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Що е то „образователен медиатор“ 

 Модератор, който подпомага процеса на изграждане или 
засилване на партньорството между училището и 
родителската/ местната общност 

 Медиаторът е посредник, който работи с общността, за да 
променя нагласите и да повишава ангажираността и 
мотивацията на родителите към образованието на децата 
им 

 Медиаторът работи с общността за нейното активизиране, 
самоорганизиране и преодоляване на традиционни 
консервативни практики като ранните бракове 

 Медиаторът подпомага учителя в работата с ученици в 
риск 

 Медиаторът НЕ изземва от учителя комуникацията с 
родителя   



Основни области на дейност 

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

 Повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока 
образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот; 

 Включване на родителите в дейността на образователните институции 

 Организиране на родителски лектории и повишаване на капацитета на 
родителската общност 

 Превенция на ранните и насилствените бракове и помощ на жертвите на ранни и 
насилствени бракове; 

 Работа в общността по повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на 
общностни събития (отбелязване на календарни празници, културни събития и 
др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск, изграждане на механизми 
за насърчаване на личностното и професионалното развитие (клубове по интереси, 
клубове за професионално ориентиране), предоставяне на услуги, базирани в 
общността 

 Превенция на изоставянето на деца в институции; 

 Превенция на домашното насилие; 

 Професионално ориентиране; 

 Посредническа – застъпничество. 



Основни задължения - I 

1. Създаване на база-данни за семействата на учениците, включени в проекта: 
чрез анкетиране „от врата на врата”; периодично актуализиране на базата 
данни/ Център Амалипе има създадена такава анкета и база данни, която 
училищата, членове на мрежата „Всеки ученик може да бъде отличник – 2“ 
могат да ползват 

2. Създаване на Родителски клуб във всяко училище. Организиране на работата 
на родителския клуб, включително организиране на ежемесечни срещи 

3. Провеждане на родителски лектории - цикъл от родителски лектории.  

4. Индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовна 
посещаемост на училище; 

5. Развитие на форми на родителски мониторинг на качеството на образование 
във включените училища и други форми на родителско участие 

6. Организира дейността на Центъра за развитие на общността (ЦРО) и 
поддържа технически и административно Центъра и местните екипи за 
въздействие. Центърът за развитие на общността е базирана в 
общността услуга, която Център Амалипе развива през последните 8 
години, за промяна и повишаване капацитета на местната общност 

 



Основни задължения - II 

7. Подсигурява включването и ефективното участие на местната ромска 
общност в дейността на ЦРО, вкл. участието на ромските жени, младежи и 
неформалните ромски лидери 

8. Организира клубове по интереси, клубове за професионално развитие и 
други форми за подкрепа на самоорганизацията на общността, 
професионалното и личностното развитие на нейните членове и защитата 
на лицата в риск; 

9. Организира – съвместно със съответните институции - кампании за 
превенция на отпадането от училище, кампании за превенция на ранните и 
насилствените бракове, кампании за превенция на изоставянето на деца в 
институции, кампании за повишаване на образователното ниво и др.; 

10. Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на 
първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, 
посредничество; 

11. Изготвя оценка на потребностите и индивидуален план за работа по всеки 
конкретен случай. Води необходимата документация; 

12. Информира местната общност за образователни, здравни и социални 
услуги, предлагани на територията на общината; 

 



Основни задължения - III 

13. Улеснява процеса на комуникация между местната общност и хората, 
работещи в институциите; 

14. Съдейства на учителите и ръководството на училището за привличане и 
задържане на децата в училище, вкл. за изпълнение на училищни 
програми за превенция на отпадането, за организиране на родителски 
клуб / училищно настоятелство / училищен съвет с участието на ромски 
родители; 

15. Подпомага формиране на положителна нагласа в родители и деца към 
учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците към 
училищната среда; 

16. Осъществява трайно сътрудничество между родителската общност и 
училището и подпомага активното включване на родителите в 
училищния живот; 

17. Работи с децата и техните семейства относно мотивиране за редовно 
посещаване на училище и продължаване на образованието в по-горен 
етап; 



Основни задължения - IV 

13. Улеснява процеса на комуникация между местната общност и хората, 
работещи в институциите; 

14. Съдейства на учителите и ръководството на училището за привличане и 
задържане на децата в училище, вкл. за изпълнение на училищни 
програми за превенция на отпадането, за организиране на родителски 
клуб / училищно настоятелство / училищен съвет с участието на ромски 
родители; 

15. Подпомага формиране на положителна нагласа в родители и деца към 
учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците към 
училищната среда; 

16. Осъществява трайно сътрудничество между родителската общност и 
училището и подпомага активното включване на родителите в 
училищния живот; 

17. Работи с децата и техните семейства относно мотивиране за редовно 
посещаване на училище и продължаване на образованието в по-горен 
етап; и др. 



Кой може да бъде образователен медиатор? 

 Да е част от местната общност (обръщайте внимание и спазвайте груповите 
специфики) 

 Да е разпознаваем 

 Да е приет от общността 

 Да притежава уменията да работи с хора и да ги предразполага; да спечели 
доверието им 

 Той/ тя трябва да познава местната ромска общност, нейните културни 
особености и да владее нейния език. 

 Ако има възможност е добре да бъдат назначени медиатори и от двата пола (в 
общността продължава да има специфично мъжки и специфично женски теми 

Препоръчително е: 

 Да има средно образование. Целта е да се стимулират хората, които имат по-
високо образование и да се отправи посланието, че образованият човек по-
лесно си намира работа. Не навсякъде обаче може да се намери човек със 
средно образование, а дори и да има такъв, не винаги той е най-подходящият. 
Преценете според общността, с която работите и капацитета, който 
имате на местно ниво 



Как е организирана работата на 
образователния медиатор 

 Код по НКПД  5312-3004 

 Следва Длъжностна характеристика. Център Амалипе има 
разработена такава, която ползва длъжностната характеристика, създадена от 
МОН, доразвита и дообогатена от практическия опит на терен. ЦМЕДТ 
Амалипе ще я предостави на училищата част от мрежата „Всеки ученик ще 
бъде отличник“ 

 Изготвя месечен план за работата си, която включва посочените по-горе 
задължения 

 Поддържа профили на случаите, по които работи 

 Изготвя протокол за посещенията на терен 

 Изготвя месечен отчет 



За повече информация 

 Център Амалипе – Велико Търново 

 office@amalipe.com, amalipe.edu@yahoo.com 

 www.amalipe.com  

 062/600-224 
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