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ИНФОРМАЦИЯ 

по НП”Квалификация”, модул ”Мобилности за посещение на училища с кабинети за 

медиация и развита IT структура” 

Мобилност на екип от учители от СУ”Свети Климент Охридски”-гр. 

Симеоновград в град Сливен от 14.11.2018 до 15 11.2018 год. 

Цел на мобилността – посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT 

структура по НП „Квалификация” 

Участници в мобилността: 

Теодоринка Иванова-директор; 

Грозданка Пенева – главен учител; 

Евгений Гатев – старши учител; 

Недялка Филипова – старши учител; 

Милена Ганева – Старши учител. 

Екипът беше посрещнат от директора, педагогическия съветник и група ученици  на 

ПГИ „ Проф. д-р Димитър Табаков” в гр. Сливен на 15.11.2018 г. Заедно с екип на НУ 

„Отец Паисий” от гр.  Харманли разгледахме кабинета на педагогическия съветник, 

компютърните кабинети, модерното обзавеждане на училището и кабинета по 

медиация. Английският двор предлага алтернативен начин за провеждане на различни 

дейности по интереси на клубовете. В училището функционира  училищното радио 

като  подходящ начин за правене на съобщения и излъчване на програми във всяка 

класна стая и кабинет. Училището разполага с две мрежи WI FI –за учители и за 

ученици, два доставчика на интернет и четири устройства за видео наблюдение в 

стаите. 

Присъствахме на  презентации, изготвени от директора на гимназията, педагогическия 

съветник, учителя по IT и ученици. Запознахме се с дейността на училищния парламент 

и неговите инициативи: организиране на благотворителни базари, срещи с видни 

общественици, сценични изяви. Със  събраните средства от тях се подпомага 

училището с оборудване: закупена е интерактивна дъска на стойност 6000 лева, която е 

поставена във фоайето на училището и се използва по различни поводи от учениците. 

Организират се много екскурзии, изнесени обучения по медиация и практически 

занятия по проекти по Програма Еразъм+ . Отличниците и изявените таланти се 

поощряват  при връчване на дипломите на годишния концерт на училището . 

Най-интересна беше работата на учениците – медиатори, които представиха три казуса 

под формата на сценки. Педагогическият съветник  на училището  представи добри 

практики с участието на ученици за разрешаване на конфликти. След това учениците 

демонстрираха как те се справят с подобни конфликти. 



 В резултат на изнесената информация ПС на СУ”Свети Климент Охридски” на 

10.12.2018г. обсъди възможността за използване на ученици – медиатори за разрешаване 

на конфликти. Класните ръководители по паралелки ще проведат срещи, на които да 

бъдат определени ученици-медиатори по класове. Те ще бъдат обучени за възможностите 

за преодоляване на агресивното поведение в училище и разрешаване на конфликти, ще 

бъде оформен кабинет  по медиация. 

 

 

 


