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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Въведение
„Добрата практика е не само добра практика, но и практика, за която е
доказано, че работи добре и дава добри резултати и затова се препоръчва
като модел. Това е успешно преживяване, което е тествано и утвърдено в
широкия смисъл на думата, което се повтаря и заслужава да бъде споделено,
за да може по-голям брой хора да го възприемат.“
Целта на тази дейност е събиране на образователни материали и подходи
чрез медиация и посредничество в образователните институции, насочени
към подпомагане на преподавателите с нови професионални знания и умения
за разрешаване на конфликти.
От друга страна, въз основа на тази дейност учителите ще могат да
създават свои собствени подходи и инструменти, използвайки вече
съществуващите и като са наясно с техните предимства, недостатъци,
възможности и заплахи.
Най-хубавото е, че този документ предоставя сравнение между методите и
подходите, предлагани в страните на партньорите, с акцент върху
приликите и разликите, но най-вече показва кое работи и какво не в различни
конфликтни ситуации.
Нещо повече, учениците също ще се възползват от сборника, тъй като
техните учители ще представят практиките и ще улеснят учениците да
заемат активна позиция при решаването на ежедневните конфликтни
ситуации.

Добри практики от Испания
Създател/Автор на дейността
Институция: La Nave
Държава: Испания
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо):
Имейл адрес: info@lanavemadrid.com
Уебсайт: lanavemadrid.com
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
I JORNADAS DE MEDIACIÓN ESCOLAR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. ANDREA APP – NECTAR ESTUDIO
Вид: онлайн събитие
Дата: проведено на 02 юли 2020 г. от 10.00 часа до 13.30 часа и съхранено за по -нататъшен
достъп.
Цел на дейността:
Целта на това събитие е да събере професионалисти в образователната медиация, за да споделят
знания и да задълбочат най-новите предизвикателства, възникнали по време на пандемията от
Covid-19.
Целева група:
Тази дейност е предназначена за всеки професионалист в образователната област, който по
някакъв начин участва в съвместното съжителство на учениците в училище.
Това събитие се организира от Nectar Agency, която е разработила приложение (Andrea) за
проследяване и подпомагане на случаите на тормоз в училище, а шестима други учители и
медиатори са се включили, като участват като лектори.
Кратко въведение:
Тези семинари бяха организирани веднага след тримесечния локдаун, проведени в Испания. В
ситуация, в която технологията е взела дори по-важна роля от преди, предизвикателството как да
се сведат до минимум свързаните с нея рискове и как да се максимизират ползите от нея като
инструмент за посредничество стана по-голямо.
Тази дейност се състоеше от пет беседи, проведени от професионалисти, които обсъдиха умения,
инструменти и методологии за посредничество. Тези разговори се проведоха в рамките на една
сутрин, на серии от по тридесет минути, от 10:00 до 13:00 часа.
Местоположение/географско покритие:
Тези семинари се проведоха в Испания, въпреки че онлайн разпространението и записването им
ги прави достъпни за всеки, който има интернет връзка и разбира испански.

Meтодологичен подход:
За решаването на този проблем различните лектори са събрали предишните си знания, както и са
проучили тези нови сценарии, прилагайки предишния опит.
След това те предоставиха на зрителите видеоконференция, на която беше разкрита цялата тази
информация, но без шанс за участие от хората, присъстващи на събитието.
Необходими ресурси:
За провеждането на тези семинари са необходими интернет връзка и управление на приложение
за видеоконференции. В допълнение към това би било необходимо да има обща загриженост за
благосъстоянието и образователното посредничество, за да се заинтересуват участниците от
темата.
Продължителност: дейността продължи три часа и половина.
Валидиране:
Видео стриймингът на тези семинари е гледан шестдесет пъти, но няма налични следи за това
колко хора са го посетили на живо, нито имаме достъп до дадена обратна връзка.
Въздействие:
Въпреки че не можем да правим предположения, без да разполагаме с цялата информация,
интересните теми бяха засегнати от участващите професионалисти, което може да е довело до
положителен резултат за всеки, който го гледа, както и възможност за изучаване на нови аспекти
за по-нататъшно прилагане в училище.
Приложимост:
Това, че е онлайн събитие, прави тази дейност разширена, като предоставя субтитри към нея,
както и като организира подобна дейност с лектори и професионалисти от други страни.
В случай, че тази дейност е възпроизведена между повече от една държава, трябва да има добра
комуникация между представителите на всички тези места, за да се получи обща дискусионна
линия, която би могла да бъде полезна за контекста на всички страни участнички.

Създател/Автор на дейността:
Институция: IES Sobradillo de Santa Cruz de Tenerife
Държава: Испания
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Държавна гимназия
Имейл адрес:
Уебсайт: www.ieselsobradillo.com
Представяне на дейността

Заглавие на дейността:
Dramatización de un caso real de Mediación Escolar (Role Playing on a Real Mediation Situation)
Вид:
Това е практика на ролева игра между ученици и учители от гимназия, записана и качена в
YouTube. Достъпна е на следния линк:
https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4&feature=emb_title

Дата: ноември 2015 г.
Цел на дейността:
Тази дейност има за цел да направи по-ясно какво представлява медиацията и как работи, когато
възникне проблем в училище, както за тяхната конкретна общност, така и за широката
общественост.
Целева група:
Тази дейност е адресирана предимно до ученици и учители, които са част от гимназиалната
общност, и второ, до всички, които гледат полученото видео.
В него участват трима представители на ученици, учители и посредници.
Кратко въведение:
Медиацията е много полезен инструмент не само за разрешаване на конфликти, когато
възникнат, но и за разбиране откъде идват и как се развиват. Въпреки това е вярно, че системата
за наказания все още понякога се избира първо, когато нещо се обърка.
С тази ролева игра тези ученици и техният преподавател въплъщават реален случай, в който е
използвана медиацията, за да разберат по-добре самите те и да се надяват, че техният пример
помага на други, които може да не разбират напълно медиацията и как тя работи.
Местоположение/географско покритие:
Тази дейност е разработена в гимназия, но се разпространява в цялата страна чрез YouTube и
списание “diariodemediacion.es”.
Meтодологичен подход:
Използваният методологичен подход беше изиграна роля сред учениците, участвали в проекта,
както и записването на сцената и нейното качване онлайн.
Дейностите, довели до създаването на този видеоклип, са изцяло участващи, въпреки че що се
отнася до гледането му и заключенията, които могат да се направят от него, единственото
разрешено участие е взаимодействието на зрителите чрез платформата.
Необходими ресурси:
За осъществяването на тази дейност се нуждаете от записващо оборудване, както технически, така
и от гледна точка на човешките ресурси, група хора, които се интересуват, и някой със знания в
областта на медиацията, който да я ръководи.
Може лесно да бъде възпроизведена, стига училището или образователната организация да
разполага с техническите ресурси, необходими за запис на видеоклип и качването му онлайн.

Продължителност:
Точната продължителност на процеса на запис не е спомената, но видеоклипът продължава
36:31 минути. Можем обаче да заключим, че процесът на медиация може да е отнел повече
време.
Валидиране:
Не е валидирана сама по себе си, но публикуването ѝ може да се разглежда като положителна
обратна връзка.
Въздействие:
Каченият видеоклип е получил повече от 39 000 посещения, което може да ни накара да мислим,
че е бил използван положително от образователната общност и че е помогнал на членовете му
да разберат по -добре какво е медиация.
Приложимост:
Що се отнася до разпространението ѝ онлайн, ако правилните медийни профили качат
видеоклип като този, той може да достигне до повече хора. По отношение на производството, тя
може да бъде възпроизведена в подобен мащаб, тъй като се нуждае от контролирана среда и
няма да има много смисъл да се прави извън образователната институция.

Създател/Автор на дейността
Институция: C.E.I.P Lorenzo Medina
Държава: Испания
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): основно и начално
училище
Имейл адрес: 13003221.cp@edu.jccm.es
Уебсайт: http://ceip-lorenzomedina.centros.castillalamancha.es/
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Proyecto de Mediación Escolar - Образователен училищен проект за медиация
Вид: проект за медиация, който се реализира в училището
Дата: публикуван през август 2016 г., въпреки че същият проект е бил използван и преди
Цел на дейността:

Основната цял на дейността е да се приложи модел на медиация, при който учениците от 5 -ти и
6 -ти клас играят активна роля в посредничеството в конфликтите между техните връстници с
техния отговорен учител.
Целева група:
Тази дейност, която започва с необходимото формиране на ученици - доброволци, които искат да
станат медиатори, адресирана е директно към учениците и косвено към цялата образователна
общност. За да бъде разработена е необходимо участието на ученици и учители.
Кратко въведение:
Контекстът, в който се развива този проект, е полезното присъствие на връстници в процеса на
медиация, тъй като те обикновено споделят повече общи точки, отколкото учител с учениците си.
Този проект възниква тогава като възможност да се използват тези възможности в името на
благосъстоянието в училище, като се цели да се приложи поне през една учебна година.
Местоположение /географско покритие:
Проекта е реализиран в училището, където е представен.
Meтодологичен подход:
За изпълнението на този проект те ще преминат през фаза на обучение, в която учениците ще
преминат обучение по отношение на медиацията между връстници, за да могат след това да
приложат това съдържание, като същевременно следят как се развива.
Това е процес на пълно участие, тъй като учениците, които се записват в проекта, трябва да бъдат
доброволци и с желание да вземат активно участие в него, както и учителите, които подкрепят
процеса.
Необходими ресурси:
За осъществяването на тази дейност се нуждаете само от екип от хора, който има знания, време и
желание да я извърши.
Тя може да бъде копирана толкова пъти, колкото желаете, и след като имате преподавателски
екип, следващото нещо, което би било необходимо, е мотивацията сред учениците да участват в
този процес.
Продължителност: дейността продължава, най-малко, половината от академичната година.
Валидиране: не е наличен доклад за оценка, за да заключим как е валидиран.
Въздействие:
Въпреки че нямаме доклад, проектът, който се прилага повече от веднъж, може да означава, че е
имал положителен резултат в училищната общност.
Приложимост:
Този проект може да бъде възпроизведен във всяко друго училище и може би може да бъде
приложен като аспект на националния законодателен план. За да успее този проект в този случай,
е необходимо предишно проучване, за да се направи основен план, който да се прилага за всеки
вид училище, с място за специфични адаптации, които може да са необходими.

Създател/Автор на дейността:
Институция: IES Ausiàs March de Manises
Държава: Испания
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо):
Хосе Игнасио Магдалена, гимназиален учител
Имейл адрес:
Уебсайт:
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Encuentros de Alumnado Mediador - Срещи за студенти медиатори
Вид: периодични срещи в различни гимназии във Валенсия.
Дата: декември 2020 г.
Цел на дейността: създаване на мрежа сред учениците, където те могат да споделят своя опит и
да се учат от практиките един на друг.
Целева група:
Тази дейност е адресирана специално до всички ученици, които играят активна роля в процесите
на медиация в гимназиите си, както и до техните учители и някои политически влияния.
Кратко въведение:
Тези дейности се справят с предизвикателството да превърнат медиацията в основна
компетентност във възможно най-много училища. Учениците, които участват в процеса на
превръщане на медиацията в централен инструмент в техните центрове, се събират периодично,
за да се срещнат помежду си, да обсъдят някои съществуващи теми, свързани с човешкия опит
като цяло, да споделят знания за медиацията и да служат като дейност за свободното време като
оценка на техния доброволен труд .
Местоположение /географско покритие:
Дейността събира ученици от цялата Валенсия, испанския регион.
Meтодологичен подход:
По време на тези срещи учениците участват в семинари, разговори по темите, избрани за
изданието, и време за работа и споделяне на опит помежду си.
Това е изцяло процес на участие, в който те могат да учат, споделят и развиват свои собствени
резултати.
Необходими ресурси:

За изпълнението на тези дейности е необходим организационен екип. След това би било
необходимо да има икономически ресурси за транспортиране на учениците от едно място на
друго и физическо място, където да бъдат събрани.
Този вид срещи биха били по-успешни, колкото по-мотивирани са участващите ученици. За да се
насърчи това, винаги би било интересно да им се даде достатъчно място да решават сами и да
предлагат дейности и теми за развитие.
Продължителност: един ден и се извършва периодично в продължение на няколко години.
Валидиране: осъществените срещи бяха отразени от пресата с наистина добри коментари за тях.
Въздействие:
Четейки новините, в които са отразени проведените срещи, може да се види, че оказват наистина
добро влияние в ситуацията на медиация като цяло и в училищното съжителство на центровете,
които участват. Също така насърчават медиацията да бъде в политическия дневен ред, като я
поддържат динамична.
Приложимост:
Тази дейност може да се извършва във всеки мащаб. Би било интересно да има такъв вид срещи
във всички региони, на национално ниво, а също и между представители на Европейския съюз или
дори в световен мащаб.
Тези по-широки събития биха били по-трудни за организиране, но биха означавали невероятна
възможност за споделяне и разрастване още повече.

Създател/Автор на дейността:
Институция: Професионално училище за медиация
Държава: Испания
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Учебният център е
част от институциите за медиация, признати от Министерството на правосъдието
Имейл адрес: secretaria@promediation.com
Уебсайт: www.promediacion.com
Представяне на дейността
Заглавие на дейността: Taller de Mediación Escolar - Семинар за образователна медиация
Вид: обучение за учители, които искат да участват в процеса на медиация в своите училища.
Дата: октомври 2016 г.
Цел на дейността:
Целта на тази дейност е да даде на учителите необходимото обучение за ефективно
посредничество.

Целева група: дейността е предназначена за учители и включва специалисти по медиация, които
ще предоставят съдържанието на обучението.
Кратко въведение:
Тъй като това не е задължително, не всяко училище има план за посредничество, който да
следва, и много пъти причината за това е липсата на обучени специалисти сред техния персонал.
За да се опитат да променят тази реалност и да улеснят разпространението на медиацията като
напречен компонент на всеки център, тези семинари са разработени за преподаватели. Тази
дейност се извършва в продължение на 10 часа, разделени на два дни.
Местоположение/географско покритие: семинара се проведе в Аликанте.
Meтодологичен подход: приложеният метод в тази дейност, е предоставянето на основна
информация, последван от практическо средство за уреждане на получената информация.
Необходими ресурси: за изпълнението на тази дейност ще е необходим екип от
професионалисти, които са готови да подготвят съдържанието, което трябва да бъде
предоставено, физическо място за това и някои разпространяващи се медии за достигане на
широка публика.
Продължителност: два дни
Валидиране: няма наличен доклад за оценка на валидирането на дейността
Въздействие:
Въпреки че не е наличен доклад, който да подкрепя неговото въздействие, всяка възможност за
обучение, която дава възможност на учителите да посредничат или обучават връстницимедиатори в техните училища, има пряко положително въздействие върху цялата образователна
общност.
Приложимост:
Тази дейност може да се развива толкова пъти, колкото желаете.
На място този уъркшоп може да бъде разгърнат по-широко, тъй като се провежда повече от
веднъж и на много други места, но групите не трябва да са твърде големи, за да имат качествен
опит в обучението. Въпреки това, по отношение на настоящата пандемична ситуация и в опит да я
направи по-достъпна и по-широка, може да бъде разработен като онлайн курс.

Създател/Автор на дейността:
Институция: Правителството на Валенсия
Държава: Испания
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): официална
автономна държавна институция
Имейл адрес:

Уебсайт: http://www.ceice.gva.es/es/web/educacion
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Creación de la Figura de Coordinador o Coordinadora de Igualdad y Convivencia - Създаване на
равенство и съвместно координиране във всяко държавно училище
Вид: законодателно измерване
Дата: 2015 г.
Цел на дейността:
Тази мярка има за цел да гарантира иновации и подкрепа в насърчаването на съвместното
обучение и медиация.
Целева група:
Всеки човек, който е част от образователната общност, се ползва от тази мярка и нейните
последици.
Кратко въведение:
Съвместното обучение и медиацията са два ключови компонента на качественото образование,
но те често се представят като препоръки, които образователните институции трябва да следват
вместо задължителни измервания. В този контекст правителството на Валенсия отиде по-далеч,
като формулира това задължително присъствие на професионалист, чиято работа е да гарантира,
че тези аспекти са изпълнени.
Местоположение/географска покритие: прилага се във всички държавни училища във
Валенсианската общност.
Методологически подход:
Като предоставя необходимото обучение на учителите, правителството уверява, че ще има човек,
чието задължение ще бъде да координира плановете за равенство и медиация, уверявайки, че те
са добре развити.
Необходими ресурси:
За прилагането на това законодателство са необходими икономически и времеви ресурси, за да
се гарантира, че всеки учител, който покрива тази роля, е адекватно инструктиран.
Публичната администрация трябва да свърши задълбочена работа, за да организира и приложи
тази мярка във всяко училище, но докато това бъде направено, единственото предизвикателство
би било да се провеждат периодични проверки, които вече трябва да се извършват без тази
цифра.
Продължителност: мярката продължава до реформиране на закона.
Валидиране:
В момента няма достъп до докладите за оценка за тяхното валидиране.

Въздействие:
Съществуването на тази цифра има двойно положително въздействие. От една страна, това
гарантира, че работата ще се извършва по отношение на социалното образование и
насърчаването на благосъстоянието в училище, а от друга ще организира по-ясно времето и
задълженията на учителите, които работят във всеки център.
Приложимост:
Тази стъпка може да бъде приложена във всяка област, чието правителство има интерес и
разполага с икономически ресурси за нейното прилагане, дори на национално ниво.

Създател/Автор на дейността
Институция: ASEMED – Asociación Española de Mediación
Държава: Испания
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Експертен член на
асосиацията, Мария Сиера Манчадо Роперо
Имейл адрес: intercessiomanchado@gmail.com
Уебсайт: www.asemed.org
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Programa de Mediación en Centros Educativos. Protocolo de actuació Програма за медиация в учебни центрове. Протокол за действие.
Вид:
Това е пълна програма с насоки за нейното прилагане във всяко училище, което може да я
приложи, както и протоколи за поведение и възможност за професионална помощ.
Дата:
Цел на дейността:
Този документ има за цел да бъде наръчник за медиационни проекти във всяко испанско
училище.
Целева група:
Тази програма е адресирана до цялата образователна общност, като отправна точка за техните
собствени медиационни проекти, както и за конкретните училища, които решат да приложат точно
тази.
За своето развитие всяка група трябва да се включи. Това включва учители, ученици и родителската
асоциация.

Кратко въведение:
Контекстът, в който е разработена тази програма, е образователна реалност, която не се брои с
регламентирани насоки за медиационния проект, които училищата може да искат да приложат.
При този сценарий член на испанската асоциация за медиация е разработила пълна програма, в
която разглежда всяка стъпка, която трябва да се следва, за да се приложи програмата.
Комуникацията с трите групи заинтересовани страни, специфично обучение за тях, набор от
физически инструменти, които дават възможност на учениците и учителите да съобщят всяка
нужда, и конкретни насоки за процеса на медиация са стъпките, обхванати от тази програма.
Местоположение/географско покритие:
Няма информация за това колко пъти е прилагана, нито на кои конкретни места, но тя се
публикува чрез испанската асоциация на медиаторите, която има национален диапазон на
въздействие.
Методологичен подход:
Тази програма реализира цялостен възглед за разработване на медиационен проект. В него
участват не само учители и ученици, но и техните семейства. Формиращото съдържание,
предложено за учениците, адресира не само информация за медиацията, но и задълбочено
образование за емоционалното благополучие и техните права и задължения като млади хора.
Този възглед се прилага в цялата програма, което може да доведе до цялостен успешен резултат,
когато се следва.
Програмата трябва да има пълно участие, за да успее, тъй като се нуждае от участието на учители,
ученици и техните семейства.
Необходими ресурси:
За осъществяването на тази дейност е необходим екип от професионалисти с време и воля за това,
както и инфраструктурата, която училището предоставя, когато става въпрос за пространство за
учене и съжителство.
За да бъде успешна, трябва да има добра комуникация между всички заинтересовани страни от
образователната общност, както и периодичен мониторинг на дейността.
Продължителност:
Тази дейност трябва да продължи поне една учебна година.
Валидиране:
Няма достъп до никакъв доклад за оценка на тази програма.
Въздействие:
Тъй като няма доклад за програмата, не трябва да правим предположения, що се отнася до
нейното въздействие. Независимо от това, разработването на програма за медиация, която всяко
училище може да реализира с възможност за професионална помощ, е само по себе си
положително въздействие за развитието на медиацията и нейното разпространение сред
образователната общност.
Приложимост:

Въздействието на тази програма би могло да бъде по-широко, ако е стартирана от правителствени
институции, ако те включват посредничеството като друга компетентност, която трябва да бъде
разгледана.
В този случай законодателите в областта на образованието ще трябва да направят задълбочено
проучване, преди да разработят програмата си, за да се уверят, че обхващат всеки важен фактор и
го правят възпроизводим във всяко училище в страната.

Добри практики от Гърция
Създател/Автор на дейността
Институция: Четвърти регионален център за образователно планиране (PEKES) на Централна
Македония
Държава: Гърция
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Регионален център
за образователно планиране, ръководен от Министерството на образованието и религиозните
въпроси
Имейл адрес: Евгения Данилидоу - daniieugenia@gmail.com (Координатор на образователните
дейности на филолозите в 4 -ти PEKES - която направи презентацията, свързана с връстническата
медиация). Достъпна на следния линк:
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/4pekes/syntonistes4
Уебсайт: http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-tou-4ou-pe-ke-s-k-makedonias-sto-kilkis, http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/188imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo и източник за
презентацията: https://cutt.ly/pkjSr4E
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
„Медиация между връстници: Алтернативен метод за мирно управление и разрешаване на
конфликти в училищната среда.“ Включен в обучителния семинар, озаглавен „От училищния
тормоз до положителните междуличностни отношения“.
Вид: презентация/семинар
Дата: 20 февруари 2019 г.
Цел на дейността:
Тази презентация, в съответствие с общата цел на събитието, имаше за цел да покани
преподаватели и учители, директори от различни образователни нива (начално и средно
образование) в открита и положителна дискусия, като се фокусира върху основните
характеристики и предимства на медиацията от връстници в училищната общност, нейната
законодателна рамка и начина, по който този процес (като алтернативен метод за разрешаване на
конфликти по мирен начин) обикновено се прилага в училищата. Нещо повече, общата ключова

цел на целия семинар беше да предаде по изчерпателен начин полезна информация и да сподели
знания по критични въпроси, които училищата са принудени да решават днес, като тормоз в
училище, предотвратяване на агресивното поведение в училищната среда, значението на
ограниченията при подобни инциденти, както и култивирането на взаимно уважение по въпроса
за разнообразието.
Целева група:
В целия семинар както се очакваше, в презентацията като първата сесия след въвеждането,
целевата аудитория включваше (училищни) директори (мъже или жени) и 1 преподавател (мъж
или жена) от всяко училище, както от началното, така и от средното образование на регионалното
звено на Килкис (Централна Македония). След семинара всички участници ще функционират в
училищната си среда като мултипликатори на „богати“ знания, които ще получат в семинара, с
надеждата да го предадат (заедно с всички уроци, научени по време на семинара и техния опит)
на своите ученици. Също така трябва да се спомене, че учениците от 5 -то основно училище в
Килкис получиха възможност да участват като аудитория, да получат полезна обратна връзка или
да зададат своите въпроси относно гладкото разрешаване на конфликти, които се появиха сред
тях в училищната общност. Успоредно с това всички участници бяха информирани за ползите от
училищната медиация по отношение на всеки проблем или спор, възникнал в ежедневието им в
училище.
Кратко въведение:
Този семинар и разбира се съдържанието на сесиите му, което беше представено на аудиторията,
имаше иновативен характер, тъй като те се фокусираха върху значението на основните ценности
(като взаимното уважение и толерантност, равнопоставената интеграция, разрешаването на
конфликти без насилие) което може да повлияе до голяма степен на всички хора от училищната
общност чрез различни презентации, организирани от част от преподаватели от много
дисциплини в началното и средното образование. Освен това предизвикателството, което беше
подчертано, беше фактът, че не всички училища, в това регионално звено, но и в други местни
региони на Гърция, са насърчили толкова много такива инициативи за обогатяване на все повече
и повече умения на учителите (като възможни експертни медиатори)/съветници) и на ученици
(като възможни медиатори на връстници).
Следователно, това беше чудесна възможност както за преподавателите, така и за учениците да
участват в този тематичен семинар, за да изслушат внимателно всички дискусии, да поставят
критични въпроси или проблеми, с които може да се сблъскат в училището си, и да помислят върху
собствените си реалности. По отношение на презентацията, посветена на „Медиацията на
колегите като алтернативен метод за мирно управление и разрешаване на конфликти ...“, която
продължи приблизително 30 минути, на участниците беше дадена възможност да разберат позадълбочено какви умения и активи се предлагат чрез партньорска медиация, където и как би
могъл да се приложи, законодателната рамка зад този процес, докато те също бяха информирани
за събирането на мнения на някои ученици за друга програма за посредничество, в която те вече
са участвали активно.
Местоположение/географско покритие:
Образователният семинар се проведе в амфитеатъра на 1 -ва професионална гимназия в град
Килкис, в периферията на Централна Македония в Гърция. По тази причина директори и
преподаватели от регионалното звено в Килкис бяха поканени главно да участват в този
образователен процес.

Методологичен подход:

Методологията на този семинар включва поредица от шест различни презентации в отделни сесии
и с различна дискутирана тема. Всички планирани презентации бяха еднакво организирани и
разпределени както за учители, така и за преподаватели, като издържаха, че по време на семинара
не се наблюдават проблеми на равенството между половете. Освен това трябва да се подчертае,
че целият процес е имал ясно участие, тъй като след официалното представяне на всяка сесия и по
време на целия семинар е имало възможност публиката да дискутира с водещите, да обменя
мнения, мисли, притеснения или да задават критични запитвания за текущата ситуация в
училищната им среда.
Необходими ресурси:
Тази практика не изисква значителни ресурси, докато може да бъде приложена и адаптирана към
различни социално-икономически или институционални контексти. Основните ресурси,
необходими за целия семинар, се отнасяха за някои основни инфраструктури, като например стая
в училищна среда, както и за някои основни цифрови инструменти: проектор за данни, компютри
или персонални лаптопи и др.
Продължителност:
Въз основа на конкретна налична информация, намерена чрез интернет източници за този
семинар, продължителността на цялото събитие беше около два часа и половина (от 11.00 до
13.30, с малки отклонения).
Валидиране:
Този семинар като дейност сама по себе си не може да бъде утвърдена поради естеството си, тъй
като разглеждаше специално изработен семинар, посветен на определен брой хора. Това обаче
не означава, че не може да бъде разпространено като практика сред други регионални звена като
добра парадигма за бъдещи семинари и обучения. Независимо от това, информацията,
предоставена от представянето на всички сесии, включваше предварително потвърдени вторични
данни (въз основа на кабинетни изследвания и преглед на литературата), особено в презентацията
за медиацията между връстници, където имаше специална част за законодателството на
медиацията в училищата в Гърция.
Въздействие:
Цялата информация, предоставена от организаторите на семинара, даде пряк стимул на одиторите
по важни въпроси като конфликтите или разногласията между членовете на училищната общност
или сред учениците, включително училища от различни образователни нива. Разгръщането на
интерактивни методи и инструменти (като видеоклипове, открити дискусии) също допринесе за
насърчаването на критичното мислене и дигиталните умения на публиката и това се счита за
съществена добавена стойност, която бе спечелена от слушателите в този образователен семинар.
Това важи особено за учители или преподаватели, чиито училища нямат такъв тип инициативи и
може да са относително непознати с концепцията и прилагането на образователната медиация.

Приложимост:
Както беше обяснено по-горе, предвид ограничените ресурси, които тази дейност изисква, има
широк потенциал за репликация. Такъв вид презентации могат да бъдат проектирани и
изпълнявани в други училища, както и в среда извън училището, например университети. Освен
това евентуалното увеличаване на мащаба на дейността може да включва разширяване на
целевата аудитория (ученици или учители), разширяване на фокуса от регионално ниво на

национално ниво чрез взаимодействие с други регионални центрове за образователно планиране
или увеличаване на броя на водещи.

Създател/Автор на дейността
Институция: АНТИГОН -„Център за информация и документация за расизма, екологията, мира и
ненасилието“, с подкрепата на фондация HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG (Солун, Гърция)
Държава: Гърция
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Автори: Ейрини
Григориаду (психолог и педагог в Антигона), Атанасия Телиу (политолог и педагог в Антигона)
Email address: info@antigone.gr
Уебсайт: https://www.antigone.gr/en
Източник:
 https://gr.boell.org/sites/default/files/odigos_sholikis_diamesolavisis_omilikon.pdf
 https://gr.boell.org/el/2017/03/02/odigos-diamesolavisis-omilikon
Представяне на дейността
Заглавие на дейността: „Училищна медиация: пътна карта за разрешаване на конфликти в
училище чрез медиация от връстници“
Вид:
Тази пътна карта/ръководство е разработена като образователен инструмент за предотвратяване
и по-ефективно справяне с всяко несъгласие или конфликт, възникнали в училищната среда.
Дата: 2016 г. ISBN / DOI: 978-618-82604-1-2
Цел на дейността:
Целта на тази пътна карта е да хвърли светлина върху основните елементи на процеса на медиация
в училищата, неговите първични цели и важната роля, която всички участници (като медиатори на
връстници) трябва да играят в този процес, чрез помощта на интерактивни упражнения и насоки,
за мирното управление на проблемите между учениците, но и в широк смисъл сред
заинтересованите лица в образованието. Вдъхновена от поредица обучителни семинари,
организирани от Antigone от 2013 г. по програма „Училища за промяна“ по въпросите на правата
на човека и зачитането на разнообразието в началните и средните училища, тази пътна карта за
посредничеството между връстници възнамерява да даде полезна обратна връзка на всички
членове на образователна общност и преди всичко сред ученици и учители, за да се насърчи
тяхното увеличаване на учениците и мъжете за справяне и да се надяваме по -плавно да се
предотвратят различни възможни инциденти с насилие сред тях.
Целева група:
Неговото изчерпателно, теоретично и практическо ръководство е адресирано до множество
бенефициенти. Основната аудитория са всички ученици (мъже и жени) както в началното, така и в

средното образование, както и техните преподаватели, тъй като последните могат да допринесат
до голяма степен за положителното поведение и взаимната съпричастност на първите чрез
култивиране на социални умения и чрез специфични стратегии, които могат да улеснят целевите
групи да се справят с всеки конфликт по-ефективно в училищната среда, но и извън нея. На второ
ниво практиката може да бъде от полза за родителите на учениците, които изпитват училищна
медиация, тъй като те са в състояние да общуват по по-открит и приятелски начин с децата си за
всеки проблем, загриженост или конфликт, възникнал в училищния им живот чрез комуникацията
и други меки умения, които се практикуват чрез посредничество на връстници.
Кратко въведение:
За съжаление досега в Гърция всички усилия за насочване на управлението на конфликти в
училищния контекст чрез комуникация, разбиране и взаимна ангажираност на конфликтните
страни все още се характеризират с фрагментация. Имаше ценни инициативи, които насърчават
училищната медиация, но те остават разпръснати и некоординирани. Като такъв все още липсва
холистичен подход, който би институционализирал връстничката медиация в гръцката
образователна система. Тази пътна карта имаше за цел да преодолее тази пропаст, като предложи
цялостно и интегрирано ръководство, което би могло да бъде прието и адаптирано от всяко гръцко
училище, като по този начин насърчава медиацията на връстници по по-координиран начин.
Местоположение/географско покритие:
По отношение на местоположението пътната карта е приложена чрез въвеждането в експлоатация
на пилотна програма в някои училища в Солун (в Северна Гърция). По-конкретно, географският
обхват обхваща училища в центъра на града, като 9-то основно училище в Солун, но също така и
средни училища в предградията на града, като 1-во прогимназиално училище в регион Панорама
и 1-во прогимназиално училище в район Перея.
Методологичен подход:
Методологично, пътната карта може да бъде разделена на две части. Първата част се позовава на
теоретичната рамка, която включва нормативните насоки за медиация от връстници: целите,
процеса на медиация и конфликтните страни. Тя се основава на настолни изследвания и преглед
на литературата, проведени от авторите.
Втората част от методологията, пътната карта включва практическия компонент, който включва
поредица от шест семинара и казуси, които могат да бъдат приложени от учениците в тяхната
образователна среда.
Необходими ресурси:
По принцип разработването и изготвянето на пътна карта не изискват големи материални ресурси
или инфраструктура. Трябва обаче да се отбележи, че са необходими човешки ресурси. Трябва да
има екип от експерти, учени и/или практици в тази област, които ще могат да събират и синтезират
информацията и да създават съдържанието на пътната карта по разбираем начин.
На оперативно ниво, както е посочено от авторите, семинарите, които имат за цел да приложат
пътната карта в реалния живот, са необходими редица основни ресурси: училищна стая, стикери,
моливи, хартии и химикалки. Според формата на практическия уъркшоп може да има някои
вариации по отношение на необходимите точни ресурси.
Продължителност:
Пътната карта е издадена през 2016 г., но по отношение на продължителността съдържанието й
не е ограничено, тъй като училищата лесно могат да я приемат в бъдеще. Освен това, както бе

споменато по-горе, операционализирането на пътната карта продължи за една пълна учебна
година (2016-2017).
Валидиране:
Насоките и цялостното съдържание на пътната карта вече имаха шанса да бъдат практически
приложени и утвърдени в реалния живот. По-конкретно пътната карта беше пилотна в три
различни училища: (i) 9 -то основно училище в Солун, (ii) средно училище 1 -во прогимназиално
училище в региона Панорама, и (iii) трето училище 1 -во прогимназиално училище в района на
Перея. Нещо повече, фактът, че пътната карта е тествана в училища, които обхващат различни
региони и образователни слоеве (начални и средни), предлага разнообразни казуси.
Въздействие:
Както бе споменато по-рано, пътната карта вече е оказала положително въздействие чрез
първоначалното си прилагане (2016-2017 г.) в три казуса. Въздействието на пътната карта обаче
стана по-очевидно през следващата учебна година (2017-2018), тъй като още десет училища в
столичния район на Солун (както начални, така и средни) реализираха поредица от семинари,
които се основаваха на пътната карта. Според официалния доклад за образователните дейности
по Антигона за учебната 2017-2018 г., има много положителни отзиви от пилотните училища и
участващите ученици. Това означава, че пътната карта на практика може да предложи добавена
стойност в училищната среда, както е тествано в различни училищни контексти.
Източник: file:///C:/Users/User/Downloads/apologismos_ekp_draseis2017-18_14-06-18.pdf
Приложимост:
Тъй като пътната карта е проектирана като обща нормативна рамка и като практически насоки,
които изискват минимални ресурси, нейната възпроизводимост може лесно да бъде осигурена.
Фактът, че досега повече от 10 училища са започнали дейности въз основа на пътната карта,
показва, че съдържанието на последните може да бъде прехвърлено и прието от редица училища,
които обхващат начални, средни и експериментални училища. Що се отнася до увеличаването на
потенциала на пътната карта, съществува възможност горните средни училища (т.е. гимназии) на
национално ниво да могат да използват съдържанието, особено след като учениците в тези
училища обикновено са изправени пред по-висок натиск и тревожност поради предстоящите
университетски изпити. Освен това семинарите от пътната карта могат да бъдат приложени
практически по време на пандемията Covid-19, благодарение на необходимите ограничени
ресурси. Това трябва да се разглежда като допълнителна добавена стойност на пътната карта.

Създател/Автор на дейността
Институция: Resolve
Държава: Гърция
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Екипът от
медиатори (т.е. колективно усилие)
Имейл адрес: info@resolve.gr

Уебсайт: http://en.resolve.gr/slider/resolve-and-school-peer-mediation-the-program-mediationeverywhere-2/
Представяне на дейността
Заглавие на дейността: Програма “МЕДИАЦИЯ НАВСЯКЪДЕ”
Вид:
Дейността се отнася до завършена и интегрирана програма, разработена от Гражданска
компания „Resolve“, за да помогне както на частните, така и на държавните училища да включат
посредничеството на връстници в своите по-широки образователни стратегии.
Дата: Програмата беше официално стартирана през 2015 г. и оттогава е в действие. Досега
програмата продължава общо повече от пет години.
Цел на дейността:
Програмата се стреми да предостави на иновативни училища и учители, които прилагат медиация
от връстници, допълнителни ценни научни знания, свързани с процеса и принципите на медиация.
Крайната цел е да се вгради и консолидира връстническата медиация в учебните програми на
училището чрез насърчаване на диалог и творческо разрешаване на спорове между гръцки
ученици, учители и родители.
Целева група:
Както се признава от самата програма, целевата аудитория се състои от различни комбинации от
заинтересовани страни: (i) ученици/студенти (посредничество от връстници); (ii) ученици/студенти
и учители/преподаватели (училищно посредничество), (iii) учители/преподаватели (медиация от
връстници), (iv) родители и ученици/студенти (вътрешносемейна медиация), (v) родители и
учители/професор ( училищна медиация).
Кратко въведение:
Отправната точка на дейността е признанието, че доскоро в Гърция разпръснатите усилия от
училищата и учителите за насърчаване на връстническата медиация бяха полагани по емпиричен,
неинституционализиран начин. Програмата на RESOLVE „МЕДИАЦИЯ НАВСЯКЪДЕ“ има за цел да
преодолее тази пропаст, като направи една крачка напред: основната предпоставка на
инициативата е, че интегрирането на връстническата медиация трябва да бъде изцяло включено
в цялостна образователна стратегия, в която цялата училищна общност и нейните групи
заинтересовани страни (напр. учители, преподаватели, ученици, студенти, родители и други
специалисти) са активно ангажирани.
Местоположение/географско покритие:
Дейностите по програмата се изпълняват в цяла Гърция, следователно на национално ниво.
Географският обхват обаче не е ограничен само в Гърция, но включва училища и учители от
чужбина. Освен това тя обхваща както държавни, така и частни училища.
Методологичен подход:
Програмата „МЕДИАЦИЯ НАВСЯКЪДЕ“ следва смесена методология. Първо, той включва поредица
публични презентации за училищната медиация, които имат голям успех за ученици, студенти,

учители, преподаватели и родители. Второ, програмата предоставя обучителни дейности за
училищни (връстнически) медиационни умения на учители и преподаватели от всички нива на
образователната система в цялата страна. Като такава, методологията се състои от теоретична
рамка и няколко приложни дейности.

Необходими ресурси:
Най-важният ресурс на програмата са човешките ресурси. Програмата функционира чрез екип от
експерти по връстническа медиация, който предоставя на ad hoc основа развитие на уменията за
училищна медиация на образователната общност. По отношение на презентационните услуги, при
които обучителите на програмата предоставят насоки и обща информация на целевата аудитория,
се изисква основната аудио-визуална инфраструктура.
Продължителност:
Няма налична конкретна информация относно продължителността на всяка дейност, извършена
по цялостната програма. На общо ниво обаче общата продължителност на програмата досега е
повече от 5 години.
Валидиране:
Програмата вече е утвърдена чрез широкото приложение в училищата в цяла Гърция или в
чужбина. Няма налична допълнителна информация относно точния брой училища или
образователни заинтересовани страни, получили услугите на програмата.
Въздействие:
Прякото въздействие на програмата е приносът за изграждане на капацитет както на учители, така
и на ученици при медиация чрез връстници. По-специално, програмата допринесе за създаването
на култура за предотвратяване на спорове и мирно разрешаване, като същевременно предложи
на учителите и преподавателите нови умения, свързани със: (i) неутралност, (ii) процес на
медиация, (iii) насърчаване на творчески диалог, (iv) и ненасилствена комуникация. Независимо
от това, трябва да се подчертае, че добавената стойност на програмата се отнася само до
обучението на учителите за това как от своя страна да обучават своите собствени
студенти/ученици, а не за това как да се обучават като цяло други възрастни в медиацията на
връстници.
Приложимост:
Тъй като програмата не е проектирана да се вписва в конкретна образователна среда (т.е. е
адресирана до всички образователни системи), няма ограничения по отношение на нейния
потенциал за възпроизвеждане. Досега програмата е проектирана по такъв начин, че може да
бъде интегрирана както в гръцки, така и в чуждестранни училища. Тази характеристика прави
програмата много гъвкава по отношение на приемането. Освен това обучителите на програмата
биха могли да се свържат с обществените образователни доставчици, за да насърчат националната
координация по отношение на училищната медиация и по този начин да постигнат по-нататъшно
разширяване на програмата.

Създател/Автор на дейността
Институция: 3-то средно училище в Ретимно (Остров Крит)
Държава: Гърция
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Координиращите
медиатори в училище
Имейл адрес: 3gymreth@sch.gr
Уебсайт: https://3gymreth.gr/archives/207636
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
„УЧИЛИЩНА МЕДИАЦИЯ - изграждане на комуникационни мостове“
Вид:
Програма за здравно образование, която попада под „Екипът за подкрепа на учениците и
решенията за тормоз в училище“ на училището.
Дата:
Програмата е инициирана през учебната 2018-2019 г. и в момента е активна.
Цел на дейността:
Програмата е вдъхновена от принципите и целите на училищната медиация. Като такава,
основната цел е въвеждането и консолидирането на практики за решаване на между ученическите
конфликти по мирен начин, без да се прибягва до форми на насилие. Училището разгръща
дейността, за да научи учениците как да използват медиацията на връстници като алтернатива на
физическото наказание. Учениците, които са ангажирани в конфликт, трябва да се научат като
крайна цел взаимно да решават проблемите си и да се съгласят, добросъвестно, на общо съгласие,
което впоследствие ще бъде записано в Споразумението за медиация.
Целева група:
Програмата се фокусира предимно върху училищното посредничество, както е предвидено в
официалните училищни разпоредби. Следователно посредникът е ученик, който е предложен от
своите съученици. Тъй като учениците са „главните герои“ в цялата процедура, те се считат за
основни бенефициенти. Учителите обаче също се възползват от програмата, тъй като учителят е
назначен да играе ролята на ръководител/координатор за всеки студент медиатор.
Кратко въведение:
Програмата стартира в лицето на широко разпространените явления и инциденти с
психологически и физически тормоз и насилие в гръцките училища. Разбирайки многобройните
последици от тази реалност, 3-тото прогимназиално училище в Ретимно беше решило постепенно
да се справи с насилието в училище по конкретен начин, като по този начин настоя да въведе
концепцията и практиките на училищната медиация като формална институция в образователните
структури. Междинното посредничество е процес на мирно разрешаване на конфликти и
аргументи, като включва взаимно ангажиране на конфликтните страни чрез посредничеството на
външен, безпристрастен участник. Крайната цел е да се постигне общо договорено споразумение
между конфликтните страни, което да бъде дълготрайно и по този начин устойчиво. Именно тази

идея се опитва да постигне училището в Ретимно: практикува медиация от връстници по
систематичен начин, като възлага на външен, безпристрастен медиатор на връстници, който е
ученик, задачата да помогне на конфликтните си съученици да постигнат мирни решения
добросъвестно.
Местоположение/географско покритие:
Географското покритие е ограничено, тъй като програмата се прилага само в рамките на едно
училищно звено.
Методологичен подход:
Прилагането на партньорска медиация има различни форми. Първо, учениците се обучават от
съответните си учители по концепцията за връстническа медиация чрез поредица от опитни
практики. Обучението се извършва чрез: (i) драматизация, (ii) техники за изпълнение и (iii) ролеви
игри. Чрез този процес учениците получават поредица от меки умения: (i) добри комуникативни
умения, (ii) активно слушане, (iii) съпричастност, (iv) разпознаване на емоции и (v) управление на
конфликти и гняв.
Всички ангажирани студенти участват в процеса на равна основа, независимо от техния пол,
етнически произход или социално-икономически статус. Всички гласове и гледни точки се вземат
под внимание, дори ако не всички ученици са участвали в първоначалния конфликт или
конфронтация. Ученикът, който е поел ролята на медиатор на връстници, под егидата на учителякоординатор, обединява всички аргументи и помага на страните да постигнат споразумение. След
това споразумението се подписва и формализира чрез така нареченото „Споразумение за
медиация“.
Необходими ресурси:
По принцип програмата не изисква ресурси. Като се има предвид, че целият процес се осъществява
чрез обучение, което се основава на представяне и интерактивна ролева игра, най -важното
изискване е да има екип от обучени учители, които да ръководят учениците. Ако обаче учителите
не са на разположение за изпълнение на тази задача, може да са необходими външни човешки
ресурси, като психолози или училищни съветници. Нещо повече, цифрови инструменти могат да
бъдат внедрени за провеждането на интерактивното обучение, особено в контекста на
дистанционното обучение, ръководено от пандемия.
Продължителност:
Програмата е непрекъснат процес, който обхваща цялата учебна година. Продължителността на
всяка дейност, включена в програмата, е различна. Като цяло дейностите се изпълняват в
официалните учебни часове.
Валидиране:
Тъй като програмата вече е напълно работеща в реалния училищен контекст, тя е валидирана
многократно. С други думи, програмата не е просто теоретично ръководство, въпреки че се
основава на теоретични предпоставки, но има силно практическо измерение. В училището в
Ретимно вече има конкретни резултати, така че програмата може да се счита за утвърдена. Остава
обаче да се види дали програмата може с настоящата си форма да бъде валидирана в други
образователни среди или в други държави/региони.
Въздействие:
Програмата доведе до редица положителни въздействия. По-специално, учителите са
забелязали, че е постигнат важен напредък в следните аспекти:
• Процентът на случаите на тормоз и насилие в училище, както и процентът на експулсиране на
учениците като наказание са намалени.
• Разработена е нова стратегия за управление на бъдещи инциденти с насилие.

• Наблюдавано е, че желанието на учениците да решават по мирен начин своите кавги и
разногласия се е увеличило.
• Чувството за справедливост, сигурност и равенство е разпространено сред учениците.
• Като цяло училището е успяло да развие норми и компетенции за сътрудничество, взаимно
уважение и самостоятелност.
Приложимост:
Програмата има потенциал да бъде възпроизведена от други средни училища в Гърция или дори
в други образователни нива (напр. начални училища, гимназии и т.н.), с необходимите
модификации и адаптации, тъй като, както е обяснено по-горе, тя не изисква обширни ресурси.
По отношение на увеличаването на мащаба, програмата може да бъде допълнително подобрена
чрез по-систематичното въвеждане на допълнителни инструменти, като онлайн/цифрови
инструменти за представяне, интерактивни семинари, ангажираност на родителите, както и
дейности за обмен на знания с други училища, които са изправени пред същите
предизвикателства/проблеми (или в Гърция, или от чужбина).

Създател/Автор на дейността
Институция: Съвместни усилия от училищата и „Консултативните центрове на младежите“ от
островите и континентална Гърция. По-специално участващите институции бяха: Консултативни
центрове на младежи от Циклади, Додеканес, Флорина, Александруполис, Самос, Волос и
Трикала, заедно с 26 основни и средни училища от островите на Южно Егейско море.
Държава: Гърция
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Съвместни усилия
от училища от начални и средни училища. Координатор беше г -н Милтиадис Сакелариу, който е
директор на училището.
Имейл адрес: mail@ssn.kyk.sch.gr
Уебсайт:
 http://dssd.ecedu.uoi.gr/?page_id=21
 https://cutt.ly/ckbZHFg
 https://cutt.ly/VkbZZQO
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Пангелска мрежа от училища за образователна медиация
(на гръцки: “Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης - Δ.Σ.Σ.Δ.”)
Вид:
Дейността се отнася до национална синергия, предприета от различни начални и средни
училища за координиране на усилията за училищно посредничество. В рамките на това
взаимодействие бяха реализирани поредица от дейности по посредничество между партньори.
Дата:
Учебна година 2017-2018 г.

Цел на дейността:
Крайната цел на мрежата е да улесни и координира участващите училища, за да използва
образователните ресурси, за да обучи учениците като медиатори на връстници. Това се постига
чрез временната цел да се информират координиращите преподаватели и учителите за това как
да обучават своите ученици в техните училища чрез различни дейности. Освен това Мрежата се
стреми да свързва различните училища, които прилагат връстническа медиация помежду си, да
оценява медиационните дейности и въздействие и да извършва по -нататъшни изследвания на
насилието в училище.
Целева група:
Основната целева аудитория на мрежата са учителите/преподавателите и учениците/учениците
от началните и средните училища. Основните бенефициенти се считат и за директорите, които
отговарят за собствените си образователни звена. Родителите са вторични бенефициенти, тъй
като те също могат да извлекат добавена стойност на мрежата, като получат информация за
напредъка на децата си в връстни посредничество от съответните учители.
Кратко въведение:
Както е признато от мрежата, насилието в рамките на училище в Гърция през последните години
се е увеличило тревожно. Поради това е спешно да се реши проблемът чрез проектиране и
прилагане на стабилни практики за медиация от партньори. Нарастваше необходимостта от
създаване на мрежа от училища за връстническа медиация, тъй като само чрез активното
ангажиране и култивиране на съзнанието на учениците може да се намали степента на училищно
насилие и тормоз. В това отношение учителите трябваше да координират усилията си за
разработване на съвместна кампания срещу насилието в училище.
Местоположение/географско покритие:
Тъй като училищата и „Консултативните центрове на младежи“, участващи в мрежата,
представляват цяла Гърция (континента и островите), географският обхват беше в цялата страна.
Методологичен подход:
Мрежата използва редица теоретични и практически дейности и услуги, по-специално:
• Представяне на видео, документални и ученически филми по въпроса за насилието в училище
и потенциални решения;
• Ежедневни семинари, които информират преподавателите по проблема с училищното насилие
и как могат да бъдат решени чрез училищно посредничество;
• Работилници по училищна медиация чрез интерактивни и опитни дейности за превенция на
насилието и обучение по връстническа медиация;
• Сътрудничество с образователни агенции, артистични групи, местни и културни асоциации;
• Разработване и разпространение на печатни материали за училищното насилие, както и точки
за контакт за учениците;
• Издаване на електронен вестник, уебсайт на Мрежата, който включва образователни
материали и добри практики;
• Разработване на електронни формуляри, чрез които учителите могат да изпращат въпроси и
отговори, да съобщават за инциденти и да обменят знания и прозрения;
• Образователни интервенции в училища, в които има случаи на тормоз;
• Използване на практически насоки за това как да се идентифицира училищното насилие и да се
преодолее чрез ad hoc интервенции.
Необходими ресурси:
Разбираемо е, че създаването, функционирането и поддържането на такава мрежа се нуждае от
значителен брой ресурси. На първо място, Мрежата се нуждае от човешки ресурси: учители, които
са готови да отделят време и усилия, за да започнат съвместни действия, да обучават учениците,

да обменят знания, да издават вестници и да поддържат онлайн акаунтите на мрежата. Тъй като
мрежата притежава активно виртуално присъствие, учителите трябва да притежават цифрови
умения и съответните онлайн инструменти, за да поддържат комуникационните канали между
училищата. Основните инфраструктури за провеждане на срещи лице в лице, семинари и
семинари също са от съществено значение: напр. видео прожектори, училищни стаи, документи,
моливи и др.
Продължителност:
Дейностите от първия кръг в рамките на Мрежата бяха изпълнени за пълна учебна година (20172018 г. ). Оттогава мрежата е активна. Всяка дейност в мрежата има различна продължителност, в
зависимост от формата, естеството, целта, целевата аудитория/участници и т.н.
Валидиране:
Дейностите на мрежата вече са утвърдени чрез широко прилагане в различни училища от нейното
първоначално функциониране. Дейностите вече са били изпълнявани от 26 училища досега от 13
острова в Южно Егейско море, в сътрудничество с други училища в Северна Гърция.
Въздействие:
В момента Мрежата успя да създаде жива общност от учители и ученици на национално ниво.
Например във Facebook акаунта на мрежата има 1 889 последователи. Освен това Мрежата имаше
значително въздействие върху установяването на присъствие на общоевропейско ниво, тъй като
беше популяризирана в други страни от ЕС чрез програма „Еразъм+“ и разви синергии с партньори
от Швеция, Белгия, Италия и Холандия.
Приложимост:
На вътрешно ниво мрежата може да бъде допълнително разширена чрез участието на
допълнителни училища и образователни институции както от официалния, така и от неформалния
образователен сектор. Въпреки че възпроизвеждането на такава обширна мрежа в други
национални контексти не е лесно начинание, въпреки това е възможно, ако се прилага по
систематичен начин. Това се подчертава от факта, че Мрежата поддържа връзки с институции от
други страни от ЕС, поради което може да има обмен на знания и ресурси (например
транснационални семинари, разпространение на резултати и добри практики между
чуждестранни училища) за тази цел.

Създател/Автор на дейността
Институция: EUDEC Гърция (регионална глава на EUDEC - Европейска демократична
образователна общност). За повече информация, моля, проверете уебсайта:
https://www.eudec.gr/en/
Държава: Гърция
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Нестопанска
организация, която работи в цяла Европа за насърчаване на демокрацията в образованието
Имейл: sympraxis.eudec@gmail.com
Уебсайт:
https://cutt.ly/PkRt9lO (oфициален уебсайт)
https://www.facebook.com/SympraxisEudec/ (Facebook страница на Sympraxis Team)
https://cutt.ly/Dkb4g5M (допълнителна информация)

Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Екипът на Sympraxis за демокрацията в училище
(На гръцки: “Σύμπραξη σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση”)
Вид:
Sympraxis е новаторска образователна инициатива, разработена от EUDEC Гърция в сътрудничество
с група гръцки преподаватели, които поставят като обща отправна точка дългосрочното прилагане
на демократичните техники и ценности в гръцките училища. Като поставя акцент върху иновативните
методи на преподаване и опитните практики, инициативата има подход, ориентиран към учениците,
за насърчаване на кооперативното обучение сред учениците, промяната на училищната реалност и
мирното съжителство на учениците с техните съученици и други образователни заинтересовани
страни (учители, преподаватели, директори, родители).
Дата:
Отправната точка беше през 2018 г., когато EUDEC Гърция (която се подкрепя от European EUDEC)
стартира проекта Sympraxis като иновативна акция в образованието на публичния сектор.
Цел на дейността:
Основната цел на това действие е да разпространи философията и необходимите техники на
демократичното образование в гръцките държавни училища, като даде възможност за обмен на
мнения, знания, практики и притеснения между Демократичните училища на EUDEC и училищата,
заинтересовани от ефективното прилагане на демократичното образование в Гърция. По-конкретно,
тази инициатива има за цел да улесни култивирането на училищна култура, която се основава на
ценностите на взаимно уважение, съвместно създаване, приобщаване, както и на развитие на
критично мислене и повишаване на съзнанието сред учениците. Тези цели по отношение на по добри знания, умения и нагласи, изградени върху демократичните ценности, се очаква да бъдат
постигнати в училищната среда, така че всички ученици да могат да получат основни инструменти и
меки умения или чрез съвместни практики в класната стая или чрез интерактивни действия в повече
отворена среда. Учителят (в началното образование) или професорът (в средното образование) има
централна роля като „фасилитатор“ и мирен „посредник“ и координатор във всички планирани
дейности и участва еднакво в съвместното създаване на гладък и демократичен училищен живот.
Успоредно с това учителят е отговорен да помага на всички ученици да споделят своите идеи,
притеснения или проблеми, които могат да изпитат с друг съученик или изобщо в училищната си
реалност, като по този начин насърчава правото на детето да изразява свободно своите
съображения и чувства.
Целева група:
Основните бенефициенти са ученици, които участват в различни екипи (кръг на диалог, екип за
управление на конфликти и участие в клас или училищна асамблея), за да обсъждат и споделят под
егидата на своя професор/ учител всички свои потенциални проблеми, притеснения или мисли,
свързани с училищния им живот. Успоредно с това възпитателят, който има ролята на фасилитатор
в съвместните дейности на тези екипи, също се счита за бенефициент, тъй като той/тя функционира
като променящ фактор в трансформацията на класната стая в отворена, демократична среда,
предавайки чувство на уважение, неутралност и доверие във всички процеси, които протичат в полза
на всяко държавно училище. Чрез упражняване на основни умения (автентичност, честност,
готовност да изслуша учениците и да им помогне във всяка сложна ситуация), които той/ тя трябва
да поддържа като преподавател, учителят има шанса да бъде неразделна част от инициативата. Като
такъв, той/тя създава сигурна атмосфера във всеки контекст, с който е свързан, и насърчава всяко
дете или тийнейджър към тяхното нежно вътрешно развитие, за да съжителстват мирно с други
ученици и други членове на образователната общност. Освен това на преподавателя се дава
привилегия като бенефициент да проявява самокритика и да отразява в краткосрочен план

резултатите, произведени от прилаганите от него методи на преподаване, с цел да ги подобри чрез
паралелни дискусии с други колеги или предлагане на нови образователни методи след лично
обсъждане, наблюдение и изследване, които могат да бъдат полезни за тяхната класна стая.
Кратко въведение:
Екипът на Sympraxis първоначално е разработен, за да генерира положителна промяна в гръцките
държавни училища по отношение на начина, по който учениците взаимодействат помежду си и
отношението, което са възприели като граждани и като съученици. По -конкретно, това действие се
опитва да включи в училищния живот демократични ценности чрез директни възпитателни методи,
за да трансформира традиционния училищен стил и реалност в демократична и иновативна среда.
Тази отворена и приятелска образователна среда се състои от отговорни ученици-поставени в
епицентъра на действието, за да повишат гласа си по всички въпроси, свързани с училищния им
живот-и с кооперативни и по-малко авторитарни учители/ преподаватели, които да създават
съвместно на равна основа прозрачни и ефективни структури в областта на образованието.
Основното предизвикателство, с което това новаторско действие възнамерява да се справи
успешно, е да се даде алтернативна и демократична идентичност на училищната реалност по по директен начин, като се даде възможност на всички членове на училищната общност (давайки
приоритет на учениците) да участват при вземането на решения относно функционирането на
тяхното училище. Целият процес се извършва по начин, който избягва всяка форма на насилие и се
фокусира едновременно върху специфични улесняващи техники, които се основават на значението
на диалога и управлението на конфликти за консолидиране на „демократичната“ училищна стая.
Местоположение/географско покритие:
Техниките и образователните действия, организирани от тази инициатива, могат да се използват от
всички училища в Гърция както в началното, така и в средното образование.
Методологичен подход:
Методологията на дейностите, които са косвено свързани с концепцията за училищна медиация въпреки че терминът „медиация“ не е посочен като такъв - са разделени на четири основни техники.
Първата техника е кръгът на диалога, чрез който всеки ученик и възрастен споделят своите чувства
и чувства, своите планове, както и ако се сблъскат с проблеми с други ученици. Втората техника е
практиката да се съберат всички ученици от класната стая за разрешаване на конфликти: Студентска
асамблея за управление на конфликти. При тази техника проблемите, които не са били разгледани
по време на кръга, се извеждат на повърхността. Тези ученици, които се чувстват маргинализирани
или третирани несправедливо, търсят помощта на своите връстници за колективно намиране на
решения. Всички конфликтни страни са ангажирани в дух на взаимно уважение, с цел постигане на
възстановителна справедливост. Третата техника предвижда ролята на педагог като посредник,
който насърчава всички ученици да изразят своя глас и притеснения. С други думи, възпитателят
помага на всички да се ангажират на равни начала. Последната основна техника е Общото събрание
на училището, в което участват всички ученици от всички класове. Целта е да се обсъдят проблемите
и честотата на насилие, които са широко разпространени във всички класове, и така учениците
разбират и практикуват ценностите на толерантността и взаимното уважение. Те също така научават
как да станат активни членове на училищната общност. Допълнителните дейности, извършвани по
инициативата, включват образователни семинари, събиране на добри практики в онлайн медии,
семинари и лекции.
Необходими ресурси:
Най-важните ресурси, необходими за изпълнението на дейностите, са цифровите инструменти. Това
е особено вярно по време на пандемията COVID-19. Човешките ресурси също са доста важни, тъй
като за прилагане на конкретни семинари или техники като кръга на диалога може да са необходими
експерти (като социални консултанти, психолози и т.н.), за да се предложи безценна информация и
насоки при трудни обстоятелства или непредвидени обстоятелства проблеми.

Продължителност:
Продължителността на всяка дейност варира в зависимост от естеството и особеностите на
дейността. Например, отворен онлайн семинар може да продължи около два часа, докато опитните
дейности като събранието в класната стая за управление на конфликти могат да продължат няколко
часа през официалните учебни часове.
Валидиране:
Това образователно действие е утвърдено основно от Института по образователна политика (IEP),
който е част от гръцкото министерство на образованието и религиозните въпроси. Нещо повече,
всеки демократичен метод, който се планира да бъде приложен, се потвърждава автоматично, тъй
като се прилага практически и съвместно между отговорния преподавател (учител или професор) и
неговите/нейните ученици в класната стая. Следователно тази практика включва както теоретичните
аспекти, така и практическото приложение под формата на различни практики (лице в лице или
виртуално) в класната стая или в друго пространство, адаптирано към образователната среда.
Въздействие:
Инициативата успя да създаде жива онлайн общност, която функционира като основна основа за понататъшно разширяване в цялата страна. Например, показателно е, че в техния онлайн канал във
Facebook има почти 2000 последователи/абонати. В това отношение инициативата успя да събере
всички членове на образователната общност (напр. учители, ученици, родители). Друго въздействие
е производството на материални активи, като напътствия и инструкции в документи за печат и
достъпни онлайн, които други училища могат да използват, за да възприемат резултатите от
дейностите на инициативата.
Приложимост:
Тази инициатива (екип на Sympraxis) е предназначена за държавни училища на ниво начално и
средно образование. Като се имат предвид вече ефективните му резултати и динамиката му в
превръщането на училищната класна стая в демократично и балансирано място, където взаимното
уважение и сътрудничество са доминиращи сред учениците, но и между учениците и другите
членове на образователната общност, този експеримент може лесно да бъде възпроизведен и в
частни гръцки училища. Освен това създаването на бъдеща синергия между държавни и частни
училища по такава инициатива, включваща демократични ценности и премахване на всеки вид
насилие в училищната среда, би била чудесна възможност както за учениците, така и за учителите
на всички образователни нива. Основното предимство на подобно предложение е, че всички
участници в конкретно училище могат да споделят знания и да обменят мнения относно смисъла и
напредъка на тяхната демократична училищна класна стая със заинтересовани страни от друго
училище, като обща основа развиват меки умения за спор разрешаване и мирно съжителство за
всички членове в образователната общност. И накрая, друго предложение за разширяване на това
действие е да се разшири дейността му в чужбина, като се акцентира върху свързани съвместни
демократични инициативи, които частните или държавните училища в Европа може да са
стартирали днес, и установяване на стабилно сътрудничество в полза на всички ученици, не само
като ученици на тяхната страна, но и като европейски граждани.

Добри практики от Португалия
Създател/Автор на дейността
Институция: Instituto de Apoio à Criança - IAC (Институт за подкрепа на деца)
Държава: Португалия
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Coordinator of Gabinete de
Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) - Служба за подпомагане на семейства
Имейл: -Уебсайт: https://iacrianca.pt/
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) - Служба за подпомагане на семейства
Вид:
GAAF е офис за интервенция с ученици, училище, семейство и общност и се състои в методология на IAC Instituto de Apoio à Criança (Институт за подкрепа на деца) в рамките на сектора SOS Criança (SOS Child) и
училищната медиация. GAAF е инструмент за училищна медиация и е създаден чрез протокол за
сътрудничество между училищната група Coruche и IAC. IAC, чрез своя сектор SOS Criança и училищна
медиация, наблюдава, наблюдава и оценява дейностите на GAAF.
Дата: пилотният проект е реализиран през 1997 г.
Цел на дейността:
Общите цели са: да се насърчат психо-педагогическите условия, които допринасят за затвърждаването на
училищния успех на децата / младите хора; намаляване и предотвратяване на рискови ситуации;
насърчават взаимоотношенията между различните участници (семейство /училище /общност) като
агенти, участващи в процеса на социално-образователно развитие. Специфичните цели включват:
насърчаване развитието на лични и социални умения на ученика; Допринася за отразяването и
изпълнението на житейския проект на ученика; предотвратяване на ситуации на отпадане и отсъствие от
училище; насърчаване на артикулирана работа сред училищните обществени услуги.
Целева група:
Бенефициентите включват цялата образователна общност (ученици, родители/болногледачи,
образователна общност). Подходът на GAAF включва наблюдение на детето/младежта и семейството,
което се извършва в неформален или официален контекст. GAAF се състои от мултидисциплинарен екип
(учители, психолози, социални работници, наред с други), който позволява увеличаването на
професионалните мрежи, поддържането на близък контакт със специалисти от различни области, както и
търсенето на контакти и социална подкрепа от случаи на пренасочване, които може да надхвърли
способността си да се намеси. Заинтересованите страни включват всички партньори в общността (частни
институции за социална солидарност, асоциации в областта на здравеопазването, социални и съдебни
услуги и др.).
Кратко въведение:
Проектът GAAF се намесва през учебната година и се фокусира върху повишаване на осведомеността,
диагностика, насочване и наблюдение на деца, юноши и млади хора със социални и

психологически/педагогически пътища на риск. GAAF също се фокусира върху осведомеността,
мониторинга и обучението на учители и непедагогически персонал. Контекстът, разглеждан от GAAF, е
уязвимото социално положение и всички рискови ситуации (отпадане от училище и отсъствия, неуспех в
училище, разнообразни отклонения в поведението). Извършените дейности включват обучение на
техници; поддръжка и мониторинг на ситуациите, сигнализирани за GAAF; надзор на различните
действия, насърчавани от GAAF; прилагане на инструментите на училищната медиация; осведоменост за
различните участници в Общността в проблемни ситуации; сътрудничество с институции на общността
при изпълнение на дейностите. Той също така предоставя психологически и социални грижи на деца и
семейства, обект на намеса от техници от SOS Criança и Polo от Коимбра в ситуации, които не намират
отговор на ниво местна общност. Той интегрира подкрепа за изпълнение на академична работа,
публикуване на статии и участие в семинари и срещи за размисъл по тези проблеми.
Местоположение/географско покритие: континентална Португалия
Методологичен подход:
GAAF използват методология за индивидуален подход, подкрепена от климат на доверие между техник
и ученик и работна артикулация между различните услуги за подпомагане на училището и партньорите в
общността. В интервенцията на GAAF има посредници (техници, учители) от различни области на
обучение. Важно е професионалистът да има профил, свързан с вида работа и целевата аудитория.
Методологията, използвана от GAAF, включва подхода и проследяването на детето/младежа и
семейството, създавайки емпатична и доверителна връзка. Ключовите фактори за успех на практиката
бяха идентифицирани скоро в пилотния проект, като интервенцията се разви според социалните промени,
настъпили през последните две десетилетия.
Необходими ресурси:
Доброто управление в училищата и мултидисциплинарният екип се считат за стълбовете на успеха.
Основните предизвикателства са финансовите ограничения за наемане на техническия екип.
Продължителност: една учебна година.
Валидиране:
Редовно се извършва оценка на ръководството на училището. Също така ежегодно доклад на мрежата на
GAAF се разработва от координатора на GAAF и се представя на Министерството на образованието и
социалното осигуряване. Всяка година в началото на учебната година се разработва оценка на
въздействието. Резултатите се анализират и препоръките следват през следващата учебна година.
Въздействие:
Резултатите, получени в годишните доклади, са се доказали като GAAF като добра практика по отношение
на решаването на проблеми, като процентът на успех е около 60%.
Приложимост:
Има голям потенциал за възпроизвеждане. Необходимите условия са мултидисциплинарен екип с
техници от хуманитарни области, които могат да се намесят с деца/младежи, семейства и общности в
училищните условия.

Създател/Автор на дейността
Институция: EPIS - Empresários Pela Inclusão Social (Предприемачи за социално включване
Държава: Португалия

Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): -Имейл: -Уебсайт: https://www.epis.pt/homepage
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Mediadores para o Sucesso Escolar (Медиатори за успех в училище)
Вид: програма
Дата: представена е през 2007г.
Цел на дейността:
Програмата е насочена към необслужвани подрастващи ученици и целта е те да постигнат успехи в
училище, за да предотвратят преждевременното напускане на училище и да ги мотивират да завършат
12-те задължителни учебни години в Португалия. Целта е младите хора да придобият умения, които да
им позволят гъвкаво да отговорят на икономическите, социалните и технологичните предизвикателства
на 21 -ви век и да имат по -голяма вероятност да имат проспериращ, здравословен и щастлив живот и да
дадат възможност на подрастващите чрез меки умения, съсредоточени върху мотивацията за учене,
взаимодействие с връстници и системно наблюдение на постиженията. Посредниците работят с
аспектите на учениците като: вярвания и ценности, свързани с училището; проблеми с поведението,
саморегулирането на вниманието и контрола на импулсите; концепция за себе си и инвестиция в
училище; отношения с връстници (приемане/социално отхвърляне); отношения с учители и авторитети;
отстраняване на неизправности и устойчивост на промени.
Целева група:
Целевата аудитория са юноши (12-18 години), изложени на риск от преждевременно напускане на
училище за успех в училище и за постигане на 12 учебни години.
Основните заинтересовани страни са Министерството на образованието, повече от 26 общини на
Португалия (включително Азорските острови), най-малко 135 училища в цялата страна, 105 посредници
на пълен работен ден и около 490 доброволци от тези партньори.
Кратко въведение:
„Посредници за успех в училище“ е програма за интервенция, насочена към овластяване на
подрастващите (12-18 години), изложени на риск от ESL за успех в училище и за постигане на 12 учебни
години. Програмата се популяризира от EPIS - Empresários Pela Inclusão Social (Предприемачи за социално
включване) и други бизнес партньори. „Посредниците за успех в училище“ се счита за основната
програма на EPIS. EPIS е частно финансирана неправителствена организация, създадена през 2006 г. след
„призив за социално включване“ от президента на Португалската република, фокусиран върху
развитието, инкубацията и интернализирането на нови методологии за насърчаване на успеха в
училище, качеството на образованието и системите за обучение, заетостта и професионалното
включване на младите хора.
Местоположение/географско покритие:
През 2018 г. програмата обхвана 258 учебни заведения, разпределени в 44 общини на континента. На
Азорските острови тя обхваща училища в Пико, Сао Мигел и Терсейра.
Методологичен подход:
Методологичният подход на програмата го организира в два блока: система за сигнализиране на риска
на учениците и модел на обучение и овластяване на учениците, с функционален анализ, персонализиран

план за намеса и техники за намеса - обхващащи семейството, училището и териториалната среда.
Програмата се изпълнява от медиатори, за предпочитане с психолог или учител на пълен работен ден,
който следи около 65 ученици годишно. Той се прилага през цялата учебна година с подкрепата на
университетски преподаватели и екип от вътрешни координатори, които също контролират качеството
на процесите.
Необходими ресурси:
Моделът за обучение изисква медиатори на пълен работен ден, които помагат на учениците да развият
меки умения, които ще подобрят техните убеждения, самочувствие, съвестност (организация,
отговорност, упорита работа), отвореност към опит, екстровертност, приятност и емоционална
стабилност. Моделът за намеса предвижда използването на набор от стратегии и техники от когнитивно
и поведенческо естество, които могат да се използват ефективно при консултиране на ученици, за които
се смята, че са със среден риск от неуспех в училище. Програмата включва подобряване на меките
умения на тези ученици въз основа на доказателства, че тези умения предсказват успех в живота. Той
включва също обучение на учители по поведение и управление на конфликти в класната стая.
Продължителност:
Методологическият принцип на тази програма вярва в промяна в жизнения цикъл и програмата е
предназначена да се прилага в продължение на 2 до 3 години. Индивидуалната работа започва с
подходящи работни модули, целящи разработването на персонализирани планове за подкрепа и
мониторинг на учениците и семейството. През следващите две години тези модули се работят
индивидуално или в малки групи.
Валидиране:
През март 2017 г. беше представено проучване на професор Педро Мартинс - кралица Мери, Лондонски
университет, което се фокусира върху данните от 2015 до 2016 г., заключи, че учениците, наблюдавани в
програмата „Посредници за успех в училище“, увеличават вероятността от задържане с повече от 10%
(http://qmulcgr.blogspot.pt/2017/05/cannon-cognitive-interventions-improve.html).
Въздействие:
Резултатите от програмата се измерват чрез увеличаване на степента на успеваемост в училище всяка
година, подобряването и увеличаването на добрите оценки (4 и 5 по скала от 1 до 5), както и самооценка
и оценка за подобряване на некогнитивните умения. Последните резултати в подобряването на
успеваемостта на учениците в програмата са (Резюме на програмите EPIS, 2017):
• 2016/2017: 78% до 86%, в портфолио от 1834 студенти (+ 7,4 п.п.)
• 2015/2016: 72% до 82%, в портфолио от 2451 студенти (+ 9,5 п.п.)
• 2014/15: 60% до 74%, в портфолио от 1127 студенти (+ 14,5 п.п.)
• 2013/14: 59% до 71%, в портфолио от 1541 студенти (+ 12,2 п.п.)
Приложимост:
Уебсайтът на програмата предлага работещи скриптове като пакет от стратегии и техники за намеса,
които могат да бъдат полезни за техническите специалисти в областта на образованието като начин за
повишаване на ефективността на техните интервенции с ученици от 3 -ти цикъл на основно образование.
Сценариите за намеса са достъпни за три области (ученик, семейство, учители в училище), както и раздел
с препоръки за работа в мрежа, включително ключови процедури в медиацията, идентифициране на
местни ресурси, идентифициране на нуждите и намеса, наред с други. Всички скриптове за интервенция
са описани според определена описателна структура: (технически предположения, цели, вид сесия, брой
сесии, периодичност, очаквана продължителност, материали, стъпка по стъпка процедура, препоръки и
противопоказания).

Създател/Автор на дейността
Институция: Group of schools Lousada Oeste – Група на училищата Lousada Oeste
Държава: Португалия
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): -Имейл адрес: -Уебсайт:
http://www.lousadaoeste.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4&Itemid=206
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
República de Jovens (Младежка република)
Вид: проект
Дата: изпълнява се от 2016 г. (победител в първото издание на училището, подходящо за деца през 2018
г.).
Цел на дейността:
Основната цел е да се осигурят необходимите условия за ефективно демократично участие на учениците
в различните области на училищния живот, основано на концепцията за република. Следователно
училището представлява място, където може да се развие гражданското чувство на бъдещите граждани
на демокрацията чрез правила, разработени според основните принципи - Конституцията, основния
органичен закон и правата на човека - свобода, равенство, братство.
Специфичните цели включват: развиване на способност за диалог и работа в сътрудничество с другите;
допринасят за гарантиране на истинското участие на учениците в решенията, които ги засягат; развиват
нагласи и ценности в различните измерения на гражданството; развиват отговорност и креативност;
позволяват откриването на таланти/умения или тяхното търсене; дават възможност за развитие на
различни междусекторни умения; създаване на работни навици в проекта.
Целева група:
Бенефициентите включват всички ученици (1-ви, 2-ри и 3-ти цикъл, което съответства в Португалия на
всички класове от 1-ви до 12-ти). Заинтересованите страни са образователната общност; Издателство
„Лея”; Кметството на Lousada.
Кратко въведение:
Проектът е създаден като част от изпълнението на националния план за насърчаване на образователния
успех и има за цел борба с недисциплинираността, отклоняващото се поведение и липсата на чувство за
принадлежност към общност.
Той имаше за цел да предизвика училищата да се изграждат в структурирана динамика, основана на
концепцията за Република на младите хора, където може да се развие гражданското чувство за бъдещите
граждани на демокрацията. Младежка република, внедрена в училищната институция, се определя от
начина, по който нейните ученици участват в предложените решения и цели, как откриват
необходимостта от сътрудничество, за да свършат работа, да обсъдят важен предмет, да решат нещо,
което си струва да се промени и разработване на клас или училищен проект.
Местоположение/географско покритие:

Португалия, Северен регион, Lousada - група училища Lousada Oeste
Методологичен подход:
Учебният подход към гражданското образование може да приеме различни форми, като разработване на
проекти и дейности по тяхна инициатива, в партньорство със семействата и образуванията, които се
намесват в този контекст, в рамките на отношенията между училището и общността. Не са наложени като
задължителни, на училищата се дава възможност да вземат решение за предложението си като
самостоятелен предмет. В рамките на този проект учениците в класната асамблея избират, договарят и
организират в екипи от 5 до 8 елемента. Класът вече не е представен от традиционния делегат и започва
да има за лидери Ръководствата на всяка сформирана група и нейния максимален представител и избран
от своите връстници. Бордът на водачите се състои от патрулни водачи и ръководител на класа и е един
от централните органи на класа, които имат признаци, като например: размишляват върху проблемите на
класа и управляват конфликтите; непрекъснато ръководство и оформяне на водачите; да се занимава с
училищния път на всеки ученик, за да му осигури средства за напредък; отразяват работата, разработена
от класа в различните изпълнени проекти; и т.н.
Необходими ресурси:
Седмично време с директора на класа и неговите ученици, за разработване на проекти и аудитория;
Екипни/групови съвети (според възрастовата група); Пътеводители; Класни събрания; Асамблеи на
водачи; Пленум от ръководства и съвети по проекти. Ядрени структури в поведението и ориентацията на
автономии, както и в управлението на конфликти и интереси, прилагани в седмично учебно време,
наречено измерение „Communio”. Различните проекти, разработени от студентите, са друг необходим
ресурс. Основните предизвикателства включват културни и поведенчески промени, бавни цикли на
поколения и слабости на семейно ниво.
Продължителност: една учебната година.
Валидиране:
Пленарната среща на ръководствата, състояща се от всички ръководства на класа, директор на училището,
координатор на проектния център, координатори на класните директори и председателя на Асоциацията
на учениците и ръководена от директора на училището, има за основна цел обсъждане и коригиране на
дейностите и предизвикателствата на проекта. Въпреки това няма информация за валидирането на
проекта.
Въздействие: няма информация за валидиране и данни за въздействието на проекта.
Приложимост:
Проектът има потенциал за възпроизвеждане чрез използване на методологията на проекта.

Създател/Автор на дейността
Институция: ADESER II - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Marinha Grande
(Асоциация за икономическо и социално развитие)
Държава: Португалия
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): -Имейл: -Уебсайт: https://adeser2ipss.wordpress.com/

Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
ASAS – Projecto concertado de desenvolvimento de competências pessoais e sociais (Съвместен проект за
развитие на лични и социални умения): Програма за посредничество при конфликти в училищния
контекст)t
Вид: проект
Дата: 2009 г.
Цел на дейността:
Проектът ASAS имаше за цел: да насърчи развитието на лични и социални умения у децата и семействата,
намалявайки/възпрепятствайки рисковото поведение; укрепване на родителските умения с цел
повишаване на превантивния капацитет на домакинствата; засилване на защитните фактори при деца и
млади хора чрез увеличаване на способността им да избягват рисковите фактори.
Целева група:
Основните бенефициенти бяха деца от 3 до 18 години, родители/болногледачи и учители. Основните
заинтересовани страни бяха IDT - Институт по наркотици и наркомании и като партньори Здравният
център на Мариня Гранде; Комисията за закрила на децата и младите хора от Мариня Гранде; PSP Proximity Police; Училищно групиране на Guilherme Stephens; Гимназия Pinhal do Rei; и енорийския съвет
на Мариня Гранде.
Кратко въведение:
Програмата за посредничество при конфликти в училищния контекст в рамките на проекта ASAS имаше
глобален подход към трансформацията на конфликти, съсредоточавайки своята намеса върху
развитието на социални и лични умения за управление на емоциите и развиване на ефективна
комуникация. Интервенцията имаше три направления на действие:
1. окупационни работилници (за деца от 3 до 5, от 6 до 13, от 14 до 18 години);
2. родителски семинари (насочени към развитие на родителски умения за справяне с рискови ситуации
и насърчаване на комуникационни и преговорни умения с млади хора);
3. училищна медиация, в партньорство с училищата E/B 2/3 Guilherme Stephens и средното училище
Pinhal do Rei.
Местоположение/географско покритие:
Guilherme Stephens School Grouping; the Pinhal do Rei High School.
Методологичен подход:
Програмата за медиация при конфликти в училищния контекст, разработена по проекта ASAS, имаше 4
фази на изпълнение, повлияни и основани на „Програма национална медиация Escolar - Orientaciones
para el Diseño e Implementación de Proyectos“ на Министерството на образованието и технологиите на
аржентинското правителство.
• Първа фаза: Диагностика на нуждите (идентифицирайте специфичните проблеми на всяко от
училищата).
• Втора фаза: Повишаване на осведомеността и обучение (екипът от медиатори популяризира
информационни и информирани сесии с ученици, учители, семейства и други преподаватели, отворени
за общността).
• Трета фаза: подбор и обучение на медиатори и изпълнение на програмата.
• Четвърта фаза: оценка на програмата.
Необходими ресурси:

Екип от медиатори, учители (като ръководители на медиатор), екип за обучение на учители и
медиатори.
Продължителност: една учебна година (проектът беше прекъснат след третата фаза).
Валидиране:
Проектът ASAS приключи и Проектът за медиация при конфликти беше прекратен на третия етап. Краят
на финансирането на проекта предотврати неговата приемственост. Изборът и обучението на млади
медиатори приключи, но училищата отговаряха за създаването и прилагането на офиса за
посредничество. Беше насрочено проучване, насочено към училищната общност, за да се оцени
въздействието на програмата върху трансформацията на конфликта в училищния контекст. Въпреки
това няма информация за оценката/валидирането на програмата.
Въздействие: не се оценява.
Приложимост:
Потенциалът за възпроизвеждане не се споменава. Статията „ATAS do V Encontro do CIED - Escola e
Comunidade“ (CIED, 2012) обяснява с някои подробности какво е постигнато във всяка от стъпките на
методологията на програмата.

Създател/Автор на дейността
Институция: Paulo da Gama Schools Grouping
Държава: Португалия
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): -Имейл адрес: -Уебсайт: http://www.aepg.pt/gab-int-pedagogica
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Gabinete de Intervenção Pedagógica (GIP) - Projeto de coadjuvação comportamental (Поведенчески проект)
Вид: проект/практика
Дата: 2013 г.
Цел на дейността:
Общата цел на GIP е да се справи с ежедневните проблеми и да установи стратегии за намеса и борба със
социалното изключване, както и да осигури обучение за различните елементи на образователната
общност и да развие партньорска работа с всички тях. По -конкретните цели включват: намаляване на
броя на дисциплинарните производства; контролиране на прояви на лоша дисциплина; позволяват
придобиване на социални умения; помагат на ученика да разсъждава върху поведението си;
разрешаване на конфликтни ситуации по устойчив и траен начин; предотвратяване на конфликти и
насилие; подобряване на интеграцията на учениците в училищния контекст; диагностицират ситуации на
училищно насилие и подкрепят участващите чрез диалог; намаляване на последиците от конфликти и
насилие върху отпадането от училище и неуспеха в училище; следи феномена на недисциплинираност;

допринасят за подобряване на учебния климат в класната стая; насърчават живота в обществото,
демокрацията и с отговорност. Една от основните оси на действие на GIP е Проектът за поведенческа
коадювация, чиято цел е да регулира проблемните с дисциплината ситуации в класната стая.
Целева група: ученици
Кратко въведение:
GIP, започнал през учебната 2013 г. и е проект, който работи, съвместно с педагогическите и
ръководството на училището, с основната цел да насочва децата/младите хора в търсенето на
разрешаване на техните ежедневни проблеми и създаване на стратегии за намеса за борба със
социалното изключване на учениците и съответно намаляване на нарушаване на дисциплината. GIP се
появи в резултат на програмата TEIP - правителствена инициатива, понастоящем изпълнена в 136 групи
от негрупирани училища/училища, които се намират в икономически и социално неравностойни
територии, белязани от бедност и социално изключване, където насилие, недисциплинираност, отпадане
и неуспех в училище се проявяват най -много. Училищата за стимулиране на ТЕИП да включат в своя
многогодишен план за подобрение образователни и обслужващи структури (какъвто е случаят с Службата
за педагогическа намеса - GIP).
Местоположение/географско покритие:
Географският обхват на TEIP е национален със 136 групи негрупирани училища, разположени в
икономически и социално слаби територии. GIP, анализиран в този доклад, съответства на Паулу да
Гама училищна група.
Методологичен подход:
GIP в Пауло да Гама училищна група е организирана в 4 оси на действие:
1. Присъствие на студенти в офис
• Накарайте ученика да обмисли и изясни ситуацията и дейностите/ задачите, насърчаващи промяната;
• Пристъпете към анализ на задачата, определена от учителя, който е насочил ученика;
• Следете изпълнението на задачата.
2. Провеждане на поведенческа коадювация в класната стая
• Помагайте на учителя при решаването на проблемни ситуации.
3. Сътрудничество с учители и специализирани техници
• Поискайте сътрудничеството на квалифицирани учители и техници, като вземете предвид профила на
ученика и спецификата на ситуацията.
4. Насърчаване на сесии за повишаване на осведомеността и/или дейности, популяризирани в
училищното пространство
• Повишаване на действията и/или дейностите в партньорство с EPIS;
• Създайте портфолио от ученици ментори, които активно си сътрудничат в промяната на нагласите и
ценностите си към своите връстници.
Необходими ресурси:
Психолог, който да координира проекта.
Продължителност: по време на учебната година.
Валидиране: няма информация за валидирането на този проект.
Въздействие:
Докладът на GIP (2016/2017 г.) представя въздействието на провеждането на поведенческа коадювация
в класната стая, като измерва разликата между броя на дисциплинарните отсъствия, прилагани преди и
след влизането в проекта за поведенческа коадювация.
През 2016/2017 г. в този проект бяха включени 4 класа, което представлява намаление с два класа в
сравнение с предходната година. Според доклада това намаление отразява усилията, положени за

преодоляване на поведенческите проблеми. Въздействието на проекта отразява 64% разлика между
броя на дисциплинарните отсъствия преди и след участие в проекта.
Приложимост:
Няма информация за възпроизводимостта на GIP. Въпреки това TEIP предлага информация в своите
насоки за изготвяне на многогодишния план за подобрение.

Добри практики от Румъния
Създател/Автор на дейността
Институция: Centrul de Resurse Juridice
Държава: Румъния

Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо): Координатор на проекта
„Качество в образованието чрез медиация и възстановителни практики“

Имейл адрес: office@crj.ro
Уебсайт: http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-ineducatie-prin-mediere-si-practicirestaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-sipractici-restaurative/
https://www.edumanager.ro/proiect-privind-aplicarea-medierii-si-practicilor-restaurative-insituatii-de-violentain-scoli-la-final/ https://issuu.com/crjromania/docs/raport_de_studiu_final_37259_ http://www.crj.ro/cursuride-formare-pentru-personalul-din-sistemul-de-educatie/
Представяне на дейността
Заглавие на дейността: Проект „Качество в образованието чрез медиация и възстановителни практики“
Вид:
Европейски проект за образование и възстановителни практики. Проектът „Качество в образованието чрез
медиация и възстановителни практики“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Секторната
оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г. в партньорство с Министерството на
образованието, научните изследвания, младежта и спорта.

Дата: проектът се изпълнява между ноември 2010 г. и октомври 2012 г.

Цел на дейността:
Проектът имаше за цел да развие уменията на участниците (учители, възпитатели, училищни инспектори)
да реагират по подходящ начин на конфликти и насилие в училищата, както и да насърчи и установи
хармоничен климат на съвместно съществуване в образованието, основан на оценяване на
разнообразието, борба с дискриминацията и равни възможности, комуникация, консултации и участие.
Дейностите, включени в проекта, имаха за цел да предоставят на учителите достъп до качествено начално
образование и обучение. Освен това, една от дейностите по проекта беше фокусирана върху провеждане
на проучване за развитието в областта на проявлението и борбата с насилието в училищата в района на
Букурещ Илфов с препоръки за действие и формулиране на предложения в областта на образователните
политики.
Целева група:
Директори, членове на съветите на директорите, училищни съветници и ученици от образователните звена
в университета, разположени в Букурещ-Илфов
лекари, родители и училищни инспектори, представители на Министерството на образованието и научните
изследвания.
Кратко въведение:
Проучване, проведено от Световната здравна организация през 2007 г., показва, че училищата в Румъния
са на второ място в класацията, която включва 37 държави по отношение на насилието.
Над 70% от румънските ученици признават, че се страхуват от агресивното поведение на своите съученици.
Над 4000 случая на насилие, консумация на алкохол, дискриминация и кражба са регистрирани през 2011
г., между март и май в румънски училища, според информация, публикувана от MECTS в началото на юни.
В този проект акцентът е върху възстановителните практики и медиацията като модели за разрешаване на
конфликти в училище.
Възстановителните практики и медиацията са модели на намеса, чрез които хората, участващи или
засегнати от конфликти, се срещат, за да анализират проблемите, да изразят своите мнения и нужди, за да
намерят заедно най -добрите решения за разрешаване на конфликти и отстраняване на страничните
ефекти от конфликтите.
В продължение на две години чрез този проект мрежа от 12 образователни звена от региона БукурещИлфов експериментално прилага медиация и възстановителни практики като методи за намеса в ситуации
на конфликт и насилие.
Местоположение/географско покритие: Букурещ, Илфов
Методологичен подход:
Проектът допринесе за популяризирането на нови методи за намеса в ситуации на конфликт и училищно
насилие, за увеличаване на информацията за европейските практики в областта на превенцията и борбата
с насилието и конфликтите в училищата, както и за развитието на консултиране и посреднически услуги в
училищата.
Проектът се състоеше от поредица от курсове за студенти по теми като:
Равни възможности и недискриминация
Управление на конфликти по възстановителен начин
Разнообразие и социално сближаване
Комуникация и лидерство
Устойчиво развитие и активно гражданство
Програмите за обучение на учители, насочени към развиване на уменията на участниците, за да реагират
адекватно на конфликтни ситуации и насилие в образователните институции. Прехвърлянето на

европейски опит чрез обучители във Великобритания позволи на участниците да разберат и разберат
ползите от решаването на конфликтни ситуации чрез медиация и възстановителни практики, в сравнение
с подхода, фокусиран върху наказателните мерки.
Необходими ресурси:
Човешки ресурси (експерти, участващи в изпълнението на проекта, ученици, записани в дейностите по
проекта, сътрудници).
Материални ресурси (работно пространство, оборудване и консумативи).
Информационни ресурси (подходяща информация за вземане на добри решения).
Времеви ресурси (наличност на време за изпълнение на дейностите по проекта).
Финансови ресурси (организационни средства и привличане на средства).
В началото на изпълнението на проекта организациите са наели няколко души като: експерт по връзки с
обществеността и комуникация, координация на проекта, изследователи и др.

Продължителност: 2 години изпълнение на проекта (септември 2010 г.- октомври 2012 г.)

Валидиране:
Новите методи и техники, предложени за прилагане в образователната среда, отвориха нов хоризонт за
участниците, които смятаха за абсолютно необходимо да разширят своите знания и приложение към
цялата образователна система в Румъния.
"Успешно използвахме възстановителни практики в училище и дори въведохме в училищните разпоредби
и модели на намеса, които да се използват винаги, когато е необходимо, преди да ни насочат към
прилагането на санкция. Препоръчваме този проект да продължи и да се обучават все повече учители
относно възстановителните практики “, спомена М. Гаппар, училищен съветник в Теоретичната гимназия„
Михаил Когълничану “.
"Като директор на образователен център, медиацията и възстановителните практики ми помогнаха да
разбера по -добре и да разреша конфликтите между служителите. Прилагайки възстановителни принципи,
използвайки въпроси като <Какво мислите? Какво почувствахте? Какви са вашите нужди>, ние можеше да
види, че броят на конфликтите между училищния персонал е намалял. По този начин тези възстановителни
практики могат да се прилагат успешно за всяка конфликтна ситуация, не само в онези ситуации, в които
участват само ученици ", каза директорът A. Греаву, от Техническия колеж" Димитрие Леонида “ в Букурещ.

Въздействие:
По време на учебните дейности почти 50 души (директори, членове на бордовете на директорите и
училищни съветници) от 12 образователни звена в Букурещ - регион Илфов участваха в периода май - юни
2011 г. в курсове за обучение, които разглеждаха актуални проблеми за текущите нужди и
предизвикателствата на образователната система: управление на разнообразието, управление на
участието и управление на конфликти.
Почти 50 ученици на възраст между 16 и 19 години от над десет училища в Букурещ и Илфов участваха
между октомври и декември 2011 г. в курсове, организирани от Центъра за правни ресурси (CRJ) в рамките
на проекта „Качество в образованието чрез медиация и възстановителни практики“.
10 информационни сесии, проведени в пет звена за предуниверситетско образование в Букурещ и Илфов
област, над 400 участници (ученици, училищни съветници, учители, директори, борд
членове) и централна тема на дискусия: борба и предотвратяване на конфликти и насилие в училищата
чрез използване на възстановителна медиация и практики.
Приложимост:
Дейностите, направени чрез проекта, като презентации, гледане на образователни филми, форум театър,
семинари и дебати, се основаваха на конкретни случаи на насилие в румънските училища, всички с цел
запознаване на учениците и учителите с медиационни техники и възстановителни практики (репаративни).
Тези аспекти позволиха на участниците да научат други начини за разрешаване на конфликт, освен
физическа или вербална принуда. Дейностите бяха практически, базирани на казуси, подкрепени от
международни експерти, причини, поради които те могат лесно да бъдат прехвърлени в други училища и
контекст.
Моделите за намеса, предложени от Центъра за правни ресурси (CRJ) - медиация и възстановителни
практики - носят реална промяна в образователната среда, тъй като акцентът е върху поемането на
отговорност, възстановяването на отношенията между страните, което допринася за намаляване на нивата
на стрес, негодувания и създаване на приятелска среда в училищата.

Създател/Автор на дейността
Институция: Ръководствата бяха публикувани в резултат на проекта „Бъдещето започва в училище“,
стратегическо партньорство между представителството на УНИЦЕФ в Румъния и Министерството на
образованието, научните изследвания, младежта и спорта.

Държава: Румъния

Позиция и роля на сътрудниците: Автори на ръководството: Gheorghe Sarau, univ. Доктор в катедрата по
романски език и литература (Университет в Букурещ) и съветник по ромския език и ромското малцинство
(Министерство на образованието, научните изследвания, младежта и спорта - Главна дирекция
„Образование на езиците на малцинствата, връзки с парламента и социалните партньори“) и Елена Раду,
училищен посредник и романски език и история.
Имейл адрес:

Уебсайт: http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-mediatoriiscolari-pentrucomunitati-cu-romi-2011.pdf http://isjiasi.ro/index.php/management/minoritati-nationale/documentespecifice/355mediere-scolara
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Mic ghid de lucru pentru mediatorii școlari (pentru comunități de romi) - Ръководството на училищния
медиатор в Румъния (за ромски общности)
Вид: ръководства за училища/помощни ресурси за учители и училищни медиатори.

Дата: ръководствата са публикувани през 2011 г.

Цел на дейността:
Тези насоки бяха публикувани като част от проекта „Бъдещето започва в училище“, който някога имаше
за цел да намали явлението отсъствия и отпадане от училище, а също и да насърчи ролята на училищния
медиатор. Освен това насоките се стремят да подкрепят учители и възпитатели, които работят с ромски
общности, особено за интегрирането на ромските деца в училище, като им предлагат съвети и препоръки,
полезни за успех в този процес.

Целева група:
Ръководствата са адресирани до учители, училищни медиатори, възпитатели, родители и училищни
инспектори, изследователи, всеки, който се интересува от подкрепа на ромските общности.
Кратко представяне:
В средата на 2010 г. УНИЦЕФ стартира, в партньорство с Министерството на образованието, научните
изследвания, младежта и спорта и Института по образователни науки, кампанията „Бъдещето на децата
започва в училище“ (по-късно наречена „Хайде на училище!“ Кампания за участие в училище). с цел да
върнем децата в училище и да им помогнем да завършат задължителното образование.
Проектът се намесва в общности с висок процент на отпадане и отсъствие на деца и включва действия,
насочени към три нива на общността:
- на ниво семейства
- на ниво образователни единици
- на ниво общност
В допълнение към компонента за обучение на училищни медиатори във всяка участваща общност,
проектът имаше за цел да развие педагогически ресурси за по -задълбочено разбиране на ромската
общност, но също и ролята на училищния медиатор.
В резултат на този проект и кампании бяха публикувани през 2011 г. два ръководства за учители, които
работят с ромски общности. Оттогава ръководствата са достъпни онлайн. Всеки, който се е сблъсквал с
проблема, свързан с интегрирането на ромските деца в училищата, може да използва този ресурс в
своето преподаване и дидактически подходи.
Местоположение/географско покритие: кампанията беше успешно приложена в 38 общности в 16
окръга, като продължи през учебната 2011-2012 година в 141 училища в 37 окръга, а през учебната 2012-

2013 година в 100 общности, като по този начин обхвана 10% от общностите на страната, съставляващи
критична маса с потенциал за разширяване на национално ниво.
Методологичен подход:
Насоките са част от няколко ресурса, достъпни онлайн и написани от Георге Сарау и Елена Раду. Насоките
разглеждат проблема с ромската общност, която по различни причини (социални, икономически,
исторически) среща трудности при интегрирането на ромските деца в училищата. Насоките съдържат
информация за:
-статутът на училищен медиатор в Румъния между 1990-2011 г.
-Панорама на образованието за Рома; Постижения и предизвикателства
- работни листове и ресурси за училищни медиатори
- начини за работа с предучилищна възраст / ученици и ромската общност
-ролята на училищния медиатор (компетенции и отговорности)
Ръководствата разработват конкретни действия относно начините на работа с възпитатели / родители и
училищни медиатори. За ефективността на ръководствата авторите използват някои често срещани
ситуации и свързани с тях действия, въпроси, които като цяло - срещат учители, работещи в
образованието за ромски деца.

Необходими ресурси:
Човешки ресурси (експерти, участващи в изпълнението на проекта, силни публични и частни партньори);
Материални ресурси (работно пространство, оборудване и консумативи);
Информационни ресурси (подходяща информация за вземане на добри решения);
Времеви ресурси (време за изпълнение на дейностите по проекта);
Финансови ресурси (организационни средства и привличане на средства).

Продължителност: 1 година
Валидиране:
Като част от „Хайде на училище!“ кампания, УНИЦЕФ е имал интервенции на три нива: училище,
семейство и общност. Интервенциите на училищно ниво имаха за цел да превърнат училището в
приветлива среда за децата, като обучават училищни медиатори, директори и учители да адаптират стила
си на работа към нуждите на всеки ученик. На семейно ниво целта беше да се засили връзката на
родителите с училището, да се включат в училищния живот на децата им и да се осигури подкрепа на
родителите чрез консултиране и индивидуални дискусии. Намесите на общностно ниво имаха за цел да
повлияят и мобилизират членовете на общността да се включат и подкрепят семейства, чиито деца са
изложени на риск от отпадане от училище.
Въздействие:
Резултатът и въздействието на интервенциите през учебната 2011-2012 г. в сравнение с предходната
учебна година бяха допълнени със следните данни: - 80% от децата, изложени на риск от отпадане от
училище, продължиха да посещават училище, подобрявайки посещаемостта си в училище; - 83% от
всички деца, дошли на училище поне за един ден в края на учебната година, а 66% от тези деца
подобриха успеваемостта си в училище и преминаха класа; - средно процентът на участие се е увеличил с
60%.

Приложимост:
Ръководствата могат да се използват от всеки, който се интересува от темата. Като ресурс, достъпен
онлайн, информацията от ръководствата може да бъде изтеглена и приложена във всяка
общност/училище, което разглежда тези проблеми. Ръководствата са удобни за потребителя,
съдържанието е ясно и практично, лесно за следване и разбираемо.

Създател/Автор на дейността
Институция: Inspectoratul Școlar Județean Suceava/ Suceava County School Inspectorate

Държава: Румъния

Позиция и роля на лицето, което представя практиката: Coordinator of the R.E.S.P.E.C.T project

Имейл адрес: isjsv@isj.sv.edu.ro
Уебсайт: https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/07/25/r-e-s-p-e-c-t-rezultatele-unuiproiect-deresponsabilizare-sociala/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://issuu.com/tatianavintur/docs/respect_isjsv_20
Представяне на дейността

Заглавие на дейността: R.E.S.P.E.C.T. project
Вид:
Проект за социална отговорност, превенция на насилието в училищната среда.
Дата:
The R.E.S.P.E.C.T. кампанията за предотвратяване на насилието беше започната през 2015 г. и с течение на
времето проектът разнообрази дейностите си, отговаряйки на образователните потребности на децата в
окръг Сучава.
Цел на дейността:
Целта на проекта е да се предотврати тормозът и насилието в училищната среда чрез създаване на
хармонична, приобщаваща образователна среда, така че всеки ученик да се чувства насърчен,
мотивиран, в безопасност, да проявява отговорно способността да управлява емоциите си чрез
толерантно, недискриминационно отношение, като общува активно, уверено и без насилие.

Целева група: преподаватели, учители, ученици, родители.
Кампанията събра институции с основна роля в образованието, местни и окръжни публични власти,
неправителствени организации: Полицейски инспекторат на окръг Сучава, Център за превенция, оценка и
консултиране на наркотици, Главна дирекция „Социално подпомагане и закрила на детето“, Асоциации
на родители, Организация „Спасете децата“, Асоциация по проекти „Про Европа“, местни медии:
Monitorul de Suceava, NewsBucovina, Bucovina TV.
Кратко представяне:
Насилието е актуален проблем на нашето общество, което оказва влияние върху акта, извършен в
институционализирана рамка
Насилието между учениците е най -разпространената форма на насилие в училище, представена от
словесно насилие като кавги, конфликти, обиди, заплахи, сплашване, тормоз, подигравки, обиди; тя се
явява като „обикновена“ проява, а понякога и толерирано поведение.
Историята на R.E.S.P.E.C.T. - проект за социална отговорност, превенция на насилието в училищната
среда, започнал от образователните потребности на детето и допринася за хармонизирането на
образователния климат, сърцето и душата на училището, зачитането на разнообразието,
сътрудничеството и комуникацията, доброто- необходими за успеха в училище.
Чрез тази кампания, както учениците, така и учителите и родителите имаха възможността да работят
заедно и да научат нови техники и методи за борба с насилието в училищните практики чрез: медиация,
комуникация, превенция, които с времето ще доведат до ненасилствен манталитет.
Местоположение /географско покритие:
Проектът се изпълнява в окръг Сучава (в селските и градските райони).
Методологичен подход:
The R.E.S.P.E.C.T. отговаря на образователните потребности на учениците чрез неформален подход към
образованието, по сложен начин - седем допълващи се, съгласувани области, които са начини за
превантивни действия за намаляване на насилието в училищата.
R идва от разум и отговорност
E идва от едюкейшън
S идва от солидарност
P идва от превенция
E идва от емоция
C идва от свързване
Т идва от толерантността
Необходими ресурси:
Човешки ресурси (експерти, участващи в изпълнението на проекта, ученици, записани в дейностите по
проекта, сътрудници).
Материални ресурси (работно пространство, оборудване и консумативи).
Информационни ресурси (подходяща информация за вземане на добри решения).
Времеви ресурси (наличност на време за изпълнение на дейностите по проекта).
Финансови ресурси (организационни средства и привличане на средства).

Продължителност:
The R.E.S.P.E.C.T. кампанията за предотвратяване на насилието беше започната през 2015 г. и с течение на
времето проектът разнообрази дейностите си, отговаряйки на образователните потребности на децата в
окръг Сучава.
Валидиране:
"През последните пет години хиляди ученици от училища в Сучава бяха включени в промоционални
дейности на седемте компонента, защото осъзнаха важността на осигуряването на приятелски училищен
климат, в който да се чувствате в безопасност. Всеки компонент представлява предизвикателство в
борбата срещу насилието в училищната среда и отправна точка във всички дейности, започнати на
училищно ниво.Кампанията RESPECT е мощен двигател, който допринася за създаването на
жизнеспособни стратегии за превенция на насилието в училищата, истински модел на добри практики,
които си струва да се следват на национално ниво, кампания, в която училищата в страната биха могли да
станат надеждни партньори за постигане на целите на кампанията. "(проф. Луминита Добреа - Средно
училище Corocăiești)
"Наистина ми хареса да участвам в кампанията RESPECT и тази година. Това е проект, в който всеки от нас
може да намери своето място, когато иска да направи нещо, така че светът около нас да стане по -добро
място за всички нас. често се казва, че ние, децата и младите хора днес, ще променим света и вярвам, че
можем да направим това. Просто трябва да започнем от промяна на начина, по който виждаме и
слушаме хората около нас, тоест промяна в манталитета. И всичко това може да се случи, ако всички
участвахме в подобни кампании. "(Дари Евелина-Юстина, 14 години, Технологична гимназия„ Василе
Кочеа ", Молдова).
Въздействие:
40 000 ученици от 180 училища в окръг Сучава бяха преки бенефициенти на дейностите по проекта;
1500 учители улесниха неформалното обучение в извънкласни дейности;
4000 родители участваха в действията по проекта.
Намаляване на случаите на насилие в училищната среда чрез подобряване на поведението и нагласите
по отношение на уважението, борбата с дискриминацията и т.н.
Приложимост:
Неформалният учебен опит на R.E.S.P.E.C.T. може да бъде прехвърлен във формален контекст - социалночовешки дисциплини, консултиране и насоки чрез адаптиране и прилагане в ежедневието на
подобрените ключови компетенции.

Създател/Автор на дейността
Институция: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara
Hunedoara County Centre for Resources and Educational Assistance

Държава: Румъния
Длъжност и роля на сътрудник: Координатор на проекта

Имейл адрес:

Уебсайт:
https://cjraehd.ro/wpcontent/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%99icombatereaviolen%C8%9Bei-prin-peer-mediation https://www.youtube.com/watch?v=RIOQCdg24oU

Представяне на дейността

Заглавие на дейността: Предотвратяване и борба с насилието чрез проект за медиация между връстници

Вид: превенция и борба с насилието в училищната среда, посредничество при конфликти в училищната
среда
Дата: проектът стартира през 2015 г. и продължи до 2019 г.
Цел на дейността:
Основната цел на изпълнението на този проект е предотвратяване и борба с насилието в училищната среда
на ниво окръг Хунедоара. Следователно целта на проекта е предотвратяване и борба с насилието на
училищно ниво чрез прякото участие на учениците в действия за медиация при конфликти.
Целева група:
Проектът е адресиран до учители и ученици в гимназиалните и средните класове. Непряк бенефициент е
училищната общност.
Кратко представяне:
Когато обсъждаме конфликти, ограничения и изисквания в училищната среда, училищата не са изключение,
тъй като много спорове между деца се водят ежедневно.
Специален начин за борба и предотвратяване на насилието в училище е посредничеството при конфликти.
Междинното посредничество, като техника на преговори, е един от най -ефективните начини за справяне с
конфликти, когато те се появят. Още по -важно е, когато говорим за конфликти между децата.
Следователно борбата с насилието чрез връстническа медиация се превърна в нарастващ начин, приет в
румънското училище, особено след като беше установено, че много по-ефективно е тази медиация да се
упражнява от медиатори на същата възраст.
Местоположение /географско покритие: Окръг Хунедоара

Методологичен подход:
За да се приложи конкретна програма в това отношение, първата стъпка в изпълнението на проекта имаше
за цел да подбере подходящите хора (учители и ученици), които да участват в процеса на посредничество.
Следователно основната дейност в рамките на проекта се състои в формирането на екипи за
посредничество с връстници, съдържащи минимум 2, максимум 6 студенти доброволци и учител координатор, на ниво клас.
Екипът за медиация на връстници се различава от другите видове групи за медиация за разрешаване на
конфликти с това, че медиаторите са ученици и се намесват в конфликти, породени от връстници.
В този случай ролята на екипите за посредничество от връстници е да се намесват всеки път, когато в
груповия клас конфликт ще избухне между съученици или между съученици и други ученици в училището,
за да се намали или унищожи конфликта. Екипът за медиация на връстници е екип за интервенция, избран
от факта, че може да се намеси незабавно и дори има възможност да предотврати ескалирането на някои
конфликти. Учениците, които участват в действия по медиация, се намесват в групата ученици от класа, към
който принадлежат, те са тези, които познават най -добре съучениците си, но и между съучениците и
другите ученици в училището.
Необходими ресурси:
Човешки ресурси (експерти, участващи в изпълнението на проекта, ученици, записани в дейностите по
проекта, сътрудници).
Материални ресурси (работно пространство, оборудване и консумативи).
Информационни ресурси (подходяща информация за вземане на добри решения).
Времеви ресурси (наличност на време за изпълнение на дейностите по проекта).
Финансови ресурси (организационни средства и привличане на средства).

Продължителност:
Проектът стартира през 2015 г. и имаше пет издания до 2019 г., когато беше спрян поради пандемичната
ситуация.
Валидиране:
Следвайки този проект, учениците, придобили умения за медиация при конфликти, могат да продължат
този процес дори след приключването му. Освен това учениците и преподавателите от персонала,
участващи в този проект, също могат да станат обучители - ресурс за други ученици, за следващото издание
или за други проекти.
Въздействие:
Осъзнаване на учениците и научаване на ролята, която могат да играят в посредничеството при конфликти.
Медиацията между връстници в училищната среда означава, че едно училище ще се възползва от
допълнително предимство, за да получи по -подходяща атмосфера за развитието на образователния
процес.
Основните промени ще се видят в: предотвратяване на напрегнати ситуации, включително тормоз;
управление на конфликтни ситуации; справяне със съществуващи конфликти и преодоляване на блокажи и
ключови моменти, породени от прекалена гордост.
Приложимост:
Екипът за медиация на връстници се различава от другите видове групи за посредничество в конфликти, в
които медиатори са ученици и се намесват в конфликти, породени от техните връстници. Идеята на проекта
може да бъде възпроизведена и лесно приложена и в други окръжни центрове за ресурси и образователна
помощ. Необходимите ресурси не са толкова много, тъй като проектът се основава на доброволна дейност,
но въздействието на проекта се вижда в ежедневната училищна дейност и околната среда.

Добри практики от България
Създател/Автор на дейността
Институция: Център за междуетнически диалог и толерантност AMALIPE

Страна: България
Длъжност и роля на сътрудник: Образователен отдел

Имейл адрес: edu@amalipe.com; amalipe.edu@gmail.com
Уебсайт: http://www.amalipe.com
Представяне на дейността

Заглавие на дейността: “Всеки ученик може да бъде победителr”
Вид: дългосрочна национална програма
Дата:
Дейността е стартирала през 2015 г.
Цел на дейността:
Насочена към предотвратяване на отпадането на деца, особено роми в задължителна училищна възраст.

Целева група:
Програмата е насочена към родители, учители и директори на училища, които трябва да помогнат на
учениците да намерят в какво са добри и как да се представят най -добре в тези области и да развият
допълнително своите умения и знания. Инициативата е подкрепена от фондовете „Доверие за социални
постижения“.
Кратко представяне:
Дейностите по проекта имат за цел да разрешат предизвикателството на големия брой отсъствия,
ниските оценки в училище, липсата на участие на родителите в училищния живот и управлението на
училищната структура. Проектът също така предвижда дейности за развитие на устойчива социална
среда и за промяна на общественото мнение в подкрепа на качеството на образование и
образователната интеграция на ромските деца. Разпространени са нови материали в областта на
междукултурното образование и наръчници за подобряване на работата на родителските клубове и
училищните парламенти. Тези дейности се извършват от 2015-2017 г.
Местоположение /географско покритие:
Проектът е иницииран в северна централна България и се разпространява в цялата страна.
Методологичен подход:
Програмата засилва следните елементи:

- Работа с ученици - организиране на обучение за изграждане на капацитет на ученическия парламент,
кампания за провеждане на обучение с младежки клубове.
- Работа с родители - увеличаване на капацитета на родителските клубове, обучения за председател на
родителските клубове, „Родителите учат родителите“.
- Работа с учители - увеличаване на капацитета на учителите, като се използва моделът „Учене чрез
споделяне на опит“, организиране на конференции в общините, провеждане на онлайн обучение за
работа в мултикултурна среда; обучение на учители по избираемия курс „Етнически фолклор - ромски
фолклор“, провеждане на национална конференция.
- Систематични промени и подобрения в качеството на образованието на ромските деца чрез
привличане на училищата за участие в семинари и обучения.
Необходими ресурси:
Необходимо е сътрудничество между училища, ученици, родители, както и партньори, за да се изпълнят
всички дейности. Всички страни трябва да са запознати с методологичния подход, за да бъдат успешно
възпроизведени.
Продължителност:
Това е двугодишна програма (2015-2017). Втората фаза на програмата се прилага от октомври 2017 г. до
септември 2020 г.
Валидиране: почти 1500 ученици взеха участие в ученическите парламенти в училище, близо 1400
родители бяха включени в родителските клубове и почти 2500 учители участваха в семинари, обучения и
други инициативи. Всички целеви групи са увеличили своите компетенции и са в състояние да решават
конфликти и проблеми на всички училищни нива.
Въздействие:
Програмата допринесе за положителното въздействие и привлече интереса на ромските деца и
родители към учебния процес. Той също така даде възможност на родителите и тяхното участие в
училищния живот на децата им. Почти 1500 ученици взеха участие в ученическите парламенти в
училище, близо 1400 родители бяха включени в родителските клубове и почти 2500 учители участваха в
семинари, обучения и други инициативи. Проектът допринесе за системната промяна и осезаемо
подобряване на качеството на образование за ромските деца.
Приложимост:
Първата фаза на проекта беше изключително успешна, затова беше започната втора фаза. Общо 200
училища, разположени в цялата страна, участваха в дейности. За по-нататъшно приложение може да се
организират информационни кампании за продължаване на инициализацията и устойчивостта на този
модел.

Създател/Автор на дейността
Институция: 1.СУ “Пенчо П. Славейков“
Държава: България
Позиция и роля на лицето, което представя практиката /директор, педагогически съветник, др./ Училищен
психолог
Имейл адрес: sofia_1sou@abv.bg

Уебсайт: http://1sousofia.org/
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Кампания на Ученическия съвет под надслов „ Стани училищен медиатор “
Вид: практика
Дата: през периода септември-октомври 2020 година
Цел на дейността:
Кампанията „Стани училищен медиатор“ е доброволческа инициатива, която използва метода „peer
mediation“ и цели да създаде пространство в училище, където учениците чрез посредничеството на
обучени връстници бързо и ефективно да решават противоречията по между си във взаимна полза. Идеята
за кампанията идва от едно проучване в училище, което показва увеличаване на междуличностните
конфликти между учениците, които приключват с насилие, както и това, че налагането на санкции е
остарял и неработещ метод за справяне с агресията. Необходими са актуални, работещи подходи, които
насърчават разрешаването на споровете по конструктивен начин и допринасят за психичното здраве на
учениците и за тяхната лична удовлетвореност, че сами са намерили решение на проблема. Такъв метод е
медиацията, където учениците сами и доброволно работят по конфликтите си и се учат да носят
отговорност за поведението и за изборите си.
Целева група:
Кампанията е адресирана към учениците от 8 до 11 клас и е част от превенцията на насилието сред
учениците в 1. СУ. Преките участници са 10 ученици от Ученическия съвет като организатори, 15 ученици
от клуба по училищна медиация, като обучители, 15 ученици от гимназиален етап като медиатори и
училищният психолог като обучител. Активно участват като доброволци и организатори всички класни
ръководители от гимназиален етап. Работата на училищните медиатори продължава и при обучението от
разстояние в електронна среда.
Кратко въведение:
Ученическият съвет организира кампанията под надслов „ Стани училищен медиатор “ като част от
превенцията на насилието сред учениците в 1. СУ и цели промяна в подхода за справяне с агресията в
училище чрез активно участие на самите ученици като доброволци –медиатори и като договарящи се
страни в ситуации на междуличностни конфликти. Крайната цел на кампанията е да се създаде
пространство за бързо и ефективно решаване на противоречията между учениците във взаимна полза и с
това в дългосрочен план да се подобри психологическият климат в 1.СУ. Очакванията на доброволците са
да бъде предоставена помощ на учениците в риск и те да бъдат предпазени от последващите усложнения
при агресивното решаване на конфликтите по между им. Идеята за кампанията идва от едно проучване в
училище, което показва увеличаване на междуличностните конфликти между учениците, които
приключват с насилие, както и това, че налагането на санкции е остарял и неработещ метод за справяне с
агресията. Необходими са актуални, работещи подходи, които насърчават разрешаването на споровете по
конструктивен начин и допринасят за психичното здраве на учениците и за тяхната лична удовлетвореност,
че сами са намерили решение на проблема. Такъв метод е медиацията, където учениците сами и
доброволно работят по конфликтите си и се учат да носят отговорност за поведението и за изборите си.
Кампанията се проведе в периода септември- октомври 2020 година.

Местоположение/ географско покритие: София, 1.СУ“Пенчо П. Славейков“
Методологичен подход: Използван е методът „ Връстници обучават връстници“
Необходими ресурси:
Необходими човешки ресурси : обучители и ученици, които доброволно осъществяват медиацията.
Необходими материални ресурси: защитено обзаведено пространство в сградата на училището, където да
се осъществява медиацията, канцеларски и офис консумативи.
Училището като институция трябва да осигури съответното нормативно основание за осъществяване на
училищната медиация.По време на осъществяване на дейността не са забелязани съществени
предизвикателства, свързани с половата идентичност.
Продължителност:
Кампанията е с продължителност два месеца, но дейността на обучените училищни медиатори като
доброволци в училище е дългосрочна.
Валидиране:
Заключителните анкети за удовлетвореност на участниците в кампанията показват пълно покриване и
надминаване на очакванията от дейностите при учениците.
Въздействие
Конкретни ползи от кампанията :

Създаде се пространство в училище за доброволно и ефективно решаване на спорове и конфликти
между учениците.

Намаляха случаите на конфликти, които завършват с насилие между учениците в училище.

Намаляха отсъствията по неуважителни причини поради подобрения психологически климат в
училище.
 Засили се интереса на учениците от 1.СУ към участие в доброволчески каузи и граждански
инициативи.
Приложимост:
Създаването и утвърждаването на пространство в училище за доброволно и ефективно решаване на
спорове и конфликти между учениците по метода „ Връстници обучават връстници“ , както и ежегодното
обучаване на двама представители от класовете, които да помагат на класните ръководители при
решаване на междуличностните конфликти в класа, ще осигури мултиплицирането на ефекта от
кампанията.

Създател/Автор на дейността
Институция: 122. Иновативно основно училище “Николай Лилиев“ /ИОУ/, гр. София
Държава: България
Позиция и роля на лицето, което представя практиката /директор, педагогически съветник, др./ училищен психолог на 122. ИОУ
Имейл адрес: 122ou@122ou.com
Уебсайт: https://122ou.com/
Представяне на дейността
Заглавие на дейността: Практика, прилагана в училището (без да са описани формалните дейности,
свързани с документи) при случаи на системно нарушаване на правилата и дисциплината от ученици.
Вид:
Алгоритъм (протокол) за дейности при системно нарушаване на правилата и дисциплината от ученици.
Дата: Дейността се осъществява системно от 2018/2019 учебна година.
Цел на дейността: подобряване на функционирането на ученици с особености в поведението в
училищна среда.
Целева група:
Ученици, родители, учители, училищно ръководство
Кабинетът за психологическо консултиране към община “Лозенец“; специалисти, външни за
институцията(в общността) в съответствие с нуждите на ученика и семейството; Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/; инспектор Детска
педагогическа стая /ДПС/; Отдел „Закрила на детето“ /ОЗД/ към Дирекция „Социално подпомагане“
/ДСП/
Кратко въведение:
Описано в заглавието на дейността
*конкретизиране на периода на провеждане е невъзможно, поради използване на долуописаното като
алгоритъм, който се прилага в множество случаи:
С ученика провежда разговор класният ръководител. Добра подкрепа в тези разговори са правилата
на класа, които в класните стаи са презентирани нагледно по подходящ за възрастта на учениците
начин (правилата се изработват от учениците или се актуализират в началото на всяка учебна
година).
Класният ръководител провежда разговор с родител, който бива уведомен за поведението на
детето му и договаря с него подходящи дейности за подобряване на функционирането на ученика
в училищната среда.
Съдействие, при поискване от класния ръководител, оказват заместник директор, директор,
учители, училищен психолог. Те се включват в разговорите с ученика и неговите родители при
нужда. Основен фокус на тези дейности е уточняване на дейностите на всички участници с ученика,
изясняване на гледните точки на всички участници относно проблемното поведение. Важен акцент
е да се уеднаквят изискванията към ученика от страна на училището и от страна на семейството.
Изследването на гледната точка на ученика дава важни насоки за подхода към него.
В някои от случаите училищният психолог провежда отделна консултативна среща с родителите, на
която се търсят причините за неприемливото поведение. Уточняват се дейности, които извършва

психолога (наблюдение на ученика в учебни часове и междучасия; обратна връзка към родител от
наблюденията; съвместни действия с учителите; индивидуални консултации с ученика).
Продължителността на периода, през който се провеждат индивидуалните консултации зависи от
повлияването на поведението на ученика. При значително подобряване, те се преустановяват, като
се провежда и заключителна среща с родител. Подчертава се възможността при нужда
консултирането от психолога да се възобнови. През целия период на консултиране често се налага
психологът да изпълнява медиаторски функции между училището, семейството и услуги в
общността, които биха били в помощ на семейството.
При нужда от консултиране на семейството или ученика, която касае разнообразни проблеми извън
функционирането на ученика в училище, семейството бива насочено към кабинета за
психологическо консултиране към община “Лозенец“, както и към подходящи други специалисти. В
тези случаи сме медиатори между семейството и услугите, често се налага да преодоляваме
предразсъдъците на семействата относно подобен вид подкрепа.
При по-тежки прояви и проблеми (девиантно поведение; ученик в риск) училището инициира
съдействие от МКБППМН към общината, както и от отдел “Закрила на детето“ към ДСП. При тази
медиация се стараем да бъдем партньори на родителите и да ги подкрепяме и проявяваме
разбиране към техните трудности.
Местоположение/ географско покритие:
Република България, гр. София; 122. ИОУ “Николай Лилиев“
Методологичен подход:
Описано в „Кратко въведение“
Необходими ресурси:
Квалификация на участниците от страна на училището за основните похвати в медиацията;
Наличие на изброените в „Кратко въведение“ специалисти в училището и в общността.
Продължителност:
Продължителността на дейността е строго специфична за всеки отделен случай, за който се прилага.
Валидиране:
При положителни резултати от прилагането и премахване на проблемното поведение се подобрява
както микроклимата в съответния клас, така и спада напрежението при родителите, това е добавена
стойност към подобряването на функционирането на конкретен ученик.
Въздействие:
В повечето случаи на прилагане се забелязва подобрение, но има и изключения.
Приложимост:
Всеки училищен екип би могъл да опита подобен алгоритъм при системно нарушаване на правилата и
дисциплината от ученици.
Необходимо е да са налични съответните специалисти в училището и ресурси в общността. Практиката е
подходяща за ученици в основно училище, за гимназия подходът би следвало да е съобразен с възрастта
и нивото на развитие на учениците.

Създател/Автор на дейността
Институция: 44 СУ „Неофит Бозвели“, София

Държава: България
Длъжност и роля на сътрудник: Училищен психолог

Имейл адрес: g.stamova@44sou.eu
Уебсайт: Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Подкрепа за ученици в риск от отпадане от образователната система за ученици от 5 и 8 клас.
Вид: практика
Дата: в рамките на две учебни години - 2019/2020 и 2020/2021
Цел на дейността:
Целта на дневника на медиатора е да регистрира събития като родителски срещи, екипни срещи между
учители. В дневника са записани имената на ученици в риск от отпадане (не само от 5 и 8 клас).
Целева група:
Учениците в 5 -ти и 8 -ми клас (но не само) идентифицираха риска от отпадане от образователната
система и техните родители.
Включени са и учители и студенти в риск.
Кратко представяне:
Като се отбележи, че има ученици в 5 и 8 клас, които не посещават уроци без приемливи причини и
родители, които не могат да контролират този процес.
Проведени са срещи между учители от пети клас с техните бивши учители.
Повечето ученици в 8 -ми клас са новодошли в нашето училище и се провеждат срещи между техните
учители и училищния медиатор, за да се идентифицират ученици, изложени на риск от отпадане.
Местоположение/географско покритие: София
Методологичен подход:
Анализиране на случаите на ученици с риск от отпадане от училище в 5 и 8 клас.
Родителски срещи и допълнителна подкрепа и консултации.
Необходими ресурси:
Материали: Консултативна зала
Човек: Образователен посредник за координиране на дейността
Продължителност:
Две учебни години
Валидиране:
Родителите споделиха положителна обратна връзка.
Въздействие:
По-скоро положително
Приложимост:

Възпроизвежда се в училища с ученици в риск от отпадане в 5 и 8 клас. Някои от учениците срещат
трудности при адаптацията в средното училище и за тях и техните родители тази подкрепа е необходима.

Създател/Автор на дейността
Институция: Национална финансово-стопанска гимназия
Държава: България
Позиция и роля на лицето, което представя практиката: Мая Гешева, директор;
Ангел Ангелов, психолог
Имейл адрес: gesheva.m@nfsg-sofia.org; angelov.a@nfsg-sofia.org
Уебсайт: https://www.nfsg-sofia.net/
Представяне на дейността
Настоящата дейност представлява практика в отговор на установен училищен проблем свързан с
отстраняване на ученик от учебен час. В психо-социален план той би могъл да се опише като прекъсване
на връзката между учител и ученик. Поради тази причина се включва своеобразна трета страна между
учителя и ученика с цел да заеме мястото на „дупката“ в комуникацията помежду им и да подкрепи
социалната връзка между тях. Интервенциите се реализират в ситуация на спешност, в първия възможен
момент. Срещите не са дълги и следват естествената организация на учебната дейност – например в
междучасието. Участникът, който се включва като опосредстваща и регулираща трета страна се опитва да
чуе различието и разминаването, както и да „преведе“ правилата и отговорностите на всеки един с думи,
които са поносими за всяка страна. Ефективността на интервенцията се проследява с последващи срещи
съобразно спецификата на конкретния случай.
Заглавие на дейността:
Функция на медиация при отстраняване на ученик от учебен час.
Вид: практика
Дата: 2017-2021 г.
Цел на дейността:
Популяризиране на училищна практика за целите на проект „Образователна медиация“.
Целева група:
Директори, учители, педагогически съветници, училищни психолози
Директор, учители, ученици, училищен психолог, педагогически съветник
Кратко въведение:

Отстраняването на ученик от учебен час е сериозен проблем в училищната институция, който засяга всички
участници в нея – учители, ученици, психолози, педагогически съветници, ръководство, родители и други.
В последните четири години в Национална финансово-стопанска гимназия са регистрирани подобни
случаи, при които са налице различни причини, за които може да се обобщи, че представляват ситуация,
която е трудно поносима за даден учител. В част от тези случаи учителят се опитва да се справи като насочва
ученика към училищния психолог или педагогическия съветник. Анализът на този опит показва, че
ефективността на подобни интервенции е ниска, тъй като липсва заявка от страна на ученика за подобна
консултация. Във всички разглеждани случаи се установява защитно поведение, което се изразява в почти
пълно отричане на отговорността на ученика и почти пълно приписване на отговорността на учителя.
В опит да се намерят по-ефективни интервенции на формулирания проблем са използвани елементи на
медиация в периода 2017-2021 г. В психологичен план може да се каже, че е налице състояние на
субективна спешност при учителя, а в психо-социален план – прекъсване на връзката между учител и
ученик. Психологът влиза в ролята на своеобразен посредник между учителя и ученика с цел да заеме
мястото на „дупката“ в комуникацията помежду им и да подкрепи социалната връзка между тях.
Интервенциите се реализират в ситуация на спешност, в първия възможен момент. Срещите не са дълги и
следват естествената организация на учебната дейност – например в междучасието. Налице е високо ниво
на емоционална натовареност в срещите. Психологът се опитва да чуе различието и разминаването, както
и да „преведе“ правилата и отговорностите на всеки един с думи, които са поносими. В края на срещата се
отправя предложение и към двамата участници да държат психолога в течение за развитието на
ситуацията, тъй като отстраняването на ученик от час е сериозен проблем за цялата училищна институция.
Резултатите от подобна интервенция са, че засега не се наблюдава нужда от втора среща. Също така е
налице и значимо намаляване на подобни заявки към училищния психолог. Трети ефект е по-голям брой
учители, които вместо да „водят“ директно даден ученик при психолога провеждат предварителна работна
среща при подобна проблемна ситуация. Подобен ефект може да се разглежда като положителен по
отношение на действията на учителите, тъй като реакцията не е напълно емоционална, което дава
възможност да се планира адекватна интервенция.
Местоположение/ географско покритие:
България, гр. София, Столична община, район „Лозенец“
Методологичен подход:
Работа по случай (case study).
Практиката е реализирана в рамките на утвърденото учебно разписание на база конкретна заявка от
учител.
Необходими ресурси:
В нея могат да участват училищно ръководство, учители, училищен психолог/педагогически съветник,
ученици. Необходимо е помещение, в което може да се проведе разговоря спокойно.
Необходимо е практиката да съответства на Правилника за дейността в училището.
Към момента не са установени подобни предизвикателства.

Продължителност:
4 години
Валидиране:
Дейността е проверявана в последващи разговори със заинтересованите страни като са проследявани
количествени параметри (отсъствия и отстраняване на ученик от учебен час) и качествени параметри (език
и невербални индикатори).
Въздействие:
Резултатите от подобна интервенция са, че се наблюдава значимо намаляване на подобни заявки към
училищния психолог. В същото време налице е по-голям брой учители, които вместо да „водят“ директно
даден ученик при психолога провеждат предварителна работна среща при подобна проблемна ситуация.
Подобен ефект може да се разглежда като положителен по отношение на действията на учителите, тъй
като реакцията не е напълно емоционална, което дава възможност да се планира подходяща интервенция.
Приложимост:
Важно е практиката да бъде съобразена със специфичните особености на всяка училищна институция.
Важно е да се прецени подкрепата за практиката от страна на училищното ръководство, нейното приемане
от страна на учителите, психолозите, педагогическите съветници и другите ангажирани специалисти, както
и от учениците.

Създател/Автор на дейността
Институция: 22. СЕУ „Г. С. Раковски“
Държава: България
Позиция и роля на лицето, което представя практиката: Мирослава Мирчева – Божкова – училищен
психолог в ролята на медиатор
Имейл адрес: rakovski22sou@abv.bg
Уебсайт: www.22seu.bg
Представяне на дейността
Заглавие на дейността: Подкрепа чрез партньорство. Казус с наличие на конфликт родители/ученици.
Една от най-големите потребности на ниво училищна среда е решаването на конфликтни ситуации на
всички нива на комуникация по възходящ и низходящ модел на общуване. Причина за това е палитрата
от многообразие на индивидуални особености на темперамента, различни модели на възпитание, както
и възрастови различия между поколенията. Разлика в очаквания и потребности също биха могли да
бъдат в основата на една конфликтна ситуация.
Конфликтът е започнал от спор между момчета, след което е прераснал в обиди между тях: след
приключване на учебните часове, учениците се прибират вкъщи и преразказват инцидента на своите
родители. Родителите от своя страна търсят класния ръководител за обратна връзка. Междувременно

между самите родители в онлайн група на класа започва спор. Всеки заема защитна позиция спрямо своето
дете. Спорът прераства в конфликт и взаимни обвинения между самите родители. Психологът организира
среща между самите ученици, техните родители и класния ръководител. В хода на срещата основен
проблем се явява емоционалното състояние на всички участници, но строгата структурираност, спазването
на основните правила за взаимно изслушване и изява на всяка лична позиция /родител, ученик, класен/,
са спазени абсолютно точно. Самите участници стигат до убеждението, че без намесата на медиатор в тази
ситуация много трудно биха постигнали ефективност и индивидуално удовлетворение на всеки един
участник поотделно. Ефектът от самия процес, въведен и осъществен посредством медиацията, води до
категоричен позитивен резултат, който е нагледен за всички участници. Основна трудност за психолога е
не воденето на самата медиация като процес за достигане до решение на два вида конфликти, а
продължаващата му роля на психолог в предстоящи индивидуални срещи с учениците, което е влизане в
друг вид роля с различен акцент, методи и правила на работа.
Дефиниране на практиката: Казус, свързан с решаването на конфликтни ситуации на всички нива на
комуникация по възходящ и низходящ модел на общуване.
Дейността е осъществена през учебната 2019/2020 година.
Цел на дейността:
Регламентирането на ролята на медиатора при решаването на конфликтни ситуации на всички нива на
комуникация на общуване в училище.
Целева група: Ученици-родители-учители
Включените заинтересовани страни са ученици от начален етап и техните родители.
Кратко въведение: Конфликтът е започнал от спор между момчета, след което е прераснал в обиди
между тях: след приключване на учебните часове, учениците се прибират вкъщи и преразказват
инцидента на своите родители. Родителите от своя страна търсят класния ръководител за обратна връзка.
Междувременно между самите родители във онлайн група на класа започва спор. Всеки заема защитна
позиция спрямо своето дете. Спорът прераства в конфликт и взаимни обвинения между самите родители.
Кратко описание на приложената дейност и конкретизиране на периода на провеждане: Психологът
организира среща между самите ученици, техните родители и класния ръководител. Срещата започва с
присъствието на всички. В началото учениците се чувстват притеснени, дори уплашени. След обяснение
за целите на срещата, както и основните правила включващи равнопоставеност на участниците,
договорни отношения и търсене на най-доброто решение, а не санкция, тревожността у момчетата рязко
намалява. В хода на срещата основен проблем се явява емоционалното състояние на всички участници,
но строгата структурираност, спазването на основните правила за взаимно изслушване и изява на всяка
лична позиция /родител, ученик, класен/, са спазени абсолютно точно. Самите участници стигат до
убеждението, че без намесата на медиатор в тази ситуация много трудно биха постигнали ефективност и
индивидуално удовлетворение на всеки един участник поотделно.
Времева рамка: Срещата продължава над 2 астрономически часа. Разделена е на две части.
І. Част: Групова среща, съвместно с родители, класен ръководител. – 2 часа. Групова среща с
ученици и класен ръководител. – 30 мин.
ІІ. Част: Индивидуални срещи със самите ученици – за всеки по 30 мин.
Местоположение/ географско покритие: Република България, гр. София, 22. СЕУ „Г. С. Раковски“.
Методологичен подход:
За справяне с първоначалната ситуация са използвани:
 Беседа, обратна връзка, снемане на фактическата същина;
 Подкрепа, разбиране, емпатия, ситуативно окуражаване, доверителна връзка;
 Приложена е трансформативна медиация, ранна фасилитативна медиация.

Какъв е бил процесът на организиране и реализиране на практиката и по какъв начин са приобщавани
участниците в този процес?
Ефектът от самия процес, въведен и осъществен посредством медиацията, води до категоричен
позитивен резултат, който е нагледен за всички участници. Основна трудност за психолога е не
воденето на самата медиация като процес за достигане до решение на два вида конфликти, а
продължаващата му роля на психолог в предстоящи индивидуални срещи с учениците, което е
влизане в друг вид роля с различен акцент, методи и правила на работа.
Необходими ресурси:
Квалифицирани кадри (психолог, педагогически съветник), подготвени за работа в училищна
среда и мотивирани за справяне с конфликтни ситуации.
Добри социално-икономически условия за назначаване на квалифицирани и мотивирани кадри
за работа в съвременна училищна среда.
Половите различия нямат отношение към внедряване на тази практика в образователната среда.
Определящи са квалификацията и опитът.
Продължителност: Провеждането на срещите между ученици, родители и учители,с водещата роля на
медиатора, се осъществи в рамките на 2 дни. При конфликти от този вид е важна продължаващата работа
на всички нива. В случая тя продължи до края на учебната година. По този начин конфликтът беше
окончателно прекратен.
Валидиране: След обяснение за целите на срещата, както и основните правила включващи
равнопоставеност на участниците, договорни отношения и търсене на най-доброто решение, а не
санкция, тревожността у момчетата рязко намалява. В хода на срещата основен проблем се явява
емоционалното състояние на всички участници, но строгата структурираност, спазването на основните
правила за взаимно изслушване и изява на всяка лична позиция /родител, ученик, класен/, са спазени
абсолютно точно.
Въздействие: Самите участници стигат до убеждението, че без намесата на медиатор в тази ситуация
много трудно биха постигнали ефективност и индивидуално удовлетворение на всеки един участник
поотделно.
Приложимост:
Необходимо е финансово и кадрово обезпечаване. Създаването на мотивация и доверие у участниците,
както и добрата организация за ефективна комуникация и обратна връзка водят до положителни
резултати.

Създател/Автор на дейността
Институция: 59. Обединено училище „Васил Левски“
Държава: България
Позиция и роля на лицето, което представя практиката /директор, педагогически съветник, др./
Мариана Божкова, директор
Имейл адрес: sou59@mail.bg

Уебсайт: 59sou.org
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Заедно по пътя към успеха
Вид:
Практика на сътрудничество в името на децата
Дата:
Дейностите по образователна интеграция са осъществени през учебната 2019/2020 година.
Цел на дейността:
Дейностите, свързани с образователната медиация, имат за цел да осъществят необходимата връзка
между училището като институция, родителската общност и всички други институции, които имат
отношение към образованието и възпитанието на младите хора в България.
Целева група:
Дейността е адресирана към ученици, родители, учители. Като страни са включени училището,
родителската общност, фондация „Конкордия“ – България, районните администрации „Сердика“ и
„Подуяне“, Агенция Социално подпомагане – отдел „Закрила на детето“.
Кратко въведение:
59 Обединено училище „Васил Левски“ се намира в гр. София, кв. Малашевци. То е училище със 128годишна история. В него се обучават ученици с различен етнически произход и социално положение.
Голяма част от учениците са от бедни семейства. В квартала има обособени няколко микрогета, живеещите
в тях нямат адресна регистрация. Липсва течаща вода и канализация, както и нормални битови условия. В
тази среда се откроява като сериозен проблемът за ранното отпадане на учениците от образователната
система. В тази посока от изключителна важност е ролята на образователния медиатор в училището. От
една година в училището има и социален работник, който съвместно с медиатора съдейства за
подобряване на връзката училище – родителска общност. В тази посока се използват различни практики,
доказали своята успешност:
- Срещи-беседи с родители на техен терен
- Кампании за подпомагане на деца от социално слаби семейства в условията на пандемия от
Ковид-19
- Посредничество между учители и ученици при ОРЕС
- Поддържане на връзка с институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на
младите хора
Местоположение/ географско покритие:
България, град София, кв. Малашевци
Методологичен подход:
Преди да бъде назначен образователен медиатор в училището се усещаше липса на позиция, която да
споява в едно цяло ученици-учители-родители-институции. Направени бяха анализи на проблемите и за
справяне с първоначалната ситуация бяха използвани различни методи – беседи с родители на техен
терен, системни контакти с институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на
подрастващите, строго организирана система за връзка на образователния медиатор с класните
ръководители.
Необходими ресурси:

За да бъдат успешно приложени добрите практики по образователна медиация са необходими финансови
ресурси. Училището трябва да запази позициите образователен медиатор и социален работник, както и да
обезпечи дейността им с необходимите материали.
Продължителност:
Дейността на образователния медиатор се планира всяка учебна година.
Валидиране:
Дейността е одобрена от заинтересованите страни – училище и родителска общност. От страна на
училището тя се вижда най-добре от класните ръководители, които усещат помощта при издирването и
прибирането на децата в училище. Особено осезаема беше помощта на образователния медиатор по
време на ОРЕС – тя поддържаше постоянна връзка с учителите, които изпращаха материали и ги
предоставяше на хартиен носител на учениците без електронни устройства и интернет. Дейността е
одобрена и от родителите, голяма част от които са с нисък социален статус. Те приемат като сближаване
работата с образователния медиатор на терен и стават по-отзивчиви и по-заинтересовани към
посещението на децата им в училище.
Въздействие:
Определено образователната медиация има положително въздействие върху целия образователновъзпитателен процес в училище. То се изразява в помощта към класните ръководители, в персоналното
отношение към всеки ученик, който има някакви проблеми с посещаването на училище, в работата на
терен, осъществена от образователния медиатор и пряката му работа с родителите.
Приложимост:
Практиката за образователна медиация трябва да продължи да се развива в посока работа с родители,
защото повечето от проблемните ситуации идват от тяхната незаинтересованост към образованието на
децата им, което в семействата им не е приоритет. Трябва да продължи работата на терен, но и родителите
по-често да бъдат ангажирани с училищни изяви, което да ги направи съпричастни към училищния живот.

Създател/Автор на дейността

Институция: 149 Средно училище „Иван Хаджийски“
Държава: България
Длъжност и роля на сътрудник: Преподавател (сертифициран медиатор) по граждански договор
Имейл адрес: manchev_c@abv.bg
Уебадрес: www.149su.com
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Обучение: Същността на медиацията

Вид:
Избираемите часове са част от училищния план за иновации.

Дата:
Стартирала на 15.09.2020.
Цел на дейността:
Обучението дава на учениците практически знания и умения как да се справят с конфликти и аргументи
от всякакъв вид. Състои се от най -добрите стратегии, прилагани от водещи специалисти по целия свят,
тествани в много различни решения на проблемни ситуации през последните 9 години и в международен
контекст.
Целева група: десетокласници в 149 СУ „Иван Хаджийски“
Кратко представяне:
Целогодишен курс за ученици в средното образование се организира за първи път в България. Учебната
програма е адаптирана за ученици от средно ниво, чиято цел е да повиши емоционалната
интелигентност на учениците, да намали агресията в училище и да развие комуникативните и социалните
умения на учениците.
Местоположение /географско покритие:
София, район „Овча купел“, 149 СУ „Иван Хаджийски“
Методологичен подход:
Да даде добър пример и високо ниво на ефективност поради удовлетворението на заинтересованите
страни. Ролеви игри, състезателни игри и отборни игри.
Необходими ресурси:
Квалифициран и сертифициран преподавател;
Добре проектирана стая;
Мотивирани партита.
Продължителност:
Една учебна година
Валидиране:
Действията са високо оценени от различни заинтересовани страници, които споделят положителна
обратна връзка.
Въздействие:
Досега се наблюдава само положително въздействие след завършване на първата година.
Приложимост:
Медиацията е процес, при който неутрална трета страна помага на спорещите страни за разрешаване на
конфликта чрез използване на специализирани комуникационни и преговорни техники. Медиаторите са
професионалисти с много компетенции, които управляват взаимодействието между страните и използват
различни техники, за да ръководят процеса в конструктивна посока.

Създател/Автор на дейността
Институция: Софийска професионална гимназия по туризъм
Държава: България

Позиция и роля на лицето, което представя практиката /директор, педагогически съветник, др./
Училищен психолог и педагогически съветник
Имейл адрес: thh_sofia@abv.bg
Уебсайт: http://www.spgt.org
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Споразумение за решаване на конфликти
Вид: метод
Дата:
Месец януари 2020 година
Цел на дейността:
Управление на конфликти и разрешаването на спорове в образованието, което да съчетава конкретни
знания и умения върху законовата рамка на медиацията в България, умения за водене на преговори и
управление на конфликти и познаването на образованието като обществена сфера със специфични
особености на нейното функциониране. Подписвайки споразумението участниците в конфликта да са
стигнали до убеждението, че той е незначителен и не е необходимо да се задълбочава.
Целева група:
Ученици, класен ръководител, училищен психолог, педагогически съветник, родители и директор.
Кратко въведение:
Страните си разменят обиди и заплахи в междучасието. По-късно конфликта се разраства и се въвличат и
други ученици. Нарушеният емоционален климат води до системно нарушаване на дисциплината в
учебните часове.
Съучениците на двамата въвлечени в конфликта споделят на класния ръководител, че може да се стигне
до физическа саморазправа след училище. По предложение на класния ръководител двамата са насочени
към консултация с училищния психолог и с педагогическия съветник. Координаторите в учебното
заведение (класен ръководител, училищен психолог и педагогически съветник) изразяват мнение, че
казуса е подходящ за решаване чрез методите на медиацията. Учениците са поканени на медиация на
територията на учебното заведение. Те трябва да предоставят декларация за съгласие от родителите. На
този етап е преценено, че участието на родителите в процедурата по медиация не е необходимо. След
определяне на предмета на спора, намаляване на емоционалното напрежение, подобряване на
комуникацията и изясняване на позициите на страните, те стигат сами до решение да прекратят конфликта
и да сядат на различни места в класната стая (преди са били един зад друг). Споразумението е подписано
от всяка от страните.
Местоположение/ географско покритие:
град София, община Столична, район Оборище
Методологичен подход:
1. Наличие на информация за възникнал конфликт.
2. Уточняване на страните в конфликта.
3. Изясняване на конфликта със страните със съгласието на родителите.
Подписване на споразумение за разрешаването на конфликта.
Необходими ресурси:

Човешкият ресурс - училищен психолог и педагогически съветник.
Изработена методология за прилагане на метода за доброволно споразумение на страните за
разрешаване на конфликта.
Продължителност:
Дейността се прилага и при други подобни конфликти.
Валидиране:
Дейността е одобрена от родителите на учениците с попълването на Декларация за информирано съгласие
за прилагане на метода за доброволно разрешаване на конфликта.
Въздействие:
Въздействието в конкретния случай е положително.
Приложимост:
В час на класния ръководител с VIII клас е проведена информационна среща и са предоставени материали
относно процедурата по медиация, възможностите за ползването и, към кого могат да се обърнат за
разрешаване на спор чрез методите на медиация и др.
Необходимият човешки ресурс, изготвена методология за прилагане на медиацията и особеностите на
новите случаи на конфликти.

Избрани практики от Европа
Създател/Автор на дейността
Институция: Финландски форум за медиация
Държава: Финландия
Позиция и роля на сътрудника:
Имейл адрес:
Уебсайт: https://sovittelu.com/vertaissovittelu/in-english/
Представяне на дейността
Заглавие на дейността: програма VERSO: Медиация в образованието
Вид:
Това е програма, която предлага обучение по възстановителен подход, възстановителни практики и
посредничество на деца и професионалисти, работещи с деца в предучилищно образование, училища и
други учебни заведения.
Дата:
Има публикации за нейното прилагане и резултати поне от 2001 г.
Цел на дейността:
Да се научат учениците и училищата като цяло, че конфликтите могат да се разглеждат като учебна
ситуация, като се използва медиацията, за да се управляват и разрешават.

Целева група: децата в училище
Кратко представяне:
Програмата VERSO има за цел да научи учениците да решават проблемите си сами, чрез помощта и
посредничеството на техните по -големи връстници, понякога дори без намесата на възрастен. Това има
за цел да намали насилието и конфликтите като цяло сред учениците, като същевременно ги научи
самостоятелно да решават проблемите си по цивилизован начин. Ако въпросният конфликт включва
насилие или тормоз или се случва между учител и ученик, други учители или обучен персонал влизат в
игра, за да се погрижат за ситуацията.
Местоположение /географско покритие: предлага се за училища във Финландия

Методологичен подход:
За „незначителни конфликти“ като спорове между деца, по-големи ученици, обучени да посредничат в
конфликт, се събират със страните, участващи в мирни срещи. Ако ситуацията не може или не трябва да
бъде разрешена сред връстници, обучени учители или персонал се включват, за да ръководят
преговорите. По този начин медиацията се превръща в възможност за учене и поемане на отговорност,
правейки учениците по-независими.
Необходими ресурси:
Обучените медиатори трябва да учат по-възрастните ученици, участващи в програмата, как да
посредничат в конфликти, както и възрастните, които участват, как да насочат учениците към решаването
на проблеми по мирен начин.
Продължителност:
Продължителността може да варира в зависимост от характеристиките на всяка ситуация или конфликт.
Валидиране:
На уебсайта има списък, който показва текущата оценка на програмата. Също така периодични резултати
се публикуват от създателя на програмата Майя Гелин, която през 2019 г. публикува своята дисертация за
програмата.
Въздействие:
Като се вземат предвид резултатите, показани на уебсайта, и колко дълго продължава програмата,
можем само да предположим, че това е бил успешен инструмент за разрешаване на конфликта и учене
на децата как да превърнат споровете в възможност за учене. Можем да кажем, че това е най -добрият
възможен резултат, тъй като това не само помага за намаляване на конфликта, но и подготвя децата за
тяхната зряла възраст.
Изводи:
Ключовото послание в тази дейност е колко полезна е медиацията, когато става въпрос за достигане до
корена на възникващите конфликти, защото не само помага за тяхното намаляване и разрешаване, но
също така превръща тези ситуации в възможност за учене за децата.
Приложимост:

Този проект може да бъде приложен в други страни или региони, тъй като се нуждае само от някои
обучители, за да подготви заинтересованите страни.

Създател/Автор на дейността

Институция: Единбургският център за мир и правосъдие
Държава: Обединеното Кралство
Позиция и роля на лицето, което представлява практиката (ако е приложимо): Неправителствена
организация
Имейл адрес:
contact@peaceandjustice.org.uk
coopgames@peaceandjustice.org.uk
admin@peaceandjustice.org.uk
Уебсайт: https://peaceandjustice.org.uk/
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Проектът „Атмосфера на мир и разбирателство в началните училища“
Вид:
Това е проект, адресиран до началните училища, който предлага различни програми и курсове. Освен
това проектът се финансира от безвъзмездни средства от Network for Social Change, Pumphouse Trust,
Fellowship of Reconciliation, Anglican Pacifist Fellowship, Edinburgh Centre Peace & Justice Center и
индивидуални дарения.
Дата:
Проектът е основан през 2015 г. и тъй като е напълно функциониращ в различни училища
Цел на дейността:
Проектът подкрепя училищната (ите) програма (и) за върхови постижения и помага за развитието на
умения за слушане и сътрудничество. Той има за цел да помогне на децата да говорят за емоции, да
развият умения за решаване на проблеми, съпричастност, утвърждаване и умения медиация. Целта е
първо да се поставят основите за това как да овладеят учениците умения и мислене за разрешаване на
конфликти, както и да се предложи обучение за учители и ученици в класните групи с цел да се развият
устойчиви практики в добра комуникация, възстановителна практика при разрешаване на конфликт,
посредничество от партньори и поддържане на кръг (на по -напреднало ниво). Тази втора цел попада под
общата цел за разработване на задълбочен модел на миротворци. Освен това проектът помага децата да
подобряват самочувствието, уважението и комуникацията. И накрая, програмата подкрепя здравето и
благосъстоянието в Шотландската учебна програма за високи постижения.
Целева група:
Основната целева група са учениците и учителите в началните училища в Шотландия. Косвени
бенефициенти обаче могат да се считат и за родителите на учениците.

Кратко представяне:
Общият контекст, в рамките на който стартира проектът, е необходимостта от насърчаване на
емоционалното и социално обучение на учениците от началните училища, както и необходимостта да се
помогне на учениците да развият емоционална устойчивост.
Чрез изпълнението на проекта Центърът се стреми да отговори на следните цели и предизвикателства: (i)
ниско ниво на смущения в класа; (ii) емоционална интелигентност; (iii) поведение на тормоз; (iv) липса на
съпричастност от страна на учениците; (v) тенденции за изоставяне; (vi) трудности при създаването на
приятели и правилното общуване; (vii) класове, които нямат добра комуникация между учениците.
Местоположение /географско покритие:
Тъй като централата на Центъра е в Единбург, географското покритие на проекта включва предимно
Шотландия. Проектът обаче е фокусиран предимно върху училищата в Единбург и Глазгоу.
Методологичен подход:
Този проект следва двоен методологичен подход. В първата част на методологията проектът предоставя
курса „Фондация на миротворците: Съвместни игри и разрешаване на конфликти“, който обикновено е
адресиран до училищните класове, които са на ниво начинаещи по отношение на развитието на умения
за медиация. Чрез този интерактивен курс има огромен потенциал за целия клас (независимо от факта, че
ученикът вече е участвал в конфликт/ насилствен инцидент или не) да превърне трудната обстановка или
негативната психология на децата в положителна, под ценностите на общото уважение и емоционалната
устойчивост. В този курс се предлагат редица образователни инструменти, като съвместни дейности,
решаване на групови проблеми, разказване на истории и размисъл.
Що се отнася до втората част от методологията, проектът предлага курс „Съвместни класни стаи: позадълбочено развитие на модела на миростроителите“. Този курс също има участие, но по -дълбоко и понапреднало ниво в сравнение с предишното (което е по -елементарно), като по същество надгражда
последното като следваща стъпка. Изграждайки се към цялостен училищен подход, се предлага обучение
за учители и ученици в класните групи - разбира се, съобразено с нуждите и приоритетите на всяко
училище - за развитие на устойчиви практики в ненасилствената комуникация, възстановителни практики
за разрешаване на конфликти, посредничество от връстници и поддържане на кръгове. Трябва да се
изясни, че има възможност от Центъра за мир и правосъдие (който предлага и двата курса) да се
съсредоточи само върху обучението на медиатори от връстници в училището, за да помогне на
учениците да решават спорове помежду си. И накрая, проектът и в двата курса разглежда аспектите на
пола, включително ученици и ученици в съвместни игри и в сесия за посредничество с връстници (като
част от втория курс).
Необходими ресурси:
По отношение на ресурсите, необходими за прилагане и възпроизвеждане на тази практика, Центърът
предлага различни учебни материали, както и инструменти, необходими за усъвършенстване на
училищната програма. Освен това понякога използва цифрови инструменти за по-новаторска атмосфера в
интерактивна дейност. Такива цифрови инструменти включват ориентировъчно видео прожектори или
приятелски пространства за изпълнение на дейности, като например кръгли маси за разказване на
истории и игри за сътрудничество.
Предизвикателен момент по отношение на ресурсите, особено по отношение на първия курс, е фактът, че
Центърът обикновено иска от училищата да внесат в диапазон от £ 20 до £ 150 на курс. Това е така,
защото Центърът действа като външен участник, който влиза в училищната общност и предлага
допълнителни дейности, които не са включени в предвидената учебна програма. Очевидно едно
училище може да счита финансовата такса като бариера за участие. Независимо от това, Центърът
декларира, че може да помогне при набирането на средства, така че училищата да могат да продължат
курсовете и да извлекат многобройните си ползи.
Продължителност:
Продължителността варира според всеки курс.

• Първият курс (Кооперативни игри и курс за разрешаване на конфликти) се провежда за 8 седмици като
част от учебния ден, докато обучените фасилитатори обикновено работят с две групи на ден. В
допълнение, един по-кратък период, включващ различни дейности в този курс, може да продължи около
55 минути седмично.
• Вторият по-усъвършенстван курс (съвместни класни стаи: по-задълбочено развитие на модела на
миростроителите) не започва до завършването на първоначалния 8-седмичен основен курс. Проектът
обаче не посочва точната продължителност на курса.
Валидиране:
Практиката не е теоретична пътна карта или неприложена рамка. Напротив, проектът „Атмосфера на мир
и разбирателство в начални училища“ е валидиран многократно от първоначалните стъпки по неговото
прилагане през 2015 г. По-специално се съобщава, че чрез този проект Единбургският център за мир и
правосъдие е работил с 50 групи от 25 основни училища досега в Единбург и Глазгоу. Това е значителен
мащаб на валидиране, тъй като надхвърля местния обхват и доказва, че проектът се е реализирал
практически в различни контексти, макар и винаги в националните граници на Шотландия.
Въздействие:
В съответствие с факта, че компонентите на проекта са били валидирани многократно през последните
пет години, от 2015 г. са наблюдавани много конкретни резултати. Всъщност продължаващ мониторинг и
оценка на проекта, както чрез количествени (например статистически данни), така и качествени
(директни интервюта с бенефициентите) показатели, показали значително положително въздействие на
проекта.
По-подробно беше разкрито, че в някои училища, които прилагат курсовете, поне 50% от децата показват
известно подобрение при преминаването от насилствени тенденции към поведение на толерантност и
уважение; 82% от децата съобщават за повишаване на доверието; 78% от децата са си дали оценки 7 от
10, като 10 са „работили по -добре с другите“, следвайки програмата за съвместни игри; като има
предвид, че 38% от децата смятат, че са по-добри в справянето с гнева. Тези цифри са само някои
примери за по -широки статистически подобрения, които са записани и показват въздействието.
Нещо повече, самите бенефициенти са изразили положително отношение към проекта. Две изказвания
от интервюирани ученици са предоставени като примери за илюстриране на тази точка: (i) „Научих се от
семинарите да не се страхувам да споделям чувствата си“ (от P3/4 ученик от Стокбридж през 2017 г.); и (ii)
„Научих се да се отпускам и да се доверявам един на друг и как да бъда добър приятел“ (от ученик от P5
Stockbridge през 2016 г.).
Приложимост:
По принцип проектът може да бъде възпроизведен в смисъл, че предлаганите курсове могат
потенциално да бъдат прехвърлени в други национални или регионални контексти, с някои необходими
адаптации. В този случай трябва просто да се гарантира, че необходимите ресурси са налични преди
репликацията на курсовете. Освен това тези курсове биха могли да бъдат увеличени и интегрирани
изцяло в националните официални образователни програми, поне за началните училища. Това може да
се направи или за шотландската образователна система, както и за други национални образователни
системи в цяла Европа.

Създател/Автор на дейността
Институция: Разрешаване на конфликти за млади хора от млади хора

Държава: Обединеното Кралство

Позиция и роля на лицето, което представлява практиката (ако е приложимо):
Имейл адрес: admin@cresst.org.uk
Уебсайт: https://www.cresst.org.uk/

Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Вид: Медиация от връстници

Дата: от 2003 г.

Цел на дейността:
Целта на организацията CRESST е да предоставя програми, целящи да развият разрешаването на конфликти
и връстническата медиация по устойчив начин в училищата.
В този момент функционира организацията CRESST.
Проект „Млад миротворец“ Този проект дава на децата и младите хора и възрастните около тях осъзнатост
и умения за управление на конфликти между ученици.
Проектът за решаване на младежки конфликт (YRC) има за цел да развие знанията, уменията и увереността
на тийнейджърите и възрастните, които работят с тях, за да управляват конфликта по конструктивен начин.
Други програми са предназначени да позволят на персонала да научи нови умения и техники за справяне с
трудни разговори.

Целева групи:
CRESST работи с висши ръководители, служители, ученици, родители и управители в началното училище,
за да гарантира, че всички аспекти от училищния живот засилват подхода на училището за конструктивно
разрешаване на конфликта и ангажимента му за помирение. Освен това CRESST предлага програми за
обучение, за да подпомогне висшите ръководители, учители, асистенти в обучението, ръководителите на
обяд, управителите, родителите и болногледачите да използват широк спектър от умения и техники за
разрешаване на конфликти.

Кратко представяне:
За повечето млади хора конфликтът както в офлайн, така и офлайн е неизбежна, понякога вълнуваща, а
често болезнена и разрушителна част от живота. CRESST вярва, че тези млади хора са способни да учат и
практикуват умения, които им позволяват да изследват и да се ангажират положително с конфликта и да
намерят свои собствени положителни решения.
Организацията за разрешаване на конфликти за млади хора от млади хора ръководи няколко проекта в
училище, чрез които те се опитват да осигурят на децата и младите хора и на възрастните около тях
осъзнатост и умения за справяне с конфликтите между учениците.
Чрез няколко семинара, сесии, интензивно обучение CRESST помага на учениците да разберат какво е
конфликтът, как той им се отразява лично и физиологично, как ескалира конфликтът, умения и подходи за
управление на междуличностните конфликти и стратегии за справяне с конфликти онлайн.

Местоположение /географско покритие:

Методологичен подход:
Всички програми за обучение на CRESST са предназначени не само да дадат възможност на възрастните да
се запознаят с подходите за разрешаване на конфликти, но и да споделят дейности, игри и съдържание,
които могат да се използват с млади хора. Програмите CRESST могат да работят на много нива. Има
семинари за повишаване на осведомеността, за да запознаят персонала с това, на което се обучават
младите хора и как работят схемите, особено с цел да се гарантира, че възрастните са уверени в младите
хора и да насърчат другите да търсят подкрепа. Освен това CRESST работи на ниво политики за управление
на поведението, като разработва възстановителни подходи, за да позволи по този начин училището да
реализира своите амбиции и ценности за помирение и за поддържане на добри взаимоотношения.
Ето видеоклипа, който обяснява как работи медиацията на връстници: https://youtu.be/_MCXWDgcajI
Необходими ресурси:
Работата на CRESST се подкрепя от държавно финансиране, но също така те събират пари от дарения,
спонсорство и т.н.
Що се отнася до работата в училище, CRESST предоставя на училището всички ресурси и материали,
необходими за продължаване на схемата през следващите години.
Продължителност:
CRESST е основана през 2001 г., но проектите за посредничество се изпълняват от 2003 г.

Валидиране:
Използването на специфични подходи в училищна или младежка среда дава възможност на персонала да
стига до правилното решение, а не просто да налага санкция.
„Това го направи по-безопасно място ... и имаме по-добри уроци, защото уроците не се поемат от учители,
опитващи се да разберат какво се е случило по време на игра и вечеря“.
Всяка година организацията CRESST празнува доброволните усилия на медиаторите, като ги кани да
участват в конференция в университета в Шефийлд. По време на конференцията участниците играят
различни игри, взаимодействат помежду си и техните усилия се признават и утвърждават.
От своя опит организацията CRESST е много доволна от начина, по който нещата се прилагат, и признава, че
медиацията от връстници е мощен инструмент, причини, поради които се чувстват вдъхновени да
продължат работата си.

Въздействие:
От 2004 г. CRESST е създал силна репутация в Шефийлд и извън него, като осигурява обучение за
разрешаване на конфликти в над 60 училища и други младежки организации. Те са нараснали значително
от 2014 г., като са постигнали тригодишно финансиране за стартиране на нов проект със средни училища.
CRESST вече е обучил директно над 1000 млади медиатори и те изчисляват, че общият брой на децата и
младите хора, които са научили и практикували умения за разрешаване на конфликти в резултат на
подкрепата на CRESST, вече е над 3000. Всяка година над сто връстници медиатори от местни активни
училища присъстват на годишната им конференция в университета в Шефийлд.
Основните промени обаче се виждат в: предотвратяването на напрегнати ситуации, включително тормоз;
при управление на конфликтни ситуации и при потушаване на съществуващи конфликти.
Приложимост:
Програмата е лесна за изпълнение, атрактивна за различни категории, независимо дали са малки деца или
възрастни (учители или родители), практична и несъмнено може да бъде възпроизведена в други училища
от Великобритания или извън нея.

Създател/Автор на дейността
Институция: метод Пикас
Държава: Швеция
Създател: Анатол Пикас (психолог)
Имейл адрес: anatol@pikas.se
Уебсайт: http://www.pikas.se/scm/
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Метод на Пикас /Метод на споделена загриженост.

Вид: метод
Дата:
Публикуван за първи път през 1987 г. (но оттогава е адаптиран и развиван няколко пъти).
Цел на дейността:
Целта на този метод е да се бори срещу тормоза в училище, като прекъсне груповия натиск и го обърне
по положителен начин.
Целева група:
Методът е насочен главно към учители и възпитатели, в училищна среда, те са тези, които трябва да го
научат. Тези, които печелят от това обаче, са учениците, а целта е те сами да бъдат актьори в процеса.
Кратко представяне:
Основната идея зад този метод е, че в повечето случаи тормозът се извършва от групов натиск или с
подкрепата на един и като такъв груповият натиск играе голяма роля в него и може да бъде механизмът,
който предотвратява тормозът да спре, като блокира индивидуалните инициативи. Индивидуалното
наказание на насилниците обаче често ще влоши нещата за целта (този, който е тормозен).
Така че основният принцип на метода е, че когато се подхожда индивидуално по неоправдателен начин,
насилниците могат да признаят бедствието на целта. И по този начин груповата динамика може да бъде
прекъсната и променена към конструктивна цел.
Сега методът се използва повече от 30 години и често се актуализира, за да отговори на нуждите на
съвременното общество.
Местоположение /географско покритие:
Методът е въведен за първи път в Швеция, но оттогава е разработен с успех в няколко страни, като
Франция, Канада, Финландия и Австралия.
Методологичен подход:
Подходът на този метод е да се работи чрез индивидуални срещи между насилници и
учителя/възпитателя, който познава метода, и след това срещи с цялата група, а след това с групата плюс
целта (ите).
Необходими ресурси:
Най-важният ресурс е преподаването на този метод на желаещи преподаватели и учители, училище за
сътрудничество и добра информация за отношенията между учениците, за да се установи кога има
случай на тормоз.
Продължителност:
Няма точна продължителност на този метод, той може да се използва повторно толкова пъти, колкото е
необходимо, след като се формират преподавателите/учителите. „Лечението“ на един случай на тормоз
обаче може да отнеме от няколко дни до няколко седмици, в зависимост от това колко бързо е постигнат
напредъкът.
Валидиране:
Програмата се утвърждава чрез многократното прилагане в много училища и официалното признаване в
няколко държави. Например той се е превърнал в основен метод срещу училищния тормоз в училище,
който използва училищна медиация.
Въздействие:
Въздействието на този метод като цяло е много добро, като средно успехът е около 80% във всички
училища, които го прилагат.

Приложимост:
Методът е направен като глобален и адаптивен към повечето училищни среди и повечето случаи на
тормоз в училище. Като такъв, той е силно възпроизводим.

Създател/Автор на дейността
Институция: Училищната служба за медиация
Държава: Белгия-Валония
Позиция и роля на сътрудник: Училищна служба за медиация (в зависимост от Генерална дирекция за
задължително образование [DGEO-Федерация Валония-Министерство на Брюксел])
Имейл адрес: juliette.vilet@cfwb.be
Уебсайт: www.enseignement.be
Представяне на дейността
Име на дейността:
LA MÉDIATION SCOLAIRE (School Mediation)
Вид:
Използване на медиатор за конфликти в училищата.
Дата:
Създадена през 1998 г. и все още работи.
Цел на дейността:
Тя предлага рамка за разрешаване на конфликти, която служи като гарант за процеса на медиация,
търсейки решение, което да отговаря на всички участващи страни.
Целева група:
Посредниците работят в средните училища.
Кратко представяне:
Училищната служба за медиация предлага рамка за справяне с конфликти, независимо от причината за
напрежението. Те не се намесват в съдържанието на конфликта; по -скоро те служат като гарант за
процеса на медиация. Съдържанието на конфликта зависи от страните, но благодарение на процеса на
посредничество те търсят решение, което да удовлетворява всички тях.
Местоположение /географско покритие:
Региони Брюксел и Валония.
Методологичен подход:

Медиаторите могат да се намесват само при поискване. Искания могат да бъдат отправяни от училищни
ръководители, ученици, родители, училищен персонал, но и от външни служби, които смятат, че има
конфликт или ситуация на отсъствие, която се нуждае от медиация, за да бъде разрешена. В Брюксел
медиаторите са вътрешни и работят основно в рамките на 51 училища. Във Валония медиаторите са
външни и действат при писмено искане.
На място медиаторите преглеждат всяка ситуация и извършват оценка, за да определят дали са в
състояние да се намесят или трябва да предадат случая на алтернативна служба. Ако могат да се намесят,
те продължават да посредничат.
Необходими ресурси:
Група обучени медиатори за намеса в представените ситуации и създаване на мрежа, която позволява
да се свържат медиаторите с кандидатите, които се нуждаят от тях.
Продължителност:
Процесът на медиация може да се различава от една ситуация в друга, като се отразява на
продължителността й.
Валидиране:
Положителните резултати са коментирани в Портала за училищно образование, както и в други
уебсайтове и научни статии за въздействието на медиацията върху училищното образование, така че
можем да приемем, че това е призната добра практика в тази област.
Въздействие:
Културата на медиация и комуникация се развива добре в училищата. Климатът на доверие се е увеличил
и отношенията между училищните заинтересовани страни са се подобрили. Това е довело до намаляване
на конфликта и напрежението, според резюмето на практиката.
Приложимост: тази дейност може да се извършва във всякакъв мащаб в различни страни, тъй като
изисква само да се обучи мрежа от медиатори, достъпни за исканията, които могат да бъдат изпълнени.

Инструмент за проверка на законодателната рамка и
предоставяните услуги, свързани с образователната
медиация в Испания
Историческа еволюция на образователната медиация от гледна точка на законодателството
Медиацията е начин за разрешаване на конфликти между двама или повече хора, с намесата на
безпристрастна трета страна, наречена посредник. В случай на образование, този посредник може да
бъде ученик, учител или родител.
Началото на училищната медиация в Испания започва около 1994 г. в País Vasco, за да се разпространи
по -късно и в останалата част от CCAA.
Създадени са екипи за посредничество в образователни центрове, както начални, така и средни, за да
се справят с конфликтни проблеми, които могат да възникнат в центъра. Преди всичко тази система се
прилага с по -голяма строгост и интензивност в центровете за средно образование, тъй като е по вероятно услугите на посредник да са необходими.
Поради тази причина автономните общности са приели законодателство от средата на 90-те години, за
да подкрепят функциите на тези екипи за посредничество.
Първият, който изрично и официално включи медиацията в своето законодателство, беше Каталуния
със Закон 21/2003 от 4 юли за насърчаване на мира през 2003 г.
Законодателна рамка, свързана с образователната медиация
Държавното законодателство, което подкрепя медиацията в образованието, може да бъде намерено
на:
Закон 27/2005 от 30 ноември за насърчаване на образованието и културата на мира.
Произходът на този закон се дължи на Програмата за действие за култура на мира, одобрена от Общото
събрание на ООН през 1999 г.
Вторият регулаторен ресурс, на който се основава училищната медиация, е Органичният закон 3/2020
от 29 декември, който променя Органическия закон 2/2006 от 3 май за образованието. В този закон той
се позовава на медиацията в своите членове както пряко, така и неявно чрез препратки, като например
тези, открити в Принципите на образованието (член 1.в) или в преамбюла и в член 2.1.в.
Кралски указ 732/1995 от 5 май, с който са получени правата и задълженията на учениците и правилата
за съжителство в центровете. Той има допълнителен характер, тъй като е приложим в тези автономни
общности, които не са одобрили свои собствени разпоредби в тази област.
Освен тези регламенти, съществуват планове за съвместно съществуване, например: планът за
насърчаване и подобряване на училищното съжителство.
Кой може да предоставя образователна медиация? Кой може да бъде образователен медиатор?
В Испания няма професионална категория учителски медиатор, въпреки че има много професионалисти
от други сектори като психология или социална работа, които са посветени на тази област.
За да бъдете образователен медиатор, трябва доброволно да преминете курс за обучение по
медиация. Специалист по медиация е този, който ще обучава бъдещи медиатори, които могат да бъдат
както учители, така и ученици.
Лични и професионални черти и изисквания към образователните медиатори
Сред личните качества на медиаторите са важни следните: толерантност, активното изслушване,
нагласите на солидарност и способността за диалог са важни, наличността, желанието и подготовката,
умението да се перифразира, търпението, неутралността и ненатоварването.
При училищната медиация медиаторът може да бъде учител, ученик или директор. За да не възникне
конфликт на интереси, се препоръчва посредникът да бъде лице извън центъра.
Предоставени услуги, свързани с образователната медиация

Услугите, свързани с образователната медиация, могат да бъдат представени чрез външно обучение,
което възнамерява да приложи медиация в образователния център. Курсовете се провеждат от
обучителни центрове, общини, социални служби, неправителствени организации и т.н., в които се
избира определена група студенти и учители, които се обучават.
Възможна е и посредническа услуга чрез вътрешно обучение, като в този случай учителите, които имат
обучение по медиация, могат да я преподават в своите центрове, за това те могат да бъдат подкрепени
от публикации, конференции и др. Въпреки че предполага по-ниски икономически инвестиции за
образователния център , адаптира или персонализира преподаването на учениците от центъра.
Предишните варианти обаче не се противопоставят, но и двете могат да бъдат разгледани и
комбинирани, като представляват смесено обучение. Обичайно е да започнете с външно обучение и
постепенно да го разширите през центъра с вътрешно обучение.
Препоръчително е обучението да се провежда през учебните часове, тъй като често е неподходящо
след училище.

Инструмент за проверка на законодателната рамка и
предоставяните услуги, свързани с образователната
медиация в Гърция
Историческа еволюция на образователната медиация от гледна точка на законодателството
В Гърция от средата на 2000-те години започнаха да се прилагат на неформална основа редица училищни
програми за медиация. Тези услуги обаче не предполагат официален правен статут и признаване на
ролята на медиация, поради което на заинтересованите страни в училищната общност (като учители,
директори или родители) липсва правна рамка под формата на официално министерско постановление,
което би могло да им даде възможност да установят процеса на образователно посредничество в техния
контекст.
През последните години се случи голяма промяна в гръцката образователна система по отношение на
институционализирането и признаването на ролята на медиацията като алтернативна форма на
разрешаване на спорове в образователните среди. Образователната медиация, като метод за мирно
разрешаване на всякакви спорове и разногласия в рамките на училищната общност, първоначално беше
въведено в гръцките училища през 2011 г., след официално предложение на „Гръцкия омбудсман за
правата на децата“ чрез циркуляр № 188890/ΓΣ201, издаден от гръцкото министерство на образованието
и религиозните въпроси. Нещо повече, на 23.01.2018 г. беше публикувано съвместно министерско
постановление (№ 10645/ΓΔ4/2018) от Министерството на образованието и религиозните въпроси, под
брой на Държавен вестник (ΦΕΚ) с бр. 120/Β/23-1-2018, в който член 31 (Педагогически мерки и действия
с педагогически характер), ал. 1 предвижда: „Асоциацията на учителите има педагогическата отговорност
да предприема действия и да прилага практики, за да създаде в училището необходимия климат за
изпълнение на целите на образованието…. За тази цел той трябва да използва всички налични средства
(например консултации с подкрепящи образователни структури, процес на медиация), за да се справи с
всяко отклоняващо се поведение “. Терминът „медиация“ в гореспоменатите скоби се счита за
исторически еталон за признаване на процеса на медиация в училищната среда, засилвайки неговия
потенциал за поддържане на атмосфера на сътрудничество и взаимно уважение между всички членове
на образователната общност.
Източници:
 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-apophase10645-gd4-2018.html

Законодателна рамка, свързана с образователната медиация:
В гръцката образователна среда има две основни законодателни рамки, които могат да се разглеждат
като отправни точки и едновременно с това като нормативни насоки за образователната медиация, освен
гореспоменатите законодателни действия. Първата рамка е дефинирана от Държавен вестник (ΦΕΚ) с №.
158733/ΓΔ4, издаден през септември 2018 г. Въпреки че терминът „посредничество“ сам по себе си не се
споменава, вестникът предвижда, inter alia, че Координаторите на образователните дейности на
регионалните центрове за образователно планиране (ΠΕ.Κ.Ε. Σ.) Имат правомощието „[…] да предлагат
научна, образователна и консултантска подкрепа [на учители] по различни теми, като оценка на
напредъка в образованието, изпълнение на образователни програми, разрешаване на конфликти […]”, в
Член 3, параграф 3 (ζ). В допълнение в член 3, параграф 3 (ια) е записано, че те „[…] се фокусират върху
процеса на решаване на проблеми, свързани с ежедневния образователен процес и практика.“
Втората основна законодателна рамка, която е пряко свързана с концепцията и действията на
образователната медиация, е училищният съветник №. 129431/ΓΔ4, който е публикуван в Държавен
вестник (ΦΕΚ) с бр. 4183/2020. По-специално, член 1 „Работата на училищния съветник“ гласи, че
„съветникът се консултира, ръководи и информира учениците, родителите и пазителите по […] въпроси
като управление на конфликти и предотвратяване на екстремно поведение и […] допринася за развитието
на отношения, основани на доверие ”. Концепциите за „предотвратяване на антисоциалното поведение“,
„управление на конфликти“ и „подкрепа чрез социално-педагогически програми“ са споменати също в
член 2. Следователно практиката на образователна медиация е косвено намесена в тези рамки.
Източници:
 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs
 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-ergou-kathikonta
Кой може да предоставя образователна медиация? Кой може да бъде образователен медиатор?
В Гърция както участниците в публичния, така и в частния сектор могат да предоставят официално
признати услуги за медиация в образованието. Трябва да се изясни, че в случая с публичния сектор
разрешението за предоставяне на образователни посреднически услуги е оправдано с конкретни
правителствени решения, докато в случая с участници от частния сектор медиаторите трябва да поискат
разрешение от Министерството на образованието. Следователно няма закон, който да позволява на
всички участници от частния сектор да предоставят такива услуги.
По отношение на публичния сектор, както е установено в циркуляр № 4077/28-4-2014 със заглавие
„Развитие и функциониране на мрежа за превенция и управление на явленията в училище и насилието“,
от 2014 г. във всяко училище на двама отговорни възпитатели е възложена задачата за справяне с
училищното насилие, като неразделна част от институционализираните училищни медиационни
практики. Доколкото са засегнати координаторите на образователните дейности на регионалните
центрове за образователно планиране, Държавен вестник (ΦΕΚ) с бр. 158733/ΓΔ4 не ги упълномощава
официално да предоставят сами услуги за образователно посредничество. Въпреки това, някои услуги,
които те предоставят, имат силна подкрепа на учителите по отношение на разрешаването на конфликти,
така че косвено те допринасят за цялостния процес на образователна медиация (където се практикува
последното).
Освен това няколко участници от частния сектор могат да предоставят образователни посреднически
услуги (като неформални участници), често непряко, чрез подкрепа на персонала в държавните училища.
Например „Dialogos - компания за търговска и семейна медиация“ има специализирана услуга за
образователна медиация, чрез която е разработила и предоставила персонализирани програми за
медиация в държавните училища, които са пригодени за нуждите на всяко училище. Тези услуги се
предлагат в начални и средни училища и са официално одобрени от гръцкото министерство на
образованието и религиозните въпроси и по-конкретно от Института за образователна политика през
2013 г. В допълнение, частната агенция „The Mediation Lab“ предлага услуги по училище връстническа
медиация, насочена особено към учениците като потенциални агенти на връстническа медиация на
доброволни начала. Обикновено географският обхват на частните услуги е ограничен в Атина (столицата)
и Солун.

Източници:
 https://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-2/sxolikhdiamesolavhsh/
 https://www.themediationlab.com/peer-mediation/
 https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-diamesolavisi/#1551199570255-d5272e35-f7c9
Лични и професионални черти и изисквания към образователните медиатори
По отношение на професионалните черти и изисквания към образователните медиатори, училищният
съветник (който отговаря за медиационните дейности в гръцкия контекст) трябва - като минимално
изискване - да бъде редовен преподавател (т.е. не заместник) и той/тя трябва да бъде част на
сдружението на учителите в училището. Освен това той/тя трябва да има бакалавърска степен по
образование или педагогически изследвания или трябва да има магистърска степен или докторска степен
в същите свързани области. Освен това училищният съветник трябва да получава постоянно обучение, в
сътрудничество с Координатора на образователните дейности и Института по образователна политика. В
случай, че училищният съветник няма посочените по-горе минимални изисквания, той/тя може да бъде
назначен въз основа на предишно сертифицирано участие в образователни семинари и програми от наймалко 300 часа по социално-педагогически дейности или по свързаната област. Относно процеса на
превръщане в Координатор на образователните дейности, според Държавен вестник, бр.
Φ.351.1/5/102172/Ε3, издаден на 20 юни 2018 г., всички кандидати трябва да са вече дипломирани
преподаватели (член 1) и да преминат през официален процес на кандидатстване и след това оценяване
съгласно определени критерии като езикови умения, публикация, проучвания и т.н. (член 2).
Що се отнася до личните характеристики, участниците в училищната медиация (независимо дали са
училищни съветници, ученици или учители) трябва да притежават някои основни лични умения, които
могат да бъдат обобщени, както следва: (i) умения за управление на риска, (ii) толерантност, (iii) активно
слушане, разбиране и съпричастност, (iv) взаимно уважение и толерантност, (v) комуникативни умения,
vi) поверителност и безпристрастност, чрез които субектът, обучен като медиатор, може по -лесно да
насърчава важната и ефективна роля на мирното разрешаване, паралелно отклоняване на всякакъв вид
стереотипи или предпочитания, които могат да благоприятстват една от конфликтните страни. Тези лични
черти не са предвидени от официалния държавен закон. Въпреки това те са предвидени от Асоциацията
за разрешаване на конфликти и официално прегърнати от уеб-портала www.diamesolavisi.gov.gr на
гръцкото министерство на правосъдието, който е държавният уеб-портал за медиация.
Източници:
 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
Предоставени услуги, свързани с образователната медиация:
Съществуват различни видове услуги, които насърчават образователната медиация, както от участници от
публичния, така и от частния сектор.
Например „Resolve“, гръцка гражданска компания, предлага програми за обучение на учители, за да им
даде възможност по тази тема. “Dialogos” предлага набор от услуги: (i) поддръжка на преподаватели за
проектиране и организиране на посреднически услуги чрез семинари; (ii) подкрепа на преподавателите
при обучението на учениците; (iii) постоянно консултиране с училищата; (iv) теоретично и опитно (чрез
упражнения и симулации) обучение на учители в по -малки групи. Допълнителните видове услуги
включват презентации, симулации и колективни игри, които насърчават ценности като самообладание,
взаимно уважение, отговорност и съзнание.
По отношение на публичния сектор услугите, които се прилагат и предоставят от учителите, варират и
могат да включват организирането и изпълнението на игри, танци и опитни дейности, които имат за цел
да се свържат в екип, като по този начин се култивират положително отношенията между учители и
ученици, но и между самите ученици (като медиатори на връстници). Тези услуги могат да се предоставят

или като извънкласни дейности, или по време на официални учебни часове, в зависимост от доставчика
на услуги (ако те са учители в държавни училища или частни компании и консултации). Нещо повече,
координаторите на образователните дейности - предвид тяхната подкрепяща роля в процеса на
разрешаване на конфликти в училище - предоставят поредица от помощни действия, които могат да
бъдат обобщени в следното: (i) насърчават учителите да предприемат инициативи за иновативни
образователни методи; (ii) провеждат редовно информационни срещи с учители; (iii) организиране и
провеждане на семинари и образователни действия с родителите по поведенческите проблеми на
учениците, както и установяване на добри отношения между родители и учители; и (iv) си сътрудничат
тясно с общностите на учениците, за да насърчат усещането за култура на участие (член 3).
И накрая, трябва да се изясни, че във всеки вид услуга, която се предлага от всеки участник в училищата
за начално или средно образование, решението за прилагане на такава услуга в училище трябва да има
съгласието на Асоциацията на учителите и на други членове в рамките на училищната общност като цяло
(учители, родители и ученици). По този начин прилагането на какъвто и да е процес на посредничество
или преговори е легитимирано за законно и ефективно справяне с инциденти с насилие между
учениците. Също така, ако е възможно, препоръчително е всяка проектирана услуга, свързана с
образователната медиация, да бъде включена в Училищния правилник.
Източници:
 http://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-2/sxolikhdiamesolavhsh/
 https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-diamesolavisi/#1544100151368-72870be5-aa75
 http://en.resolve.gr/educational-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: Legislative Framework).
 https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-ergou-kathikonta

Инструмент за проверка на законодателната рамка и
предоставяните услуги, свързани с образователната
медиация в Португалия
Историческа еволюция на образователната медиация от гледна точка на законодателството
В Португалия училищната медиация се е появила през 90 -те години на миналия век в резултат на
интеграцията на страната в Европейската икономическа общност. Първият документ в Португалия във
връзка с фигурата на медиатора е Заповед № 147/96 от 8 юли, която определя образователните
територии за приоритетна намеса (TEIP) и предвижда използването на медиатори. През същата година
Заповед № 132/96 от 27 юли одобрява програмата за свободното време за млади хора и деца в
училищата като дейности, които трябва да бъдат разработени от медиаторите. През 1998 г. е публикувана
диплома, която признава фигурата на медиатора и изпълнението на функциите на културен посредник в
образованието - Съвместна заповед № 304/98 от 24 април. През 1999 г. Съвместна заповед № 942/99 от 3
ноември цели регулиране на положението на медиаторите и културните аниматори. През 2001 г. Закон
№ 105/2001 установява правния статут на социокултурния медиатор, който включва правния режим,
свързан с ролята на образователните медиатори, както и техните компетенции, задължения и обучение.
През 2007 г. Наредба № 15817/2007 от 27 юли урежда функциите на личния и социалния медиатор в
рамките на курсовете за образование и обучение на младежи и възрастни.
Законодателна рамка, свързана с образователната медиация
Заповед № 147/96 от 8 юли - определя образователните територии за приоритетна намеса и предвижда
използването на аниматори / медиатори.

2. Съвместна заповед № 132/96 от 27 юли - одобрява програмата за свободно време за млади хора и
деца от начално и средно образование и предучилищно образование, при условие че тези дейности се
развиват от медиатори.
3. Съвместна заповед № 304/98 от 24 април - признава фигурата на медиатора и изпълнението на
функциите на културен медиатор за образование.
4. Съвместна заповед № 942/99 от 3 ноември - регламентира положението на медиаторите и културните
аниматори.
5. Съвместна заповед № 1165/2000 от 18 декември - Създава се работна група, чийто състав е определен
в тази диплома, с цел изготвяне на проучване на училищата, в които е необходимо да се поставят
културни посредници, както и предложения, основани относно условията на тяхната
институционализация.
6. Закон № 105/2001 - установява правния статут на социокултурния посредник.
7. Наредба № 15817/2007 от 27 юли - регламентира функциите на личния и социалния медиатор в
рамките на курсовете за обучение и обучение на младежи и възрастни.
Кой може да предоставя образователна медиация? Кой може да бъде образователен медиатор?
В Португалия няма спецификация по отношение на образователния посредник. Въпреки това, той
предоставя информация за социокултурния посредник - индивид, който насърчава междукултурния
диалог, стимулирайки уважението и по-доброто познаване на културното многообразие и социалното
включване. Съгласно член 3 от Закон № 105/2001 трябва да се даде предпочитание на лица,
принадлежащи към етнически групи или имигранти, които разкриват социокултурни умения за
посредничество и познания за социокултурните характеристики на целевите общности.
Лични и професионални черти и изисквания към образователните медиатори
През 2000 г. с одобрението на Съвместна заповед № 1165/2000 на Председателството на Министерския
съвет, Министерството на труда и солидарността и Министерството на образованието е създадена
работна група, която да оцени ролята на медиаторите в училищата. В резултат на това се дефинира като
професионален профил на социокултурния медиатор, който да е навършил 18 години, да има поне 6-ти
клас задължително обучение и да демонстрира наличност и капацитет за междукултурен диалог с
граждани от различен произход. Закон № 105/2001 гласи, че социокултурният медиатор трябва да
посещава курсове за обучение с общо съдържание, което дава възможност за насърчаване на
междукултурен диалог между всички граждани, с включване на специфични модули за обучение, които
отчитат спецификите на всяка общност. Законът посочва, че курсовете за обучение на социокултурни
медиатори са еквивалентни на деветия клас на училищното образование, като дават ниво 2 на
професионална квалификация и са сертифицирани от ANEFA. Този закон има основно намерение да
създаде връзка между обучение, сертифициране и пазар на труда, чрез подписване на протоколи между
Института по заетост и професионално обучение и субекти, акредитирани да осигуряват обучение в тази
област.
Предоставяни услуги, свързани с образователна медиация
В член 1 от Закон № 105/2001 е създадена фигурата на социокултурен медиатор, който има функцията да
сътрудничи в интеграцията на имигранти и етнически малцинства, с оглед укрепване на междукултурния
диалог и социалното сближаване. Социокултурните посредници изпълняват съответните си функции и
услуги в училищата, институциите за социално осигуряване, здравните институции, Службата за чужденци
и граници, Института за социална реинтеграция, местните власти и обществените служби и органи,
където изпълнението на техните задължения се окаже необходимо. По-конкретно в училищата
социокултурните медиатори предоставят своите услуги, за да (член 2 от Закон № 105/2001):
а) да си сътрудничат в предотвратяването и разрешаването на социално-културни конфликти и в
определянето на стратегии за социална намеса;
б) активно да си сътрудничат с всички участници в процесите на социална и образователна намеса;
в) улесняват комуникацията между професионалисти и потребители с различен културен произход;
г) да съветва потребителите във връзка с професионалисти и публични и частни услуги;
д) насърчаване на включването на граждани от различни социални и културни среди при равни условия.

Инструмент за проверка на законодателната рамка и
предоставяните услуги, свързани с образователната
медиация в България
Историческа еволюция на образователната медиация от гледна точка на законодателството.
За първи път през 2004 г. медиацията в България се регулира с приемането на Закона за медиацията.
Законът урежда взаимоотношенията, свързани с медиацията като алтернативен метод за разрешаване на
правни и неправни спорове, като дава правна дефиниция на термина и очертава кръга от спорове, по
отношение на които е възможно прилагането на медиация.
Чрез Закона за медиацията законодателят класифицира спорове, които могат да бъдат обект на
медиация, ръководени общо от техния предмет: граждански, търговски, трудови, семейни и
административни спорове, свързани с правата на потребителите и други спорове между физически и/или
юридически лица, включително когато те са трансгранични. Принципът, че медиацията е приложима, е
приет и при разрешаването на други спорове, стига законът или друг акт да не предвижда друга
процедура за сключване на споразумение.
Медиацията е един от социалните инструменти за извънсъдебно уреждане на спорове, включително и
интегриране на ролята и значението на медиацията чрез дейностите на медиатора и в други области като
образователна медиация, медиация в областта на здравеопазването, културна медиация, гражданска
медиация и други.
Законодателна рамка, свързана с образователната медиация
• Закон за медиацията от 2004 г., последно променен от 2019 г.
• Законът за предучилищното и училищното образование от 2015 г., последно изменен през 2020 г.
• Наредба за приобщаващото образование от 2017 г.
• Заповед на Министъра на социалната политика и на реда №715/19.09. 2017 новоучредена длъжност
„образователен медиатор“ (на основание чл. 105, т. 5 от Наредбата за приобщаващото образование).
• Решение № 373 0f 2017 на Министерския съвет за създаване на механизъм за съвместна работа на
институциите по отношение на обхвата и задържането на учениците в образователната система в
задължителната предучилищна и училищна възраст.
• Наредба No 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учители, училищни директори и
други педагогически специалисти.
• Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование.
• Решение №100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на
институциите по отношение на обхвата, включването и предотвратяването на отпадането на деца и
ученици от образователната система в задължителната предучилищна и училищна възраст.
• Наредба за финансиране на институции.
• Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и обучението в Република България за
периода 2021-2030 г.
Кой може да предложи образователна медиация? Кой може да бъде образователен медиатор?
Съгласно член 15 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учители,
директори на училища и други педагогически специалисти, дефинира длъжностите на психолози и
педагогически съветник, които могат да предоставят образователна медиация в своята практика, както
следва:
Психолог в предучилищното и училищното образование като образователен медиатор:
• Участие в подготовката и изпълнението на училищни програми за предотвратяване на отпадането от
училище и за намаляване на броя на преждевременно напускащите училище;

• Работа по случаи, възникнали в детската градина или училище в сътрудничество с институции и служби
на общността;
• Взаимодействие и консултиране с учители, други педагогически специалисти и родители за справяне с
проблем, свързан с образованието, възпитанието и социализацията на деца и ученици или за вземане на
решение по казус;
• Посредничество при конфликти.
Педагогически съветник в системата на предучилищното и училищното образование като образователен
медиатор:
• Консултиране и подкрепа на ученици, учители, родители и директори на училища при осъществяване и
поддържане на връзките между семейството, училището и общността;
• Участие в разработването и прилагането на училищните политики в областта на възпитанието,
социализацията и защитата на децата и учениците;
• Консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересовани страни
за преодоляване на проблемите, свързани с образователния процес;
• Посредничество при разрешаване на конфликти;
• Участие в дейности за мотивиране на децата и учениците да преодолеят проблемното си поведение и
отпадането от училище;
• Осъществяване на връзката между родителите и институцията по време на работа по случай;
• Сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето за закрила на детето и участие в
междуинституционални срещи на екип.
Лични и професионални черти и изисквания към образователните медиатори
В съответствие с Решение №373 от 2017 г. на Министерския съвет на Република България и правилника за
прилагане на националната класификация на професиите и длъжностите новоучредената длъжност
„Образователен медиатор“ е регистрирана с код 5312 3004. Някои от изброените изисквания към
образователните медиатори включват желано ниво на образование - средно; владеене на майчин език
(и) на деца и ученици от уязвими общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото
училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни
особености на общностите, с които работят медиаторите. Необходимите лични качества: лоялност към
институцията; дискретност; толерантност; способност за работа в екип; комуникативни и мотивационни
умения; умения за управление на конфликти, както и компютърна грамотност.
Предоставени услуги, свързани с образователна медиация
Част от задълженията на образователен медиатор е да организира и осъществява дейности, чрез които
да осигурява редовно посещаване на учениците в образователната институция и тяхното пълноценно
участие в образователния процес, както и дейности, чрез които да предоставя услуги за включване на
родители и местни общности в образователния и социалния живот.
Образователният медиатор подпомага покриването и задържането на учениците, подлежащи на
задължително обучение; посещава семействата на учениците и провежда разговори с родители с цел да
информира и повиши мотивацията за продължаване на образованието; помага за формиране на
положително отношение към учебния процес и работи активно за социално включване и образователна
интеграция на учениците, особено ако учениците са представители на друго малцинство и/или
маргинализирана група/общност и са двуезични; съдейства за улесняване на комуникацията между
педагогически специалисти и ученици; участва в разрешаването на спорове, възникнали на територията
на образователна институция с участието на ученици.

Инструмент за проверка на законодателната рамка и
предоставяните услуги, свързани с образователната
медиация в Румъния
Историческа еволюция на образователната медиация от гледна точка на законодателството
Професията на училищния медиатор е въведена експериментално в Румъния през 90-те години чрез
проекти, осъществени в неправителствения сектор, с цел да се улесни достъпът до образование на деца
от групи в неравностойно положение.
От 2000 г. насам са регистрирани многобройни законодателни инициативи, целящи да дадат на
училищния медиатор полагащия му се статут:
- Препоръка № 4/2000 на Съвета на министрите на образованието на Съвета
Европа, се споменава необходимостта от назначаване на училищни медиатори в училищата с ромски
деца;
- Работен лист на ромския училищен медиатор, изготвен от училищните инспектори по образователните
проблеми на ромите, в Тулча, 15-17 март 2000 г;
През периода 2000-2001 г., чрез проекта PHARE за обучение на ученици в неравностойно положение,
MECT разработи и въведе в COR (Класификация на професиите от Румъния), от 2001 г., спомагателната
дидактическа функция на училищния медиатор.
Законодателна рамка, свързана с образователната медиация
В зависимост от преследваната цел дейността по училищна медиация в Румъния попада в обхвата на
закона за образованието или на закона за медиацията.
Ако говорим за училищната медиация по закона за образованието, училищната медиация се състои в
улесняване на диалога между училището-семейството-общността, услугите по медиация представляват
форми на училищно и социално приобщаване и са насочени към местните общности в риск по отношение
на отпадането от училище, етническите различия и семействата в неравностойно положение.
Тази дейност се регулира от НАРЕДБА №. 1539 от 19 юли 2007 г., както и от Закона за образованието
(2011 г.). Съгласно закона за образованието дейността по училищна медиация работи под ръководството
на Окръжния център за ресурси и помощ в Букурещ и организира образователна помощ, който
координира методически, наблюдава и оценява по целесъобразност услугите по училищна медиация.
Ако говорим за училищна медиация съгласно закона за медиацията, услугите по училищна медиация са
насочени към предотвратяване и решаване на конфликти в училище.
Законът за медиацията съдържа норми относно медиацията и услугата за медиация на конфликти.
Следователно медиацията на училищни конфликти може да се извършва от медиатори, упълномощени
от Румънския съвет по медиация, въз основа на условията, предвидени в Закона за медиацията. Услугите
по медиация на училищни конфликти се различават от услугите по училищна медиация.
Кой може да предложи образователна медиация? Кой може да бъде образователен медиатор?
Услугите по училищна медиация са задължение на училищния медиатор и са част от цялостна програма и
проект за училищно и социално приобщаване на децата, както е предвидено в Закона за образованието.
Услугите по медиация на училищни конфликти могат да бъдат предмет на процедура по медиация, както
е предвидено в Закона за медиацията. Медиаторът, упълномощен по силата на този закон, може да

посредничи при училищен конфликт по искане на образователната институция или по искане на страните
в училищния конфликт, във всички случаи със съгласието на всички страни в конфликта.
Медиацията на конфликт може да се осъществи по искане на медиатора от страните в конфликта.
Медиацията на училищни конфликти може да бъде поискана от страните (ученици, учители, други лица)
в конфликта, а ако страните в конфликта са непълнолетни ученици, медиацията може да бъде поискана
от техните родители или от директора на учебното заведение, със съгласието на родителите. В
качеството на медиатори в училището могат да бъдат учители, психолози, специално обучени студенти.
Лични и професионални черти и изисквания към образователните медиатори
Съгласно националния закон за образованието училищният медиатор е част от помощния педагогически
персонал и за длъжността училищен медиатор трябва да бъдат изпълнени следните условия за обучение
- завършване на бакалавърска степен със специалност "Социално подпомагане" или завършване на
бакалавърска степен от педагогическа гимназия, специалност "Училищен медиатор", или завършване на
бакалавърска степен от друга профилирана гимназия, последвано от курс за професионално обучение
със специалност "Училищен медиатор", признат от публичния орган.
Препоръчително е училищният медиатор да бъде лице, което познава езика и културата на местната
общност, за която са необходими услуги по училищна медиация.
Медиацията на училищни конфликти е необходима, когато конфликтите ескалират и прерастват в други
конфликти. При дребни ежедневни недоразумения "служебният медиатор" е учителят или училищният
съветник. В случай на професионален медиатор, той трябва да притежава следните качества:
- да разбира много добре естеството на проблема
- има задължението да дава всякакви обяснения на страните във връзка с медиацията
дейност
- трябва да ръководи процеса на медиация безпристрастно
- Медиаторът е длъжен да спазва поверителност
Други необходими компетентности са: планиране на дейността, работа в екип, професионално развитие,
използване на компютър, комуникация, разрешаване на конфликти, развитие на партньорството между
училището и общността
Предоставени услуги, свързани с образователна медиация
Услугите по училищно медиация се състоят в улесняване на диалога между училището, семейството и
общността, подобряване на имиджа и доверието в образователните институции, наблюдение на децата
по отношение на училищното приобщаване, разработване и прилагане на програма за училищно
приобщаване, изготвяне на доклади за положението на децата в неравностойно положение с цел
намиране на оптимални решения за осигуряване на равен достъп до образование на децата,
информиране на отговорните органи за възможни нарушения на правата на децата и подкрепа в
усилията им за разрешаване на тези ситуации.
Основната отговорност на училищния медиатор е да подкрепя участието на всички деца в
задължителната общообразователна общност, като насърчава участието на родителите в образованието
на децата и училищния живот и улеснява сътрудничеството между семейството, общността и училището.
Услугите на училищния медиатор се състоят в: услуги за предотвратяване на конфликти, услуги за водене
на преговори, услуги за насърчаване на комуникацията и сътрудничеството.

Методология на насоките за IO2: Събиране на практики
за образователна медиация
Въведение
Настоящият документ представлява методология за насоки и има за цел да запознае
партньорите с процеса на разработване на IO2: Сборник с практики по образователна
медиация.
За да се създаде солидна основа за по-нататъшното развитие на програмата за обучение по
медиация и медиация между връстници, партньорството:
1.ще подготви инструмент за преглед на законодателната рамка, свързана с образователната
медиация, с акцент върху страните партньори и
2. сборник с добри практики, който има за цел да послужи като източник на иновативни
материали за преподавателите за комплексно решаване на проблеми, а също и да
идентифицира силните и слабите страни, възможностите и заплахите на настоящите практики и
подходи, използвани в образователната медиация, с акцент върху препоръките за
приобщаващи методики на преподаване.
Следователно разработването на IO2 се ангажира с редица задачи, описани по-долу:
- разработване на инструмент за проверка на законодателството, свързано с образователната
медиация, във всяка страна партньор.
- разработване на колекция от 5/7 добри практики в областта на образователната медиация във
всяка страна партньор и по възможност 1 или 2 добри практики от други страни в Европа
Накратко, настоящият документ е първата стъпка в опита да се осигури конкретна методология
за успешен обмен на законодателна рамка в областта на образователната медиация, както и за
събиране на добри практики. По-конкретно, този документ ще представи стъпките и задачите,
които партньорите трябва да изпълнят, образците за законодателна рамка и събиране на добри
практики, както и списък с критерии/показатели, които да предложат най-добрите методи за
идентифициране на практики с потенциал в областта на образователната медиация.
Цел на шаблона:
Инструмент за проверка на законодателната рамка и предоставяните услуги, свързани с
образователната медиация в страните от ЕС, с акцент върху страните партньори.
Преглед на настоящите практики и подходи в страните партньори, използвани за медиация в
областта на образованието.
Обхват на дейностите:
Инструментът за скрининг ще бъде разработен за всяка страна партньор и ще служи като база
данни за бъдещо използване от всички, които се интересуват от темата за образователната
медиация. Инструментът за скрининг ще бъде споделен между партньорите, а коорднатора ще
събере всички данни в един европейски доклад.
Документът ще съдържа информация и данни относно:
- Законодателната рамка, свързана с образователната медиация във всяка страна партньор;
- Лични и професионални качества и изисквания към образователните медиатори във всяка
страна партньор;
- Предоставяните услуги, свързани с образователната медиация, във всяка страна партньор

Въз основа на инструмента за скрининг ще бъдат предприети по-нататъшни стъпки за
подобряване на капацитета на образователните специалисти, повишаване на техните умения и
предоставяне на програма за обучение по образователна медиация (IO3), както и програма за
обучение на ученици, които биха искали да станат медиатори (IO4)
След разработването на инструмента за скрининг партньорите ще направят преглед на
настоящите практики и подходи в страните на партньорите, използвани за медиация в
образованието.
Целта на тази дейност е събиране на образователни материали и подходи за медиация в
образователните институции, насочени към овластяване на преподавателите с нови
професионални знания и умения за решаване на конфликти. От друга страна, въз основа на тази
дейност педагозите ще могат да създадат свои собствени подходи и инструменти, като
използват вече съществуващите и са наясно с техните предимства, недостатъци, възможности и
заплахи. Ще бъде направено сравнение между методите и подходите, прилагани в страните на
партньорите, с акцент върху приликите и разликите, но най-вече върху това какво работи и
какво не в различните конфликтни ситуации. Нещо повече, учениците също ще се възползват от
сборника, тъй като техните учители ще представят практиките и ще улеснят учениците да
заемат активна позиция при решаването на ежедневните конфликтни ситуации.
Цялостното качество на проекта ще бъде оценено, като се вземат предвид три критерия:
1.
Критерии за ефикасност: резултатите са постигнати в срок и в първоначално
планирания обем.
2.
Качество на резултатите от проекта: резултатите от проекта са с високо качество и
отговарят на нуждите на крайния потребител.
3.
Степен на удовлетвореност на целевите групи: Оценка на партньорите и другите
целеви групи по отношение на резултатите, продуктите и процесите на проекта.
Какво е добра практика?
Всяко обсъждане на добрите/най-добрите практики може да предизвика дискусии. Въпреки
това подходът на EDUMED към добрите практики следва определението на ООН, което описва
добрите практики по следния начин:
Определение за "добра практика":
"Добра практика" е не само практика, която е добра, но и практика, за която е доказано, че
работи добре и дава добри резултати, и затова се препоръчва като модел. Тя е успешен опит,
който е изпитан и утвърден, в широк смисъл, който е бил повторен и заслужава да бъде
споделен, за да може по-голям брой хора да го възприемат".
Две понятия са важни в това определение:
[Първото понятие е свързано с необходимостта практиката да бъде "доказана, [...] изпитана и
утвърдена". Всяка практика, предложена като добра или най-добра, трябва да бъде подкрепена
с данни, да демонстрира своята ефикасност и ефективност, да може научно да докаже, че тя
наистина е добра практика.
[Второто понятие е свързано с необходимостта практиката да може да бъде "препоръчана като
модел, [...] да бъде повторена и споделена.
Същият фокус и акцент ще бъде поставен и в нашия подход при определянето на добрите
практики в областта на образователната медиация. С други думи, нашата рамкова методология
ще разчита на практики, които са добре документирани, с количествени или качествени данни,

и имат потенциал да бъдат възпроизведени в други местни и/или национални контексти и/или
адаптирани към нуждите на други групи бенефициенти.
Критерии за "добри практики":
Фокусът на този образец за добри практики е да се съберат данни и да се идентифицират добри
практики сред инициативите за образователна медиация, които се доказват успешно. За да се
представи широк спектър от добри практики от страните партньори и Европа, първоначално е
необходимо да се определи набор от общи критерии за идентифициране на добри практики за
насърчаване на образователната медиация
По-долу е посочен следният набор от критерии, за да се определи дали дадена практика е
"добра практика":
- Ефективност и успех:
Добрата практика в областта на образователната медиация е практика, която е доказала своята
ефективност и успех, ако нейната цел за създаване на методи/инструменти/инициативи по тази
тема е оказала положително въздействие върху индивидите и/или общностите. Критериите за
ефективност и успеваемост могат да бъдат измерени чрез степента, в която интервенцията е
успяла да постигне желания резултат по оптимален начин. "Постигна ли практиката това, което
е имала за цел да постигне (своевременно)?".
- Уместност
Една добра практика в областта на образователната медиация е релевантна, когато тази
практика е отговорила на образователните и социалните потребности на целевата група,
оказала се е полезна и значима за разработването на политики и стратегии в тази област.
"Уместна ли е информацията и съдържанието за целевата група?" Значима ли е целта на
практиката? Практиката отговорила ли е на нуждите и приоритетите на засегнатите лица?
- Устойчива в екологично, икономическо и социално отношение:
Добрата практика в областта на образователната медиация отговаря на настоящите нужди на
участниците, без да се компрометира възможността за посрещане на бъдещи нужди. Тези
показатели оценяват степента, в която "добрата практика" може да бъде поддържана в
дългосрочен план с наличните ресурси, като се адаптира към социалните, икономическите и
екологичните изисквания на контекста, в който се развива.
- Равнодостпъност:
Добрата практика в областта на образователното посредничество трябва да отчита нуждите на
населението (мъже и жени) при разпределянето на ресурсите и да идентифицира и намалява
неравнопоставеността в областта на образованието. Дали жените, мъжете и децата от различни
възрасти, с различни способности и произход имат равен и ефективен достъп до практиката?
- Технически осъществимо:
Добрата практика в областта на образователната медиация трябва да бъде лесна за усвояване и
прилагане от всички участници. По отношение на методологическия подход практиката трябва
да докаже яснота в представянето, подробно описано техническо изпълнение, техническо
качество на резултатите. "Предлаганите технологии достъпни ли са на пазара? Съществува ли на
местния пазар ноу-хау, необходимо за внедряването и експлоатацията на системата? Налична
ли е инфраструктурата за крайните потребители?"
- Присъщо е участието:
Включването и участието на заинтересованите страни в образователното посредничество е
много важно. От съществено значение е крайната целева група да има възможност от началото

до края да участва в процеса. Критериите за присъщо участие оценяват включването на
заинтересованите страни през целия жизнен цикъл на процеса и способността на практиката да
насърчава сътрудничеството между различните участващи сектори. "Проведени ли са
консултации със заинтересуваните лица и участвали ли са те в разработването, прилагането,
наблюдението и оценката на практиката?"
- Възпроизвеждане и адаптиране:
Добрата практика в областта на образователната медиация трябва да има потенциал за
възпроизвеждане и следователно да може да се адаптира към подобни цели в различни
ситуации. Този показател измерва потенциала на подхода, който може да бъде пренесен в друг
контекст, и адекватността на възприетия инструмент за справяне със специфичните
неравенства, съществуващи в други национални контексти
- Изграждане на капацитет:
Добрата практика в областта на образователната медиация следва да допринася и да подкрепя
развитието на капацитета на хората и общностите. Индикаторът за изграждане на капацитет
оценява способността на практиката да подкрепя бенефициентите да подобряват и запазват
уменията, знанията, инструментите, оборудването и другите ресурси, необходими за доброто
изпълнение на работата. "Практиката укрепи ли местния капацитет и насърчи ли местната
ангажираност?"

Бланка за попълване на практики и законодателство относно образователната медиация
Създател/Автор на дейността
Институция:
Държава:
Позиция и роля на лицето, което представя практиката (ако е приложимо):
Имейл адрес:
Уебсайт:
Представяне на дейността
Заглавие на дейността:
Име описващо дейността
Вид:
Какво е по същество - метод, практика, съвет, казус, насоки, друго?
Дата:
Кога (месец и година) е била публикувана дейността?
Цел на дейността:

Каква е целта на този документ?
Целева група:
Към кого е адресирана дейността (учители, доброволци, преподаватели, родители, деца)?
Кои са включените заинтересовани страни и партньори?
Кратко въведение:
Какъв е контекстът (първоначалната ситуация) и предизвикателството, пред което сте се
изправили?
Кратко описание на приложената дейност и конкретизиране на периода на провеждане
(времева рамка).
Местоположение/ географско покритие:
Какъв е географският обхват където е използвана дейността (напр. държава, регион, град) ?
Методологичен подход:
Каква методология е използвана за справяне с първоначалната ситуация и водеща да
успешен резултат?
Какъв е бил процесът и по какъв начин е бил екипен процес?
Необходими ресурси:
Какви ресурси са необходими за прилагане на дейността?
Какви са необходимите условия (институционални, икономически, социални и екологични) за
да бъде успешно приложена?
Има ли предизвикателства, с които различните полове се сблъскват при възпроизвеждането
на дейността?
Продължителност:
Каква е продължителността на дейността?
Валидиране:
Била ли е дейността одобрена от заинтересованите страни/ крайни потребители? Как?
Въздействие
Какво е било въздействието (положително или отрицателно) от тази дейност?
Приложимост:
Какви са възможностите за широко разпространение на дейността?
Какви са необходимите условия, които трябва да се вземат предвид, така че да се приложи
отново, но адаптирана към нов контекст?
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация
не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки
само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка
употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в
нея.

