
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Наименование на програмата: 

НОВА, СЪВМЕСТНО СЪС СБУ: Решаване на проблеми и конфликти чрез училищна медиация. 

2. Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап 

Учители – прогимназиален етап 

Учители – гимназиален етап 

Директори 

Заместник-директори 

Ръководител направление ИКТ 

Педагогически съветници, психолози 

Възпитатели в общежитие 

Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители 

Корепетитори, хореографи, треньори 

Други (моля, посочете): 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

Тази програма е насочена към справяне с проблемите и конфликтите чрез средствата на 

училищната медиация. Тя е разработена съвместно със СБУ, по оригинална методика на 

Фондация Европартньори 2007, отразена в учебното помагало за учители "Управление и 

разрешаване на конфликтни ситуации в училище" с автор професор дпн Татяна Дронзина. 

Самата фондация е в процес на сертифициране от Министерството на правосъдието като 

организация, подготвяща медиатори. Основните акценти на програмата са както следва: 1. 

Дефиниране на "проблем". Иновативно мислене и действие за справяне с проблема 2. 

Дефиниране на "конфликт". Въведение в конфликтния анализ 3. Основни понятия: решение, 

управление, трансформация на конфликта 4. Училищното посредничество: чуждестранен и 

национален опит 5. Предимства и недостатъци на училищното посредничество в сравнение с 

административните санкции в училище 6. Подготовка на училищни медиатори 7. Организиране 

на кабинет за училищна медиация. 8. Етически аспекти на медиацията в училище. 

3.2. Цели на програмата 

Целите на програмата са както следва: - да стимулира активното мислене на участниците с цел 

намиране на решение на сложни проблеми - да ги мотивира в търсенето на алтернатива на 

насилието - да ги мотивира в укрепването на нормите на мира и не насилието в училищна среда 

- да разкрие и насърчи използването на потенциала на училищното посредничество като мощен 

образователен инструмент 

3.3. Методи на обучение 



Методите на обучение са изцяло интерактивни, тъй като теоретичната част се намира в учебното 

помагало, което е част от учебните материали за учители. 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

- повишено иновативно мислене - по-силна мотивация за намиране на алтернатива на насилието 

- по-усилено използване на медиацията в училище като мощен образователен инструмент и 

инструмент за избягване на насилието 

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

3:1 в полза на практическата част 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити 

Академична 

Педагогическа 

Комуникативна 

5. Форми на обучение: 

Присъствена 

Частично присъствена 

6. Продължителност на обучението : 16 

7. Брой квалификационни кредити : 1 

8. Начин на завършване на обучението: 

Защита на проект 

9. Списък на обучителите: 

Татяна Александрова Дронзина 

Георги Стоянов Карастоянов 

10. Лице за контакт: 

Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов 

Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119 

Телефон: 0887620326 

Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com 

13.2.2017 г. 


