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Декември, 2021 

Преодоляване на различията 

между образователните 

институции чрез медиация 

EduMed е европейска инициатива, която има за цел да 

консолидира в многоезична рамка законовите 

изисквания, знания и умения, качества и личностни 

характеристики на образователните медиатори и да 

разработи програми за обучение по медиация и 

медиация между връстници, както и да събере добри 

практики в областта на образователната медиация. 

Партньори по проекта 
Регионално управление на образованието – София-град  

(Координатор), БЪЛГАРИЯ 

Aproximar, Cooperativa De Solidariedade Social, 
ПОРТУГАЛИЯ 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia, 
РУМЪНИЯ 

Magenta Consultoria Projects Sl, 
ИСПАНИЯ 

Stimmuli For Social Change, 
ГЪРЦИЯ 

ЗНАМ И МОГА  (ООД), 
БЪЛГАРИЯ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво постигнахме до момента? 

• Метод за преглеждане на законодателната 

рамка и предоставяните услуги, свързани с 

образователната медиация в страните от ЕС 
Основната цел на метода беше да предостави проучване на 

настоящата ситуация по отношение на съществуващите 

закони, политики, теории и аспекти на образователната 

медиация. Този метод постави базата за разработването на 

програми за обучение на образователни медиатори и 

медиатори - връстници, както и за оценка на събраните добри 

практики в областта на образователната медиация.     

 

 

• Сборник с практики по образователна медиация 
Този продукт предлага преглед на настоящите практики и подходи 

в партньорските страни, използвани за медиация в областта на 

образованието. В него ще откриете разнообразни методи и 

подходи, прилагани в партньорските страни, с акцент върху 

приликите и разликите, но най-вече върху това какво работи и какво 

не в различните конфликтни ситуации. Учителите могат да се 

възползват от събраните практики като улеснят учениците да 

заемат активна позиция при решаването на ежедневни конфликтни 

ситуации. Сборникът е наличен на английски език и на езиците на 

партньорството тук.   

 

 

Какви са следващите стъпки? 
• Проектиране и разработване на програма за 

обучение на образователни медиатори 
Програмата за обучение на образователни медиатори (ProEM) ще 

даде възможност на обучаващите се да придобият професионални 

знания, умения и компетентности за създаване и поддържане на 

толерантна образователна среда чрез използване на инструменти 

за образователна медиация. 

  

https://www.edumed-initiative.eu/outputs.html


 

 

 

Структура на програмата 

• Модул 1. Същност и значение на конфликта 

• Модул 2. Обща и специализирана медиация 

• Модул 3. Образователна медиация и 

задължения на образователния медиатор  

• Модул 4. Психологически умения в 

образователната медиация 

• Модул 5. Образователна медиация между 

връстници 

 

 

 

 

 

 

Връзка с нас 

https://www.edumed-initiative.eu/contact.html 
 

 

ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА НА ПРОЕКТА 

www.edumed-initiative.eu/ 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по 

програма Eразъм+. Тази публикация отразява само вижданията на  

автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е 

употреба на информацията, съдържащата се в нея. 

https://www.edumed-initiative.eu/contact.html
http://www.edumed-initiative.eu/

