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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И 

ТОЛЕРАНТНОСТ ,,АМАЛИПЕ”- ОСНОВЕН ПАРТНЬОР В 

РАБОТАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕДИАТОР

Участие в обучение на образователни медиатори, гр. 
Дупница,проведено на 17.03.2022 от Център ,,Амалипе”, 
при което ясно и изчерпателно са поставени и обсъдени 

задачите и целите на медиатора

Искрени благодарности на целия екип от 

ЦМЕДТ ,,Амалипе”, които ме подкрепяха и 

насочваха в работата ми през учебната година!



МИСИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЕН  МЕДИАТОР

 Образователният медиатор е човек, който уважава личността 

и зачита достойнството на  хората, с които работи ,

въздейства с искреност, разбиране , съчувствие и 

загриженост, готов да окаже подкрепа и  сътрудничество .

 Приобщаването само по себе си изисква постоянство и 

себеотдаденост,а  мотивирането и приобщаването на 

ромската общност към  образователния процес е възможно 

само при условие, че се почувства равнопоставена ,оценена  

и с равни реални шансове за реализация.

 Аз мотивирам тях - те мотивират мен ,заедно израстваме 

всеки ден с надежда за едно по - добро бъдеще…



ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ НА МЕДИАТОРА

 Превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на 
отпаднали в училищната система;

 Повишаване на образователното ниво и насърчаване на личностното и 
професионално развитие  ;

 Организиране на родителски лектории  и включването им в дейността на 
образователните институции с цел приобщаване;

 Превенция на ранните и насилствени бракове и евентуална помощ;

 Изграждане на механизми за идентифициране и помощ на лица в риск;

 Превенция на изоставянето на деца в институции;

 Превенция на домашното насилие, различни видове зависимости;

 Превенция на принудителна просия  и сексуална експлоатация;

 Отбелязване на празници и събития ;

 Работа в общността с цел повишаване на нейната самоорганизация;

 Сътрудничество и работа в екип с родители, учители, обществени 
възпитатели, отдел Закрила на детето, педагогически съветници и др.



МЕТОДИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И 

ФОРМИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНА НАГЛАСА 

КЪМ УЧИЛИЩЕТО 
 Системно мотивиране и  консултиране  за посещение на учебните 

занятия, които са старт за едно по-добро бъдеще - даване на 
личен пример и сравнение  с успели хора от местната общност;

 Методи  за укрепване на учителския и  родителски авторитет чрез 
предизвикателства и решаване на реални казуси ;

 Интервю, относно  пречките, спъващи  успешното приобщаване -
като основна причина се изтъква бедността;

 Индивидуален подход в зависимост от ситуацията,провокиращ 
отговори;

 Методи за изследване на действителността;

 Вербални методи на убеждаване с цел въздействие върху волята 
и формиране на положителни навици и норми на поведение;

 Беседи, имащи за цел изясняване на личностната позиция и 
анализиране на обратната връзка , която е индикатор, дали детето  
успешно изгражда  своята ценностна система;



АЗ МЕДИАТОРА 

 Аз, като образователен медиатор съм 24/7 постоянно с 

проблемите на хората, дори да не са свързани с 

образование. 

 Много от общността разчита на мен, за да помогна във 

всяко едно отношение. 

 Аз, не съм само образователен медиатор, аз съм нещо 

повече от медиатор. 



Съдействие по време на пандемия на Covid-19, 

изразяващо се в тестване на ученици и 

посредничество за осигуряване на 

нуждаещите се от електронни устройства деца, 

осигурени от училището



РОДИТЕЛСКИ ЛЕКТОРИИ УЧЕНИЦИ НАСТАВНИЦИ ОТ 9 И 10 КЛАС

 Цел: Подпомагат 
изграждането на 
положителни 
взаимоотношения между 
учениците и ги 
стимулират да посещават 
редовно училище.

 Цел: Насърчаване на 
активното родителско 
участие в образованието 
и живота на техните деца,
относно създаването на 
благоприятна семейна 
среда, предразполагаща 
детето да споделя



РАБОТА НА ТЕРЕН ПО МЕТОДА ,,ОТ ВРАТА НА ВРАТА”

Целта е наблюдение на поведението и средата, 

оценка на уязвимостта и риска, предоставяне на 

информация и подкрепа чрез провеждане на 

информационни кампании.



РАБОТА НА ТЕРЕН ПО МЕТОДА ,,ОТ ВРАТА НА ВРАТА”

Среща с родители с цел информиране,мотивиране и 

консултиране за редовно посещаване на учебните 

занятия, което е основен фактор за едно по-добро 

бъдеще  на децата им.



ЕМПАТИЯТА – ОСНОВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА 

ОБРАТНА ВРЪЗКА В ОБЩУВАНЕТО С УЧЕНИЦИ 

И РОДИТЕЛИ



ИНДИВИДУАЛНИ  СЛУЧАИ

Ученичка от 6-ти клас не посещава системно 

училище, за да се грижи за по-малките си братя и 

сестри, тъй като бащата е безработен алкохолик, 

а майката – работи в банзиг , за да издържа 

децата си. Благодарение на доброволци от 

местната общност, които се грижат почасово за 

децата, ученичката завърши успешно учебната 

година.



ИНДИВИДУАЛНИ  СЛУЧАИ

Ученик в 1-ви клас не посещава 

училище от началото на 

учебната година,по думите на 

майката, поради здравословни 

причини. Оказва се обаче, че 

детето е физически здраво. 

Въпреки това, то продължава да 

твърди, че не се чувства добре. 

Майката е насочена към 

психолог, който установява 

причините и след успешна 

терапия детето се завръща в 

училище.



ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, ФОРМИРАНЕ НА 

ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ, НАСЪРЧАВАНЕ НА ТАЛАНТИ



5 октомври – Международен ден на учителя

Благодарности на всички колеги за 

съдействието!

Отбелязване на дати и събития



1 ноември - Ден на народните будители



16 ноември – Международен ден 

на толерантността



8 април- Международен ден на ромите



Зачитане на традиции и обичаи

Рамазан Байрам 2022

гр. Якоруда
Гергьовден 2022

гр. Якоруда



ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ

 В СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр. Якоруда се обучават 504 деца, като 

около 8 % от тях са от ромски произход . След успешно приложени 

методи са приобщени и задържани в учебния процес  23 ученици които  

бяха  застрашени от отпадане от училище;

 Успешно посредничество  между ученици, учители и родители;

 Успешно организиране на мероприятия с възпитателна цел и 

формиране на социални умения за самопомощ при различни форми на 

експлоатация;

 Изградена  положителна нагласа  на ученици и родители към учебния 

процес ;

 Създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност между 

различните етнически групи ;

 Успешна превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;

 Системни срещи с родители и насочването им към специалисти, от 

които има нужда детето;

 Зачитане правата на всяко дете.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Макет на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда, 

изготвен от г-жа Галя Вардева, учител по математика


