база за 

разработването на програми за обучение за образователни медиатори и медиатори на 

връстници, както и за оценка на събраните добри практики в образователната медиация. 

Каква е следващата стъпка? 
                          Сборник с практики по образователна медиация. Партньорството очертава 

                          настоящите практики и подходи, използвани за медиация в образованието. Ще 

                          бъде направено сравнение между методите и подходите, предоставени в 

                          страните партньори, с акцент върху сходствата и разликите, но най-вече кое 

                          работи и кое не в различните конфликтни ситуации. 
 
ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА НА ПРОЕКТА: 

www.edumed-initiative.eu/ 
 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма 

Е+. Тази публикация отразява само вижданията на автора и Комисията не 

може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, 

съдържаща се в нея. 
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