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Introducere 
 
 

„O bună practică nu înseamnă numai o practică bună, ci  o practică care a dovedit că 
funcționează bine și produce rezultate bune și prin urmare este recomandată drept model. 

Este o experiență de succes care a fost testată și validată, în sensul larg, care a fost repetată 
și merită să fie partajată astfel încât să poată fi adoptată de un număr mai mare de 

oameni”. 
 
 
Scopul acestei activități este o colecție de materiale educaționale și abordări pentru 
medierea în instituțiile educaționale, menită să ofere educatorilor cunoștințe profesionale 
noi și abilități noi de rezolvare a conflictelor.  
 
Pe de altă parte, pe baza acestei activități, educatorii își vor putea crea propriile abordări și 
instrumente utilizându-le pe cele deja existente și fiind conștienți de avantajele, 
dezavantajele, oportunitățile și amenințările reprezentate de acestea.  
 
Aspectul important este acela că documentul de față furnizează o comparație între 
metodele și abordările livrate în țările partenere cu accent pe asemănări și deosebiri, dar 
mai ales ceea ce funcționează și ceea ce nu funcționează în diferite situații de conflict.  
 
Mai mult, și cursanții vor beneficia de această colecție deoarece profesorii lor le vor 
prezenta practicile și îi vor încuraja să ia o poziție activă în ceea ce privește rezolvarea 
situațiilor conflictuale de zi cu zi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  La Nave 

Țara:  Spania 

Poziția și rolul contribuabilului:  

Adresa e-mail:  info@lanavemadrid.com 

Website: lanavemadrid.com 

2. Prezentarea generală a activității  

Titlul activității:  
 
I JORNADAS DE MEDIACIÓN ESCOLAR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. ANDREA APP – NECTAR 
ESTUDIO 

Tipul:  
 
Eveniment online. 

Data:  
 
Organizat pe 2 iulie 2020, între orele 10.00 - 13.30 și stocat în pentru accesare ulterioară. 

Scopul activității: 
 
Scopul acestui eveniment este acela de a reuni profesionişti din domeniul educației pentru a le 
împărtăși cunoștințe și a aprofunda cele mai recente provocări apărute în cursul pandemiei de 
Covid-19. 

Publicul țintă (beneficiarii): 
 
Această activitate este gândită pentru fiecare profesionist din domeniul educației care este 
implicat sub orice formă în coabitarea cu cursanții la școală.. 
Acest eveniment este organizat de Agenția Nectar care a dezvoltat o aplicație (Andrea) de 
urmărire și sprijinire a cazurilor de bullying în școală și de alte șase cadre didactice și mediatori 
care sau implicat participând în calitate de oratori. 
 

 

Scurtă introducere:  
Aceste seminarii au fost organizate după perioada de carantină de trei luni care a fost 
instituită în Spania. Într-o situație în care tehnologia a căpătat un rol și mai important decât 



 
 
 
 
 

 
 

 

înainte, provocarea legată de cum să minimizăm riscurile asociate acesteia și cum să 
maximizăm beneficiile sale ca instrument pentru mediere a devenit mai importantă. 
Această activitate a constat în cinci discursuri susținute de profesioniști care au discutat 
despre abilitățile, uneltele și metodologiile pentru mediere. Aceste discuții au avut loc în cursul 
unei dimineți, în seturi de câte treizeci de minute fiecare, între orele 10.00 - 13.00.  
 

Localizare/acoperire geografică: 
 
Aceste seminarii au avut loc în Spania, deși diseminarea online și înregistrarea pentru 
streaming au permis tuturor persoanelor cu conexiune la internet și care înțeleg limba 
spaniolă să le urmărească. 

Abordarea metodologică: 
 
Pentru rezolvarea acestui aspect, diferiții oratori au adunat cunoștințele lor anterioare și au 
studiat aceste scenarii noi aplicând contextul respectiv. 
Ulterior, au furnizat urmăritorilor o videoconferință în care au fost expuse toate informațiile, 
dar fără a oferi participanților la eveniment șansa de a participa direct. 

Resursele necesare: 
 
Conexiunea la internet și gestionarea unei aplicații de videoconferințe au fost necesare pentru 
derularea acestor seminarii. În plus, ar fi de asemenea necesar să se acorde o atenție generală 
medierii privind bunăstarea și medierii educaționale pentru a face participanții să fie interesați 
de subiect. 

Durata: 
 
Această activitate durează trei ore și jumătate. 

Validarea: 
 
Transmisiunea video a acestor seminarii a fost urmărită de șase ori, însă nu există nici o 
evidență disponibilă a numărului de persoane care au participat la transmisiunea în direct, nici 
nu avem acces la vreun feedback acordat. 

Impactul:  
 
Deși nu putem face presupuneri fără a avea toate informaţiile, profesioniștii implicaţi au 
abordat subiecte interesante, car pot să fi condus la un rezultat pozitiv pentru toți cei care au 
urmărit seminariile, precum și la o oportunitate de învățare a unor noi aspecte pentru o 
implementare ulterioară în școli.  

 
 
Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
Dat fiind faptul că acesta este un eveniment online beneficiază de o acoperire vastă, furnizând 
și subtitluri și organizând un eveniment similar cu oratori și profesioniști și din alte țări.  



 
 
 
 
 

 
 

 

 

În caz de replicare a acestei activități în mai multe țări, ar trebui să existe o comunicare bună 
între reprezentanții tuturor acestor locuri pentru a avea o linie de discurs comună care ar fi 
utilă pentru contextul tuturor țărilor participante. 

Concluzie: 
 
O pandemie mondială a schimbat modurile în care sunt realizate unele activități de bază. Una 
dintre acestea este educația, care a trebuit să integreze noi moduri de predare, de învățare și 
de interacțiune. Dat fiind faptul că utilizarea tehnologiei în acest scop poate aduce un peisaj 
diferit, cadrele didactice și alți profesioniști trebuie să se pună la curent și să fie pregătiți să 
facă față provocărilor pe care le poate aduce un astfel de demers și să profite la maximum de 
el. Atunci când vorbim despre mediere, aceasta devine chiar mai importantă deoarece este un 
element de bază pentru relaționarea cu ceilalți, dar depinde și de felul în care sunt construite 
și tratate relațiile respective. Faptul de a avea experți care studiază această scenă nouă și își 
împărtășesc cunoștințele reprezintă fără îndoială un rezultat pozitiv pentru evoluția în 
disciplinele educaționale. 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  IES Sobradillo de Santa Cruz de Tenerife 

Țara:  Spania 

Poziția și rolul contribuabilului: Liceu Public 

Adresa e-mail:   

Website: www.ieselsobradillo.com 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
 
Dramatización de un caso real de Mediación Escolar (Joc de rol privind o situație reală de 
mediere) 

Tipul:  
 
Aceasta este o practică a jocului de rol între elevii și profesorii unui liceu, înregistrată și 
încărcată pe YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4&feature=emb_title 

 
Data:  
A fost încărcată în noiembrie 2015 

Scopul activității: 

https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4&amp;amp;amp;amp;amp;feature=emb_title


 
 
 
 
 

 
 

 

 
Această activitate urmărește să clarifice mai bine ce înseamnă medierea și cum funcționează 
atunci când apare o problemă în școală, atât pentru comunitatea lor specifică cât și pentru 
publicul larg. 

Publicul țintă (beneficiarii): 
 
Această activitate se adresează în primul rând elevilor și cadrelor didactice care fac parte din 
comunitatea liceală, și în al doilea rând tuturor celor care urmăresc videoclipul rezultat.  
Părțile implicate în aceasta sunt trei reprezentanți ai elevilor, cadre didactice și facilitatorii 
medierii. 

Scurtă introducere:  
 
Medierea este un instrument foarte util nu numai pentru rezolvarea conflictelor atunci când 
apar acestea, ci și pentru a înțelege de unde provin acestea și cum se dezvoltă. Cu toate 
acestea, este adevărat că sistemul penitenciar este încă ales uneori în primul rând atunci când 
ceva nu merge bine.  
Cu acest joc de rol, elevii și profesorul lor înfățișează cum caz real în care a fost utilizată 
medierea, reușind să o înțeleagă mai bine sau sperând ca exemplul lor să îi ajute pe alții care 
s-ar putea să nu înțeleagă întrutotul medierea și cum funcționează aceasta.  
 

Localizare/acoperire geografică: 
 
Această activitate a fost dezvoltată într-un liceu, dar s-a răspândit în întreaga țară prin 
intermediul YouTube și al unei reviste „diariodemediacion.es”. 

Abordarea metodologică: 
 
Abordarea metodologică utilizată a constat într-un joc de rol la care au participat elevii 

implicaţi în proiect și în înregistrarea unui clip și încărcarea acestuia online.  

Activitățile care au condus la producerea acestui video sunt complet participative, deși atunci 
când vine vorba despre vizionarea acestuia și despre concluziile care pot fi trase din acesta, 
singura participare permisă este interacțiunea privitorilor prin intermediul platformei. 

Resursele necesare: 
 
Pentru implementarea acestei activități aveți nevoie de echipament de înregistrare, atât din 

punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere al resurselor umane, un grup de persoane 

care sunt interesate și o persoană cu cunoștințe despre mediere care să asigure regia.  

Acesta poate fi multiplicat ușor, atât timp cât școala sau entitatea educațională dispune de 

resursele tehnice care sunt necesare pentru înregistrarea unui clip și încărcarea acestuia 

online. 

Durata: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Nu cunoaştem durata exactă a procesului de înregistrare, dar acest clip are o durată de 36:31 

minute. Însă putem deduce că procesul de mediere poate să fi durat mai mult.  

Validarea: 
 
Nu a fost validat propriu-zis, dar faptul că a fost publicat ar putea fi perceput drept un 

feedback pozitiv. 

Impactul:  
 
Clipul încărcat a fost vizitat de peste 39.000 persoane, ceea ce ne face să credem că a fost 

utilizat în mod pozitiv de comunitatea educativă și că a ajutat membrii comunității să 

înțeleagă mai bine ce este medierea. 

Lecțiile învățate: 
 
Mesajul cheie din această activitate este cât de utilă este medierea atunci când vine vorba să 

ajungem la rădăcina conflictelor care apar, și cât de mult ne-am putea îmbunătăți starea de 

bine la școală dacă am începe să generalizăm implementarea medierii cât mai mult posibil. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
 
Atunci când vine vorba despre răspândirea sa în mediul online, dacă profilurile media potrivite 

ar încărca un video precum acesta, clipul respectiv ar putea ajunge la mai multe persoane. Din 

punct de vedere al producției, aceasta ar putea fi multiplicată la o scară similară deoarece 

aveți nevoie de un mediu controlat și nu prea ar avea sens să faceți acest lucru în afara 

instituției de învățământ. 

 

Concluzie: 
 
Această activitate este destul de completă atunci când vine vorba despre mediere. Aceasta 

ajută multe persoane să reușească să vadă o situație posibilă legată de modul său de 

funcționare, să fie în contact cu dinamica urmărită și cu instrumente utile pentru rezolvarea 

problemelor și pentru o mai bună înțelegere a acesteia. Pentru elevii care au jucat un rol în 

această producție, aceasta s-ar putea să fi fost de ajutor pentru a înțelege mai bine și a se 

implica mai mult în mediere. Prin urmare, această activitate a fost utilă în două moduri 

diferite. 



 
 
 
 
 

 
 

 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:   C.E.I.P Lorenzo Medina 

Țara:   Spania 

Poziția și rolul contribuabilului:  Școală publică primară și elementară 

Adresa e-mail:  13003221.cp@edu.jccm.es 

Website:  http://ceip-lorenzomedina.centros.castillalamancha.es/  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
 
Proyecto de Mediación Escolar (Proiect de mediere educațională pentru școală). 

Tipul:  
 
Este un proiect de mediere care urmează să fie implementat în școală. 

Data:  

Documentul aferent a fost publicat în august 2016, deși același proiect fusese utilizat anterior. 

Scopul activității: 
 
Obiectivul acestei activități este acela de a implementa un Model de mediere în care elevii din 
clasele a 5-a și a 6-a să joace un rol activ în medierea conflictelor între colegii lor cu cadrul 
didactic responsabil. 

Publicul țintă (beneficiarii): 
 
Această activitate care debutează cu formarea necesară pentru elevii voluntari care doresc să 

devină mediatori, se adresează elevilor în mod direct și în mod indirect întregii comunități 

educaționale.  

Pentru dezvoltarea acestei activități, este necesară implicarea elevilor și a cadrelor didactice. 
 

Scurtă introducere:  
 
Contextul în care este dezvoltat acest proiect este prezența utilă a colegilor într-un proces de 

mediere, deoarece ei împărtășesc de obicei mai multe puncte în comun decât un cadru 

didactic cu elevii săi.  

Acest proiectul apare ca o oportunitate de exploatare a acestor posibilități în numele 
bunăstării în școală, urmărind implementarea acestuia cel puțin pe durata unui an școlar.   

http://ceip-lorenzomedina.centros.castillalamancha.es/


 
 
 
 
 

 
 

 

Localizare/acoperire geografică: 
 
Acest proiect a fost implementat în școala care l-a propus. 

Abordarea metodologică: 
 
Pentru implementarea acestui proiect va exista o fază de formare în care elevii urmează să 

beneficieze de formare privind medierea de la egal la egal pentru a putea implementa 

conținutul respectiv monitorizând totodată felul în care se dezvoltă. 

Este un proces integral participativ deoarece elevii care se implică în proiect trebuie să fie 
voluntari și dornici să participe activ la acesta, la fel ca și cadrele didactice care susțin 
procesul. 

Resursele necesare: 
 
Pentru implementarea acestei activități aveți nevoie doar de o echipă formată din persoane 

care au cunoștințele, timpul și voința necesară pentru executarea acestei activități.  

Activitatea poate fi replicată ori de câte ori doriți, iar odată ce aveți o echipă de cadre 

didactice, pasul următor care este necesar este motivarea elevilor să participe la acest proces.  

Durata: 
 
Această activitate se întinde cel puțin pe durata unei jumătăți de an școlar. 
 

Validarea: 
 
Nu putem avea acces la raportul de evaluare pentru a conchide asupra modului în care a fost 
validat. 
 

Impactul:  
 
Deși nu avem un raport, implementarea proiectului de mai multe ori ar putea însemna că are 
un rezultat pozitiv în comunitatea școlară. 
 

Lecțiile învățate: 
Acest proiect ne face să ne gândim la oportunitățile pe care le poate aduce consolidarea 
medierii între colegi, nu numai pentru rezolvarea problemele, ci și pentru ca elevii să 
interacționeze mai mult unii cu alții și cu mediul lor social. 
 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Acest proiect ar putea fi replicat în orice altă școală și ar putea fi implementat ca un aspect al 

planului legislativ național. 

Pentru ca acest proiect să reușească în situația respectivă, ar fi necesar un studiu prealabil 
pentru elaborarea unui plan de bază care se poate aplica fiecărui tip de școală, cu spaţiu 
pentru adaptări specifice care pot fi necesare. 
 

Concluzie: 
 
Acest proiect  întruchipează un instrument cu adevărat puternic și oferă elevilor cunoștințele și 
puterea necesare pentru rezolvarea conflictelor într-un mod cuprinzător și pașnic, ajutându-i 
să fie mai pregătiți și să își controleze mai bine experiența emoțională și apartenența la 
comunitate. 
 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:   IES Ausiàs March de Manises 

Țara:  Spania 

Poziția și rolul contribuabilului: José Ignacio Magdalena, cadru didactic al liceului public 

Adresa e-mail:   

Website:  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
 
Encuentros de Alumnado Mediador (Întâlniri pentru elevii mediatori). 
 

Tipul:  
Întâlniri periodice în diferite licee din Comunitatea valenciană. 

Data:  
Ultima dată decembrie 2020 
 

Scopul activității: 
Scopul acestor activități este crearea unei rețele în rândul elevilor în care îi să își poată 
împărtăși experiențele și să învețe unii din practicile celorlalți. 

Publicul țintă (beneficiarii): 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

Această activitate se adresează în mod specific tuturor elevilor care joacă un rol activ în 

procesele de mediere din liceele lor, precum și cadrelor didactice și unor influențe politice. 

Scurtă introducere:  
 
Aceste activități abordează provocarea legată de faptul de a transforma medierea într-o 

competență transversală în cât mai multe școli cu putinţă. Elevii care iau parte la procesul de 

transformare a medierii într-o unealtă centrală în centrele lor se întâlnesc periodic unii cu alții, 

discută despre unele dintre subiectele existente legate de experiența umană în general, își 

împărtășesc cunoștințe despre mediere și beneficiază de o activitate de timp liber și se bucură 

de aprecierea muncii lor voluntare.  

Localizare/acoperire geografică: 
Această activitate reunește elevii din comunitatea valenciană, din regiunea spaniolă Valencia. 

Abordarea metodologică: 
 
În cursul acestor întâlniri, elevii beneficiază de ateliere de lucru, de discuții pe subiectele alese 

pentru ediția respectivă precum și de timp de lucru și de partajare a experiențelor între ei.  

Este un proces complet participativ în care ei pot învăța, partaja și își pot dezvolta propriile 
rezultate. 

Resursele necesare: 
 
Pentru implementarea acestor activități ar fi necesară o echipă de organizare. La urma urmei, 

ar fi necesare resurse economice pentru transportul elevilor dintr-un loc într-altul și un loc fizic 

unde aceștia ar putea fi adunați. 

Acest tip de întâlniri ar fi cu atât mai reușit cu cât sunt mai motivați elevii care participă.. 

Pentru consolidarea acestui lucru ar fi întotdeauna interesant să li se ofere mult spațiu pentru 

a decide ei înșiși și să sugereze activități și subiecte de tratat. 

Durata: 
Această activitate durează o zi și a fost efectuată periodic timp de câțiva ani. 

Validarea: 
Aceste întâlniri au fost acoperite de presă beneficiind de comentarii foarte bune. 
 

Impactul:  
 
Citind știrile care relatează despre aceste întâlniri se poate vedea că ele au un impact cu 
adevărat bun în situația medierii în general și în coexistența în școală a centrelor care 
participă. Ele consolidează totodată medierea pentru a o include pe agenda politică 
păstrându-i dinamismul. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Lecțiile învățate: 
 
Cu această activitate putem învăța că promovarea participării în rândul elevilor are un efect 
cu adevărat pozitiv asupra determinării unui angajament mai puternic dintre elevi și colegii 
lor, dar și în cazul comunității lor mai generale creând spațiu pentru inovație și progres. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
Această activitate ar putea fi realizată la orice scară. Ar fi interesant să avem astfel de întâlniri 

în toate regiunile, la nivel național, dar și între reprezentanții Uniunii Europene sau chiar la 

scară mondială.  

Aceste evenimente mai ample ar fi mai dificil de organizat, dar ar reprezenta o oportunitate 
incredibilă de partajare și de creștere. 

Concluzie: 
 
Organizarea acestor întâlniri arată implicarea Comunității Valenciene în ceea ce privește 
medierea și crearea unui sistem de învățământ sănătos, oferind elevilor săi oportunităţi 
excelente de a se dezvolta individual și colectiv. 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Școala Profesională Pro-Mediere și Școala de Profesori și Profesioniști din domeniul 

Culturii 

Țara:  Spania 

Poziția și rolul contribuabilului: Centrul Pedagogic parte a Instituţiilor de mediere recunoscute 

de Ministerul Justiției 

Adresa e-mail:  secretaria@promediation.com 

Website:  www.promediacion.com  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
 
Taller de Mediación Escolar (Atelier de Mediere Educațională) 

Tipul:  
 
Eveniment de formare pentru cadrele didactice care doresc să fie implicate în procesul de 
mediere din şcolile lor. 

Data:  
 

http://www.promediacion.com/


 
 
 
 
 

 
 

 

octombrie 2016 
 

Scopul activității: 
 
Scopul acestei activități este acela de a oferi cadrelor didactice formarea necesară pentru a 
media în mod eficient. 

Publicul țintă (beneficiarii): 
 
Această activitate este concepută pentru cadrele didactice și implică profesioniști din 
domeniul medierii care vor furniza conținutul formării. 

Scurtă introducere:  
 
Dat fiind faptul că nu este obligatorie, nu toate şcolile au un plan de mediere de urmat, și de 

multe ori este din cauză că nu dispun de profesioniști instruiţi în rândul personalului lor. Aceste 

ateliere de lucru sunt dezvoltate pentru educatori în încercarea de a schimba această realitate 

și de a facilita răspândirea medierii ca și componentă transversală în fiecare centru.  

Această activitate a fost efectuată pentru 10 ore împărţite în două zile. 

Localizare/acoperire geografică: 
 
Acest atelier de lucru a fost susţinut la Alicante. 
 

Abordarea metodologică: 
 
Metoda aplicată în această activitate este furnizarea informațiilor de bază, urmată de o 
aplicare practică pentru fixarea informațiilor primite. 
 

Resursele necesare: 
 
Pentru implementarea acestei activități am avea nevoie de o echipă de profesioniști dornici să 

elaboreze conținutul care trebuie furnizat, de un spațiu fizic pentru susținerea cursului și de 

unele medii de diseminare pentru a ajunge la un public larg. 

Durata: 
 
Această activitate durează două zile. 

Validarea: 
 
Nu avem acces la niciun raport de evaluare pentru a evalua validarea acestei activități. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Impactul:  
 
Deși nu avem niciun raport pentru a susține impactul acestei activități, orice oportunitate de 
formare care ajută cadrele didactice să medieze sau să instruiască alți colegi mediatori în 
școlile lor are un impact pozitiv direct în întreaga comunitate educațională. 
 

Lecțiile învățate: 
 
Mesajul cheie care se desprinde din această activitate este importanţa vitală a faptului de a 
avea o formare de calitate pentru cadrele didactice în ceea ce privește medierea, deoarece 
acesta este un aspect de bază al voinţei de a începe implementarea medierii în comunitatea 
educațională. 
 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
 
Activitatea ar putea fi dezvoltată ori de câte ori dorim.  

La fața locului, acest atelier de lucru ar putea fi extins la o scară mai amplă fiind susținut de 
mai multe ori și în multe alte locuri, dar grupurile nu ar trebui să fie prea mari pentru a 
beneficia de o experiență de formare de calitate. Cu toate acestea, dată fiind situația actuală 
cauzată de pandemie, și încercând să îl facem mai accesibil și mai amplu, acesta ar putea fi 
dezvoltat sub forma unui curs online. 
 

Concluzie: 
 
În concluzie, primul pas care trebuie făcut când vine vorba despre dezvoltarea unei prezenței 
mai ample a medierii în sistemul educațional, constă în instruirea cadrelor didactice în această 
privință. În caz contrar, nu poate fi îndeplinit niciun plan, prin urmare unul dintre pilonii de 
bază constă în investirea în ceea ce ar trebui să fie în mod evident instruirea profesională 
pentru cadrele didactice. 
 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Guvernul din Valencia 

Țara:  Spania 

Poziția și rolul contribuabilului: Instituția Oficială de Guvernământ Autonom 

Adresa e-mail:   

Website:  http://www.ceice.gva.es/es/web/educacion  

2. Prezentarea generală a activității    



 
 
 
 
 

 
 

 

Titlul activității:  
 
Creación de la Figura de Coordinador o Coordinadora de Igualdad y Convivencia (Crearea 
figurii coordonatorului privind egalitatea și coexistența școlară în fiecare școală publică). 
 

Tipul:  
 
Este o măsură legislativă. 
 

Data: 2015 
 

Scopul activității: 
 
Scopul acestei măsuri este garantarea inovării și sprijinul pentru consolidarea coeducației și a 
medierii. 

Publicul țintă (beneficiarii): 
 
Fiecare persoană care este parte din comunitatea educativă este beneficiară a acestei măsuri 
și a consecințelor acesteia. 

Scurtă introducere:  
 
Coeducația și Medierea sunt două componente cheie ale unei educații de calitate, dar sunt 
adesea prezentate drept recomandări pe care ar trebui să le urmeze instituțiile de învățământ 
în loc să fie măsuri obligatorii. În acest context, Comunitatea Valenciană a mers mai departe 
articulând această prezență obligatorie a unui profesionist ar cărui rol este să se asigure că 
sunt îndeplinite aceste aspecte. 

Localizare/acoperire geografică: 
 
Această lege se aplică tuturor şcolilor publice din Comunitatea Valenciană. 

Abordarea metodologică: 
 
Oferind formarea necesară cadrelor didactice și creând această figură, Guvernul se asigură că 
va exista o persoană a cărei datorie va fi coordonarea planurilor privind egalitatea și 
medierea, și care se va asigura că acestea sunt bine dezvoltate. 

Resursele necesare: 
 
Pentru implementarea acestei legislații, sunt necesare resurse economice și de timp pentru a 

ne asigura că fiecare cadru didactic care acoperă rolul respectiv este instruit corespunzător.  

Administrația publică trebuie să efectueze o activitate minuțioasă pentru organizarea și 
implementarea acestei măsuri în fiecare școală, dar atât timp cât se face acest lucru singura 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

provocare ar fi păstrarea inspecțiilor periodice care ar trebui să fie efectuate deja fără această 
figură. 

Durata: Această măsură durează până la reformarea legii. 

Validarea: 
 
Nu există pentru moment acces la rapoarte de evaluare  pentru validarea acesteia. 

Impactul:  
 
Existența acestei figuri are un impact pozitiv dublu. Pe de-o parte, aceasta se asigură că se va 
face ceea ce este necesar din punct de vedere al educației sociale și al consolidării bunăstării în 
școală și organizează mai clar timpul și sarcinile cadrelor didactice care lucrează în fiecare 
centru. 

Lecțiile învățate: 
 
Ce am putea extrage din această măsurătoare este viabilitatea și eficacitatea creării acestui 
tip de măsurători pornind de la un nivel legislativ. 
 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
 
Acest pas ar putea fi replicabil în fiecare zonă al cărei guvern este interesat și dispune de 
resursele economice pentru implementarea acestuia, chiar la nivel național.   

Concluzie: 
 
În concluzie, Guvernul din Valencia a făcut un pas înainte pentru garantarea unui mediu 
educațional sănătos și actualizat, care investește în bunăstare, echitate și în relațiile personale 
sănătoase. 
 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  ASEMED – Asociación Española de Mediación 

Țara:  Spania 

Poziția și rolul contribuabilului: Membru expert al asociației, María Sierra Manchado Ropero 

Adresa e-mail:  intercessiomanchado@gmail.com 

Website:  www.asemed.org  

http://www.asemed.org/


 
 
 
 
 

 
 

 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
 
Programa de Mediación en Centros Educativos. Protocolo de actuación. (Program de mediere 
în centrele de studiu.. Protocol de acțiune). 
 

Tipul:  
 
Aceasta este un program complet cu ghiduri de implementare în orice școală care îl poate 
aplica, precum și cu protocoale pentru comportament și posibilitate de asistență profesională. 
 

Data:  
 
 

Scopul activității: 
 
Acest document urmărește să fie o referință pentru proiectele de mediere în orice școală 
spaniolă. 
 

Publicul țintă (beneficiarii): 
 
Acest program se adresează tuturor comunităților educaționale, ca o referință pentru propriile 

lor proiecte de mediere, precum și pentru școlile specifice care decid să implementeze exact 

acest proiect. 

Pentru dezvoltarea acestuia trebuie să fie implicat fiecare grup. Ceea ce include cadrele 
didactice, elevii și asociația părinților.  
 

Scurtă introducere:  
 
Contextul în care este dezvoltat acest program este o realitate educațională care nu se 

bazează pe ghidurile reglementate pentru proiectul privind medierea pe care școlile ar putea 

dori să îl implementeze.  

În acest scenariu, un membru al asociației spaniole pentru mediere a elaborat un program 
complet în care abordează fiecare pas care trebuie făcut pentru implementarea programului. 
Comunicarea cu cele trei grupuri de părți interesate, instruirea specifică pentru acestea, un set 
de unelte fizice pentru a da elevilor și cadrelor didactice posibilitatea de a comunica orice 
nevoie, și ghidurile specifice pentru procesul de mediere sunt pașii acoperiți de acest program. 
 

Localizare/acoperire geografică: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
Nu există informații privind numărul de implementări ale programului nici despre locurile 
specifice în care a fost implementat, însă este publicat prin intermediul Asociației Spaniole a 
Mediatorilor, care are un impact la nivel național. 

Abordarea metodologică: 
 
Acest program implementează o viziune holistică pentru dezvoltarea proiectului de mediere. El 

implică nu numai cadrele didactice și elevii, ci și familiile acestora. Conținutul formativ sugerat 

pentru elevi abordează nu numai informații despre mediere, ci și o educație aprofundată 

privind bunăstarea emoțională și drepturile și obligațiile acestora în calitate de tineri. Această 

viziune este aplicată în întregul program, ceea ce poate conduce la un rezultat integral de 

succes atunci când este urmat.  

Programul trebuie să fie integral unul participativ pentru a reuși, deoarece necesită implicarea 
cadrelor didactice, elevilor și a familiilor acestora. 
 

Resursele necesare: 
 
Pentru implementarea acestei activități este necesară o echipă de profesioniști care au timpul 

și voința de a face acest lucru precum și infrastructura pe care o pune la dispoziție școala în 

ceea ce privește spațiul pentru învățare și coabitare 

Pentru ca implementarea să aibă succes trebuie să existe o bună comunicare între toate  

părțile interesate ale comunității educative precum și o monitorizare periodică a activității. 

Durata: 
 
Această activitate ar trebui să dureze cel puțin un an școlar. 
 

Validarea: 
 
Nu există acces la niciun raport de evaluare despre acest program. 
 

Impactul:  
 
Dat fiind faptul că nu există niciun raport despre program, nu ar trebui să facem presupuneri 
despre impactul acestuia. Cu toate acestea, dezvoltarea unui Program de mediere pe care îl 
poate implementa orice școală cu posibilitatea unei asistențe din partea profesioniștilor este 
în sine un impact pozitiv pentru evoluția medierii și se răspândește în comunitatea educativă. 
 

Lecțiile învățate: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Lecțiile cheie care se pot desprinde din această activitate sunt importanța faptului de a avea o 
perspectivă holistică în ceea ce privește procesele de mediere precum și importanța 
consolidării proiectelor de mediere și crearea unor rețele profesionale pentru creșterea 
medierii ca unealtă uzuală de rezolvare a conflictelor. 
 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
 
Impactul acestui program ar putea fi mai amplu dacă ar fi lansat de instituții guvernamentale, 

dacă acestea ar include medierea ca o altă competențe care urmează să fie abordată. 

n acest caz, legiuitorii din domeniul educațional ar trebui să facă un studiu amplu înaintea 
dezvoltării programului pentru a se asigura că acoperă fiecare factor important și că îl fac să 
fie replicabil în fiecare școală din țară. 
 

Concluzie: 
 
Luând în considerare posibila lipsă a programelor de mediere care poate afecta multe școli, 
tipul de activitate realizată de ASEMED devine într-adevăr importantă. Diseminarea 
cunoștințelor și a uneltelor pentru o aplicare mai largă facilitează implicarea entităților în 
acest proiect, permițându-le să se bazeze pe resursele umane profesionale necesare. 

Șablon pentru captarea practicii privind medierea educațională  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor 

Instituția:  Al 4-lea Centru Regional de Planificare a Educației (PEKES) din Macedonia Centrală 

Țara:  Grecia 

Poziția și rolul contribuabilului: Centrul Regional de Planificare a Educației, îndrumat de 

Ministrul Educației și Cultelor  

Adresa e-mail:  daniieugenia@gmail.com  (email către Evgenia Daniilidou – Coordonator 

Activități educaționale ale Filologilor în al 4-lea PEKES – care a ținut prezentarea despre 

medierea de la egal la egal). Disponibil în lista din linkul următor (conform cu GDPR): 

http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/4pekes/syntonistes4  

Website:  http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-tou-

4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis, http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-

pe-k-e-s/188-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo   și 

sursa din prezentare:  https://cutt.ly/pkjSr4E   

mailto:daniieugenia@gmail.com
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/4pekes/syntonistes4
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/188-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/188-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo
https://cutt.ly/pkjSr4E


 
 
 
 
 

 
 

 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  

„Medierea de la egal la egal:  O metodă alternativă de management paşnic și de rezolvare a 

conflictelor în mediul școlar". Inclusă în seminarul de formare intitulat „De la bullying în școli 

la relații interpersonale pozitive".  

Tipul:  

Aceasta se referă la o prezentare specifică din partea întregului seminar de formare, prima 

din toate sesiunile de după partea introductivă a acestui seminar.  

Data:  

Prezentarea, ca parte integrantă a seminarului, a fost susținută pe 20 februarie 2019.  

Scopul activității: 

Conform scopului general al evenimentului, această prezentare menită să invite profesorii și 

cadrele didactice, directorii de la diferite niveluri educaționale (nivel primar și secundar) într-o 

discuție deschisă și pozitivă, axându-se pe caracteristicile de bază și pe avantajele Medierii între 

Colegi în comunitatea școlară, cadrul legislativ al acesteia și modul în care este implementat de 

obicei în școli acest proces (ca metodă alternativă de rezolvare a conflictelor în mod pașnic). 

Mai mult, obiectivul cheie general al întregului seminar a fost acela de a transmite într-un mod 

cuprinzător informații utile și de a împărtăși cunoștințe despre problemele critice pe care 

trebuie să le gestioneze școlile în zilele noastre, cum ar fi bullyingul, prevenirea 

comportamentului agresiv în mediul școlar, sensul limitărilor în astfel de incidente, precum și 

cultivarea respectului reciproc în ceea ce privește chestiunea diversității.  

Publicul țintă (beneficiarii): 

În întregul seminar și, așa cum era de așteptat, în prezentarea realizată ca primă sesiune după 

introducere, publicul țintă a inclus directorii (de școli (bărbați și femei) și câte 1 educator 

(bărbat sau femeie) din fiecare școală atât de nivel primar cât și secundar din Unitatea 

Regională Kilkis (Macedonia Centrală). În urma seminarului, toți participanții vor acționa în 

mediul lor școlar ca multiplicatori ai cunoștințelor „bogate” pe care le vor obține la seminar, cu 

speranța de a le transmite (alături de orice lecții învățate în cursul seminarului și de experiența 

lor) elevilor lor. De asemenea, trebuie menționat faptul că elevii de la Școala Primară 5 din Kilkis 

au beneficiat de oportunitatea de a participa ca public, primind un feedback util sau adresând 

întrebări legate de rezolvarea pașnică a conflictelor apărute între ei în comunitatea școlară. În 

paralel, toți participanții au fost informați despre beneficiile medierii școlare în legătură cu orice 

problemă sau dispută apărută în viața lor școlară de zi cu zi.  

Scurtă introducere:  

Acest seminar și desigur conținutul sesiunile sale care au fost prezentate publicului au avut un 

caracter inovator, deoarece s-au axat pe importanța valorilor esențiale (cum ar fi respectul și 

toleranța reciprocă, integrarea egală, rezolvarea conflictelor fără violență) care pot influența în 



 
 
 
 
 

 
 

 

mare măsură toți oamenii din comunitatea școlară, prin intermediul diferitelor prezentări 

organizate de o parte dintre educatorii de la multe discipline din ciclul primar și secundar. În 

plus, provocarea care a fost evidențiată s-a referit la faptul că nu toate școlile din această 

Unitate Regională, dar și din alte regiuni din Grecia, au promovat la fel de mult astfel de 

inițiative pentru a dezvolta tot mai multe abilitățile cadrelor didactice (ca posibili 

mediatori/consilieri expertizați) și ale elevilor (ca posibili mediatori pentru colegi).  

Prin urmare, aceasta a fost o oportunitate excelentă atât pentru cadrele didactice cât și pentru 

elevi să participe la acest seminar cu subiecte din mai multe discipline și să asculte cu atenție, 

să pună întrebări sau probleme critice cu care s-ar putea confrunta în școală și să reflecteze 

asupra propriilor lor realități. În ceea ce privește prezentarea dedicată „Medierii între colegi ca 

metodă alternativă de management și de rezolvare pașnică a conflictelor…”, care a durat 

aproximativ 30 de minute, participanții au avut ocazia de a cunoaște mai în profunzime 

abilitățile și beneficiile oferite prin medierea de la egal la egal, unde și cum ar putea fi 

implementată, cadrul legislativ din spatele acestui proces, fiind totodată informați despre 

colectarea opiniilor unora dintre elevi cu privire la un al program de mediere la care deja aceştia 

participaseră activ.  

Localizare/acoperire geografică: 

Seminarul educațional s-a desfășurat în amfiteatrul Liceului Profesional nr. 1 din orașul 

Kilkis,aflat la periferia regiunii Macedonia Centrală din Grecia. Din acest motiv, directorii și 

cadrele didactice din Unitatea Regională Kilkis au fost principalii invitați la acest proces 

educativ.  

Abordarea metodologică: 

Metodologia acestui seminar a inclus o serie de șase prezentări față în față diferite în sesiuni 

separate și cu subiect de discuție diferit. Toate prezentările planificate au fost organizate și 

atribuie în mod egal cadrelor didactice și profesorilor bărbați și femei, reflectând faptul că nu 

au fost observate probleme legate de egalitatea de gen în cursul acestui seminar. Mai mult, 

trebuie subliniat faptul că întregul proces a fost în mod clar participativ, deoarece după 

prezentarea oficială al fiecărei sesiuni și la sfârșitul întregului seminar publicul a avut 

posibilitatea de a discuta cu oratorii, de a face schimb de opinii, idei, preocupări sau de a pune 

întrebări critice privind situația actuală din mediul lor școlar.  

Resursele necesare: 

Această practică nu necesită resurse substanțiale, întrucât poate fi implementată și adaptată 

diferitelor contexte socio-economice sau instituționale. Resursele de bază care au fost necesare 

pentru întregul seminar au privit unele infrastructuri de bază, cum ar fi o sală într-un mediu 

școlar și unele unelte digitale de bază: un proiector de date, computere sau laptopuri personale, 

etc.  

Durata: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Pe baza informațiilor specifice disponibile găsite pe internet despre acest seminar, durata 

întregului eveniment a fost de aproximativ două ore și jumătate (între 11.00 și 13.30, cu unele 

mici devieri).  

Validarea: 

Acest seminar nu a putut fi validat ca activitate în sine din cauza naturii sale, deoarece este 

perceput drept un seminar personalizat, dedicat unui număr specific de persoane. Însă acest 

lucru nu înseamnă că nu ar putea fi diseminat ca practică în alte unități regionale ca o 

paradigmă bună pentru seminarii și formări viitoare. Cu toate acestea, informațiile furnizate 

prin prezentarea tuturor sesiunilor incluse au validat anterior datele secundare (pe baza 

cercetării documentare și a analizei literaturii de specialitate), în special în prezentarea despre 

medierea de la egal la egal, care a conținut o parte specială dedicată legislației privind medierea 

în școlile din Grecia.  

Impactul:   

Toate informațiile furnizate de organizatorii seminarului au oferit un stimul direct publicului 

despre probleme cruciale cum ar fi conflictele sau dezacordurile între membrii comunității 

școlare sau între elevi, incluzând scoli cu niveluri educaționale diferite. Implementarea 

metodelor și a uneltelor interactive (cum ar fi video, discuții deschise) a contribuit de asemenea 

la consolidarea gândirii critice și a abilităților digitale ale publicului și acest lucru a fost 

considerat drept o valoare adăugată esențială pe care au obținut-o ascultătorii în urma acestui 

seminar educativ. Acest lucru este valabil în special în cazul cadrelor didactice sau al 

profesorilor ale căror școli nu dispun de inițiative de acest fel și care s-ar putea să fie oarecum 

nefamiliarizați cu conceptul și cu implementarea medierii educaționale.  

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Așa cum a fost explicat mai sus, date fiind resursele limitate pe care le necesită această 

activitate, există un potențial amplu de replicare a acesteia. Astfel de prezentări pot fi 

concepute și susținute în alte școli precum și în medii extrașcolare, cum ar fi universitățile. Mai 

mult, o posibilă dezvoltare a acestei activități ar putea include creșterea numărului publicului 

țintă (elevi sau cadre didactice), lărgind accentul de la nivel regional la nivel național prin 

intermediul sinergiilor cu alte Centre Regionale de Planificare a Educației, sau sporind numărul 

prezentatorilor. 

Șablon pentru captarea practicii privind medierea educațională  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:   ANTIGONA – „Centrul de Informare și Documentare privind Rasismul, Ecologia, 

Pacea și Non-Violența”, cu sprijinul Fundației HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG (Salonic, Grecia) 



 
 
 
 
 

 
 

 

Țara:  Grecia 

Poziția și rolul contribuabilului: Autori: Eirini Grigoriadou (psiholog și educator în Antigona), 

Athanasia Telliou (politolog și educator în Antigona)  

Adresa e-mail: info@antigone.gr  

Website:  https://www.antigone.gr/en  

Sursa pentru ghid:  

 https://gr.boell.org/sites/default/files/odigos_sholikis_diamesolavisis_omilikon.pdf 

 https://gr.boell.org/el/2017/03/02/odigos-diamesolavisis-omilikon  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: 
„Medierea școlară: O foaie de parcurs pentru rezolvarea conflictelor în școală prin medierea 
din partea colegilor” 

Tipul:  
Foaia de parcurs/ghidul a fost elaborat/ă ca instrument educațional pentru prevenirea și 

gestionarea mai eficientă a oricărui dezacord sau conflict apărut în mediul școlar.  

Data:  
Acest ghid a fost publicat în anul 2016.  ISBN / DOI: 978-618-82604-1-2    

Scopul activității: 
Scopul acestei foi de parcurs este acela de a clarifica elementele esențiale ale procesului de 

mediere în școli, obiectivele sale primare, și rolul important pe care trebuie să îl joace toți 

participanții (în calitate de mediatori între colegi) în acest proces, cu ajutorul exercițiilor 

interactive și al ghidurilor, pentru managementul pașnic al problemelor dintre elevi, dar și într-

un sens larg în rândul părților interesate din domeniul educațional. Inspirată de o serie de 

ateliere de formare organizate de Antigona începând din 2013 în cadrul programului „Școli 

pentru schimbare despre probleme legate de drepturile omului și respectarea diversității în 

școlile primare și secundare, această foaie de parcurs privind medierea de la egal la egal 

intenționează să ofere un feedback util tuturor membrilor comunității educaționale și în primul 

rând elevilor și cadrelor didactice pentru a promova dezvoltarea elevilor și a elevelor în vederea 

gestionării și a prevenirii cu mai multă ușurință a diferitelor incidente violente posibile între ei.  

Publicul țintă (beneficiarii): 
Acest ghid cuprinzător, teoretic și practic se adresează unor beneficiari multipli. Publicul este 

reprezentat în primul rând de toți elevii (băieți și fete) din învățământul primar și secundar 

precum și din educatorii acestora, deoarece educatorii pot contribui în mare măsură la 

comportamentul pozitiv și la empatia reciprocă a elevilor prin cultivarea abilităților sociale și 

prin intermediul strategiilor specifice care pot ajuta grupurile țintă să gestioneze orice conflict 

mailto:info@antigone.gr
https://www.antigone.gr/en
https://gr.boell.org/sites/default/files/odigos_sholikis_diamesolavisis_omilikon.pdf
https://gr.boell.org/el/2017/03/02/odigos-diamesolavisis-omilikon


 
 
 
 
 

 
 

 

mai eficient în mediul școlar, și în afara acestuia. La nivel secundar, practica poate fi benefică 

pentru părinții elevilor care experimentează medierea școlară, deoarece aceștia pot comunica 

într-un mod mai deschis și mai prietenos cu copiii lor despre orice problema, preocupare sau 

conflict care survine în viața lor școlară prin comunicare și alte abilități non-tehnice care sunt 

exersate prin intermediul medierii între colegi. 

Scurtă introducere:  
Din păcate, până în prezent în Grecia orice eforturi în direcția gestionării conflictelor în 

contextul școlar prin intermediul comunicării, înțelegerii și al angajamentului reciproc al 

părților aflate în conflict este încă caracterizat de fragmentare. Au existat inițiative valoroase 

care promovează medierea școlară, însă acestea rămân disparate și necoordonate. Ca atare, 

încă lipsește o abordare holistică care să instituționalizeze medierea de la egal la egal în 

sistemul de învățământ grecesc. Această foaie de parcurs a urmărit să soluționeze această 

discrepanță oferind un ghid cuprinzător și integrat care ar putea fi adoptat și adaptat de fiecare 

școală grecească, promovând astfel medierea de la egal la egal într-un mod mai coordonat.  

Localizare/acoperire geografică: 
Din punct de vedere al localizării, foaia de parcurs a fost implementată prin intermediul 

operaționalizării unui program pilot în unele școli din Salonic (în Grecia de Nord). Mai precis, 

intervalul geografic acoperit de școlile din centrul orașului, cum ar fi Școala Primară nr. 9 din 

Salonic, dar și școlile secundare din suburbiile orașului cum are fi Liceul Junior nr. 1 din regiunea 

Panorama și Liceul Junior nr. 1 din regiunea Peraia.  

Abordarea metodologică: 
Din punct de vedere metodologic, foaia de parcurs poate fi împărțită în două părți. Prima parte 

se referă la cadrul teoretic, care determină ghidul normativ privind medierea de la egal la egal: 

scopurile, procesul de mediere, și părțile implicate în conflict. Aceasta se bazează pe cercetarea 

documentară și pe analiza literaturii de specialitate așa cum a fost întreprinsă de autori.  

Cea de-a doua parte a metodologiei, foaia de parcurs determină componenta practică, care 

include o serie de șase ateliere și studii de caz care pot fi implementate de elevii școlilor în 

mediul lor educațional. 

 

Resursele necesare: 
În principiu, elaborarea și producerea unei foi de parcurs nu necesită resurse materiale sau 

infrastructuri ample. Însă trebuie remarcat faptul că sunt necesare resurse umane. Trebuie să 

existe o echipă de experți, oameni de știință și/sau practicieni în domeniu care vor fi în măsură 

să colecteze și să sintetizeze informațiile și să creeze conținutul foii de parcurs într-un mod 

inteligibil.  

La nivel operațional, așa cum a fost prevăzut de autori, atelierele de lucru care urmăresc să 

implementeze foaia de parcurs în viața reală necesită o serie de resurse de bază: o sală de clasă, 

autocolante, creioane și markere. În funcție de forma atelierului practic, pot exista unele variații 

ale resurselor exacte necesare. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Durata: 
Foaia de parcurs a fost emisă în 2016, dar din punct de vedere al duratei conținutul său nu este 

restricționat deoarece școlile îl pot adopta cu ușurință pe viitor. Mai mult, așa cum s-a 

menționat anterior, operaționalizarea foii de parcurs s-a întins pe durata unui întreg an școlar 

(2016-2017).  

Validarea: 
Ghidul și conținutul general al foii de parcurs au avut ocazia de a fi deja implementate practic 

și validate în contextul vieții reale. Mai precis, foaia de parcurs a fost pilotată în trei școli 

diferite: (i) Școala Primară nr. 9 din Salonic, (ii) cea de-a doua școală Liceul Junior nr. 1 din 

regiunea Panorama, și (iii) cea de-a treia școală Liceul Junior nr. 1 din regiunea Peraia. Mai mult, 

faptul că foaia de parcurs a fost testată în școli care acoperă regiuni diferite și niveluri 

educaționale diferite (primar și secundar) a oferit o varietate de studii de caz. 

Impactul:  
Așa cum s-a menționat anterior, foaia de parcurs a oferi deja un impact pozitiv prin intermediul 

aplicării sale inițiale (2016-2017) în trei studii de caz. Însă impactul foii de parcurs a devenit mai 

evident în următorul an școlar (2017-2018), când încă zece școli din zona metropolitană a 

Salonicului (primare și secundare) au implementat o serie de ateliere de lucru care s-au bazat 

pe foaia de parcurs. Potrivit raportului oficial privind activitățile educaționale în cadrul Antigona 

pentru anul școlar 2017-2018, a existat un feedback pozitiv din partea școlilor pilot și a elevilor 

participanți. Acest lucru înseamnă că foaia de parcurs poate oferi în practică o valoare adăugată 

în mediile școlare, așa cum a fost testat în diferite contexte școlare. 

 

Sursa: file:///C:/Users/User/Downloads/apologismos_ekp_draseis2017-18_14-06-18.pdf  

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
Dat fiind faptul că foaia de parcurs a fost concepută ca un cadru normativ general și ca un ghid 

practic care necesită resurse minime, caracterul replicabil al acesteia poate fi asigurat cu 

ușurință. Faptul că până acum peste 10 școli au lansat activități bazate pe foaia de parcurs 

indică faptul că conținutul acesteia poate fi transferat și adoptat de o serie de școli, primare, 

secundare și experimentale. În ceea ce privește potenţialul de dezvoltare a foii de parcurs, 

există posibilitatea ca școlile secundare superioare (adică liceele) de la nivel național să poată 

utiliza conținutul, în special dat fiind faptul că elevii acestor școli se confruntă de obicei cu o 

presiune și anxietate mai ridicată cauzată de examenele de admitere la universitate care 

urmează. Mai mult, atelierele de lucru din foaia de parcurs pot fi implementate în mediul virtual 

în perioada pandemiei de Covid -19 grație resurselor limitate necesare. Acest lucru ar trebui 

considerat drept o valoare adăugată suplimentară a foii de parcurs.  

file:///C:/Users/User/Downloads/apologismos_ekp_draseis2017-18_14-06-18.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 

Șablon pentru captarea practicii privind medierea educațională  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Resolve 

Țara:  Grecia 

Poziția și rolul contribuabilului: Echipa de mediatori (adică efort colectiv) 

Adresa e-mail: info@resolve.gr  

Website: http://en.resolve.gr/slider/resolve-and-school-peer-mediation-the-program-

mediation-everywhere-2/ 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: Programul „MEDIEREA PESTE TOT” 

Tipul:  

Activitatea se referă la un program finalizat și integrat care a fost conceput de către Societatea 

Civilă „Resolve” pentru a ajuta atât școlile private cât și pe cele publice să includă medierea 

între colegi în strategiile lor educaționale mai ample. 

Data:  

Programul a fost lansat oficial în anul 2015 și este operațional încă de atunci. Până în prezent, 

programul s-a derulat pe o perioadă mai lungă de cinci ani. 

Scopul activității: 

Programul caută să asigure școli și cadre didactice inovatoare care implementează medierea 

de la egal la egal cu cunoștințe științifice valoroase suplimentare referitoare la procesul și 

principiile medierii. Obiectivul final constă în încorporarea și consolidarea medierii între colegi 

în programa educațională școlară prin intermediul promovării dialogului și a soluţionării 

disputelor în mod creativ în rândul elevilor, cadrelor didactice și al părinților din Grecia. 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Așa cum este recunoscut de programul propriu-zis, publicul țintă constă într-o varietate de 

combinații de părți interesate: (i) elevi (mediere de la egal la egal); (ii) elevi și cadre 

didactice/profesori (mediere școlară), (iii) cadre didactice/profesori (mediere de la egal la egal), 

(iv) părinți și elevi (mediere intrafamilie), (v) părinți și cadre didactice/profesori (mediere 

școlară). 

Scurtă introducere:  

Punctul de pornire a activității este recunoașterea faptului că până recent în Grecia eforturile 

școlilor și ale cadrelor didactice de a promova medierea între colegi au fost depuse în mod 

mailto:info@resolve.gr
http://en.resolve.gr/slider/resolve-and-school-peer-mediation-the-program-mediation-everywhere-2/
http://en.resolve.gr/slider/resolve-and-school-peer-mediation-the-program-mediation-everywhere-2/


 
 
 
 
 

 
 

 

empiric, neinstituționalizat. Programul „MEDIEREA PESTE TOT”  al Societății RESOLVE 

urmărește să rezolve această discrepanță făcând un pas mai departe: premisa de bază a 

inițiativei este aceea că integrarea medierii între colegi ar trebui să fie încorporată integral într-

o strategie educațională holistică, în care întreaga comunitate școlară și grupurile sale de părți 

interesate (ex. cadre didactice, profesori, elevi, studenți și alți profesioniști) sunt implicate 

activ. 

Localizare/acoperire geografică: 

Activitățile din program sunt implementate în întreaga Grecie, așadar la nivel național. Însă, 

sfera de aplicare geografică nu este limitată numai la Grecia, ci include școli și cadre didactice 

din străinătate. Mai mult, acoperă atât școlile publice cât și pe cele private. 

Abordarea metodologică: 

Programul „MEDIEREA PESTE TOT” urmează o metodologie combinată. În primul rând, acesta 

include o serie de prezentări publice privind Medierea școlară care se bucură de un mare succes 

în rândul elevilor, studenților, cadrelor didactice, profesorilor și al părinților. În al doilea rând, 

programul furnizează activități de formare privind abilitățile de mediere școlară (între colegi) 

pentru cadre didactice și profesori de la toate nivelurile sistemului național de învățământ. Ca 

atare, metodologia constă într-un cadru teoretic și mai multe activități aplicate. 

Resursele necesare: 

Cea mai importantă resursă din program este resursa umană. Programul este operațional prin 

intermediul unei echipe de experți în medierea de la egal la egal care furnizează ad-hoc 

activități de dezvoltare a abilităților privind medierea școlară pentru comunitatea educaţională. 

În ceea ce privește serviciile de prezentare conform cărora formatorii programului furnizează 

liniile directoare și informații generale publicului țintă, este necesară infrastructura audio-video 

de bază. 

Durata: 

Nu există informații specifice disponibile cu privire la durata fiecărei activități derulate în cadrul 

programului general. Însă, la nivel general, durata totală a programului a fost până în prezent 

de peste 5 ani. 

 

Validarea: 

Programul a fost deja validat prin intermediul aplicării la scară largă în școli din întreaga Grecie 

și din străinătate. Nu există alte informații disponibile cu privire la numărul exact al școlilor sau 

al părților interesate din domeniul educațional care au beneficiar de serviciile din program. 

Impactul:  

Impactul direct al programului este contribuția la dezvoltarea capacității în ceea ce privește 

medierea de la egal la egal atât a profesorilor cât și a elevilor. Mai precis, programul a contribuit 

la crearea unei culturi a prevenirii și a soluționării pașnice a disputelor, întrucât a oferit cadrelor 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

didactice noi abilități legate de: (i) neutralitate, (ii) procesul de mediere, (iii) promovarea 

dialogului creativ, (iv) și comunicarea non-violentă. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că 

valoarea adăugată a programului se referă numai la cum să își instruiască, în schimb, proprii 

elevi/studenți, nu la cum să instruiască alți adulți în ceea ce privește medierea de la egal la egal. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Dat fiind faptul că programul nu a fost conceput pentru a se potrivit unui cadru educațional 

specific ( adică se adresează tuturor sistemelor educaționale), nu există restricții privind 

potențialul său de replicare. Până în prezent, programul a fost conceput astfel încât să poată fi 

integrat atât în școli din Grecia cât și din străinătate. Această caracteristică face ca programul 

să fie foarte flexibil în ceea ce privește adoptarea. Mai mult, formatorii din cadrul programului 

ar putea stabili o sinergie cu furnizorii de servicii educaționale publice în vederea promovării 

coordonării la nivel național privind medierea școlară, și astfel ar putea realiza o dezvoltare mai 

amplă a programului.   

Șablon pentru captarea practicii privind medierea educațională  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Școala Secundară Ciclu Inferior nr. 3 din Rethymno (Insula Creta)  

Țara:  Grecia 

Poziția și rolul contribuabilului: Echipa de coordonare privind medierea din Școală (efort 

colectiv al cadrelor didactice ale școlii) 

Adresa e-mail: 3gymreth@sch.gr  

Website: https://3gymreth.gr/archives/207636  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  

„MEDIEREA ȘCOLARĂ - construirea unor punți de comunicare"  

Tipul:  

Programul de Educație pentru Sănătate, care intră în responsabilitatea „Echipei de Sprijin 

pentru Elevi și Soluții Împotriva Bullyingului în Școală” a școlii. 

Data:  

Programul a fost inițiat în anul școlar 2018-2019și este activ la ora actuală. 

Scopul activității: 

mailto:3gymreth@sch.gr
https://3gymreth.gr/archives/207636


 
 
 
 
 

 
 

 

Programul este inspirat din principiile și țintele medierii școlare. Ca atare, scopul principal este 

introducerea și consolidarea practicilor de rezolvare pașnică a conflictelor între elevi, fără 

utilizarea formelor de violență. Școala desfășoară activitatea pentru a învăța elevii cum să 

utilizeze medierea de la egal la egal ca o alternativă la pedeapsa fizică. Elevii care sunt implicați 

într-un conflict trebuie să învețe, ca obiectiv final, să își rezolve în mod reciproc problemele și 

să ajungă, cu bună credință, la un acord comun care va fi înregistrat ulterior în Acordul de 

mediere.  

Publicul țintă (beneficiarii): 

Programul se axează în primul rând pe medierea școlară între colegi, astfel cum este prevăzută 

în regulamentele școlare oficiale. Prin urmare, mediatorul este un elev propus de colegii săi de 

clasă. Dat fiind faptul că elevii sunt „protagoniștii” întregii proceduri, ei sunt considerați a fi 

beneficiarii primari. Însă și cadrele didactice beneficiază de program, deoarece câte un cadru 

didactic este desemnat să joace un rol de supraveghetor/coordonator pentru fiecare elev 

mediator. 

Scurtă introducere:  

Programul a fost lansat în fața fenomenelor și a incidentelor omniprezente ale bullyingului 

psihologic și fizic și a violenței din școlile grecești. Înțelegând repercusiunile multiple ale acestei 

realități, Școala Secundară de Ciclu Inferior nr. 3 din Rethymno a decis să abordeze progresiv 

violența școlară în mod concret, insistând astfel pentru introducerea conceptului și a practicilor 

medierii școlare ca instituție formală în cadrul structurilor educaționale. Medierea de la egal la 

egal este un proces de rezolvare pașnică a conflictelor și a certurilor, determinând implicarea 

reciprocă a părților aflate în conflict prin intermediul medierii din partea unui actor extern, 

imparțial. Scopul final este acela de a ajunge la un acord comun între părțile aflate în conflict, 

care să fie de durată și sustenabil. Exact aceasta este ideea pe care încearcă să o pună în practică 

școala din Rethymno: aceasta practică medierea de la egal la egal într-un mod sistematic prin 

atribuirea către un mediator extern, imparțial, care este un elev al școlii, sarcina de a-și ajuta 

colegii aflați în conflict să găsească soluții pașnice cu bună credință. 

Localizare/acoperire geografică: 

Acoperirea geografică este limitată deoarece programul este implementat numai într-o singură 

unitate școlară.  

Abordarea metodologică: 

Implementarea medierii între colegi îmbracă mai multe forme. În primul rând, elevii sunt 

instruiți de profesorii lor cu privire la conceptul de mediere între colegi printr-o serie de practici 

experiențiale. Formarea este realizată prin intermediul: (i) dramatizării, (ii) tehnicilor de punere 

în scenă, și al (iii) jocurilor de rol. Prin intermediul acestui proces, elevii își dezvoltă o serie de 

abilități non-tehnice: (i) bune abilități de comunicare, (ii) ascultare activă, (iii) empatie, (iv) 

recunoașterea emoțiilor, și (v) managementul conflictelor și al furiei.  



 
 
 
 
 

 
 

 

Toți elevii implicați participă la proces în mod egal, indiferent de gen, de contextul etnic sau de 

statutul lor socio-economic. Sunt luate în considerare toate vocile și perspectivele, chiar dacă 

nu toți elevii au fost implicați în conflictul sau în confruntarea inițială. Elevul care și-a asumat 

rolul de mediator între colegi, sub auspiciile profesorului-coordonator, pune în comun toate 

argumentele și ajută părțile să ajungă la un acord. Apoi acordul este semnat și formalizat prin 

intermediul așa-numitului „Acord de mediere”. 

Resursele necesare: 

În principiu, programul nu necesită multe resurse. Dat fiind faptul că întregul proces est realizat 

prin intermediul formării care se bazează pe dramatizare și jocuri de rol interactive, cerința cea 

mai importantă este aceea de a avea o echipă de cadre didactice instruite care să ghideze elevii. 

Însă dacă nu există cadre didactice disponibile să îndeplinească această sarcină, pot fi necesare 

resurse umane externe, cum ar fi psihologi sau consilieri școlari. Mai mult, uneltele digitale ar 

putea fi utilizate pentru efectuarea unei instruiri interactive, în special în contextul învățării la 

distanță determinate de pandemie. 

Durata: 

Programul este un proces continuu care se întinde pe durata unui întreg an școlar. Durata 

fiecărei activități care este inclusă în program variază. În general, activitățile sunt implementate 

în timpul orelor oficiale de curs. 

Validarea: 

Dat fiind faptul că programul este deja complet operațional într-un context școlar real, acesta 

a fost validat de multe ori. Cu alte cuvinte, programul nu este numai un ghid teoretic, chiar dacă 

se bazează pe premise teoretice, ci are o dimensiune practică puternică. Au fost deja obținute 

rezultate concrete în şcoala din Rethymno, prin urmare programul poate fi considerat validat. 

Însă rămâne de văzut dacă programul, în forma sa actuală, poate fi validat în alte cadre 

educaționale sau în alte țări/regiuni. 

Impactul:  

Programul a condus la o serie de impacturi pozitive. Mai precis, s-a observat e către didactice 

din școli că s-a înregistrat un progres importat în următoarele privințe: 

 Ratele incidentelor de bullying și violență în școală, precum și ratele de exmatriculare a 

elevilor ca pedeapsă au scăzut. 

 A fost elaborată o nouă strategie de management a viitoarelor incidente de violență. 

 S-a observat o creștere a voinței elevilor de a rezolva certurile și dezacordurile în mod 

pașnic. 

 În rândul elevilor a fost transmis un sentiment de justiție, securitate și egalitate. 

 În general, școala a reușit să dezvolte norme și competențe privind cooperarea, respectul 

reciproc și autonomia. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Programul are potențialul de a fi replicat de alte școli secundare din Grecia, sau chiar la alte 

niveluri educaționale (ex. școli primare, licee, etc.), cu modificările și adaptările necesare, 

deoarece așa cum a fost explicat mai sus, acesta nu necesită resurse complexe. 

Din punct de vedere al dezvoltării, programul ar putea fi îmbunătățit prin introducerea mai 

sistematică a uneltelor suplimentare, cum ar fi unelte online/digitale, ateliere interactive, 

implicarea părinților, precum și activități de schimb de cunoștințe cu alte școli care se confruntă 

cu aceleași provocări/probleme (fie din Grecia sau din străinătate). 

Șablon pentru captarea practicii privind medierea educațională  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția: Efortul de colaborare din partea școlilor li al „Huburilor de Consiliere pentru Tineri” atât 

din insule cât și din Grecia continentală. Mai precis, instituțiile participante au fost:  Huburile de 

Consiliere pentru Tineri din insulele Ciclade, Dodecanese, Florina, Alexandroupoli, Samos, Volos, 

și Trikala,împreună cu 26 de școli primare și secundare din insulele aflate în Sudul Mării Egee.  

Țara: Grecia 

Poziția și rolul contribuabilului: Eforturi colaborative din partea școlilor primare și secundare. 

Coordonatorul a fost dl Miltiadis Sakellariou, director de școală. 

Adresa e-mail:  mail@ssn.kyk.sch.gr  

Website: 

 http://dssd.ecedu.uoi.gr/?page_id=21 (website al Rețelei) 

 https://cutt.ly/ckbZHFg  (Pagina de Facebook a Rețelei) 

 https://cutt.ly/VkbZZQO (informații generale) 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  

Rețeaua Panelenică a Școlilor pentru Medierea Educațională (în greacă: „Δίκτυο Σχολείων 

Σχολικής Διαμεσολάβησης - Δ.Σ.Σ.Δ.”) 

Tipul:  

Activitatea se referă la o sinergie la nivel național asumată de mai multe școli primare și secundare 

pentru coordonarea eforturilor privind medierea școlară. În cadrul acestei sinergii, au fost 

implementate o serie de activități de mediere de la egal la egal. 

Data:  

Anul școlar 2017-2018. 

mailto:mail@ssn.kyk.sch.gr
http://dssd.ecedu.uoi.gr/?page_id=21
https://cutt.ly/ckbZHFg
https://cutt.ly/VkbZZQO


 
 
 
 
 

 
 

 

Scopul activității: 

Scopul suprem al Rețelei este acela de a facilita și coordona școlile participante pentru a profita 

de resursele educaționale în vederea instruirii elevilor să acționeze ca mediatori între colegi. Acest 

lucru este realizat prin intermediul scopului interimar de informare a educatorilor și a cadrelor 

didactice coordonatoare despre cum să își instruiască elevii în școli prin diferite activități. Mai 

mult, Rețeaua se străduiește să conecteze una cu cealaltă diferite școli care implementează 

medierea de la egal la egal, pentru evaluarea activităților și a impactului medierii și pentru 

efectuarea unor cercetări suplimentare privind violența în școli. 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Principalul public țintă al Rețelei este format din cadrele didactice și elevii școlilor primare și 

secundare. Beneficiari primari sunt considerați a fi și directorii de școli care sunt responsabili 

pentru propriile lor unități de învățământ. Părinții sunt beneficiari secundari deoarece și ei pot 

extrage o valoare adăugată din Rețea prin obținerea de informații despre progresul înregistrat de 

copiii lor în cadrul medierii dintre colegi realizată cu sprijinul profesorilor respectivi. 

Scurtă introducere:  

Așa cum recunoaşte Reţeaua, în ultimii ani în Grecia a crescut îngrijorător violența în școli. Ca 

atare, problema trebuie abordată de urgenţă prin proiectarea și implementarea unor practici 

robuste de mediere de la egal la egal. A existat o nevoie în creștere de creare a unei Rețele de 

școli pentru mediere de la egal la egal, deoarece numai prin implicarea și cultivarea activă a 

conștiinței elevilor se poate înregistra o scădere a amplorii violenței și a bullyingului în școli. În 

această privință, cadrele didactice au trebuit să își coordoneze eforturile pentru a dezvolta o 

campanie comună în întreaga țară împotriva violenței în școli. 

Localizare/acoperire geografică: 

Dat fiind faptul că școlile și „Huburile de Consiliere pentru Tineri” care au participat la Rețea 

proveneau din întreaga Grecie (continentală și insule), sfera de aplicare geografică a fost la nivel 

național. 

Abordarea metodologică: 

Rețeaua a utilizat o serie de activități și servicii teoretice și practică, mai precis: 

 Prezentarea de clipuri video, documentare și filme realizate de elevi despre violența 

în școli și soluţii potențiale; 

 Seminarii zilnice de informare a educatorilor despre problema violenței în școli și cum 

poate fi abordată aceasta prin mediere școlară; 

 Ateliere despre medierea școlară prin intermediul unor activități interactive și 

experiențiale pentru prevenirea violenței și instruirea privind medierea de la egal la 

egal; 

 Colaborarea cu agenții educaționale, grupuri artistice, asociații locale și culturale; 

 Elaborarea și distribuirea de materiale tipărite privind violența în școli, precum și 

puncte de contact pentru elevii școlilor; 



 
 
 
 
 

 
 

 

 Publicarea unui ziar în format electronic, a uni website al Rețelei care include 

materiale educaționale și bune practici; 

 Dezvoltarea unor forme electronice prin intermediul cărora cadrele didactice pot 

transmite întrebări și răspunsuri, pot raporta incidente și pot face schimb de 

cunoștințe și puncte de vedere; 

 Intervențiile educaționale în școlile care se confruntă cu incidente de bullying; 

 Exploatarea ghidurilor practică privind modul de identificare a violenței școlare și de 

abordare a acesteia prin intermediul intervențiilor ad-hoc. 

Resursele necesare: 

Este de înţeles că organizarea, funcţionarea, și întreţinerea unei astfel de Rețele necesită o 

cantitate considerabilă de resurse. În primul rând, Rețeaua necesită resurse umane: cadrele 

didactice care sunt dornice să dedice timp și efort pentru a lansa acțiuni comune, a instrui elevii, 

a face schimb de cunoștințe, a publica un ziar și a administra conturile online ale Rețelei. Dat fiind 

faptul că Rețeaua are o prezență virtuală activă, cadrele didactice trebuie să aibă abilități digitale 

precum și uneltele online respective pentru a menţine canalele de comunicare între școli. 

Infrastructurile de bază pentru implementarea întâlnirilor față în față, a atelierelor și a seminariilor 

sunt de asemenea esențiale: de ex. videoproiectoare, săli de clasă, hârtie, creioane, etc. 

Durata: 

Prima rundă de activități din cadrul Rețelei a avut loc pe parcursul unui an școlar întreg (2017-

2018). De atunci Rețeaua a fost activă. Fiecare activitate din cadrul Rețelei are o durată diferită, 

în funcție de formă, natură, scop, public țintă/participanți, etc. 

Validarea: 

Activitățile Rețelei au fost deja validate printr-o implementare la scară largă în diferite școli încă 

de la funcţionarea sa inițială. Activitățile au fost efectuate până acum de 26 de școli de pe 13 insule 

din Sudul Mării Egee, în cooperare cu alte școli din Grecia de Nord. 

Impactul:  

În prezent, Rețeaua a reușit să stabilească o comunitate vibrantă de cadre didactice și elevi la nivel 

național. Spre exemplu, pe contul de Facebook al Rețelei există 1889 de urmăritori. Mai mult, 

Rețeaua a avut un impact semnificativ asupra stabilirii unei prezențe la nivel pan-european, 

deoarece a fost promovată în alte țări UE prin intermediul programului Erasmus+ și a dezvoltat 

sinergii cu partenerii din Suedia, Belgia, Italia și Olanda. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

La nivel intern, Rețeaua poate fi extinsă și mai mult prin participarea unor școli și instituții de 

învățământ suplimentare din sectoarele educației formale și informale. Deși replicarea unei astfel 

de Rețele extensive în alte contexte naționale nu este o întreprindere ușoară, este totuși fezabilă 

dacă este urmărită în mod sistematic. Acest lucru este evidenţiat de faptul că Rețeaua păstrează 

legături cu instituții din alte țări membre UE, prin urmare poate avea loc un schimb de cunoștințe 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

și de resurse (ex. ateliere transnaționale, diseminarea rezultatelor și a bunelor practici între școli 

din străinătate) în acest scop. 

Șablon pentru captarea practicii privind medierea educațională  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:   EUDEC Grecia (filiala regională a EUDEC - Comunitatea Europeană pentru Educație 

Democratică). Pentru mai multe informații, accesați website-ul:  https://www.eudec.gr/en/  

Țara:  Grecia 

Poziția și rolul contribuabilului: Organizație non-profit care activează în întreaga Europă 

pentru promovarea democrației în educație  

Adresa e-mail: sympraxis.eudec@gmail.com  

Website:   

https://cutt.ly/PkRt9lO (website oficial)  

https://www.facebook.com/SympraxisEudec/ (pagina de Facebook a Echipei Sympraxis) 

https://cutt.ly/Dkb4g5M  (informații suplimentare) 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
Echipa Sympraxis pentru Democrație în Școală (În greacă: „Σύμπραξη σχολείων για τη Δημοκρατία 

στην Εκπαίδευση”)  

Tipul:  
Sympraxis este o inițiativă educațională inovatoare care a fost proiectată de EUDEC Grecia în 

cooperare cu un grup de educatori greci care au stabilit drept punct comun de referință aplicarea pe 

termen lung a tehnicilor și valorilor democratice în școlile din Grecia. Punând accentul pe metodele 

de predare inovatoare și pe practicile experiențiale, inițiativa are o abordare centrată pe elev pentru 

promovarea învățării cooperative în rândul elevilor, schimbarea realității școlare și coexistența 

pașnică a elevilor cu colegii lor de clasă și cu alte părți interesate din domeniul educațional (cadre 

didactice, directori, părinți).  

Data:  
Punctul de pornire a fost în 2018, când EUDEC Grecia (care beneficiază de sprijinul EUDEC european) 

a lansat Proiectul Sympraxis ca acțiune inovatoare pentru educație în sectorul public. 

Scopul activității: 

https://www.eudec.gr/en/
mailto:sympraxis.eudec@gmail.com
https://cutt.ly/PkRt9lO
https://www.facebook.com/SympraxisEudec/
https://cutt.ly/Dkb4g5M


 
 
 
 
 

 
 

 

Scopul principal al acestei acțiuni este acela de a difuza filosofia și tehnicile necesare ale Educației 

Democratice în școlile publice din Grecia, permițând schimbul de opinii, cunoștințe, practici și 

preocupări între Școlile Democratice din cadrul EUDEC și Școlile interesate de aplicarea efectivă a 

educației democratice în Grecia. Mai precis, această inițiativă intenționează să faciliteze cultivarea 

unei culturi școlare bazată pe valorile precum respectul reciproc, co-crearea, incluziunea și 

dezvoltarea gândirii critice și creșterea conștientizării în rândul elevilor. Din punct de vedere al unor 

cunoștințe, abilități și atitudini mai bune, aceste scopuri dezvoltate pornind de la valorile 

democratice sunt de așteptat să fie atinse în mediul școlar astfel încât toți elevii să poată dobândi 

uneltele și abilitățile non-tehnice esențiale fie prin intermediul practicilor comune din clasă sau prin 

intermediul acțiunilor interactive într-un mediu mai deschis. Învățătorul (în ciclul primar) sau 

profesorul (în ciclul secundar) joacă un rol central de „facilitator” și de „mediator” pașnic și de 

coordonator în toate activitățile planificate și participă și la co-crearea unei vieți școlare liniștite și 

democratice. În paralel, învățătorul este responsabil de a-i ajuta pe toți elevii să își împărtășească 

ideile, preocupările sau problemele pe care le-ar putea avea cu alți colegi sau în general în realitatea 

lor școlară, încurajând astfel dreptul copilului de a-și exprima liber considerațiile și sentimentele. 

Publicul țintă (beneficiarii): 
Beneficiarii primari sunt elevii care participă în diferite echipe (Cercul Dialogului, Echipa de 

Management al Conflictelor și participarea la Adunarea Clasei sau a școlii) pentru a discuta și a 

împărtăși, sub auspiciile profesorului/învățătorului lor, cu colegii lor orice probleme, preocupări sau 

gânduri potențiale legate de viața lor școlară. În mod simultan, educatorul care joacă rolul 

facilitatorului în activitățile comune ale acestor echipe este considerat și el beneficiar deoarece 

acționează ca un generator al schimbării în transformarea clasei sale într-un mediu deschis, 

democratic, transmițând un sentiment de respect, neutralitate și încredere în toate procesele care 

au loc în beneficiul fiecărei școli publice. Prin exercitarea abilităților esențiale (autenticitate, 

onestitate, voința de a asculta elevii și de a-i ajuta în orice situație complicată) de care trebuie să dea 

dovadă în calitate de educator, cadrul didactic are ocazia de a fi o parte integrantă a inițiativei. Ca 

atare, acesta creează o ambianţă sigură în orice context cu care are legătură și încurajează fiecare 

copil sau adolescent în direcția unei dezvoltări interioare blânde pentru a coexista pașnic cu ceilalți 

elevi și ceilalți membri ai comunității educaționale. În plus, educatorul dispune în calitate de 

beneficiar de privilegiul de a exercita autocritica și de a reflecta pe termen scurt asupra rezultatelor 

produse de metodele de predare pe care le-a aplicat, cu scopul de a le îmbunătăți prin discuții 

paralele cu alți colegi sau sugerând metode educaționale noi în urma deliberării, observării și 

cercetării personale care poate fi utilă pentru clasa sa. 

Scurtă introducere:  
Echipa Sympraxis a fost creată inițial pentru a genera schimbare pozitivă în școlile publice din Grecia 

în ceea ce privește modul în care interacționează elevii unii cu ceilalți și atitudinea pe care au 

adoptat-o ca cetățeni și colegi de clasă. Mai precis, această acțiune încearcă să introducă în viața 

școlară valorile democratice prin metode educative directe în vederea transformării stilului de școală 

tradițională într-un mediu democratic și inovator. Acest cadru educațional deschis și prietenos 

constă în elevi responsabili - care sunt poziționați în epicentrul acțiunii pentru a-și face auzită vocea 



 
 
 
 
 

 
 

 

în toate aspectele legate de viața lor școlară - și cu învățători/profesor cooperanți și mai puțin 

autoritari pentru a co-crea pe baze egale structuri transparente și eficace în domeniul educației. 

Principala provocare pe care intenționează să o soluționeze cu succes această inițiativă este aceea 

de a oferi o identitate alternativă și democratică realității școlare într-un mod mai direct, oferind 

tuturor membrilor comunității școlare (cu prioritate elevilor) ocazia de a participa la luarea deciziilor 

legate de funcționarea școlii lor. Întregul proces este efectuat într-un mod care evită fiecare formă 

de violență și se axează în același timp pe tehnici specifice de facilitare, care sunt bazate pe 

importanța dialogului și a managementului conflictelor pentru consolidarea claselor „democratice”.  

Localizare/acoperire geografică: 
Tehnicile și acțiunile educative organizate prin această inițiativă pot fi utilizate de toate școlile din 

întreaga țară atât la nivel de învățământ primar cât și secundar.  

Abordarea metodologică: 
Metodologia activităților care sunt legate indirect de conceptul de mediere școlară - deși termenul 

„mediere” nu este menționat ca atare - este împărțită în patru tehnici de bază. Prima tehnică este 

Cercul Dialogului, prin intermediul căruia fiecare elev și adult își împărtășește gândurile și 

sentimentele, planurile și eventualele probleme cu alți elevi. Cea de-a doua tehnică este practica 

adunării tuturor elevilor din clasă în vederea rezolvării conflictelor: Adunarea Elevilor pentru 

Managementul Conflictelor. În cadrul acestei tehnici, problemele care nu au fost soluționate în 

cadrul Cercului sunt aduse la suprafață. Elevii care se simt marginalizați sau tratați injust caută ajutor 

din partea colegilor pentru a găsi în mod colectiv soluții. Toate părțile aflate în conflict sunt implicate 

sub egida unui spirit al respectului reciproc, cu scopul de a obține justiție restaurativă. Cea de-a treia 

tehnică prevede rolul educatorului ca intermediar, care încurajează toți elevii să își exprime părerile 

și preocupările. Cu alte cuvinte, educatorul îi ajută pe toți să se implice în mod egal. Ultima tehnică 

de bază este Adunarea Generală a Școlii în care sunt implicați toți elevii din toate clasele. Scopul este 

acela de a discuta problemele și incidența violenței care este omniprezentă în toate clasele, și astfel 

elevii înțeleg și practică valorile toleranţei și respectului reciproc. De asemenea, ei învață cum să 

devină membri activi ai comunității școlare. Activitățile suplimentare efectuate în cadrul inițiativei 

includ ateliere educaționale, colectarea de bune practici pe mediile online, seminarii și prelegeri. 

Resursele necesare: 
Cele mai importante resurse necesare pentru implementarea activităților sunt instrumentele 

digitale. Acest lucru este valabil în special în cursul pandemiei de COVID-19. Și resursele umane sunt 

destul de importante deoarece pentru a implementa ateliere sau tehnici specifice cum ar fi Cercul 

Dialogului, poate fi nevoie de experți (cum ar fi consultanți, psihologi, etc.) pentru a oferi informații 

și îndrumare valoroasă în circumstanțe dificile sau în caz de probleme neprevăzute. 

Durata: 
Durata fiecărei activități variază în funcție de natura și de caracteristicile activității. Spre exemplu, 

un atelier de lucru online cu acces liber poate dura aproximativ două ore, în timp ce activitățile 

Experiențiale de tipul Adunării Clasei pentru Managementul Conflictelor ar putea dura câteva ore în 

timpul orelor oficiale de curs  



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Validarea: 
Această activitate educațională a fost validată la nivel primar de Institutul de Politici ale Educației 

(IEP), care este parte a Ministerului Educației și Cultelor din Grecia.  Mai mult, fiecare metodă 

democratică care este planificată a fi implementată devine automat validată deoarece ea este 

practic aplicată și co-organizată între educatorul responsabil (învățător sau profesor) și elevii din 

clasa sa. Prin urmare, această practică determină atât aspecte teoretice cât și practică și aplicarea 

practică sub forma diferitelor practici (față în față sau virtuale) în clasă sau în alt spațiu adaptat 

mediului educațional.  

Impactul:  
Inițiativa a reușit să creeze o comunitate online vibrantă, care funcționează ca bază pentru 

extinderea ulterioară în întreaga țară. Spre exemplu, un element sugestiv este faptul că canalul său 

online de Facebook are aproape 2.000 de urmăritori/abonați.  În această privință, inițiativa a reușit 

să aducă împreună toți membri comunității educaționale (ex. cadre didactice, elevi, părinți). Un alt 

impact este producerea unor active tangibile cum are fi ghidurile și instrucțiunile accesibile sub 

formă de documente tipărite și online pe care alte școli le pot utiliza pentru a beneficia de rezultatele 

activităților obținute de inițiativă. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
Această inițiativă (Echipa Sympraxis) a fost concepută pentru școlile publice de nivel primar și 

secundar. Date fiind rezultatele sale deja eficiente și dinamica sa legată de transformarea sălii de 

clasă într-un spațiu democratic și echilibrat în care domină respectul reciproc și cooperarea în rândul 

elevilor și al altor membrii ai comunității educaționale, acest experiment ar putea fi replicabil cu 

ușurință și în școlile private din Grecia. În plus, crearea unei sinergii viitoare între școlile publice și 

cele private în cadrul unei astfel de inițiative, încorporând valorile democratice și eliminând orice fel 

de violență în mediul școlar, ar fi o oportunitate excelentă atât pentru elevi cât și pentru cadrele 

didactice din toate nivelurile educaționale. Avantajul de bază într-o astfel de sugestie este acela că 

toți participanții unei anumite școli pot partaja cunoștințe și face schimb de opinii despre sensul și 

progresul clasei lor democratice cu părțile interesate dintr-o altă școală, având ca bază comună 

dezvoltarea abilităților non-tehnice privind soluționarea disputelor și coexistența pașnică pentru toți 

membrii din cadrul comunității educaționale. În cele din urmă, o altă propunere de dezvoltare a 

acestei acțiuni este aceea de a difuza activitățile sale în străinătate, cu accent pe inițiativele 

democratice aferente pe care s-ar putea să le fi lansat alte școli publice și private din Europa și 

stabilind o cooperare stabilă în beneficiul tuturor elevilor, nu numai al elevilor din țara lor, ci și al 

cetățenilor europeni.  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:    Instituto de Apoio à Criança - IAC (în engleză: Institutul de Sprijin pentru Copii) 

Țara:  Portugalia 



 
 
 
 
 

 
 

 

Poziția și rolul contribuabilului: Coordinator of Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) (în 

engleză:  Biroul de Sprijin pentru Elevi și Familii) 

Adresa e-mail: -- 

Website:  https://iacrianca.pt/ 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) (în engleză:  Biroul de Sprijin pentru Elevi și Familii) 

Tipul:  

GAAF este un Birou de Intervenție pentru elevi, școală, familie și comunitate și constă într-o 

metodologie a IAC - Instituto de Apoio à Criança (În română: Institutul de Sprijin pentru Copii) din 

cadrul SOS Criança (În română: SOS Copilul) și din sectorul Medierii Școlare. GAAF este un instrument 

de Mediere Școlară și a fost constituit printr-un protocol de cooperare între Grupul Școlar Coruche și 

IAC.  IAC, prin intermediul sectorului său de Mediere Școlară și SOS Criança supervizează, 

monitorizează și evaluează activitățile GAAF. 

Data:  

Proiectul pilot a fost implementat în 1997.  

Scopul activității: 

Obiectivele generale sunt: promovarea condițiilor psiho-pedagogice care contribuie la consolidarea 

reușitei școlare a copiilor/tinerilor; reducerea și prevenirea situațiilor de risc; promovarea 

interrelaționării între diferiți actori (familie/școală/comunitate) ca agenți care participă la procesul de 

dezvoltare socio-educațională. Obiectivele specifice includ: promovarea dezvoltării abilităților 

personale și sociale ale elevilor; Contribuţia la reflectarea și implementarea proiectului de viață al 

elevului; prevenirea situațiilor de abandon și absenteism școlar; consolidarea activității articulate între 

serviciile comunității școlare. 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Beneficiarii includ întreaga comunitate educațională (elevi, părinți/îngrijitori, comunitatea 

educațională). Abordarea GAAF include monitorizarea copilului/tânărului și a familiei, care se 

realizează într-un context informal sau formal. GAAF sunt formate dintr-o echipă multidisciplinară 

(cadre didactice, psihologi, asistenți sociali, printre alții) care permite creșterea rețelelor profesionale, 

menținând contactul strâns cu profesioniști din diferite domenii, precum și căutând contacte și sprijin 

social din redirecționarea cazurilor care pot depăși capacitatea lor de intervenție. Părțile interesate 

includ toți partenerii comunității (Instituții private de solidaritate socială, asociații din domeniul 

sănătății, servicii sociale și judiciare, etc.) 

Scurtă introducere:  



 
 
 
 
 

 
 

 

Proiectul GAAF intervine în cursul anului școlar și se axează pe creșterea conștientizării, diagnosticarea, 

trimiterea și monitorizarea copiilor, adolescenților și a tinerilor cu căi sociale și psihologice/pedagogice 

de risc. GAAF se axează și pe conștientizarea, monitorizarea și instruirea cadrelor didactice și a 

personalului nedidactic. Contextul abordat de GAAF este reprezentat de situația vulnerabilă și de toate 

situațiile de risc (abandonul și absenteismul școlar, eșecul școlar, diferite comportamente deviante). 

Activitățile întreprinse includ instruirea tehnicienilor; sprijinul și monitorizarea situațiilor semnalate 

către GAAF; supervizarea diferitelor acțiuni promovate de GAAF; implementarea instrumentelor 

Medierii Școlare; conștientizarea diferiților actori din Comunitate în situații problemă; colaborarea cu 

instituțiile comunitare pentru derularea de activități. Oferă de asemenea îngrijire psihologică și socială 

copiilor și familiilor, obiect de intervenție din partea tehnicienilor SOS Criança și ai Polo of Coimbra în 

situații pentru care nu se găsește răspuns la nivelul comunității locale. Integrează sprijinirii privind 

desfășurarea activității academice, publicarea de articole și participarea la seminarii și la întâlniri de 

reflecție pe aceste probleme.  

Localizare/acoperire geografică: 

Portugalia continentală. 

Abordarea metodologică: 

GAAF utilizează o metodologie de abordare individuală, sprijinită de un climat de încredere între 

tehnicieni și elevi, și o articulare a muncii între diferitele servicii de sprijin ale partenerilor școlii și ai 

comunității. În intervenția GAAF există mediatori (tehnicieni, cadre didactice) din diferite domenii de 

instruire. Este important ca profesioniștii să aibă un profil care este legat de tipul de activitate și de 

publicul țintă. Metodologia utilizată de GAAF implică abordarea și urmărirea copilului/tânărului și a 

familiei, stabilind o relație empatică și de încredere. Factorii cheie de succes ai practicii au fost 

identificați repede în proiectul pilot, intervenția evoluând în funcție de schimbările sociale care s-au 

petrecut în ultimele două decenii. 

Resursele necesare: 

Un management bun în școli și o echipă multidisciplinară sunt considerate a fi pilonii succesului. 

Principalele provocări sunt constrângerile financiare pentru angajarea echipei tehnice. 

Durata: 

Durata este un an școlar. 

Validarea: 

Evaluarea este efectuată cu regularitate de către conducerea școlii.  De asemenea, un Raport al Rețelei 

GAAF este elaborat anual de coordonatorul GAAF și este înaintat Ministerului Educației și Securității 

Sociale. În fiecare an, la începutul anului școlar este efectuată o analiză de impact. Rezultatele sunt 

analizate, iar recomandările sunt urmate în anul școlar următor. 

Impactul:  

Rezultatele obținute în rapoartele anuale au demonstrat că GAAF este o bună practică din punct de 

vedere al rezolvării problemelor cu o rată de succes de aproximativ 60%.  



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Există un mare potențial de replicare.  Condițiile necesare sunt echipa multidisciplinară cu tehnicieni 

din domenii umaniste care pot interveni alături de copii/tineri, familii și comunități în cadre școlare.  

 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:   EPIS - Empresários Pela Inclusão Social (în engleză: Antreprenori pentru Incluziunea 

Socială) 

Țara:  Portugalia 

Poziția și rolul contribuabilului: -- 

Adresa e-mail: -- 

Website:   https://www.epis.pt/homepage 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: 

 Mediadores para o Sucesso Escolar (În engleză - Mediatori pentru Succesul Școlar) 

Tipul:  

Program 

Data:  

A fost introdus în 2007. 

Scopul activității: 

Programul vizează elevii adolescenți cu performanțe școlare slabe, iar scopul este ca aceștia să aibă 

parte de reușită școlară pentru a preveni abandonul timpuriu al școlii și pentru a-i motiva să finalizeze 

cele 12 clase obligatorii în Portugalia. Scopul este acela ca tinerii să dobândească abilitățile care să le 

permită să răspundă în mod flexibil provocărilor sociale, economice și tehnologice ale secolului al XXI-

lea și să aibă o probabilitate mai ridicată de a avea vieți prospere, sănătoase și fericite și de a da 

adolescenților putere prin intermediul abilităților non-tehnice, cu accent pe motivarea pentru 

învățare, interacțiunea cu colegii și monitorizarea sistematică a reușitelor. Mediatorii lucrează cu 

elevii pe aspecte precum: credințele și valorile legate de școală; comportamentul, auto-reglarea 

atenției și problemele legate de controlul impulsurilor; conceptul de sine și investiția în școală; relația 

cu colegii (acceptare/respingere socială); relația cu cadrele didactice și figurile de autoritate; 

rezolvarea problemelor și rezistența la schimbare. 

Publicul țintă (beneficiarii): 



 
 
 
 
 

 
 

 

Publicul țintă este reprezentat de adolescenți (12-18 ani) expuși riscului de abandon școlar timpuriu 

(ESL) în vederea obţinerii reușitei școlare și a finalizării celor 12 ani de școală.  

Principalele părți interesate ale EPIS sunt Ministerul Educației, peste 26 de municipalități din 

Portugalia (incluzând Azorele), cel puțin 135 de școli de la nivel național, 105 mediatori cu normă 

întreagă și aproximativ 490 de voluntari din partea acestor parteneri.  

Scurtă introducere:  

„Mediatori pentru reușita școlară” este un program de intervenție axat pe ajutarea adolescenților 

(12-18 ani) expuși riscului de abandon școlar timpuriu (ESL) în vederea obţinerii reușitei școlare și a 

finalizării celor 12 ani de școală. Programul este promovat de EPIS - Empresários Pela Inclusão Social 

(în română: Antreprenori pentru Incluziunea Socială) și de alte asociații de afaceri. „Mediatori pentru 

reușita școlară” este considerat principalul program al EPIS. EPIS este un ONG cu finanțare privată, 

înființat în anul 2006, în urma unui „apel la incluziune socială” din partea Președintelui Republicii 

Portugheze axat pe dezvoltarea, incubarea și internalizarea noilor metodologii de promovare a 

reușitei școlare, a calității sistemelor de învățământ și de formare, a angajabilității și a inserției 

profesionale a tinerilor.  

Localizare/acoperire geografică: 

În anul 2018, programul a acoperit 258 de unități de învățământ, distribuite în 44 de municipalități 

din Portugalia continentală. În Insulele Azore, programul acoperă școlile din Pico, São Miguel și 

Terceira.  

Abordarea metodologică: 

Abordarea metodologică organizează programul în două secțiuni: un sistem de semnalizare a riscului 

elevilor și un model de formare și emancipare a elevilor, cu o analiză funcțională, un plan de 

intervenție personalizat și tehnici de intervenție - acoperind familia, școala și împrejurimile teritoriale. 

Programul este implementat de mediatori, de preferat cu ajutorul unui psiholog sau al unui cadru 

didactic cu normă întreagă, care monitorizează aproximativ 65 de elevi pe an. Este implementat pe 

tot parcursul anului școlar, cu sprijinul profesorilor universitari și al unei echipe de coordonatori 

interni care controlează și calitatea proceselor.  

Resursele necesare: 

Modelul de formare al EPIS necesită mediatori cu normă întreagă care să ajute elevii să își dezvolte 

abilitățile non-tehnice care le vor îmbunătăți convingerile, stima de sine, nivelul de conștientizare 

(organizare, responsabilitate, munca din greu), deschiderea de a experimenta, extrovertirea, natura 

agreabilă și stabilitatea emoțională. Modelul de intervenție al EPIS prevede utilizarea unui set de 

strategii și tehnici de natură cognitivă și comportamentală care pot fi utilizate eficient în consilierea 

elevilor considerați a fi expuși unui risc mediu de eșec școlar. Programul include îmbunătățirea 

abilităților non-tehnice ale acestor elevi pe baza dovezilor potrivit cărora abilitățile respective 

determină reușita în viață. Acesta include și formarea cadrelor didactice în domeniul managementului 

comportamentelor și al conflictelor în clasă. 

Durata: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Principiul metodologic al acestui program crede într-o schimbare a ciclului de viață și programul este 

destinat să fie aplicat pe parcursul a 2 până la 3 ani. Munca individuală începe cu module de lucru 

potrivite menite să elaboreze planuri personalizate pentru sprijinirea și monitorizarea elevilor și a 

familiilor. În cei doi ani care au urmat aceste module au funcționat individual sau în grupuri mici. 

Validarea: 

În martie 2017, Profesorul Pedro Martins - Queen Mary, Universitatea din Londra a prezentat un 

studiu care se baza pe date din perioada 2015-2016, care a conchis că elevii monitorizați în programul 

Mediatori pentru reușita școlară  și-au sporit probabilitatea de neretenție cu peste 10% 

(http://qmulcgr.blogspot.pt/2017/05/cannon-cognitive-interventions-improve.html).  

Impactul:  

Rezultatele programului sunt măsurate prin intermediul creșterii ratelor de reușită școlară de la un 

an la altul, îmbunătățirea și creșterea notelor bune (4 și 5 pe o scală de la 1 la 5), precum și a auto-

evaluării și a evaluării îmbunătăţirii abilităților non-cognitive. Cele mai recente rezultate privind 

îmbunătățirea ratelor reușitei școlare a elevilor din program sunt (Rezumatul Programelor EPIS, 

2017): 

 2016/2017: 78% până la 86%, într-un portofoliu de 1834 elevi (+ 7,4 pp)  

 2015/2016: 72% până la 82%, într-un portofoliu de 2451 elevi (+ 9,5 pp)  

 2014/15: 60% până la 74%, într-un portofoliu de 1127 elevi (+ 14,5 pp)  

 2013/14: 59% până la 71%, într-un portofoliu de 1541 elevi (+ 12,2 pp)  

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Website-ul EPIS furnizează scenarii de lucru sub forma unui pachet de strategii și de tehnici de 

intervenție care pot fi utile pentru tehnicieni în domeniul educației ca modalitate de sporire a 

eficienței intervențiilor acestora cu elevii din ciclul al treilea de învățământ de bază. Scenariile de 

intervenție sunt disponibile pentru trei domenii (elevi, familie, școală-cadre didactice) precum și o 

secțiune cu recomandări de networking incluzând proceduri cheie în domeniul medierii, identificării 

resurselor locale, identificării nevoilor și a intervenției, printre altele. Toate scenariile de intervenție 

sunt descrise conform unei structuri descriptive specifice: (ipoteze tehnice, obiective, tipul de 

sesiune, numărul de sesiuni, periodicitatea, durata estimată, procedura pas cu pas, recomandări și 

contraindicații).  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:   Grupul de școli Lousada Oeste 

Țara:  Portugalia 

Poziția și rolul contribuabilului: -- 



 
 
 
 
 

 
 

 

Adresa e-mail: -- 

Website:  

http://www.lousadaoeste.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4&Itemid=206 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: 

República de Jovens (În engleză: Republica Tinerilor)  

Tipul:  Proiect 

 

Data:  

Proiectul este implementat începând din 2016 (câștigătorul primei ediții a Școlii prietenoase cu copiii 

în 2018). 

Scopul activității: 

Principalul obiectiv este asigurarea condițiilor necesare pentru participarea democratică eficientă a 

elevilor în diverse domenii ale vieții școlare, pe baza conceptului de Republică. Prin urmare, școala 

constituie un loc unde poate fi dezvoltat,sentimentul civic al viitorilor cetăţeni privind democrația, prin 

intermediul regulilor elaborate conform principiilor fundamentale - Constituția, legea organică de bază 

și drepturile omului - libertate, egalitate, fraternitate. 

Obiectivele specifice includ: dezvoltarea abilității de a dialoga și de a lucra în cooperare cu alții; 

contribuția la asigurarea participării autentice a elevilor la luarea deciziilor care îi privesc; dezvoltarea 

atitudinilor și a valorilor în diferite dimensiuni ale cetățeniei; dezvoltarea responsabilității și a 

creativității; permiterea descoperirii talentelor/abilităților sau a căutării acestora; permiterea 

dezvoltării diferitelor abilități transversale; crearea obiceiurilor de lucru în proiect. 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Printre beneficiari se numără toți elevii (ciclurile 1, 2 și 3, care corespund în Portugalia claselor de la 1 

la 12). Părțile interesate sunt Comunitatea Educațională; Editura Leya; Primăria Lousada. 

Scurtă introducere:  

Proiectul a fost creat ca parte a implementării Planului Național de Promovare a Succesului în Educație 

și este menit să combată indisciplina, comportamentele deviante și lipsa sentimentului de apartenență 

la o comunitate. 

Intenția sa era să provoace școlile să construiască o dinamică structurată bazată pe conceptul de 

Republică a Tinerilor, unde poate fi dezvoltat sentimentul civic al viitorilor cetățeni ai unei democrații. 

O republică a tinerilor, implementată în instituţia școlară, este definită prin felul în care participă elevii 

la luarea deciziilor și la obiectivele propuse, cum descoperă ei nevoia de cooperare pentru a face o 

activitate, a discuta un subiect important, a decide că ceva merită schimbat și a dezvolta un proiect la 

nivel de clasă sau de școală. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Localizare/acoperire geografică: 

Portugalia, Regiunea de Nord, Lousada - Grupul de școli Lousada Oeste 

Abordarea metodologică: 

Abordarea curriculară a educației cetățenești poate îmbrăca forme diferite cum ar fi dezvoltarea de 

proiecte și de activități  din inițiativa lor, în parteneriat cu familiile și cu entitățile care intervin în acest 

context, în cadrul relației dintre școală și comunitate. Nefiind impusă cu titlu obligatoriu, școlile au 

posibilitatea de a decide asupra ofertei lor ca subiect autonom În cadrul acestui proiect, elevii 

negociază și organizează, în Adunarea Clasei, în Echipe de 5 până la 8 elemente. Clasa nu mai este 

reprezentată de delegatul tradițional și începe să aibă ca lideri Ghizii fiecărui grup format și 

reprezentantul său maxim și ales de colegii săi. Consiliul Ghizilor este format din Patrula Ghizilor și 

directorul clasei și este unul dintre organele centrale ale clasei având atribuţii cum ar fi: reflectarea 

asupra problemelor clasei și gestionarea conflictelor; îndrumarea continuă și formarea Ghizilor; 

preocuparea față de parcursul școlar al fiecărui elev pentru a-i oferi mijloacele de a progresa; 

reflectarea asupra activității dezvoltate de clasă în diferite proiecte implementate; etc.  

Resursele necesare: 

Timpul săptămânal cu directorul clasei și cu elevii săi, pentru dezvoltarea proiectului și un public; 

Consiliile de Echipă/Grup (în funcție de vârsta grupului); Consiliile Ghizilor; Adunările Clasei; Adunările 

Ghizilor; Reuniunea Plenară a Ghizilor și Consiliile de Proiect. Structurile nucleare în derularea și 

orientarea autonomiilor, precum și în managementul conflictelor și al intereselor, implementate într-

un program școlar săptămânal care poartă numele de Dimensiunea „Communio”. Diferitele proiecte 

dezvoltate de elevi reprezintă o altă resursă necesară. Principalele provocări includ schimbările 

culturale și comportamentale, ciclurile generaționale lente și punctele slabe la nivelul familiei. 

 

Durata: 

În cursul anului școlar. 

Validarea: 

Plenara Ghizilor, compusă din toți ghizii claselor, directorul școlii, coordonatorul de centrului de 

proiect, coordonatorii directorilor claselor și președintele Asociaţiei Elevilor și prezidată de directorul 

școlii, are drept scop principal discutarea și ajustarea activităților și a provocărilor proiectului. Cu toate 

acestea, nu există informații privind validarea proiectului.  

Impactul:  

Nu există informații privind validarea nici date despre impactul proiectului.   

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Proiectul are un potențial de replicare utilizând metodologia de proiect.  



 
 
 
 
 

 
 

 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  ADESER II - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Marinha Grande 
(În română: Asociația pentru Dezvoltare Economică și Socială a Marinha Grande) 

Țara:  Portugalia 

Poziția și rolul contribuabilului: -- 

Adresa e-mail: -- 

Website:   https://adeser2ipss.wordpress.com/ 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: 

ASAS – Proiecto concertado de desenvolvimento de competências pessoais e sociais (În română  
Proiect concertat pentru dezvoltarea abilităților personale și sociale): Program de Mediere a 
Conflictelor în context școlar 

Tipul:  

Proiect 

Data: 2009 

Scopul activității: 

Proiectul ASAS a avut drept obiective: promovarea dezvoltării abilităților personale și sociale ale 

copiilor și ale familiilor, reducând/inhibând comportamentul riscant; consolidarea abilităților 

parentale în vederea sporirii capacității de prevenție a gospodăriilor; consolidarea factorilor de 

protecție la copii și tineri prin sporirea abilității acestora de a evita factorii de risc. 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Principalii beneficiari au fost copii cu vârste între 3 și 18 ani, părinții/îngrijitorii și cadrele didactice. 

Principalele părți interesate au fost IDT - Institutul pentru Droguri și Dependența de Droguri, iar ca 

parteneri Centrul Medical din Marinha Grande; Comisia pentru Protecția Copiilor și a Tinerilor din 

Marinha Grande; PSP - Poliția de proximitate; Grupul Școlar Guilherme Stephens; Liceul Pinhal do Rei; 

și Consiliul Parohial din Marinha Grande. 

Scurtă introducere:  

Programul de Mediere a Conflictelor în Context Școlar din cadrul proiectului ASAS a avut o abordare 

globală a transformării conflictelor, axându-și intervenția pe dezvoltarea abilităților sociale și 

personale pentru gestionarea emoțiilor și dezvoltarea unei comunicări eficiente. Intervenția a avut 

trei axe de acțiune: 

1.  ateliere ocupaționale (pentru copii între 3 și 5 ani, 6 și 13 ani, 14 și 18 ani); 



 
 
 
 
 

 
 

 

2. ateliere parentale (destinate dezvoltării abilităților parentale de a gestiona situaţiile de risc și 

promovării abilităților de comunicare și de negociere în rândul tinerilor); 

3. medierea școlară, în parteneriat cu Școlile E/B 2/3 Guilherme Stephens și cu Școala Secundară 

Pinhal do Rei.  

Localizare/acoperire geografică: 

Grupul Școlar Guilherme Stephens; Liceul Pinhal do Rei. 

Abordarea metodologică: 

Programul Mediere a Conflictelor în Context Școlar elaborat în cadrul proiectului ASAS a avut 4 faze 

de implementare, influențat de „Programa nacional de Mediación Escolar – Orientaciones para el 

Diseño e Implementación de Proyectos” și bazat pe aceasta stabilită de Ministerul Educației și 

Tehnologiei al Guvernului argentinian. 

 Prima fază: Diagnosticarea nevoilor (identificarea problemelor specifice ale fiecăreia dintre 

școli) 

 Faza a doua: Creșterea conștientizării și formarea (echipa de mediatori a promovat sesiuni de 

informare și conștientizare cu elevii, cadrele didactice, familiile și alți educatori, deschise 

comunității) 

 Cea de-a treia fază: selectarea și formarea mediatorilor și implementarea programului 

 Faza a patra: evaluarea programului 

Resursele necesare: 

Echipa de mediatori, cadre didactice (ca supervizori ai mediatorilor), o echipă pentru instruirea 

cadrelor didactice și a mediatorilor. 

Durata: 

Un an școlar (proiectul a fost întrerupt după faza a treia). 

Validarea: 

Proiectul ASAS s-a încheiat, iar Proiectul de Mediere a Conflictelor a fost întrerupt în faza a treia. 

Încheierea finanțării proiectului a împiedicat continuitatea acestuia. Selectarea și instruirea tinerilor 

mediatori a fost finalizată, însă școlile au fost însărcinate cu crearea și implementarea biroului de 

mediere. A fost programat un sondaj destinat comunității școlare în vederea evaluării impactului 

programului asupra transformării conflictului în contextul școlar. Cu toate acestea, nu există 

informații privind evaluarea/validarea programului.  

Impactul:  

Neevaluat.   

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Potențialul de replicare nu este menționat. Însă, articolul „ATAS do V Encontro do CIED - Escola e 

Comunidade” (CIED, 2012) explică cu unele detalii ceea ce s-a realizat în fiecare dintre fazele 

metodologiei programului.  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:   Grupul de școli Paulo da Gama 

Țara:  Portugalia 

Poziția și rolul contributorului: -- 

Adresa e-mail: -- 

Website:   http://www.aepg.pt/gab-int-pedagogica  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: 

Gabinete de Intervenção Pedagógica (GIP) (În română: Biroul de Intervenție Pedagogică) - Projeto de 

coadjuvação comportamental (În română: Proiectul de coadjuvare comportamentală) 

Tipul:  

Proiect/Practică 

Data:  

2013 

Scopul activității: 

Scopul general al GIP este gestionarea problemelor zilnice și stabilirea strategiilor de intervenție și 

combatere a excluziunii sociale precum și furnizarea de formare diferitelor elemente ale comunității 

educaționale și dezvoltarea unei activități în parteneriat cu toți aceștia. Scopurile mai specifice includ: 

reducerea numărului de proceduri disciplinare; controlul indisciplinei; permiterea dobândirii de 

abilități sociale; ajutarea elevilor să reflecteze asupra comportamentului lor; rezolvarea situațiilor de 

conflict într-un mod sustenabil și de durată; prevenirea conflictelor și a violenței; îmbunătățirea 

integrării elevilor în contextul școlar; diagnosticarea situațiilor de violență școlară și sprijinirea celor 

implicați prin intermediul dialogului; reducerea efectelor conflictelor și ale violenței asupra 

abandonului școlar și a eșecului școlar; monitorizarea fenomenului de indisciplină; contribuția la 

îmbunătățirea climatului de învățare în clasă; promovarea vieții în societate, în democrație și cu 

responsabilitate. Una dintre principalele axe de acțiune a GIP este Proiectul de coadjuvare 

comportamentală care urmărește să regleze situațiile de indisciplină în clasă.  



 
 
 
 
 

 
 

 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Elevii 

Scurtă introducere:  

Proiectul GIP a început în anul școlar 2013 și este un proiect care funcționează împreună cu 

organismele pedagogice și de conducere ale școlii, având drept obiectiv principal îndrumarea 

copiilor/tinerilor în căutarea rezolvării problemelor zilnice și stabilirea strategiilor de intervenție în 

vederea combaterii excluziunii sociale a elevilor și astfel de reducere a situațiilor de indisciplină. GIP 

a apărut ca o consecință a Programului TEIP – o inițiativă guvernamentală, implementată actualmente 

în 136 de grupuri de școli negrupate/școli care sunt situate în teritorii defavorizate din punct de 

vedere economic și social, marcate de sărăcie și excluziune socială, unde violența, indisciplina, 

abandonul și eșecul școlar sunt cele mai evidente. TEIP stimulează școlile să includă în Planul lor 

Multianual de Îmbunătățiri structuri educaționale și de servicii (cum ar fi Biroul de Intervenție 

Pedagogică - GIP).  

Localizarea/acoperirea geografică: 

Acoperirea geografică a TEIP este națională cu 136 de grupuri de școli negrupate situate în teritorii 

defavorizate din punct de vedere economic și social. Proiectul GIP analizat în acest raport corespunde 

Grupului de școli Paulo da Gama.  

Abordarea metodologică: 

Proiectul GIP din Grupul de școli Paulo da Gama este organizat în 4 axe de acțiune: 

1. Prezența elevilor în birou 

 Determină elevii să reflecteze și să clarifice situația și activitățile/sarcini care determină 

schimbarea; 

 Efectuează o analiză a sarcinii definite de cadrul didactic care a trimis elevul; 

 Monitorizează îndeplinirea sarcinii. 

2. Efectuarea coadjuvării comportamentale în clasă 

 Ajută cadrul didactic la rezolvarea situațiilor problematice. 

3. Colaborarea cu cadrele didactice și cu tehnicienii specializați 

 Solicită cooperarea cadrelor didactice calificate și a tehnicienilor luând în considerare 

profilul elevului și specificul situației. 

4.  Promovarea sesiunilor de conștientizare și/sau a activităților promovate în spațiul școlii 

 Stimulează acțiunile și/sau activitățile în parteneriat cu EPIS; 

 Creează un portofoliu al elevilor mentori care colaborează activ la schimbarea 

atitudinilor și a valorilor lor față de colegii lor; 

Resursele necesare: 

Psiholog pentru coordonarea proiectului. 

Durata: 

În cursul anului școlar. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor   

Instituția:  Centrul de Resurse Juridice  

Țara:  România  

Poziția și rolul contributorului: Coordonatorul proiectului „Calitatea în educație prin intermediul 
medierii și al practicilor restaurative”   

Adresa e-mail:  office@crj.ro   

Website/resurse:  http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-ineducatie-prin-
mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-sipractici-restaurative/ 
https://www.edumanager.ro/proiect-privind-aplicarea-medierii-si-practicilor-restaurative-insituatii-
de-violenta-in-scoli-la-final/ https://issuu.com/crjromania/docs/raport_de_studiu_final_37259_ 
http://www.crj.ro/cursuri-de-formare-pentru-personalul-din-sistemul-de-educatie/  

2. Prezentarea generală a activității    

                                                        
1 O absență disciplinară este o măsură de corecție care urmărește să descurajeze comportamentul perturbator în 
clasă, iar absența rezultă din aplicarea unui ordin de părăsire a sălii de clasă. 

 

Validarea: 

Nu există informații privind validarea acestui proiect.  

Impactul:  

Raportul GIP (2016/2017) prezintă impactul efectuării coadjuvării comportamentale în clasă, 

măsurând diferența dintre numărul de absențe disciplinare 1  aplicate înainte și după intrarea în 

proiectul de coadjuvare comportamentală.  

În anul școlar 2016/2017, au fost incluse în proiect 4 clase, reprezentând o scădere cu două clase față 

de anul anterior. Potrivit raportului, această scădere reflectă efortul făcut pentru depășirea 

problemelor comportamentale. Impactul proiectului reflectă o diferență de 64% între numărul de 

absențe disciplinare dinainte și de după participarea la proiect. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Nu există informații privind caracterul replicabil al GIP. Cu toate acestea, TEIP oferă informații în 

Ghidul său de pregătire a Planului Multianual de Îmbunătățiri. 
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Titlul activității: Proiectul „Calitatea în educație prin intermediul medierii și al practicilor restaurative”   
  

Tipul: Proiect european privind educația și practicile restaurative. Proiectul „Calitatea în educație prin 
intermediul medierii și al practicilor restaurative”  este cofinanțat de Fondul Social European prin 
intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 în 
parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  

Data: Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie 2010-octombrie 2012   
  

Scopul activității:  
Proiectul a urmărit să dezvolte abilitățile participanților (cadre didactice, educatori, inspectori școlari) 
de a răspunde adecvat conflictelor și violenței în școli, și de a promova și stabili un climat armonios de 
coexistență în educație, bazat pe prețuirea diversității, anti-discriminare și oportunități egale, 
comunicare, consultare și participare. Activitățile incluse în proiect au urmărit să ofere cadrelor 
didactice acces la educație și formare inițială de calitate.  În plus, una dintre activitățile din proiect s-a 
axat pe derularea unui studiu privind dezvoltările din domeniul manifestării și combaterii violenței în 
școli în regiunea București Ilfov cu recomandări de acțiuni și de formulare a unor propuneri în domeniul 
politicilor educaționale.    
  

Publicul țintă (beneficiarii): 
Directorii de școli, membrii Consiliilor de Administrație, consilierii școlari și elevii din învățământul 
preuniversitar din Regiunea București Ilfov  
Doctori, părinți și inspectori școlari, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării   
  

Scurtă introducere:   
  
Un studiu derulat de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2007 a arătat că școlile din România se 
clasează pe locul al doilea într-un clasament al violenței care include 37 de țări.  
Peste 70% dintre elevii români admit că le este frică de comportamentul agresiv al colegilor de clasă.  
Peste 4000 de cazuri de violență, consum de alcool, discriminare și furt au fost înregistrare în școlile 
românești în perioada martie-mai 2011, potrivit informațiilor emise de MECTS la începutul lunii iunie.  
În acest proiect se pune accentul pe practicile restaurative și pe mediere ca modele de rezolvare a 
conflictelor în școli.   
Practicile restaurative și medierea sunt modele de intervenție prin intermediul cărora persoanele 
implicate în conflicte sau afectate de acestea se întâlnesc pentru a analiza problemele, pentru a-și 
exprima opiniile și nevoile, pentru a găsi împreună cele mai bune soluții de rezolvare a conflictelor și 
de remediere a efectelor secundare ale acestora.   
  
Timp de doi ani, prin intermediul acestui proiect o rețea de 12 unități de învățământ din Regiunea 
București Ilfov a aplicat în mod experimental medierea și practicile restaurative ca metodă de 
intervenție în situații de conflict și violență.   
  

Localizarea/acoperirea geografică:  
 București, Ilfov   



 
 
 
 
 

 
 

 

Abordarea metodologică:  
  
Proiectul a contribuit la promovarea noilor metode de intervenție în situații de conflict și violență 
școlară, la creșterea informării privind practicile europene în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței și a conflictelor în școli, precum și la dezvoltarea serviciilor de consiliere și de mediere în 
școli.  
  
Proiectul a constat într-o serie de cursuri cu elevii pe subiecte precum:  
  
Egalitatea de șanse și nediscriminarea  
Managementul conflictelor în mod restaurativ 
Diversitatea și coeziunea socială  
Comunicarea și leadershipul  
Dezvoltarea durabilă și cetățenia activă  
  
Formarea pentru programele dedicate cadrelor didactice a urmărit dezvoltarea competențelor 
participanților pentru a răspunde adecvat situațiilor de conflict și violență din instituțiile de 
învățământ. Transferul expertizei europene prin intermediul formatorilor din Marea Britanie a permis 
participanților să cunoască și să înțeleagă beneficiile abordării situațiilor de conflict prin intermediul 
medierii și al practicilor restaurative, față de abordarea axată pe măsuri punitive.  
  

Resursele necesare:  
  
Resurse umane (experți implicați în implementarea proiectului, elevi înscriși la activitățile din proiect, 
colaboratori)   
Resurse materiale (spațiu de lucru, echipamente și consumabile)   
Resurse informaționale (informații relevante pentru luarea deciziilor)  
Resurse de timp (disponibilitatea de timp pentru implementarea activităților proiectului  
Resurse financiare (fonduri organizaționale și atragerea de fonduri)   
La începutul implementării proiectului, organizațiile au angajat mai multe persoane cum ar fi: expert 
în relații publice și comunicare, coordonator de proiect, cercetători etc  

Durata:  
2 ani pentru implementarea proiectului (septembrie 2010- octombrie 2012)  



 
 
 
 
 

 
 

 

Validarea:  
  
Noile metode și tehnici propuse spre a fi aplicate în mediul educațional au deschise un orizont nou 
pentru participanții care au considerat că este absolut necesar să își lărgească cunoștințele și aplicarea 
în întregul sistem de învățământ din România.  
  
„Am utilizat cu succes practicile restaurative în școli și chiar le-am introdus în regulamentele școlare și 
în modelele de intervenție care urmează să fie utilizate la nevoie, înainte de a ne orienta spre aplicarea 
unei sancțiuni. Recomandăm continuarea acestui proiect și instruirea tot mai multor cadre didactice cu 
privire la practicile restaurative”, a menționat M. Gașpar, consilier școlar la Liceul Teoretic Mihail 
Kogălniceanu.  
  
„În calitate de director al unui centru educațional, medierea și practicile restaurative m-au ajutat să 
înțeleg mai bine și să rezolv mai bine conflictele dintre angajați. Aplicând principiile restaurative, 
utilizând întrebări precum „Ce ai crezut?” „Ce ai simțit?” Care sunt nevoile tale?”, am putut vedea o 
scădere a numărului de conflicte dintre membrii personalului școlii.  Astfel, aceste practici restaurative 
pot fi aplicate cu succes pentru orice situație de conflict, nu numai în situațiile care implică elevi”, a 
spus Directorul A. Greavu, de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” din București.  

Impactul:   
  
În cursul activităților de formare, aproape 50 de persoane (directori de școli, membri ai Consiliilor de 
Administrație și consilieri școlari) din 12 unități de învățământ din Regiunea București - Ilfov au 
participat în perioada mai-iunie 2011 la cursuri de formare referitoare la problemele actuale pentru 
nevoile și provocările actuale ale sistemului de învățământ: managementul diversității, managementul 
participativ și managementul conflictelor  
  
Aproape 50 de elevii cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani din peste zece școli din București și Ilfov au 
luat parte în perioada octombrie-decembrie 2011 la cursurile organizate de Centrul de Resurse 
Juridice (CRJ) în cadrul proiectului „Calitatea în educație prin intermediul medierii și al practicilor 
restaurative”  
  
10 sesiuni de informare susținute în cinci unități de învățământ preuniversitar din București și județul 
Ilfov, peste 400 de participanți (elevii, consilieri școlari, cadre didactice, directori de școli, membri ai  

Consiliilor de administrație) și un subiect central de discuție: combaterea și prevenirea conflictelor și a 
violenței în școli prin utilizarea medierii și a practicilor restaurative.    
  
  



 
 
 
 
 

 
 

 

Multiplicarea și/sau extrapolarea:  
  
Activitățile derulate prin intermediul proiectului, cum ar fi prezentări, vizionări de filme educaționale, 
teatru forum, seminarii și dezbateri s-au bazat pe cazuri concrete de violență din școlile românești, 
toate cu scopul de a familiariza elevii și cadrele didactice cu tehnicile de mediere și practicile 
restaurative (de reparare). Aceste aspecte le-au permis participanților să învețe alte moduri de 
rezolvare a conflictelor, în afară de coerciția fizică sau verbală. Activitățile au fost practice, bazate pe 
studii de caz, susținute de experți internaționali, motiv pentru care au putut fi transferate cu ușurință 
în ale școli și contexte.   
  
Modelele de intervenție propuse de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) – medierea și practicile 
restaurative – aduc o schimbare reală în mediul educațional, deoarece se pune accentul pe asumarea 
responsabilității, restaurarea relațiilor dintre părți, care contribuie la reducerea nivelurilor de stres, a 
resentimentelor și la crearea unui mediu prietenos în școli.  
  

  
  
  

2. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor   

Instituția:  Ghidurile au fost publicate ca rezultat al proiectului „Viitorul începe la școală”, un 
parteneriat strategic între Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului.   

Țara:  România  

Poziția și rolul contributorului: Autorii ghidului: Prof. univ. Gheorghe Sarau, doctor la departamentul 
de limba și literatura rromani (Universitatea din București) și consilier pentru limba rromani și 
minoritatea romă (Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Direcția Generală pentru 
Educație în Limbile Minorităților, Relația cu Parlamentul și cu Partenerii Sociali) și Elena Radu, mediator 
școlar și profesor de limba rromani și istorie  

Adresa e-mail:   

Website: http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatoriiscolari-
pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf http://isjiasi.ro/index.php/management/minoritati-
nationale/documente-specifice/355mediere-scolara  

http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatorii-scolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:   
Mic ghid de lucru pentru mediatorii școlari (pentru comunitățile de romi) 
Ghidul mediatorului școlar din România (pentru comunitățile de romi)   
  

Tipul:   
Ghiduri pentru școli/resurse de sprijin pentru cadrele didactice și mediatorii școlari  

Data:   
Ghidurile au fost publicate în 2011  

Scopul activității:  
Aceste ghiduri au fost publicate ca parte a proiectului „Viitorul începe la școală” care urmărește în 
primul rând să reducă fenomenul de absenteism și abandon școlar și să promoveze rolul mediatorului 
școlar.  
  
Mai mult, ghidurile caută să sprijine cadrele didactice și educatorii care lucrează cu comunitățile de 
romi, în special cu copiii romi în școală oferindu-le sfaturi și recomandări utile pentru reușita acestui 
proces.   
   

Publicul țintă (beneficiarii):  
Ghidurile sunt destinate cadrelor didactice, mediatorilor școlari, educatorilor, părinților și 
inspectorilor școlari, cercetătorilor, oricărei persoane interesate să sprijine comunitățile de romi  
  
  



 
 
 
 
 

 
 

 

Scurtă introducere:   
  
La jumătatea anului 2010, UNICEF a lansat, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului și cu Institutul de Științe ale Educației, campania „Viitorul copiilor începe la 
școală” (denumită ulterior „Să mergem la școală!”Campanie de frecventare a școlii) menită să readucă 
copiii la școală și să îi ajute să finalizeze învățământul obligatoriu.  
  
Proiectul intervine în comunitățile cu rate ridicate ale abandonului și absenteismului școlar în rândul 
copiilor și implică acțiuni care vizează trei niveluri ale comunității:  
  
- la nivelul familiilor 
- la nivel de unități de învățământ  
- la nivel de comunitate 
Pe lângă componenta de formare a mediatorilor școlari în fiecare comunitate participantă, proiectul a 
urmărit să dezvolte resurse pedagogice pentru o înțelegere mai profundă a comunității rome, dar și 
rolul mediatorului școlar.  
Ca urmare a acestui proiect și a campaniilor, în anul 2011 au fost publicate două ghiduri pentru 
cadrele didactice care lucrează cu comunitățile de romi. Ghidurile sunt disponibile online încă de 
atunci. Oricine s-a confruntat cu problema legată de integrarea copiilor romi în școli poate utiliza 
această resursă în abordarea sa didactică și de predare.   

Localizarea/acoperirea geografică:  

Ghidurile sunt disponibile online în limba română.   
  
Pe de altă parte, campania a fost implementată cu succes în 38 de comunități din 16 județe, 
continuând în anul școlar 2011-2012 în 141 școli din 37 de județe, și în anul școlar 2012-2013 în 100 
de comunități, astfel acoperind 10% din comunitățile din țară, constituind o masă critică cu potențial 
de extindere la nivel național.  
  



 
 
 
 
 

 
 

 

Abordarea metodologică:  
  
Ghidurile fac parte din cele câteva resurse disponibile online și sunt scrise de Gheorghe Sarau și Elena 
Radu. Ghidurile abordează problema comunității rome, care din diferite motive (sociale, economice, 
istorice) întâmpină dificultăți privind integrarea copiilor romi în școli. Ghidurile conțin informații 
despre:  
-statutul mediatorului școlar în România în perioada 1990-2011  
-Panorama educației pentru romi; Realizări și provocări  
- fișe de lucru și resurse pentru mediatorii școlari  
- moduri de lucru cu preșcolarii/elevii și cu comunitatea romă  
-rolul mediatorului școlar (competențe și responsabilități)  
  
Ghidurile dezvoltă acțiuni concrete privind modurile de lucru cu educatorii/părinții și mediatorii școlari. 
Pentru eficacitatea acestor ghiduri, autorii utilizează unele situații comune și răspunsuri aferente la 
acțiuni, probleme cu care se confruntă în general cadrele didactice care lucrează în domeniul educației 
cu copiii romi.  
  

Resursele necesare:  
  
Resursele necesare constau în:   
Resurse umane (experți implicați în implementarea proiectului, parteneri publici și privați puternici)   
Resurse materiale (spațiu de lucru, echipamente și consumabile)   
Resurse informaționale (informații relevante pentru luarea unor decizii bune)  
Resurse de timp (disponibilitatea de timp pentru implementarea activităților 
proiectului) 
Resurse financiare (fonduri organizaționale și atragerea de fonduri)   
  

Durata:  
  
Nu este cazul, deoarece ghidurile sunt online  

Validarea:  
Ca parte a campaniei „Să mergem la școală!”, UNICEF a avut intervenții la trei niveluri: școală, familie 
și comunitate. Intervențiile la nivelul școlii au fost menite să transforme școala într-un mediu primitor 
pentru copii, prin instruirea mediatorilor școlari, a directorilor de școli și a cadrelor didactice în vederea 
adaptării stilului lor de lucru la nevoile fiecărui elev. La nivelul familiei, scopul a fost consolidarea 
conexiunii părinților cu școala, implicarea acestora în viața școlară a copiilor lor și oferirea de sprijin 
părinților prin consiliere și discuții individuale. Intervențiile la nivelul comunității au urmărit să 
influențeze și să mobilizeze membrii comunității pentru a se implica și a sprijini familiile ale căror copii 
sunt expuși riscului de abandon școlar.  

Spre exemplu, ghidul mediatorului școlar a fost tipărit în 1500 de exemplare și este disponibil și accesibil 
online, iar celălalt ghid a fost tipărit în 2000 de exemplare.  



 
 
 
 
 

 
 

 

Impactul:   
Campania a fost un succes. Rezultatul și impactul intervențiilor în anul școlar 2011-2012, comparat cu 

anul școlar anterior au fost finalizate cu următoarele date: - 80% dintre copiii expuși riscului de 

abandon școlar au continuat să frecventeze școala, îmbunătățindu-și prezența la școală;  

- 83% din toți copiii care au venit la școală pentru cel puțin o zi la sfârșitul anului școlar, iar 66% dintre 

acești copii și-au îmbunătățit performanța școlară și au trecut clasa; - în medie, rata de participare a 

crescut cu 60%.   

  
  

Multiplicarea și/sau extrapolarea:  
  
Ghidurile pot fi utilizate de oricine este interesat de subiect. Fiind o resursă disponibilă online, 
informațiile din ghiduri pot fi descărcate și aplicate în fiecare comunitate/școală care se confruntă cu 
aceste probleme. Ghidurile sunt ușor de utilizat, conținutul este clar și practic, ușor de urmărit și de 
înțeles.   

  
  

3. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor   

Instituția:   Inspectoratul Școlar Județean Suceava  

Țara:  România  

Poziția și rolul contributorului:  Coordonatorul proiectului R.E.S.P.E.C.T 

Adresa e-mail:  isjsv@isj.sv.edu.ro   

Website: https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/07/25/r-e-s-p-e-c-t-rezultatele-unuiproiect-

de-responsabilizare-sociala/  

https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/ 
https://issuu.com/tatianavintur/docs/respect_isjsv_20  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: Proiectul R.E.S.P.E.C.T 
  

https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/


 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tipul:   
proiect de responsabilitate socială, prevenire a violenței în mediul școlar  

Date:   
Campania R.E.S.P.E.C.T. de prevenire a violenței a fost inițiată în 2015, iar în timp proiectul și-a 
diversificat activitățile răspunzând nevoilor educaționale ale copiilor din județul Suceava  

Scopul activității:  
Scopul proiectului este să prevină bullyingul și violența în mediul școlar prin crearea unui mediu 
educațional armonios, incluziv, astfel încât fiecare ele să se simtă încurajat, motivat, în siguranță, să 
se manifeste responsabil, să își poată gestiona emoțiile printr-o atitudine tolerantă, 
nediscriminatorie, comunicând activ, asertiv și non-violent.  

Publicul țintă (beneficiarii):  
Educatorii, cadrele didactice, elevii, părinții  
  
Campania a reunit instituții cu un rol major în educație, autorități publice locale și județene, 
organizații neguvernamentale: Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, Centrul de Prevenire a 
Consumului de Droguri, Evaluare și Consiliere Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Suceava, Avocatul Poporului – Avocatul Poporului pentru Copii, Asociații ale 
Părinților, Organizația Salvați Copiii, Asociația Proiect Pro Europa, mass media locală: Monitorul de 
Suceava, NewsBucovina, Bucovina TV.  

Scurtă introducere:   
  
Violența este o problemă de actualitate în societatea noastră, având un impact asupra activității 
desfășurate într-un cadru instituționalizat.  
  
Violența între elevi este cea mai răspândită formă de violență în școală, reprezentată prin violență 
verbală sub formă de certuri, conflicte, insulte, amenințări, intimidare, hărțuire, batjocură; aceasta 
apare ca o manifestare „obișnuită” și uneori ca un comportament tolerat.   
  
Istoria R.E.S.P.E.C.T. - proiect de responsabilitate socială, prevenire a violenței în mediul școlar pornit 
de la nevoile educaționale ale copilului și care contribuie la armonizarea climatului educațional, inima 
și sufletul școlii, respectul pentru diversitate, colaborare și comunicare, bunăstarea necesară pentru 
succesul școlii.  
  
Prin această campanie atât elevii cât și cadrele didactice și părinții au avut ocazia de a lucra împreună 
și de a învăța tehnici și metode noi de combatere a violenței în școli prin practici precum: medierea, 
comunicarea, prevenția care în timp vor conduce la o mentalitate non-violentă.  
  

Localizarea/acoperirea geografică:  
  
Proiectul este implementat în județul Suceava (în zona rurală și urbană)   
  



 
 
 
 
 

 
 

 

Abordarea metodologică:  
Proiectul R.E.S.P.E.C.T. răspunde nevoilor educaționale ale elevilor prin intermediul unei abordări 
non-formale a educației, într-un mod complex – șapte arii complementare, coerente care sunt 
modalități de acțiune preventivă pentru reducerea violenței în școli.   
R vine de la responsabilitate  
E vine de la educație  
S vine de la Solidaritate  
P vine de la Prevenție  
E vine de la Emoție  
C vine de la comunicare   
T vine de la toleranță  
  
Spre exemplu, activitățile proiectului din anul școlar 2019 - 2020 au inclus:  

• Practicarea strategiilor și a tehnicilor de prevenire a violenței în timpul cursurilor de 
leadership, activităților de sprijin educațional pentru elevi și părinți;  

  

• Tehnici de negociere și mediere a conflictelor: conflictele din jur, felul în care înțelegem 
conflictele, cauzele și efectele conflictelor, rezolvarea conflictelor, medierea conflictelor, 
calitățile mediatorului, etapele rezolvării conflictelor, ascultarea caracterului „negativ”, 
fenomenul de bullying, bullying cibernetic, teatrul forum;  
  

• Activitățile specifice componentelor campaniei: Responsabilitate, Educație. Siguranță. 
Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță  

 

Resursele necesare:  
Resurse umane (experți implicați în implementarea proiectului, elevi înscriși la activitățile din 
proiect, colaboratori)   
Resurse materiale (spațiu de lucru, echipamente și consumabile)   
Resurse informaționale (informații relevante pentru luarea unor decizii bune)  
Resurse de timp (disponibilitatea de timp pentru implementarea activităților proiectului  
Resurse financiare (fonduri organizaționale și atragerea de fonduri)  

Durata:  
Campania R.E.S.P.E.C.T. de prevenire a violenței a fost inițiată în 2015, iar în timp proiectul și-a 
diversificat activitățile răspunzând nevoilor educaționale ale copiilor din județul Suceava  



 
 
 
 
 

 
 

 

Validarea:  
„În ultimii cinci ani, mii de elevii din școlile din Suceava au fost implicați în activități promoționale 
ale celor șapte componente, pentru că au realizat importanța asigurării unui climat școlar prietenos 
în care să se simtă în siguranță. Fiecare componentă a reprezentat o provocare în lupta împotriva 
violenței în mediul școlar și un punct de pornire în toate activitățile demarate la nivel de școală. 
Campania RESPECT este un motor puternic care contribuie la crearea unor strategii viabile de 
prevenire a violenței în școli, un model adevărat de bună practică care merită urmat la nivel 
național, o campanie în care școlile din țară au putut deveni parteneri fiabili în atingerea 
obiectivelor campaniei.” (prof. Luminița Dobrea – Școala Secundară Corocăiești)  
„Mi-a plăcut cu adevărat să particip la Campania RESPECT și în acest an. Este un proiect în care 
fiecare dintre noi își poate găsi locul, când vrea să facă ceva pentru ca lumea din jur să devină un loc 
mai bun pentru noi toți. Se spune adesea că noi, copiii și tinerii din ziua de azi, vom schimba lumea și 
eu cred că putem face acest lucru. Trebuie doar să începem prin a  

schimba modul în care îi vedem și îi ascultăm pe cei din jurul nostru, adică, o schimbare de 
mentalitate. ȘI toate acestea s-ar putea întâmpla dacă am participa cu toții la astfel de campanii.” 
(Darie Evelina-Iustina, 14 ani, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea”, Moldovița)  

Impactul:   
  
40.000 de elevi din 180 de școli din județul Suceava au fost beneficiari direcți ai activităților din proiect  
1500 de cadre didactice au facilitat învățarea non-formală în activități 
extracurriculare 4000 de părinți au participat la acțiunile din proiect.  
  
reducând cazurile de violență în mediul școlar prin îmbunătățirea comportamentelor și a 
atitudinilor față de respect, anti-discriminare, etc. reducând cazurile de violență în școli prin 
participarea beneficiarilor la activități formale/non-formale și informale, incluzând medierea și 
rezolvarea conflictelor  

Multiplicarea și/sau extrapolarea:  
Experiențele de învățare non-formală din campania R.E.S.P.E.C.T. pot fi transferate în contexte 
formale – discipline socio-umane, consiliere și îndrumare și informale prin adaptarea și aplicarea 
competențelor cheie îmbunătățite în viața de zi cu zi.  

  
  

4. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor   

Instituția:   Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara   

Țara:  România  



 
 
 
 
 

 
 

 

Poziția și rolul contributorului: Coordonator de proiect   

Adresa e-mail:   

Website: https://cjraehd.ro/wp- 

content/uploads/2018/02/Proiect_Prevenirea_si_combaterea_violentei_prin_peermediation_201 

8.pdf  

http://arhiva.replicahd.ro/?p=20288, http://www.ltgmoisildeva.ro/prevenirea-
%C8%99icombaterea-violen%C8%9Bei-prin-peer-mediation 
https://www.youtube.com/watch?v=RIOQCdg24oU  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  Prevenirea și combaterea violenței printr-un proiect de mediere de la egal la egal 
  

Tipul:  prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, medierea conflictelor în mediul școlar  

Data: Proiectul a început în 2015 și a continuat până în 2019.   

Scopul activității:  
  
Principalul obiectiv al implementării acestui proiect este prevenirea și combaterea violenței în mediul 
școlar, la nivelul județului Hunedoara.  Prin urmare, scopul proiectului este să prevină și să combată 
violența la nivel școlar prin implicarea directă a elevilor în acțiunile de mediere a conflictelor.  

Publicul țintă (beneficiarii):  
Proiectul se adresează cadrelor didactice și elevilor din învățământul mediu și din licee. Beneficiarul 
indirect este comunitatea școlară   
  

Scurtă introducere:   
  
Atunci când discutăm despre conflicte, constrângeri și cerințe în mediul școlar, școlile nu sunt o 
excepție deoarece multe dintre disputele dintre copii au loc zilnic.   
O modalitate specială de combatere și de prevenire a violenței în școală este medierea conflictelor. 
Medierea de la egal la egal, ca tehnică de negociere, este una dintre cele mai eficiente modalități de 
gestionare a conflictelor oricând apar acestea. Este chiar mai importantă atunci când vorbim despre 
conflictele dintre copii  
  
Prin urmare, combaterea violenței prin medierea de la egal la egal a devenit o modalitate tot mai 
acceptată în școlile românești, în specială pentru că s-a constatat că este mult mai eficient ca acest tip 
de mediere să fie exercitat de mediatori care au aceeași vârstă și același statut ca persoanele mediate, 
adică copii.    
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Localizarea/acoperirea geografică:  
  
Județul Hunedoara  
  

Abordarea metodologică:  
  
Pentru implementarea unui program specific în această privință, primul pas din implementarea 
proiectului a constat în selectarea persoanelor potrivite (cadre didactice și elevi) să ia parte la procesul 
de mediere. Prin urmare, principala activitate din cadrul proiectului a constat în formarea echipelor 
de mediere de la egal la egal, care cuprind între 2 și 6 elevi voluntari și un cadru didactic coordonator, 
la nivel de clasă.   
  
Echipa de mediere de la egal la egal diferă de alte tipuri de grupuri de mediere a conflictelor în care 
mediatorii sunt elevi și intervin în conflictele generate de colegi.   
Rolul echipelor de mediere de la egal la egal în acest caz este să intervină atunci când apare un conflict 
la nivel de grup-clasă între colegi sau între colegi și alți elevi ai școlii pentru a diminua sau a anihila 
conflictul respectiv. Echipa de mediere de la egal la egal este o echipă de intervenție, aleasă pentru 
faptul că poate interveni imediat, și chiar are oportunitatea de a preveni escaladarea conflictelor. 
Elevii care participă la acțiunile de mediere intervin în grupurile de elevi din clasa din care fac parte, 
ei sunt cei care își cunosc cel mai bine colegii, dar și între colegii lor și alți elevi din școală. Intervenția 
are loc într-un spațiu dedicat medierii, în cadru unității școlare.  

Resursele necesare:  
Resurse umane (experți implicați în implementarea proiectului, elevi înscriși la activitățile din proiect, 
colaboratori)   
Resurse materiale (spațiu de lucru, echipamente și consumabile)   
Resurse informaționale (informații relevante pentru luarea deciziilor)  
Resurse de timp (disponibilitatea de timp pentru implementarea activităților proiectului  
Resurse financiare (fonduri organizaționale și atragerea de fonduri)  

Durata:  
  
Proiectul a început în anul 2015 și a avut cinci ediții până în anul 2019 după care a fost oprit din 
cauza pandemiei.   

Validarea:  
În urma acestui proiect, elevii care au dobândit abilități de mediere a conflictelor pot continua acest 
proces și după finalizarea proiectului. Mai mult, elevii și personalul didactic implicat în acest proiect 
pot deveni și formatori – o resursă pentru alți elevii, pentru ediția următoare sau pentru alte 
proiecte.  



 
 
 
 
 

 
 

 

Impactul:   
  
Conștientizează elevii și cadrele didactice asupra rolului pe care îl pot juca aceștia în medierea 
conflictelor  
Medierea de la egal la egal în mediul școlar înseamnă că o școală va benefica de un avantaj 
suplimentar pentru a crea o atmosferă mult mai potrivită pentru derularea procesului educațional.  
  
Principalele provocări se vor vedea în: prevenirea situațiilor tensionate, inclusiv a bullyingului și a 
hărțuirii; în gestionarea situațiilor de conflict; în stingerea conflictelor existente și depășirea blocajelor 
și a momentelor cheie apărute din exacerbarea orgoliului  

Multiplicarea și/sau extrapolarea:  
Echipa de mediere de la egal la egal diferă de alte tipuri de grupuri de mediere a conflictelor în care 
mediatorii sunt elevi și intervin în conflictele generate de colegi. Ideea proiectului poate fi replicată și 
aplicată cu ușurință și în alte Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională. Resursele 
necesare nu sunt numeroase deoarece proiectul se bazează pe activitatea voluntară, însă impactul 
proiectului este văzut în activitatea de zi cu zi și în mediul școlar.   

 
  
 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Centrul de Dialog Interetnic și Toleranță AMALIPE 

Țara:  Bulgaria 

Poziția și rolul contributorului: Departamentul pentru Educație 

Adresa e-mail:  edu@amalipe.com; amalipe.edu@gmail.com  

Website: http://www.amalipe.com  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
„Fiecare elev ar putea fi un câștigător”  

Tipul:  
Program național pe termen lung  

Data:  
Activitatea a început în anul 2015  

Scopul activității: 
Este menită să prevină abandonul școlar la copii, în special la copiii romi aflați la vârsta școlarizării 
obligatorii.  

Publicul țintă (beneficiarii): 

mailto:amalipe.edu@gmail.com
mailto:amalipe.edu@gmail.com
http://www.amalipe.com/


 
 
 
 
 

 
 

 

Programul vizează părinții, cadrele didactice și directorii de școli care trebuie să ajute elevii să 
descopere la ce sunt buni și cum pot să aibă cea mai bună performanță în domeniile respective și să 
își dezvolte și mai mult abilitățile și cunoștințele. Inițiativa este sprijinită de Fundațiile Trust for Social 
Achievement.   

Scurtă introducere:  
Activitățile din proiect intenționează să rezolve provocarea legată de numărul mare de absențe, 
notele mici la școală, lipsa de participare din partea părinților la viața școlară și la structura de 
conducere a școlii. Proiectul oferă și activități pentru dezvoltarea unui mediu social durabil și pentru 
schimbarea opiniei publice în vederea susținerii calității educației și a integrării copiilor de etnie romă. 
Au fost diseminate materiale noi în domeniul educației interculturale și manuale pentru 
îmbunătățirea lucrului cu cluburile de părinți cu parlamentele școlare. Aceste activități au fost 
întreprinse în perioada 2015-2017.   

Localizarea/acoperirea geografică: 
Proiectul este inițiat în regiunea centru nord a Bulgariei și este răspândit în întreaga țară.   

Abordarea metodologică: 
Programul consolidează următoarele elemente: 

-  Lucrul cu elevii – organizarea de formare pentru dezvoltarea capacității parlamentului 

elevilor, realizarea de campanii pentru oferirea de educație cu cluburile pentru tineret.  

- Lucrul cu părinții – creșterea capacității cluburilor de părinți, formări pentru președinții 

cluburilor de părinți, „Părinții învață părinți”.  

- Lucrul cu cadrele didactice – creșterea capacității cadrelor didactice, utilizând modelul 

„Învățarea prin împărtășirea experiențelor”, organizând conferințe în municipalități, derulând 

formări online pentru a lucra într-un mediu multicultural; cadrele didactice instruite în ceea ce 

privește cursul electiv „Folclorul etnic – Folclorul rom”, organizarea unei conferințe naționale.  

- Schimbarea sistematică și îmbunătățiri ale calității educației pentru copiii romi prin implicarea 

școlilor pentru a participa la seminarii și formări.    

Resursele necesare: 
Există o nevoie de colaborare între școli, elevi, părinți precum și între parteneri pentru a fi 
implementate toate activitățile. Toate părțile trebuie să fie familiarizate cu abordarea metodologică 
pentru a realiza o replicare cu succes.   

Durata: 
Este un program cu o durată de doi ani (2015-2017). Cea de-a doua fază a programului a fost 
implementată în perioada octombrie 2017 - septembrie 2020.  

Validarea: 
Aproximativ 1500 de elevi au luat parte la parlamentele elevilor în școală, aproape, 1400 de părinți au 
fost implicați în grupurile părinților și 2500 de cadre didactice au luat parte la seminarii, formări și alte 
inițiative. Toate grupurile țintă și-au sporit competențele și sunt în măsură să rezolve conflicte și 
probleme la toate nivelurile școlare.  



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Impact:  
Programul a contribuit la impactul pozitiv și a atras interesul copiilor și al părinților de etnie romă față 
de procesul de învățare. De asemenea a permis împuternicirea părinților și participarea acestora la viața 
școlară a copiilor lor. Aproximativ 1500 elevii  au luat parte la parlamentele elevilor în școală ,  aproape, 
1400 de părinți au fost implicați în grupurile părinților și aproximativ 2500 de cadre didactice au luat 
arte la seminarii, formări și alte inițiative. Proiectul a contribuit la schimbarea sistemică și la 
îmbunătățirea tangibilă a calității educației pentru copiii de etnie romă.     

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
Prima fază a proiectului a înregistrat un succes foarte mare, prin urmare a fost inițiată faza a doua. În 
total au luat parte la activități 200 de școli situate în întreaga țară.  Pentru replicările ulterioare ar putea 
fi organizate campanii de advocacy și de informare pentru a continua inițializarea și sustenabilitatea 
acestui model.     

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Prima Școală Secundară „Pencho P. Slaveykov” 

Țara: Bulgaria 

Poziția și rolul contributorului:  Psiholog școlar 

Adresa e-mail: sofia_1sou@abv.bg 

Website: http://1sousofia.org 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: 

O Campanie privind Consiliul elevilor „Devino mediator școlar” 

Tipul: 

Practică 

Date:  

septembrie-octombrie 2020 

Scopul activității:  

Campania „Devino mediator școlar” este o inițiativă voluntară care utilizează metoda „medierii între 

colegi” și urmărește să creeze un spațiu în școală unde elevii își pot rezolva rapid și eficient conflictele 

cu ajutorul colegilor și pot profita de acest lucru. Ideea campaniei vine de la o cercetare derulată într-



 
 
 
 
 

 
 

 

o școală care manifestă o creștere a conflictelor interpersonale între elevi care capătă o turnură 

violentă și pentru care pedeapsa este o metodă veche și ineficientă pentru a face față agresiunii. Sunt 

necesare noi metode de lucru care încurajează rezolvarea constructivă și în mod respectuos a 

conflictelor și care aduc satisfacție personală elevilor prin faptul că și-au rezolvat ei înșiși problema. O 

astfel de metodă este medierea, unde elevii își rezolvă în mod voluntar conflictele ei înșiși și învață să 

își asume responsabilitatea pentru comportamentul și alegerile lor.  

Publicul țintă (beneficiarii): 

Campania este destinată elevilor din clasele a VIII-a până la a XI-a și face parte din prevenirea violenței 

în școli la Prima Școală Secundară „Pencho P. Slaveykov”. Participanți direcți sunt 10 elevi din Consiliul 

Elevilor care acționează ca formatori, 15 elevi de la nivel de învățământ secundar în calitate de 

mediatori și psihologul școlar în calitate de formator. Toate cadrele didactice la ciclul secundar 

participă activ ca voluntari și organizatori. Activitatea mediatorilor școlari continuă pe durata 

cursurilor la distanță.   

Scurtă introducere:  

Consiliul Elevilor organizează campania ca parte a prevenirii violenței în rândul elevilor, iar scopul este 

acela de a schimba modul de gestionare a agresiunii în școală prin participarea activă a elevilor ca 

voluntari – mediatori și părți implicate în negociere în situații de conflicte interpersonale. Scopul final 

al campaniei este acea de a crea un spațiu de gestionare rapidă și eficientă a conflictelor și pe termen 

lung de îmbunătățire a climatului psihologic în Prima Școală Secundară. Așteptările voluntarilor sunt 

ca elevii aflați în situație de risc să primească ajutor și să găsească modalități de rezolvare a conflictelor 

fără violență. Ideea campaniei este luată dintr-un sondaj derulat într-o școală care arată o creștere a 

conflictelor interpersonale între elevi care capătă o turnură violentă și că pedepsirea este o metodă 

învechită și ineficientă de gestionare a agresiunii. Sunt nenecesare metode moderne, funcționale care 

vor încuraja soluționarea disputelor în mod constructiv și care sunt bune pentru sănătatea mintală și 

pentru satisfacția personală a elevilor pentru că ei au găsit singuri soluția la problemă. O astfel de 

metodă este medierea, unde elevii rezolvă ei înșiși conflictele în mod voluntar și învață să își asume 

responsabilitatea pentru comportamentul și alegerile lor.  

Localizarea/acoperirea geografică: 

Sofia, Prima Școală Secundară „Pencho P. Slaveykov” 

Abordarea metodologică:  

Metoda utilizată este: „Colegi educând colegi”. 

Resursele necesare:  

Resursele umane necesare: formatori și elevi care să participe voluntar ca mediatori. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materialele necesare: spațiu protejat în clădirea școlii unde va avea loc medierea și rechizite. 

Școala ca instituție trebuie să asigure baza reglementară pentru derularea medierii școlare.   
Nu au fost întâlnite provocări de către diferitele genuri care au replicat activitatea. 

Durata:  

Campania s-a derulat în perioada septembrie-octombrie 2020. Activitatea mediatorilor școlari formați 

ca voluntari este pe termen lung. 

Validarea:  

Sondajele finale indică un nivel ridicat de satisfacție a participanților la campanie.  

Impactul: 

A fost observat următorul impact pozitiv al campaniei:  

A fost creat un loc în școală pentru o modalitate pașnică și eficientă de rezolvare a certurilor și a 

conflictelor între elevi. 

Violența în școală a scăzut. 

Absențele neautorizate de la școală s-au redus datorită climatului psihologic îmbunătățit. 

Sporirea interesului elevilor față de activitățile voluntare și de inițiativele civile. 

Elevii din ciclul secundar își pot rezolva conflictele în mod pașnic și își pot asuma responsabilitatea 

pentru comportamentele și alegerile lor. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Crearea unui spațiu de afirmare în școală pentru o modalitate non-violentă și eficientă de rezolvate a 

certurilor și a conflictelor între elevi prin metoda „Colegi educând colegi” și educarea anuală a doi 

reprezentanți din fiecare clasă, care vor ajuta la formarea cadrelor didactice privind rezolvarea 

conflictelor interpersonale din clasă, va reprezenta efectul replicabil al campaniei. 

Campaniile de tipul „Devino mediator școlar” previn cu succes violența în rândul elevilor în școală și 

realizează schimbarea dorită în modul de gestionare a agresiunii prin participarea activă a elevilor ca 

voluntari-mediatori și ca părți implicate în negociere în situații de conflicte interpersonale. Crearea 

spațiului de rezolvare rapidă și eficientă a conflictelor îmbunătățește climatul psihologic în mediul 

școlar. 



 
 
 
 
 

 
 

 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția: Școala Primară Inovatoare nr. 122 „Nikolay Liliev”, Sofia 

Țara: Bulgaria 

Poziția și rolul contributorului:  Psiholog școlar la Școala Primară Inovatoare nr. 122 

Adresa e-mail:  122ou@122ou.com 

Website: : https://122ou.com/ 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: 

Practică în școală destinată prevenirii încălcării regulate a regulilor  de către elevi și a 

abaterilor disciplinare grave. 

Tipul: 

Algoritmul (protocolul) activităților când elevii încalcă regulile și comit abateri disciplinare 

grave. 

Data:  

Activitatea a fost desfășurată cu regularitate începând din anul școlar 2018/2019. 

Scopul activității:  

Îmbunătățirea lucrului cu elevii cu comportamente problematice în clasă. 

Publicul țintă (beneficiarii): elevi, părinți, cadre didactice, conducerea școlii 

Biroul de consiliere psihologică al municipalității Lozenets; specialiști, externi pentru instituție 

(în comunitate) în funcție de nevoile elevului și ale familiei; Comisia Locală pentru 

Combaterea Manifestărilor Anti-Sociale ale Minorilor (LCCASMM); Camera Pedagogică a 

Inspectorilor pentru Copii CPR);  Agenția de Servicii Sociale – Departamentul pentru Protecția 

Copilului.  

Scurtă introducere:  

Algoritmul aplicat care este descris mai jos: 

- Dirigintele vorbește cu elevul. Regulile clasei care sunt scrise ți actualizate de elevi la 

începutul fiecărui an școlar reprezintă un suport bun pentru astfel de conversații. 

mailto:122ou@122ou.com


 
 
 
 
 

 
 

 

- Dirigintele are o conversație cu un părinte care este informat despre comportamentul 

copilului său și împreună ajung la un acord privind activitățile care sunt potrivite 

pentru îmbunătățirea comportamentului elevului la școală. 

- Este acordat sprijin dirigintelui (la cerere) de către directorul adjunct, director, 

cadrele didactice, psihologul școlar. Ei iau parte la conversațiile cu elevul și părinții 

acestuia dacă este cazul. Accentul se pune pe activitățile care specifică acțiunile 

tuturor participanților cu elevul, clarificând fiecare punct de vedere referitor la 

comportamentul problematic al elevului. Este important ca atât părinții cât și școala 

să aibă aceleași cerințe pentru elev. Înțelegerea punctului de vedere al elevului este 

importantă pentru activitatea viitoare.  

Localizarea/acoperirea geografică: 

Bulgaria, Sofia, Școala Primară Inovatoare nr. 122 „Nikolay Liliev”, Sofia 

Abordarea metodologică:  

- În unele cazuri psihologul școlar are o întâlnire individuală consultativă cu părinții și 

discută despre motivele pentru comportamentul inacceptabil al elevului. Acesta 

specifică activitățile efectuate de psiholog (observarea comportamentului elevului în 

timpul lecțiilor și al pauzelor; oferă feedback părinților; lucrează în colaborare cu 

cadrele didactice; consultații individuale cu elevii). Durata consultațiilor individuale 

depinde de schimbările de comportament ale elevului. Pe durata întregii perioade a 

consultației, psihologul este adesea nevoit să acționeze ca mediator între școală, 

familie și serviciile comunitare, care ar putea ajuta familia. 

- Atunci când familia sau elevul are nevoie de o consultație pentru diferite probleme 

extrașcolare, familia este îndrumată către biroul de consiliere psihologică al 

municipalității Lozenets și către alți specialiști potriviți. În acele cazuri școala 

acționează ca mediatoare. 

- Pentru probleme mai serioase (comportament deviant, elev în situație de risc) școala 

inițiază sprijin din partea Comisiei Locale de Combatere a Manifestărilor Anti-Sociale 

ale Minorilor (LCCASMM) și a Agenției de Servicii Sociale – Departamentul pentru 

Protecția Copilului.  

Resursele necesare:  

Calificarea participanților din școală pentru metodele de bază ale medierii. 

Prezența specialiștilor menționați în secțiunea „Scurtă introducere” în școală și în comunitate.    

Durata:  



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Durata este specifică pentru fiecare caz în parte pentru care este aplicată. 

Validarea:  

Rezultatele pozitive ale aplicării practicii și schimbarea pozitivă a comportamentului conduc la 

îmbunătățirea microclimatului în clasă și la reducerea anxietății în rândul părinților pe lângă 

îmbunătățirea rezultatelor elevului respectiv. 

Impactul:  

În majoritatea cazurilor în care este aplicată există un impact pozitiv. Eficiența activității este 

extrem de important pentru abordarea individuală a fiecărui elev și familie, și nu există o 

formulă universală a succesului. Atunci când construim o „relație caldă” cu familia și lucrăm 

împreună pentru îmbunătățirea situației, eficiența este mai mare. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Fiecare echipă școlară ar putea încerca un algoritm similar atunci când elevii încalcă cu 

regularitate regulile și comit abateri disciplinare. 

Este nevoie de specialiști în școală și de resurse în comunitate. Practica este adecvată pentru 

elevii din școala primară, la liceu  ar trebui să fie luată în considerare în funcție de vârsta și de 

nivelul elevilor. 

Aplicarea algoritmului descris este axată pe nevoile elevilor. Atunci când familiile, 

comunitățile și școlile lucrează împreună, elevii au mai mult succes și își dezvoltă abilitățile 

sociale care le sunt utile pentru dezvoltarea proprie și benefice întregii comunități.  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția: Școala Secundară nr. 44 „Neofit Bozveli”, Sofia 

Țara: Bulgaria 

Poziția și rolul contributorului:  Psiholog școlar 

Adresa e-mail:   g.stamova@44sou.eu 

Website: - 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității: 



 
 
 
 
 

 
 

 

Sprijin pentru elevii expuși riscului de abandon școlar în cazul elevilor de la clasa a V-a până la 

clasa a VIII-a 

Tipul: 

Practică 

Data: 

Implementată în anul școlar 2019/2020 și în anul școlar 2020/2021 și documentată în jurnalul 

de lucru al mediatorului școlar.  

Scopul activității:  

Scopul jurnalului mediatorului este să înregistreze evenimente cum ar fi întâlnirile cu părinții, 

întâlnirile de echipă dintre cadrele didactice. În jurnal sunt consemnate numele elevilor expuși 

riscului de abandon școlar (nu numai de la clasele a V-a și a VIII-a). 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Elevii de la clasele a V-a și a VIII-a (și nu numai) identificați ca fiind expuși riscului de abandon 

școlar și părinții acestora. 

Sunt incluși și diriginții și elevii expuși riscului. 

Scurtă introducere:  

Observarea faptului că există elevi în clasele a V-a și a VIII-a care nu participă la lecții din 

motive inacceptabile și părinți care nu pot controla procesul respectiv. 

Au fost organizate întâlniri între diriginții de la clasele a V-a și fostele cadre didactice ale 

elevilor respectivi.  

Majoritatea elevilor de clasa a VIII-a sunt nou veniți în școala noastră și sunt organizate 

întâlniri între foștii lor diriginți și mediatorul școlar pentru a identifica elevii expuși riscului de 

abandon școlar. 

Perioada: în ultimii doi ani școlari - 2019/2020 și 2020/2021 

Localizarea/acoperirea geografică 

Sofia 

Abordarea metodologică:  

Analizarea cazurilor de elevi expuși riscului de abandon școlar în clasele a V-a și a VIII-a. 

Întâlniri cu părinții și sprijin și consultații suplimentare. 

Resursele necesare:  

Materiale: Sală de consultații 
Umane: Mediator educațional pentru coordonarea activității 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Durata:  

Doi ani școlari 

Validarea:  

Părinții au transmis un feedback pozitiv 

Impact: 

Mai degrabă pozitiv 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Replicabil în școlile cu elevi expuși riscului de abandon școlar din clasele a V-a și a VIII-a. Unii 

dintre elevi se confruntă cu dificultăți în adaptarea la școala secundară, iar pentru aceștia și 

pentru părinții lor este necesar sprijin. 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Liceul Național de Finanțe și Business din Sofia 

Țara: Bulgaria 

Poziția și rolul contributorului: Maya Gesheva - director; Angel Angelov - psiholog 

Adresa e-mail: gesheva.m@nfsg-sofia.org; angelov.a@nfsg-sofia.org 

Website: https://www.nfsg-sofia.net/  

2. Prezentarea generală a activității    

Activitatea actuală este o practică utilizată atunci când apare o problemă școlară cum ar fi o 

suspendare de la cursuri pentru comportament disruptiv. În plan psiho-social, aceasta poate fi 

descrisă drept tăierea legăturii dintre profesor și elev. Din acest motiv este necesară o a treia 

parte între elev și profesor pentru a umple golul de comunicare dintre aceștia și pentru a le 

oferi sprijin social. Acest lucru este realizat imediat când se produce deconectarea sau imediat 

după aceea. Cea de-a treia parte implicată în situație se întâlnește cu profesorul și elevul, spre 

exemplu în timpul pauzei și caută să asculte ambele puncte de vedere. Eficiența acestei practici 

este observată la întâlnirile următoare, în funcție de situația specifică.  

Titlul activității: 

mailto:gesheva.m@nfsg-sofia.org
mailto:angelov.a@nfsg-sofia.org
https://www.nfsg-sofia.net/


 
 
 
 
 

 
 

 

Funcția de mediere atunci când un elev a fost obligat să iasă de la cursuri din cauza unui 

comportament necorespunzător 

Tipul: 

Practică 

Data:  

2017 -2021 

Scopul activității:  

Popularizarea practicii în școală în scopul proiectului „Medierea educațională” 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Directorul, cadrele didactice, consilierul pedagogic, psihologul școlar 

Scurtă introducere:  

Un elev dat afară de la cursuri reprezintă o problemă serioasă care afectează toți participanții 
la procesul educațional – cadrele didactice, elevii, psihologii, consilierii pedagogici, directorii și 
părinți. Motivele sunt diferite în toate cazurile, dar toate situațiile sunt greu de gestionat de 
către un cadru didactic. În majoritatea acestor situații elevul este trimis să discute cu psihologul 
școlar sau cu consilierul pedagogic, dar analiza arată că eficiența acestor intervenții este redusă 
deoarece nu există voință din partea elevului pentru o astfel de consultație. În toate cazurile 
este înregistrat faptul că elevul a manifestat un comportament defensiv, negându-și 
responsabilitatea și dând vina pe cadrul didactic. 
Ca încercare de a găsi intervenții mai eficiente de rezolvare a problemei sunt utilizate elemente 
medierii în perioada 2017 – 2021. Din acest motiv este necesară o a treia parte între elev și 
profesor pentru a umple golul de comunicare dintre aceștia și pentru a le oferi sprijin social. 
Acest lucru este realizat imediat când se produce deconectarea sau imediat după aceea. Cea 
de-a treia parte implicată în situație se întâlnește cu profesorul și elevul, spre exemplu în timpul 
pauzei și caută să asculte ambele puncte de vedere. Eficiența acestei practici este observată la 
întâlnirile următoare, în funcție de situația specifică.  

Localizarea/acoperirea geografică:  

Sofia, Districtul Lozenets 

Abordarea metodologică:  

Studiu de caz 

Practica este realizată în cadrul programului școlar aprobat atunci când este necesară. 

Resursele necesare:  

Pot participa la proiect managerii școlari, cadrele didactice, psihologul școlar/consilierul 

pedagogic, elevii. 

Este necesar ca participarea să se realizeze conform regulilor și regulamentelor școlare. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Durata:  

Patru ani 2017-2021 

Validarea:  

Activitatea a fost verificată prin conversații de follow-up cu părțile interesate și au fost urmăriți 
parametrii cantitativi (numărul de absențe) și calitativi (manierele și indicatorii non-verbali). 
În condiții specifice practica ar putea ajuta la reducerea numărului de elevi care sunt eliminați 
din clase. 
Practica actuală este utilizată pentru rezolvarea problemelor școlare specifice față de care 
participanții la procesul educațional sunt foarte sensibili. Din acest motiv, până în prezent nu s-
au obținut informații legate de diseminarea publică a unor povești specifice și altele, deoarece 
acest lucru trebuie realizat cu mai multă atenție luând în considerare consecințele negative 
posibile. 

Impactul: 

Rezultatele unei astfel de intervenții reduc numărul elevilor trimiși la psihologul școlar. În 
același timp, mai multe cadre didactice încearcă să aibă discuții preliminare cu elevii într-o 
situație problematică în loc să îi trimită direct la psiholog. Un astfel de efect poate fi pozitiv, 
deoarece reacția nu este numai emoțională oferind o oportunitate de planificare a unei 
intervenții adecvate. Eficacitatea unei astfel de practici este observată în întâlnirile de follow-
up în funcție de situațiile specifice. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Practica curentă ar putea fi utilizată ca model pentru crearea unor practici școlare care pot fi 

aplicate pentru rezolvarea conflictelor legate de aspecte specifice ale unei anumite instituții. 

Este important ca practica să fie luată în considerare cu caracteristicile specifice ale fiecărei 

instituții de învățământ. 

De asemenea este important de luat în considerare sprijinul oferit de managerii școlii, 
aprobarea din partea cadrelor didactice, a psihologilor, a consilierului pedagogic, a altor 
specialiști precum și a elevilor. 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția: Școala Secundară de Limbi Străine nr. 22 „G. S. Rakovski” 

Țara: Bulgaria 

Poziția și rolul contributorului: Miroslava Mircheva-Bozhkova -  Psiholog școlar în rol de 

mediator 

Adresa e-mail: rakovski22sou@abv.bg 

Website:  www.22seu.bg  



 
 
 
 
 

 
 

 

2. Prezentarea generală a activității    

Una dintre cele mai mari nevoi este rezolvarea conflictelor la toate nivelurile de comunicare. 

Este important de recunoscut nivelul conflictului. Unele conflicte pot fi foarte dificil de rezolvat 

din cauza nivelului de intensitate a sentimentelor, sau conflictul poate fi legat de anumite valori, 

credințe sau așteptări. Diferențele de așteptări și nevoi pot reprezenta de asemenea rădăcina 

unei situații conflictuale. 

Titlul activității: 

Sprijin prin intermediul unui parteneriat 

Tipul: 

Studiu de caz, legat de rezolvarea conflictelor. 

Data:  

Activitatea a fost realizată în anul școlar 2019/2020. 

Scopul activității:  

Regulamentul privind rolul mediatorului în rezolvarea conflictelor la toate nivelurile de 

comunicare în școală. 

Publicul țintă (beneficiarii): Elevii - părinții – cadrele didactice 

Toate părțile interesate incluse sunt elevi de clasele I-a până la a IV-a și părinții lor. 

Scurtă introducere:  

Conflictul a început cu o ceartă între băieți, apoi s-a transformat într-un conflict interpersonal, 

iar după școală elevii au mers acasă și au povestit incidentul părinților lor. Părinții au luat 

legătura cu profesorul de la clasă pentru informații. Între timp pe rețetele sociale părinții au 

început să se certe. Fiecare își apăra copilul. Conflictul s-a iscat și ei au început să dea vina unii 

pe alții.  

Psihologul școlar a organizat o întâlnire cu elevii, părinții și profesorul de la clasă. La început, 

elevii s-au simțit anxioși, speriați chiar. După ce s-au familiarizat cu scopul întâlnirii, inclusiv, cu 

egalitatea și cu încercarea de a găsi cea mai bună soluție pentru toată lumea, băieții au început 

să se simtă relaxați. Principala problemă era faptul că toți cei implicați erau prea emoționali. 

Ascultarea punctului de vedere al fiecăruia a condus la un rezultat. Părțile implicate în conflict 

au realizat că fără ajutorul unui mediator nu prea ar fi putut gestiona situația în mod eficient și 

pozitiv pentru fiecare parte.  

Întâlnirea a fost împărțită în două părți. 

I: Întâlnirea de grup, cu părinții și profesorul de la clasă - 2 ore. 

Întâlnire de grup cu elevii și profesorul de la clasă - 30 de minute. 



 
 
 
 
 

 
 

 

II: Întâlniri individuale cu elevii – fiecare câte 30 de minute. 

Localizarea/acoperirea geografică: 

Sofia, Școala Secundară de Limbi Străine nr. 22 „G. S. Rakovski” 

Abordarea metodologică:  

Pentru rezolvarea problemei inițiale am utilizat: 

- discuția, feedback-ul, colectarea faptelor 
- sprijinul, înțelegerea, empatia, încurajarea situațională, încrederea 
- este aplicată medierea transformatoare, medierea facilitativă timpurile. 

Efectul procesului realizat de mediere conduce la un rezultat de reușită categorică. Principala 

dificultate pentru psiholog nu este medierea propriu-zisă ca proces de rezolvare a ambelor 

tipuri de conflicte, ci rolul continuu al psihologului în întâlnirile individuale viitoare cu elevii, 

care este un alt tip de rol cu un accent diferit, cu metode și reguli de lucru diferite. 

Resursele necesare:  

Figuri calificate (psiholog, consilier pedagogic), pregătite să lucreze în școală și motivate să 

rezolve conflicte. 

Condiții socio-economice bune pentru recrutarea figurilor calificate și motivate să lucreze într-

un mediu școlar modern. 

Nu au fost întâlnite provocări de către diferitele genuri care au replicat această activitate. 
Calificarea și experiența sunt importante. 

Durata:   

Întâlnirile dintre elevi, părinți și cadrele didactice cu rolul principal al mediatorului au fost 

organizate în interval de 2 zile. În conflicte de felul acesta este important să se continue munca 

la toate nivelurile. În acest caz, eforturile au continuat până la sfârșitul anului școlar. În urma 

procesului respectiv conflictul s-a încheiat complet. 

Validarea:  

Timpul pentru a asigura părțile de importanța procesului respectiv și obținerea eficienței fără 

a lua partea cuiva sau a lua poziție este mai îndelungat decât procesul de mediere. Principala 

problemă aici este reglementarea rolului de mediator pentru părțile implicate în conflict și 

modificarea așteptărilor. Psihologul alocă mai mult timp pentru reguli, structură și rolul 

medierii. În toate cazurile de activitate după ce psihologul acționează ca mediator, acesta 

continuă să acționeze ca psiholog școlar.  

Motivarea participanților și construirea încrederii, precum și buna organizare pentru o 

comunicare și un feedback eficient conduc la rezultate pozitive. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Impactul: 

Părțile implicate în conflict au realizat că fără ajutorul unui mediator nu prea ar fi putut să 

gestioneze situația în mod eficient și pozitiv pentru fiecare parte. Efectul procesului de mediere  

realizat conduce la un rezultat categoric de succes care este evident pentru fiecare participant.  

   

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Pentru extinderea activității sunt necesare o finanțare mai amplă și mai mult personal. 

Motivarea participanților și construirea încrederii precum și o bună organizare pentru o 

comunicare și un feedback eficiente conduc la rezultate pozitive. 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Școala Unită nr. 59 „Vasil Levski” 

Țara: Bulgaria 

Poziția și rolul contributorului:  Mariyana Bozhkova - director 

Adresa e-mail:  sou59@mail.bg 

Website: 59sou.org  

2. Prezentare generală a activității  

Titlul activității: 

Împreună pe drumul spre succes 

Tipul: 

Practică cooperativă de dragul copiilor 

Data:  

Activitățile de integrare educațională au fost organizate în anul școlar 2019/2020. 

Scopul activității:  

Activitățile legate de medierea educațională urmăresc să construiască legătura dintre școala ca 

instituție, comunitatea de părinți și toate celelalte instituții care au legătură cu educația și 

creșterea tinerilor în Bulgaria. 

Publicul țintă (beneficiarii): 

mailto:sou59@mail.bg


 
 
 
 
 

 
 

 

Activitatea este pentru elevi, părinți, și cadre didactice. Ca părți sunt incluse școala, 

comunitatea de părinții, Fundația „Konkordiya”- Bulgaria, administrațiile districtelor „Serdika” 

și „Poduyane”, Agenția de Servicii Sociale – Departamentul de Protecția Copilului.  

Scurtă introducere:  

Școala Unită nr. 59 „Vasil Levski” este situată în Sofia, în cartierul Malashevtsi. Este o școală cu 
o istorie de 128 de ani. Acolo studiază elevi cu origini etnice și situații sociale diferite. Mulți 
dintre elevi provin din familii sărace. În cartier există câteva mahalale, iar oamenii care trăiesc 
acolo nu au adresă înregistrată. Zona este caracterizată de condiții neigienice și dezorganizare 
socială. O problemă serioasă pentru elevii care trăiesc în astfel de condiții este părăsirea 
timpurile a sistemului de învățământ. Pentru ei, rolul de mediator școlar este cu adevărat 
important. În școală există un asistent social care a lucrat acolo timp de un an de zile și care 
împreună cu mediatorul ajută la îmbunătățirea relației dintre școală și comunitatea părinților. 
Se folosesc practici diferite care și-au dovedit eficiența: 
- întâlniri și discuții cu părinții la domiciliile acestora; 
- campanii de ajutare a copiilor din familiile sărace pe parcursul pandemiei de Covid-19; 
- medierea între cadrele didactice și elevii pe perioada școlii online. 
Păstrarea legăturii cu instituțiile care au legătură cu educarea și creșterea tinerilor. 

Localizarea/acoperirea geografică: 

Bulgaria, Sofia, cartierul Malashevtsi  

Abordarea metodologică:  

Înainte ca un mediator educațională să înceapă să lucreze în școala noastră avea dificultăți 
legate de construirea legăturii dintre elevi – cadrele didactice – părinți-instituții. A fost realizată 
o analiză a problemelor și au fost utilizate diferite metode pentru a face față situației inițiale – 
discuții cu părinții la domiciliul acestora, contacte regulate cu instituțiile, sistem strict organizat 
de contact între mediator și diriginți. 
Medierea în educație este extrem de importantă pentru reușita procesului educațional în 
școala modernă. Este conexiunea necesară care unește elevii – cadrele didactice – părinții și 
construiește o punte între școala ca instituție și părinți ca parte a comunității.    

Resursele necesare:  

Pentru aplicarea cu succes a bunelor practici ale medierii educaționale sunt necesare resurse 
financiare. Mediatorul educațional și asistentul social trebuie să continue să lucreze în școala 
noastră, iar pentru ca munca lor să fie eficientă școala trebuie să îi sprijine cu materialele 
necesare.  

Durata:  

Activitatea mediatorului educațional este planificată în fiecare an. 

Validarea:  

Activitatea a fost aprobată de părțile interesate – școala și comunitatea de părinți. Diriginții au 
fost ajutați de mediator în perioada școlii online prin găsirea elevilor, păstrarea contactului 
instant cu cadrele didactice (care trimiteau materiale, iar mediatorul ajuta vizitând elevii (care 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

nu au dispozitive electronice și acces la internet) la domiciliile lor și furnizându-le materialele. 
Practica este aprobată de părinți, majoritatea dintre ei având un statut socio-economic modest. 
Ei apreciază munca mediatorului și devin mai de ajutor și mai interesați să își motiveze copiii să 
frecventeze școala. 

Impactul: 

Medierea în educație are în mod clar un impact pozitiv în toate privințele procesului 
educațional din școală. Aceasta poate fi văzută în ajutarea diriginților să lucreze, în atitudinea 
personală față de fiecare elev care are probleme legate de frecventarea școlii, comunicarea 
dintre mediator și prinți la domiciliile acestora. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Practica trebuie să continue să își dezvolte lucrul cu părinții, deoarece majoritatea problemelor 

apar din cauză că părinții nu sunt interesați de educație și educarea copiilor nu este o prioritate 

pentru ei. Părinții trebuie să fie implicați în evenimentele școlare pentru a deveni parte a 

inițiativelor școlare. 

Medierea în educație este extrem de importantă în școala modernă. Ea este necesară în special 

acolo unde există elevi cu origini etnice diferite și situații socio-economice modeste. Ea și-a 

dovedit eficiența pe parcursul ultimului an școlar când a trebuit să învățăm în contextul 

pandemiei de Covid-19. 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Școala Secundară nr. 149  „Ivan Hadzhiyski” 

Țara: Bulgaria 

Poziția și rolul contributorului:  Еducator (mediator certificat) cu contract civil 

Adresa e-mail:  manchev_c@abv.bg 

Website: www.149su.com  

2. Prezentare generală a activității  

Titlul activității: 

Formare: Esența medierii 

Tipul: 

Lecții facultative ca parte a planului  de inovare școlară 

mailto:manchev_c@abv.bg


 
 
 
 
 

 
 

 

Data:  

A început pe 15.09.2020 

Scopul activității:  

Formarea furnizează elevilor cunoștințe și abilități practice de gestionare a conflictelor și a 

certurilor de orice fel. Ea constă în cele mai bune strategii aplicate de specialiști de top la nivel 

mondial, testate în multe situații diferite de rezolvare a problemelor în ultimii 9 ani într-un 

context internațional. 

Publicul țintă (beneficiarii): 

 Elevii de clasa a X-a de la Școala Secundară nr. 149 „Ivan Hadzhiyski” 

Scurtă introducere 

Curs pe toată durata anului școlar pentru elevii din ciclul secundar organizat pentru prima dată 

în Bulgaria. Programul de învățare este adaptat pentru elevii de ciclu secundar, cu scopul de a 

spori inteligența emoțională a elevilor, de a reduce agresiunea în școală și de a dezvolta 

abilitățile sociale și de comunicare ale elevilor. 

Localizarea/acoperirea geografică:  

Sofia, Districtul Ovcha Kupel,   Școala Secundară nr. 149 „Ivan Hadzhiyski” 

Abordarea metodologică:  

Pentru a stabili un bun exemplu și un nivel ridicat al eficienței datorită satisfacției părților 

interesate  

Jocuri de rol, jocuri competitive și jocuri de echipă. 

Resursele necesare:  

Un educator calificat și certificat; 

O sală alocată acestui scop; 

Părți motivate. 

Durata: 

Un an școlar 

Validarea:  

Activitățile sunt evaluate pozitiv de diferite părți interesate care au oferit un feedback pozitiv.  

Impactul: 

Până acum a fost observat doar un impact pozitiv. După finalizarea primului an 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Medierea este un proces în care o terță parte neutră asistă părțile aflate în litigiu la rezolvarea 

conflictului prin utilizarea unor tehnici speciale de comunicare și de negociere. Mediatorii sunt 

profesioniști care au multe competențe, care gestionează interacțiunea dintre părți și utilizează 

o varietate de tehnici pentru a ghida procesul într-o direcție constructivă. 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Sofia Liceul Vocațional de Turism 

Țara: Bulgaria 

Poziția și rolul contributorului:  Psiholog școlar și Consilier pedagogic 

Adresa e-mail:  thh_sofia@abv.bg 

Website:  http://www.spgt.org  

2. Prezentare generală a activității  

Titlul activității: 

Un acord pentru rezolvarea conflictelor 

Tipul: 

Metodă 

Data:  

ianuarie 2020 

Scopul activității:  

Gestionarea conflictelor și soluționarea certurilor în domeniul educației în funcție de cadrul 
legislativ privind medierea în Bulgaria, având abilitățile de negociere și gestionare a conflictelor 
și cunoscând sistemul de învățământ cu funcțiile sale specifice. Prin semnarea acordului, părțile 
aflate în conflict țin cont de faptul că conflictul nu este neimportant și că nu ar trebui agravat. 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Elevii, diriginții, psihologul școlar, consilierul pedagogic, părinți și directorii. 

Scurtă introducere:  

Părțile aflate în conflict se jignesc și se amenință reciproc în timpul pauzei și apoi conflictul se 
agravează și sunt implicați și alți elevi. Climatul emoțional negativ conduce la o disciplină 
necorespunzătoare în timpul cursurilor. 

mailto:thh_sofia@abv.bg


 
 
 
 
 

 
 

 

Colegii de clasă ai elevilor informează dirigintele că lucrurile ar putea degenera într-o agresiune 
fizică după școală. Pentru a ajuta la rezolvarea conflictului dintre elevi, dirigintele îi trimite la 
psihologul școlar și la consilierul pedagogic. Coordonatorii din școală (dirigintele, psihologul 
școlar și consilierul pedagogic) sunt de acord că cazul este potrivit pentru soluționare prin 
metodele medierii. Elevii sunt invitați să discute în școală pe baza unui acord semnat de părinte. 
În această etapă, se specifică faptul că participarea părinților la procedura de mediere nu este 
necesară. După definirea scopului conflictului, eliberarea tensiunii emoționale, îmbunătățirea 
comunicării și discutarea pozițiilor părților, acestea găsesc sigure soluția și iau o decizie de-a 
pune capăt conflictului. 

Localizarea/acoperirea geografică:  

Sofia, Districtul Oborishte 

Abordarea metodologică:  

1. Adunarea de informații despre conflict. 
2. Identificarea părților aflate în conflict. 
3.Discutarea despre scopul conflictului cu părțile, dar având acordul prealabil al părinților 
acestora. 
4. Semnarea unui acord pentru rezolvarea conflictului.  

Resursele necesare:  

Resurse umane: un psiholog școlar și un consilier pedagogic 

O metodologie scrisă de aplicare a metodei pentru acordul voluntar încheiat între părți în 

vederea rezolvării conflictului. 

Durata:  

Această activitate a avut o durată de trei săptămâni. Abordare individuală adoptată în fiecare 

caz, însemnând că durata poate varia în funcție de caz.  

Validarea:  

Activitatea este aprobată de elevi și părinți prin completarea declarației de consimțământ 
informat pentru aplicarea metodei de rezolvare voluntară a conflictului. 

Impactul:  

Impactul observat este pozitiv. După definirea scopului conflictului, eliberarea tensiunii 
emoționale, îmbunătățirea comunicării și discutarea poziției părților, ei găsesc singuri soluția și 
iau o decizie de încheiere a conflictului și se așează la locuri diferite în clasă (înainte stăteau 
unul în spatele celuilalt în clasă). 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Medierea educațională este o modalitate eficientă de asigurare a unei stări de pace în clasă. 
Însă trebuie aplicat un model aprobat de gestionare a conflictelor și de rezolvare a certurilor în 
educație bazat pe cadrul legislativ al meditației în Bulgaria, având abilitățile de negociere și 
gestionare a conflictelor și cunoscând sistemul de învățământ cu funcțiile sale specifice. În 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

timpul cursului, la clasa a VIII-a dirigintele a informat elevii despre posibilitățile de rezolvare a 
conflictelor prin mediere. 

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Serviciul de Mediere Școlară 

Țara:  Belgia-Valonia 

Poziția și rolul contributorului:   Serviciu de Mediere Școlară (în subordinea Direcției Generale 
pentru Învățământul Obligatoriu [DGEO – Federația Valonia-Bruxelles Minister]) 

Adresa e-mail:  juliette.vilet@cfwb.be 

Website:  www.enseignement.be  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  

 

LA MÉDIATION SCOLAIRE (Medierea Școlară) 
 

Tipul:  

Contribuția mediatorului la rezolvarea conflictelor în școli. 

Data:  
 
Creat în 1998 și încă în funcțiune. 

Scopul activității: 
 
Propune un cadru de rezolvare a conflictelor, servind drept garant al procesului de mediere, 
căutând o soluție care se potrivește tuturor părților implicate. 
 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Mediatorii lucrează în școlile secundare.  

 

Scurtă introducere:  

Serviciul de Mediere Școlară propune un cadru de rezolvare a conflictelor, indiferent de 
motivul tensiunii. El nu intervine asupra conținutului conflictului; ci servește drept garant al 

mailto:juliette.vilet@cfwb.be
http://www.enseignement.be/


 
 
 
 
 

 
 

 

procesului de mediere. Conținutul conflictului este la latitudinea părților, dar grație procesului 
de mediere, acestea caută o soluție care să li se potrivească tuturor.  

Localizarea/acoperirea geografică: 
 
Regiunile Bruxelles și Valonia.  
 

Abordarea metodologică: 
 

Mediatorii pot interveni numai la cerere. Cererile pot fi făcute de directorii de școală, de elevi, 
părinți, personalul școlii, dar și din partea serviciilor externe, care cred că există un conflict sau 
o situație de absenteism care necesită mediere pentru a fi rezolvată. În Bruxelles, Mediatorii 
sunt interni și funcționează în principal în cadrul a 51 de școli. În Valonia, Mediatorii sunt 
externi și intervin pe baza unei solicitări scrise.  

La fața locului, mediatorii analizează fiecare situație și fac o evaluare pentru a stabili dacă 
sunt în măsură să intervină sau dacă trebuie să trimită cazul către un serviciu alternativ. Dacă 
pot interveni, trec la mediere. 

Resursele necesare: 
 

Un grup de mediatori instruiți să intervină în situațiile prezentate și mijloace pentru a crea o 

rețea care permite punerea în contact a mediatorilor cu solicitanții care au nevoie de ei. 

Durata: 
 
Procesul de mediere poate diferi de la o situație la alta, și astfel și durata acestuia. 

Validarea: 
 
Rezultatele pozitive au fost comentate pe Portalul Educație Școlară, și pe alte site-uri și în 
articole științifice despre impactul medierii în educația școlară, așadar putem presupune că 
este o bună practică recunoscută în acest domeniu. 

Impactul:  
 
În școli se dezvoltă bine o cultură a medierii și a comunicării. S-a dezvoltat un climat de 
încredere, iar relațiile dintre părțile interesate din școală s-au îmbunătățit. Acest lucru a 
condus la un conflict și tensiune reduse, conform rezumatului practicii 

Lecțiile învățate: 
 
Cu această activitate, putem învăța că medierea este uneori necesară pentru a obține un 
rezultat pozitiv dintr-un conflict, în timp ce arătăm părților implicate că ascultarea și 
negocierea sunt o modalitate eficientă de rezolvare a conflictului. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
 
Această activitate ar putea fi realizată la orice scară în diferite țări, deoarece necesită doar 
instruirea unei rețele de mediatori disponibili pentru solicitările care pot apărea. 

Concluzie: 
 
Aceasta este o modalitate excelentă de rezolvare a posibilei lipse de programe de mediere 
care poate afecta multe școli.  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția: Forumul Finlandez de Mediere 

Țara:  Finlanda 

Poziția și rolul contributorului:   

Adresa e-mail:   

Website:   https://sovittelu.com/vertaissovittelu/in-english/  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
 
Programul VERSO: Medierea în educație 

Tipul:  
 
Este un program care oferă formare în ceea ce privește abordarea restaurativă, practicile 
restaurative și medierea pentru copii și profesioniști care lucrează cu copii în sistemul de 
educație timpurie, în școli și în alte instituții de învățământ 
 

Data:  
 
Programul are publicații legate de implementarea sa și de rezultatele obținute de atunci, cel 
puțin din 2001. 

Scopul activității: 
 
Să învețe elevii și școlile în general că conflictele pot fi văzute ca o situație de învățare, 
utilizând medierea pentru gestionarea și rezolvarea lor.  

Publicul țintă (beneficiarii): 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
Copiii din școli 

Scurtă introducere:  
 
Programul VERSO urmărește să învețe elevii să își rezolve problemele ei înșiși, cu ajutorul și 
medierea din partea colegilor lor mai mari, uneori chiar fără intervenția unui adult. Programul 
urmărește să reducă violența și conflictele în general între elevi, învățându-i totodată să își 
rezolve problemele într-un mod independent și civilizat. Dacă conflictul în chestiune implică 
violență sau bullying, sau dacă se petrece între un cadru didactic și un elev, pot interveni alte 
cadre didactice sau personal instruit care să gestioneze situația. 
 

Localizarea/acoperirea geografică: 
 
Este disponibil pentru școlile din Finlanda. 
 

Abordarea metodologică: 
 
Pentru „conflictele minore” de tipul certurilor dintre copii, elevii mai mari, instruiți în domeniul 
medierii conflictelor, se întâlnesc cu părțile implicate în cadrul unor întâlniri pașnice. Dacă 
situația nu poate fi sau nu ar trebui rezolvată între colegi, cadrele didactice sau personalul 
instruit pot interveni pentru a ghida negocierile. În acest fel, medierea devine o oportunitate 
de a învăța să își asume responsabilitatea, făcându-i pe elevi să fie mai independenți. 

Resursele necesare: 
 

Mediatorii instruiți trebuie să îi instruiască pe elevii mai mari implicați în program cum să 

medieze conflictele, iar pe adulții implicați cum să ghideze elevii în vederea rezolvării pașnice a 

problemelor. 

Durata: 
 
Durata poate varia în funcție de caracteristicile fiecărei situații sau conflict. 

Validarea: 
 
Pe website există o listă care prezintă evaluarea continuă a programului. De asemenea, sunt 
publicate rezultate periodice de către creatoarea programului, Maija Gellin, care în 2019 și –a 
publicat teza despre program. 

Impactul:  
 
Luând în considerare rezultatele prezentate pe website, și perioada de timp de când se află în 
derulare programul, putem presupune că a fost o unealtă de succes pentru rezolvarea 
conflictelor și pentru a-i învăța pe copii cum să transforme certurile într-o oportunitate de 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

învățare. Putem spune că acesta este cel mai bun rezultat posibil, deoarece nu doar că ajută la 
reducerea conflictelor, ci îi și pregătește pe copii pentru viața adultă. 

Lecțiile învățate: 
 
Mesajul cheie în această activitate este cât este de utilă mediere atunci când trebuie să 
ajungem la rădăcina conflictelor care apar, deoarece aceasta nu doar că ajută la reducerea lor 
și la rezolvarea lor, ci și transformă situațiile într-o oportunitate de învățare pentru copii. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
Acest proiect poate fi implementat în alte țări sau regiuni, deoarece necesită numai câțiva 
formatori care să pregătească părțile interesate. 
 
 

Concluzie: 
 
Acest proiect este o unealtă utilă, deoarece oferă elevilor cunoștințele și puterea de a 
soluționa conflictele într-un mod cuprinzător și pașnic, făcând toate părțile implicate să fie 
mai pregătite să le rezolve. 

Instrument de screening al cadrului legislativ și al serviciilor furnizate în legătură cu 
medierea educațională în fiecare țară parteneră -  Spania 
  

Evoluția istorică a medierii educaționale din punct de vedere al legislației 
Medierea este o modalitate de rezolvare a conflictelor între două sau mai multe persoane, cu 
intervenția unei terțe părți denumite mediator. În cazul educației, acest mediator poate fi un 
elev, un cadru didactic sau un părinte. 
Începutul medierii școlare în Spania a avut loc în jurul anului 1994 în Țara Bascilor, pentru a se 
răspândi ulterior în restul CCAA. 
Echipele de mediere au fost creare în centrele educaționale, atât de nivel primar cât și 
secundar, pentru a gestiona problemele conflictive care pot apărea în centru. La urma urmei, 
acest sistem a fost implementat cu o mai mare rigoare și intensitate în centrele de educație 
secundară deoarece serviciile mediatorului au o probabilitate mai mare să fie necesare. 
Din acest motiv, Comunitățile Autonome au stabilit o legislație încă de la jumătatea anilor 
1990 pentru a sprijini funcțiile acestor echipe de mediere. 
Prima care a inclus în mod explicit și oficial medierea în legislația sa a fost Catalonia prin Legea 
21/2003, din 4 iulie 2003 privind promovarea păcii. 

Cadrul legislativ aferent medierii educaționale 
Legislația statului care sprijină medierea în educație este disponibilă la: 
Legea 27/2005, din 30 noiembrie, privind promovarea educației și a culturii păcii. 
Originea acestei legi este datorată programului de Acțiune privind Cultura Păcii, aprobat de 
Adunarea Generală a ONU în 1999. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Cea de-a doua resursă de reglementare pe care se bazează medierea școlară este Legea 
organică nr. 3/2020 din 29 decembrie, de modificare a Legii organice 2/2006, din 3 mai, 
privind educația. În această lege se face referire la mediere în mod direct și indirect prin 
referințe, cum ar fi cele care se regăsesc în Principiile educației (art. 1.c) sau în preambul și în 
articolul 2.1.c. 
Decretul regal nr. 732/1995, din 5 mai, prin care au fost obținute drepturile și obligațiile 
elevilor și regulile de coexistență în centre. Acesta are un caracter suplimentar deoarece este 
aplicabil în acele Comunități Autonome care nu și-au aprobat propriile reglementări în acest 
domeniu. 
Pe lângă aceste reglementări, există Planurile de coexistență, cum ar fi: Planul de promovare 
și îmbunătățire a coexistenței școlare. 

Cine poate oferi mediere educațională? Cine poate fi mediator educațional? 
În Spania nu există o categorie profesională a mediatorilor școlari, deși există mulți 
profesioniști din alte sectoare cum ar fi psihologie sau asistență socială care sunt dedicați 
acestui domeniu.  
Pentru a fi mediator educațional trebuie să urmați un curs de formare voluntar în domeniul 
medierii. Un profesionist în domeniul medierii este persoana care va instrui viitorii mediatori 
care pot fi atât cadre didactice cât și elevii. 
 

Caracteristicile personale și profesionale și cerințele pentru mediatorii educaționali 
Printre calitățile personale ale mediatorilor sunt importante următoarele: să nu judece, să 
asculte activ, atitudinile de solidaritate și capacitate de dialog sunt importante, să fie 
disponibili, dornici și pregătiți, știind cum să parafrazeze, răbdarea, faptul de a fi neutru și de 
a nu pune presiune. 
În medierea școlară, mediatorul poate fi un cadru didactic, un elev sau directorul școlii. Pentru 
a nu suferi un conflict de interese, este recomandat ca mediatorul să fie o persoană din afara 
centrului. 

Servicii furnizate în legătură cu medierea educațională 
Serviciile legate de medierea educațională pot fi prezentate prin intermediul instruirii externe 
care intenționează să implementeze medierea în centrul educațional. Cursurile sunt oferite de 
centrele de instruire, de municipalități, de serviciile sociale, de ONG-uri, etc. în care un anumit 
grup de elevi și cadre didactice este selectat și beneficiază de instruire. 
Un serviciu de mediere prin intermediul instruirii interne este de asemenea posibil, în acest 
caz cadrele didactice care au fost instruite în domeniul medierii pot preda medierea în 
centrele lor, în acest scop pot fi sprijinite cu ajutorul publicațiilor, conferințelor, etc. Deși 
presupune o investiție economică mai redusă pentru centrul educațional, acesta adaptează 
sau personalizează predarea către elevii centrului. 
Însă, nu există opoziție față de opțiunile anterioare, ci pot fi luate în considerare și combinate 
ambele, oferind o formare combinată. Faptul de a porni cu o formare externă și de a o 
extinde treptat prin intermediul centrului cu ajutorul unei formări interne este ceva obișnuit. 
Este recomandabil ca instruirea să aibă loc în timpul orelor de școală, deoarece este adesea 
controversată după terminarea programului de școală. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Model de includere a informațiilor despre practica privind medierea școlară  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Centrul pentru Pace și Justiție din Edinburgh  

Țara:  Marea Britanie  

Poziția și rolul contributorului: Organizație neguvernamentală 

Adresa e-mail:  

contact@peaceandjustice.org.uk (pentru informații generale),  

coopgames@peaceandjustice.org.uk (pentru a contacta administratorul programului) 

admin@peaceandjustice.org.uk  (pentru a contacta administratorul Centrului) 

Website: https://peaceandjustice.org.uk/  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
Proiectul „Peacebuilding for Primary Schools” 

Tipul:  
Este un proiect destinat în primul rând școlilor primare care oferă programe și cursuri diferite. 
Mai mult, proiectul este finanțat prin granturi de către Rețeaua pentru Schimbare Socială, 
moștenirile oferite Pumphouse Trust, Fellowship of Reconciliation, Anglican Pacifist Fellowship, 
Centrul pentru pace și Justiție din Edinburgh și prin donații individuale.    

Data:  
Proiectul a fost creat în anul 2015 și de atunci este complet operațional în diferite școli. 

Scopul activității: 
Proiectul prijină programa școlară/programele școlare pentru excelență și ajută la dezvoltarea 
abilităților de ascultare și cooperare. Urmărește să ajute copiii să vorbească despre emoții, să 
își dezvolte abilitățile de rezolvare a problemelor, empatie, afirmare și mediere. Scopul este 
acela de a pune în primul rând bazele modului de instruire a elevilor în ceea ce privește 
abilitățile și mentalitatea de rezolvare a conflictelor, și de a oferi instruire pentru cadrele 
didactice și pentru elevi în grupe de clase cu scopul de a dezvolta practici durabile în ceea ce 
privește comunicarea non-violentă, o practică restaurativă a rezolvării conflictelor, medierea 
de la egal la egal și păstrarea cercului (la un nivel mai avansat). Cel de-al doilea scop se 
încadrează în obiectivul global al dezvoltării unui model aprofundat de construire a păcii. Mai 
mult, proiectul ajută copiii să își îmbunătățească stima de sine, respectul și comunicarea. În cele 
din urmă, programul sprijină Sănătatea și Bunăstarea în programa școlară scoțiană pentru 
excelență. 

Publicul țintă (beneficiarii): 

mailto:contact@peaceandjustice.org.uk
mailto:coopgames@peaceandjustice.org.uk
mailto:admin@peaceandjustice.org.uk
https://peaceandjustice.org.uk/


 
 
 
 
 

 
 

 

Principalul public țintă este reprezentat de copii și de cadrele didactice din școlile primare de 
pe întreg teritoriul Scoției. Însă, beneficiari indirecți pot fi considerați și părinții elevilor. 

Scurtă introducere:  
Contextul global în care a fost lansat proiectul este nevoia de consolidare a învățării sociale și 
emoționale a elevilor de școală primară precum și nevoia de a ajuta elevii să își dezvolte 
reziliența emoțională. 
Prin implementarea proiectului, Centrul caută să abordeze următoarele obiective și provocări: 
(i) nivelul redus de perturbare în clasă; (ii) inteligența emoțională; (iii) comportamentul de tip 
bullying; (iv) lipsa empatiei din partea elevilor; (v) tendințele de a fi lăsat pe dinafară; (vi) 
dificultățile de a-și face prieteni și de a socializa corespunzător; (vii) clase care nu au coeziune 
internă între elevii; și (viii) dezvoltarea cercului calității. 

Localizarea/acoperirea geografică: 
Dat fiind faptul că cartierul general al Centrului se află la Edinburgh, acoperirea geografică a 
proiectului include cu precădere Scoția. Însă, proiectul se axează mai ales pe școlile din 
Edinburgh și Glasgow.  

Abordarea metodologică: 
Acest proiect urmărește o abordare metodologică dublă. În prima parte a metodologiei, 
proiectul livrează cursul „Fundația Peacebuilders: Jocurile cooperative și rezolvarea 
conflictelor” care este abordat în general în clase care sunt la nivel începător din punct de 
vedere al dezvoltării abilităților non-tehnice și de mediere. Prin acest curs interactiv există un 
potențial imens pentru întreaga clasă (indiferent de faptul că un elev a fost deja implicat sau 
nu într-un conflict sau incident violent) de a transforma ambianța dificilă sau psihologia 
negativă a copiilor într-una pozitivă, conform valorilor de respect comun și reziliență 
emoțională. În acest curs sunt oferite o serie de instrumente educative, cum ar fi activitățile 
cooperative, rezolvarea problemelor în grup, povestirea și reflecția.  
În ceea ce privește cea de-a doua parte a metodologiei, proiectul oferă cursul „Clase 
colaborative: o dezvoltare mai aprofundată a modelului pacificatorului”. Acest curs are și un 
nivel participativ, dar și un nivel mai profund și mai avansat comparativ cu cel anterior (care 
este mai rudimentar), dezvoltând în esență pe baza acestuia din urmă ca pas următor. 
Dezvoltarea în direcția unei abordări holistice a școlii, o instruire pentru cadre didactice și elevi 
în grupe de clase – desigur adaptată nevoilor și priorităților fiecărei școli – este oferită pentru 
dezvoltarea practicilor durabile în ceea ce privește comunicarea non-violentă, practicile 
restaurative de rezolvare a conflictelor, medierea de la egal la egal, și păstrarea cercului. 
Trebuie clarificat faptul că Centrul pentru Pace și Justiție (care livrează ambele cursuri) oferă 
oportunitatea de a vă axa numai pe instruirea mediatorilor între colegi în școală pentru a ajuta 
elevii să își rezolve disputele între ei. În cele din urmă, Proiectul ia în considerare, în ambele 
cursuri, aspectele legate de gen, incluzând atât elevii cât și elevele în jocuri cooperative și în 
sesiunea de mediere de la egal la egal (ca partea a celui de-al doilea curs). 

Resursele necesare: 
Din punct de vedere al resurselor necesare pentru implementarea și replicarea acestei practici, 
Centrul oferă diferite materiale de învățare și unelte care sunt necesare pentru progresul 
programei școlare. În plus, uneori utilizează unelte digitale pentru a avea o ambianță mai 
inovatoare într-o activitate interactivă. Astfel de unelte digitale includ cu titlu indicativ video 



 
 
 
 
 

 
 

 

proiectoare sau spații agreabile pentru desfășurarea activităților cum ar fi mese rotunde pentru 
activitatea de spus povești și jocuri cooperative.  
Însă, o provocare din punct de vedere al resurselor, în special în ceea ce privește primul curs, 
este faptul că Centrul solicită în mod normal școlilor să aibă o contribuție între 20-150 lire 
sterline per curs. Acest lucru este determinat de faptul că Centrul acționează ca și contributor 
extern care intră în comunitatea școlară și oferă activități suplimentare care nu sunt incluse în 
programa prevăzută. Evident, o școală ar putea considera taxa financiară drept o barieră în 
calea participării. Cu toate acestea, Centrul a declarat că poate ajuta la strângerea de fonduri 
pentru ca școlile să poată beneficia de cursuri și de multiplele beneficii aduse de acestea. 

Durata: 
Durata variază în funcție de fiecare curs. 

 Primul curs (cursul Jocuri cooperative și rezolvarea conflictelor) durează 8 săptămâni 
ca parte a zilei școlare, deoarece Facilitatorii instruiți lucrează în mod normal cu câte 
două grupe de clase pe zi. În plus, o perioadă facilitată incluzând o varietate de activități 
în acest curs poate dura aproximativ 55 de minute pe săptămână.  

 Cel de-al doilea curs, mai avansat (Clase colaborative: o dezvoltare mai aprofundată a 
modelului pacificatorilor) nu începe înainte de finalizarea cursului inițial de 8 
săptămâni. Însă proiectul nu specifică durata exactă a cursului. 

Validarea: 
Practica nu este o foaie de parcurs teoretică sau un cadru neaplicat. Din contră, proiectul 
„Peacebuilding for Primary Schools” a fost validat în mod recurent încă de la primii pași ai 
implementării sale în anul 2015. Mai precis, s-a raportat faptul că prin acest proiect Centrul 
pentru Pace și Justiție din Edinburgh a lucrat cu 50 de grupe de clase din 25 e școli primare până 
acum din orașele Edinburgh și Glasgow. Aceasta este o scară semnificativă de validare, 
deoarece transcende domeniul de aplicare local și demonstrează că proiectul s-a materializat 
practic în contexte diferite, chiar dacă întotdeauna în limitele naționale ale Scoției. 

Impactul:  
În conformitate cu faptul că componentele proiectului au fost validate de mai multe ori în 
ultimii cinci ani, s-au observat multe rezultate concrete începând din anul 2015. De fapt, 
monitorizarea și evaluarea continuă a proiectului, atât prin indicatori de cantitate (de 
exemplu date statistice), cât și de calitate (interviuri directe cu beneficiarii sau jurnale) au 
arătat un impact pozitiv semnificativ al proiectului. 
Mai detaliat, a fost dezvăluit faptul că, în unele școli care au implementat cursurile, cel puțin 
50% dintre copii au arătat o oarecare îmbunătățire în ceea ce privește trecerea de la tendințe 
violente la comportamente de toleranță și respect; 82% dintre copii au raportat o creștere a 
încrederii; 78% dintre copii și-au dat scoruri de 7 din 10, unde 10 înseamnă că „lucrează mai 
bine cu ceilalți” în urma programului de jocuri cooperative; în timp ce 38% dintre copii au simțit 
că își gestionează mai bine furia. Aceste cifre sunt doar câteva exemple de îmbunătățiri 
statistice mai ample care au fost înregistrate și indică impactul. 
Mai mult, beneficiarii înșiși s-au exprimat pozitiv despre proiect. Două declarații din partea 
elevilor intervievați sunt furnizate ca exemple pentru a ilustra acest punct: (i) „Am învățat de la 
ateliere să nu-mi fie frică să îmi împărtășesc sentimentele” (de la elevul Stockbridge P3 / 4 în 
2017); și (ii) „Am învățat despre relaxare și încredere reciprocă și cum să fiu un bun prieten” 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

În principiu, proiectul poate fi reprodus în sensul că cursurile oferite ar putea fi transferate în 
alte contexte naționale sau regionale, cu unele adaptări necesare. În acest caz, ar trebui doar 
să se garanteze că resursele necesare sunt disponibile înainte de replicarea cursurilor. Mai mult, 
aceste cursuri ar putea fi îmbunătățite și integrate pe deplin în programele naționale de 
educație formală educaționale, cel puțin pentru școlile primare. Acest lucru s-ar putea face fie 
pentru sistemul educațional scoțian, dar potențial pentru alte sisteme educaționale naționale 
din Europa. 

Unealtă de screening pentru cadrul legislativ și serviciile oferite în legătură cu 
medierea școlară în fiecare țară parteneră -  Grecia 

Evoluția istorică a medierii educaționale din punct de vedere al legislației 
În Grecia, de la mijlocul anilor 2000, o serie de programe de mediere școlară împrăștiate au 
început să fie implementate în mod informal. În consecință, aceste servicii nu implicau un statut 
legal oficial și recunoașterea rolului medierii, prin urmare părțile interesate ale comunității 
școlare (cum ar fi profesorii, directorii sau părinții) nu aveau un cadru legal, sub forma unui 
decret ministerial formal, care le-ar putea permite să stabilească procesul de mediere 
educațional în contextul lor.   
O schimbare majoră în sistemul educațional grecesc în ceea ce privește instituționalizarea și 
recunoașterea rolului medierii ca formă alternativă de soluționare a litigiilor în cadrul 
educațional s-a produs în ultimii ani. Medierea educațională, ca metodă de soluționare pașnică 
în orice dispută și dezacord în cadrul comunității școlare, a fost introdusă inițial în școlile 
grecești în 2011, după o propunere oficială a „Avocatului Poporului Grec pentru Drepturile 
Copilului” prin Circulara nr.18890 / ΓΣ201, emisă de către Ministerul Grec al Educației și 
Cultelor. Mai mult, pe data de 23/01/2018,  a fost publicat un Decret ministerial comun (nr. 
10645 / ΓΔ4 / 2018) de către Ministerul Educației și Cultelor, în Monitorul oficial ediția (ΦΕΚ) 
nr. 120 / Β / 23-1-2018, în care articolul 31 (Măsuri pedagogice  și acțiuni cu caracter pedagogic), 
alin. 1 prevede: „Asociația cadrelor didactice are responsabilitatea pedagogică de a acționa și 
de a aplica practici pentru a crea în școală climatul necesar implementării obiectivelor 
educației…. În acest scop, trebuie să utilizeze toate mijloacele disponibile (de exemplu, sesiuni 
de consiliere cu structuri educaționale de susținere, proces de mediere) pentru a aborda orice 
comportament deviant”. Termenul „mediere” din parantezele menționate anterior a fost 
considerat un reper istoric pentru recunoașterea procesului de mediere în mediul școlar, 
sporindu-și potențialul de susținere a unei ambianțe de cooperare și respect reciproc între toți 
membrii comunității educaționale.  
 
Surse:  
 https://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2019/10/Thanos_.pdf  
 https://www.opemed.gr/?p=6043  
 https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/koine-

upourgike-apophase-10645-gd4-2018.html  

Cadrul legislativ aferent medierii educaționale: 

În cadrul educațional grecesc, există două cadre legislative majore care pot fi considerate ca 
puncte de referință și, în același timp, ca linii directoare normative privind medierea 

https://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2019/10/Thanos_.pdf
https://www.opemed.gr/?p=6043
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-10645-gd4-2018.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-10645-gd4-2018.html


 
 
 
 
 

 
 

 

educațională, în afară de acțiunile legislative menționate anterior. Primul cadru este definit de 
Monitorul Oficial ediția (ΦΕΚ) cu nr. 158733 / ΓΔ4, care a fost emisă în septembrie 2018. Chiar 
dacă termenul „mediere” în sine nu este menționat, Monitorul prevede, printre altele, că 
coordonatorii activităților educaționale ale centrelor regionale de planificare educațională 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) au autoritatea de a „[...] să ofere sprijin științific, educațional și de consultanță 
[cadrelor didactice] pe diverse teme, cum ar fi evaluarea progresului educațional, 
implementarea programelor educaționale, soluționarea conflictelor […] ”, la articolul 3, 
paragraful 3 (ζ). În plus, la articolul 3, paragraful 3 (ια) este stipulat că acestea „[…] se 
concentrează pe procesul de rezolvare a problemelor care sunt legate de procesul de educație 
și practică zilnică”. 
Al doilea cadru legislativ major care este direct legat de conceptul și operaționalizarea medierii 
educaționale este Consilierul școlar nr. 129431 / ΓΔ4, care a fost publicat în Monitorul oficial 
ediția (ΦΕΚ) cu nr. 4183/2020. În special, articolul 1 „Munca consilierului școlar” prevede că 
„consilierul consiliază, îndrumă și informează elevii, părinții și deținătorii cu privire la [...] 
probleme precum gestionarea conflictelor și prevenția comportamentului extrem și […] 
contribuie la dezvoltarea de relații bazate pe încredere”. Conceptele de „prevenție a 
comportamentelor antisociale”, „gestionarea conflictelor” și „sprijin prin programe socio-
pedagogice” sunt menționate și în articolul 2. Prin urmare, practica medierii educaționale este 
implicată indirect în aceste cadre. 
Surse: 
 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs 

 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-

ergou-kathikonta  

Cine poate oferi mediere educațională? Cine poate fi mediator educațional? 
În Grecia, atât actorii din sectorul public, cât și cei din sectorul privat pot oferi servicii de 
mediere educațională recunoscute oficial. Trebuie clarificat faptul că, în cazul sectorului public, 
permisiunea de a furniza servicii de mediere educațională este justificată de decizii 
guvernamentale specifice, în timp ce în cazul actorilor din sectorul privat, mediatorii trebuie să 
ceară permisiunea Ministerului Educației pe o bază ad-hoc. Prin urmare, nu există nicio lege 
care să permită tuturor actorilor din sectorul privat să furnizeze astfel de servicii. 
În ceea ce privește sectorul public, astfel cum a fost stabilit prin Circulara nr. 4077 / 28-4-2014 
intitulată „Dezvoltarea și funcționarea rețelei de prevenire și gestionare a fenomenelor de 
violență școlară și intimidare”, din 2014, în fiecare școală, doi educatori responsabili au sarcina 
de a aborda violența școlară, ca parte integrantă a practicilor de mediere școlară 
instituționalizată. În ceea ce privește coordonatorii activităților educaționale ale centrelor 
regionale de planificare educațională, în Monitorul Oficial ediția (ΦΕΚ) cu nr. 158733 / ΓΔ4 
aceștia nu sunt autorizați în mod oficial să presteze ei înșiși servicii de mediere educaționale. În 
același timp, unele servicii pe care le furnizează au o puternică activitate de susținere a cadrelor 
didactice în ceea ce privește soluționarea conflictelor, așa că indirect contribuie la procesul 
general de mediere educațională (unde acesta din urmă este practicat). 
De asemenea, mai mulți actori din sectorul privat pot furniza servicii educaționale de mediere 
(ca actori informali), adesea indirect, prin sprijin pentru personalul școlii publice. Spre exemplu, 
„Dialogos - Companie de comerț și mediere familială” are un serviciu dedicat medierii 
educaționale, prin care a dezvoltat și livrat programe personalizate de mediere în școlile publice 
care sunt adaptate nevoilor fiecărei școli. Aceste servicii sunt oferite în școlile primare și 

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-ergou-kathikonta
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-ergou-kathikonta


 
 
 
 
 

 
 

 

secundare și au fost aprobate oficial de Ministerul Grec al Educației și Cultelor și, mai precis, de 
la Institutul de Politici Educaționale în 2013. În plus, agenția privată „Laboratorul de mediere” 
oferă servicii mediere școlară de la egal la egal, vizând în special elevii ca potențiali agenți de 
mediere de la egal la egal pe o bază voluntară. De obicei, sfera de aplicare geografică a 
serviciilor private este limitată la Atena (capitala) și Salonic. 
 
Surse: 
 https://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-

2/sxolikh-diamesolavhsh/  

 https://www.themediationlab.com/peer-mediation/ 

 https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-diamesolavisi/#1551199570255-

d5272e35-f7c9  

Caracteristicile personale și profesionale și cerințele pentru mediatorii educaționali 
În ceea ce privește trăsăturile și cerințele profesionale pentru mediatorii educaționali, 
Consilierul Școlar (care este responsabil pentru activitățile de mediere în contextul grecesc) ar 
trebui - ca cerință minimă - să fie un educator obișnuit (adică nu adjunct) și să trebuie să facă 
parte din asociația profesorilor din școală. Mai mult, acesta trebuie să aibă o diplomă de licență 
în educație, sau studii pedagogice, sau trebuie să aibă masterat sau doctorat în aceleași domenii 
conexe. În plus, Consilierul Școlar ar trebui să beneficieze de o formare constantă, în cooperare 
cu Coordonatorul Activităților Educaționale și Institutul de Politici Educaționale. În cazul în care 
consilierul școlar nu îndeplinește cerințele minime menționate mai sus, acesta ar putea fi numit 
pe baza participării certificate anterioare la seminarii educaționale și programe de cel puțin 300 
de ore pe activități socio-pedagogice sau pe domenii conexe. În ceea ce privește procesul de a 
deveni Coordonator al Activităților Educaționale, conform Monitorului oficial ediția nr. Φ.351.1 
/ 5/102172 / Ε3 emis la 20 iunie 2018, toți candidații trebuie să fie deja educatori certificați 
(articolul 1) și să urmeze un proces formal de aplicare și apoi de evaluare în funcție de anumite 
criterii, cum ar fi competențele lingvistice, înregistrarea publicării, studiile etc. (articolul 2). 
În ceea ce privește caracteristicile personale, actorii implicați în medierea școlară (indiferent 
dacă sunt consilieri școlari, elevii sau profesori) ar trebui să posede unele abilități personale de 
bază care pot fi rezumate după cum urmează: (i) abilități de gestionare a riscurilor, (ii) toleranță, 
(iii) ascultare activă, înțelegere și empatie; (iv) respect reciproc și toleranță, (v) abilități de 
comunicare, vi) confidențialitate și imparțialitate, prin intermediul cărora subiectul care este 
instruit să devină mediator poate promova mai ușor rolul important și eficient a rezolvării 
pașnice, deviind în paralel orice fel de stereotipuri sau de preferințe care ar putea favoriza una 
din părțile aflate în conflict. Aceste trăsături personale nu sunt stipulate într-o lege statală 
formală. Cu toate acestea, ele sunt prevăzute de Asociația pentru Rezolvarea Conflictelor și 
sunt adoptate oficial de portalul web www.diamesolavisi.gov.gr al Ministerului Justiției din 
Grecia, care este portalul de stat privind medierea. 
 
Surse: 

 https://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2019/10/Thanos_.pdf 

 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs 

 http://www.diamesolavisi.gov.gr/syxnes-erotiseis  

 https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_fek_2367-v-2367.pdf   
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Servicii furnizate în legătură cu medierea educațională:  
Există diferite tipuri de servicii care promovează medierea educațională, atât de către actorii 
din sectorul public, cât și din cel privat.  
Spre exemplu, „Resolve”, o companie civilă greacă, oferă programe de instruire pentru cadrele 
didactice pentru a-i împuternici pe acest subiect. „Dialogos” oferă o gamă de servicii: (i) sprijin 
educatorilor pentru proiectarea și organizarea serviciilor de mediere prin seminare; (ii) sprijin 
pentru educatori în formarea elevii; (iii) consultarea constantă a școlilor; (iv) instruirea teoretică 
și experiențială (prin exerciții și simulări) practica cadrelor didactice în grupuri mai mici. Tipuri 
suplimentare de servicii includ prezentări, simulări și jocuri colective care promovează valori 
precum autocontrolul, respectul reciproc, responsabilitatea și conștiința.  
În ceea ce privește sectorul public, serviciile care sunt implementate și furnizate de profesori 
variază și pot include organizarea și desfășurarea de jocuri, dans și activități experiențiale care 
vizează sudarea echipei, cultivând astfel pozitiv relația dintre cadrele didactice și elevi, dar și 
printre elevii înșiși (ca mediatori colegi). Aceste servicii pot fi furnizate fie ca activități 
extracurriculare, fie în timpul orelor de curs oficiale, în funcție de furnizorul de servicii (dacă 
sunt profesori ai școlilor publice sau companii private și de consultanță). Mai mult, 
Coordonatorii Activităților Educaționale - având în vedere rolul lor de susținere în procesul de 
soluționare a conflictelor în școală - oferă o serie de acțiuni auxiliare care pot fi rezumate în 
cele ce urmează: (i) încurajează cadrele didactice să întreprindă inițiative privind metodele 
educaționale inovatoare; (ii) organizează periodic întâlniri informative cu profesorii; (iii) 
organizează și desfășoară seminarii și acțiuni educative cu părinții asupra problemelor 
comportamentale ale elevilor, precum și stabilirea unor relații bune între părinți și cadrele 
didactice; și (iv) colaborează îndeaproape cu comunitățile din elevii pentru a promova un 
sentiment de cultură participativă (articolul 3). 
În cele din urmă, ar trebui clarificat faptul că în orice tipul de serviciu oferit de orice actor în 
școlile primare sau secundare, decizia de implementare a unui astfel de serviciu într-o școală 
trebuie să aibă consimțământul Asociației cadrelor didactice și a altor membri din cadrul 
comunității școlare în general (profesori, părinți și elevii). În acest fel, aplicarea oricărui proces 
de mediere sau negociere este legitimată pentru a face în mod legal și eficient față incidentelor 
de violență  între elevi. De asemenea, dacă este posibil, este recomandabil ca orice serviciu 
proiectat legat de medierea educațională să fie inclus în Regulamentul școlar 
 
Surse: 

 http://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-

2/sxolikh-diamesolavhsh/ 

 https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-

diamesolavisi/#1544100151368-72870be5-aa75 

 http://en.resolve.gr/educațieal-advisory-services/ 

 https://tvxs.gr/news/paideia/synenteyksi-bilmas-meniki-milisoyme-gia-ti-sxoliki-

diamesolabisi 

  https://ikee.lib.auth.gr/record/303808/files/GRI-2019-24028.pdf (p. 43: Cadrul 

legislativ).  

 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-

ergou-kathikonta  
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Unealtă de screening pentru cadrul legislativ și serviciile oferite în legătură cu 

medierea școlară în fiecare țară parteneră -  Portugalia 

Evoluția istorică a medierii educaționale din punct de vedere al legislației 

În Portugalia, medierea școlară a apărut în anii 1990 ca urmare a integrării țării în Comunitatea 

Economică Europeană. Primul document din Portugalia cu referire la figura mediatorului este 

Ordinul nr. 147/96 din 8 iulie care definește Teritoriile educaționale de intervenție prioritară 

(TEIP) și stipulează utilizarea mediatorilor. În același an, Ordinul nr. 132/96 din 27 iulie aprobă 

programul de petrecere a timpului liber pentru tineri și copii în școli ca activități care urmează 

să fie dezvoltate de mediatori. În 1998 a fost publicată o diplomă care recunoaște figura 

mediatorului și îndeplinirea funcțiilor de mediator cultural pentru educație - Ordinul comun nr. 

304/98 din 24 aprilie. În 1999, Ordinul comun nr. 942/99 din 3 noiembrie vizează reglementarea 

situației mediatorilor și animatorilor culturali. În 2001, Legea nr. 105/2001 a stabilit statutul 

juridic al mediatorului sociocultural, care include regimul juridic legat de rolul mediatorilor 

educaționali, precum și de competențele, îndatoririle și formarea acestora. În 2007, Ordonanța 

nr. 15817/2007 din 27 iulie reglementează funcțiile mediatorului personal și social în cadrul 

Cursurilor de educație și formare a tinerilor și adulților. 

Cadrul legislativ aferent medierii educaționale 

Ordinul nr. 147/96 din 8 iulie - definește teritoriile educaționale de intervenție prioritară și 

prevede utilizarea animatorilor / mediatorilor. 

2. Ordinul comun nr. 132/96 din 27 iulie - aprobă programul de timp liber pentru tineri 

și copii din învățământul primar și secundar și din cel preșcolar cu condiția ca aceste activități 

să fie dezvoltate de mediatori. 

3.  Ordinul comun nr. 304/98 din 24 aprilie - recunoaște figura mediatorului și 

îndeplinirea funcțiilor de mediator cultural pentru educație. 

4.  Ordinul comun nr. 942/99 din 3 noiembrie - reglementează situația mediatorilor și a 

animatorilor culturali. 

5. Ordinul comun nr. 1165/2000 din 18 decembrie - Crearea unui grup de lucru, a cărui 

componență este definită în această diplomă, cu scopul de a pregăti un sondaj al școlilor în 

care este necesar să se introducă mediatori culturali, precum și propuneri bazate pe condițiile 

instituționalizării lor. 

6.  Legea nr. 105/2001 - stabilește statutul juridic al mediatorului sociocultural. 

7.  Ordonanța nr. 15817/2007 din 27 iulie - reglementează funcțiile mediatorului 

personal și social în cadrul Cursurilor de educație și formare a tinerilor și adulților. 

Cine poate oferi mediere educațională? Cine poate fi mediator educațional? 

În Portugalia, nu există specificații privind mediatorul educațional. Cu toate acestea, se oferă 

informații despre mediatorul socio-cultural - o persoană care promovează dialogul 

intercultural, stimulând respectul și o mai bună cunoaștere a diversității culturale și a incluziunii 

sociale. Potrivit articolului 3 din Legea nr. 105/2001, ar trebui acordată prioritate persoanelor 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

6. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor   

Instituția: Rezolvarea conflictelor pentru tineri de către tineri 

Țara:  Marea Britanie  

aparținând grupurilor etnice sau imigranților care prezintă abilități de mediere socio-culturală 

și cunoștințe despre caracteristicile socio-culturale ale comunităților țintă. 

Caracteristicile personale și profesionale și cerințele pentru mediatorii educaționali 

În anul 2000, cu aprobarea Ordinului comun nr. 1165/2000 al Președinției Consiliului de 

Miniștri, Ministerul Muncii și Solidarității și Ministerul Educației, a fost înființat un grup de lucru 

pentru evaluarea rolului mediatorilor în școli. În consecință, este definit ca profil al profesional 

al mediatorului socio-cultural faptul că acesta trebuie să aibă peste 18 ani, să aibă cel puțin 

clasa a VI-a de școlarizare obligatorie absolvită și să demonstreze disponibilitatea și capacitatea 

de dialog intercultural cu cetățeni de origini diferite. Legea nr. 105/2001 prevede că mediatorul 

sociocultural trebuie să urmeze cursuri de formare cu conținuturi comune, care să permită 

promovarea unui dialog intercultural între toți cetățenii, cu includerea unor module de formare 

specifice care să țină seama de specificitățile fiecărei comunități. Legea prevede că cursurile de 

formare a mediatorilor socioculturali sunt echivalente cu clasa a IX-a a educației școlare, 

oferind nivelul 2 de calificare profesională și sunt certificate de ANEFA. Această lege are intenția 

fundamentală de a permite o relație între formare, certificare și piața muncii, prin semnarea 

protocoalelor între Institutul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Formare Profesională și 

entitățile acreditate pentru a oferi instruire în acest domeniu. 

Servicii furnizate în legătură cu medierea educațională 

În articolul 1 din Legea nr. 105/2001 se creează figura unui mediator socio-cultural, care are 

funcția de a colabora la integrarea imigranților și a minorităților etnice, în vederea consolidării 

dialogului intercultural și a coeziunii sociale. Mediatorii socio-culturali își îndeplinesc funcțiile și 

serviciile respective, în școli, instituții de securitate socială, instituții de sănătate, Serviciul 

pentru Străini și Frontiere, Institutul de Reintegrare Socială, autorități locale și servicii și 

organisme publice în care îndeplinirea atribuțiilor lor se dovedește necesară. Mai exact în școli, 

mediatorii socio-culturali își oferă serviciile în scopul (Articolul 2 din Legea nr. 105/2001): 

a) colaborează la prevenirea și rezolvarea conflictelor socio-culturale și la definirea strategiilor 

de intervenție socială 

b) colaborează activ cu toți actorii în procesele de intervenție socială și educațională; 

c) facilitează comunicarea între profesioniști și utilizatori de diferite origini culturale; 

d) consiliază utilizatorii în relația cu profesioniștii și serviciile publice și private; 

e) promovează includerea cetățenilor din medii sociale și culturale diferite în condiții egale. 



 
 
 
 
 

 
 

 

Poziția și rolul contributorului:  Organizație de proiect și coordonator  

Adresa e-mail:  admin@cresst.org.uk   

Website:  https://www.cresst.org.uk/  
  

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:   

Tipul: mediere de la egal la egal/   
  

Data: Începând din 2003  
  

Scopul activității:  
  
Obiectivul organizației CRESST este să furnizeze programe care vizează dezvoltarea rezolvării 
conflictelor și medierea de la egal la egal într-un mod durabil în școli. 
În acest moment, organizația CRESST derulează proiectul Young Peace Maker. Acest proiect asigură 
copiilor și tinerilor și adulților din jurul lor conștientizarea și abilitățile de a gestiona conflictele dintre 
elevi. 
  
Proiectul Youth Resolving Conflict (YRC) își propune să dezvolte cunoștințele, abilitățile și 
încrederea adolescenților și a adulților care lucrează cu ei pentru a gestiona conflictele într-un mod 
constructiv. Alte programe sunt concepute pentru a permite personalului să învețe noi abilități și 
tehnici pentru gestionarea conversațiilor dificile. 

Publicul țintă (beneficiarii):  
CRESST lucrează cu conducerea de vârf a școlilor primare, cu personalul, elevii, părinții și 
guvernatorii pentru a se asigura că toate aspectele vieții școlare consolidează abordarea școlii de a 
rezolva conflictele în mod constructiv și angajamentul său în vederea reconcilierii. În plus, CRESST 
oferă programe de instruire pentru a ajuta conducerea de vârf, profesorii, asistenții didactici, 
supraveghetorii de la pauza de prânz, guvernatorii, părinții și îngrijitorii să utilizeze o gamă largă de 
abilități și tehnici de soluționare a conflictelor. 
  



 
 
 
 
 

 
 

 

Scurtă introducere:   
Care este contextul (situația inițială) și provocarea abordată?   
 
Pentru majoritatea tinerilor, conflictele atât pe internet, cât și offline sunt o parte inevitabilă, 
uneori captivantă și adesea dureroasă și distructivă a vieții. CRESST consideră că acești tineri sunt 
capabili să învețe și să practice abilități care le permit să exploreze și să se angajeze pozitiv în 
conflict și să își găsească propriile rezolvări pozitive. 
  
Organizația de rezolvare a conflictelor pentru tineri de către tineri organizează mai multe proiecte 
în școală, prin care aceștia încearcă să înzestreze copiii și tinerii și adulții din jurul lor cu 
conștientizarea și abilitățile de a gestiona conflictele dintre elevi. 
  
Prin mai multe ateliere, sesiuni, instruire intensivă CRESST ajută elevii să înțeleagă ce este 
conflictul, cum îi afectează personal și fiziologic, cum escaladează conflictul, abilități și abordări 
pentru gestionarea conflictului interpersonal și strategii pentru gestionarea conflictului online. 
  

Localizarea/acoperirea geografică:  
Care este zona geografică în care a fost utilizată activitatea (adică țara, regiunea, orașul)?  
 
Sheffield, Scoția 

Abordarea metodologică:  
  
Toate programele de formare ale CRESST sunt concepute nu numai pentru a permite adulților să se 
familiarizeze cu abordările de soluționare a conflictelor, ci și pentru a împărtăși activități, jocuri și 
conținut care pot fi utilizate cu tinerii. Programele CRESST pot rula la mai multe niveluri. Există 
ateliere de conștientizare pentru a familiariza personalul cu ceea ce sunt învățați tinerii și modul în 
care funcționează schemele, în special cu scopul de a asigura adulților încrederea în tinerii lor și de 
a încuraja pe ceilalți să caute sprijin. În plus, CRESST funcționează la nivelul politicilor de gestionare 
a comportamentului prin dezvoltarea unor abordări restaurative, pentru a permite școlii să realizeze 
în aceste moduri ambițiile și valorile lor pentru reconciliere și pentru întreținerea unor relații bune. 
  
Iată aici un video care explică cu funcționează medierea de la egal la egal:  
https://youtu.be/_MCXWDgcajI  
  

Resursele necesare:  
  
Activitatea CRESST este susținută din finanțare guvernamentală, dar, se colectează totodată 
fonduri din donații, sponsorizare etc. 
În ceea ce privește munca în școală, CRESST pune la dispoziția școlii toate resursele și materialele 
de care au nevoie pentru a continua schema în anii următori. 

Durata:  
Care este durata activității?  
CRESST a fost fondată în anul 2001, dar proiectele în domeniul medierii sunt derulate începând din 
2003  

https://youtu.be/_MCXWDgcajI
https://youtu.be/_MCXWDgcajI
https://youtu.be/_MCXWDgcajI
https://youtu.be/_MCXWDgcajI


 
 
 
 
 

 
 

 

Validarea:  
Folosirea abordărilor de restaurare într-un cadru școlar sau de tineret împuternicește personalul cu 
rolul de a facilita găsirea unei soluție, nu doar de a impune o sancțiune. 
„A făcut școala un loc mai sigur ... și avem lecții mai bune, deoarece lecțiile nu sunt predate de 
profesori care încearcă să rezolve ce s-a întâmplat în timpul jocului și la cină”.  
  
În fiecare an, organizația CRESST sărbătorește eforturile voluntare ale mediatorilor, invitându-i să 
participe la o conferință la Universitatea din Sheffield. În timpul conferinței, participanții joacă 
jocuri diferite, interacționează între ei și eforturile lor sunt recunoscute și validate. 
  
Din experiența sa, organizația CRESST este foarte mulțumită de modul în care sunt implementate 
lucrurile și recunoaște că medierea de la egal la egal este un instrument puternic, motive pentru 
care se simt inspirați să-și continue activitatea. 

Impact:   
Care a fost impactul (pozitiv sau negativ) al acestei activități?   
Începând din anul 2004, CRESST și-a stabilit o reputație puternică în Sheffield și nu numai, oferind 
cursuri de instruire pentru soluționarea conflictelor în peste 60 de școli și alte organizații de 
tineret. Au crescut semnificativ din 2014, după ce au obținut finanțare de trei ani pentru lansarea 
unui nou proiect cu școlile secundare. CRESST a pregătit acum în mod direct peste 1.000 de 
mediatori tineri și estimează că numărul total de copii și tineri care au învățat și practicat abilități 
de soluționare a conflictelor ca urmare a sprijinului CRESST este acum de peste 3.000. În fiecare an, 
peste o sută de mediatori colegi de la școlile active locale au participat la conferința lor anuală la 
Universitatea din Sheffield. 
 
Însă, schimbările majore se văd în: prevenirea situațiilor tensionate, inclusiv bullyingul și hărțuirea; 
în gestionarea situațiilor conflictuale; în stingerea conflictelor existente și în depășirea blocajelor și 
a momentelor cheie născute din exacerbarea mândriei.  
  

Multiplicarea și/sau extrapolarea:  
  
Programul este ușor de implementat, atractiv pentru diferite categorii, fie că este vorba despre 
copii tineri sau adulți (cadre didactice sau părinți), practic și poate fi replicat fără îndoială în alte 
școli din Marea Britanie sau din altă parte.   
   

  

1. Responsabil de activitate/Autor/Creator/Editor  

Instituția:  Metoda Pikas 

Țara:  Suedia 



 
 
 
 
 

 
 

 

Poziția și rolul contributorului: Creator: Anatol Pikas (psiholog) 

Adresa e-mail:  anatol@pikas.se  

Website: http://www.pikas.se/scm/ 

2. Prezentarea generală a activității    

Titlul activității:  
Metoda Pikas/Metoda preocupărilor împărtășite 

Tipul:  
Metodă 

Data:  
Publicată pentru prima dată în anul 1987 (dar a fost adaptată și a evoluat de mai multe ori 
între timp). 

Scopul activității: 
Scopul acestei metode este combaterea bullyingului în școli prin spargerea presiunii de grup, 
și inversarea acesteia în mod pozitiv, făcându-i pe cei care comit bullying să contribuie la 
îmbunătățirea persoanelor victime ale bullyingului, în loc să apeleze la soluția mai directă a 
pedepsei individuale. 

Publicul țintă (beneficiarii): 
Metoda se adresează în principal către cadrelor didactice și educatorilor, într-un mediu școlar, 
dacă aceștia sunt cei care trebuie să o învețe. Însă, cei care profită de aceasta sunt elevii, iar 
scopul este de a-i face pe ei înșiși actori ai procesului. 

Scurtă introducere:  
Ideea de bază din spatele acestei metode este că, în majoritatea cazurilor, bullyingul este 
întreprinsă în cadrul unei presiuni de grup sau cu sprijinul uneia și, ca atare, presiunea de grup 
joacă un rol important în ea și poate fi mecanismul care previne încetarea bullyingului prin 
blocarea inițiativelor individuale. În consecință, pedeapsa individuală a agresorilor va face 
adesea lucrurile și mai rele pentru țintă (cel care este agresat). 
Prin urmare, principiul de bază al metodei este că, atunci când este abordată individual într-
un mod non-acuzator, agresorii pot recunoaște suferința țintei. Și astfel, dinamica grupului 
poate fi spartă și remodelată către un obiectiv constructiv. 
Metoda a fost utilizată acum de mai bine de 30 de ani și este adesea actualizată pentru a 
satisface nevoile societății actuale. 

Localizarea/acoperirea geografică: 
Metoda a fost implementată pentru prima dată în Suedia, dar între timp a fost dezvoltată cu 
succes în câteva țări cum ar fi Franța, Canada, Finlanda și Australia. 

Abordarea metodologică: 
Abordarea acestei metode este de a lucra prin întâlniri individuale între agresori și profesorul 
/ educatorul care cunoaște metoda, și apoi întâlniri cu întregul grup, apoi cu grupul plus ținta 
(țintele). 

mailto:anatol@pikas.se


 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Resursele necesare: 
Cea mai importantă resursă este predarea acestei metode educatorilor și cadrelor didactice 
dispuse să o învețe, o școală cooperantă și informații bune despre relațiile dintre elevii, 
pentru a identifica când există un caz de bullying. 

Durata: 
Nu există o durată exactă pentru această metodă, ea poate fi reutilizată de câte ori este 
necesar odată ce educatorii/cadrele didactice sunt instruiți. Însă, „tratamentul” unui caz de 
bullying poate dura între câteva zile și câteva săptămâni, în funcție de cât de rapid se 
înregistrează progres. 

Validarea: 
Programul este validat prin implementarea multiplă în multe școli și recunoașterea oficială în 
mai multe țări. De exemplu, a devenit metoda implicită împotriva agresiunii școlare în școlile 
care utilizează medierea școlară. 

Impactul:  
Impactul acestei metode este, în general, foarte bun, cu succes în medie în jur de 80% în toate 
școlile care o implementează. 

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 
Metoda este făcută pentru a fi globală și adaptabilă la majoritatea mediilor școlare și la 
majoritatea cazurilor de bullying școlar. Ca atare, este foarte reproductibilă. 

Unealtă de screening pentru cadrul legislativ și serviciile oferite în legătură cu 
medierea școlară în fiecare țară parteneră -  Bulgaria 

Evoluția istorică a medierii educaționale din punct de vedere al legislației 
 
Pentru prima dată în 2004, medierea în Bulgaria este reglementată prin adoptarea Legii 
medierii. 
Legea reglementează relațiile asociate medierii ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor 
legale și nelegale, oferind o definiție legală a termenului și subliniază gama de litigii pentru care 
este posibilă aplicarea medierii.  
Prin Legea medierii, legiuitorul clasifică litigiile, care pot fi supuse medierii ghidate în general 
de subiectul lor: litigii civile, comerciale, de muncă, familiale și administrative, legate de 
drepturile consumatorilor și alte litigii între persoane fizice și / sau persoane juridice, inclusiv 
atunci când sunt transfrontaliere. Principiul conform căruia medierea este aplicabilă a fost 
adoptat și în soluționarea altor litigii, atâta timp cât o lege sau un alt act legislativ nu prevede o 
altă procedură pentru încheierea unui acord. 
Medierea este unul dintre instrumentele sociale pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, 
incluzând și integrarea rolului și importanței medierii prin activitățile mediatorului și în alte 
domenii precum medierea educațională, medierea în sănătate, medierea culturală, medierea 
civică și alții. 

Cadrul legislativ aferent medierii educaționale 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Legea medierii din 2004, modificată ultima dată în 2019. 

 Legea privind educația preșcolară și școlară din 2015,  modificată ultima dată 

în 2020. 

 Ordonanța privind educația incluzivă din 2017.  

 Ordinul Ministrului pentru Politici Sociale și Ordine nr. 715/19.09.2017 care 

creează noua poziție de „mediator educațional” (pe baza articolului 105, 

punctul  5 din Ordonanța privind educația incluzivă). 

 Decizia nr. 373 din 2017 a Consiliului de Miniștri privind crearea unui mecanism 

de lucru comun al instituțiilor în ceea ce privește acoperirea și reținerea elevilor 

în sistemul educațional pentru vârsta preșcolară și școlară obligatorie. 

 Ordonanța nr. 15 din 2019  privind statutul și dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice, directorilor de școală și a altor specialiști pedagogici. 

 Algoritmul pentru aplicarea Mecanismului de Combatere a Hărțuirii și a 

Violenței în instituțiile din sistemul de învățământ preșcolar și școlar. 

 Decizia nr. 100  a Consiliului de Miniștri  din 2018  privind crearea unui 

Mecanism de lucru comun al instituțiilor în ceea ce privește acoperirea, 

incluziunea și prevenirea de la abandonul copiilor și al elevilor din sistemul de 

învățământ la vârsta preșcolară și școlară obligatorie. 

 Ordonanța privind finanțarea instituțiilor. 

 Cadrul strategic de dezvoltare a educației, formării și învățării în Republica 

Bulgaria pentru perioada 2021-2030. 

Cine poate oferi mediere educațională? Cine poate fi mediator educațional? 
 
Potrivit articolului 15 din Ordonanța nr. 15 din 2019 privind statutul și dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice, directorilor de școli și a altor specialiști pedagogici, 
definește posturile de psiholog și consilier pedagogic, care pot furniza mediere educațională 
în practica lor, după cum urmează:  
 

Psihologul în învățământul preșcolar și școlar ca mediator educațional: 

http://lll.mon.bg/uploaded_files/ZAKON_za_preducilisnoto_i_ucilisnoto_obrazovanie_EN.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 

 Participarea la pregătirea și implementarea programelor școlare de prevenire 

a abandonului școlar și de reducere a numărului de cazuri de părăsire timpurie 

a școlii; 

 Lucrul la cazurile apărute în grădiniță sau școală în cooperare cu instituțiile și 

serviciile comunitare;  

 Interacțiunea și consultarea cu profesorii, alți specialiști pedagogici și părinți 

pentru rezolvarea unei probleme legate de educație, creștere și socializare a 

copiilor și elevii sau pentru a decide asupra unui caz; 

 Medierea conflictelor. 

Consilierul pedagogic în sistemul de învățământ preșcolar și școlar ca mediator 

educațional: 

 Consiliere și sprijin pentru elevii, profesori, părinți și directori de școală în 

implementarea și menținerea legăturilor dintre familie, școală și comunitate; 

 Participarea la dezvoltarea și implementarea politicilor școlare în domeniul creșterii, 

socializării și protecției copiilor și elevilor; 

 Consiliere pentru copii și elevii, specialiști pedagogici, părinți și alte părți interesate 

pentru a depăși problemele legate de procesul educațional;   

 Medierea în rezolvarea conflictelor; 

 Participarea la activități pentru a motiva copiii și elevii să își depășească 

comportamentele problematice și situația de abandon școlar;  

 Stabilirea legăturii dintre părinți și instituție în timpul lucrului la caz; 

 Cooperarea cu organele autorităților de protecția copilului competente și 

participarea la întâlnirile echipelor interinstituționale. 

Caracteristicile personale și profesionale și cerințele pentru mediatorii educaționali 
 
În conformitate cu Decizia nr. 373 din 2017 a Consiliului de Miniștri al Republicii Bulgaria și cu 
reglementările pentru aplicarea clasificării naționale a profesiilor și funcțiilor, noul post înființat 
de „Mediator educațional” este înregistrat cu codul 5312 3004. Unele dintre cerințele 
enumerate pentru mediatorii educaționali includ un nivel dezirabil de educație - secundar; 
cunoașterea limbii materne a copiilor și a elevilor din comunitățile vulnerabile care sunt 
educate, crescute și socializate în școala respectivă. Cunoașterea sistemului de valori, a 
sărbătorilor, a tradițiilor și a altor trăsături culturale caracteristice comunităților cu care 
lucrează mediatorii. Calitățile personale necesare: loialitate față de instituție; discreție; 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Instrumentul de examinare a cadrului legislativ și a serviciilor furnizate în legătură cu medierea 
educațională în fiecare țară parteneră - România 

Evolutia istorica a medierii educationale din punct de vedere legislativ 
 

Profesia de mediator școlar a fost introdusă experimental în România de-a lungul anilor '90, prin 
proiecte derulate în sectorul ONG, pentru a facilita accesul la educație al copiilor din grupuri 
defavorizate. 
Începând cu anul 2000 au fost înregistrate numeroase inițiative legislative, menite să confere 
mediatorului școlar statutul cuvenit, cum ar fi: 

 4/2000 a Consiliului de Ministri al Educatiei al Consiliului 
Europa, menționează necesitatea numirii mediatorilor școlari în unitățile școlare cu copii 
romi; 

 Fișa de lucru a mediatorului școlar de etnie romă, întocmită de inspectorii 
școlari pentru problemele educaționale ale romilor, la Tulcea, în perioada 15-17 
martie 2000; 

In perioada 2000- 2001, prin proiectul PHARE educational pentru categorii defavorizate de elevi, 
MECT a dezvoltat si introdus in COR (Clasificarea ocupatiilor din Romania), din anul 2001, functia 
didactica auxiliara de mediator scolar. 

toleranță; capacitatea de a lucra în echipă; abilități de comunicare și motivație; abilități de 
gestionare a conflictelor, precum și cunoștințe informatice.  

Servicii furnizate în legătură cu medierea educațională 
 
O parte din îndatoririle unui mediator educațional constau în a organiza și implementa activități 
prin care să asigure participarea regulată a elevilor din instituțiile educaționale și participarea 
lor deplină la procesul educațional, precum și activități prin care să ofere servicii pentru a 
implica părinții și comunitățile locale în educație și viața socială. 
Mediatorul educațional ajută la acoperirea și reținerea elevilor, în funcție de școlarizarea 
obligatorie; vizitează familiile elevilor și poartă conversații cu părinți cu scopul de a informa și 
de a crește motivația pentru continuarea educației; ajută la formarea unei atitudini pozitive 
față de procesul de învățare și lucrează activ pentru incluziunea socială și integrarea 
educațională a elevilor, mai ales dacă elevii sunt reprezentanți ai unei alte minorități și / sau 
grup / comunitate marginalizată și sunt bilingvi; ajută la facilitarea comunicării între specialiștii 
pedagogici și elevii; participă la soluționarea litigiilor, apărute în cadrul unei instituții 
educaționale cu participarea elevilor. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

Cadrul legislativ privind medierea educațională 
În funcție de obiectivul urmărit, activitatea de mediere școlară din România intră sub incidența legii 
educației sau a legii medierii. 
 
Dacă vorbim despre medierea școlară în baza legii educației, medierea școlară constă în facilitarea 
dialogului dintre școală-familie-comunitate, serviciile de mediere reprezintă forme de incluziune 
școlară și socială și se adresează comunităților locale expuse riscului în ceea ce privește abandonul 
școlar, diferențele etnice, familiile defavorizate. 
 

Această activitate este reglementată de ORDINUL nr.1.539 din 19 iulie 2007, precum și de Legea 
Educației (2011). Conform legii educației, activitatea de mediere școlară funcționează în cadrul 
Centrului Județean de Resurse și Asistență București și se organizează Asistență Educațională, care 
coordonează metodologic, monitorizează și evaluează, după caz, serviciile de mediere școlară. 
 
Dacă vorbim despre medierea școlară în conformitate cu legea medierii, serviciile de mediere 
școlară sunt axate pe prevenirea și soluționarea conflictelor din școală. 
Legea medierii are norme privind medierea și serviciul de mediere a conflictelor. Prin urmare, 
medierea conflictelor școlare poate fi realizată de mediatori autorizați de Consiliul Român de 
Mediere, în baza condițiilor prevăzute de Legea medierii. Serviciile de mediere a conflictelor 
școlare sunt diferite de serviciile de mediere școlară. 

Cine poate oferi mediere educațională? Cine poate fi mediator educațional? 
 

Serviciile de mediere școlară sunt atribuțiile mediatorului școlar și fac parte dintr-un program și 
proiect cuprinzător pentru incluziunea școlară și socială a copiilor, așa cum prevede Legea 
educației. 
Serviciile de mediere a conflictelor școlare pot face obiectul unui proces de mediere, astfel cum se 
prevede în Legea medierii. Mediatorul autorizat în temeiul prezentei legi poate media un conflict 
școlar la solicitarea instituției de învățământ sau la solicitarea părților implicate în conflictul școlar, 
în toate cazurile cu acordul tuturor părților implicate în conflict. 
Medierea conflictelor poate avea loc la cererea mediatorului de către părțile implicate în conflict. 
Medierea conflictelor școlare poate fi solicitată de părțile (elevi, profesori, alte persoane) în 
conflict, iar în cazul în care părțile implicate în conflict sunt elevi minori, medierea poate fi solicitată 
de părinții acestora sau de directorul instituției, cu acordul părinților. Ca mediatori în școală pot fi 
profesori, psihologi, elevi special instruiți. 



 
 
 
 
 

 
 

 

Trăsături și cerințe personale și profesionale pentru mediatorii educaționali 
 

Potrivit legii educației naționale, mediatorul școlar face parte din personalul didactic auxiliar, iar 
pentru funcția de mediator școlar trebuie îndeplinite următoarele condiții de studii: absolvirea cu 
diplomă de licență cu specializare în asistență socială sau absolvirea cu diplomă de 
bacalaureat din partea liceului pedagogic, specializarea mediator școlar sau absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat de la orice alt profil de liceu, urmat de un curs de formare profesională cu 
specializarea mediator școlar, recunoscut de autoritatea publică. 
 
Se recomandă ca mediatorul școlar să fie o persoană care cunoaște limba și cultura comunității 
locale pentru care sunt necesare servicii de mediere școlară. 
 
Medierea conflictelor școlare este necesară în cazul în care conflictele escaladează și degenerează 
în alte conflicte. În micile neînțelegeri cotidiene, "mediatorul de serviciu" este profesorul sau 
consilierul școlar. În cazul unui mediator profesionist, acesta ar trebui să aibă următoarele atribute: 

 el trebuie să înțeleagă foarte bine natura problemei 
 are obligatia de a da orice explicatii partilor cu privire la mediere 

activitate 
 trebuie să conducă procesul de mediere în mod imparțial 
 Mediatorul este obligat să păstreze confidențialitatea 

Alte competențe necesare sunt: planificarea activității, lucrul în echipă, dezvoltarea profesională, 
utilizarea PC-ului, comunicarea, soluționarea conflictelor, dezvoltarea parteneriatului școală- 
comunitate. 

Servicii oferite legate de medierea educațională 
 
Serviciile de mediere școlară constau în facilitarea dialogului școală-familie-comunitate, 
îmbunătățirea imaginii și încrederii în instituțiile de învățământ, monitorizarea copiilor în ceea ce 
privește incluziunea școlară, dezvoltarea și implementarea programului de incluziune școlară, 
întocmirea de rapoarte privind situația copiilor defavorizați în vederea identificării soluțiilor optime 
pentru asigurarea accesului egal la educația copiilor, informarea autorităților responsabile cu 
privire la posibile încălcări ale drepturilor copilului și sprijinirea lor în eforturile lor de a rezolva 
aceste situații,. 

Principala responsabilitate a mediatorului școlar este de a sprijini participarea tuturor copiilor în 
comunitatea învățământului general obligatoriu, încurajând implicarea părinților în educația și 
viața școlară a copiilor și facilitând colaborarea dintre familie, comunitate și școală. 
 
Serviciile de mediere a conflictelor școlare constau în: servicii de prevenire a conflictelor, servicii de 
negociere, servicii de promovare a comunicării și cooperării. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Proiectul EDUMED 
Metodologia IO2: Colecție de practici privind Medierea în educație 

Introduction 
 

Acest document este o metodologie orientativă și are scopul de a introduce partenerii în 
procesul de dezvoltare a colecției de bune practici privind medierea educațională în care 
organizația coordonatoare este CPIP. 
Pentru a stabili o bază solidă de dezvoltare a programului de formare pentru mediere, 
parteneriatul: 
1. va pregăti un instrument de screening al cadrului legislativ legat de medierea în educație, 
cu accent pe țările partenere și 
2. o colecție de bune practici menite să servească drept sursă de materiale inovatoare pentru 
educatori pentru rezolvarea complexă a problemelor și, de asemenea, pentru a identifica 
punctele tari și slabe, oportunitățile și amenințările practicilor și abordărilor actuale utilizate 
în medierea educațională, cu accent pe recomandări pentru predarea incluzivă metodologii. 
 
Prin urmare, dezvoltarea IO2 se ocupă de o serie de sarcini descrise mai jos: 
 

- dezvoltarea unui instrument de examinare a legislației referitoare la medierea 

educațională, în țara fiecărui partener. 

- dezvoltarea unei colecții de 5/7 bune practici în medierea educațională în fiecare 

țară parteneră și, dacă este posibil, 1 sau 2 bune practici din alte țări din Europa 

- acordul privind calendarul sarcinilor de activitate 
 
Pe scurt, acest document este un prim pas într-o încercare de a oferi o metodologie 
concretă pentru schimbul reușit de cadru legislativ în medierea educațională și, de 
asemenea, colectarea de bune practici. Mai concret, acest document va prezenta pașii și 
sarcinile pe care trebuie să le desfășoare partenerii, modelele pentru cadrul legislativ și 
colectarea de bune practici, precum și lista criteriilor / indicatorilor pentru a sugera cel mai 
bine metodele de identificare a practicilor cu potențial în zona medierii în educație. 
  

Obiectivul șablonului: 

Instrument de screening al cadrului legislativ și al serviciilor furnizate legate de medierea 

educațională în țările UE, cu accent pe țările partenere. 

Pentru a înregistra o privire de ansamblu asupra practicilor și abordărilor actuale din țările 

partenere utilizate pentru mediere în educație 

Domeniul de activitate: 
 
Instrumentul de screening va fi dezvoltat pentru fiecare țară parteneră și va servi ca bază de 
date pentru utilizarea viitoare a tuturor celor interesați de subiectul medierii educaționale. 
Instrumentul de screening va fi distribuit partenerilor, iar CPIP va compila toate datele într-un 
singur raport european. 
Documentul va conține informații și date privind: 
• Cadrul legislativ legat de medierea educațională în fiecare țară parteneră; 



 
 
 
 
 

 
 

 

• Trăsăturile și cerințele personale și profesionale pentru mediatorii educaționali din fiecare 

țară parteneră; 

• Servicii furnizate legate de medierea educațională în fiecare țară parteneră 

În baza instrumentului de screening, vor fi făcuți mai mulți pași pentru a îmbunătăți 

capacitățile practicienilor din educație, pentru a le îmbunătăți abilitățile și a le oferi un 

program de formare în medierea educațională (IO3), precum și un program de formare pentru 

studenții care ar dori să devină mediatori (IO4) ) 

În urma dezvoltării instrumentului de screening, partenerii vor face o prezentare generală a 

practicilor și abordărilor actuale din țările partenere utilizate pentru mediere în educație. 

Scopul acestei activități este o colecție de materiale educaționale și abordări pentru mediere 
în instituțiile de învățământ, menite să ajute educatorii generând noi cunoștințe profesionale 
și abilități pentru rezolvarea conflictelor. Pe de altă parte, în baza acestei activități, educatorii 
vor putea să-și creeze propriile abordări și instrumente folosindu-le pe cele deja existente și 
conștientizând avantajele, dezavantajele, oportunitățile și punctele lor slabe. Se va face o 
comparație între metodele și abordările oferite în țările partenere, cu accent pe similitudini și 
diferențe, dar mai ales ce funcționează și ce nu în diferite situații de conflict. Mai mult, 
studenții vor beneficia, de asemenea, de colecție, deoarece profesorii lor vor prezenta 
practicile și vor încuraja elevii să ia o poziție activă în rezolvarea situațiilor conflictuale de zi cu 
zi. 
 
Calitatea generală a proiectului va fi evaluată luând în considerare trei criterii: 
 
1. Criterii de eficacitate: rezultatele se obțin în timp și formă cuvenite și în perioada 

programată inițial. Modificările trebuie să fie justificate și orientate spre îmbunătățirea 

formularului de cerere. 

2. Calitatea livrabilelor proiectului: livrabilele proiectului sunt de înaltă calitate și se 

potrivesc nevoilor utilizatorului final. 

3. Nivelul de satisfacție al grupurilor țintă: evaluarea partenerului și a altor grupuri țintă în 

ceea ce privește rezultatele proiectului, rezultatele și procesele. 

Ce este o bună practică? 

Orice discuție în legătură cu bunele / cele mai bune practici are potențialul de a genera 

discuții. Cu toate acestea, abordarea EDUMED a colecției de bune practici urmează 

definiția Organizației Națiunilor Unite, care descrie cele mai bune practici după cum 

urmează: 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Definiția unei Bune Practici 

„O practică bună nu este automat un model de bună practică, ci o practică dovedită că 
funcționează bine și produce rezultate bune și, prin urmare, este recomandată ca 
model. Este o experiență de succes, care a fost testată și validată, în sens larg, care a 
fost repetată și merită să fie împărtășită, astfel încât un număr mai mare de oameni să 
o poată adopta”. 

Două noțiuni generează importanță în această definiție:  

[A]. prima noțiune se referă la necesitatea ca practica să fie „dovedită, [...] testată și validată”. 
Orice practică propusă ca bună sau cea mai bună practică trebuie susținută cu date, trebuie 
să demonstreze eficiența și eficacitatea acesteia, trebuie să poată demonstra științific că este, 
într-adevăr, o bună practică. 

[b]. a doua noțiune se referă la necesitatea practicii de a putea fi „recomandat ca model, […] 
de a fi repetat și de a fi împărtășit. 

Același accent și atenție vor fi plasate și în abordarea noastră în definirea bunelor practici în 

domeniul medierii educaționale. Cu alte cuvinte, metodologia noastră cadru se va baza pe 

practici bine documentate, fie cu date cantitative, fie cu date calitative, și care au potențialul 

de a fi reproduse în alte contexte locale și / sau naționale și / sau adaptate la nevoile altor 

beneficiari. grupuri.  

Criterii ale Bunelor Practici 

Scopul acestui șablon cu cele mai bune practici este de a culege date și de a identifica bune 
practici printre inițiativele de mediere educațională care se dovedesc a fi de succes. Pentru a 
prezenta o gamă largă de bune practici din țările partenere și din Europa, este inițial 
necesară identificarea unui set de criterii generale pentru identificarea bunelor practici în 
promovarea medierii educaționale. 
Următorul set de criterii a fost enumerat mai jos pentru a determina dacă o practică poate fi 
considerată o „bună practică”: 

• Eficacitate și succes: 
O bună practică în medierea educațională este o practică care s-a dovedit eficientă și 
reușită dacă scopul intenționat de a produce metode / instrumente / inițiative în acest 
subiect a avut un impact pozitiv asupra indivizilor și / sau comunităților. Eficacitatea și 
criteriile de succes pot fi măsurate prin gradul în care intervenția a reușit să producă 
rezultatul dorit într-un mod optim. „A realizat practica ceea ce și-a propus să realizeze (în 
timp util)?”. 
 
• Relevanță 
O bună practică în medierea educațională este relevantă atunci când acea practică a 
îndeplinit nevoile educaționale și sociale ale grupului țintă, s-a dovedit utilă și 
semnificativă pentru dezvoltarea politicilor și strategiilor în acest domeniu. „Informațiile și 
conținutul sunt relevante pentru grupul țintă?” Este semnificativ scopul practicii? Practica 
a abordat nevoile și prioritățile persoanelor preocupate? 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

• Durabilă din punct de vedere al mediului, economic și social: 
O bună practică în medierea educațională răspunde nevoilor actuale ale participanților, 
fără a compromite capacitatea de a răspunde nevoilor viitoare. Acești indicatori evaluează 
gradul în care „o bună practică” poate fi menținută pe termen lung cu resursele 
disponibile, adaptându-se la cerințele sociale, economice și de mediu din contextul în care 
este dezvoltată. 
 
• Echitate: 
O bună practică în medierea educațională ar trebui să ia în considerare nevoile populației 
(bărbați și femei) la alocarea resurselor și să identifice și să reducă inegalitățile în 
educație. Au avut femeile, bărbații și copiii de diferite vârste, abilități și medii diferite 
acces egal și efectiv la practică? 
 
• Fezabil din punct de vedere tehnic: 
O bună practică în medierea educațională ar trebui să fie ușor de învățat și de 
implementat pentru toți participanții. În ceea ce privește abordarea metodologică, 
practica ar trebui să dovedească claritate în prezentare, implementarea tehnică descrisă 
în detaliu, calitatea tehnică a rezultatelor. „Tehnologiile propuse sunt disponibile 
comercial? Există cunoștințele necesare pentru implementarea și operarea sistemului pe 
piața locală? Infrastructura este disponibilă pentru utilizatorii finali? ” 
 
• Participare inerentă: 
Implicarea și participarea părților interesate la medierea educațională este foarte 
importantă. Este esențial ca grupul țintă final să aibă posibilitatea de la început până la 
sfârșit să participe la proces. Criteriile participative inerente evaluează includerea părților 
interesate de-a lungul întregului ciclu de viață al procesului și capacitatea practicii de a 
încuraja colaborarea între diferitele sectoare implicate. „Au fost consultate persoane de 
interes și au participat la proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 
practicii?” 
 
• Replicabil și adaptabil: 
O bună practică în medierea educațională ar trebui să aibă potențialul de replicare și, prin 
urmare, ar trebui să fie adaptabilă la obiective similare în situații diferite. Acest indicator 
măsoară potențialul abordării susceptibile de a fi transferat într-un context diferit și 
adecvarea instrumentului adoptat pentru a aborda inegalitățile specifice existente în alte 
contexte naționale. 
 
• Consolidarea capacităților: 
O bună practică în medierea educațională ar trebui să contribuie și să sprijine dezvoltarea 
capacităților indivizilor și comunităților. Consolidarea capacității indicatorului evaluează 
capacitatea practicii de a sprijini beneficiarii să se îmbunătățească și să păstreze abilitățile, 
cunoștințele, instrumentele, echipamentele și alte resurse necesare pentru a se descurca 
bine. „A consolidat practica capacitatea locală?” 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Model pentru informații despre practica privind medierea educațională 

 

ACTIVITATEA 1 

Țara:   

2. Prezentare generală a activității 

Titlul activității:  

Care este numele care descrie activitatea? 

Tipul:  

Este o metodă, o practică, un tip, un  studiu de caz, un ghid, altceva? 

Data:  

Când a fost publicată activitatea documentată (luna și anul)? 

Scopul activității: 

Care este scopul/obiectivul acestui document 

Publicul țintă (beneficiarii): 

Cui îi este adresată activitatea (cadre didactice, voluntari, educatori, părinți, copii)?  

Care sunt părțile interesate și voluntarii implicați? 

Scurtă introducere:  

Care este contextul (situația inițială) și provocarea abordată?  

Scurtă descriere a activității abordate și specificarea perioadei în care a fost întreprinsă 

(cronologia)?  

Localizarea/acoperirea geografică: 



 
 
 
 
 

 
 

 

Care este zona geografică în care a fost utilizată activitatea (țara, regiunea, orașul)?  

Abordarea metodologică: 

Ce metodologie a fost folosită pentru abordarea problemei inițiale și a condus la un rezultat 

de succes?  

Care a fost procesul li cum a fost acesta un proces participativ?  

Cât a durat identificarea factorilor cheie de succes?  

Care sunt aspectele legate de gen abordate în abordarea metodologică? 

Resursele necesare: 

Care sunt resursele necesare pentru implementarea activității?  

Care sunt condițiile (instituționale, economice, sociale și de mediu) care trebuie implementate 

pentru replicarea cu succes a abordării? 

Au existat provocări întâlnite de diferitele activități în ceea ce privește replicarea bunei 

practici? 

Durata: 

Care este durata activității? 

Validarea: 

Activitatea a fost validată de părțile interesate/utilizatorii finali? Cum? 

Impactul:  

Care este impactul acestei activități (pozitiv sau negativ)?  

Lecțiile învățate: 

Care sunt mesajele cheie și lecțiile învățate din această activitate? 

Sustenabilitatea: 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care sunt elementele care trebuie implementate pentru ca activitatea să fie sustenabilă din 

punct de vedere instituțional, social, economic și al mediului?  

Care sunt costurile comparate cu aceste elemente (adică costurile)?  

Multiplicarea și/sau extrapolarea: 

Care sunt posibilitățile de extindere a activității la o scară mai mare?  

Care sunt condițiile care ar trebui îndeplinite/respectate pentru a vă asigura că activitatea 

este replicată, dar adaptată noului context?   

Concluzie: 

Încheiați prin a specifica/explica impactul și utilitatea activității. Spunerea unor povești sau 

testimoniale prezentând beneficiile activității sunt utile. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Programului E+. Această 
publicație reflectă exclusiv opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă 

pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în documentul de față. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


