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Въведение  
 
EduMed - "Преодоляване на различията между образователните интитуции чрез 
медиация" е проект по програма "Еразъм+" за стратегическо партньорство в 
областта на училищното образование, финансиран от Европейската комисия, с 
продължителност 24 месеца (01.11.2020 г. - 31.10.2022 г.).  
Проектът има за цел да консолидира в многоезична рамка правните изисквания, 
знанията и уменията, качествата и личностните характеристики на 
образователните медиатори и да разработи програми за обучение по медиация 
за образователни медиатори и медиация между връстници, както и сборник с 
добри практики в областта на образователната медиация.  
Придобитите знания за законодателната рамка на ЕС в областта на 
образователната медиация ще засилят сътрудничеството между всички 
участници в процедурите по медиация, както и със семействата и други външни 
заинтересовани страни. Всички резултати по проекта и цялостното въздействие 
ще бъдат насочени към насърчаване на създаването на устойчиви връзки между 
дейностите на всички заинтересовани страни в областта на образованието и 
обучението чрез популяризиране на съвместните подходи към учебния процес.  
Програмата за обучение на образователни медиатори (ProEM) ще даде 
възможност на обучаемите да придобият професионални знания, умения и 
компетенции за създаване и поддържане на спокойна и толерантна 
образователна среда за всички ангажирани чрез използването на инструменти 
за образователна медиация. След като придобият тези специфични знания и 
умения, обучаемите ще могат активно да участват като образователни 
медиатори в процедури по медиация между страните в образователни 
конфликти, а именно: ученик-ученик, учител-ученик, родител-ученик, учител-
учител-училищно ръководство, родител-родител и местни общности-
образователна среда. Обучителния курс ще спомогне за формирането на така 
наречените меки умения сред участващите участници в образователния процес, 
като умения за работа в екип, лидерство, позитивна комуникация, емоционална 
сдържаност и самоконтрол, развитие на специфична езикова култура, 
толерантност и др.  
Програмата за обучение се състои от пет модула, следващи една и съща 
структура, включително учебни цели и резултати, ключови елементи, използвани 
методи, теоретична част, последвана от практически дейности. 
Всички модули са разработени на английски език и са преведени на езиците на 
партньорите: български, гръцки, португалски, румънски и испански. Всички 
материали са достъпни за свободно ползване на уебсайта на проекта: 
https://www.edumed-initiative.eu/    
 

https://www.edumed-initiative.eu/
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1. Основи на конфликта 

Конфликтът може да се определи като изразена борба между взаимозависими 
страни, които възприемат несъвместими цели, оскъдни ресурси и намеса. 

Много хора се чувстват неудобно или се страхуват само при идеята за конфликт, 
предпочитайки да го избягват. Важно е да се разбере, че несъгласието е 
естествена, здравословна и дори необходима част от всяка връзка. Конфликтът е 
проява на нашите собствени желания и когато се разберат нуждите на двете 
страни, това може да помогне на връзката да се развие и укрепи. 

Този модул има за цел да запознае обучаемите за основните аспекти на 
конфликта. 

В тази част от обучението участниците ще научат за следното: 

• причини за конфликти 

• видове конфликти 

• основни подходи към конфликтите и начини за разрешаването им чрез 
алтернативни методи. 

Чрез използването на инструменти за образователна медиация обучаемите ще 
могат да придобият професионални знания, умения и компетентности, за да 
изградят и поддържат мирна и толерантна образователна среда за всички 
участници. 

След като завършат този модул, обучаемите ще могат да: 

• разбират и дефинират понятието "конфликт" 

• определят различни причини за конфликт 

• определят различните етапи на конфликта 

• използват различни подходи за управление на конфликта 
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Основните елементи, които се разглеждат, са: 

1. За конфликта. Причини и видове  

2. Етапи на конфликта 

3. Може ли конфликтът да бъде конструктивен? 

4. Управление на конфликти. Стилове и решения. 

Използвани методи: 

➢ Работни примери 

1.1 За конфликта. Причини и видове 

Преди да започнем обсъждането на конфликта, трябва да имаме добра 
работеща дефиниция.  

Конфликтът може да се определи като изразена борба между взаимозависими 
страни, които възприемат несъвместими цели, оскъдни ресурси и намеса. 

За да се счита, че конфликтът е налице, трябва да има изразена борба. Това е 
нещо повече от просто несъгласие. Това е поведение. Понякога нашите 
несъгласия ни се изразяват устно, а понякога чрез подъл поглед или груб тон на 
гласа. Конфликтът възниква между взаимозависими страни или хора, които по 
някакъв начин зависят един от друг. Това означава, че ако действията на едно 
лице засягат благосъстоянието на другото, съществува взаимозависимост. Както 
сте забелязали, конфликтите са особено често срещани във взаимоотношения с 
висока степен на взаимозависимост, като например близки приятели, членове на 
семейството, колеги и сътрудници. 

В допълнение към естествения характер на конфликта, както беше разгледано по-
горе, конфликтът има допълнителни характеристики, които си струва да бъдат 
разгледани. Тя може да бъде пряка или непряка, вредена или полезена. Много 
хора изразяват своето недоволството директно чрез думите си. Когато има спор, 
той обикновено се проявява под формата на конфликт. Може също да се прояви 
индиректно или пасивно-агресивно, под формата на отмъстителни или 
нараняващи действия, насочени срещу другия. 

Конфликтът възниква между взаимозависими страни или такива, които по 
някакъв начин разчитат една на друга. Взаимозависимостта възниква, когато 
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поведението на едно лице оказва влияние върху благосъстоянието на друго. 
Както сте забелязали, конфликтът е по-вероятен във взаимоотношения с висока 
степен на зависимост, като например тези между близки приятели, членове на 
семейството и колеги. Междуличностен конфликт не съществува, когато двама 
души не са зависими един от друг, дори и да не са съгласни. При противоречиви 
цели е налице конфликт. Несъвместимите цели са нещо повече от спор или 
разлика в целите; и двете не могат да бъдат изпълнени. Ако съквартирантът ви 
иска да гледате филм, а вие искате да гледате бейзбол, възниква разлика в 
целите.  

Обърнете внимание, че определението включва възприятие за несъвместимост 
на целите. Понякога и дветр всъщност могат да бъдат постигнати. Конфликтът 
възниква при възприемането на факта, че ресурсите са оскъдни. Ако имате 
изобилие, няма нужда да се карате за нещо. Обикновено възприеманите като 
оскъдни ресурси са парите, времето, властта и пространството. Конфликтът 
включва и намеса. Дори да не сте съгласни и да имате противоположни цели за 
нещо, вие имате истински конфликт само когато действате по начини, които 
пречат един на да постигнете целите си. 

С кого имате най-неприятните конфликти? За какво са вашите конфликти с този 
човек? 

1.2 Етапи на конфликта 

Конфликтът може да бъде структуриран в различни фази. За да определим 
хода на конфликта, трябва да определим текущия етап, като анализираме 
някои характеристики.  

1)  Дискусия 

Това се случва, когато и двете страни се интересуват от гледната точка на 
другия и са готови да съобщят своите мисли, възгледи и чувства. Този етап е 
просто среща на мненията, без да се прави опит да се убеди другото лице да 
вярва или да чувства друго. 
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Характеристиките включват: 

• зачитане на гледната точка на другия 

• приемане на ценностите на другия 

• разширяване на перспективите 

 

2) Дебати   

Тогава има различни гледни точки и бихте 
искали да виждат нещата по вашия начин, но 
само ако е подходящо за вас. 

Характеристиките включват: 

• отвореност към вашите идеи 

• уважение към вашата гледна точка 

3) Аргумент  

Искам да "купите" идеите ми, независимо от това какво си мислите. Аз съм прав, 
а вие сте "грешите". Трябва да го правите по моя начин. 

Характеристиките включват: 

• незачитане на мнението на другите 

• аргументиране само от собствена гледна 
точка 

• поляризация 

• много "да, но...“ 

 

4) Конфликт 

Не само че смятам, че съм "прав", а вие "грешите", но и изисквам от вас да 
действате в съответствие с моите идеали и възгледи. 

Характеристиките включват: 

• изисква да се държите, както аз искам 

• силно персонализирани аргументи 

• много "трябва". 

• обвинения, упреци, подмятания 
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5) Разочоравание 

Връзката вече е толкова болезнена, че трябва да се защитя или да се възстановя 
от болката. 

Държа се така, сякаш не съществуваш. 

Характеристиките включват: 

• мълчание 

• „студена война“ 

• отделни животи 

 

Можете ли да определите как вие и вашият приятел/колега се държите по 
време на конфликт? 

1.3 Резултати от конфликти 

Не е задължително конфликтът да бъде неприятно или 
контрапродуктивно преживяване. Всъщност може да бъде от полеза. 
Конфликтът може да подпомогне за осъществяването на важни реформи 
на работното място. Когато се сблъскате с проблем, има пет възможни 
подхода, които да предприемете. 

- Игнориране - можем да отложим извършването на каквото и да било 

- Победа - загуба - можем да изберем да упражним контрол и да "победим" над 
опонента си 

- "Загуба - победа" - можем да изберем да се съгласим и да "отстъпим" на другия 
човек 

- Загуба-Загуба - можем да постигнем компромис, при който и двете страни се 
отказват от нещо 

- "Печеля-печелиш" - можем да изберем вариант, при който участниците в 
конфликта работят заедно, за да намерят решение, от което да спечелят всички - 
решение за сътрудничество 

Конфликтът е конструктивен само ако в резултат на това: 
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• връзката е по-силна 

• разбирате се по-добре 

• има по-голяма готовност за посрещане на нуждите на другия 

• има по-голямо доверие 

• разрешили сте източника на бъдещи конфликти 

Ако можехте да промените едно нещо в начина, по който се справяте с 
конфликтите, какво би било то? Защо? 

1.4 Управление на конфликти. Стилове и решения 

Към конфликта може да се подходи по много начини и да се стигне до 
различни резултати. В тази част ще се опитаме да се съсредоточим върху 
три стила на управление на конфликт и да дадем някои съвети как да 
постигнем положителен резултат. 

Стилове за управление на конфликти: 

Агресивен: доминиращ стил, който не позволява на другия човек да сподели 
мнението си 

Пасивен: стил на управление на конфликти, при който не се споделят мнения и 
не се действа като лидер. 

Асертивен: баласирен стил, при който се използва активно слушане, откритост и 
уважение към хората в конфликта - предпочитан метод. 

Можете ли да се сетите за някого, с когото работите редовно и който е 
пример за един от тези стилове и го използва като основен начин за 
справяне с конфликти?  Кой стил е по-вероятно да доведе до положителен 
резултат? 

Защо асертивната комуникация има смисъл? 

Асертивността е успешен и дипломатичен стил на общуване, тъй като се основава 
на взаимно уважение. Тъй като сте готови да отстоявате собствените си интереси 
и да изразявате мнението и чувствата си, асертивността показва, че цените себе 
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си. Това също така показва, че уважавате правата на другите хора и сте готови да 
сътрудничите за разрешаване на разногласия.  

Разбира се, важно е не само какво казвате - вашето послание - но и как го казвате. 
Директната и учтива комуникация е асертивна комуникация. Асертивното 
общуване дава най-добрата възможност да изразите мнението си. Ако общувате 
по пасивен или агресивен начин, посланието ви може да бъде изгубено, защото 
другите са твърде заети да реагират на начина, по който го предавате. 

Как да общуваме асертивно?  

1. Използване на изреченията "Аз" 

Без да критикувате другия, представете позицията си като свое мнение или 
тълкуване. Например "Ти ме разгневи" е агресивно, но "Чувствах се ядосан" е 
асертивно. 

2. Съсредоточете се върху действията си  

Избягвайте изкушението да правите предположения за 
другия човек, като например да му лепнете етикет 
"неприятен" или "безчувствен". Коментирайте техните 
действия или изказвания, без да ги поставяте в рамка. 

3. Ограничете отговорите си до минимум 

Колкото повече време прекарвате в разговори, толкова по-
вероятно е да използвате пасивни или агресивни подходи. 

4. Следете за тона на гласа си и невербалните сигнали 

Възможно е да кажете перфектното нещо, а след това да го развалите с рязък тон 
или силна позиция. 

5. Слушайте 

Обърнете внимание и на това, което имат да ви кажат. Ако не слушате, ще станете 
агресивни. 

6. Поддържайте подходящ зрителен контакт 
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Ако не осъществявате достатъчено зрителен контакт, може да изглеждате 
недоверчиви. Ако осъществявате твърде много зрителен контакт, може да 
изглеждате враждебно настроени. В повечето случаи поддържането на 
сравнително постоянен зрителен контакт на всеки няколко секунди обикновено е 
достатъчно. 

Описание на практическите упражнения 

Този модул има за цел да осигури по-добро разбиране на понятието "конфликт". Той 
предоставя перспектива за това какво представлява конфликтът и показва различните 
резултати и начини за подхождане и решаване на конфликта. Състои се от различни 
теоретични аспекти с практически дейности върху специфични области на "конфликта". 
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Обща продължителност: 4 ч. - (1 ч. /ключово съдържание) | 1 ключово съдържание = 20 мин. теоретично съдържание + 40 мин. дейност |  

Обстановка:  Класна стая /онлайн 
Резултати:  ➢ Разбиране на понятието "конфликт" 

➢ Умения за управлението на конфликти 

Съдържание  1. За конфликта. Причини и видове  
2. Етапи на конфликта 
3. Може ли конфликтът да бъде конструктивен? 
4. Управление на конфликти. Стилове и решения 

Продължителност 

на всяка дейност: 
1. ~ 60 
мин.  
2. ~ 60 
мин.  
3. ~ 60 
мин. 
4. ~ 60 
мин. 

Описание на 

дейностите 

(стъпка по стъпка) 
   

1. Как си го представяте? 

Помолете участниците да се разделят по двойки. Предоставете на всеки по едно 
копие от материала. 
Дайте на участниците 15 до 20 минути, за да проведат интервюта помежду си. 
След това проведете групово обсъждане на интервютата, след което разгледайте 
въпросите за обсъждане. 
 

Вариации 
Накарайте членовете на екипа да сменят партньорите си на всеки три въпроса, за 
да се повиши нивото на доверие в екипа. 

 

Въпроси за последваща дискусия 
• Различаваха ли се гледните точки на вашия партньор от вашите? 

• Кои са нещата, които научихте, като взехте предвид гледната точка на 
друг човек? 

• Обсъждането на конфликти по този начин прави ли ги "по-малко 
страшни"? По какъв начин? 

• Добър или лош е конфликтът? 

• Кои са начините, по които конфликтите вредят на екипа? 

• Кои са начините, по които конфликтите обогатяват екипа? 

 

2. Положително завъртане 

Разделете участниците на по-малки групи от четири до седем души (желателно е 
да има поне три групи).  
 
Кажете на отборите, че трябва да напишат своето определение за конфликт. 
Задачата им е да дефинират конфликта, без да използват негативни термини. 
След като членовете на екипа се споразумеят за определението, нека го напишат 
на флипчарта заедно с илюстрация.  
Преди груповите презентации и дискусии всеки екип трябва да отговори на 
въпросите за обобщаване. 
След като всички екипи приключат, поканете ги да представят идеите си пред 
групата. Закачете страниците на флипчарта на стената в стаята за времето на деня 
на обучението. 
Тази дейност може лесно да се извърши онлайн с помощта на платформа, която 
позволява разделяне на участниците в отделни стаи (Zoom). Флипчартът може да 
бъде заменен с работни дъски (Miro, Google Jamboard).  

 

Въпроси за дебрифинг 

• Как определението за конфликт влияе на начина, по който мислим за 
конфликта? 

• Какви са някои отрицателни последици от конфликтите? 

• Какви са някои положителни резултати от конфликтите? 

• Избройте четири потенциални положителни резултата от конфликтите 
в една организация. 

Вид дейност: 

1. Задаване на 

въпроси 

/Дискусия 

(възможно онлайн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Разрешаване на 

проблем 

(възможно онлайн) 
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3. Стъпка по стъпка 

Разделете групата на по-малки групи от четирима до седем участници. 
Разположете отборите на различни места в стаята. Помолете всеки екип да 
напише думата "Конфликт" на един лист хартия и думата "Разрешение" на друг.  
Инструктирайте ги да залепят листовете хартия на разстояние около 6 стъпки 
един от друг на близката стена. Поканете отборите да направят мозъчна атака за 
конкретните стъпки, необходими за преминаване от "конфликт" към 
"разрешаване".  
 
Съвет: Ако участниците се затрудняват, можете да им предложите да направят 
обратен анализ на стъпката. 
Когато стъпките бъдат съгласувани, помолете членовете на екипа да ги напишат 
на листове хартия и да ги поставят на стената между листовете "Конфликт" и 
"Разрешение".  

 

Въпроси за дебрифинг 

• Какво трябва да се случи непосредствено преди "Резолюция"? 

• Има ли допълнителна стъпка след "Разрешаване"? Какво може да се 
добави? 

• Каква е ползата от това да имаме подход към конфликтите "стъпка по 
стъпка"? 

• Как да запомним тези стъпки в конфликтни ситуации? 

 

4. Направете го уверено 

Гледайте разговор в сапунена опера и го превърнете в асертивно общуване. 
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=O2h3INkHWDQ 
 
Покажете избраната част от сапунената опера. 
 
Разделете учениците на толкова групи, колкото е броят на героите в сцената. 
Например, ако в сцената има 3 персонажа, разделете на групи по 3. Ако е останал 
1 човек, нека той се присъедини към друга група като наблюдател. Ако са 
останали 2 души, помолете ги да изиграят само два персонажа (ако е възможно). 
 
Помолете всяка група да избере кой от тях да играе ролята на всеки герой. 
Номинираният за главен герой в сапунената опера, трябва да реагира само 
асертивно. Другите герои могат да реагират по свой вкус: асертивно, пасивно или 
агресивно. Те могат да имитират какъвто и да е стил, използван в сапунената 
опера, въпреки че в хода на ролевата игра трябва да реагират въз основа на това, 
което чуват от другите герои. 
Отделете 20 минути за тази ролева игра. 
Съберете отново всички заедно и помолете всички групи да споделят своя опит. 
 
Въпрос за последваща дискусия 

• Вашият разговор в ролевата игра по-добър ли беше от този в сапунената 
опера?  

• Как се развива с течение на времето?  

• Как се чувствахте, докато преминавахте през това?  

• Какво показва това за значението на асертивната комуникация?  

• Промени ли това упражнение начина, по който гледате на асертивния 
стил на общуване? 

3. Решаване на 

проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Ролева игра 

Материали/Ресурси: Дейност 1: материали за раздаване, химикалки 
Дейност 2: лист хартия за флипчарт, различни маркери, химикалки 
Дейност 3: хартия, маркери, тиксо 
Дейност 4: внимателно подбрани части от сапунена опера, съдържащи сериозен и емоционално натоварен 
разговор, в който различни герои не са съгласни един с друг в разгорещен разговор. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2h3INkHWDQ
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Работни листове1 

Всяка тема има една и съща структура, включваща теоретична част и 
дейност. 

5.1 За конфликта. Причини и видове  

 

 Започнете с представянето на теоретичната част за конфликта  

 Задайте въпроса и дайте няколко минути за размисъл  

 Следвайте инструкциите и изпълнете дейността 

 

5.2 Етапи на конфликта  

 

 Започнете с представяне на различните етапи на конфликта 

 Задайте въпроса и дайте няколко минути за размисъл 

 Следвайте инструкциите и изпълнете дейността 

 

5.3 Резултати от конфликти 

 

 Следвайте инструкциите и изпълнете дейността 

 Представяне на възможните резултати от даден конфликт 
 Задайте въпроса и дайте няколко минути за размисъл 

 

5.4 Управление на конфликти. Резултати и стилове. 

 Започнете с представяне на различните стилове за управление на 

конфликти  

 След това представете различните съвети за асертивно общуване 

 Следвайте инструкциите и изпълнете дейността 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Забележка: Материалите за раздаване можете да намерите в Приложение 1 в края на 
програмата за обучение.   
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2. Обща и специализирана медиация 
 

Основната цел на обучението е да се разберат основните принципи на общата и 
специализираната медиация по отношение на:  
 

• Предмет и принципи на общата и специализираната медиация 

• Функция и роля на образователния медиатор 

• Лични и професионални характеристики на образователния медиатор  

• Етични правила за поведението на медиатора и границите на участие в 
разрешаването и предотвратяването на конфликти. 

 
В края на този модул участниците ще: 
  

• разбереат основните принципи на общата и специализираната медиация 

• определят основните роли на образователния медиатор 

• познават кои са основните характеристики на ефективния образователен 
медиатор  

• определят етичните принципи и граници по време на процеса на 
медиация. 

Основните елементи, които се разглеждат, са: 
 

1. Медиация 
2. Ролята на образователния медиатор 
3. Характеристики на образователния медиатор 
4. Етични принципи в медиацията 

Използвани методи: 

➢ Теоретично изложение и практически упражнения. 

2.1 Предмет и принципи на общата и специализираната медиация 

Медиацията може да се определи като процес, при който безпристрастно лице - 

медиаторът - улеснява и насърчава комуникацията, за да насърчи разрешаването 

и постигането на споразумение между двете страни по даден спор (Law Council of 

Australia, 2018 г. Texas Court, 2011 г.). В своята най-проста форма медиацията е 

процес, при който неутрална трета страна подпомага страните да постигнат 

доброволно, договорено уреждане на спорните въпроси. Медиаторът улеснява 

комуникацията между страните, така че те да могат по-ясно да разберат 

различията си и да изработят взаимно приемливо споразумение. Медиаторът 

обаче няма правомощия да налага решение на страните.  
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Процесът на медиация може да бъде отличен метод за разрешаване на някои от 

конфликтите, тъй като може да бъде по-бърз и по-евтин от другите налични 

алтернативи, а също така е процес, който позволява на заинтересованите страни 

да намерят своето решение, вместо да бъдат принуждавани да вземат решение. 

Той подобрява междуличностните отношения, насърчава диалога и 

комуникационните умения и помага за разпознаването и оценяването на 

нуждите, чувствата и ценностите на другите, като насърчава уважението към 

другите (Aguiar, 2013). Медиацията може да бъде положителен процес за 

решаване на проблеми, който може да предотврати конфликтите и 

недоразуменията да се удължат във времето и да станат разрушителни. 

Медиацията има за цел да помогне хората да разрешат различията си и помага 

на спорещите страни да оценят реалистично възможностите си и да постигнат 

взаимно приемливи решения (Victorian Association for Dispute Resolution, n.d.). 

 

2.2 Процесът на медиация 

Процесът на медиация може да бъде структуриран чрез следните стъпки (Block & 
Blazej, 2005; Macmillan, 2016) (фигура 1): 

1. Въведение: след като всички страни се съгласят да участват в медиацията, 
медиаторът установява положителна и конструктивна атмосфера, като 
определя основните правила и насоки за уважително и продуктивно 
взаимодействие между страните; медиаторът се представя на страните, 
иска имената им и обяснява процеса, включително поверителността; 
медиаторът обяснява, че процесът е доброволен, като е възможно да се 
откажете от него по всяко време. 

2. Споделяне на гледни точки: всяка от страните обяснява на другата страна 
и на медиатора своята версия за фактите, целите и гледните точки по 
въпроса, както и как се е чувствала по време на конфликта. 

3. Определяне на проблема: медиаторите задават отворени въпроси за 
изясняване и проверка (например: "Има ли нещо друго, което трябва да 
знаем?"); медиаторите перифразират и преразказват обясненията на 
всяка от страните и насочват страните към постигане на съгласие относно 
това какъв е действителният проблем и какви са интересите на двете 
страни. 

4. Решения за мозъчна атака: страните, просветени от по-задълбоченото 
разбиране на своите нужди и възможностите, които имат, преговарят 
помежду си с помощта на медиатора; страните обмислят възможните 
решения; медиаторите канят страните да разговарят за това с кои решения 
страните са склонни да се съгласят и с кои не са съгласни; медиаторите 
канят страните да разговарят за това как всяко възможно решение ще се 
отрази на отношенията между страните.  

5. Избор на решения: Страните оценяват вариантите и заедно решават как 
ще действат; страните постигат съгласие за това кои решения са изгодни 
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за всички. Медиаторите питат дали страните са удовлетворени и дали 
имат нужда от нещо друго от медиацията. Когато е възможно, страните 
постигат и подписват споразумение и по този начин уреждат спора си. 

6. Закриване: Медиаторите благодарят на страните за участието и им 
напомнят, ако е необходимо, за поверителността; медиаторите 
споменават, че ако страните имат нужда от помощ в бъдеще, процесът на 
медиация е винаги на тяхно разположение. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Ефективен процес на медиация 

Що се отнася до теорията за медиацията, Moore (2003; 2012) твърди, че всички 
страни ще бъдат по-склонни да се споразумеят при медиация, ако техните нужди 
и интереси са били разгледани и удовлетворени. Този автор предлага модел - 
Триъгълникът на удовлетворението - който гласи, че хората имат три 
взаимозависими потребности и интереси, които трябва да бъдат взети предвид, 
за да се постигнат споразумения и решения, които ще бъдат трайни: 1) 
процедурни; 2) психологически/релационни; и 3) материални (фигура 2) 

-  

Фигура 2 - Триъгълник на удовлетвореността, адаптиран по Furlong (2005) 

Фигура 1 - Изображение на процеса на медиация 
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Според този модел, за да бъдат удовлетворени от начина, по който е бил 
разрешен даден спор или проблем, хората трябва да чувстват, че: 

• Процесът е бил справедлив (процедурна удовлетвореност) - това се 
отнася до това дали в края на процеса на медиация страните смятат, че 
процесът е бил справедлив и подходящ за всички. 

o Техните проблеми бяха чути и разбрани, имаше възможност да 
изложат собствената си гледна точка и да слушат и да бъдат 
изслушвани. 

o Процесът беше ясен, целите бяха установени, формулирани и 
широко разбрани и приемливи за всички страни. 

o Процесът даде възможност за пряко участие и повдигане на 
въпроси и опасения. 

o Има доверие в информацията, протоколите и срещите. 

• Постигнатият резултат или решение са разумни (съществено 
удовлетворение) - това се отнася до осезаеми резултати или ползи, които 
дадена страна иска да получи или да бъдат разменени в резултат на 
процеса на медиация. 

o Обсъди се какво искат да постигнат всички страни от медиацията, 
т.е. материалните или личните въпроси, за които преговарят. 
Резултатът може да бъде материален (материални блага, време, 
права) или нематериален (уважение, внимание). 

o Задават се въпроси от рода на: "Кое е наистина важно за вас?" и "От 
какво наистина се нуждаете от тази медиация, за да можете да 
продължите живота си?".  
 

• Взаимоотношенията между страните са подпомогнати от процеса 
(емоционална удовлетвореност) - отнася се до мислите и чувствата, които 
страните изпитват от началото на конфликта до процеса на преговорите, и 
до това как хората се чувстват по отношение на това, за което се преговаря. 

o Те могат да управляват отношенията си в бъдеще.  
o Те смятат, че са били уважавани и изслушани и че чувствата и 

преживяванията им са били признати. 
o Личните и емоционалните аспекти се разглеждат по време на 

медиацията (как хората се чувстват по отношение на това, за което 
се преговаря, как се чувстват по време и след преговорите). 

3. Образователна медиация  
Образователната или училищната медиация обикновено се свързва с 
разрешаването на междуличностни конфликти, при което процесът на 
комуникация се установява от медиатора и ученика, който е медиатор, чрез 
набор от предварително определени стъпки. Това обаче е много ограничен 
поглед върху медиацията, тъй като нейните ефекти и ползи могат да достигнат до 
цялото училище. Училищният процес на медиация може да насърчи 
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емоционалното, социално-когнитивното и социално-моралното развитие. 
Докато други методи за разрешаване на конфликти в училище могат да включват 
налагане на решение или налагане на решение на страните от страна на някой 
авторитет, медиацията приканва страните да формулират свое собствено 
решение и да поемат отговорност за действията си. Медиацията е процес за 
разрешаване на конфликти, който може да се прилага в цялата училищна 
общност. Като такава е идеален процес за интегриране в политиките и 
процедурите на цялата училищна общност.   

3.1 Функция и роля на образователния медиатор 

По отношение на функцията и ролята на медиатора, тяхната широка функция е 
да възстановяват връзките между учениците, между училището и семействата, 
училището и институциите на общността, както и между различните групи, 
съществуващи в образователната среда (Figueiredo, 2011; Silva & Machado, 2009).   
 
Кой може да предоставя образователна медиация?  
 

Португалия Не съществува спецификация за образователен медиатор. 
Въпреки това в него се съдържа информация за социокултурния 
медиатор - лице, което насърчава междукултурния диалог, 
стимулира уважението и по-доброто познаване на културното 
многообразие и социалното приобщаване. Съгласно член 3 от 
Закон № 105/2001 предимство следва да се дава на лица, 
принадлежащи към етнически групи или имигранти, които 
разкриват умения за социокултурно посредничество и познават 
социокултурните характеристики на целевите общности. 

Испания Не съществува професионална категория "училищен медиатор", 
въпреки че има много професионалисти от други сектори, като 
психология или социална работа, които се занимават с тази 
дейност. За да станете образователен медиатор, трябва 
доброволно да преминете курс за обучение по медиация. 
Професионалистът по медиация е този, който ще обучава 
бъдещите медиатори, които могат да бъдат както учители, така 
и ученици. 

Гърция Както участниците от публичния, така и от частния сектор могат 
да предоставят официално признати образователни 
посреднически услуги. Трябва да се уточни, че в случая на 
публичния сектор разрешението за предоставяне на услуги по 
образователна медиация се обосновава с конкретни 
правителствени решения, докато в случая на участниците от 
частния сектор медиаторите трябва да поискат разрешение от 
Министерството на образованието. Следователно не съществува 
закон, който да позволява на всички участници от частния сектор 
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да предоставят такива услуги. Що се отнася до публичния сектор, 
както е установено в циркулярно писмо №. 4077/28-4-2014 със 
заглавие "Развитие и функциониране на мрежа за превенция и 
управление на насилието и явленията на сплашване в училище", 
от 2014 г. във всяко училище на двама отговорни педагози е 
възложена задачата да се справят с насилието в училище, като 
неразделна част от институционализираните практики на 
училищната медиация. Що се отнася до координаторите на 
образователни дейности в регионалните центрове за планиране 
на образованието, изданието на Държавен вестник (ΦΕΚ) с № 
158733/ΓΔ4 не ги упълномощава официално да предоставят сами 
услуги по образователна медиация. Въпреки това, някои услуги, 
които те предоставят, имат силна подкрепяща дейност за 
учителите по отношение на разрешаването на конфликти, така че 
косвено допринасят за цялостния процес на образователна 
медиация (където последната се практикува). Освен това 
няколко участници от частния сектор могат да предоставят услуги 
по образователна медиация (като неформални участници), често 
непряко, чрез подкрепа на персонала на държавните училища. 
Например "Диалогос - 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 съобразени с нуждите на всяко училище. Тези услуги се 
предлагат в началните и средните училища и са официално 
одобрени от гръцкото Министерство на образованието и 
религиозните въпроси, и по-конкретно от Института за 
образователна политика през 2013 г. Освен това частната 
агенция "Лаборатория за медиация" предлага услуги по 
училищна медиация между връстници, насочени най-вече към 
учениците като потенциални агенти на доброволна основа. 
Обикновено географският обхват на частните услуги е ограничен 
в Атина и Солун.  

България Съгласно чл. 15 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите на 
училищата и другите педагогически специалисти, се определят 
длъжностите на психолозите и педагогическите съветници, 
които могат да осъществяват 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 превенция на отпадането от училище и за намаляване на броя 
на преждевременно напускащите училище; 
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- Работа по случаи, възникнали в детската градина или 
училището, в сътрудничество с институции и служби в 
общността; 
- Взаимодействие и консултации с учители, други педагогически 
специалисти и родители за решаване на проблем, свързан с 
образованието, възпитанието и социализацията на децата и 
учениците, или за вземане на решение по даден случай; 
- Медиация при конфликти.  
Педагогическият съветник в системата на предучилищното и 
училищното образование като образователен медиатор: 
- Консултиране и подкрепа на ученици, учители, родители и 
директори на училища при осъществяването и поддържането на 
връзките между семейството, училището и общността; 
- Участие в разработването и прилагането на училищни политики 
в областта на възпитанието, социализацията и закрилата на 
децата и учениците; 
- Консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, 
родители и други заинтересовани страни за преодоляване на 
проблеми, свързани с образователния процес; 
- Посредничество при разрешаване на конфликти; 
- Участие в дейности за мотивиране на деца и ученици да 
преодолеят проблемното си поведение и отпадането от 
училище; 
- Осъществяване на връзка между родителите и институцията по 
време на работата по случай; 
- Сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и 
участие в междуинституционални екипни срещи. 

Румъния 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 
при 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. Като медиатори в училището могат да 
бъдат учители, психолози, специално обучени ученици. 
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Таблица 1 - Резултат от проект Edumed "Колекция от практики за 
образователна медиация" 

Според общата литература медиаторът трябва да търси различните 
възможности, които се появяват по време на процеса, да разбира различните 
съществуващи гледни точки за конфликта, да търси взаимното признаване на 
всички участващи страни, да проучва ресурсите, да засилва диалога и да 
поддържа различните гледни точки, мнения и опит за съвместно решаване на 
проблема (Suárez Basto, 2008). Ролята на медиатора е също така да 
идентифицира проблемите, да подкрепя комуникацията, да помага на страните 
да се съсредоточат върху своите интереси, да оптимизира проучването на 
различните алтернативи, да помага на страните да намерят доброволни решения 
и да насърчава и поддържа добри отношения между двете страни в конфликта 
(Министерство на труда, индустриалните отношения, туризма и околната среда, 
2007 г.).  
 
В обобщение, въпреки че медиаторите могат да имат различни стилове на 
медиация и въпреки че тази роля може да се различава в отделните страни, 
медиаторът може да бъде призован да изпълнява няколко роли в процеса, като 
например: 

✓ Определяне на тон за съвместно решаване на проблеми чрез създаване 
и поддържане на рационална и продуктивна атмосфера за водене на 
преговори 

✓ Подпомагане на страните да разберат гледните си точки (нужди, 
опасения, страхове, цели и др.) 

✓ Опит за изграждане на съпричастност между страните 
✓ Улесняване на комуникацията между страните чрез поддържане на 

"граждански" характер на дискусиите 
✓ Справяне с гневни изказвания, например като ги преформулирате по 

неутрален начин или по начин, който разкрива основния интерес 
✓ Поддържане на баланс в процеса, като се гарантира, че страните имат 

равна възможност да се изкажат 
✓ Подпомагане на страните да преодолеят неразбирателството, 

недоразуменията и объркването, като им помага да изяснят 
договореното и спорното и да идентифицират основните проблеми 

✓ Развиване на съзнание за реалните нужди на участниците чрез извличане 
на информация и проучване на основните интереси на всяка от страните. 

✓ Идентифициране и търсене на разяснения за недоразумения, 
предположения и несъответствия 

✓ Изследване на интересите, които стоят в основата на позициите на 
страните, за да се разшири възможността за творчески решения 

✓ Подпомагане на страните да идентифицират общите си интереси, да 
проучат и оценят алтернативите си за разрешаване на спора чрез 
преговори 
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✓ Действа като "проверка на реалността", като оспорва позициите на 
страните и им напомня за разходите, свързани с липсата на споразумение 

✓ Подпомагане на страните при изготвянето на варианти за уреждане на 
спора, оценяване на предимствата и недостатъците на всеки вариант и 
насърчаване на избора на вариант, който максимално удовлетворява 
интересите и на двете страни 

✓ Фокусиране на страните върху бъдещето и целта им за разрешаване на 
спора 

✓ Поддържане на оптимизма, че може да бъде постигнато споразумение, и 
поддържане на ангажимента за подпомагане на страните за постигане на 
решение. 

3.2 Лични и професионални характеристики на образователния 
медиатор  

Личните и професионалните качества на образователния медиатор могат да се 
различават в отделните страни и да зависят от правния контекст. В следващата 
таблица са обобщени чертите и профилите на образователния медиатор. 

Португалия През 2000 г., с одобрението на съвместна заповед № 1165/2000 

на Председателството на Министерския съвет, Министерството 

на труда и солидарността и Министерството на образованието, 

беше създадена работна група, която да оцени ролята на 

медиаторите в училищата. В резултат на това се определи 

професионаленият профил на социокултурния медиатор да бъде 

на възраст над 18 години, да има завършен поне шести клас от 

задължителното образование и да демонстрира наличност и 

капацитет за междукултурен диалог с граждани от различен 

произход. В Закон № 105/2001 се посочва, че социокултурният 

медиатор трябва да посещава курсове за обучение с общо 

съдържание, което да позволява насърчаването на 

междукултурния диалог между всички граждани, с включването 

на специфични модули за обучение, които отчитат особеностите 

на всяка общност. В закона се посочва, че курсовете за обучение 

на социокултурни медиатори са равностойни на девети клас на 

училищното образование, дават ниво 2 на професионална 

квалификация и се сертифицират от ANEFA. В основата на този 

закон стои намерението да се създаде възможност за връзка 

между обучението, сертифицирането и пазара на труда чрез 

подписване на протоколи между Института по заетостта и 

професионалното обучение и структурите, акредитирани да 

предоставят обучение в тази област.  
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Испания Сред личните качества на медиаторите са важни следните: 

неосъждане, активно слушане, нагласи на солидарност и 

способност за диалог, достъпност, желание и подготвеност, 

способност да перифразира, търпение, неутрално отношение и 

липса на натиск. В училищната медиация медиаторът може да 

бъде учител, ученик или директор. За да не се стигне до конфликт 

на интереси, се препоръчва медиаторът да бъде лице извън 

центъра. 

Гърция Що се отнася до професионалните качества и изисквания към 

образователните медиатори, училищният съветник (който 

отговаря за дейностите по медиация в гръцкия контекст) трябва 

- като минимално изискване - да бъде редовен преподавател 

(т.е. да не е заместник) и да е част от учителската асоциация в 

училището. Освен това той/тя трябва да има бакалавърска 

степен в областта на образованието или педагогическите науки, 

или да има магистърска степен или докторска степен в същите 

свързани области. Освен това училищният съветник трябва да 

преминава постоянно обучение в сътрудничество с 

координатора на образователните дейности и с Института за 

образователна политика. В случай че училищният съветник не 

отговаря на горепосочените минимални изисквания, той/тя 

може да бъде назначен/а въз основа на предишно 

сертифицирано участие в образователни семинари и програми с 

продължителност най-малко 300 часа в областта на социално-

педагогическите дейности или в свързана с тях област. Що се 

отнася до процеса на заемане на длъжността координатор на 

образователни дейности, съгласно Държавен вестник №. 

Φ.351.1/5/102172/Ε3, издаден на 20 юни 2018 г., всички 

кандидати трябва да са вече сертифицирани педагози (член 1) и 

да преминат през формален процес на кандидатстване, а след 

това и на оценяване по определени критерии, като например 

езикови умения, публикации, 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 по следния начин: (i) умения за 

управление на риска, (ii) толерантност, (iii) активно слушане, 

разбиране и съпричастност, (iv) взаимно уважение и 

толерантност, (v) умения за общуване, (vi) поверителност и 

безпристрастност, чрез които субектът, който е обучен като 

медиатор, може по-лесно да популяризира важната и ефективна 
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роля на мирното разрешаване, като успоредно с това отклонява 

всякакви стереотипи или предпочитания, които могат да 

облагодетелстват една от страните в конфликта. Тези лични 

качества не са предвидени в официален държавен закон. 

Въпреки това те са предвидени от Асоциацията за разрешаване 

на конфликти и са официално възприети от уеб-портала 

www.diamesolavisi.gov.gr на гръцкото Министерство на 

правосъдието, който е държавният уеб-портал за медиация. 

България 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 

новосъздадената длъжност "Образователен медиатор" е 

регистрирана с код 5312 3004. Някои от изброените изисквания 

към образователните медиатори включват желана степен на 

образование - средно; владеене на майчин език (езици) на деца 

и ученици от уязвими общности, които се обучават, възпитават и 

социализират в съответното училище. Познаване на ценностната 

система, празниците, традициите и други характерни културни 

особености на общностите, с които работят медиаторите. 

Необходими лични качества: лоялност към институцията; 

дискретност; толерантност; способност за работа в екип; умения 

за общуване и мотивиране; умения за управление на конфликти, 

както и компютърна грамотност. 

Румъния 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 в педагогическа гимназия, 

специалност "Училищен медиатор", или завършване на 

бакалавърска степен в 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 
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качества: - трябва да разбира много добре естеството на 

проблема - има задължението да дава всякакви обяснения на 

страните относно дейността по медиация - трябва да ръководи 

процеса на медиация безпристрастно - медиаторът е длъжен да 

спазва конфиденциалност. Други необходими компетенции са: 

планиране на дейности, работа в екип, професионално развитие, 

използване на компютър, комуникация, разрешаване на 

конфликти, развитие на партньорството между училището и 

общността. 

Таблица 2 - Резултат от проект Edumed "Колекция от практики за 
образователна медиация" 

Накратко, за да бъдеш добър медиатор не означава да имаш списък с умения. 

Вместо това често комбинацията от различни умения в синхрон създава 

надеждни резултати. Ефективният и опитен медиатор трябва да вземе предвид 

следните характеристики, които могат да бъдат присъщи на личността на 

медиатора или които могат да бъдат научени (Macmillan, 2016; Goldberg & Shaw, 

2007; Hon & Fung, 2014): 

• Съпричастност. Медиаторът ще трябва да се адаптира към различните 
личности, като запази непредубеденост и се опита да разбере проблема 
от различните гледни точки. Медиаторите трябва да боравят с 
познаването на основните интереси на страните със съпричастност и 
внимание. Те са готови да задават емоционално трудни въпроси и да 
го правят по справедлив и уважителен начин. 

• Бдителност. Медиаторът трябва да бъде нащрек на няколко нива, докато 
посредничи, и да се концентрира върху информацията, предоставяна от 
източника, като постоянно оценява информацията както за стойност, така 
и за достоверност. Едновременно с това медиаторът трябва да бъде 
нащрек не само за това, което казва страната, но и за начина, по който го 
казва, и да следи езика на тялото.  

• Търпение. Медиаторът трябва да проявява търпение и такт по време на 
процеса на медиация, което ще допринесе за успеха на процеса. Проявата 
на нетърпение може да подтикне трудната страна към по-голяма 
безотговорност с цел прекратяване на процеса, а страните могат да 
загубят уважение към медиатора, като по този начин намалят 
ефективността му. 

• Достоверност: Медиаторът трябва да предостави ясен, точен и 
професионален резултат и точна оценка на своите възможности. 
Медиаторът трябва да се представя достоверно и последователно и да 
спазва всички дадени обещания, както и никога да не обещава това, което 
не може да бъде изпълнено. 

• Обективност: Медиаторът трябва да бъде напълно обективен при 
оценката на информацията, като поддържа обективно отношение. 
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Останете обективни, когато изпитвате емоционална реакция по време на 
сесия и самоконтрол, за да избегнете прояви на гняв, раздразнение и 
съчувствие или да се обвързвате емоционално със страната. 

• Гъвкавост. Медиаторът трябва да се адаптира към многобройните и 
разнообразни личности, с които ще се сблъска, и към средата, в която 
работи. Като е адаптивен, той може плавно да променя техниките си на 
задаване на въпроси и подход в зависимост от оперативната среда и 
личността на страната. 

• Устойчивост и издръжливост. Медиатор, който лесно се обезсърчава от 
езика или поведението на противника, от липсата на сътрудничество или 
от други трудности, няма да може да доведе въпроса до успешен край или 
да се възползва от възможността да получи ценна информация, която 
може да бъде важна за решението. 

• Безпристрастност. Медиаторът никога не бива да създава впечатление, че 
е настроен в полза на някоя от страните, а да обръща еднакво внимание 
и на двете страни. Следователно медиаторът не проявява уважение към 
една от страните, не е особено разговорлив с една от страните и т.н.  

• Надежност. Добрият медиатор вдъхва доверие, че запазва 
поверителността на всички дискусии и използва всяка получена 
информация за постигане на взаимно приемливо решение, тъй като без 
доверие страните няма да говорят открито. Когато отношението на 
медиатора отразява искреност и справедливост, и двете страни могат да 
бъдат по-сговорчиви и възприемчиви към процеса на медиация. 

• Добри комуникационни умения. Медиаторът трябва не само да е добър 
комуникатор, но и да разбира процеса на комуникация. Разбирането на 
това как да общувате добре и да разчитате динамиката на общуване на 
участниците е абсолютно необходимо за процеса. Едно от най-важните 
комуникационни умения е активното слушане. 

o Как да слушаме активно?  
✓ Повече слушайте, отколкото говорете; не можете да 

слушате, ако говорите; задавайте въпроси. 
✓ Успокойте говорещия и създайте среда, в която той се 

чувства комфортно, усмихвайте се и използвайте позитивен 
език на тялото, например кимане. 

✓ Покажете им, че искате да слушате, изглеждайте и се дръжте 
заинтересовано, използвайте вербални индикатори, за да 
покажете, че следите какво казват.  

✓ Съсредоточете се върху това, което се казва, и останете в 
настоящия момент, като избягвате да правите други неща, 
докато слушате (напр. разбъркване на документи). 

✓ Не бързайте да довършвате, защото паузата не винаги 
означава, че говорещият е приключил с думите си. 

✓ Наблюдавайте тона, силата на гласа и посланието, а не само 
думите - искате да получите цялата картина, а не само части 
от нея. 
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Как медиаторът НЕ трябва се 
държи 

Как трябва се държи медиаторът 

× Клюкарстване или разказване на 
други хора за случилото се по време 

на медиацията 
× Разрешаване на възникнали 

проблеми 
× Преценяване дали другите хора са 

прави или не 
× Вземане на страна в спор 

  × Позволяване на свидетели и лица, 
които не са ангажирани с медиацията, 

да участват в нея 

✓ Изслушва и двете страни в 
спора 

✓ Честен и справедлив 
✓ Помага на двете страни да 

работят за намиране на 
решение, което да е изгодно за 

всички 
✓ Насърчава страните да решават 

проблемите си сами и не дава 
отговори 

Таблица 3 - Адаптирано от NSW DEPARTMENT OF EDUCATION AND 
COMMUNITIES - Peer Mediation Program for Secondary Schools (n.d.) 

4. Етични правила за поведение на медиатора и граници на участие в 
разрешаването и предотвратяването на конфликти 

За да бъде ефективен процесът на медиация, той трябва да спазва няколко 
принципа и етични правила, както и граници при решаването на конфликти. Ето 
защо според няколко източника по време на процеса на медиация трябва да се 
спазват следните етични принципи (Law Council of Australia, 2018 г.; Hoffman, 2000 
г.; Code of Conduct for Mediators2 ): 

• Доброволност - процесът на медиация е доброволен. Дори когато 

процесът е задължителен, участващите страни имат право да напуснат по 

всяко време. Медиаторите трябва да помнят, че окончателното 

споразумение трябва да бъде резултат от решението и волята на 

участващите страни. 

• Конфиденциалност - медиаторът винаги трябва да запазва 

конфиденциалност по отношение на целия процес и информацията, 

споделена с него, освен ако страните не се съгласят да я споделят. Всяка 

информация, която една от страните е разкрила поверително на 

медиатора, не трябва да бъде разкривана на другите страни без 

разрешение. 

• Самоопределяне - подкрепете и насърчете участващите страни да вземат 

собствени решения относно конфликта. Медиаторът не може да налага 

своите мения в процеса. 

 
2 Източник/Връзка: https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec
_code_conduct_en.pdf    

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec_code_conduct_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec_code_conduct_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/mediation/adr_ec_code_conduct_en.pdf
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• Конфликт на интереси - преди да започне процеса, медиаторът трябва да 

обмисли този въпрос и да съобщи за възможни конфликти на интереси, 

които биха могли да застрашат безпристрастността на процеса. 

Взаимоотношенията, установени със страните, трябва да бъдат 

прозрачни.  

• Компетентност - медиаторите трябва да са компетентни и да познават 

процеса на медиация. Съответните фактори включват подходящо 

обучение и непрекъснато актуализиране на тяхното образование и 

практика в областта на уменията за медиация. 

• Безпристрастност - медиаторите трябва винаги да действат 

безпристрастно спрямо страните и да се стремят да обслужват всички 

страни еднакво. Медиаторът трябва винаги да води процеса 

безпристрастно и без стигма, а когато не е в състояние да го направи, 

трябва да се оттегли от процеса. 

• Процедура - медиаторът трябва да гарантира, че страните по медиацията 

разбират характеристиките на процеса на медиация и ролята на 

медиатора и страните в него. Медиаторът трябва да се увери, че преди 

началото на медиацията страните са разбрали и изрично са се съгласили 

с условията на медиацията (напр. конфиденциалност). 

• Справедливост на процеса - медиаторът трябва да гарантира, че всички 

страни имат достатъчно възможности да участват в процеса.  

• Прекратяване на медиацията - медиаторът може да прекрати процеса на 

медиация по всяко време, ако прецени, че няма изгледи за постигане на 

споразумение, или ако една или повече страни вече не участват в 

процеса. 

Описание на практическите упражнения 
Обща продължителност: 4 ч.  

Обстановка:  Класна стая: лице в лице/онлайн  

Резултати: 

 

Разбиране на основните принципи на медиацията, ролята на образователния медиатор и 

нейните характеристики; определяне на етичните принципи в процеса на медиация. 

Съдържание  
1. Медиация 
2. Ролята на образователния медиатор 
3. Характеристики на образователния медиатор 
4. Етични принципи в медиацията 

Продължителност 

на всяка дейност: 

1. 1 ч. 10 мин. 
2.  20 мин. 
3.  1ч. 10 мин. 
4.  1ч. 20 мин.  

Описание на 

дейностите (стъпка 

по стъпка) 

  

1. Медиация 
- Обяснете какво е медиация и дайте основните 

определения. 
- Обяснете процеса на медиация и всеки от етапите - 

използвайте фигура 1, за да обясните процеса 
Практическа дейност 1 "Мозъчна атака" 

Вариант „лице в лице“: Направете мозъчна атака с 
участниците: попитайте ги какво може да се счита за 
ефективен процес на медиация. Ако имате голяма група, 

Вид дейност: 

 Мозъчна атака 
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сформирайте групи и след това сравнете и обсъдете 
резултатите. Нека всяка група запише на флипчарт 
резултатите. 
Онлайн опция: използвайте Mentimeter (вижте повече на: 
https://www.mentimeter.com/) за тази мозъчна атака и 
направете облак от думи. 
Целта на тази дейност е да се представи моделът 
"Триъгълникът на удовлетворението".  
1.2. Ефективен процес на медиация 

- Обяснете модела на триъгълника на 
удовлетвореността и всички взаимозависими 
потребности (релационни, материални и 
процедурни), като включите резултатите от 
мозъчната атака.  

2. Образователна медиация 
- Определяне на понятието "училищна медиация" и 

обсъждане на въздействието на медиацията в 
училищния контекст 

2.1. Ролята на образователния медиатор 
- Обяснете няколкото роли на медиаторите 

 
2.2. Характеристики на образователния медиатор 

Практическа дейност 2 "Характеристики на медиаторите" 
Вариант "лице в лице": Всички участници трябва да 
напишат на хартия 3 основни характеристики на ефективния 
медиатор и 3 черти, които медиаторът не трябва да 
притежава. Накрая обучителят записва всички думи на 
дъска/флипчарт. Групата обсъжда резултатите. 

 
Онлайн опция: Всички участници трябва да напишат в  
ментиметъра 3 основни характеристики на ефективния и 
неефективния медиатор; Накрая групата обсъжда 
резултатите. 

- След приключване на дейността обучителят 
изброява някои от ролите на образователния 
медиатор и ги сравнява с характеристиките, 
предоставени в дейност 2 и 1. 

- Преди да въведете активното слушане, проведете 
дейност 3. 

Практическа дейност 3 "Активно слушане"  
Помолете участниците да изслушат историята, която ще 
разкажете.  
"Представете си, че карате автобус. В началото 
автобусът е празен. На първата спирка в автобуса се 
качват петима души. На следващата спирка слизат 
трима души и двама се качват в автобуса. На 
следващата спирка 10 души се качват и 4 слизат. И 
накрая, в края на спирката слизат още 5 пътници. 
Въпросът е: какъв е размерът на обувките на шофьора?" 
Обикновено участниците започват да си водят бележки и да 
правят изчисления. Участниците ще кажат, че е невъзможно 
да се знае размерът на обувките. В този случай ще 
прочетете историята отново, докато участниците осъзнаят, 
че те са шофьорът и че трябва да знаят собствения си 
размер на обувките.   

3. Етични правила 
- Обяснете основните етични правила и граници в 

процеса на медиация 
Практическа дейност 4 "Определяне на границите" 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Дискусия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражение 

https://www.mentimeter.com/
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Разделете участниците на 3 или 4 групи. Предложете им 
сценарии, които биха могли да послужат за размисъл 
върху етичните аспекти и границите на процеса на 
медиация. Някои примери, които можете да използвате: 
 

1- София е учител с над 20-годишен стаж. Оливър е 
новото момче в класа на София. Родителите на 
Оливър няколко пъти отиват в училището, за да 
проверят дали всичко е наред с децата, и 
отправят някои искания към учителката. 
Отначало учителката приема някои от тези 
искания, но с течение на времето родителите 
продължават да ходят в училище и да пречат на 
работата на учителката. Затова учителката 
попитала училищния медиатор дали може да се 
намеси. Родителите на Оливър обаче не се 
интересуват от участие в процеса, като 
продължават да пречат на работата на Учителя. 
Какво трябва да направи медиаторът? 

2- Марта е медиатор в конфликт между двама 
ученици - Ана и Фред. Ана хвърли книга върху 
главата на Фред, заради което ученикът е 
изпратен в училищния медицински център. 
Преди да започне процесът на медиация, Ана 
разговаря насаме с Марта и ѝ казва, че Фред я е 
тормозил в продължение на месеци и затова е 
станала агресивна към него, но моли медиатора 
да запази това в тайна, тъй като Ана не иска 
съучениците и родителите ѝ да знаят. Какво 
трябва да направи медиаторът? Да запази ли 
тайната? 

3- Вие сте медиатор в средата на процес на 
медиация и една от страните започва да 
обяснява лошото си поведение като последица 
от развода на родителите си. Когато сте били 
точно на неговата възраст, вашите родители 
също са се развели и сте се борили с това по 
същия начин като този ученик. Споделяте ли своя 
опит? 

Помолете групите да споделят своите разсъждения и да ги 
обсъдят с цялата група. 

Материали/Ресурси: химикали, листове хартия, флипчарт, маркери за флипчарт, Power Point, Mentimeter 
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3. Задачи на образователната медиация и 
образователния медиатор 
 
Целта на този модул е да запознае обучаемите със задачите, свързани с 
образователната медиация, и да им предложи алтернатива на традиционното 
решаване на проблеми в училище. В този модул обучаемите ще се запознаят с 
ролята на образователните медиатори и с подхода на медиация, използван от 
училищата като доброволно участващи в процеса на разрешаване на спорове. 
Ролята на медиатора е да подпомага и насочва страните към собствени решения.  
Така че страните да разберат и да се съсредоточат върху важните въпроси за 
постигане на решение.  
 
След завършване на този модул обучаемите ще придобият знания за: 
 

• целите и резултатите от провеждането на процедури по медиация в 
образователна среда; 

• видовете участници и модели на медиацията; 

• методите, техниките и уменията за алтернативно решаване на 
конфликти; 

• организирането на сесиите по медиация и тяхното документиране. 

Основните елементи, които се разглеждат, са:  
1. Цели на образователната медиация 
2. Ползи от медиацията в училищата 

Използвани методи:  
 

➢ Подходът на медиацията се използва като доброволно участие на 
страните.  

Преди да определим медиацията, е важно да подчертаем какво не е медиация.   

- Медиацията не е терапия.   

Медиаторът взаимодейства със здрави хора, които са способни да носят 
отговорност за действията и поведението си. Той/тя не е обучен да се справя с 
вътрешноличностни конфликти и да предоставя психологическа помощ, в случай 
че клиентът има нужда от такава. 

Целта на медиацията е да се намери взаимно приемливо за страните решение на 
проблема, а не да се предлага терапия за преодоляване на психологически 
травми. 
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- Медиацията не е консултиране. Медиаторът не може да дава съвети на 
клиентите си или да ги съветва как да постъпят в конкретна ситуация. 

- Медиацията предполага умения за водене на преговори, но не се 
отъждествява с преговорите. Важна цел е да се постигне диалог между 
страните, но медиаторът не участва в намирането на решение. 

- Медиацията не е помирение. Помирението се основава на различни ценности 
и от помирителя не се изисква да бъде безпристрастен, но от медиатора се 
изисква да бъде такъв. 

- Медиацията следва да се разграничава от арбитража и по отношение на 
целите и процедурите за нейното прилагане. Арбитражът предполага 
участието на арбитър, който, след като разгледа доказателствата, може да 
постанови решения, които са консултативни или задължителни за участващите 
страни. Докато медиаторът не може да взема решения.   

3.1 Какво представлява медиацията в училище? 
 
Медиацията е процес на комуникация между страните в конфликт, който се 
осъществява с помощта на безпристрастен медиатор и чрез който неутрална 
трета страна помага на две или повече страни да разрешат конкретен конфликт.  
 
Целта на медиатора е да мотивира хората да участват в този процес, за да могат 
те самите да изготвят взаимноизгодно споразумение, което да им помогне да 
възстановят добрите отношения помежду си и с други хора. 
 
Медиацията в училище е форма на среща, при която учители медиатори и/или 
ученици медиатори помагат на други членове на училищната общност, често 
ученици, да разрешат споровете помежду си. Медиацията изисква учениците да 
участват доброволно в процеса на разрешаване на спора. Подходът на 
медиация, използван от училищата, изисква учениците да бъдат доброволно 
включени в процеса на разрешаване на спорове.  

3.2 Цели и резултати от провеждането на процедури по медиация в 
образователна среда 

Медиаторите умеят да пресяват фактите, емоциите и индивидуалните интереси 
на участващите страни, за да определят какви са проблемите и какъв би бил 
справедливият изход за страните. Експертизата на медиатора в областта на 
ценните книжа му помага да изясни въпросите и да оцени силните и слабите 
страни в случая на всяка от страните. Медиаторът също така предлага творчески 
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подходи и иновативни решения, като същевременно запазва безпристрастна 
гледна точка. 

Медиаторите не взимат решения, а помагат на страните да намерят вариант, 
който да е изгоден за всички, за да се избегнат бъдещи проблеми. С други думи, 
медиацията е доброволна. Провежда се, ако участниците в конфликта желаят 
това. По време на срещите учениците могат спокойно да кажат истинските си 
притеснения, без да бъдат обвинявани за това, което са направили. Всичко, което 
те споделят, се пази в тайна от медиаторите. По този начин страните имат 
възможност да намерят своите собствени решения.  

Медиацията в училище има за цел да: 

❖ подкрепя всички участници в учебния процес в случай на конфликт с други 
ученици, учители, родители; 

❖ подпомогне участниците да разберат по-добре себе си, своите различия и 
взаимоотношенията си с другите; 

❖ насърчава решаването на спорове по конструктивен начин; 

❖ допринесе за психичното здраве на участниците и за естествената им 
отговорност и трайно удовлетворение, че самостоятелно са намерили 
решение. 

Въздействието на програмите за училищна медиация обикновено се свързва с 
показатели като вербална агресия, брой нарушения или дисциплинарни 
нарушения, по-конкретно с училищната медиация (Ibarrola-García & Iriarte, 2012): 

❖ насърчава индивида да се постави на мястото на другия, да разбере 
гледната точка на другия и да приеме, че тя може да се различава от 
неговата собствена, което насърчава развитието на емпатията. 

❖ благоприятства поемането на собствени отговорности 
❖ насърчава ангажимента за подобряване на училищната среда и 

взаимоотношенията  
❖ насърчава активното участие на учениците и активната им роля в 

разрешаването на конфликти. 
❖ дава им право на глас, превръща несъответствието в положителни 

действия 
❖ може да създаде мост между ученици с различен културен произход, 

който да се използва като стратегия за разрешаване на потенциални 
културни конфликти.  
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3.3 Видове участници и видове медиация 
 
Всяка страна - директор, учител, родител, ученик или друг участник в 
образователния процес - може да се обърне към медиатор и да покани другата 
страна да участва в процедура по медиация, самостоятелно или чрез медиатора. 
Това означава, че в процеса на медиация участват различни участници, като 
например ученик към ученик, родител към училище, ученик към учител, учител 
към учител, учител към администратор. Важно е да се отбележи, че училищните 
конфликти не засягат само училището, а до известна степен и по-голямата 
общност.  По време на първата среща страните подписват декларация, че желаят 
доброволно да участват в процеса, което гарантира, че те ще работят по 
собствено желание и воля за изясняване на случая.  
 

3.3.1 Улесняваща медиация  
 
Една от най-известните медиации, практикувана през 60-те и 70-те години на 
миналия век, се нарича "улесняваща медиация". Медиаторът структурира 
процес, който да подпомогне страните в постигането на взаимно приемливо 
решение. При този вид медиаторът задава въпроси; валидира гледните точки; 
търси интересите на позициите, заети от страните; и подпомага страните в 
намирането и анализирането на варианти за постигане на споразумение. Тук 
ролята на медиатора не е да дава препоръки, да дава собствени съвети или 
мнение или да предвижда резултата. Медиаторът отговаря за процеса, а 
страните отговарят за разрешаването на спора. Основната цел е страните да 
постигнат споразумения, основани на разбирателство. Страните имат основно 
влияние върху процесите на вземане на решения. 
Фасилитативната медиация се практикува от доброволци и няма изисквания за 
експертни познания в областта на възникналия конфликт. Днес този тип 
медиация се практикува със и без експертиза по същество. 
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3.3.2 Оценителна медиация  
 
Оценителната медиация е процес, при който медиатор подпомага на страните, 
като прогнозира какво вероятно ще направи съдията. Оценяващият медиатор 
може да отправи официални или неофициални препоръки към страните и да 
направи оценка въз основа на законните права на страните. При този вид 
медиация оценяващият медиатор структурира процеса и има пряко влияние 
върху резултатите от медиацията. Обикновено се появява при медиация, 
разпоредена от съда или препоръчана от съда. При оценителната медиация 
медиаторът има материален или правен опит в съответните области на спора, 
поради което повечето медиатори са адвокати.      
 

 3.3.3 Трансформираща медиация  
 

Трансформиращата медиация е най-новата, наречена от Флогър и Бус в книгата 
"Обещанието за медиация". Концепцията се основава на ценностите 
"овластяване" и "признаване" на всяка от страните и на техните нужди, интереси, 
ценности и гледни точки. Същността се състои в това, че всяка от всички страни 
може да бъде трансформирана по време на медиацията.  Трансформиращите 
медиатори позволяват и подкрепят страните да определят посоката на 
собствения си процес. Тук страните играят активна роля за структурирането както 
на процеса, така и на резултата от медиацията, а медиаторът следва тяхната 
посока.  
 
Като цяло улесняващата и трансформиращата медиация овластява страните и им 
помага да поемат отговорност за собствените си спорове и резултати. Често 
срещано явление е тези два вида да се провеждат дълго време, в резултат на 
което не се постига споразумение. Оценителната медиация изглежда печели 
най-голяма популярност, което показва, че тя се ползва с по-голяма подкрепа.  
Всяка от тях има своята полезност и място в процесите на разрешаване на 
спорове.  
 

3.3.4 Медиация между връстници  

Един вид широко разпространена медиация в училище е така наречената 
медиация между връстници, която е изключително вдъхновяваща за самите 
ученици и учители, тъй като те се чувстват "носители на честотата на мира". 
Различава се от класическия тип медиация, при която неутрален и утвърден 
професионалист, външен за училището, с богат опит, който може да действа в 
съдействие с обучен психолог/учител/ученик/родител от училището.  

Също и при този вид медиация между връстници е препоръчително обучените 
психолог, ученици и учители да имат ментор-медиатор, който идва отвън, с опит 
в различни училища, случаи и култури. Най-често срещаната работна формула е 
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обучен училищен психолог + външен медиатор + медиатори ученици/учители (+ 
други външни специалисти, ако е необходимо). Работата на училищния психолог 
се различава от тази на медиатора. В най-добрия случай те работят заедно и така 
процесът е цялостен. Освен това в ситуация на насилие безпристрастното 
присъствие и гледната точка на специалиста медиатор могат да дадат съвсем 
нова перспектива и подкрепа на всички. 

Терминът "медиатори на ученето" се отнася до агенти на ученето, които 
използват стратегии за опосредствано учене (ОУ), за да подобрят своите 
способности за учене (вж. "Опосредствано учене" и "Когнитивна модификация" 
за определението на стратегиите за ОУ). Медиаторите в обучението обикновено 
са родители, братя и сестри, учители, възпитатели, връстници и баби и дядовци. 

Медиацията в областта на специалното образование е процес, при който 
медиатор помага за разрешаването на спор между родител и персонала на 
училищния екип относно програмата за специално образование на детето. 
Медиаторът е неутрално лице, което помага на участниците да постигнат взаимно 
задоволително споразумение. 

3.3.5 Подход на училищната медиация  
 

Подходът на медиация, използван от училищата, изисква учениците да 
участват доброволно в процеса на разрешаване на спора. 

Основанието за този подход е, че чрез ангажирането на обучен медиатор 
учениците могат да:   

• участват в успешна дейност за решаване на проблеми за справяне със 
случаи на тормоз  

• поемат отговорност за поведението си и да проучат причините за 
конфликта или недоволството  

• бъдат подпомогнати да постигнат споразумение за решения, които са 
разумни и справедливи, дори ако това е свързано с компромиси и от двете 
страни  

• изработват решения, които са по-добри и по-устойчиви, отколкото ако са 
били принудени.  

• участват в сесия по медиация, която е ценен опит за учене, който може да 
помогне при решаването на междуличностни проблеми по-късно. 

 

Приложение 

Медиацията може да се приложи по подходящ и най-успешен начин, както 
следва:  
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1. Учениците се информират за услугата за медиация в училището и се приканват 
да потърсят нейната помощ, ако желаят.  

2. Подходящо обучени медиатори (членове на персонала и/или връстници) се 
срещат със заинтересовани ученици, които търсят помощ във връзка със спор, 
който може да включва тормоз. Медиацията може да се осъществи на мястото, 
където се случва конфликтът, или да бъде насрочена за по-късен момент. Ако 
проблемът е по-сложен или сериозен, той трябва да се проведе на уединено 
място, където няма да има прекъсвания.  

3. Обсъждат се целта и основните правила на медиацията.  

4. Двете страни имат възможност да разкажат своята история последователно и 
без прекъсване.  

5. Медиаторът, заедно с участниците, изяснява проблемите и определя дневния 
ред.  

6. Решението се постига чрез обсъждане и се приема от страните, обикновено 
чрез процес на компромис и без да се определя вината за спора.  

7. Споделеното споразумение се потвърждава и понякога се записва.  

8. На всеки етап учениците имат право да се оттеглят от процеса на медиация, ако 
смятат, че не е конструктивен.  

9. След това ситуацията се следи внимателно. При необходимост техниките могат 
да бъдат усъвършенствани и подобрени. 

Концепцията на обучението по медиация е участниците да разберат метода на 
медиацията и целта е медиацията да се разпространи сред повече ученици, а не 
да се подбират специално само определени ученици. По този начин се цели да се 
повиши общата емоционална интелигентност на учениците и да се намали 
агресията в училище, учениците да развият своите комуникативни и социални 
умения. При възникване на конфликтни ситуации, които излагат учениците на 
риск от физическа или вербална агресия, е възможно чрез широкото използване 
на метода да се даде възможност, да се действа в момента на възникване на 
ситуацията, за да се избегне излагането на учениците на риск. 

Целта на въвеждането на метода медиация е:  
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1. Разбиране на конфликтите, причини за тях, етапи, през които преминава един 
конфликт, и начини за разрешаването му; 

2. Различни начини и системи за разрешаване на конфликти; 

3. Медиацията като понятие и като процедура за разрешаване на спорове;  

4. Логическите етапи на процедурата по медиация;  

5. Кои са задължителните и възможните участници в процедурата по медиация;  

6. Какви са различните стратегии при конфликт;  

7. Какви са различните техники за комуникация на медиатора;  

При този метод е важно всички ученици да бъдат въведени в медиацията от 
външен медиатор или от педагогически специалист от училището, запознат с 
метода. Разпространението на метода сред голям брой ученици ще помогне за:  

➢ Търсене на решение на конфликта, което да удовлетворява еднакво добре 
и двете страни. Тази стратегия се основава на принципа на 
сътрудничеството. Учениците могат да бъдат обучавани в "час на класа". 

Когато възникне конфликт между ученик и учител, в някои случаи е необходим 
медиатор. Елементи на медиацията са използвани в опит да се намерят по-
ефективни интервенции, като от психологическа гледна точка може да се каже, 
че е налице състояние на субективна неотложност в учителя, а от психосоциална 
- разединение между учителя и ученика. В този случай училищният психолог 
влиза в ролята на медиатор между учителя и ученика, за да заеме мястото на 
"дупката" в общуването между тях и да подкрепи социалната връзка между тях. 
Интервенциите се осъществяват в ситуация на спешност, в първия възможен 
момент. Срещите не са дълги и следват естествената организация на учебната 
дейност - например в междучасието. По време на срещите се наблюдава висока 
степен на емоционална интензивност. Психологът се опитва да изслуша 
различията и несъгласията и да "преведе" правилата и отговорностите на всеки 
човек с думи, които са управляеми. В края на срещата се отправя предложение и 
към двамата участници да информират психолога за развитието на ситуацията, 
тъй като отстраняването на ученик от час е сериозен проблем за цялата училищна 
институция. Резултатите от подобна интервенция са, че досега не е наблюдавана 
необходимост от втора среща. Наблюдава се и значително намаляване на 
подобни искания към училищния психолог. Третият ефект е по-големият брой 
учители, които вместо да "водят" ученика директно при психолога, провеждат 
предварителна среща при подобна проблемна ситуация. Подобен ефект може да 
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се разглежда като положителен по отношение на действията на учителите, тъй 
като реакцията не е първосигнална, което позволява да се планира подходяща 
интервенция.  
Когато общуват с родителите, учителите много пъти се оказват в затруднение и не 
могат да убедят родителя, че детето им има проблемно поведение, трудности в 
социализацията и че училището е насочило усилията си да помогне на детето. В 
този случай е необходим външен посредник, който да помогне на учителите да 
разговарят с родителите и да им покаже правилната посока по отношение на 
образованието и адаптацията на детето им. В много случаи родителите се 
доверяват на външен представител, в случая медиатор. Възможно е да се 
преодолее нарушаването на доверието между училището и родителя, като се 
използва медиатор, който може да представи на родителя по достъпен начин 
възможностите, предлагани от училището. Чрез медиатора родителят разбира 
необходимостта да съдейства на училищния екип, за да може детето му да 
постигне напредък в обучението и поведението си. Учителите могат да бъдат 
обучени от медиаторите и в последващите разговори с родителите да бъдат 
подготвени, като се опитат да помогнат на родителя, като фокусът на разговора е 
да се помогне на детето, ако то има проблемно поведение. Целта е учителят да 
убеди родителя, че положителното развитие на детето е най-важно за всички в 
процеса. Лошо подбраните думи от страна на учителите, отправени към 
родителите, са една от причините родителят да загуби доверие в училището. Ето 
защо самото обучение на учителите от медиатори е приоритет в образователната 
система. Учителите се обучават в началото на учебната година, за да бъдат 
подготвени при общуването с родителите. 
 
3.5 Организиране на сесиите по медиация и тяхното документиране 
 
Учениците могат да се обърнат към обучени медиатори за медиация или 
учителите могат да предложат даден случай да бъде решен от обучен медиатор. 
Обикновено обучен медиатор или екип от двама медиатори се срещат със 
страните по спора в предварително определено време и място. 
Сесиите могат да бъдат с различна продължителност в зависимост от конфликта, 
като някои от тях могат да продължат няколко дни. Сесиите могат да се 
провеждат по време на учебните часове, в междучасията, в обедната почивка, 
след учебните часове. 
По време на първата среща страните подписват декларация, че желаят 
доброволно да участват в процеса, което гарантира, че те ще работят по 
собствена воля и желание за изясняване на случая. Всички участници в 
медиацията подписват декларация за конфиденциалност на информацията, 
споделена по време на медиацията. Ако бъде постигнато споразумение, 
страните решават дали да подпишат писмено споразумение или да имат устно 
споразумение. Постигнатото споразумение обикновено се спазва, тъй като е 
доброволно и ясно. 
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В случаите, когато в училището има офис за медиация, може да се създаде 
документация, която да документира организацията, провеждането и 
финализирането на процеса на медиация.  
Практиката показва, че тази дейност трябва да бъде обявена на училищната 
общност чрез кратка реклама. В нея трябва да се обясни какво представлява 
медиацията, с каква цел е организирана, как функционира процеса по медиация 
и, в случай на искане за медиация, каква е процедурата, която трябва да се 
следва. 
Формуляр за заявление/искане, който се подава в офиса за медиация от член на 
училищната общност и в който се оповестява желанието на заявителя да проведе 
сесия по медиация, както и подробности за другата страна (страни) и 
нейния/нейните контакт(и) и конфликта, който трябва да бъде разрешен от 
страните.  
Покана за медиация, която медиаторът отправя до страните, посочени в 
молбата, като ги информира за получената молба и насрочва дата и час за сесия 
по медиация, ако те са съгласни да участват в процеса. Страните се договарят 
предварително. 
Споразумение между страните, удостоверяващо постигнатите в хода на 
медиацията споразумения, което се подписва от участниците. 
Доклад на медиатора, който включва информация за качествените и 
количествените аспекти на извършената работа. В него се записва информация 
за всяка получена и обработена молба, постигнатите резултати, броя на сесиите 
и др.  
Подобен регистър може да се води и на месечна база, особено в случаите, когато 
в офиса за медиация работят повече от едно лице.  
За да се улесни дейността, всяко училище може да създаде документи по 
образец, съдържащи необходимата информация, съобразена със спецификата 
на училищната общност.  
 
Медиацията може да реши следните проблеми: 
- Неразбирателства; 
- Кратки физически сблъсъци; 
- Сплетни; 
- Обиди/подигравки; 
- Клевета - включително в социалните медии;  
- Кражба; 
- Проблеми между приятели; 
- Проблеми между учител и ученик. 
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Описание на практическите упражнения  

 
Обща продължителност: 4 ч. – 4:30 ч. 

Обстановка: Класна стая/Онлайн 

Резултати: 

 

Разбиране на понятието "медиация" 

Участие в процедури по медиация 

Съдържание 

 

1. Цели на образователната медиация 
2. Ползи от медиацията в училище 

Време за 
изпълнение: 

1. 60 мин. 
2. 120 мин. 
3. 60 мин. 

Описание на 
дейностите  

(стъпка по стъпка) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Материали/ресурси: 
 
 
 
 

 

1. Разбиране какво е конфликт и как да го управлявате 

След като обясните подробно какво е конфликт, съберете всички участници  

и раздайте листове хартия, където всеки да опише (анонимно) текущ конфликт 
от личния/професионалния живот.  
Разкрийте конфликтите в групата 

Напишете на дъската конфликтите, споделени от участниците. Всеки ще види 
какви конфликти имат другите; след това участници, ако са преминали от една 
от тези ситуации могат да споделят как са разрешили тези конфликти. 

(Това ще бъде от основно значение в края на сесията, когато помолите 
участниците, които са преодолели конфликти помогат на тези, които в момента 
се борят.) 

 
2. Ролевата игра – създаване на фалшив конфликт 

Тази дейност е насочена към това как да се контролират емоциите в  

конфликт, колко уместни и доколко могат да повлияят в опита за разрешаване 
на конфликти. 

Представете конфликта с примерите, които вече са дадени от участницити  

На случаен принцип създайте фалшиви конфликти между участниците и всеки 
от тях  го излага  под формата на монолог. След това направете анализ за 
това как може да бъде поправен този конфликт от критично емоционална 
гледна точка и какъв  ще бъде правилният начин на действие; търсеийки тази 
помощ, те разбират как да действат в такава ситуация и да стигат до решение.   
 
3. Социализация 

След всички дейности тази дейност ще бъде общуване между в с и ч к и   

участници за техните вътрешни конфликти, както и за хората, които са 
помогнали или посредничили тези конфликти с хора, които и м а т   

при решаването на тези конфликти от първо лице, позволявайки за по-уверена 
комуникация и конструкитвно решаване на проблеми. 

 
 
 
Дейност 1: листове хартия, моливи, химикали, маркери 
Дейност 2: маркери, моливи, листове хартия  

Вид дейност: 
1. Открито 

споделяне на 
конфликти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ролева игра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
Споделяне 

на опит 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

41 
 

4. Психологически умения в образователната 
медиация  
 

Този модул се фокусира върху насърчаването и усъвършенстването на 

психологическите умения в областта на образователната медиация. Основната 

му цел е да предложи както теоретични знания, така и вдъхновяващи обучителни 

дейности по следните конкретни тематични области:  

➢ Комуникационни умения и стилове в медиацията  

➢ Управление на самоконтрола въз основа на социално и емоционално 

обучение и емоционална интелигентност  

➢ Структури за справяне с несъгласие и ролята на конструктивния диалог в 

рамките на конфликта 

➢ Умения за разделяне на факти от мнения (обективизиране на фактите) в  

спор  

Днес учениците, учителите и другите представители на образователната 

общност (като директори, родители и др.) трябва да упражняват и развиват не 

само академичните си знания, но и емоциите и социалните си умения, тъй като 

междуличностните отношения в съвременните общества, в които живеят, стават 

все по-сложни.  

Ролята на медиацията като подход за улесняване и метод за разрешаване на 

конфликти става все по-популярна и често помага за разрешаването на проблем 

сред тези заинтересовани страни чрез по-голямо сътрудничество. В сферата на 

образованието медиацията и позитивните комуникационни практики могат да 

помогнат не само за по-ефективно разрешаване на множество 

конфликти/спорове, но и за защита на интересите на децата и тяхното душевно 

състояние3 . 

Що се отнася до резултатите от обучението в този модул, той първо ще 

подпомогне множество обучаеми и лица от образователната общност да развият 

позитивна комуникация, да повишат емоционалната си интелигентност и да 

изградят чувство за конструктивен диалог и самоконтрол. По този начин 

крайните потребители на модула ще могат да подобрят личността си и да 

разрешават всяка трудна ситуация по по-креативен и гладък начин, като 

същевременно ще се научат как да действат с положителни чувства, без да 

реагират с натиск от страна на колегите или с агресивно отношение, когато 

изпитат несъгласие или спор. Освен това както теоретичните знания, така и 

 
3  Usmanova, E., Khokhlova, E., & Fedoseev, R. (2021). Медиационни и комуникационни практики в 

образованието. Revista Tempos e Espaços em Educação, 14(33), e16562. Връзка: 

https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16562/12222   

https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/16562/12222
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практическите дейности, предвидени в този модул, ще помогнат на всеки 

участник да упражнява и развива с помощта на образователни медиатори 

основни социални и емоционални компетентности, за да се справя ефективно с 

няколко вида разногласия или неприятни инциденти. 

По-конкретно, обучаемите и крайните потребители на дейностите в модула ще 

получат нови знания и ще развият добро разбиране за това как да:  

❖ Практикуват позитивна комуникация със себе си, учениците и колегите и 

я прилагат конкретно, след като се върнат в училище; 

❖ Създават положителна и приятна среда в класната стая и извън нея чрез 

улесняващи техники за справяне с разногласия; 

❖ Култивират и възприемат ключови елементи на емоционалната 

интелигентност (напр. учениците със своите съученици) като начин да 

упражняват социалната си осъзнатост; 

❖ Навлизат в среда на овластяване, която ще позволи на участниците да 

продължат да създават социална култура в собствените си училища; 

❖ Превръщат негативната, разрушителна и неефективна комуникация в 

устойчив набор от ефективна комуникация и социална осведоменост на 

учащите се; 

❖ Разделят фактите от мненията, за да избегнат предубеденост и 

несправедливо поведение при възникване на спор в училищната среда.  

Освен това в дългосрочен план дейностите по обучение в рамките на този модул 

ще спомогнат за още по-конструктивни отношения между участващите в 

образователния процес заинтересовани страни и ще подобрят качеството на 

живот на учениците и учителите, като по този начин ще направят образователния 

процес по-ефективен. Учениците ще бъдат добре подготвени да управляват 

творчески и плавно своите емоции и да упражняват ефективно способността си 

за самоконтрол за справяне с всякакви конфликти и разногласия във и извън 

училищната класна стая. Умението за деликатно и продуктивно общуване е едно 

от най-важните житейски умения и именно към това се стреми този модул за 

всички участници в образователната общност: да подобри личностното им 

развитие и благосъстояние и да ги подкрепи да създадат положителна промяна 

за себе си и да станат носители на промяната в своето общество по мирен и 

позитивен начин. 

Основните елементи, които се разглеждат, са:  

1) Дейности за развитие на комуникативните умения и активното слушане 

• Упражнения за активно слушане 

• "Аз изпращам послания" и дейност за позитивна комуникация 

2) Дейности за емоционална интелигентност и самоконтрол  
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• Упражнение "В обувките на другия" за упражняване на емпатия и 

самоконтрол 

• Справяне с емоциите (за идентифициране, анализиране и 

контролиране на емоциите) 

3) Справяне с разногласия  

• Сценарии за ролеви игри 

4) Дейност за разделяне на факти от мнения 

• Субективни възгледи срещу обективни факти 

Използвани методи:  

➢ Разказване на истории (Дейност 1) 

➢ Сценарии "Аз изпращам послания" (Дейност 2) 

➢ Мозъчна атака (дейност 2) 

➢ Рефлексивно писане (Дейност 3) 

➢ Техники на езика на тялото (Дейност 4) 

➢ Ролеви игри (Дейност 5) 

➢ Модел на CUSDA (Дейност 5) 

➢ Групово обсъждане (приложимо за всички дейности)  

➢ Рефлексивна дискусия (приложимо за няколко дейности) 

 

4.1 Умения за общуване при медиация и стилове на общуване  

Терминът "комуникация" се свързва с действие, което се предприема с цел 

споделяне на информация с всички участници в процеса на обмен на 

информация. Целта на комуникацията е "да бъдем разбрани и да се разберем 

взаимно"4. Комуникацията е от жизненоважно значение за поддържането на 

човешките взаимоотношения и се разглежда като способност за адекватно 

взаимодействие с другите. Същевременно е в основата на учителската професия 

по отношение на отношенията между учител и ученик5.   

Най-общо казано, комуникацията може да се изразява в различни видове. 

Например, тя може да бъде вербална или невербална. Първият вид (вербална) 

комуникация се отнася до предаването на информация или съобщение чрез 

изречени думи. От друга страна, вторият тип (невербална комуникация) се 

разглежда като процес на предаване на съобщение чрез жестове, писмени думи 

или отношение. Друга съществена разлика между предходните два типа е, че 

обикновено невербалната комуникация е по-импулсивна от вербалната, тъй като 

 
4  IREX и Фондация за международна толерантност (FTI). (2013). Инструментариум за разрешаване на 
конфликти и медиация между връстници. Връзка: 
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf    
5  Kavrayıcı, C. (2020). Комуникационни умения и компетентност за управление на класната стая: The 
Mediating Role of Problem-Solving Skills. Journal of Teacher Education and Educators Volume 9, Number 1, 2020, 
125-137. Връзка: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1254681.pdf   

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1254681.pdf
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може да предложи по-точна информация, като се изразява под по-малък 

съзнателен контрол6. 

Комуникацията е най-ефективна, когато хората са в състояние да обменят точна 

информация за фактите и чувствата си, докато, напротив, лошата комуникация 

често се крие зад недоразумения, които предизвикват конфликти. Съществуват 

много възможни причини, поради които хората не могат да общуват ефективно: 

лош език на тялото, лошо слушане, използване на изказвания на "ти" и 

"натоварени" думи, както и неспособност да се признаят дълбоко различните 

гледни точки.7 Феномените на неефективна комуникация могат да присъстват 

навсякъде; типично място, в което може да се наблюдава непродуктивна 

комуникация между хората, е училищната среда. В този контекст има много 

различни мнения, изрази и взаимодействия между ученици, учители, директори, 

родители. Появата на конфликт, спор или несъгласие в училищната среда често 

се дължи на ниското ниво на комуникационни умения. Подобряването на 

комуникационните умения на хората може да предложи множество ползи за 

цялата образователна общност, тъй като проправя пътя за конструктивно 

разрешаване на възникнал проблем.  

За да имаме по-добри взаимоотношения, трябва да се научим да общуваме 

позитивно и ефективно в училищната среда. Позитивното общуване предполага 

способността да се предават послания в мека и позитивна рамка, дори когато 

самото послание има негативен оттенък. Това може да се постигне по различни 

начини: например да се избере положителна формулировка, да се прибегне до 

мек език, за да се облекчи посланието, и т.н. Например, вместо да казвате на 

някого "трябва да направиш (каквото и да е)", за предпочитане е да кажете 

"може би ще е по-добре да..."8 . Уменията за ефективно общуване могат да се 

упражняват във всяко училище, тъй като те имат каталитична роля по отношение 

на управлението на междуличностните конфликти и изграждането на 

емоционално здрави общества. 

В този момент е изключително важно да се съсредоточим върху значението и 

характеристиките на ефективната комуникация. По-конкретно понятието 

ефективна комуникация се определя като процес на обмен на идеи по такъв 

начин, че целта да бъде постигната по най-добрия възможен начин. Доброто 

разбиране на същността на ефективната комуникация не е достатъчно само да се 

запомни типичното определение. От съществено значение е също така да се 

 
6 Sehgal Riya. (2022). Значение на комуникацията в медиацията. VIA Mediation Centre. Достъпно на: 
https://viamediationcentre.org/readnews/MzY5/Significance-of-communication-in-mediation   
7  IREX и Фондация за международна толерантност (FTI). (2013). Инструментариум за разрешаване на 
конфликти и медиация между връстници.  
8  London School of English (2019). Силата на позитивната комуникация. Достъпно на: 
https://www.londonschool.com/nordic/blogg/power-positive-communication/   

https://viamediationcentre.org/readnews/MzY5/Significance-of-communication-in-mediation
https://www.londonschool.com/nordic/blogg/power-positive-communication/
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имат предвид характеристиките, които допринасят за ефективната комуникация, 

изобразени на следното изображение:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективното предаване на послание е 

умение, което може да се развие чрез 

практика. Тъй като някои основни елементи 

на ефективната комуникация вече бяха 

показани, сега на следващо място е 

представен набор от умения, които 

структурират процеса на ефективна 

комуникация (изображението вдясно)9 .  

Сред всички тези умения, които са част от 

ефективната комуникация, този модул 

обръща специално внимание на уменията за 

активно слушане и емоционална интелигентност. Що се отнася до активното 

слушане, то е свързано с набор от умения, които включват език на тялото, 

слушане, задаване на въпроси, обобщаване на чувствата и изразяване на 

съпричастност10 . По време на процеса на медиация от лицето, което има ролята 

на медиатор, се изисква да бъде добър слушател, тъй като страните, които 

участват в медиацията, често имат различна степен на оптимизъм, гняв, стрес, 

объркване, страх и др. Ако страните разберат, че ще бъдат внимателно 

изслушани от медиатора, без да бъдат съдени, те могат да споделят 

отговорността за разрешаване на спора и на свой ред да бъдат добри слушатели 

при друг потенциален конфликт и разногласие, които могат да изпитат в живота 

си. Активният слушател практикува уменията си за слушане, като взема предвид 

както казаното, така и неказаното11 . Освен това добрият активен слушател е 

човек, който е способен да намали вътрешните и външните разсейвания, избягва 

да прави предположения и се въздържа от ненужни забележки. Смята се, че 

 
9 В приложението е направен допълнителен анализ на показаните умения за ефективна комуникация.  
10   IREX и Фондация за международна толерантност (FTI). (2013). Инструментариум за разрешаване на 
конфликти и медиация между връстници. 
11   Sehgal Riya. (2022). Значение на комуникацията в медиацията. VIA Mediation Centre.  
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конфликтите се разрешават чрез активно слушане, тъй като в процеса на взаимно 

изслушване едната или и двете страни могат да осъзнаят, че конфликтът е просто 

резултат от недоразумение, и им се дава възможност да разберат по-дълбоко 

емоциите на лицата по време на процеса на разрешаване/медиация на 

конфликта. В случаите, когато е налице истинско несъгласие и сблъсък на 

потребности, ценности или ресурси, се наблюдава, че хората, на които е дадена 

възможност да чуят своята гледна точка, е по-вероятно да постигнат решение, 

което да е изгодно за всички, защото са в състояние да съчувстват на другата 

страна12 .  

Ето защо по време на разрешаването на конфликт, когато от спорещите често се 

изисква да общуват помежду си, е важно те да усвоят умението да бъдат активни 

слушатели. Особено в образователна среда за медиатора е важно да прилага 

някои основни правила, както следва13 :  

• разяснява и задава много въпроси, без да смущава участниците; 

• обобщава факти и чувства; 

• уверява, че на говорещия е дадена възможност да бъде изслушан; 

• управлява хода на дискусията и изслушаните аргументи; 

• постоянно преформулира чутото, за да се освободи от ненужната 

негативност; това се използва и като техника от медиатора, за да помогне 

на страните да преминат от позиция към интереси. 

• практикува емпатично слушане, за да отразява точно емоциите на другия 

човек. 

Освен това, като допълнение към предишните полезни съвети, има някои 

допълнителни техники, които се смятат за наистина полезни за медиатора, 

когато използва активно слушане:  

• Отразяване: използва се за потвърждаване на това, че чувствата на двете 

страни в медиацията са били разбрани адекватно от всяка от тях. 

• Преформулиране: използва се, за да се помогне на страните да преминат 

от позиция към интереси. Също така е инструмент, който се използва за 

промяна на гледната точка за нещо. Чрез преформулиране се признава, 

че рамката, която поставяме, за да осмислим дадено събитие, ситуация 

или взаимоотношение, не е неутрална.  

• Потвърждаване: използва се от медиатора, за да признае устно казаното 

от говорещия, без да се съгласява или да не се съгласява. 

 
12  IREX и Фондация за международна толерантност (FTI). (2013). Инструментариум за разрешаване на 
конфликти и медиация между връстници. 
13 Ford, J. (2021 г., последен достъп през 12/12 г.). Ключови комуникационни умения за медиатора. Връзка: 
https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills    

https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills


 
 
 
 
 

47 
 

• Отлагане: чрез тази стратегия медиаторът отлага обсъждането, докато 

първоначалните негативни чувства на двете страни се изпарят. 

• Окуражаване: при тази техника медиаторът се опитва да окуражи повече 

страните, ако те се чувстват разстроени. 

• Повтаряне: медиаторът го използва, за да потвърди твърденията, 

изразени от двете страни.  

• Мълчание: използва се от медиатора, за да разбере мълчанието на 

страните14 . 

Освен умението за активно слушане, други ключови комуникационни умения в 

медиацията са следните: 

1. Слушане с емпатия: Емпатичното (или рефлексивно) слушане е от 

основно значение за работата на медиатора. То се счита за един от най-

добрите инструменти за изграждане на доверие и увереност, тъй като 

позволява на медиаторите да покажат, че могат да схванат какво се случва 

и да разберат гледната точка на участниците и най-вече техните нужди, 

мисли и чувства. Този вид слушане се основава на "комуникацията в 

затворен цикъл", която изисква слушателят да може да демонстрира 

разбиране на казаното, като отразява същността на съобщението обратно 

към говорещия. Като емпатични слушатели медиаторите не се 

съсредоточават само върху фактическото съдържание на казаното. Те 

наблягат и на скритото и често неизразено емоционално съдържание. 

Именно този последен акцент придава на емпатичното слушане по-

голямо значение. Следователно медиаторът трябва да изпразни 

съзнанието си и да изслуша говорещия с цялото си същество, за да 

покаже, че има представа какво изпитва и чувства лицето по време на 

конфликта.  

2. Език на тялото: Подходящият език на тялото на медиатора, който 

едновременно е и активен слушател, показва на говорещия (т.е. на двете 

страни в процеса на медиация), че той/тя е наистина внимателен/а. 

Примери за изразяване на езика на тялото: симетрия на позата, усмихнато 

лице, леко накланяне на тялото към страните за изслушване на 

проблема/конфликта, без да се чувстват разсеяни.  

3. Задаване на правилните въпроси: медиаторът трябва да събере 

качествена информация, като задава подходящи въпроси. Подходящото 

количество и време на задаване на въпросите е много важно, а 

правилните въпроси помагат на страните и на медиаторите да разберат 

по-лесно същността на инцидента/конфликта/несъгласието.  

 
14 Sehgal Riya. (2022). Значение на комуникацията в медиацията. VIA Mediation Centre.  
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Медиаторите трябва да задават много въпроси, но не бива да разпитват, 

унижават и засрамват участниците. Задаването на въпроси не е възможност 

да направите изявление или да изразите мнение, нито е начин да съобщите 

какво чувствате. Вместо това са начин да се открие информация, която ще 

помогне на медиатора да разбере по-ясно нуждите, убежденията или 

чувствата на участниците. Медиаторите могат да задават въпроси по 

различни начини - някои полезни примери са показани по-долу:  

❖ Въпроси с отворен край: въпрос, който изисква по-открито изразяване 

от страна на участника, като например "Как виждате нещата?", е 

чудесен начин да ги накарате да говорят по-открито и искрено, 

особено в началото на медиацията, когато споделят своята гледна 

точка за случилото се. 

❖ Въпроси със затворен край: обикновено този вид въпроси очакват 

отговор "да" или "не", или кратка фраза. Те са полезни, когато 

медиаторът търси потвърждение, като пита например: "Това помага 

ли?". След като въпросът получи отговор, медиаторът има 

възможност да повлияе на това, което се случва по-нататък.  

❖ Проучващи въпроси: този вид въпроси помагат на медиатора да 

разбере по-дълбоките проблеми, но могат да бъдат свързани с някои 

рискове.  

Примери за проучващи въпроси: 1) "Защо?" е мощен проучващ въпрос, който 

медиаторите използват, за да открият скритите нужди; 2) "Какво ще направите, 

ако не се съгласите?" е въпрос, който кара участниците да обмислят 

последствията от липсата на съгласие.  

❖ Насочващи въпроси: те са полезни, когато медиаторът се опитва да 

потвърди нещо или да провери хипотеза: "Правилно ли предполагам, 

че промяната на първоначалното ти поведение може да помогне 

за разрешаването на проблема с твоя съученик?". 15 

След като бяха анализирани основните видове и набор от комуникационни 

умения, тази част от модул 4 завършва с няколко стила на общуване и как те 

могат да бъдат използвани от медиатора, за да помогне на двете враждуващи 

страни да общуват ефективно помежду си. 

По-подробно казано, разбирането на стила на човека, с когото общувате, може 

да е от значение за предаването на посланието ви и за доброто му предаване. 

Също така това разбиране позволява на медиатора или на лицето, което участва 

в процеса на медиация, да създаде хармония и да избегне объркване. Ето защо 

медиаторът трябва да може да разпознае кой стил на общуване може да се 

 
15 Ford, J. (2021.). Ключови комуникационни умения за медиатора. Връзка: 
https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills    

https://www.resologics.com/resologics-blog/2016/7/26/key-communication-skills
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използва в един или друг случай, така че ефективно да подкрепи участващите 

страни да разрешат своите различия/несъгласия. Колкото по-всеобхватно 

медиаторът разбира спорещите страни, с които работи, толкова по-добре е 

подготвен да оказва подкрепа и да отговаря на нуждите на спорещите страни. 

Като идентифицира и разбира различните стилове на общуване, медиаторът 

може да адаптира собствения си стил (на общуване) така, че да съответства на 

стила на спорещите страни или да го допълва.  

По-долу са показани някои примерни стилове на комуникация, които бяха 

проучени в литературния обзор:  

1) Директен: този подход се отнася до процеса на задаване на въпроси, 

изказвания и предоставяне на отговори, които са по същество. 

Директните комуникатори обикновено нямат филтър в думите си, но 

медиаторът трябва да обърне повече внимание на начина, по който човек 

се изразява или съобщава нещо, особено когато има директно изказване 

или въпроси, които са за сметка на чувствата на човека, или участникът в 

спора тълкува директността като агресивна или неуважителна.  

2) Непряк: непрекият подход също включва въпроси, отговори и твърдения, 

които не са директно насочени към същността на проблема. Въпреки това 

не винаги е лесно за индиректния комуникатор да взаимодейства с 

директния комуникатор, тъй като може да го накара да почувства, че 

междинният му разговор не стига до никъде. В такъв случай медиаторът 

може да помогне на директния комуникатор да преструктурира 

посланието си, като го изрази по-директно, така че да предотврати по-

нататъшно объркване или неразбиране по време на процеса на 

медиация.  

3) Визуален: този стил на общуване често се използва от спорещи, които 

общуват визуално и предпочитат да добавят графичен или писмен 

компонент. Освен това спорещите, които използват този стил, обикновено 

изпитват затруднения при превръщането на думите в понятия. 

Препоръчително е медиаторът да вземе предвид, че понякога колкото по-

сложна е дадена ситуация, толкова по-полезно може да бъде 

включването на графични компоненти като цяло и за двете страни, тъй 

като една рисунка или графика може да осигури повече яснота в разказа 

за даден инцидент или да илюстрира конкретни моменти от конфликта.  

4) Слухови/когнитивни: При този стил се набляга много на слушането. За 

хората, които използват този тип общуване, слушането на думите на 

даден инцидент или спор представлява път към разбирането на това, 

което наистина се случва в дадена история или преживяване. Слуховият 

комуникатор се радва и същевременно изисква обширна комуникация и 
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подробен разговор, любопитен е за допълнителна информация и може 

да задава въпроси за детайли, които другите може никога да не 

забележат. Медиаторът трябва да се ангажира с тези комуникатори по 

такъв начин, че да се акцентира върху допълнителното обяснение на 

някои детайли и обстоятелства.  Това означава, че най-вероятно чрез този 

стил на общуване може да се наложи медиаторът да повтори вече 

казаното или да измисли допълнителни начини за осигуряване на повече 

яснота по обсъжданите теми.  

5) Пасивни/агресивни: тези комуникатори могат да изглеждат директни в 

стила си, но същевременно са пасивни, особено когато в тях се натрупва 

гняв или вътрешна обида, които нерядко остават потиснати. Пасивно-

агресивните послания и действия са склонни да бъдат прекъсвани по-

дълбоко, но могат да имат по-дълготрайно въздействие в сравнение с 

другите стилове. Скритото негодувание, което може да е свързано с този 

стил, не е задължително и винаги да се проявява чрез агресивен изблик - 

понякога то може да се изразява косвено, вложено в изявления или 

въпроси, които може да са свързани със съвсем друга тема. Що се отнася 

до управлението и разбирането на този стил от страна на медиатора, за 

него е наистина важно да обръща много голямо внимание на начина, по 

който спорещите задават и отговарят на въпроси, показват емоциите си и 

изразяват езика на тялото, защото идентифицирането на такъв тип 

комуникатори не винаги е лесна задача. По този начин медиаторът трябва 

да премине от микро- към макроподход, като от просто обсъждане на 

подробности за конфликта или възможни варианти за разрешаване на 

спора премине към сравнение между медиацията и съдебния процес, 

като използва подхода BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) 

и WATNA (Worst Alternative To a Negotiated Agreement).   

6) Асертивен: този стил се намира в пресечната точка между откритата, 

непосредствена комуникация и съобразяването със слушащите страни. 

Асертивният комуникатор представя себе си, своите нужди и интереси по 

начин, който не пренебрегва нуждите и интересите на никой друг. Освен 

това такъв комуникатор разбира ползата и значението на това да говори 

от мястото на описателните "аз" твърдения вместо на обвинителните "ти" 

твърдения, като казва например "чувствам се разстроен" вместо "ти ме 

разстрои". Тъй като асертивните комуникатори са склонни да бъдат и 

експресивни комуникатори, медиаторът би могъл да се възползва от 

предимствата на спорещ, който е готов да изрази и също така да чуе 

факти, интереси, нужди и намерения, доколкото това е възможно. Това 
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може да функционира като основа за развиване на доверителни 

отношения.  

Като цяло изглежда, че последният описан стил на общуване вероятно е най-

благоприятен, тъй като може да доведе до разговори, в които говорещите се 

чувстват комфортно и познати един на друг, като в същото време е уважителен, 

приобщаващ и насърчаващ всички страни да представят своята позиция и 

интереси. 16 

 

4.2 Управление на емоционалната интелигентност и самоконтрола  

 

"Обучението на ума, без да се обучава сърцето, изобщо не е образование." 

(Аристотел) 

Широко разпространено е мнението, че крайъгълен камък на мирната училищна 

среда е създаването на училищна общност, която повишава способността за 

емоционална интелигентност на всички участници в образователния процес и 

най-вече на учителите и учениците. Днес учениците се сблъскват със сложни 

взаимоотношения, които изискват от тях да управляват емоциите си, да 

взаимодействат конструктивно с другите, да разбират здравите граници и да се 

научат как да практикуват уменията си за самоконтрол спрямо негативна и 

трудна ситуация.  

Ключов компонент в емоционалното развитие на учениците е процесът на 

социално и емоционално обучение.  Този подход подпомага благосъстоянието 

на учениците и способността им да се свързват по-дълбоко с другите. Определя 

се като "процес, чрез който всички млади хора и възрастни придобиват и 

прилагат знания, умения и нагласи за развиване на здравословна 

идентичност, управление на емоциите и постигане на лични и колективни 

цели, усещане и проява на съпричастност към другите [...] и вземане на 

отговорни и грижовни решения"17 . Някои от значимите предимства са: 

❖ насърчава равенството в образованието чрез автентични 

партньорства между училището, семейството и общността, за да 

създаде среда, която се характеризира с отношения на 

сътрудничество; 

 
16 Paniz, L. (2022). Вътре в съзнанието на медиатора: Стратегическа интервенция при конфликти. Aspen 
Publishing (Издателство Аспен). Връзка: 
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediati
on&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-
ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-
b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false  
17 CASEL. (2021). Fundamentals of SEL. Връзка: https://casel.org/fundamentals-of-sel/   

https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://books.google.gr/books?id=oPJbEAAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=communication+styles+ina+mediation&source=bl&ots=xOv4gwhctR&sig=ACfU3U0uTIkR_83ntG4_KyfFI7m-ODV53A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiurZDY4-b2AhVmSPEDHc2lAtkQ6AF6BAhFEAM#v=onepage&q=communication%20styles%20ina%20mediation&f=false
https://casel.org/fundamentals-of-sel/
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❖ помага за справяне с различни форми на неравнопоставеност и дава 

възможност на младите хора и възрастните да създават съвместно 

проспериращи училища и да допринасят за безопасни, здрави и 

справедливи общности; 

❖ насърчава децата и възрастните да придобият знанията и уменията, 

от които се нуждаят, за да разпознават и управляват емоциите си и да 

проявяват грижа и загриженост към другите; 

❖ укрепва положителните взаимоотношения, като насърчава всички 

заинтересовани страни и учащи да вземат отговорни решения и да се 

справят конструктивно с предизвикателни ситуации.18 

Струва си да се спомене, че има пет 

взаимосвързани когнитивни, 

афективни и поведенчески 

компетентности, които могат да бъдат 

трансформиращи за социалното и 

емоционалното развитие на 

учениците: (i) самосъзнание; (ii) 

самоуправление; (iii) социална 

осведоменост; (iv) умения за 

взаимоотношения; (v) отговорно 

вземане на решения. Въз основа на 

тези компетентности е разработена 

рамката CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – 

съвместно за академично, социално и емоционално обучение), която интегрира 

компетентностите, формиращи процеса на SEL, в единна структура. 

Изображението представя тези компетентности под формата на "колело на 

CASEL". Около тези умения са показани четири ключови среди (класни стаи, 

училища, семейства, общности), където учениците живеят и се развиват. 

Партньорствата между училището, семейството и общността координират 

практиките на SEL във всички тези контексти19 . 

Доказано е, че тези умения могат да бъдат възпитавани у ученици от всички 

възрасти, особено чрез различни методи на участие, които варират от 

наставничество до моделиране на решаването на проблеми. Освен това е 

наблюдавано, че вграждането на програми чрез създаване на официално 

партньорство между училището и семейството увеличава възможностите за 

 
18 Комитет за децата. (n.d.). Как социално-емоционалното обучение помага на децата да успеят в училище, 
на работното място и в живота. Връзка: https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/mission-vision/what-
is-sel/docs/sel-e-book.pdf    
19 CASEL. (2021). Какво представлява рамката на CASEL? Връзка: https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-
the-casel-framework/   

https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/mission-vision/what-is-sel/docs/sel-e-book.pdf
https://www.cfchildren.org/wp-content/uploads/mission-vision/what-is-sel/docs/sel-e-book.pdf
https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/
https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/
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учене, така че младите хора да прилагат ефективно своите социално-

емоционални умения в училище, у дома и в общността20 . 

Освен това неразделна част от процеса е така наречената "емоционална 

интелигентност". Емоционалната интелигентност (ЕИ) е по-модерна концепция и 

е напълно развита едва в средата на 90-те години на миналия век. Тя е 

дефинирана като "мярка за способностите на индивида да разпознава и 

управлява своите емоции и емоциите на другите хора, както индивидуално, 

така и в групи".21 Някои от ползите, които може да генерира ЕИ, са: 

• изграждане на положителни междуличностни отношения; 

• по-добро разберане на собственото си психологическо състояние; 

• по-лесно разпознаване и управление на собствените емоции и емоциите 

на другите. 

Емоционалната интелигентност се счита и за едно от основните умения, които 

медиаторът трябва да притежава, за да разбира емоциите на хората, участващи 

в конфликт 22 . Преподаването на емоционална интелигентност на учениците 

означава да им се преподават умения за разрешаване на конфликти. Те се 

научават по-добре да контролират гнева си и да се справят с трудностите по 

мирен начин23. 

Освен че е важно да се разбират емоциите на спорещите страни или на страните, 

участващи в конфликта, е необходимо лицето, което действа като образователен 

медиатор, да се научи как да помага на две или повече страни да управляват 

емоциите си не само по време на процеса на медиация, но също така и най-вече 

във фазата след инцидента, когато се прави опит да се намери общо решение за 

разрешаване на проблема/конфликта. По-долу е представен списък с полезни 

стъпки както за свободното изразяване на личността, така и за облекчаване на 

напрежението между спорещите страни, за да се помогне на всеки 

образователен медиатор да улесни управлението на силните емоции по начин, 

който може да бъде от полза за всички участващи страни по време на процеса на 

медиация:  

➢ Създайте среда за безопасност и доверие за всички участващи 

страни: създаването на среда, насочена към нуждите на страните, ги 

насърчава да изразяват емоциите си по по-конструктивен начин. Като ги 

 
20 Комитет за децата. (n.d.). Как социално-емоционалното обучение помага на децата да успеят в училище, 
на работното място и в живота. 
21  Умения, които са ви необходими. (2021). Емоционална интелигентност. Връзка: 
https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html   
22  Умения, които са ви необходими. (2021). Умения за медиация. Връзка: 
https://www.skillsyouneed.com/ips/mediation-skills.html    
23  Bright Hub Education. (2009). Емоционалната интелигентност в класната стая: Дейности и умения за 
разрешаване на конфликти. Връзка: https://www.brighthubeducation.com/classroom-management/24672-
emotional-intelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution    

https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/mediation-skills.html
https://www.brighthubeducation.com/classroom-management/24672-emotional-intelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution
https://www.brighthubeducation.com/classroom-management/24672-emotional-intelligence-and-conflict-resolution-skills/#conflict-resolution
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насърчава да говорят свободно и поверително пред неутрална страна, 

страните могат да изразяват емоциите си по-свободно. Това не само 

помага на страните да разберат по-добре собствените си емоции и нужди, 

но и ги насърчава да обмислят по-внимателно интересите на другата 

страна. По-долу са посочени някои основни стъпки, които да прилагаме 

като медиатори за осигуряване на безопасна среда:  

1) Започнете с внимание към решенията, като например 

разположението на местата за сядане (напр. покана за сядане един 

срещу друг, лице в лице или един до друг). 

2) Създайте среда на по-дълбоко ниво, като разясните, че е важно всички 

участници да запазят поверителността на обсъжданото в медиацията 

и да запазят неутралитета си. Насърчава също така посредничеството 

в медиацията, като приканвате страните да говорят, ако имат 

опасения, че не изпълняваме ангажимента си да бъдем неутрални. 

➢ Ако стане пагубно, върнете се към основния процес: по време на 

медиация е вероятно в даден момент някои от страните да се изнервят и 

да започнат да се повтарят, да се обиждат взаимно или да говорят силно, 

което води до изостряне на обстановката. От значение за образователния 

медиатор е да започне да пита страните как протича разговорът за тях. 

Това не само ще им позволи да си възвърнат контрола върху разговора, 

но и ще им даде възможност да решат дали разговорът е продуктивен за 

тях. Освен това образователният медиатор може да обобщи чутото и 

видяното до момента, за да деескалира съществуващо или потенциално 

напрежение, както и да назове източника на тяхното      

несъгласие/конфликт. Например медиаторът може да спомене пред 

участващите страни, че разпознава какво чувстват и каква е причината за 

тяхното несъгласие: "Очевидно и двамата сте много загрижени за тази 

тема и точно сега не сте съгласни как да я разрешите". В допълнение 

към подобно изявление медиаторът може да реши да направи почивка, 

давайки възможност на всяка от страните да се успокои, и да премине към 

частни сесии с всяка от страните. 

➢ Припознайте емоциите на спорещите като нова възможност: Ако в 

качеството си на медиатор забележите, че някоя от страните (учител, 

родител, ученик в рамките на процеса на медиация) изпитва затруднения 

да се изрази, има начини да ѝ помогнете да се отвори (с други думи, да 

насърчите свободното изразяване на проблема, който изпитва, или на 

конфликта, в който участва). Изследванията показват, че медиаторите 

могат да предизвикат емоционална комуникация от страните по няколко 

начина. Продължаващото емоционално изразяване на всяка страна в 
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спора може да се използва в полза на целия процес и следните техники 

могат да допринесат за това изразяване:  

1) Признайте легитимността на техните емоции, като кажете: "Чувам, че сте 

разстроени. Това звучи като наистина трудна ситуация".  

2) Насърчавайте идентифицирането на емоциите, като попитате страните: 

"Как се чувствате в момента?" 

3) Справете се директно с избягването на емоции, като споменете: 

"Забелязвам, че се разстройваш много, когато говориш по тази тема. 

Бихте ли споделили защо се случва това?" 

4) Опитайте се да перифразирате емоциите, като добавите "когато това се 

случи, вие се почувствахте използвани и много ядосани".  

5) Насърчавайте емоционалното възприемане на перспективата и от двете 

страни: "Изглежда, че този конфликт е повлиял дълбоко и на двама ви 

и е бил труден за всички участници".24 

 

4.3 Справяне с разногласията и ролята на конструктивния диалог  

 

Ролята на диалога в медиацията се счита за инструмент за възстановяване на 

самочувствието на участниците в медиацията и за средство за ясно изследване 

на ситуацията. Някои от функциите на диалога за справяне с разногласия са да 

се:  

➢ осигури положителна атмосфера за медиация между страните в 

конфликта; 

➢ получи основна информация за съдържанието на съществуващия 

конфликт; 

➢ определи нивото на зрялост на участниците в диалога и възможните 

пречки; 

➢ обсъдят възможностите за взаимно разрешаване на конфликта; 

➢ постигане окончателно споразумение между участниците в конфликта25 . 

Силата на диалога между хората, които са въвлечени в конфликта, е каталитична 

за един специфичен вид медиация, наречен "трансформираща медиация". По 

време на този процес ролята на диалога е от решаващо значение, тъй като той 

насърчава деескалацията на отрицателните емоции. Някои стъпки, които могат 

да бъдат следвани от лице, действащо като медиатор, са следните: 

 
24 Doran, C. и Goldberg D. N. (2022). Техники за медиация за управление на емоциите. MWI. Връзка: 
https://www.mwi.org/mediation-techniques-for-managing-emotions/  
25  Portere, V., Morevs V. (2020). ДИАЛОГЪТ Е ПРИЗНАК НА КОНСТРУКТИВНОСТ В МЕДИАЦИЯТА.Връзка: 
https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2020/docs/LatviaResRuralDev_26th_2020-296-302.pdf   

https://www.mwi.org/mediation-techniques-for-managing-emotions
https://www2.llu.lv/research_conf/proceedings2020/docs/LatviaResRuralDev_26th_2020-296-302.pdf
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❖ да се намесват в диалога на участниците само когато дискусията излезе 

извън контрол; 

❖ да се осигури положителна атмосфера за медиация; 

❖ следете за моменти на трансформация (напр. извинения, чувства, 

основни нужди и др.) по време на диалога и им обръщайте внимание; 

❖ въздържайте се от опити да контролирате напълно ситуацията26 . 

Конфликтите в образователната общност могат да се случват всеки ден, дори и в 

най-подкрепящите, позитивни и открити класни стаи. Не всеки конфликт е с 

еднакво ниво на напрежение и следователно не всяко напрежение може да бъде 

разрешено по един и същи начин. Въпреки това винаги има и другата страна на 

монетата: тази страна разглежда процеса на спорене като начин да се улесни 

изразяването на гледните точки на опонентите. По време на конфликта може да 

се появи много информация, тъй като спорещите споделят няколко мисли, 

чувства и дори възможни решения. Това изисква от спорещите да приемат и да 

разглеждат конфликта от продуктивна гледна точка. Следващите стъпки 

представляват път, по който спорещите страни могат да се научат как да 

постигнат интегративни преговори27 :  

1. Противопоставящите се страни трябва да се стремят към намиране на 

решение, като се разглеждат взаимно като съотборници, а не като 

врагове.  

2. Участникът в спора трябва да напомни на партньора си още две златни 

правила: i) да бъде конкретен, т.е. да се съсредоточи само върху текущия 

проблем, като избягва термини като "винаги" и "никога", и ii) да 

анализира проблема: когато ситуацията се усложнява, се предлага да я 

разглеждаме на части. 

3. Страните в конфликта трябва да се опитат да изяснят проблема. Вместо 

да се придържат към едностранни решения, целта е да се осигури 

непрекъснато разбиране още от началото на дискусията. Колкото повече 

информация има всяка от спорещите страни, толкова по-ясен става 

проблемът.28 

4. Страните в конфликта трябва да погледнат отвъд собствените си 

задействания. Много от разногласията се дължат на това, че някой е бил 

 
26  Търсене на обща основа. (2013). РЪКОВОДСТВО ЗА МЕДИАЦИЯ И ДИАЛОГ. Връзка: 
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/03/IFS-Guidebook-English-Mediation-and-Dialogue.pdf   
27 Интегративните преговори насърчават хората да постигнат взаимно приемливо споразумение чрез 
открита комуникация, доверие, сътрудничество и решаване на проблеми, за разлика от 
дистрибутивните подходи, които максимизират собствената изгода за сметка на другите. Последната 
стратегия често води до измама, заплаха, принуда и съревнование. (Източник: Junkermeier A. 2001. 
Справяне с медиацията между връстници: разрешаване на конфликти в училищата. Връзка: 
https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1960&context=grp)  
28  Набил Алуани. (2020). Как да превърнем борбата в конструктивен диалог. Връзка: https://nabil-
alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue-9658300d1531   

https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/03/IFS-Guidebook-English-Mediation-and-Dialogue.pdf
https://scholarworks.uni.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1960&context=grp
https://nabil-alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue-9658300d1531
https://nabil-alouani.medium.com/how-to-turn-a-fight-into-a-constructive-dialogue-9658300d1531
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провокиран от нещо, което е било казано. Страните по спора трябва да 

намерят начин да контролират емоциите си, предизвикани от техните 

спусъци, и да поемат отговорност за собствените си чувства.  

5. Последният съвет към участниците в спора е да бъдат добри слушатели. 

При всеки спор е важно и двете страни да бъдат изслушани. Добрият 

слушател обикновено отделя цялото си внимание и може да изслушва 

различни мнения, без да се защитава.29 

Освен предложените стъпки, които всеки участник в спора може да следва по 

време на управлението на конфликта, има и друго измерение, свързано със 

стиловете на поведение, които някой може да възприеме, тъй като този 

стил/подход може да даде допълнителна информация за начина, по който той 

взаимодейства и общува с другите. Разбирането на поведенческите стилове 

наистина може да осигури основа за вникване в слабите и силните страни на 

спорещите и е начин да се анализира как човек се държи в конфликта (чрез 

своите думи и действия). Според Дарлинг и Уокър има четири основни 

поведенчески стила: 1) Анализатор, 2) Директор, 3) Посредник и 4) 

Социализатор, както е показано по-долу30 :  

 

 
 

В зависимост от характеристиките на разногласията и личността на спорещите 

страни отношението на последните към конфликта може да бъде разкрито чрез 

тези поведенчески стилове, за да се открият силните страни, които могат да 

бъдат използвани за ефективно постигане на взаимно решение на конфликта. 

 
29 Inc. LOLLY DASKAL. 2016. 7 прости начина за ефективно справяне с разногласия. Връзка: 
https://www.inc.com/lolly-daskal/7-simple-ways-to-deal-with-a-disagreement-effectively.html    
30 Darling, J., R. & Walker, W, E. (2001). Ефективно управление на конфликти. Използване на модела на 
поведенческия стил. Връзка: 
http://spartan.ac.brocku.ca/~bwright/4P68/Darling_Walker_Behavioral%20Style.pdf    

https://www.inc.com/lolly-daskal/7-simple-ways-to-deal-with-a-disagreement-effectively.html
http://spartan.ac.brocku.ca/~bwright/4P68/Darling_Walker_Behavioral%20Style.pdf
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В допълнение към гореспоменатите поведенчески стилове, друго тълкуване на 

начина, по който дадено поведение се предава от някого, се фокусира върху 

стреса и емоциите, които се проявяват по време на конфликтна ситуация. По-

конкретно, някои учени в областта на управлението на конфликти използват 

поддържащия и отбранителния климат на Дж.Р. Гиб. Според Гиб, от една страна, 

има поведение, водещо до подкрепящ климат, при който хората изпитват 

доверие, откритост и са готови да си сътрудничат за разрешаване на проблема. 

От друга страна, има и такива поведения, които обикновено водят до 

отбранителен/дефанзивен климат, при който лицата могат да се чувстват 

застрашени и агресивни и когато започнат да изпитват такива защитни чувства, 

често спират да слушат. Това, което е от съществено значение за медиатора да 

следва като стратегия, е да бъде предупреден да възприеме по-подкрепящи 

алтернативи, като насърчава по-малко защитен модел и климат, който е 

благоприятен за взаимно решаване на проблемите. 31 

 

4.4 Разграничаване на фактите от мненията 

 

За да се разреши ефективно един конфликт, страните трябва да се научат да 

отделят фактите от мненията: т.е. да разграничават личните си мнения от самия 

инцидент. За да постигне това, е важно да разбере значението на факта (от една 

страна) и на мнението (от друга). Това е едно от основните умения, които трябва 

да се усвои в училищна среда, за да се научи по подходящ начин какво 

предизвиква един конфликт и какви са намеренията на всеки участник в 

напрегнатата ситуация.  

Що се отнася до значението на тези две понятия, фактът е твърдение, което 

може да бъде проверено, докато мнението е израз на убеждение за нещо. 

Фактите се основават на наблюдение и обикновено включват използването на 

емпирични данни. Мненията се основават на предположения, които не могат да 

бъдат доказани, и отразяват нечии възгледи или ценности32 . 

Важността на отделянето на фактите от мненията по време на конфликт се състои 

в това, че може да помогне и на двамата да определят естеството на конфликта. 

Различните разногласия включват спорове за факти и ценности и въпреки 

важните им разлики е вероятно фактите и ценностите да бъдат объркани: 

конфликт на ценности може да се смята за конфликт на факти или обратното. Във 

всеки случай, поради различията си, фактическите и ценностните въпроси ще 

 
31 Основни умения за медиатори. Sage Publications. Връзка: https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-
assets/93562_book_item_93562.pdf   
32  Wojcicki, E. (2021). Преподаване на факти срещу мнения: Съвети, дейности и ресурси. Връзка: 
https://www.hmhco.com/blog/teaching-fact-versus-opinion   

https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/93562_book_item_93562.pdf
https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/93562_book_item_93562.pdf
https://www.hmhco.com/blog/teaching-fact-versus-opinion


 
 
 
 
 

59 
 

допринесат за различни видове проблеми в даден конфликт. В резултат на това 

противостоящите страни трябва да могат да правят разлика между 

действителния инцидент и собственото си мнение за инцидента и следователно 

да се справят конструктивно с всеки възникнал конфликт. Това е нещо, което 

трябва да бъде взето предвид от всички заинтересовани страни в 

образователната общност, които могат да бъдат въвлечени в различни 

конфликти, тъй като техните различни мнения и ценности могат да повлияят на 

преценката им за конфликтния случай.  

 

 

Описание на практическите упражнения   
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Обща продължителност на модула: 4 ч. - 4.30 ч.  

Обстановка: 

 Обстановка лице в лице: просторни класни стаи с маси и столове; творчески пространства, като сцена за представления. 

Виртуална среда: основни платформи (напр. Zoom, Google meet) и онлайн пространства за сътрудничество (напр. Jamboard, Miro, Mural) 

Резултати:  

1. Повишаване на уменията за активно слушане и позитивна комуникация 

2. По-високи нива на емоционална интелигентност и по-добро управление на самоконтрола 

3. По-голям капацитет за справяне с несъгласията в рамките на конструктивен диалог 

4. Повишена способност за разграничаване на фактите от личните мнения  

Съдържание 

 

Дейности за развитие на комуникативните 
умения и активното слушане 

Дейности за емоционална интелигентност и 
самоконтрол 

Справяне с разногласия 

Дейност за разделяне на фактите от мненията 

Продължителност 
за  

всяка дейност: 

1) 60'  

2) 75'  

3) 15'                                               Обща продължителност: 270'  

4) 60'  

5) 30' 

6) 30'  

Описание  
на дейностите  
(стъпка по стъпка) 
   

• Упражнения за активно слушане 

• "Аз изпращам послания" и дейност за 
позитивна комуникация 

• Упражнение "В обучките на другия" за 
упражнение на емпатия и самоконтрол 

• Справяне с емоциите (за идентифициране, 
анализиране и контролиране на емоциите) 

• Сценарии за ролеви игри 

• Субективни възгледи срещу обективни 
факти  

  

Вид дейност:  -Разказване на истории (Дейност 1) 
 -Сценарии "Аз изпращам послания" (Дейност 2) 
-Мозъчна атака (Дейност 2) 
-Рефлективно  писане (Дейност 3) 
 -Техники на езика на тялото (Дейност 4) 
 - Ролеви игри (Дейност 5) 
 -Модел на CUSDA  (Дейност 5) 
-Групова  дискусия (приложимо за всички дейности)  
-Рефлексивна  дискусия (приложимо за няколко дейности)  

Материали/ресурси: Флипчарт, бяла дъска, цветни маркери, тетрадки/топ хартии А4, информационни материали, химикали или моливи, компютри, 
интернет връзка, необходимите информационни материали за всяка дейност (представени подробно в част 7), отпечатани копия на 
сценарии за конфликти (напр. за дейност 5)  
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5. Образователна медиация между връстници 

Програмите за разрешаване на конфликти и медиация между връстници са от полза както 
за учениците като личности, така и за училищата като институции. Твърди се, че те 
подобряват самочувствието и взаимоотношенията на учениците, дават на учениците по-
голямо чувство за отговорност, намаляват конфликтите, насърчават академичните 
постижения, развиват умения за живот, позволяват на учителите да се съсредоточат 
върху преподаването и създават среда, в която учениците могат да учат и да общуват 
безопасно и конструктивно (Kelsi, n.d.) 

Целта на този модул е да обучи участниците в медиация между връстници, като 
включи подходи, умения, методи за обучение на учениците в комуникация и 
умения на медиатори, за да им помогне да участват ефективно в 
предотвратяването и разрешаването на проблеми в училище, у дома и извън 
дома: 

• Подходящи/неподходящи видове конфликти между връстници за 
разрешаване чрез медиация 

• Модели и сесии на медиатори 

• Алгоритъм за избор на ученици медиатори 

• Подходящо място за извършване на процедурата 

Използвайки инструменти за образователна медиация, обучаемите ще могат да 
придобият професионални знания, умения и компетенции за изграждане и поддържане на 
мирна и толерантна образователна среда за всички участници. 

След като завършат този модул, обучаемите ще могат да: 
 

• Опишат основните етапи на процеса на медиация между връстници 
 

• Разработят собствена програма за медиация между връстници 
 

• Прилагат динамика за избор на "Помощник на ученика" 
 

• Подкрепят учениците в този процес  

Основните елементи, които се разглеждат: 

1. Медиация между връстници: Какво представлява? 
2. Медиаторски модели и сесии 
3. Алгоритъм за избор на ученици медиатори 
4. Подходящо място за извършване на процедурата 
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Използвани методи: 

➢ Казуси 

➢ Мозъчна атака и дискусии 

➢ Писмени дейности 

5.1 Какво представлява медиацията между връстници? 

"Медиацията, която може да се използва в различни контексти, е процес, при 
който хората, участващи в спор, доброволно сключват споразумение за 
съвместно разрешаване на проблема" (Baginsky, 2004). Неутралният медиатор 
дава възможност на участниците да идентифицират проблемите, като говорят за 
ситуацията от собствената си гледна точка, да бъдат изслушани от другия(те) 
участник(ци) и да кажат какъв би бил предпочитаният от тях резултат. Важно е да 
се знае, че медиаторът не дава съвети и не налага решение; отговорността и 
контролът са на участниците. 

Програмите за медиация между връстници основават силата си на важността на 
групата, която е особено актуална през тийнейджърските години, когато 
семейната мрежа за подкрепа губи значение. За тези програми е характерно да:  

▪ са изградени въз основа на ресурсите, които връстниците могат да 
предложат, създават възможности за активна роля като отговорни 
членове на техните центрове, като помагат на другите (Cowie, et al., 2008a; 
Sellman, 2011). 

▪ могат да приемат различни възможности - от предлагане на приятелство 
на онези връстници, които може да изглеждат самотни по време на 
междучасието, какъвто обикновено е форматът в началното образование, 
до различни възможности за подкрепа в средното образование, като 
например групи, които се събират по време на обяд, предлагане на помощ 
при изпълнение на училищните задачи или действие като медиатор при 
конфликти (Cowie, Hutson, Oztug y Myers, 2008b). 

5.2 Модели и сесии на медиаторите 

Видове програми за медиация: 



 
 
 
 
 

 

63 
 

- Връстническа медиация или хоризонтален модел: процес, при който 
обучени ученици помагат на свои връстници да разрешат конфликт по 
конструктивен начин (Шотландска медиация, 2021 г.). 

- Модел на детската площадка: когато учениците имат конфликт по време 
на почивката или на обяд, те могат да се обърнат към медиатор от 
връстници или към учител за съдействие в конфликта. Тази медиация е по-
кратка и по-неформална и се случва точно в този момент. Този тип 
медиация е по-често срещан в началното образование и може да бъде 
вертикален или хоризонтален. В последния случай връстниците-
медиатори се идентифицират с шал или кърпа на ръката и се организират 
по редове.  

- Производен модел: този модел е най-подходящ за средното образование. 
Това е официална интервенция, при която се случват поредица от фази, за 
да може конфликтът да бъде изведен до службата за медиация. Първо, 
конфликтът се отнася до службата за медиация от ученик или учител; след 
това координаторите на службата за медиация се срещат поотделно със 
страните, за да ги информират и да им предложат възможността да се 
стигне до медиация: ако и двете страни са съгласни, за случая се 
назначават медиатори и процесът се организира. 

Фази на медиацията между връстници: 

1. Предварителна медиация: медиаторът се представя, разговаря поотделно 
с двете страни и проверява дали те са готови да си сътрудничат 
доброволно. 

2. Представяне на правилата: екипът по медиация и участващите страни се 
представят. Екипът по медиация обяснява какъв ще бъде процесът 
(доброволен, поверителен, безпристрастен, изпълнен с уважение и 
сътрудничество), правилата, които ще се спазват, и ролята на медиаторите, 
които няма да налагат споразумение, а ще наблюдават процеса. 

3. Представяне на проблема: всички засегнати страни са поканени да 
разкажат своята версия за случилото се, както и за своите чувства, 
притеснения и как се е променила връзката. Екипът от медиатори трябва 
да прояви интерес и безпристрастност и да прилага техники за активно 
слушане.  

4. Изясняване на проблема: медиаторите трябва да задават въпроси, за да 
изяснят онези аспекти, които не са били толкова ясни в предишната фаза. 
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Важно е да се открият чувствата, интересите, ценностите и позициите, за 
които става въпрос. В края на тази фаза медиаторите трябва да обобщят и 
двете позиции в конфликта. 

5. Предложения за решения: Всички страни се питат за начина, по който биха 
могли да намерят решение, и какво биха били готови да направят, за 
техните нужди и предложения. 

6. Постигане на споразумения: Медиаторите помагат на всички страни да 
определят ясно своето споразумение, което след това се записва, прочита 
и подписва от всички страни. Копие от него им се дава, а оригиналът се 
съхранява. Важно е страните да се поздравят за постигнатото и да се 
определи краен срок в бъдеще, за да се прецени дали споразумението е 
изпълнено. 

5.3 Алгоритъм за избор на ученици-медиатори 

Учениците, които предлагат помощ, когато има проблем, се наричат "помощници 
на учениците – училищни медиатори". Те ще изпълняват ролята на училищни 
медиатори, към които другите ученици могат да се обръщат, когато имат 
конфликт. Училищните медиатори получават подкрепа от учител, който ги 
напътства и се среща с тях периодично. На всяка среща учителите наблюдават, 
като очертават най-изявените качества, които трябва да притежават избраните 
ученици. 

Ученикът не бива да се превръща в представител на тези, на които иска да 
помогне, а с помощта на подкрепата и изслушването си се опитва да им помогне 
да изяснят идеите си, за да могат да изберат пътя, по който искат да вървят. Тази 
връзка ще възникне, когато бъде поискана или когато те забележат, че някой 
преминава през труден период, това не означава, че учениците трябва да бъдат 
най-добри приятели в бъдеще. Отношението на ученика-медиатор трябва да 
бъде неутрално, за да се опита да намери задоволително решение въз основа на 
неговите нужди. 

Преподавателите трябва да бъдат внимателни при подбора на тези ученици, тъй 
като те трябва да направят компромис, за да поемат отговорностите на тази роля 
и нейните функции. Не е препоръчително да се избират ученици с проблеми в 
поведението или тежки емоционални проблеми, тъй като те могат да 
предизвикат дискомфорт в групата.  

Никой ученик не е длъжен да приеме ролята на "училищен медиатор". 
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Първата стъпка е представянето на програмата в класа с описание на програмата, 
на обучението по медиация и ползите от това да бъдеш медиатор (медиаторът 
помага на другите да решават конструктивно проблемите си, научава техники за 
решаване на проблеми, които може да използва у дома или с приятелите си...). 

След това подгответе две ролеви игри, които показват типичен конфликт между 
ученици. В първата от тях конфликтът ще завърши със спор и без решение. Това 
ще бъде анализирано заедно с класа чрез въпроси като:  

1. Какво се е случило и защо? 

2. Как ще приключи този конфликт? 

3. Какво би могла да направи всяка от страните, за да приключи този 
конфликт по различен начин? 

След това повторете ролевата игра, но с участието на двойка медиатори, които да 
помогнат на страните да разрешат конфликта. Отново анализираийте тази сцена 
с класа: 

1. Какво се е случило и защо? 

2. Как приключи този конфликт? 

3. Как медиаторите са помогнали за решаването на проблема? 

След тази встъпителна сесия учителите ще се заемат с определянето на 
медиаторите като следват следните насоки: 

1. Повишаване на осведомеността и обучение на учениците за различните 
видове конфликти, които съществуват в училищната среда.  

2. След като бъдат мотивирани се използва техниката "тайна", за да се 
изберат училищните медиаторите: учениците са помолени да помислят за 
тайна, която имат, с тих глас (това може да е тъга, че не са издържали 
изпит, за който родителите не са знаели, че са наранили някого и се 
страхуват да кажат на другите...). След като разберат тайната, те трябва да 
помислят за двама или трима души от тяхното обкръжение, на които биха 
казали (майка, баща, братя и сестри...). 
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3. След това им се дава лист хартия и се изисква от тях да напишат три общи 
качества на тези лица (например, че заслужават доверие), без да посочват 
имена - това е анонимно. 

4. Записвате на дъската качествата, които са избрали, като по този начин се 
създава профил на човека, на когото ще се разкрие тайната. Последната 
стъпка е да помолите учениците да се сетят за двама съученици, които 
според тях притежават тези качества, и да ги напишат на лист хартия. 

5. Накрая проведете интервюта с кандидатите с най-много гласове, за да 
разберете дали проявяват интерес и оценете тяхната надеждност за 
програмата. Информирайте ги за необходимостта от разрешение от 
техните родители или настойници за участие в програмата. 

5.4 Основно обучение за училищни медиатори (Geuz, n.d.) 

Обучението трябва да е с минимална продължителност 16 часа за началното 
образование и 18-20 часа за средното образование и да включва следните теми: 

1. Въведение в конфликтите: дефиниция, положителни и отрицателни 
аспекти, видове и причини за конфликти и стилове за решаване на 
конфликти 

2. Процесът на медиация при конфликти: цели, принципи и характеристики 

3. Случаи с медиация и без медиация 

4. Анализ на конфликта 

5. Техники за ефективна комуникация: комуникационни бариери, активно 
слушане, асертивни послания, адекватни въпроси 

6. Техники за управление на силни емоции 

7. Процес на медиация при конфликт: фази и задачи 

8. Комедиация 

9. Стратегии за преодоляване на трудностите в процеса на медиация 

10. Етика на медиатора 
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11. Прилагане на програмата: функции и отговорности на медиаторите. 

Програмата ще започне със сесия за запознаване. Обучението трябва да бъде 
разделено на двучасови сесии, като те не трябва да се провеждат ежедневно, а 
да се оставят свободни дни, за да могат учениците да обработят новите понятия. 
Всички участници в обучението ще получат сертификат, удостоверяващ 
преминатото обучение. 

5.5 Подходящо място за извършване на процедурата 

5.5.1 Пространство 

Препоръчва се спокойно и уютно пространство, в което няма прекъсвания и не се 
извършват други дейности по време на процеса на медиация. Помещението 
трябва да разполага с маса, за предпочитане кръгла, и четири стола. Също така 
ще трябва да подготвите необходимите документи, както и папки за тяхното 
съхранение. 

5.5.2 График 

Препоръчително е процедурите по медиация да пречат възможно най-малко в 
учебните занятия, но не може да изисквате от медиаторите да отделят голяма 
част от свободното им време за медиация. Следователно трябва да приемете, 
особено в средното образование, че медиацията най-вероятно ще предполага 
липса на помощ на някои класове, както за медиаторите, така и за участващите 
страни. 

5.5.3 Контролен списък с документи 

Основните документи за процедурата по медиация са: 

 Формуляр за кандидатстване за медиация  

 Формуляр за споразумение 

 Въпросник за оценка на сесията по медиация 

 Окончателен доклад от проведената сесия 

 Формуляр за проследяване 
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Описание на практическите упражнения 
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Обща продължителност: 4 ч. - (1 ч./основно съдържание) | 1 основно съдържание = 20 мин. теоретично      
съдържание + 40 мин. дейност | 

Обстановка: Класна стая /онлайн 

Резултати: 

 

➢ Разработване на собствена програма за медиация между връстници 

➢ Прилагане на динамика, за избор на "училищни медиатори" 

Съдържание 

 

1.  Подходящи/неподходящи видове конфликти между връстници за 
разрешаване чрез медиация 

2.  Медиаторски модели и сесии 
3.  Алгоритъм за избор на училищни медиатори 
4.  Подходящо място за извършване на процедурата по медиация 

 

Продължителн

ост на всяка 

дейност: 

1. ~ 60 мин. 

2. ~ 60 мин. 

3. ~ 80 мин. 

4. ~ 40 мин. 

Описание на 
дейностите 

1. Анализиране на конфликтите Вид дейност:  

 (стъпка по 
стъпка) 

Предоставете на всеки ученик копие от материала. Участниците ще разполагат с 
5 минути, за да прочетат всички случаи. След това ще обсъдят помежду си дали 
тези случаи са подходящи за медиация на връстници или кой трябва да 
наблюдава медиацията за тези конфликти (15 минути). 
 
След това участниците ще бъдат разделени на групи, за да се опитат да видят 
фазите на един случай на медиация между връстници (20 минути). 
 

Мозъчна атака и 
обсъждане на казуси 
(възможно онлайн) 

  2. Медиаторски сесии 
Участниците ще гледат следното видео, показващо сесия за медиация между 
връстници (https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw ). След това ще се 
разделят на групи от по 3-4 души, за да обсъдят дали всички фази, споменати по 
време на теоретичната част, са включени в тази сесия, предимствата или 
недостатъците на (не)включването им, какво според тях липсва. След 15 минути 
всички групи ще се съберат и ще обсъдят накратко своите мисли.  
 
След това на участниците ще бъдат дадени решените предишни казуси, за да 
анализират всички фази и да видят дали те съвпадат с предишните им мисли. 
 

 3. Създаване на собствен процес за подбор на училищни медиатори 
 
Вземайки предвид току-що получените знания, съставете кратък списък на 
основните характеристики, които трябва да притежава един училищен медиатор. 
След това създайте свой собствен процес за подбор на училищни медиатори  
(10 минути). 
След това преминете към разработването на програма за обучение с най-важната 
информация, която медиаторите трябва да знаят, като се вземат предвид 
знанията от предишните модули (30 минути). 
Участниците ще споделят накратко своите програми и ще дадат обратна връзка 
за другите (20 минути). 
 
 4. Анализ на вашия център 
 
Участниците са помолени да помислят за характеристиките на стаята за медиация 
и да изберат такава в своето училище. След това ще представят и обосноват 
избора си пред своите съученици, които ще дадат обратна връзка (20 минути). 
 
Като се имат предвид обстоятелствата в училището и придобитите знания. 
Учениците ще трябва да създадат структурата на своята програма за медиация, 
включително графика на сесиите по медиация и процеса, чрез който учениците 
могат да получат достъп до нея (20 минути).  

 
Гледане на 

видеоклип и 
обсъждане на казуси 
(възможно онлайн) 

 
 
 
 
 
 
 

Писмена дейност и 
дискусия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Писмена дейност и 
дискусия 

https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw


 
 
 
 
 

 

70 
 

6. Приложения  

6.1 Приложение 1 към модул 1  

 

Материал за раздаване 

 
1. Как определяте конфликта? 

 

 

 

 

2. Каква е типичната ви реакция при конфликт? 

 

 

 

 

3. Коя е най-голямата ви сила при справяне с конфликти?  

 

 

 

4. Ако можехте да промените едно нещо в начина, по който се справяте с 

конфликтите, какво би било то? Защо?  

 

 

 

5. Кой е най-важният резултат от конфликта?  

 

 

 

 

Конфликт – какво разбират под конфликт? 
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5. 6. По какъв начин сте виждали, че класа ви има полза от конфликтите?  

 

 

 

 

 

 

6. 7. Как може да възникне конфликт в класа? 

 

 

 

   8. Как постъпвате, когато някой избягва конфликт с вас?  

 

 

 

 

 

9. Кои са причините, поради които предпочитате да избягвате конфликти?  

 

 

 

 

 

10. Какво можете да направите, за да насърчите здравословното отношение към 

конфликтите в рамките на вашия разговор?     
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6.2 Допълнение 2 към модул 4  

 

Дейности за развитие на комуникационни умения и активно слушане 
 

1. Активно слушане чрез разказване на истории33 
 

Цели и резултати: (i) насърчаване на уменията за активно слушане в областта на 
медиацията; (ii) практикуване на компонентите на активното слушане: внимание, 
език на тялото, обобщаване на фактите и признаване на чувствата, задаване на 
уточняващи въпроси. 
 
Продължителност: около 1 час   
 
Материали: Флипчарт или бяла дъска, маркери, тетрадки/пакет хартия А4 
 
Обстановка: Тиха и просторна стая.  
 
Забележка: В случай че дейността се провежда виртуално, организаторът може 
да използва виртуални инструменти като Google Jamboard (като онлайн бяла 
дъска за съвместна работа). Основната онлайн платформа може да бъде избрана 
от организатора (напр. Zoom, Google meet).  
 
Описание на дейността (стъпки):  
1) Помолете за трима доброволци. Двама от тях ще напуснат стаята, а един ще 
остане в стаята заедно с останалите участници. 
2) Разкажете следната история (или подобна на нея):  
 
"Две жени отиват на гости на роднини в друга общност, разположена 
западно от тяхното село. И двете носят храна за роднините си, а едната 
жена е с бебето си. Докато пътуват, получават обаждане, че детето на 
първата жена е болно и трябва да бъде закарано в болница. Завили на север и 
спрели в близкото село, където оставили храната, а втората жена оставила 
бебето си при едни приятели. След това завили обратно към собственото си 
село. Когато пристигнали, детето имало много висока температура, така 
че го отвели бързо в болницата. Майката искала да остане с детето си, 
което се лекувало, затова втората жена се върнала в селото на север. По 
пътя тя срещнала възрастен мъж, който имал нужда от помощ. Тя спряла да 

 
33 Тази дейност се основава на раздела от обучението "Активно слушане". Източник: IREX. Набор от 
инструменти за разрешаване на конфликти и медиация между връстници. Връзка:: 
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-
toolkit.pdf   

https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
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му помогне, като му дала вода и го закарала до дома му. Когато пристигнала 
в селото, тя установила, че цялата храна е изядена от тамошните селяни, и 
се разгневила. Но приятелите ѝ се погрижили за бебето ѝ, така че тя им беше 
благодарна за това. Тъй като вече нямала храна, която да занесе на 
роднините си, тя решила да се прибере у дома. Когато пристигнала вкъщи, 
приятелката ѝ и болното дете били вкъщи и детето бавно се подобрявало". 
 
3) Помолете един от двамата доброволци, които чакат отвън, да се върне в 
стаята. Първият доброволец, който е чул историята, има за задача да преразкаже 
историята на човека, който е бил отвън. 
 
4) Процесът се повтаря, като този път третият доброволец влиза в стаята, а 
вторият доброволец му/ѝ преразказва историята. 
 
5) След приключване на процедурата разгледайте следните въпроси:  
- Точни ли бяха историите? 
- Имаше ли промени в преразказа? 
- Пропуснато ли е нещо в историята и ако да, важно ли е?  
- Бяха ли добавени нови елементи към историята и ако да, защо? 
- Има ли нови герои или събития, които се появяват по време на разказа? 
- Тези промени водят ли до недоразумения и объркване? 
 
6) На флипчарт лист или бяла дъска поставете заглавие "Умения за активно 
слушане", под което трябва да запишете следното (след стъпки 7-9): 
i) Обобщение на отговорите на въпросите от стъпка 5 
ii) Емоциите и чувствата на участниците 
iii) Въпроси за разяснения 
iv) Слушане чрез езика на тялото 
 
7) Продължете, като кажете на участниците, че: "сега ще упражним уменията си 
за активно слушане, като обобщим фактите и признаем емоциите, задаваме 
уточняващи въпроси и показваме, че слушаме с езика на тялото си".  
 
8) Залепете три листа на флипчарт на стената със заглавия "Обобщаване на 
фактите и признаване на емоциите", "Задаване на уточняващи въпроси" и "Език 
на тялото". 
 
9) Попитайте участниците как разбират думата "обобщаване". Използвайте 
"Обобщаване", за да накарате участниците да се упражняват в обобщаване, като 
определят фактите и емоциите във всяко твърдение. 
Бележка: фасилитаторът трябва да поясни, че обобщаването е начин да се 
съкрати чутото. Следователно целите не са да повторите дословно чутото, като 
просто предоставите основните факти и разсъждавате върху тях. 
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10) В работния лист "Задаване на уточняващи въпроси" продължете със 
затворените въпроси (отговаряте с да/не) и отворените въпроси (които събират 
задълбочена информация). Помолете участниците да дадат примери за 
затворени и отворени въпроси.  
Някои примери за отворени въпроси са: 
- Можете ли да ми разкажете повече за [...]? 
- Как бихте се чувствали в тази ситуация? 
- Ако бяхте един от двамата участници в историята, щяхте ли да промените 
нещо в реакцията си [...]?  
 
11) В "Лист за езика на тялото" трябва да помолите участниците да помислят и да 
дадат няколко примера за език на тялото, които показват, че са слушали по време 
на разказа. Такива примери могат да включват (но не само): 
- Изражения на лицето 
- Поза (навеждане) 
- Контакт с очите 
- Жестове (кимане) 
 
... а от друга страна, примерите, които показват, че някой не е слушал, могат да 
включват: 
- Поглеждайки встрани 
- Кръстосани ръце  
- Фокусиране върху други неща (напр. мобилен телефон) 
- Докосване на краката 
 
12) Помолете участниците да образуват два концентрични кръга, така че 
вътрешният кръг да е обърнат навън, а външният - навътре. В това положение 
всеки участник ще се обърне с лице към друг. Лицето, седящо във вътрешния 
кръг, ще говори в продължение на 5 минути, докато лицето, седящо във външния 
кръг, ще упражнява уменията си за активно слушане. Докато говорите, някои 
примери могат да бъдат: 
- "Ако можех да правя каквото си поискам, щях да..." 
- "Моят герой е..." 
- "Най-добрият подарък, който някога съм давал/получавал, беше..." 
 
Въпреки това говорещият трябва да разкаже за чувствата си, а не само да описва 
събитията. Слушателят трябва да обобщава и да иска разяснения. След 
изтичането на петте минути всички от вътрешния кръг стават и се преместват с 
едно място наляво. Процесът се повтаря, като човекът от външния кръг говори, а 
този от вътрешния кръг слуша. 
 
13) В последния етап на дейността събирате групата, за да обсъдите как са се 
чувствали по време на изпълнението й. 

Край на дейността! Усмихнете се и продължете! 😊 
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2. "Аз изпращам послания" и ефективна комуникация34 
 
Цели и резултати: (i) да се помогне на участниците да общуват с "Аз-съобщенията", така 
че да се упражняват да правят по-разумни избори, които помагат да се премахнат 
бариерите пред общуването; (ii) да се подкрепят участниците за това как могат да 
съобщават успешно своите нужди и притеснения, когато е важно да бъдат чути. 
 
Продължителност: 1 час и 15 минути 
 
Материали: 4 броя информационни материали ("Аз-изпращам послания", Диаграма на 
чувствата, Активно слушане и позитивни послания, Сценарии на "Аз-посланията", 
тетрадки или хартия А4.  
 
Обстановка: Просторна класна стая 
 
Бележка: Ако дейността се извършва виртуално, е достатъчно да се използва основна 
интерактивна платформа, например Miro. 
 
Описание на дейността (стъпки): 
 
"Аз" изказвания - начин на изразяване, когато използваме уменията си за "активно 
слушане", за да поемем отговорност за чувствата си и да изразим нуждите си. Като 
медиатори ние се опитваме да помогнем на спорещите да използват изявленията "Аз", 
за да разрешат конфликта и да преминат към ефективна комуникация. 
 
1) Фасилитаторът обяснява на всички участници, че когато се конфронтирате с някого и 

планирате да бъдете много ясни в общуването, конфликтът може лесно да ескалира, 
когато разговорът започне така: "Ти каза, че ще поправиш ключалката на вратата". 
Важно е участниците да разберат, че когато имаме силни чувства при конфликт, 
особено гняв, често използваме изказвания от типа "Ти". Съобщенията "Ти" 
обикновено дразнят хората и могат да отклонят разговора много бързо. В този 
смисъл фасилитаторът обяснява, че е възможно да се изразят силни чувства, без да 
се засилва конфликтът, като се използват съобщения "Аз". Те помагат разговорът да 
се движи в правилната посока. "Аз-посланията" ви помагат да поемете отговорност 
за собствените си идеи и чувства, вместо да обвинявате другия човек. 

 
2) Фасилитаторът раздава на всички участници отпечатаните брошури 1, 2, 3 и 4. След 

това фасилитаторите пишат на дъската: 
 

 Когато____________________________________________ 
Аз се чувствам____________________________________________ 
Защото ____________________________________________ 
Бихте ли направили ______________________________________     

3) Фасилитаторът разделя участниците на групи от по двама души и дава на всяка 
двойка да се упражнява в писане на "Аз- посланията" (шаблон 1). Всяка двойка 

 
34 Тази дейност е вдъхновена от Университета на Уисконсис-Медисън. Връзка: 

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity-3-formulating-and-using-i-statements/   

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/modules/module-e/activity-3-formulating-and-using-i-statements/
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попълва раздадената листовка , без обаче да използва "ти", като се фокусира върху 
това как да използва "аз". По време на попълването на листовката участниците 
трябва да поставият акцент върху важността на опеделянето на чувства (шаблон 2) и 
фактите. 

 
Шаблон 1 – „Аз – посланията“  
 

Когато…………………………………………………………………. 
(избройте фактите: какво е необходимо да се промени? Избягвайте да 
използвате формата „ти“.)  
 
Аз чувствам ……………………………………………………………….. 
(избройте чувства като: ядосан, разочарован, объркан, щастлив, тъжен и т.н.) 
 
Съвет: Може да използвате таблицата с чувства (шаблон 2 за избор на чувства) 
 
Защото…………………………………………………………………. 
(Посочете последствията от поведението и/или фактите: Как се отразява на 
вас/вашето семейство?  
Какво вече направихте, за да го поправите?) 
 
 
Бихте ли………………………………………………………..?   
(Какво искате да се случи? Какво желаете или се надявате да се случи?  
Бих искал/а, ако...) 
 
*вдъхновен от източник, достъпен тук  
 

 
Материал 2 – Таблица на чувствата*:  
Списък на различните чувства:  

Щастие 
 

                

Тъга 

 
Яд  

Други чувства 

спокойствие 
веселие 
увереност 
удоволствие 
вълнение 
радост 
обич 
горд 
отпуснат 
удовлетвореност 
благодарност 

срам 
ужас 
разочарование 
обезкуражение 
окаяно 
нещастие 
необичан 
отдръпнат 
 

раздразнение 
засегнат 
разрушителност 
отвращение 
разочаровност 
избухливост 
ярост 
лудост 
злоба 
 

страх 
разтрвоженост 
скука 
обърканост 
притеснение 
ревнивост 
уплаха 
срам 
неудобство  

 

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-2.pdf
https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-3.pdf
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Списък с потенциални отговори на тези сценарии е представен в Ръководство 4 
("Сценарии на аз-послания") по-долу. Това е ориентировъчен списък, който 
фасилитаторът може да представи накратко на участниците, за да ги запознае с 
начина, по който ще попълнят собствения си шаблон 1. 
 
Листовка 4: Сценарии – примери*   
 

Сценарий 1: Когато се събудихте тази сутрин, открихте, че в банята ви капе вода 
от апартамента под наем над вас. Освен бъркотията и факта, че водата е 
направила пода хлъзгав, причинява и щети на тавана. Не сте разговаряли с 
наемодателя от няколко месеца, но сте чували други наематели да се оплакват, че 
той не поправя нещата. Обаждате му се и казвате… 
 
Сценарий 2: Крис е самотен родител на три деца на възраст 5, 8 и 10 години. Крис 
тъкмо се е върнал от работа и е взел децата от училище. Крис работи от 6:30 ч. до 
15:00 ч. Денят е дъждовен. Трите деца играят игри в коридора, гонят се и крещят. 
На вас, съседката, ви се струва, че децата стават все по-шумни и по-шумни. Вие 
работите от 23:00 до 7:00 ч. и просто искате да спите. Почуквате на вратата на Крис 
и му казвате...  
 
Сценарий 3: Отговорни сте да плащате на електрическото дружество за отопление 
и електричество всеки месец. Когато сте се нанесли преди три месеца, сте 
работили по 40-50 часа седмично. Едва се справяхте с плащането на наема и 
другите сметки. Сметката за електричество обикновено е 60-70 лв. всеки месец. 
Сега сте загубили основната си работа и работите само по 30-35 часа седмично. Не 
сте платили сметката за електричество през миналия месец. Сметката за този 
месец тъкмо се появи. Дължите 160 лв. и нямате пари, за да я платите. Обаждате 
се в електрическата компания и казвате...  
 
Сценарий 4: Когато се нанесохте преди два месеца, отбелязахте във формуляра за 
настаняване, че на два прозореца няма поставени мрежи. Това е в нарушение на 
местните жилищни правила. Когато подадохте формуляра за настаняване на 
наемодателя, споменахте необходимостта от тези мрежи. Тя каза: "Ще трябва да 
ги поръчам." Оттогава не се е случило нищо. Времето се затопля и бихте искали да 
отворите прозорците си. Вие правите/ казвате това, за да разрешите проблема…  
  
Сценарий 5: Когато се нанесохте със съквартиранта си, и двамата подписахте 
договора за наем. През първите седем месеца нещата вървяха сравнително 
добре. Сега двамата рядко си говорите и сте започнали да заключвате храната си 
в отделни стаи. Съквартирантът ви наскоро заплаши, че ще се изнесе. 
Направете/изречете това, за да разрешите проблема... 

 
 
 
 
 
 
 

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-5.pdf
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4) След като и двамата участници в групата по двойки са изготвили своите материали, 
единият от тях започва да представя на другия (слушателя) това, което е написал 
(проверете стъпките в Наръчник 3). Слушателят е обърнат с лице към говорещия, 
като обръща внимание на описанието, и не задава въпроси, преди говорещият да е 
приключил. След като говорещият свърши, слушателят се опитва да перифразира със 
свои думи това, което е чул, и след това пита говорещия дали начинът, по който е 
преразказал описанието, е точен. Процесът се повтаря, като слушателят се превръща 
в говорител и обратно. Целта е да се практикува активно слушане и да се разсъждава 
върху описанията. 

 

Материал 3: Стъпки за активно слушане и съвети за позитивни послания 
  

Активно слушане 
• Обърнете се с лице към говорещия.  
• Съсредоточете вниманието си върху това, което тя/той казва.  
• Оставете говорещият да довърши изказването си, преди да 

задавате въпроси или да отговаряте.  
• Когато говорещият приключи, преразкажете със свои думи това, 

което сте чули да казва.  
• Попитайте говорещият дали смята, че сте чули правилно казаното 

от него. 
• Отговорете на казаното от говорещия.  

Положителни послания 
• Приемете посланието. 
• Използвайте думата "аз", а не "ти", "те" или "ние".  
• Обсъждайте по един въпрос в даден момент. Не използвайте 

подхода "всичко наведнъж".  
• Описвайте фактите: 1. Какво трябва да се поправи или промени?  
2. Какво вече сте направили, за да го поправите? 3. Как се отразява на 
вас и на вашето семейство? 4. Какво искате/надявате се, че ще се 
случи? 
• Не наричайте другия човек с имена и не му казвайте какво е 

направил/а той/тя. Това ще постави другия човек в отбранителна 
позиция и ще отговори на вашето негативно очакване.  

• Започнете разговор в конфликтна ситуация само когато сте и 
можете да запазите спокойствие.   

 
 
Материал 3: Източник тук 
 
 

Край на дейността! Усмихнете се и продължете! 😊 

 

https://fyi.extension.wisc.edu/rentsmart/files/2019/10/E-act-3-handout-4.pdf
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Дейности за емоционална интелигентност и самоконтрол 
 

3. "В обучките на другия35 

 
Цели и резултати: (i) да се замислим за други гледни точки, дори и да сме против 
тях; (ii) да разберем и да съчувстваме на някой, който не е съгласен с нас.  
 
Продължителност: между 10 и 15 минути (в зависимост от броя на участниците 
или размера на групата).  
 
Материали: По един екземпляр от листовката за дейността (предоставена след 
етапите на дейността) за всеки човек; химикали или моливи.  
 
Обстановка: Стая с маси и столове. 
 
Забележка: В случай че дейността се провежда виртуално, организаторът може 
да използва виртуални инструменти като Google Jamboard или Mural (като 
онлайн дъски за съвместна работа). Основната онлайн платформа за началото и 
закриването може да бъде основна (напр. Zoom, Google meet).  
Описание на дейността: 
  

1) Раздайте на всеки участник информационния материал и им дайте между 5 и 
7 минути, за да го попълнят индивидуално. 

 
Материал за изпълнение напървата стъпка от упражнението36:  
 

Спомнете си ситуация, в която сте били в конфликт с друг човек. 
Внимателно разгледайте гледната точка на другия човек, докато 
отговаряте на тези въпроси. Не забравяйте да погледнете на ситуацията 
само от гледната точка на другия човек и да отговорите на въпросите по-
долу:  
 
1. Според вас какъв е/беше проблемът?  
2. Какво го е предизвикало?  
3. Какво чувствате?  
4. Как бихте описали събитието? 
5. Какво бихте искали да се случи, за да се разреши?  
 

 
35 Тази дейност е вдъхновена от "Голямата книга за игри за разрешаване на конфликти", 
Мери Сканел. (2010). Връзка: https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-
book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf     
36 Тази дейност е вдъхновена от “Голямата книга за игри за разрешаване на конфликти", 
Mary Scannell. (2010). Връзка: https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-
book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf  

https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf
https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf
https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf
https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/2070/2016/08/The-big-book-of-Conflict-Resolution-Games.pdf
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2) След като участниците изготвят своите материали, следва дискусия, която се 
изразява в мозъчна атака, за да се стимулира интерактивният обмен. 
Дискусията ще продължи около 8 минути.  

 
3) Фасилитаторът наблюдава дискусията и я насърчава, като обяснява на 

участниците със свои думи, че един от начините да подобрят своя 
емоционален коефициент или емоционална интелигентност е да осъзнаят по-
добре емоциите на другите хора и ролята, която тези емоции играят в нашите 
взаимоотношения.  

 
Примерни въпроси, които фасилитаторът може да зададе на участниците, са 
следните: 

• Какво е усещането да бъдеш на мястото на друг човек? 

• В какъв смисъл се е променило разбирането ви за гледната точка на 
другия човек? 

• Как можем да интерпретираме емоциите на другия точно и по 
неконфликтен начин? (например: да разберем дали другият човек е бил 
под натиск, какви са били тревогите му и т.н.)  

• Как можем да превърнем конфликта в благоприятна ситуация? (напр. 
разкриване на факторите на гнева и опит за справяне с тях) 

• Как тази дейност е полезна за екипа? 

• Какво ще направите по различен начин следващия път, когато сте 
въвлечени в конфликт? (напр. да помислите повече, преди да говорите, 
да изслушате гледната точка на другата страна и да отделите няколко 
секунди/минути, преди да отговорите/реагирате на 
несъгласието/конфликта, и т.н.).  

 
Няколко съвета за фасилитатора:  

✓ Опитайте се да бъдете отворени към разнообразието от мнения: знанията 
и идеите идват отвсякъде. 

✓ Предлагайте открита и прозрачна среда, в която хората се чувстват добре 
дошли да допринасят със своите идеи. 

 
Край на дейността! Усмихнете се и продължете! 😊 
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4. "Справяне с емоциите37 
 
Цели и резултати: (i) да разберем значението на откриването и разпознаването на 
собствените и чуждите трудни емоции, като гняв, страх, разочарование и т.н.; (ii) 
да определим някои от собствените си "емоционални чувства"; (iii) да разработим 
план за справяне или преодоляване на собствените си чувства (или провокации), 
ако те се случат по време на медиацията. 
 
Продължителност: Около 1 час  
 
Материали: "Описание на чувствата" от Центъра за ненасилствена комуникация, 
който е представен в стъпка 1: „Определяне на чувствата“ 
 
Обстановка: Малка до средно голяма класна стая (в зависимост от броя на 
участниците).  
  
Забележка: В случай че дейността се провежда виртуално (поради ограничения, 
свързани с пандемията), организаторът/фасилитаторът може да използва 
виртуални инструменти и дъски (като Google Jamboard, Miro, Mural, Storyboard и 
др. За повече информация фасилитаторът може да се обърне към следния линк. 
 
Описание на дейността38: 
 
В подготвителната фаза фасилитаторът обяснява на участниците, че ще започнат 
дейността, като прекарат известно време заедно, говорейки и мислейки за 
емоциите. Начинът, по който избираме (дори спонтанно) да се справяме със 
собствените си и чуждите емоции и да ги изразяваме пред другите, може да ни 
насърчи или да ни попречи да постигнем конструктивно общуване. 
 
Първа част: "Разпознаване на емоциите" (15 минути) 

 
1) Фасилитаторът кани участниците да назоват някои положителни емоции 

(радост, щастие, надежда) и някои отрицателни (гняв, страх, разочарование, 
тъга). Участниците могат да се вдъхноят от следния „списъка на чувствата“ 39: 

 

 
37 Тази дейност се основава на раздела от обучението "Справяне с емоциите, част 2". Източник: 
IREX. Набор от инструменти за разрешаване на конфликти и медиация между връстници. 
Връзка: https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-
mediation-toolkit.pdf    
38 Тази дейност е разделена на 3 части: 1) "Разпознаване на емоциите" (15-20 минути), 2) "Какво 
се крие зад негативното чувство"? (35-40 минути), 3) "Да бъдем по-наясно с нашите 
емоционални задействания".  
39  Дейносста е вдъхновена от: https://www.cnvc.org/sites/default/files/2018-10/CNVC-feelings-
inventory.pdf  

https://zapier.com/blog/best-online-whiteboard/
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/conflict-resolution-and-peer-mediation-toolkit.pdf
https://www.cnvc.org/sites/default/files/2018-10/CNVC-feelings-inventory.pdf
https://www.cnvc.org/sites/default/files/2018-10/CNVC-feelings-inventory.pdf
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Чувства, когато нуждите са 

удовлетворени 
 

 
Чувства, когато нуждите не са 

удовлетворени 

привързаност страх  

увереност обърканост  

благодарност смущение  

спокйствие  напрежение  

ангажираност  раздразнение  

вълнение/вдъхновение  откъснат/изчерпан  

радост ужас  

надежда  шок  

развълнуван  съсипан  

освежен  уязвимост 

ентусиазъм  ревност  

 
2) Фасилитаторът моли за трима доброволци и им дава 5 минути, за да измислят 

история за несъгласие, която включва много различни емоции. След това 
доброволците са поканени да изиграят сценария на конфликта пред 
останалите участници.  

 
Като алтернатива фасилитаторът може да даде на всеки участник едно чувство, 
взето от списъка, и да го помоли да го представи с езика на тялото40  , без да 
разкрива името на емоцията. 
 
3) Фасилитаторът инструктира участниците да се опитат да идентифицират 

възможно най-много емоции, докато тримата доброволци изпълняват 
сценария, и да ги запишат, докато наблюдават ролевата игра. 
 

4) Фасилитаторът първо моли участниците да споделят някои от емоциите, които 
са идентифицирали, а след това пита доброволците дали участниците 
правилно са идентифицирали емоциите, които са се опитали да предадат. 

 
Втора част: "Какво се крие зад негативното чувство?" (35 минути) 

 
1) Фасилитаторът обяснява на участниците, че докато в първата част са се 

упражнявали да определят емоциите като цяло, сега ще обсъждат конкретни 
негативни и силни чувства, като гняв или раздразнение. Като въведение 
фасилитаторът информира участниците, че начинът, по който се справяме със 
собствения си или чуждия гняв, определя в голяма степен дали даден 
конфликт ще бъде разрешен успешно, или ще ескалира до по-сериозно ниво. 

 
40 Език на тялото: може да включва стойка, позиция на тялото или поглед, докато слушате и говорите, 
които разкриват много информация за това как се чувстваме и какво мислим. 
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Важно е да се осъзнае, че гневът е вторична емоция - ако погледнем по-
дълбоко, почти винаги откриваме скрито чувство, например страх или 
несигурност.  
 

2) Фасилитаторът разделя участниците на групи от по 3-4 души. На всяка група се 
предлага флипчарт (или лист хартия) и се сяда в кръг. Участниците трябва да 
създадат списък с между 5 и 10 ситуации, в които са изпитвали гняв или 
раздразнение, и да изброят тези ситуации под формата на фрази на флипчарта. 
 

3) Фасилитаторът насочва групите да се върнат към началото на списъците си и 
да се опитат като група да определят страховете, които биха могли да са в 
основата на гнева и всяко друго негативно чувство, което са посочили във всяка 
ситуация.  

 
Съвет: имайте предвид, че всяка от ситуациите е реална и затова бъдете деликатни 
и тактични. След като обсъдите възможностите, попитайте какъв е основният им 
страх. 
 
4) След няколко обсъдени ситуации участниците имат време да помислят дали 

има общи теми или страхове, които са били преживени. 
 

Съвет: Наблегнете на идеята, че първата стъпка в управлението на гнева е да 
разберете собствените си страхове и страховете на другите. 
 
5) Накрая всяка група от 3-4 души се приканва да се присъедини към друга група 

от 3-4 души, за да обсъдят помежду си примерите и тенденциите, които са 
установили в по-малката група. Тази стъпка функционира като мозъчна атака 
между групите, за да се даде възможност за дискусия с участието на всички.  

 
Трета част: "Да осъзнаваме по-добре емоционалните си рекации" (20 минути)  
 
1) Фасилитаторът първо приканва групите да се съберат отново в по-голяма група 

и представя термина "емоционален фактор". Участниците се питат дали знаят 
или могат да предположат какво представляват емоционалните фактори. 

 
2) След като фасилитаторът изслуша мненията на участниците, той/тя ще им 

обясни, че емоционалният фактор е ситуация, която предизвиква внезапен 
прилив на чувства. Тя може да бъде всичко, което разстройва някого много 
бързо - но това внезапно и импулсивно изразяване на чувства често може да 
завладее човека и да го накара да се почувства "емоционално завладян"*. Това 
може да е конкретна дума, която не ви харесва, тип личност, който влиза в 
противоречие с вашия тип личност, или миризма, която навява спомени от 
детството ви. Попитайте участниците дали нещо от това ви звучи познато. 
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*Съвет: обяснете накратко какво означава емоционално отвличане. Ето един 
пример за значението и полезни стъпки за избягване на тази ситуация:  
 
"Когато някой е поставен в стресова ситуация, мозъчната му функция 
всъщност се променя и реакцията му бързо може да се превърне от разумна и 
рационална в първична и реактивна. Емоционалното отвличане е термин, 
който всеки работещ трябва да разбира, да осъзнава и да действа, за да държи 
под контрол. Емоционалното превземане често се нарича "превземане на 
амигдалата", тъй като по същество това е, което се случва в мозъка по време 
на тези кризисни ситуации. Амигдалата е емоционалната част на мозъка, 
която регулира реакцията "бягство или борба". При "бягство или борба" 
мозъкът ни усеща предстояща опасност и вкарва адреналин в тялото ни, за да 
се справи с възприеманата опасност. Също така по време на емоционално 
отвличане стресовите фактори, на които реагираме, всъщност карат 
висшата мозъчна кора да не работи ефективно, което съответно ни пречи да 
вземаме разумни, рационални решения. Човек, страдащ от емоционално 
отвличане, може да стане изключително реактивен, защитен и да се нахвърли 
върху стресора." 
Стъпки, които да следваме, когато преживяваме "емоционално отвличане":   
 
1) Поемете дълбоко въздух. Преди да кажете и дума, веднага поемете въздух, за 

да се успокоите. 
 

2) Променете обстановката. Ако е възможно, станете и се раздвижете. Направете 
всичко възможно, за да промените средата си. Това ще накара мозъка ви да 
активира отново някои от пътищата, които е изключил, за да се справи с 
емоционалното похищение. На второ място, това дава време да се успокоите 
и да започнете да мислите рационално.  

 
3) Превърнете негативното в позитивно. Опитайте се да трансформирате 

причината за емоционалното си отвличане в положително чувство, вместо да 
се нахвърляте върху човека, който ви е ядосал, или да останете ядосани и в 
мрачно настроение41 .  

 
 

Фаза на приключване: Фасилитаторът обръща внимание на факта, че когато сме 
наясно с емоционалните си фактори и можем по-лесно да ги идентифицираме, ни 
е по-лесно да реагираме на тях по по-положителен начин. След това участниците 
се питат защо смятат, че е важно да са наясно с емоционалните фактори, когато 
действат като медиатори. Изключително важно е участниците да разберат 

 
41  TTISI (2017 Г.). Намаляване на емоционалното отвличане с помощта на емоционалната 
интелигентност. Достъпно на: https://blog.ttisi.com/emotional-intelligence-prevents-amgydala-
hijack   

https://blog.ttisi.com/emotional-intelligence-prevents-amgydala-hijack
https://blog.ttisi.com/emotional-intelligence-prevents-amgydala-hijack
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стойността на това да осъзнават емоционалните си задействания и следователно 
да не позволяват на тези задействания да разсейват тяхната безпристрастна роля.  

 

Край на дейността! Усмихнете се и продължете! 😊 
 

Дейности за справяне с разногласията и насърчаване на конструктивния 
диалог 

 
5. "Разрешаване на конфликт по мирен начин чрез ролеви игри 

 
Цели и резултати: (i) придобиване на умения за справяне с неудобни ситуации 
на несъгласие с колеги по конструктивен начин; (ii) умения за водене на диалог 
пред негативното и реактивното несъгласие. 
 
Продължителност: Около 30 минути 
 
Материали: разпечатани копия на сценариите на конфликти, химикалки и хартия 
А4 (за водене на бележки, ако е необходимо) 
Обстановка: класна стая 
 
Описание на дейността (стъпки):  
 

1) Фасилитаторът прочита сценариите на конфликти (представени по-долу). 
Модификациите на сценариите могат да бъдат направени на 
индивидуална основа. 

 

"В училище в класа ви има нов ученик. Най-добрият ви приятел изведнъж ви 
игнорира и прекарва цялото си време с новото дете. Седейки в столовата по 
време на обяд, чувате новото дете да казва лоши неща за вас на най-добрия 
ви приятел. Най-добрият ви приятел ви поглежда неловко, но после просто се 
смее. Чувствате се ядосани и няколко минути говорите с най-добрия си 
приятел, но той/тя проявява безразличие към раздразнението ви. Въпреки 
това не искате инцидентът да прерасне в конфликт между вас и вашия 
приятел или новодошлия в училището. Как бихте постъпили в тази 
ситуация?" 

 

"В твоя клас в училище има нов ученик. Вие много го харесвате и се опитвате 
да бъдете приятелски настроени към него. По време на обяд чувате обидни 
неща за най-добрия си приятел. Какво бихте направили, за да предотвратите 
потенциален конфликт?" 
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2) За да се чувстват всички участници равнопоставени, фасилитаторът 
нарежда столовете в полукръг около класната стая. 
 

3) Фасилитаторът обяснява на участниците, че имат възможност да разрешат 
конфликта по мирен начин, без насилие.  
 

4) Някои от участниците предлагат доброволно да изиграят сценариите (това 
се повтаря, докато всички участници изиграят сценариите). Те трябва да 
приключат ролевата игра, когато конфликтът е разрешен по мирен начин. 
Ако даден конфликт остане без разрешение, фасилитаторът може да 
помоли нови доброволци да се опитат да разрешат конфликта или да 
разширят сценария за групова дискусия. 
 

5) Когато разиграват сценариите, участниците се насърчават да използват 
модела C.U.S.D.A. 42 , който фасилитаторът им представя. Като се има 
предвид, че сценарият обикновено се състои от двама централни герои, 
моделът, който обикновено се прилага при конфликти, в които участват 
двама души, може лесно да се приложи.  
 
Моделът се състои от следните стъпки: 
противопоставяне на конфликта  
разбиране позицията на другия  
дефиниране на проблема  
търсене на решения и оценка  
съгласуване и прилагане на най-добрия начин на действие 

 
Съвет 1: допълнителна информация за модела може да бъде намерена в 
следното видео представяне от университета Дърам (39':30''). 
 
Съвет 2: За да помогнете на участниците да се върнат към реалността след 
ролевата игра, поканете ги да се завъртят в кръг и да се върнат към истинската 
си същност. 
 

6) След като процесът приключи, фасилитаторът стимулира дискусия 
между всички участници, като задава следните въпроси: 

 
✓ Какво е помогнало за разрешаването на проблема в сценария? 
✓ В случай че е било трудно да се намери решение, кои опити са били 

неуспешни и защо? 
✓ Имаше ли елементи, които влошиха ситуацията, и ако да, защо? 

 
42 NHS Foundation Trust. Материали за обучение за разрешаване на конфликти. Връзка: 
https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/Conflict-Resolution-Workbook-
2016.pdf   

https://www.youtube.com/watch?v=lscNp7_VDrM
https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/Conflict-Resolution-Workbook-2016.pdf
https://www.bfwh.nhs.uk/onehr/wp-content/uploads/2016/02/Conflict-Resolution-Workbook-2016.pdf
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✓ Имаше ли решения, които не бяха изпробвани от ролевите играчи? 
✓ Имал ли е някой от участниците подобна ситуация и как се е справил с 

нея? 
 

Дейности за разграничаване на факти от мнения 
 

6. "Субективни възгледи срещу обективни факти43 
 
Цели и резултати: 1) да се помогне на учащите да разберат разликата между 
факти и мнения, 2) да се упражнят как да избягват да съдят, когато са въвлечени 
в конфликтна ситуация.  
 
Продължителност: 25-30 минути 
 
Материали: А4, химикалки или моливи, маркери за разграничаване на фактите 
и мненията с различен цвят, бяла дъска за написване на стъпките и насочване на 
ученика към дейността.  
 
Обстановка: класна стая с бяла дъска. В случай на виртуална дейност 
фасилитаторът може да използва Jamboard или Google Meet за провеждане на 
упражненията.  
 
Описание на дейността (стъпки):  
 
Част 1: загряваща дейност (10 минути) 
 

1) Обяснете на учениците разликата между факти и мнения. 
 

2) Използвайки обикновен работен лист, напишете няколко факта и 
мнения, които се отнасят до конфликтни ситуации в образователната 
среда. Някои примери са: 
▪ Петър започна да крещи на Даниел пред всички. 
▪ Петър изглеждаше доста нервен, когато Йоан се приближи до 

него. 
▪ Даниел е едно от най-арогантните деца в класа.  
▪ Днес Петър получи лоша оценка на теста по математика. 
▪ Учителят е доста строг към Петър през последните седмици. 

 
3) Представете на участниците списъка с примери и ги помолете да 

определят кои от тях са факти и кои - мнения.  
 

 
43 Тази дейност е вдъхновена от Shvidko, E. (2015) "Разграничаване на фактите от мненията: 3 
дейности". Връзка: http://blog.tesol.org/distinguishing-facts-from-opinions-3-activities/    

http://blog.tesol.org/distinguishing-facts-from-opinions-3-activities/
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4) Помолете ги да обосноват отговорите си, като зададете допълнителни 
въпроси, като например: "Може ли даденото твърдение да се докаже?" 
или "Може ли даденото твърдение да се аргументира?". 

 
Част 2: основна дейност (20 минути) 
 

1) На бялата дъска напишете едно фактическо твърдение. Например: 
"Петър и Йоан се скараха днес". 
 

2) Помолете участниците да напишат личното си мнение, което е свързано с 
този факт (като хипотетичен сценарий). Например могат да напишат нещо, 
което свидетелства за елементи от този спор, като например: "Петър не 
трябваше да крещи на Йоан" или "Йоан изглеждаше доста смутен от 
спора", или "Резултатите от теста по математика направиха и двамата 
доста нервни преди спора". 
 

3) Помолете всеки участник да прочете на останалите участници своето 
мнение. След като всички участници се изкажат, започнете дискусия за 
отразяване на чутото разнообразие от мнения и обяснете на участниците, 
че хората могат да имат различни убеждения за един и същ обективен 
факт. Обяснете на участниците, че трябва да са наясно с това, когато се 
справят с разногласия. 

От част 4.1: Комуникационни умения и стилове на общуване 

Набор от умения за ефективна комуникация - описание (част от уменията 
за комуникация – първа част на модул 4) 44:  

• Наблюдение: уменията за наблюдение са важни за да получава все повече 
знания и информация. 

• Яснота и краткост: Съобщението трябва да бъде съставено с прости думи и 
да бъде ясно и точно, за да създаде желаното въздействие върху 
получателя. 

• Слушане и разбиране: Най-важното умение за общуване е да бъде добър, 
внимателен и търпелив слушател. Трябва да може да разбира и тълкува 
добре съобщението. 

• Емоционална интелигентност: Човек трябва да е емоционално осъзнат и да 
умее да влияе на другите отвътре. 

• Самоувереност: Също така той/тя трябва да вярва в себе си и в своите 
възможности да постигне целите на комуникацията. 

 
44 Източник: https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html#Significance  
 

https://theinvestorsbook.com/effective-communication.html#Significance
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• Увереност в себе си: Като едно от основните умения за общуване, 
увереността повишава стойността на предаваното послание. 

• Учтивост: В основата на ефективната комуникация стои учтивото предаване 
на съобщението и зачитането на ценностите, вярванията, мненията и идеите 
на получателя. 

• Невербална комуникация: За да се свърже с получателя по по-добър начин, 
изпращачът трябва да включи и невербалните средства за комуникация. Те 
включват жестове, изражения на лицето, контакт с очите, пози и др. 

• Избор на подходяща медия: Изборът на подходящо средство за 
комуникация също е умение. Необходимо е да се избере подходящо 
средство в зависимост от ситуацията, приоритета на съобщението, гледната 
точка на получателя и т.н. 

• Осигуряване на обратна връзка: Ефективната комуникация винаги е 
двупосочен процес. Човек трябва да приема и да дава обратна връзка, за да 
представи и гледната точка на другото лице. 

 

6.3 Допълнение 3 към модул 5  

6.3.1 Анализ на конфликтите 

Прочетете следните случаи и обсъдете дали те са подходящи за медиация между 
връстници или не. След дискусията ще бъдете разделени на групи от по 3-4 души, 
за да обсъдите какви трябва да бъдат различните фази на един случай на 
медиация между връстници и кой трябва да участва в него. 

Случай 1 

Възникнал е конфликт между двама ученици от 8 клас на задължителното средно 
образование в Испания (14-15-годишни). Единият от тях - Хуан - е счупил очилата 
на другия - Енрике - при сбиване в коридорите по време на междучасие. 

Когато Енрике се прибира у дома, семейството му се свързва със семейството на 
Хуан, за да обсъдят закупуването на нови очила. Родителите се съгласяват, но 
когато разбират, че очилата струват над 1000лв., защото са специални, казват, че 
не могат да си позволят да поемат разходите. 

Семейството на Енрике се свързва с училището, за да разбере какво се е случило 
и да потърси решение. 
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Директорката на училището казва на управителния съвет на родителското 
ръководство, че трябва да се обсъди как може да се разреши конфликтът, 
възникнал между тези семейства. 

Случай 2 

По време на час по математика в девети клас Кармен изпуска на пода бележка, 
която се намира в една от тетрадките ѝ, която използва за лични тайни. 

В тази бележка има обди за друга съученичка, Соня, която получава бележката от 
съученик, който я взема, без Кармен да я види. 

В края на часа Соня се изправя срещу Кармен, която шумно и нервно отрича, че е 
нейна. След това Соня удря Кармен, когато тя признава, че бележката е нейна, но 
че е от много отдавна. 

Случай 3 

Хавиер и Мануел са приятели от началното училище. От тази учебна година са в 
ново училище.  

Мануел е много открит и веднага се сприятелява с новите ученици, което не се 
харесва на Хавиер, който е по-затворено момче. 

Учителят ги е помолил да сформират групи от по пет души, за да работят по 
художествен проект. Груопа от ученици канят Мануел да се присъедини към 
тяхната група, тъй като имат нужда от още един. Хавиер чува за това и се ядосва.  

По време на часа Хавиер подава на Мануел бележка, в която му казва, че повече 
няма да му бъде приятел, защото го е предал, отивайки в другата група, която 
нарича "чудаци и маниаци". След това, Мануел много се ядосва и започва да 
спори с Хавиер. 

Учителката забелязва това и пита какво става, а Мануел ѝ отговаря, че Хавиер му 
е дал бележка, в която го е обидил. 

Тогава учителката моли Мануел да ѝ покаже бележката, при което Хавиер се 
нахвърля върху Мануел, грабва бележката от ръцете му, скъсва я и между 
двамата избухва кавга, която завършва с изключване на двамата от класа и 
порицание от директора. 
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6.3.2 Сесии на медиатора 

В следния видеоклип е представена сесия за медиация между връстници 
(https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw). След това ще бъдете 
разделени на групи, за да обсъдите следните въпроси: 

- Какви фази на медиацията между връстници открихте във видеото? 

- Съответстват ли те на фазите, представени в теоретичната част? Как? 

- Какви са предимствата или недостатъците на (не)включването им? 

- Смятате ли, че нещо липсва в тези сесии? 

След 15 минути се съберете и обсъдете накратко вашите мисли и всички идеи, 
които може да са възникнали по време на груповата дискусия. 

Сега ще ви бъдат предоставени предишните решени казуси, за да анализирате 
различните фази и да видите дали те съвпадат с предишните ви мисли. 

Ти ме предаде - Случаят е решен 

Хавиер и Мануел са приятели от началното училище. От тази учебна година са в 
ново училище.  

Мануел е много открит и веднага се сприятелява с новите ученици, което не се 
харесва на Хавиер, който е по-затворено момче. 

Учителят ги е помолил да сформират групи от по пет души, за да работят по 
художествен проект. Груопа от ученици канят Мануел да се присъедини към 
тяхната група, тъй като имат нужда от още един. Хавиер чува за това и се ядосва.  

По време на часа Хавиер подава на Мануел бележка, в която му казва, че повече 
няма да му бъде приятел, защото го е предал, отивайки в другата група, която 
нарича "чудаци и маниаци". След това, Мануел много се ядосва и започва да 
спори с Хавиер. 

Учителката забелязва това и пита какво става, а Мануел ѝ отговаря, че Хавиер му 
е дал бележка, в която го е обидил. 

https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw
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Тогава учителката моли Мануел да ѝ покаже бележката, при което Хавиер се 
нахвърля върху Мануел, грабва бележката от ръцете му, скъсва я и между 
двамата избухва кавга, която завършва с изключване на двамата от класа и 
порицание от директора. 

Нека разгледаме някои моменти от процеса на медиация между връстници 
заедно с екипа по медиация: 

- Добро утро! Казваме се Кристина и Пабло, ние сме медиаторите. 

- Доброволно сте решили да започнете процеса по медиация, за да разрешите 
възникналия проблем. 

- Имената ви са? 

- Хавиер и Мануел. 

- За да можем да ви помогнем по-най добрич начин, трябва да установим набор 
от правила за тази сесия, които всички трябва да спазваме. Правилата са 
следните.................. 

Медиаторите разясняват основните правила и функционирането на процеса на 
медиация, като се стремят към разбиране и приемане на тези правила от страна 
на хората в конфликт. 

След това те преминават към друга част от процеса, която се състои в това всяка 
страна да разкаже своята версия на конфликта в присъствието на другата страна, 
която трябва да слуша и да не прекъсва, както е обяснено в правилата. 

- Моля, Мануел, можеш ли да ни разкажеш какво се случи онзи ден в час по 
рисуване? 

- Е, групата на Асиер ме помоли да се присъединя към тях в групата по рисуване, 
а Хави разбра и не искаше да играе с мен в междучасието. На връщане, в класната 
стая, той ми изпрати бележка, в която пишеше, че съм задник, подлизурко, гадняр 
и задръстеняк и че никога повече няма да ми бъде приятел. Казах му за какво ми 
казва това, а той ми отговори, че съм маниак и копеле, защото се занимавам с 
копелета, така че му казах да си ходи. Тогава учителката ни обърна внимание и 
ни попита какво става, когато исках да му дам бележката, Хави се нахвърли върху 
мен като звяр, скъса бележката и започна да ме удря, а аз, разбира се, му 
отвърнах, защото трябваше да се защитя. Тогава учителката ни изгони от час и ни 
заведе в директорския кабинет, и всичко това заради него! 
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- Моля те, Хавиер, можеш ли да ни разкажеш твоята версия за това, което се случи 
онзи ден в час по изобразително изкуство? 

- Помолих го много преди Асиер да се присъедини към нашата група, защото сме 
много добри приятели и той винаги се присъединява към нас. Но в последния 
момент Асиер, Карлос, Даниел и Хайме помолиха Мануел да се присъедини към 
тях, а той си тръгна и ни остави да висим. Така че трябваше да тръгнем с един от 
тях, който беше останал, и това не ни хареса. За да си отмъстя, му изпратих 
бележка, в която пишеше, че ни е предал, но това не беше сериозно, а на шега. 
Това, което се случи, е, че по-късно в класа той каза на учителката и това беше 
последната капка, а след това започнахме да се караме и ни изгониха от класа, а 
след това и директора. 

Процесът ще продължи с етап на анализ на конфликта, за да се изясни и да се 
опитаме да видим чувствата, които е породил, за да потърсим моменти на 
съпричастност между страните - много сложна задача за медиаторите. Нека да 
разгледаме кратко резюме на този момент: 

- Мануел, разкажи малко повече за факта, че се избрал другата група? 

- Отидох с тях, защото исках, не смятах, че съм длъжен да ходя с Хавиер във всички 
групи, исках да се променя малко. 

- Искаш да кажеш, че си искал да смениш групата и да не си винаги с Хавиер, това 
ли имаш предвид, Мануел? 

- Да, точно това имам предвид. 

- Как се почувства, когато получи бележката? 

- Чувствах се много ядосана, защото не мислех, че той е способен да ме обиди по 
този начин и да ми каже тези неща. 

- И така, в този момент ядоса ли се на Хавиер заради написаното в бележката? 

- Да, чувствах се много ядосан, защото не можех да правя каквото си поискам с 
когото си поискам. 

- Как мислиш, че се е почувствал Хавиер, когато си тръгнал с другата група в 
последния момент? 
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- Не знам, предполагам, че е разчитал на мен, а като е видял, че отивам с групата 
на Асиер, не се е почувствал много щастлив. 

- Хавиер, разкажи повече за факта, че разчита на Мануел в групата, но в последния 
момент той отиде в групата на Асиер? 

- Е, вече бяхме направили групата, но после го видях да говори с Асиер, който го 
питаше нещо, а Мануел кимаше с глава, а след това го видях и с Карлос, Хайме, 
Даниел и Асиер да си говорят. Отидох да го попитам защо е с тях, а той ме 
игнорира. 

- Искаш да кажеш, че си разчитал на Мануел от самото начало, а той е отишал с 
другата група, без да каже нищо или да даде някакво обяснение, така ли е? 

- Да, точно така. 

- Как се почувства, когато видя Мануел да разказва за работата си с Асиер и 
неговата група? 

- Чувствах се предаден и че ме е оставил сам. 

- А как мислш, че се е почувствал Мануел, когато е получил бележката, която му 
даде? 

-Предполагам, че се е почувствал зле. 

- Как би се почувствал, ако получиш подобна бележка от Мануел? 

-  Бих се почувствал депресиран и тъжен. 

Накрая се постига споразумение между страните, което, колкото и просто да 
изглежда, може да е достатъчно, за да предотврати повторното възникване на 
конфликта между тези двама души. Важното е, че двамата ученици са преминали 
през процеса на медиация и са успели да се изслушат и да разговарят помежду 
си в спокойна и подходяща атмосфера, за да се разберат и да потърсят заедно 
положително и ненасилствено решение. 

- Мануел, как според теб може да се разреши този конфликт? 

- Ами когато ни кажат да сформираме групи, всеки път можем да отидем с 
различна група. 
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- За какво друго се сещаш? 

- Ами че вместо да не казвам нищо на Хавиер, трябваше да му кажа, че отивам с 
групата на Асиер, или да кажа на Асиер, когато ме попита, че вече съм в групата 
на Хавиер и че следващия път ще отида с него. 

- А ти, Хавиер, как смяташ, че може да се разреши този конфликт? 

- Е, преди да му изпратя бележка, в която да му кажа всичко това, да поговоря с 
него по-спокойно. 

- И така, Хавиер, би ли желал да спреш да изпращаш бележки на Мануел всеки 
път, когато нещо не върви по твоя начин? 

- Да, разбира се, но той ще трябва да ме уведоми предварително, че ще отиде с 
друга група, за да не ме оставя сам. 

- А ти, Мануел, ще можеш ли първо да помислиш с кого предпочиташ да отидеш 
и да го кажеш ясно, преди да се изправиш срещу някого? 

- Да, разбира се. 

- Иска ли някой да добави нещо друго? 

-Не, нищо друго. 

- Така че ти, Мануел, би ли желал да кажеш предварително на съучениците с кого 
ще работиш в работните групи и да не се променяш мнението си в последния 
момент. 

- Да, съгласен съм. 

- А ти, Хавиер, би ли желал да спреш да изпращаш бележки с обиди всеки път, 
когато хората, които искаш, не са в твоята група? 

- Да, няма да го направя отново. 

- Смятате ли, че с това проблемът може да бъде решен? 

- От моя страна, да. 
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- И от моя страна. 

- Значи и двамата сте доволни от това решение? 

- Да, нямам нищо против. 

- Да, нямам нищо против. 

- Е, процесът се разви много добре и ние ви поздравяваме, че сте избрали 
медиацията за решаване на проблема си и че сте избрали нас, за да ви помогнем. 
Смятате ли, че е подходящо да изготвим споразумението и да го подпишем? 

- Да, съгласни сме. 

Написах го, преди да станем приятели - случаят е решен 

По време на час по математика в девети клас Кармен изпуска на пода бележка, 
която се намира в една от тетрадките ѝ, която използва за лични тайни. 

В тази бележка има обди за друга съученичка, Соня, която получава бележката от 
съученик, който я взема, без Кармен да я види. 

В края на часа Соня се изправя срещу Кармен, която шумно и нервно отрича, че е 
нейна. След това Соня удря Кармен, когато тя признава, че бележката е нейна, но 
че е от много отдавна. 

Пример за провеждане на процедура за разрешаване на конфликта: 

- Добро утро! Казваме се Сесилия и Айтор, ние сме медиаторите. 

- Доброволно сте решили да се явите на медиация, за да разрешите възникналия 
проблем. 

- Имената ви са?  

- Кармен и Соня. 

- За да можем да ви помогнем по-добре, трябва да установим набор от правила 
за тази сесия, които всички трябва да спазваме. Правилата са следните .................. 
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Медиаторите разясняват основните правила и функционирането на процеса на 
медиация, като се стремят към разбиране и приемане на тези правила от страна 
на хората в конфликт. След това те преминават към друга част от процеса, която 
се състои в това, че всяка от страните разказва своята версия на конфликта в 
присъствието на другата страна, която трябва да слуша и да не прекъсва, както е 
обяснено в правилата. 

- Моля, Кармен, можеш ли да ни разкажеш какво се случи онзи ден в часа по 
математика? 

- Е, Соня ме удари в края на часа, защото й дадоха бележка, която бях написала 
за нея преди много време, преди да станем приятелки. 

- Моля, Соня, да ни разкажеш твоята версия за случилото се? 

- Дадоха ми бележка, в която ме обиждаха и заплашваха, а аз видях, че почеркът 
е на Кармен, и ми казаха, затова отидох да ѝ кажа, а тя ми се разкрещя и каза, че 
не е неин, но после каза, че е, затова ѝ ударих шамар. 

Процесът ще продължи с фаза на анализ на конфликта, за да се изясни 
конфликтът и да се опитаме да видим чувствата, които той е породил, за да 
намерим моменти на съпричастност между страните - много сложна задача за 
медиаторите. Нека да разгледаме кратко резюме на този момент: 

- Кармен, какви са причините за написването на бележката? 

- Преди не се разбирах със Соня и не я харесвах, затова написах тази бележка, но 
никога не я използвах и не я показах на никого, а я оставих в бележника си. Но 
сега сме добри приятелки и не исках тя да я вижда. 

- Как се почувства, когато Соня прочете бележката? 

- Изплаших се, защото не исках да ме наранят отново, и започнах да крещя, че не 
е моя, но всички казваха, че е моя, затова й казах. 

- Соня и ти, какво почувства, когато прочете бележката? 

- Много се ядосах и когато ми каза, че е нейна, и ми се разкрещя, я ударих, за да 
се защитя. 

- Искаш да кажеш, че си се почувствала застрашена? 
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- Ако е така. 

Необходимо е да продължим да се опитваме да изясним конфликта, като 
задаваме повече въпроси за тази неприязън в миналото. Също така би било 
интересно да се постави единият на мястото на другия в случай на намиране на 
подобна бележка или получаване на агресия, каква би била неговата реакция и 
чувства? 

След като структурата на конфликта е ясна, можем да разгледаме възможните 
решения и да се споразумеем за едно, което е постижимо. 

- Кармен, как смяташ, че може да бъде разрешен този конфликт? 

- Не искам да се карам със Соня и съжалявам, че написах бележката, а и щях да 
съм много разстроена, ако намеря бележка от Соня за мен. Извинявам се. Когато 
тя ме удари, аз блокирах и учителката ни раздели. По-късно вкъщи разказах за 
това на майка ми*. 

* Отклоняваме се от темата, защото е важно да се разбере, че случаят се върна 
към фазата на разказване на историята, когато вече бяхме започнали да работим 
по решенията. Това е съвсем нормално, тъй като учениците в конфликт се отварят 
за диалог в хода на процеса и фазите могат да се въртят напред-назад. Много е 
важно медиаторите да знаят как да откриват тези моменти и да се връщат назад, 
за да доизяснят конфликта. Търпението, креативността и обучението по медиация 
ще ни дадат тези умения. 

- Соня, как виждаж сега реакцията ти на бележката? 

- Чувствах се много наранена и това беше момент, в който не можех да се 
контролирам, бях увлечена от гнева си. Съжалявам, че го направих, и се 
извинявам, не съм такава. 

- Как смяташ, че можем да го решим? 

- Смятам, че като имаме учтиви отношения и дори да не са като преди, можем да 
разчитаме една на друга. 

Накрая се постига споразумение между страните, което, колкото и просто да 
изглежда, може да е достатъчно, за да предотврати повторното възникване на 
конфликта между тези двама души. 
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Важното е, че двамата ученици са преминали през процеса на медиация и са 
успели да се изслушат и да разговарят в спокойна и подходяща атмосфера, за да 
разберат другия и да потърсят заедно положително и ненасилствено решение. 

- Е, процесът се разви много добре и ние поздравяваме Кармен и Соня за 
постигнатото споразумение. Благодарим ви, че ни избрахте за медиатори, и се 
надяваме, че сме ви помогнали. Смятате ли, че е уместно да напишем 
споразумението и да го подпишем? 

- Да, съгласени сме. 

6.3.3 Създаване на собствен процес за подбор на ученически медиатори 

Като вземете предвид знанията, които получихте, съставете кратък списък на 
основните характеристики, които трябва да притежава един медиатор. След това 
създайте своя собствена процедура за подбор на училищни медиатори (10 
минути). 

Сега трябва да създадете програма за обучение с най-важната информация, която 
медиаторите трябва да знаят, като се вземат предвид знанията от предишните 
модули (30 минути). Участниците ще споделят накратко своите програми и ще 
дадат обратна връзка за другите (20 минути). 

6.3.4 Анализ на вашето училище 

Помислете за характеристиките на стаите във вашето училище и изберете една от 
тях за провеждане на сесии по медиация. Представете и обосновете избора си 
пред останалите. Бъдете готови да дадете обратна връзка за избора на вашите 
връстници. 

Трябва да създадете структурата на вашата програма за медиация, включително 
графика на сесиите по медиация (например дали ще се провеждат в часовете или 
след тях) и процеса на достъп до тази програма. 

6.3.5 Сценарий на "Примертна сесия за медиация между връстници" 

Ученик А: Трябва да те запозная с това, което Ерик каза за теб. 

Британи: За мен? 

Ученик А: Да, за теб. 

Британи: Какво каза той? 
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Ученик В: Сигурена ли си, че искаш да знаеш? 

Британи: Да, искам да знам. 

Ученик D: Човек, той говореше лудо в Twitter за онзи конфликт, който имахте в 

клас онзи ден. 

Ученик В: Наричам те по име и т.н. 

Ученик D: Казва, че си глупава, тъпа и изобщо не знаеш за какво говориш. 

Бритни: Наистина? Той говореше за мен? На път съм да извикам брат си. 

Ученици A, C, D: неееее. 

Ученик В: Направи нещо по-добро, например започни прсеца по медиация, за да 

можеш да разрешиш конфликта си с Ерик. 

Бритни: Има ли медиация между връстници? Ами аз ще говоря с брат ми, можем 

да се справим с това сега. 

Ученик В: Би ли предпочела да те отстранят? 

Ученик D: Трябва да се справите правилно с това веднъж завинаги.  

Ученик А: Ние просто се грижим за теб, чуй поне веднъж. 

Бретан: Добре, ще отида. 

Ученик В: Сигурена ли си, че искаш да отидеш, наистина? 

Британи: Да, ще отида. 

Ученик D: Ще се погрижа да отидеш, хайде. 

Британи: Разбира се, по-добре да направиш нещо. 

[Фаза 1] 

медиатор 1: В процедурата по  медиация, имаме няколко основни правила, 

според които се нуждаем от устно "да" или "не", зависимо дали сте съгласни, или 

не. И така, Британи, ще започна с теб. Съгласна ли си да говориш с мен, 

медиатора? 

Британи: Да. 

медиатор 2: Ерик, съгласен ли си да разговаряте с мен, медиатора? 

Ерик: Да. 

медиатор 1: Британи, съгласна ли си да разрешим конфликта? 
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Британи: Да. 

медиатор 2: Ерик, съгласен ли си да разрешим конфликта? 

Ерик: Да. 

медиатор 1: Бритни, съгласна ли си да не прекъсваш никого, докато говори? 

Бритни: Ами ако кажат нещо, което не ми харесва? 

медиатор 1: В рамките на медиацията държим на справедливостта, така че ще 

го оставим да говори, а след това ще дадем и на теб възможност. Така че просто 

го остави да каже това, което трябва да каже, а ние можем да го разгледаме по-

късно. И така, да? 

Британи: Да. 

медиатор 2: Ерик, съгласен ли си да не прекъсваш никой, докато говори? 

Ерик: Да. 

медиатор 1: Съгласна ли сте да не се караме? 

Британи: Да. 

медиатор 2: Ерик, съгласен ли си да не се караме? 

Ерик: Да. 

медиатор 1: Бритни, съгласна ли си да не обиждаш? 

Британи: Да. 

медиатор 1: Единственият случай е, когато използвате директен цитат. Така че, 

да кажем, че Ерик те е нарекъл нещо или ти си нарекла Ерик нещо, това е 

единственият път, но всеки друг път е забранено. 

Бретан: Добре. 

медиатор 2: Ерик, съгласен ли си да не обиждаш, с изключение на преките 

цитати? 

Ерик: Да. 

медиатор 1: Добре, за да бъде всичко честно, ще използваме азбуката, за да 

видим кой пръв ще разкаже своята версия на историята. И така, Британи и след 

това Ерик, така че Б е преди Е. И така, Британи, разкажи ни своята история. 

[Етап 2] 
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Бритни: И така, в клас говорихме за жените рапъри и мъжете рапъри. Той каза, 

че мъжете са по-добри, а аз - че са същите. И така, той отиде в Twitter да говори 

за това. А аз: "Защо влизаш в Twitter? Аз не знаех. Но приятелите ми в коридора, 

когато се разхождахме, ми казаха, че трябва да ми разкажат какво е казал за мен 

в Twitter. И тогава, човече, те ми казаха, че той е говорил обиди за мен, това е 

лудост, говори за нещо, че съм тъпа, не знам за какво говоря, че не разбирам. 

Така че аз казах, че ще отида при брат ми да ми помогне да разрешим ситуацията. 

Тогава приятелите ми ме спряха, посъветваха ме да започна процедура по 

медиация. Така че дойдох тук, за да реша това.  

медиатор 1: Искаш да кажеш, че конфликтът е започнал в класа, когато сте 

обсъждали рапъри и той се е ядосал от това, което си казала, затова е влязъл в 

Twitter и е започнал да пише различни неща за теб и да те обижда, така ли?  И 

тогава, твоите приятели, тъй като нямаш Twitter, ти разказаха какво е казал Ерик. 

Това те ядоса и ти пойска да потърсиш помощ от брат си.  

Британи: Да. 

медиатор 1: Добре.  

медиатор 2: Добре, Ерик, време е за твоята версия на историята. 

Ерик: Знаете, че с Бритни сме в един клас нали? Знаете, че аз и тя спорихме за 

жените и мъжете рапъри. И тогава се ядосах, защото тя продължаваше да се 

опитва да спори с мен. Реших да напиша няколко туита, но искам да кажа, че това 

не беше голяма работа и просто си казах, че тя не знае за какво говори. А после 

чух, че се опитва да намерси брат си в този спор.  

медиатор 2: Искаш да кажеш, че сте имали спор в клас, но не сте смятали, че е 

толкова сериозен. Тя продължи да се опитва да спори с теб и ти отправи спора в 

юTwitter и казахте няколко неща, а тя искаше да включи и брат й в спора.  

[Етап 3] 

медиатор 1: Добре, сега ще попълним формуляра за споразумение, така че 

Бретан, ще започна с вас. С какво можеш да се съгласиш, за да помогнеш за 

разрешаването на този конфликт? 
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Британи: Съгласна съм да не слушам "той каза, че тя каза", съгласна съм да не 

въвличам брат си или някой друг в ситуацията и да разреша конфликта чрез 

медиация спокойно.  

медиатор 1: Добре. 

медиатор 2: Ерик, какво можеш да направиш, за да разрешиш тази ситуация? 

Ерик: Това, което мога да направя, е да не позволявам на ситуацията да ескалира, 

просто да се откажа от спора, да не откривам дискусия в социалните медии, като 

например в Twitter, и да не проявявам неуважение. А на Британи се извинявам, 

че не я уважих. 

Британи: всичко е наред. 

медиатор 2: Добре, сега ще ви прочетем всичко, с което се съгласихте, а след 

това ще го прочетете отново и ще го подпишете. 

медиатор 1: Добре, Британи, се съгласи да запази поверителността на 

съдържанието на тази медиация, да не слуша "той каза, тя каза" от приятелите 

си и да не въвлича в спора с Ерик. 

Британи: Да 

Връстников медиатор 1: Прочетете го и подпишете. 

Връстников медиатор 2: Ерик се съгласява да не го започва конфликти в Twitter, 

а също така се извини на Британи. Прочетете го и го подпишете. Така че ви молим 

да кажете на приятелите си и на класа, че тази ситуация е приключила, че сте 

разрешили конфликта. 

медиатор 1: Също така искам да ви напомня, че всичко, което сме говорили тук, 

на тази маса, трябва да се пази в тайна, добре? Отново Халил (медиатор 2) и аз 

няма да кажем на никого, така че ви молим да направите същото.  

медиатор 2: Благодаря ви, че избрахте медиацията между връстници за 

разрешаване на вашия конфликт. 
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медиатор 1: И не на последно място, ситиацията ще бъде проследява, добре? 

Така че, ако всички видите някой от нас може да ни уведомите как вървят нещата, 

нали? 

Британи: Да. 

Ерик: Да.  
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7. Допълнителни ресурси за 
самообучение   

Ето списък с допълнителни ресурси за самообучение  

https://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/Metode-i-tehnici-de-management13432322.php 

http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/20-MANAGEMENTUL-CONFLICTULUI.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=DdM-yI9DJKw 

https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M 

https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M 

https://www.youtube.com/watch?v=0I4exDNU3Kg 

https://www.peermediationnetwork.org.uk/resources 

https://www.schooltools.info/conflict-resolution-resources 

https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediation-
services/mediation-education-and-resources/ 

https://bestaccreditedcolleges.org/articles/become-a-mediator.html  

https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1
%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ - на 
български   

https://www.bgmediation.com/novini/profesiya-mediator/ - на български  

 https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/ - на български  

 

 

 

https://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/Metode-i-tehnici-de-management13432322.php
http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/20-MANAGEMENTUL-CONFLICTULUI.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DdM-yI9DJKw
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M
https://www.youtube.com/watch?v=e25GBvzr71M
https://www.youtube.com/watch?v=0I4exDNU3Kg
https://www.peermediationnetwork.org.uk/resources
https://www.schooltools.info/conflict-resolution-resources
https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediation-services/mediation-education-and-resources/
https://oie.umich.edu/discrimination-and-harassment-resolution-process/mediation-services/mediation-education-and-resources/
https://bestaccreditedcolleges.org/articles/become-a-mediator.html
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://coiduem.mon.bg/2018/02/01/%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://www.bgmediation.com/novini/profesiya-mediator/
https://amalipe.bg/obstnostno-razvitie/obrazovatelni-mediatori/
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