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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 черти на 

образователните медиатори и да разработи 

обучителни програми за медиация и медиация 

между връстници, както и събере колекция от 

работни практики по образователна 

медиация. 
През последните години се наблюдава ниско академично 

представяне на всички образователни нива. Това ниско 

академично представяне се дължи, наред с други причини, 

на сериозните проблеми в учебния процес, както и на 

неразбирателството между различни образователни 

институции, което определено се отразява на учебните 

резултати и преждевременното напускане на училище. На 

ниво ЕС медиацията като начин за решаване на проблеми е 

определена само в директива D2008/52/EO, засягаща 

медиацията като цяло. Образователното посредничество 

изобщо не се споменава и затова всяка страна регулира 

процеса на медиация сама. Затова общата цел на проекта е 

да консолидира в многоезична рамка законовите 

изисквания, знания и умения, качества и лични черти на 

образователните медиатори и да разработи обучителни 

програми за медиация и медиация между връстници, както и 

да събере колекция от работни практики по образователна 

медиация. 
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Партньорството по EduMed ще 
разработи две образователни 
програми за обучение на медиатори 
и медиация между връстници, които 
ще подпомогнат професионално 
развитие на преподаватели и 
персонал, както и ще ги подкрепят в 
по-доброто справяне със социалното 
включване и   културното 
разнообразие. Програмите ще 
осигурят разнообразни обучения 
чрез иновативен и интегриран 
подход за социално включване на 
всички заинтересовани страни, 
свързани с образователния процес. 
Събраните добри практики в 
образователната медиация ще 
предоставят нови възможности на 
преподавателите да се справят с 
преждевременното напускане на 
училище и на учениците в 
неравностойно   положение. 
Получените  знания за 
законодателната рамка на ЕС в 
сферата на образователната 
медиация ще засилят 
сътрудничеството между всички 
участници в рамките на учебните 
заведения, семействата и други 
заинтересовани страни. Използвайки 
разработените по време на проекта 
дейности, обучителни програми за 
образователна медиация за 
възрастни и ученици и събиране на 
добри практики, преподавателите ще 
могат да придобият знания, да 
подобрят уменията си, свързани с 
разрешаване на конфликтни 
ситуации. 

 
Цели 

- Консолидиране на законодателните 
изисквания за образователните 
медиатори в страните партньори въз 
основа на нуждите на целевите 
групи, и допълването им с други 
успешни инициативи за подобряване 
на образователната им среда 

- Повишаване на професионалните 
знания и умения на преподавателите 
чрез обучение по образователна 
медиация 

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

- Обединяване на опит и работни 
практики в сферата на 
образователната медиация 

- Развиване на способността на 
работещите в сферата на 
образованието за комплексно 
решаване на проблеми и критично 
мислене 

- Повишаване на осведомеността 
относно образователните проблеми и 
преодоляване на бариери в 
комуникацията чрез толерантност 

- Предоставяне на съвременни 
методи и практики за подкрепа на 
учениците 

 
 
 
 
 
 
 

Edumed- първа 
среща 

 

Екипът на проекта проведе 
онлайн среща през месец 

ноември 2020 г., по време 
на която   беше   обсъдено 
управлението на проекта и 

резултатите, както и 
разработи план за работа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньорството 
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 сега? 

Създадохме метод за преглеждане на законодателната рамка и 
предоставяните услуги, свързани с образователната медиация в 
страните от ЕС с акцент върху страните партньори. 

Основната цел на метода е да предостави проучване на 
текущата ситуация относно съществуващите закони, политики, 
теории за образователната медиация. Методът ще служи като 
информационна база за разработването на програми за 
обучение за образователни медиатори и медиатори на 
връстници, както и за оценка на събраните добри практики в 
образователната медиация. 

Какви са следващите стъпки? 
Очаквайте сборник с практики по образователна медиация. Ще бъдат представени различни 

методите и подходите, налични в страните партньори, с акцент върху най-добре                       работещите 

практики. 

ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА НА ПРОЕКТА! 

www.edumed-initiative.eu/ 
 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма 
Еразъм+. Тази публикация отразява само вижданията на автора и Комисията не 
може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, 
съдържаща се в нея. 
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