
“УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В 
РАБОТАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 
МЕДИАТОРИ КЪМ ЦЕНТЪР 
АМАЛИПЕ: РАБОТА НА ТЕРЕН С 
РОДИТЕЛИ” 
 

 

 



• Образователен медиатор 
към  Амалипе – Стражица, 
работещ  със СУ“Ангел 
Каралийчев“ гр.Стражица, 
защото вярвам ,че 
ромската общност се 
развива и модернизира. За 
да се подпомогне този 
процес на развитие трябва 
още много да се 
работи.Зная, че един ден в 
училище, на улицата и в 
институцията, всички ще 
сме  равни.  



• Дейността ми като Образователен медиатор е свързана с 
теренна работа  в ромска общност и изграждането на 
добри взаимоотношения с общността. 

 



• Теренна  работа на 
местно ниво. 

• Дейността на 
медиаторите- работата 
на терен –откриване на 
случай,улесняване на  и 
посредничество в 
процеса на 
комуникацията между 
местната общност и  
хората,работещи в 
институциите. 



• След многократни срещи с Родителите се изясниха 
причините за отпадане на училищно ниво: 

  •Слаба заинтересованост на родителите за образованието 
на децата им;  

• Липсата на адекватна комуникация с тях;   



Консултации с Родители 
във връзка с намаляване 
на отпадането на 
учениците от училище; 

Фокусиране на работата 
върху : 

•  УЧЕНИЦИ привличане 
и задържане  

• УЧИТЕЛИ партньори 

•  РОДИТЕЛИ 
мотивиране 



 Между  – семейство-
Медиатор и училище, 
могат да постигнат  само 
ако се проявява  
толерантност по 
отношение на различията в 
разбирането за 
приоритетите в развитието 
на детето.  



  Родителски клуб; 

 





 

 



• Към момента Родителският клуб наброява около 15 члена .  

• Изводът, който можем да си направим е, че отговорността 
и заинтересоваността на родителите се е повишила, а 
учителите усещат все по-осезателно помощта на 
Медиаторите. 



• Бяха организирани поредица от беседи, срещи и 
консултации. Превенция на ранните бракове. 



Баща на ученичка - не я пуска на училище ,тъй като  
решава,че ще я омъжи: тя  е в XI клас. 

 Решение: Благодарение на посещенията и разговорите на 
Медиатора и Класен ръководител на ученичката»Ранния 
Брак»бе провален!След което е омъжена ЕДНА ГОДИНА по-
късно.Родителите разбират колко е важно дъщеря им да 
посещава училище.Ученичката се връща в самостоятелна 
форма на обучение.Ученичката редовно посещава училище и 
завършва успешно учебната година и вече е  в XII КЛАС. 



 - Много повече са от възпитаниците ни завършват основно и 
продължават в двете направления на средно образование в 
нашето училище:  

• Голяма част от завършилите средно образование в 
СУ“Ангел Каралийчев“ ученици продължават обучение във 
ВУЗ;  

• Повиши се активността и съзнателното, отговорно 
отношение към целия учебен процес от страна на ученици и 
родители;  

• Часовете по СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор“ 
се превърнаха в мост между училището и родителите;  

• Липсва напрежение и агресия между различните етноси.  



• БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !  

Образователния медиатор, работил по реализацията на 
дейностите и изготвяне на презентацията: 

ЦРО-гр.Стражица,Ирена Михайлова 


