ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Наименование на програмата:
СЕДМО МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ, Курс Училищна
медиация
2. Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Корепетитори, хореографи, треньори
3. Анотация на програмата:
3.1. Кратко описание на програмата
През лятото на 2017 година предстои седмото издание на Международното лятно училище по
управление на конфликти и медиация. Участниците (учители) в него се обучават в продължение
на една седмица в Сарафово, Бургас, като покриват общите изисквания за медиатори в нашата
страна и се специализират в областта на училищното посредничество. Участниците ученици се
обучават по метода "връстници помагат на връстници" в медиаторски умения.
3.2. Цели на програмата
- да насърчи използването на медиацията като образователен инструмент и инструмент за
решаване на конфликти - да допринесе за намаляване на насилието в училище - да допринесе
за утвърждаването на културата на мир и не насилие в училище - да подобри атмосферата в
училище и укрепи партньорството между основните актьори в училищната общност
3.3. Методи на обучение
Методите на обучение са изцяло интерактивни, като първостепенни методи са: - разглеждане
на казуси от училищния живот - симулативни игри на ситуации от училищния живот
3.4. Индикатори за очаквани резултати
- намаляване на насилието - подобрена атмосфера в училище - заздравяване на нормите на
културата на мира
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
Административна
5. Форми на обучение:
Присъствена
6. Продължителност на обучението : 64
7. Брой квалификационни кредити : 4
8. Начин на завършване на обучението:
Защита на проект
9. Списък
Татяна Александрова Дронзина
Георги Стоянов Карастоянов
Ралица Жекова Жекова
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.

