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В рамките на работата ни по Еразъм+ проекта Language Against Dropout 2015-2018 

стана още веднъж много ясно, колко голяма е необходимостта от бързото включване на 

училищни медиатори в учителските екипи на училища, в които има голям процент 

ученици от етнически малцинства в България. Работата на училищните медиатори е от 

голямо значение за бъдещето на тези ученици. Медиаторите трябва да се превърнат в 

естествено и пълноправно допълнение на учителския екип. Те могат, и трябва да работят 

наравно с учителите за устойчивото интегриране на деца в образователната система, 

които са застрашени от отпадане от училище. 

Защо ни трябва училищен медиатор? 

Отговорът е „по много причини”! Ето и някои от най-важните: 

1. Чрез работата си медиаторите могат да облекчат претоварените учители, които 

много често изпълняват не само функцията на учител, но и на училищен 

медиатор, психолог и отговорник за добре функционираща работа с родители. 

Сами разбирате, че тези функции не могат, а и не бива да бъдат прехвърляни на на 

учителя. Неговата основна функция трябва да остане качественото преподаване 

на актуален учебен материал. За да постигне тази цел, учителят има нужда от 

време за подготовка на материала, от време за участие в полезни за професията и 

учениците му квалификационни курсове, и не на последно място, от време за 

креативно оформяне на часовете с учениците си. 

2. Чрез работата си медиаторите изграждат „мост” между училището и общността. 

Те подкрепят децата от общността в задължителното обучение в училище и ги 

насърчават да продължат образованието си в средни училища и университети. 

3. Чрез работата си медиаторите мотивират активното участие на родителите в 

проблемите и в училищния живот на децата и улеснява комуникацията и 

разбирателството между семействата от общността и училището. 

4. Чрез работата си в училище и в общността медиаторите могат да идентифицират 

младежите от общността, които имат потенциала да станат учители или 

училищни медиатори и по този начин да допринесат за своята общност. 

За да подкрепим и промотираме по-широко работата на училищните медиатори в 

България сме изготвили Наръчник на медиатора и Тетрадка на медиатора. 

Наръчникът има за цел да дефинира функциите и дейностите на училищния медиатор, 

както и да даде ясна структура на работа му. 

Тетрадката има за цел да описва подробно работата на медиатора - контакти с различни 

институции, контакти с членове на общността, разрешаване на различни казуси и 

използваните за това инструменти. В нея се "архивират" разрешените казуси и може да 

бъде ползвана като референция и/или опит от бъдещи медиатори. 
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Функции и дейности на училищния медиатор 

 

Функция 

Училищният медиатор основно да подкрепя участието на децата от общността в 

задължителното обучение в училище. Той/тя мотивира участието на родителите 

в учебния процес на детето в училище и улеснява комуникацията и 

разбирателството между семействата от общността и училището. 

 

Дейности 

Медиаторът осъществява комплексни и разнообразни дейности: 

- събира информация за всички деца от общността, които трябва да посещават 

задължителното училищно обучение. 

- поддържа контакт с техните семейства, за да получава информация за 

проблемите на децата. 

- улеснява комуникацията между училището и родителите с цел увеличаване 

потенциала на образователния процес на децата. 

- организира срещи между представители на училището и родители, като 

информира последните за постиженията и проблемите на децата им. 

- информира родителите относно развитието на способностите на децата им да се 

обучават и да комуникират. 

- мотивират родителите да се включват активно в проблемите и в училищния 

живот на децата. 

- подкрепя учителите в процеса на обучение 

- идентифицира младежите от общността, които имат потенциала да станат 

учители или училищни медиатори и по този начин да допринесат за своята 

общност.  

 

Работни инструменти на училищния медиатор 

 

За своята дейност медиаторът се нуждае от следните инструменти и база: 

- стая на медиатора със следното оборудване – компютър ии принтер за събиране 

на данни и отпечатване на документи, телефон, звукозаписна техника (напр. 

диктофон или камера или мобилен телефон с такива функция) 

- специфични документи (наръчници, анкети, формуляри, информационни 

брошури за училището и т.н.) 

 

Задължения на училищния медиатор 

 

 Да подпомага събирането на данни за децата от общността, които трябва да  

посещават задължителното обучение в училище, като ги вписват в 

документите, които предават на училищните ръководства и на 

регионалните училищни инспекторати. 
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 Да идентифицира проблеми чрез анализиране на събраните данни и чрез 

постоянни контакти с родителите и местните власти, свързани с 

обхващането на децата в обучителната системата на страната. 

 

 Да предотвратява ранните отпадания от училище и да насърчава 

продължаването на образованието на децата от общността съобразно 

възможностите и капацитета им. 

 

 Да съдейства за опазване на правата на децата в самата общност и по-

конкретно правото на образование на децата. Тази дейност се извършва в 

кооперация с училището и местните власти. 

 

 Да предоставя актуални данни за броя на децата от общността, 

включително и на тези без постоянно местожителство. 

 

 Да улеснява приобщаването на деца, които имат затруднения да вземат  

участие в предучилищната образователна система. 

 

 Да предоставя на родителите съвети и инструменти (напр. създаване на 

родителски клуб), които да насърчават тяхното участие в училищния 

живот на децата. Да подпомага развитието на способностите на родителите  

за комуникация с училището. 

 

 Да приобщава родителите към училищния живот и към образователната 

дейност на училището. 

 

 Да подкрепя училището при организиране на извънкласни дейности с 

участие на родителите. 

 

 Да предоставя на училището актуална информация, отчети и документация 

за проблемите на учениците. 

 

 Да е в постоянен контакт с децата и младежите от общността и да има 

необходимата подготовка по ползвания от общността език. 

Препоръчително е училищният медиатор да владее говоримия в 

общността език. 

 

 Да осигурява и улеснява достъпа до информация относно възможности в 

образователната система за деца и родители от общността. Да ги 

информира за актуални учебни програми, стипендии и други. Да ги 

подпомага в желанието им да кандидатстват в обучителни програми, като 

помага в попълването на нужните за тази цел документи. 
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 Да идентифицира децата и младежите, които показват способности да 

продължат образованието си в университет или други учебни институции. 

Да ги поддържат и напътстват, включително да действат като посредници 

между тях и образователните институции. 

 

 Да подкрепя преподавателите в училище с цел улесняване на учебния 

процес, като посредничи между тях, децата и родителите от общността, 

използвайки говоримия в общността език. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Работно време 

Осем часа на ден, което време при определени обстоятелства може да бъде 

удължено. 

 

Начин на работа 

Дейността се осъществява чрез работа на терен - събиране на информация за деца 

и младежи от общността, чрез медиаторска дейност,  чрез иницииране на 

практическите дейности, с които може да се подпомогне обхващането на децата 

от общността в образователния процес на страната. 

 

Рискови ситуации 

Конфликти в или с общността. Препоръчва се специален тренинг за действие в 

конфликтни ситуации и за решаване на конфликти. 

 

Нужни умения за изпълняване на медиаторската работа 

- адаптивност към променяща се трудова среда 

- желание да поема отговорност                                                 

- умения за работа с хора 

- умение на изслушва събеседника 

- умение да взима решения 

- да владее езика и културата на общността, в която работи 

- личностен тип: умение да се вписва в общността, любознателен, предприемчив 

- да бъде признат и уважаван от общността, в която разгръща медиаторската 

дейност между училището и общността 

 

Нужни компетентности за изпълняване на медиаторската работа 

- Да дава напътствия с цел приобщаване на децата от общността в училище 

- Да формулира и предава разбираемо информация на други 

- Да комуникира и преговоря сигурно 

- Да проучва и анализира вярно 

- Да планира и организира дейности 
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Нужно образование и квалификация 

Училищният медиатор трябва да има завършено средно образование. 

Допълнително той/тя трябва да има завършено обучение за училищен медиатор. 

 

Възнаграждение и възможности за кариерно развитие 

Заплащането е в съответствие със закона относно заплащанията от държавния 

бюджет за длъжността  училищен медиатор със завършено средно образование. 

Средствата за заплащане се набират от фондовете на общината, дарения, 

спонсорство или други източници на средства, ориентирани към постигане на 

същите цели. 

 

 

 

Тетрадка на медиатора 
 

 

Целта на Тетрадката на медиатора е да послужи като структурирана база за 

нанасяне на данни, събирани по време на медиаторската работа. По този начин се 

осигурява разпространение на информация от и към училището и общността. 

 

Структурата на документа представен тук e ориентировъчна. Препоръчително 

е, окончателната му форма да се уточни съвместно с училището и общността, 

където медиаторът работи. 

 

За да докаже практическата си полза, този документ трябва да се попълва от 

медиатора, като данните и информацията от съдържанието му трябва да се 

ползват за осъществяване мисията на училищния медиатор, а именно за 

заздравяване на връзката между училище и общност, премахване на всякакви 

форми на дискриминация и осигуряване на безпрепятствен достъп на децата до 

образование. 

 

Целите, които  се преследват чрез списването на Тетрадката на училището и 

на общността са следните: 

 Запознаване на училищните медиатори с проблемите на  училището и 

на общността; 

 Поддръжка на училищните медиатори в процеса на формиране на 

техните умения и подходи при изготвяне на документи с обществена 

значимост; 

 Предлагане на ситуации, свързани с директния контакт и ползване на 

езика, и опознаване на ромската култура и цивилизация, които 

училищните медиатори се получили при теоретическите занятия; 
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 Създаване на възможности за училищните медиатори да определят по-

точно мястото си и ролята си на местно ниво; 

 Предоставяне за консултантите, договарящата инстанция, МОН, 

педагогическите колежи, инспекторати и пилотни училища на 

инструмент за мониторинг и оценка  на  училищните медиатори на 

национално, окръжно и местно ниво. 

 

Училищни медиатори и ролята им в училище и общността: 

 са преговарящи лица и поддържащ персонал за училището и за 

общността в процеса на внедряване и подкрепа политиката на МОН на 

България за подобряване на достъпа до образование на групите в 

неравностойно положение и за налагане на приобщаващо образование с 

фокусиране върху ромското население и върху деца със специални 

образователни нужди; 

 действат като посланици на общността във взаимодействието ѝ с 

училището, представляват общността в училище и училището в 

общността; 

 признати са от общността и са уважавани от педагогическия персонал; 

 популяризират стойностите на мултикултурното общество, 

приобщаващото образование и равните шансове както в училище, така 

и в общността, като доказват силния си ангажимент в тази насока; 

 като посредници предотвратяват и изглаждат конфликтите между 

семейство, общност и училище; 

 проучват отделни случаи и ги архивират в стойностни документи, 

свързани с тяхната дейност; 

 анализират документите и въз основа на това определят оптималните 

средства за намеса, като търсят подкрепата на директора, на учителя, и 

на местната общност; 

 познава социалното законодателство и политиките в социалната 

област, в образованието и улесненията, които те предлагат; 

 познава политиката на училището и я представлява/представя и 

поддържа пред семействата и общността; 

 информира училището за гледните точки на семейството и на 

общността относно проблеми, възникнали в конкретни ситуации;     

 помага на училищния персонал да вникне в ситуациите от частен 

характер и в проблемите на учениците – проблеми, които биха 

попречили на учениците да посещават редовно училище; 

 консултира семействата на учениците по социални и образователни 

въпроси; 

 адекватно комуникира с аудитории от какъвто и да е тип; 

 работи в екип с училищния персонал и с представители на общността; 
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 помага на проблемните деца да прекрачат бариерите, които им пречат 

да се развиват в съответствие с техните възможности; 

 помага на родителите, на учителите и на представителите от общността 

да опознаят и прекрачат бариерите, които пречат на децата да получат 

образование (например, предразсъдъци – социални, културни, липса на 

доверие във формалното образование и др.). 

 

ВАЖНО: Дейността на училищния медиатор е интерпрофесионална. Той трябва 

да сътрудничи и да формира неформални и формални екипи с професионалисти от 

различни области: учители, училищни асистенти, представители на местната 

власт, полицаи, лекари, помощници от общността и др. Следователно 

медиаторът трябва да има минимум познания за работата на тези хора, за 

границите на възможностите им, за ролите им и за техните отговорности в 

обществото. 
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Упътване 

Как да използваме и попълваме тетрадката на медиатора? 

 

ВАЖНО: Всички раздели на тази тетрадка трябва да се попълват на официалния 

език за страната и на езика на местната общност!       

 

В раздел ДАННИ ЗА УЧИЛИЩЕТО следва да се впише следната информация:  

 пълно наименование на учебното заведение, в което медиаторът 

работи;  

 точен адрес на училището (улица, номер, населено място, пощенски код, 

окръг, телефон, факс, Е-мейл); 

 пълните имена на ръководния екип: директор, заместник-директор, 

съветник по образованието; 

 да се отбележи средата, в която се намира училището - градска или 

селска (чрез отбелязване с „Х“);     

 да се впише общия брой на учениците в училището (с цифри); 

 да се впише броя на паралелките и броя на учениците във всеки клас. 

 

В раздел КРАТКА ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО следва да се впише следната 

информация: 

 година на основаване на училището; 

 главни събития след основаването; 

 общо състояние на училището в момента; 

 брой на паралелките/брой на учениците; 

 учебно–материална база; 

 заплащане на персонала на училището - педагогически, 

непедагогически и помощен персонал;     

 постигнати резултати в учебно-възпитателната дейност на училището; 

 програми, в които участва училището;  

 главни насоки на бъдещото развитие на училището. 

 

В раздел КРАТКА ИСТОРИЯ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО И НА ОБЩНОСТТА следва 

да се впише следната информация:   

 форма на населеното място (село, град, окръжен град и т.н.); 

 географско разположение; 

 кратка историческа справка; 

 брой на населението в момента; 

 етническа структура; 

 обществени институции; 

 икономика; 
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 потенциал за развитие и перспективи.  

 

 

В раздел СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНИЯ СЪВЕТ следва да се впише следната 

информация: 

 пълните имена на целия педагогически персонал, който работи в 

училището, техните длъжности (учител със средно-специално 

образование, учител с висшо образование, заместник-учител и т.н.) и 

предмета на преподаване; 

 

 В графа ЗАБЕЛЕЖКИ следва да се отразят отговорностите, които имат 

педагогическите кадри на заеманите от тях длъжности, както и техните 

телефонни номера.  

 

В раздел СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ следва да се впише следната 

информация: 

 пълните имена на всички членове на управителния съвет и техните 

функции (учител-висшист, учител със средно-специално образование, 

представител на родителите); 

 

 В рубриката ЗАБЕЛЕЖКИ може да се уточни, че директорът на 

училището е председател и има право на глас, а например синдикалният 

лидер има само статут на наблюдател и няма право на глас. Да се 

впишат и телефонните номера на членовете на управителния съвет. 

 

В раздел СЪСТАВ НА РОДИТЕЛСКИЯ КОМИТЕТ следва да се впише следната 

информация: 

 пълните имена на всички членове на родителския комитет, кого 

представляват и какви отговорности имат в комитета. Да се впишат и 

техните телефонни номера; 

 

В раздел СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ следва да се впише следната 

информация 

 

 пълните имена на членовете на ученическия съвет; 

 В графа ЗАБЕЛЕЖКИ се вписват отговорностите на всички членове на 

ученическия съвет. 

 

В раздел УЧЕБЕН КУРИКУЛУМ се записват учебните планове (изучаваните 

предмети и броя на часовете, които са предвидени за всеки един от тях). Тази 

информация може да бъде копирана и приложена към Тетрадката на медиатора. 
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В раздел ИЗВАДКИ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ПРАВИЛНИК училищният медиатор трябва 

да направи подбор на извадки от правилника на училището, който се отнася 

точно за специфичните нужди и особености на неговата медиаторка работа 

(например, извадки за вътрешния ред в училище, за напускане на училище и т.н.). 

  

В раздел ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ ОТ УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ се вписват празници и 

дни на училището, в които то организира артистични прояви, спортни събития, 

училищни конкурси и др. 

В раздел ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ се вписват адреса, телефона и 

лицето за контакт от институциите, които са свързани с медиаторката работа 

(например, полиция, кметство, болница и т.н.). Таблицата се оформя по сления 

начин: 

 в графа АДРЕСИ се записват улица, номер, пощенският код, населеното 

място и окръг, където се намира съответната институция; 

 

 в графа ЛИЦА ЗА КОНТАКТ се записват пълните имена на човека, който 

представлява институцията и е отговорен за интеграционните въпроси. 

Може да се запише и неговата длъжност/функция в дадената 

институция (например, инспектор, свещеник, кмет и т.н.). 

 

ВАЖНО: Задължително се вписват полицията, кметството, болницата 

/поликлиниката, към която се води училището, църквата/свещеникът,  

училищният инспекторат, институциите за социално подпомагане, НПО-тата, 

които сътрудничат с училището и общността, както и други институции по 

преценка на медиатора, които тук не са изброени, но са от не по-малка важност 

за медиаторката работа. 

 

В раздел СРЕЩИ С ЧЛЕНОВЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ КОМИТЕТИ следва да се 

описват всички действия и дейности, предприети с родителите. 

  

 В графа ЦЕЛ/ТЕМА НА СРЕЩАТА се записва дневният ред. Например: 

„Анализиране на ситуацията с успеха и поведението“, „Обсъждане на 

проблеми с дисциплината“ и т.н. 

 

В раздел СРЕЩИ С ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩНОСТТА се вписват, както следва: името на 

институцията, с която е осъществен контактът – например, училищния 

инспекторат, кметството, областната управа, църквата и т.н.. Пълното име на 

лицето, което е представлявало тази институция; целта на срещата – например, 

„Получаване на информация относно историята на населеното място и на 

общността“, „Решаване на някои проблеми за подпомагане на ученици в бедни 

семейства, за да могат децата да посещават училище“ и т.н.  
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Последният раздел КОНСУЛТАЦИИ/БАЗА ДАННИ/ПРОУЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИ 

СЛУЧАИ съдържа по един лист за мониторинг на всеки (проблемен) ученик, 

който е обхванат от медиаторската програма. Първоначалните данни, събрани от 

справките с училищната документация (училищни дневници, присъствени 

списъци, успех) и разговори с учениците, класните ръководители, учителите, 

родители/настойници на учениците се прилагат към мониторинговия лист. 

 

 В графа ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО се вписват останалите 

членове на семейството (братя, сестри, лели, чичовци, баби, дядовци и др.), 

тяхната възраст и социален статус/професия (например: ученик, 

безработен, пенсионер и т.н), евентуално месторабота и адрес; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Графа СЕМЕЙНА СРЕДА се попълва след посещение по местоживеене, след 

разговори със съучениците на ученика и с родителите му. Там се отразява 

семейният климат, като се коментира как средата може да повлияе 

(положително или отрицателно) на посещаемостта и на успеха на ученика 

в училище. 

 

 В графа ВЛИЯНИЕ НА ИЗВЪНСЕМЕЙНАТА СРЕДА се описва средата на 

приятелите, в които се движи ученикът,  или на хората, които по един или 

друг начин влияят на ученика или на семейството му. 

 

 В графа КОНСТАТИРАНИ СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ се отбелязват 

специфичните особености относно всеки ученик (хронични или 

наследствени заболявания, физически недостатъци; поведенчески реакции, 

проявили се в семейството или в общността: уважителен, дисциплиниран, 

самостоятелен, възприемчив, склонен към сътрудничество, 

незаинтересованост, несклонен към участие, добър участник, но без лично 

мнение, авторитарен, но добър организатор, участва по задължение, 

изолиран, не поема отговорност и др.). 

 

В последната част на мониторинговия лист следва да се отбележат 

констатираните специфики, инстанцията или лицето, чиято помощ е потърсена с 

оглед на решаване на някои от споменатите проблеми, както и получените 

резултати. Например, „Ученикът ще получава социална помощ от ….. лв. от ….. 

(вписва се датата)“ или „Ученикът ще бъде подложен на курс по емоционална 

терапия под наблюдение на психолог ...... (име на лекаря)”. 

 

 

УСПЕШНА И ПЛОДОТВОРНА РАБОТА!  


