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Reducerea Decalajului dintre 

Părțile Interesate din Domeniul 

Educației prin Mediere 
EduMed este o inițiativă Europeană care 

intenționează să consolideze într-un cadru definit 

prin mai multe limbi, cerințele legale, cunoștințele 

și abilitățile, calitățile și trăsăturile individuale ale 

mediatorilor școlari și să elaboreze programe de 

instruire privind medierea și medierea colectivă, 

precum și colectarea practicilor de lucru în 

medierea școlară 

Partenerii proiectului 

 

Regionalno Upravlenie Na Obrazovanieto Sofia Grad (Coordinator) 

BULGARIA 

Aproximar, Cooperativa De Solidariedade Social 

PORTUGALIA 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara 

Asociatia 

ROMÂNIA 

Magenta Consultoria Projects Sl 

SPANIA 

Stimmuli For Social Change 

GRECIA 

Know and Can (Ltd) 

BULGARIA

Buletin 
Informativ n03 
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Ce s-a realizat până la momentul actual? 
 

Colecția de bune de practici privind medierea educațională 

Acest rezultat oferă o imagine de ansamblu a practicilor și abordărilor actuale din țările 

partenere în proiect utilizate pentru mediere în domeniul educației. Include o comparație între 

metodele și abordările aplicate în țările partenere, cu accent pe asemănări și diferențe, dar mai 

ales pe ceea ce funcționează și ceea ce nu funcționează în diferite situații de conflict. Cadrele 

didactice pot beneficia de aceste practici și pot încuraja elevii să adopte o poziție activă în 

rezolvarea situațiilor de conflict de zi cu zi. Instrumentul este disponibil în limba engleză și în 

limbile partenerilor. 

 

Proiectarea și dezvoltarea unui program de instruire pentru 

mediatorii din educație 
Programul de formare pentru mediatori educaționali (ProEM) permite cursanților să 

dobândească cunoștințe, abilități și competențe profesionale pentru a crea și menține un mediu 

educațional calm și tolerant pentru toți cei implicați prin utilizarea instrumentelor de mediere 

educațională. 

• Modulul 1. Fundamentele conflictului 

• Modulul 2. Medierea generală și de specialitate 

• Modulul 3. Sarcinile Mediatorului educațional privind medierea 

școlară  

• Modulul 4. Abilități psihologice în medierea școlară 

• Modulul 5. Medierea educațională între colegi 

 

 Program de formare în mediere al elevilor Peer ProE 

Prin educarea elevilor pentru a fi în а poziția de mediatori educaționali, aceștia vor învăța 

următoarele subiecte: cum să aplice metode constructive în rezolvarea conflictelor; cum să 

aplice comunicarea nonviolentă; și cum să ajungă la soluții și acorduri acceptabile în situații 

de conflict. 

• Modulul 1. Semnificația și importanța conflictelor 

• Modulul 2. Comunicarea între colegi 

• Modulul 3. Principii și sarcini ale medierii educaționale între colegi. Co-mediere. 

• Modulul 4. Principalele etape în desfășurarea unei sesiuni de mediere școlară între 

colegi. 

• Modulul 5. Comunicarea nonviolentă 



 

 

 

 

 

 

Instruirea mediatorilor educaționali organizată la Sofia (Bulgaria) 

 

 

În iulie 2022, participanți cu experiență în domeniul medierii școlare și în domeniul educațional 

din țările partenere în proiect (Bulgaria, Grecia, Portugalia, România și Spania) s-au alăturat unui 

curs de formare pentru mediatorii educaționali organizat la Sofia. Prin această activitate, 

participanții au dobândit cunoștințe, abilități și competențe profesionale pentru a crea și menține 

un mediu educațional calm și tolerant pentru toți cei implicați prin utilizarea instrumentelor de 

mediere educațională. 

Rezultatele proiectului sunt disponibile pe Website:  

www.edumed-initiative.eu/outputs l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care sunt pașii următori? 

Salvează data pentru conferința finală a inițiativei EDUMED - 

"Medierea educațională în context național" 

Obiectivul principal al acestui eveniment este de a prezenta principalele rezultate ale proiectului Edumed și de 

a discuta despre medierea educațională ca o practică eficientă în școli.   

 

Data: Octombrie 2022 
 

 

 
VIZITEAZĂ WEBSITE-UL PROIECTULUI 

www.edumed-initiative.eu/ 

                          

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea prezentei publicări nu presupune asumarea conținutului acesteia, 

care reflectă doar viziunea autorilor. Comisia nu răspunde de modul în care pot fi utilizate informațiile incluse. 
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