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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.
În ultimii ani, a existat o performanță academică
scăzută la toate nivelurile educaționale. Acest fapt a
evoluat datorită problemelor grave din procesul de
învățare, precum și a conflictelor dintre diferiții actori
educaționali, care afectează cu siguranță rezultatele
învățării și părăsirea timpurie a sistemului educațional.
La nivelul UE, medierea ca modalitate de rezolvare a
problemelor este determinată numai în D2008/52/EO, dar
se referă la medierea generală. Medierea școlară nu este
menționată deloc, de aceea fiecare țară reglementează
procesul pe cont propriu. Prin urmare, obiectivul general
al proiectului este acela de a consolida 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.

Parteneriatul proiectului
EduMed abordează dezvoltarea
a două programe de instruire
educațională pentru mediatori
școlari și mediatori colectivi,
care vor duce la dezvoltarea
profesională a educatorilor și a
personalului, precum și
sprijinirea acestora într-o mai
bună abordare a incluziunii
sociale și a diversității.
Programele vor oferi instruiri
diverse și adaptate unei
abordări inovative și integrate
incluziunii sociale a tuturor
părților interesate conexe
procesului educațional.
Bunele practici colectate în
medierea școlară vor oferi noi
oportunități educatorilor de a
aborda părăsirea timpurie a
școlii și elevilor care provin
din medii defavorizate.
Cunoștințele acumulate cu
privire la cadrul legislativ al
UE în sfera medierii școlare,
vor consolida colaborarea
dintre toți actorii din școli,
precum și cu familiile și alte
părți externe interesate.
Prin programele de instruire
privind medierea școlară pentru
adulți și studenți și colectarea de
bune practici, educatorii vor
putea dobândi cunoștințe,
îmbunătăți abilitățile și
obiceiurile de formare asociate
în mod obișnuit drept conflicte și
situații ineficiente.

Obiectivele
• Consolidarea
cerințelor
legislative pentru mediatorii
școlari din țările partenere pe
baza nevoilor și a contextului,
pentru a le completa cu alte
inițiative de succes pentru
îmbunătățirea
cerințelor
educaționale
• Dezvotarea
cunoștințelor
și
abilităților
profesionale
ale
educatorilor prin instruirea în
domeniul medierii școlare
• Îmbunătățirea
incluziunii
sociale și a participării active
a
elevilor
la
procesul
educațional prin medierea
colectivă
• Consolidarea experienței și
practicilor de lucru în medierea
școlară
• Dezvoltarea
capacității
de
rezolvare a problemelor complexe
și gândirii critice a părților
interesate din domeniul educației,
pentru îmbunătățirea comunicării
• Creșterea
gradului
de
conștientizare cu privire la
problemele educaționale și
reducerea
barierelor
de
comunicare prin toleranță și
comunicare adecvată
• Echiparea educatorilor cu
instrumente
și
practici
eficiente pentru a sprijini
studenții
în
rezolvarea
problemelor
complexe

Partenerii din cadrul
proiectului EduMed au
organizat o întâlnire online
în luna noiembrie 2020.
Această întâlnire s-a axat pe
discuții asupra
rezultatelelor așteptate și
analizarea pașiilor următori
în implementarea
proiectului.
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ROMÂNIA

Magenta Consultoria Projects Sl
SPANIA

Stimmuli For Social Change
GRECIA

Know and Can (Ltd)
BULGARIA

Ce s-a realizat până la momentul actual?
Instrument de evaluare al cadrului legislativ și al serviciilor furnizate axate
pe medierea școlară în țările UE, cu accent pe țările partenere în cadrul
proiectului.
Scopul principal al evaluării a fost acela de a oferi un studiu al situației
actuale cu privire la legile, politicile, teoriile și aspectele existente ale
medierii școlare existente. Instrumentul de evaluare va servi drept bază
inspirațională și informativă pentru dezvoltarea programelor de instruire
pentru mediatori școlari și mediatori colectivi, precum și pentru evaluarea
bunelor practici colectate în medierea școlară.

Care sunt pașii următori?
Colecție de bune practici privind medierea școlară. Partenerii din cadrul
proiectului vor identifica practicile și abordările actuale privind medierea în
educație.
Se va face o comparație între metodele și abordările oferite în țările
partenere din cadrul proiectului, cu accent pe similitudini și diferențe, dar
mai ales ce funcționează și ce nu în diferite situații conflictuale.
VIZITA-ȚI 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 conținute.

