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УЧИЛИЩНАТА МЕДИАЦИЯ – 
АЛТЕРНАТИВЕН ПОДХОД ПРИ 

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Медиацията (посредничество – б.ред.) е процес на управ-
ление на конфликти и разпределение на отговорности между 
засегнатите страни. Тя позволява изграждането на нови моде-
ли на комуникация и автономност. Медиацията е въведена в 
Европа в края на 80-те години.

Медиацията е лабораторията, в която хората се опитват да 
подновят договора за взаимодействие и съвместни дейности при 
пълно уважение на достойнството и чувствата на съответната стра-
на – договор, който обединява техния избор, отговорности и нови 
планове за бъдещето.

Медиацията е начин да преодолеем конфликта с помощта на 
трето неутрално лице – медиатор (посредник), който подпомага 
страните при взимане на решението, без да налага своето собстве-
но виждане. Медиаторът се фокусира върху страните по конфликта. 
Той не заема тяхното място и не решава спора вместо тях. Те сами 
трябва да намерят решение на проблема си.

Медиацията е процес на научаване. Тя дава възможност да 
бъдеш разбран и да разбираш другия. Тя дава на страните нови въз-
можности и осигурява пространство за разглеждане на конфликта.

Медиацията предлага неутрална територия, където засегнати-
те страни може да говорят за своите чувства, да се изслушат взаимно 
и да се опитат да разберат какво се случва и какво ще се случи.

СОЦИАЛНАТА МЕДИАЦИЯ

Социалната медиацията се прилага в различни социални 
сектори, като изключим областта на семейните въпроси. Тя 
съществува в повечето европейски страни.
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Ето някои примери:
В училище: помага на децата да се справят с проблеми като тор-

моз над по-слабите и други форми на агресия, които често се срещат 
сред учениците. Прилага се понякога и в отношенията ученик–учи-
тел и учител–учител. В процеса на училищна медиация все по-често 
се привличат и родителите.

На работното място: допринася за решаване на разногласия и 
спомага за приемането на нови работници със специфични потреб-
ности (напр. инвалиди).

В обществената администрация: улеснява връзките между 
гражданите и услугите, предлагани чрез публичната администра-
ция, като създава набор от специални правила и регулации (напр. в 
органите на Европейския съюз има специален отдел за медиация).

В здравното обслужване: подобрява компетентността на граж-
даните за тяхното здравно състояние, особено когато трябва да взе-
мат важни решения, засягащи тяхното или на техните близки здраве 
(напр. в областта на педиатричната онкология).

В областта на урбанизацията: засяга темите за урбанистична-
та сигурност, младежката престъпност, жертвите на престъпления. 
Целта е да се погледне на проблемите като отговорност за всички, а 
не да се опростяват нещата до схемата “ченгета и крадци”.

В социалната област – интеркултурална медиация: насърчава 
интеграцията на имигрантите и запознаването им с културата на но-
вата страна и нейните гражданите.

В областта на престъпността: търси алтернативни решения на 
наказанието, особено за малолетните. Популяризира програми за 
компенсация на нанесените вреди и причиненото страдание.

Училищната медиация е важна част от социалната медиация 
и значението й нараства с развитието на социалната компетент-
ност на “заинтересованите страни” в системата – учители, роди-
тели и ученици.

ПРИНЦИПИ НА МЕДИАЦИЯТА
 ¾ Доброволност и равнопоставеност

Страните имат равни възможности за участие в процедурата по 
медиация. Те участват в процедурата по своя воля и може по всяко 
време да се оттеглят.
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 ¾ Неутралност и безпристрастност

Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение на 
спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по 
взаимно съгласие на страните.

 ¾ Поверителност

Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участни-
ците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички 
обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в 
хода на процедурата.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА МЕДИАЦИЯ
 ª Улеснява диалога на страните в конфликта;
 ª Позволява преразглеждането на проблемите, произтичащи 

от взаимодействията ученик–ученик, ученик–учител и др.;
 ª Валидизира интересите и потребностите на страните в кон-

фликта;
 ª Търси общия фокус на интересите при вземане на решения.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИАТОРА
Медиатор може да бъде само дееспособно лице, което отговаря 

на следните изисквания (според закона за медиация):
1. не е осъждано за престъпления от общ характер;
2. завършило e успешно курс на обучение за медиатор;
3. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
4. има разрешение за постоянно пребиваване в Република Бълга-

рия, ако лицето е чужд гражданин;
5. вписано е в Единния регистър на медиаторите към министъра 

на правосъдието.
Обучение на медиатори може да извършват организации, одо-

брени от министъра на правосъдието, които разполагат с необходи-
мите специалисти, квалифицирани в медиацията.

Обучението на медиатори се провежда в рамките най-малко на 
60 учебни часа и включва теоретична и практическа част. Практиче-
ската част е поне половината от учебните часове.
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За училищната медиация в България тепърва ще се разработват 
критерии.

Според нас медиаторът трябва да бъде подготвен както за пси-
хологическите страни на ситуацията (чувство за отхвърленост, не-
сигурност, търсене на самостоятелност, желание за отмъщение, 
властова и емоционална обвързаност и др.), така и за социалната и 
юридическата реалности. Следователно медиаторът е професионал-
но подготвен по психо-социални и юридически въпроси. Той може 
да произлиза от различни професионални области (социален работ-
ник, психолог, брачен съветник, юрист и др.) и/или да е посещавал 
системно специфични тренинги, преди да е бил обучен в медиация. 
Когато действа като медиатор по даден казус, той не намесва другите 
си професионални специалности. Например индивидуалният пси-
хотерапевт или консултант не може да бъде медиатор между двамата 
родители, без да се поставя под въпрос неговата безпристрастност. 
Той е или само психотерапевт, или само медиатор.

При практикуването на професията медиатор лицата трябва да 
спазват етичния кодекс, който установява етиката и правилата на 
професията.

Работата с добро качество изисква медиаторите да проверяват 
системно изпълнението на своята дейност (вж. Приложения 1 и 2).

РОЛИ И ФУНКЦИИ НА МЕДИАТОРА  
ПО ОБЛАСТИ

1. Процес и структура на медиацията
 ª Развива нагласа, която улеснява помирението;
 ª Определя рамка и структура;
 ª Улеснява процеса на медиация.

2. Комуникация
 ª Улеснява комуникацията;
 ª Изяснява възприятията;
 ª Неутрализира негативното и повтарящото се поведение;
 ª Дава информация.

3. Преговаряне
 ª Подпомага изграждането на нагласи за водене на преговори;
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 ª Подпомага изразяване на мнение и разглеждане на алтер-
нативи;

 ª Улеснява постигането на промени в позициите на участни-
ците, без те да губят собствения си облик;

 ª Довежда страните до сключване на взаимно споразумение.

РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И МЕДИАЦИЯ
Конфликтите са неизменна част от общуването между хората. От 

една страна, те са сблъсък на идеи, интереси, ценности, убеждения, 
а от друга – шанс за промяна и развитие. Медиацията като алтерна-
тива за разрешаване дава възможност да се преодолеят негативните 
последствия от конфликта и да се акцентира върху възможностите 
за развитие.

Примери за негативни реакции при сблъскване  
с конфликт:

1. Насилие.
Прибягване до устно или физическо насилие за уреждане на 

конфликт.
2. Бягство.
Затваряне в себе си или напускане на мястото, за да се избег-

не конфликта.
3. Подчинение.
Отстъпване пред желанията на другия и/или отказ от собст-

вените желания.
4. Отнасяне.
Опит да се въвлекат други хора, които да уредят конфликта 

вместо съответното лице.

Примери за трансформиране на конфликтите:
1. Отлагане.
По взаимно съгласие се решава обсъждането на даден проб-

лем да се отложи за по-подходящ момент.
2. Разсейване.
Отклоняване вниманието на страните, за да се разсее напре-

жението, породено от проблема.
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3. Изоставяне.
Преминаване към друго нещо, когато проблемът не може да 

се разреши.
4. Преувеличаване.
В ролева игра лицата интерпретират ситуацията, като я пре-

увеличават.
5. Хумор.
По хумористичен и конструктивен начин се освобождава 

гнева, породен при конфликта.

Примери за разрешаване на конфликти:
Активно изслушване.
Единият човек изслушва, разшифрова посланието на другия 

и отразява казаното, за да се увери, че добре го е разбрал.
1. Обяснение.
Всеки обяснява личната си позиция по конфликта, без да за-

плашва другия.
2. Извинение.
Човек казва, че съжалява, без обаче да се обвинява, че е сгре-

шил.
4. Редуване.
Всеки се възползва от желаните предимства по ред.
5. Поделяне.
Решение за поделяне, за да се извлече взаимна полза.
6. Случайност.
Разрешаване на конфликта чрез теглене на чоп.
7. Компромис.
Страните се отказват поравно от някои от изискванията си, 

за да стигнат до решение, приемливо и за двете.
8. Преговори.
Всеки излага личната си позиция по конфликта и след това се 

обсъждат възможните решения.
9. Разрешаване на проблема без губещ.
Идентифицират се целите и нуждите от едната и от другата 

страна и заедно се определят начините за тяхното задоволяване.
10. Медиация.
Консултация с трето лице за изясняване и уреждане на слож-

на или твърде напрегната ситуация.
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В този ред медиацията е най-ефективната форма за разрешава-
не на конфликт, ако не се осъществят двустранните преговори и не 
може да се разреши проблемът без губещ.

ТРИ ВАРИАНТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Двамата губят Единият губи,  
другият печели Двамата печелят

Какво се случва:
Физическо или вер-
бално (словесно) на-
силие от страна на 
двамата партньори.

Какво се случва:
Единият прила-
га физическо или 
вербално насилие; 
другият не се про-
тивопоставя или го 
напуска.

Какво се случва:
Нито един от двама-
та не наранява дру-
гия физически или 
психически.
И двамата изразяват 
чувствата и мислите 
си по отношение на 
конфликта.
И двамата показват, 
че слушат другия.
И двамата предлагат 
едно или няколко ре-
шения и ги адапти-
рат към нуждите си.

Конфликтът не е 
разрешен:
•	Ситуацията е още 

по -н а п р е г н ат а , 
отколкото в нача-
лото.

•	Страните не се 
уважават взаимно.

•	Страните не ува-
жават и себе си.

Конфликтът е раз-
решен, но:
•	 Страните не се 

уважават взаимно.
•	Страните не ува-

жават и себе си.

Конфликтът е раз-
решен:
•	Много често чрез 

компромиси.
•	Страните се уважа-

ват взаимно.
•	Страните уважават 

и себе си.
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Подход на гледните точки

 ª Не е добра идея да се търсят бързи решения, без да се изясни 
проблемът и без да се направят необходимите пояснения;

 ª Чрез започването от интерсите, нуждите, вярванията и 
ценностите се създава пространство, което участиците мо-
гат да споделят с по-голяма вероятност;

 ª Диалогът трябва да се насочва и води в позитивен стил и да 
се търси ситуация от типа “печеля – печелиш”.
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Участник 1
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Възприятие 
(вярвания, ценности) 

Какво искам? 

Защо го искам? Защо го искам? 

◙ Позиция 
 

Участник 2
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Училищната медиация се движи от позициите на спорещите 
страни към търсене на съвместни решения. При нея се следва логи-
ката “от различието – към общото”, като водеща е нагласата “аз пече-
ля – ти печелиш”.

СТЪПКИ В ПРОЦЕСА  
НА УЧИЛИЩНА МЕДИАЦИЯ

№ Стъпка Съдържание

1 Въвеждаща 1. Представяне на участниците;
2. Обясняване ролята на медиатора;
3. Задаване на основните правила в меди-

ацията;
4. Обясняване на целите и стъпките в ме-

диацията;
5. Даване на възможност за задаване на 

въпроси.

2 Разказване на 
историята на 
конфликтната 
ситуация

1. Страните разказват за конфликта от 
своя гледна точка;

2. Историята се обобщава от гледна точка 
на двамата (събират се гледните точки);

3. Медиаторът дава израз, че разбира кон-
фликта;

4. Страните се уверяват взаимно, че раз-
бират конфликта. 
През този етап има възможност, при 
желание на страните, да се запишат 
въпросите и проблемите, които ще се 
разрешават в хода на медиацията.
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3 Откриване 
на фактите и 
чувствата в 
разказаната 
ситуация

1. Разказване на историята от общата 
перспектива на антагонистичните стра-
ни (търсене на общото);

2. Извеждане на фактите и чувствата у 
страните на преден план;

3. Смяна на ролите на страните;
4. Обобщаване на фактите и чувствата на 

двете страни.
Медиаторът помага, като задава въпроси 
и се опитва да преформулира проблема, 
въвеждайки друга гледна точка (перспек-
тива) по позитивен начин.

4 Генериране на 
предложения, 
решения

1. Двете страни се питат как могат да ре-
шат проблема;

2. Записват се всички предложения;
3 Обсъждат се и се отбелязват само тези 

решения, с които и двете страни са съ-
гласни.

5 Споразумение 1. Използват се решенията, приети от две-
те антагонистични страни;

2. Споразумението на страните се записва 
в техния стил на изразяване;

3. Страните подписват споразумението.

6 Проследяване 1. Обяснете как действа проследяването. 
След няколко седмици се провежда сре-
ща на страните, за да се види как работи 
споразумението;

2. Благодарете им, че са избрали медиаци-
ята и че са участвали активно.

Към стъпка 1:
 ª Установяване на достоверността на конфликта;
 ª Създаване на климат на доверие за следващите срещи;
 ª Разясняване на участниците какво представлява процесът 

на медиация;
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 ª Оценяване на отношението на страните към медиацията;
 ª Определяне на готовността за включване в процеса на ме-

диация.
Тази първа фаза се провежда в рамките на една или две срещи. 

Тя може да се илюстрира в два етапа.

І етап: Посрещане и кратко представяне.
Физически контекст: разположение на столовете във формата на 

триъгълник, поздравяване с добре дошли, обичайни поздрави.

ІІ етап: Подготвителен разговор, определяне на роли-
те, принципите и правилата.

 ª Роля на медиатора
Медиаторът обяснява на клиентите естеството на своята роля. 

Той е фасилитатор (улеснител, облекчител – б.ред.), инициатор, во-
дач, информатор, катализатор... Той е обективен и безпристрастен 
дотолкова, доколкото решенията, взети от страните, не са в ущърб на 
единия или другия участник, или против интересите на други хора.

Неговата задача е да поддържа равновесието между силите на 
всеки от участниците.

Медиаторът не налага на страните решенията, които те ще тряб-
ва да вземат.

 ª Роля на участниците
Медиаторът изброява основните принципи, установява прави-

лата на медиацията и подпомага изграждането на необходимите от-
ношения между участниците. Тези отношения се основават на опре-
делени вярвания:

1. Да се вярва, че съществуват взаимно приемливи решения;
2. Да се вярва по-скоро в сътрудничеството, отколкото в конку-

ренцията;
3. Да се вярва, че другият участник трябва да се зачита и уважава 

и има право да бъде изслушан и разбран;
4. Да се вярва, че съществуват неутрални цели над интересите 

на страните;
5. Да се вярва в обективността и честността на медиатора.
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Участниците се приканват да се запознаят с основните правила 
и по възможност да се подпишат, ако са изразили съгласие за медиа-
ция, с което се задължават да спазват основните правила за успеха на 
медиацията.(не е задължително да са подписали форма за съгласие).

Тези правила се отнасят до:
1. Климат на сътрудничество по време на срещите и уважение 

към другия;
2. Да има изслушване и преодоляване на импулса за обиди и за-

плахи;
3. Искреност и честност при установяване на фактите;
4. Приемане на другата гледна точка;
5. Поверителност на срещите;
6. Спазване на договореното време и място;
7. Постигане на съгласие относно: броя на срещите, отменянето 

им, закъсненията за сесия, провеждането на сесии заедно или 
поотделно с двете страни и др.

Неспазването на правилата може да доведе до задънена улица, 
като в резултат на това медиацията може да бъде временно прекрате-
на или приключена.

Към стъпка 2 и 3: Потвърждение на познатите факти.
Медиаторът отново повтаря това, което знае за участниците и 

ситуацията, в която се намират; информацията, получена в момен-
та на посрещане, по време на първия разговор с всекиго от тях (ако 
е имало индивидуални срещи). Това потвърждава пред страните, че 
медиаторът не прикрива тайни.

Предлагане на страните да изразят гледната си точка.
Медиаторът кани страните да участват активно в комуникация-

та. Той се опитва да събере информация за участниците и други дан-
ни, като:

 ª Кои са участниците;
 ª Дали някой от тях се е консултирал с други лица от обкръ-

жението си;
 ª Какви са въпросите, по които има съгласие, и кои са основ-

ните спорни точки между тях.
Дискусия за очакванията и позициите.
Този етап позволява да се изложат намеренията, откритите, 

скритите или все още неосъзнати конфликти между участниците 
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чрез техники за интервюиране като отворени или затворени въпро-
си, повторно формулиране, а също – използвайки смисъла на мълча-
нието. Медиаторът улеснява дискусията, като същевременно запазва 
контрол над процеса на медиация.

Тази фаза цели да излязат наяве въпроси за дискутиране. Ме-
диацията се стреми да помогне на участниците да разберат темите, 
по които има съгласие и разминавания. Задачата на медиатора е да 
определи естеството на скритите конфликти и на тези, изразени от-
крито от участниците.

Участниците често осъзнават само частта, свързана с тяхното 
несъгласие. Медиаторът помага да се хвърли светлина върху всички 
страни на конфликта – както на вътрешните, така и на външните.

В тази фаза медиаторът използва критерии за оценяване като:
 ª Произход, продължителност, естество на конфликта;
 ª Интензивност на чувствата, предизвикани от конфликта;

Тази фаза може да се разпредели на една или повече сесии и при-
ключва, когато медиаторът разбере естеството на конфликтите и це-
лите, преследвани от участниците.

Към стъпка 4: Разработване на варианти и алтернативи.
Целта на тази фаза е да предложи на участниците нови и твор-

чески решения, за да улесни разрешаването на техните конфликти.
Участниците идват на медиация с точни становища за начина на 

осъществяване на потребностите и/или интересите си. Това стано-
вище е определено от възприемане или вярване, основано на хипо-
тези за най-добрия начин за задоволяване на нуждите и желанията. 
Медиаторът трябва да “разклати” тези вярвания и хипотези по такъв 
начин, че участниците да са готови да разгледат и други начини за 
постигане на желанията си.

През тази фаза медиаторът е фасилитатор, който трябва да по-
могне на участниците да представят и разработят варианти, които 
познават и желаят. Той ги окуражава да установят приоритети по от-
ношение на спорните въпроси. Участниците могат например сами да 
изготвят списък с варианти, които желаят или са готови да предвидят.

Медиаторът има също и функцията да разработи нови вариан-
ти, които да са по-задоволителни от предишните. Той е генератор на 
идеи. Той използва “мозъчната атака” за генериране на идеи, които 
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участниците още не са разгледали. Когато даден участник не вярва, 
че представеното решение ще проработи, въвеждането на изпитате-
лен срок често е полезно предложение.

Оценяването на вариантите трябва да става съобразно опреде-
лени критерии, като:

 ª Нуждите на участниците и други лица, засегнати от реше-
нието;

 ª Проекция, отнасяща се до реалистичността на решението.
Накратко, тази фаза се характеризира с творчество и въображе-

ние. Медиаторът трябва да се включи в дискусията и да развие твор-
чески нови идеи. Той е находчиво лице, което използва своя опит, за 
да разработи идеи за нови разрешения.

Към стъпка 5: Преговори и вземане на решение.
Целта на тази фаза е да се промени природата на конфликта, да 

се преструктурира той така, че да стане по-продуктивен и да се насо-
чат участниците към решения по спорните въпроси.

Медиаторът трябва да може да идентифицира:
 ª Деструктивното и повтарящо се поведение, което пречи на 

преговорите;
 ª Възможните за участниците варианти;
 ª Възможните ползи за двете страни.

Той трябва да акцентира върху необходимостта да се разпознае 
несъгласието и да се търси неговото разрешаване чрез медиацията; 
да подпомага сътрудничеството за правене на компромиси; взимане 
на решения и разглеждане на варианти, които могат да са приемливи 
дори и ако не са взети под внимание в началото.

Медиаторът трябва да има предвид, че конфликтите понякога са 
сложни и са повлияни от спорните точки, личния стил, баланса на 
силите, преследваните цели, тактиките и стратегиите, използвани 
от участниците. Оттам важността от създаването на атмосфера на 
сътрудничество и съвместна работа.

Понякога е необходимо да се намалят до минимум проявите на 
емоционалност, тъй като това може да затрудни в значителна степен 
процеса на преговаряне.

Трябва да се отстояват общите интереси, осъществимите ползи 
и новите варианти.
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Полезни практически насоки:
 ª Започване с теми, улесняващи съвместната работа;
 ª Показване на цената и последиците от продължаването на 

конфликта;
 ª Преглед на реалността и последиците от различните ва-

рианти;
 ª Засилване на сътрудничеството, когато то се появи;
 ª Смяна на участниците при различните представени варианти;
 ª Предоставяне на възможност всеки участник да се изразява 

свободно;
 ª Поддържане на равновесие при налагане на позициите;
 ª Пряко конфронтиране, когато е необходимо, и отбелязване 

на трудностите.

Към стъпка 6: Проследяване и редакция на проекта за споразу-
мение.

Редакцията на проекта за споразумение е отговорност на меди-
атора, който по време на сесиите се е погрижил да отбележи въпро-
сите, по които има съгласие и да ги организира така, че да отразяват 
адекватно решенията, взети от участниците.

Допустима е ревизия на постигнатите договорености.
Участниците могат да предоставят споразумението на внимани-

ето на педагогическия съветник.

НЯКОЛКО ТЕХНИКИ,  
ИЗПОЛЗВАНИ ЧЕСТО ПРИ МЕДИАЦИЯТА1

Техниките, които са в помощ на медиатора, се основават на фор-
мите за ефективна комуникация между страните. Те подпомагат 
гъвкавото преминаване от разединение, през разбиране и приемане, 
към откриване на общото.

1. Активно ръководене на срещата: Поемане контрол над 
структурата и процеса; създаване на атмосфера, придаване 

1 Ървинг и Бенджамин в “Семейна медиация: Теория и практика на разрешаването 
на спорове”. Carswell:1987 прави резюме. Това е френската адаптация. Тези техники често 
се прилагат в областта на хуманитарните науки.
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на ритъм, улесняване на междуличностния обмен, прекъсва-
не на неподходящи изказвания; организиране на физическо 
пространство.

2. Задаване на въпроси: Пряко и точно задаване на въпроси; 
попълване на липсващата информация; генериране на ин-
формация, стремеж към изясняване.

3. Активно изслушване (активно слушане): Показване на ем-
патично (съчувствено) разбиране и насочване към действия; 
използване на техники за отражения, перифразиране, под-
държане на контакт.

4. Положителна конотация: Безусловно приемане на човеш-
ката личност и проявяване на уважение; разграничаване 
между личност и поведение; образно казано – прибавяне 
на плюса (способности и ресурси) към минуса (резултати-
те от конфликта): така се спазва принципът на цялостност 
(pozitum на латински означава цялото, наличното).

5. Рекадраж (прекадриране): Промяна на емоционалния за-
ряд или значение на взаимодействието; пренасочване към 
“нормализиран” и положителен вариант; реституиране (въз-
връщане) на взаимодействието в контекст, където промяната 
става възможна.

6. Обезвреждане: Вербализиране (ословесяване, обговаряне – 
б.ред.) на деструктивното поведение и отричането му по на-
чин, който да го неутрализира; идентифициране на нежела-
но поведение при предусещане на появата му.
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7. Определяне на задачи: уточняване на “практически зада-
чи”; изготвяне на бюджет; придобиване на информация, на-
миране на решение и т.н.

8. Наблюдаване: Наблюдаване на повторяемите начини на пове-
дение; изискване да се описва, а не да се оценява поведението.

9. Предоставяне на информация: Предоставяне на данни, 
пренебрегнати от клиента; улесняване използването на ре-
сурс; изпълняване на ролята на възпитател.

10. Конфронтация: Изправяне на страните пред разликата 
между това, което се говори, и това, което се прави: това е 
покана да се изследва собственото поведение.

11. Използване на метафори: Косвено убеждаване чрез анек-
дот или драматизиран разказ: деликатен намек за възможни-
те, или реалистични, промени във взаимодействието.

12. Изясняване и обобщаване: Ясно предаване на това, което 
страните са изразили; обобщаване на ситуацията за провер-
ка на разбирането й от двете страни.

НЯКОЛКО ВАЖНИ НАПОМНЯНИЯ 
ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ МЕТОДИ

I. Повторно формулиране (дели се на няколко вида):

 ¾ ОТРАЖЕНИЕ

 ¾ РЕЗЮМЕ

 ¾ ФИГУРА/ФОН

 ¾ ИЗЯСНЯВАНЕ

 ¾ ЕХО

ОТРАЖЕНИЕ: Отразява казаното, уточненото. При този вид 
повторно формулиране се използват еквива-
лентни на изказаните от страните термини: 
ефект на разбирането.
“Искате да кажете, че…”
“В крайна сметка това е…”



21

РЕЗЮМЕ: Предава същественото за темата.
ФИГУРА/ФОН: Позволява да се види по различен начин собст-

веното възприятие, да се излезе от “негативните 
безизходни положения”. Позволява появата на 
положителния образ и трансформира проблема 
(конфликта) в инструменти за положително раз-
витие.
Това повторно формулиране ще предизвика 
ефект на по-силен шок, защото дава нов смисъл 
на същите субективни данни.

ИЗЯСНЯВАНЕ Най-трудното, но и най-ефикасното. Позволява 
да се изясни и върне обратно на субекта това, 
което е казал. При това медиаторът трябва да 
прояви силна интуиция, тъй като съществува 
голям риск от изкривено и неточно тълкуване 
на казаното от клиента.
Изясняването е необходимо както за този, който 
се изразява, така и за възприятието от страна на 
другия. То е неотменна част от различни ключо-
ви етапи в процеса на медиация, тъй като само 
при яснота може да се “развържат” възлите и по 
този начин да се разбере другия, да се възстано-
ви комуникацията, да се създаде осъществимо и 
трайно разбирателство.
Изясняването позволява да се открият акценти-
те в конфликта.
Има ефект на трамплин, тъй като човек се усеща 
разбран и подкрепен.
Позволява “взаимността” на разбирателството.

EХO Пробужда съвестта и осигурява пълно изслуш-
ване.
Има ефект на огледало.
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II. Рекадраж: “връщане на кадъра”.
Рекадражът трябва редовно да се намесва в процеса на медиация.
Той позволява да се възстанови “пространството”, в което са хората.
Той позволява също отново да се доуточняват контекста и целите.

III. Комуникация.
Няколко важни правила:

 ª Говорете, говорейки за себе си, използвайте местоиме-
нието АЗ;

 ª Говорете за другиго (ако сте упълномощени);
 ª Говорете директно на човека, към когото е насочено съоб-

щението;
 ª Използвайте специфични думи и поведения;
 ª Задавайте въпроси, които не съдържат отговора, и офор-

мяйте изречения “за състояние” с потвърдителна форма.
Предложения, които може да ви помогнат да комуникирате по-

добре, когато се опитвате да разрешите даден проблем, или Какво 
могат да научат участниците в медиацията.

1. Говорете директно: при положение, че няма заплаха от фи-
зическо насилие, говорете прямо с човека, с когото имате проблем. 
Много по-ефикасно е да се проведе разговор със съответния човек, 
отколкото да се изпрати писмо, да се блъска по масата, да се отправят 
обвинения или оплаквания към всички други освен към главното за-
интересовано лице.

2. Изберете точния момент: опитайте да заговорите другия чо-
век в точния момент и си отделете достатъчно време, за да проведете 
задълбочен разговор. Не започвайте да говорите за конфликта, когато 
другият човек се приготвя да тръгва за работа, когато сте прекарали 
ужасен ден или когато сте в процес на напрегната работа. Опитайте 
да поговорите на спокойно място, където и двамата ще се чувствате 
удобно и няма да ви безпокоят, колкото и дълго да трае дискусията.

3. Подгответе се предварително: предварително помислете 
какво искате да кажете. Формулирайте ясно проблема и начина, по 
който ви засяга.

4. Не обвинявайте, не обиждайте: ако противоречите на дру-
гия, само ще засилите желанието му да не ви изслуша. Не казвайте, че 
той е отговорен за всичко, което се случва, не започвайте разговора с 
вашето мнение за това, което трябва да се направи.
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5. Давайте информация: не тълкувайте поведението на другия, 
казвайки неща като: “Нарочно препречвате пътя ми само за да ме ядо-
сате.” По-добре дайте информация какво усещате: “Когато ме обиж-
даш публично, се ядосвам, защото не мога да се защитя подобаващо.”

6. Изслушвайте: дайте възможност на другия да изкаже своята 
гледна точка във връзка с конфликта. Въздържайте се и изслушвайте, 
опитайте се да разберете какво изпитва той.

7. Покажете, че слушате: дори да не сте съгласни с това, което 
казва, кажете на другия човек, че го слушате и че се радвате да обсъ-
дите проблема с него.

8. Достигнете до дъното на проблема: след като веднъж сте за-
почнали, не пропускайте никоя страна от проблема, от вашите чув-
ства и от чувствата на другия. Не оставяйте настрана частта, която 
ви изглежда твърде “трудна” за започване или твърде “незначител-
на”. Ще достигнете до по-добро решение, ако подробно обсъдите 
всички проблеми.

9. Поработете, за да достигнете до решение: след като сте стиг-
нали до този етап на дискусията, потрудете се, за да намерите решение. 
Двама или повече души, които работят заедно, са по-ефикасни от едно-
го. Бъдете точни: по-добре да кажете “Ще пристигна десет минути по-
рано”, отколкото едно неопределено “Ще се опитам да дойда навреме”.

10. Продължете до края: договорете се през определен промеж-
дутък заедно да проверявате, че споразумението все още действа… и 
го направете!

Тези предложения може наистина да действат. Когато 
хората се уважават достатъчно и уважават достатъчно 
приятелите си и членовете на обществото при разрешаване 
на конфликтите, всички печелят!

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧИЛИЩНАТА МЕДИАЦИЯ
1. Споразумение между страните;
2. Взаимно, удовлетворяващо страните решение на конфликта;
3. Снижаване на емоционалното напрежение;
4. Очертаване на алтернативите и изясняване на ролите на 

страните;



24

5. Научаване на нови ефективни форми на комуникация и про-
мяна на гледни точки;

6. Хуманизиране на училищната среда и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Оцени своите умения като медиатор
Оцени ги по скала от 0 до 5, като имаш предвид значенията им: 

0 – не мога да преценя, 1 – не се справям, 2 – нужда от подобрение, 
3 – справям се добре, 4 – справям се много добре, 5 – владея отлично 
положението.

І. Умения за изслушване:
1. Старая се да улесня говорещия да споделя.
2. Използвам отворени въпроси, за да насърча споделянето и съ-

трудничеството.
3. Оставям говорещия да разкаже историята както той желае.
4. Поддържам разговора фокусиран върху проблемите на гово-

рещия.
5. Проявявам искрен интерес.
6. Използвам невербален език и знаци да насърча, утвърдя и да 

проявя съчувствие към говорещия.

ІІ. Умения за изясняване на проблема:
1. Очертах предисторията и контекста на ситуацията.
2. Насърчих говорещия да изясни противоречиви или неясни 

изявления.
3. Задавах въпроси, за да изясня интересите и безпокойствата на 

говорещия.
4. Задавах въпроси на събеседника си, за да говори за своите въз-

приятия, предположения, намерения.

ІІІ. Работа с емоциите:
1. Разпознавам и приемам емоциите на страните.
2. Запазвам спокойствие и посока и реагирам адекватно, когато 

се проявят силни емоции.
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3. Вземам под внимание и реагирам на показани невербални зна-
ци от страните.

ІV. Умения за обобщаване:
Обобщавам и проверявам дали съм разбрал ключови факти или 

елементи от ситуацията.

V. Умения за оценяване на паузите:
Позволявам и оценявам тишината.

VІ. Общи умения:
1. Справям се добре с външните и вътрешни разсейвания.
2. Опитвам се да бъда непредубеден, дори когато имам съмнения 

или преценки.
3. Избягвам да представям мои тълкования, планове или решения.

Обобщение:
Уменията ми като слушател:............................................................
2-3 умения, които да подобря:..........................................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ръководство за самооценка на медиатора
Работата с добро качество изисква медиаторите да проверяват 

нейното изпълнение. Това ръководство за оценка е направено да 
подпомогне надзора на медиационната практика и да послужи за 
специфични случаи.

Ръководството описва 5 важни елемента от медиацията:
 ª познаване на процеса;
 ª управление на процеса;
 ª способност за анализ;
 ª способност за емпатия;
 ª създаване на споразумения.

Всеки от тези елементи се съчетава с останалите, за да обогати 
процеса. Не бива да се пренебрегва един за сметка на друг.
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Медиацията е динамично взаимодействие между медиатор и 
участници. Присъствието на медиатора и неговото усещане за етика 
и за описаните по-горе елементи са основа на добрата му практика.

Присъствие на медиатора
Начинът, по който личните ка-
чества на медиатора (вербална 
и невербална комуникатив-
ност) влияят върху процеса.

Познаване и управление на 
процеса
Медиаторът разбира добре 
процеса и динамиката на кон-
фликта.

Етично поведение
Медиаторът следва определени 
правила за поведение и правила 
за медиационна практика, уста-
новени от законодателството.
Ценностите и принципи на ме-
диатора правят интервенцията 
кохерентна (последователна).

Медиаторът осигурява ефек-
тива рамка, която позволява 
на участниците да споделят и 
определят своето разбиране 
за проблема, справя се с риска 
“задънена улица”, развива стра-
тегии за задълбочаване на съ-
трудничеството.
Способност за анализ
Способност да открива, да тър-
си, да разбира и използва необ-
ходимата информация.
Способност за емпатия
Медиаторът установява отно-
шения с участниците и им по-
казва, че ги разбира – всекиго 
от тях, че разбира техните емо-
ции и интереси.

Установяване на споразумение
Медиаторът е в състояние да 
обобщи интересите и да насър-
чи развитието на алтернативи, 
които да послужат за приорите-
тите и на двете страни, с цел да 
се стигне до взаимно приемли-
ви решения.
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ПОЗНАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА
І. Познаване на процеса.

Поведение на медиатора:
 ª оценка дали страните са пригодни за медиация върху ос-

новата на фактори като: отношения, желание, мотивация за 
уреждане, способности да откриват гъвкави решения;

 ª задаване на въпроси за определяне кой трябва да се включи 
в процеса;

 ª информиране дали страните са запознати с процеса, дали 
знаят какво да очакват и дали осъзнават границите на 
медиацията;

 ª изграждане на стратегия за ефективно решаване на кон-
фликта;

 ª познаване как да се използват техники като слушане, изясня-
ване, фокусиране, обобщаване, създаване на алтернативи;

 ª придържане към принципа на безпристрастност.

Въпроси, върху които се набляга:
1. Разбират ли участниците процеса и начина, по който участват 

в него?
2. Какви са моите вярвания относно конфликта? С кои принципи 

и основни елементи ще работя, за да подпомогна медиацията?
3. Какво знам относно културни аспекти и аспекти, свързани с 

властта, които могат да повлияят медиацията? Кои стратегии 
ще използвам, за да се адаптирам към тези неща?

4. Как ще организирам надзора през всеки отделен етап, кои рав-
нища ще са най-трудни за мен в този случай?

ІІ. Управление на процеса.

Поведение на медиатора:
 ª установяване на рамка и провеждане на процеса, който да 

води участниците към продуктивно взаимодействие; страте-
гиите се възприемат, като се взема предвид информацията, 
дадена от страните; при установяване на рамката (сетинга) се 
взема под внимание времето, въпросите за решаване, отноше-
нията между страните и отношения между тях и медиатора;
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 ª балансиране на взаимодействията между страните така, че 
всяка страна да участва и въпросите да се обсъдят; да се 
подобри гладкото протичане на споделянето чрез активни 
намеси или паузи, когато е необходимо;

 ª създаване на климат на сигурност за споделяне и говорене 
за конфликта;

 ª насърчаване за самоопределянето на участниците и доверие-
то в тяхната способност да открият взаимноизгодни решения;

 ª управление на конфликтите; разграничаване на продуктив-
ното взаимодействие от непродуктивното; използване на 
стратегически техники, които ще позволят на участниците 
да се придържат към продуктивно поведение; способност 
да се работи, когато се стигне до положение без изход; спо-
собност да се разведрява атмосферата, като се насърчават 
страните и се използва хумор.

 ª насърчаване на страните да продължат разрешаването на 
противоречията си чрез обсъждане на възможностите;

 ª насочване към потенциални ресурси, които са извън позна-
нията на страните.

Въпроси, върху които се набляга:
1. Как ще помогна на страните да се разбират една друга? Как ще 

очертая въпросите за дискутиране?
2. Установих ли определена рамка и да се придържам ли се към 

нея по време на преговорите?
3. Кога трябва да отстъпя назад или да възприема друга роля – 

на консултант, терапевт, учител?
4. Кога да предприема интервенция? Дали съм я предприел по 

подходящо време?
5. Когато аз предприех..../описание на интервенцията/ какво 

според мен се случи?
6. Когато зададох въпроса..... защо го направих? За какво мислех 

през това време? Как реагираха страните?
7. По кое време интервенциите ми бяха полезни? Кога не бяха? 

Кога бяха вредни?
8. Кое можех да направя по по-различен начин?
9. Какво става в тази ситуация?Кои техники да приложа и стра-

тегии, за да се подобри ситуацията?
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ІІІ. Способност за анализ.

Поведение на медиатора:
 ª да има достатъчно познания по въпроса или върху типа 

конфликт, за да направлява комуникацията между страни-
те (важността на познанието на същността зависи от фак-
тори като правното определяне на случая; способностите на 
всяка страна; финансови аспекти);

 ª медиаторът информира страните за своето равнище на по-
знания в областта;

 ª изслушва страните при описване на конфликта, който ги е 
довел до медиатора;

 ª задава неутрални отворени въпроси;
 ª изяснява темите, помагайки на страните да изговорят свои-

те притеснения и интереси;
 ª определя фактите, емоционалния фон и интензитета на 

случая; определя и фокусира събеседването върху интереси 
и емоции, необходими за решаване на конфликта;

 ª демонстрира добро разбиране за това, какво е нужно, за да 
се постигне съгласие, и открива пролуки за гъвкавост;

 ª задава изясняващи въпроси, така че страните да могат да 
оценят алтернативите и да вземат ясни решения( изследва 
последствията от прилагането на различни възможности.

Въпроси, върху които се набляга:
1. Способен ли съм да помогна на страните да преговарят и да 

стигнат до ясно решение? По какъв начин съм ограничен от 
моето познание по предмета и по какъв начин моите нагласи 
ме ограничават?

2. Какво зная за конфликта на страните и други подобни случаи?
3. Каква информация на този етап ще е полезна за мен и за стра-

ните? Как да се снабдя с нея?
4. Каква е сърцевината на конфликта? Как стигнах до тази хипо-

теза?
5. Какво чух и видях преди да формулирам моята хипотеза?
6. Какви ще са по-нататъшните ми стратегии?
7. Подходът ми съгласуван ли е с моя анализ на ситуацията?
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ІV. Способност за емпатия (съчувствие).

Поведение на медиатора:
 ª уважение към участниците, изслушване на притесненията 

им и показване на разбиране на тяхната гледна точка;
 ª обобщаване и преформулиране на това, което са казали, за 

да се отразят съществените точки, без изразяване на при-
страстие;

 ª признаване на чувствата, които са изразени, и на скритите 
зад тях мотиви;

 ª демонстриране на разбиране на различни приоритети;
 ª подготовка на страните да разбират чуждата гледна точка, 

без непременно да се съгласяват с нея.

Въпроси, върху които се набляга:
1. Как да установя отношения с всяка от страните, като същевре-

менно оставам безпристрастен?
2. Как да допринеса за развитието на добри отношения по време 

на процеса между страните?

V. Установяване на споразумение.

Поведение на медиатора:
 ª по време на целия процес той подготвя страните за окон-

чателно споразумение, като изгражда по-малки споразуме-
ния; помага им да не се ангажират твърде рано с решения;

 ª поставя проблемите, за да се оценят общите интереси и да се 
признаят въпросите, по които страните са съгласни; прегру-
пира различните интереси, за да ги изясни; създава връзки 
между проблемите, за да се постигне взаимна изгода;

 ª изследва възможностите за съгласие и насърчава обмяната 
на информация, за да се разширят възможностите;

 ª насърчава развитието на различни алтернативи, които в на-
чалото не се критикуват от страните;

 ª подпомага страните да оценят възможностите, проверява 
нуждите, които всяка алтернатива посреща или не; изслед-
ва причините, поради които дадена алтернатива се приема;

 ª помага на участниците да изработят взаимно приемливо 
решение, изхождайки от алтернативите, проверява дали 
решението е завършено, цялостно;
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 ª ако имат неуспехи по пътя към общо решение, медиаторът 
показва разбиране и използва хумор, връща се отново към 
нуждите, които страните искат да задоволят, и към целите 
на медиацията, за да се открият решения, които не са при-
емливи само за едната, а за двете страни;

 ª грижи се споразумението да се напише, по начин, с който са 
съгласни и двете страни, и прецизно описва интересите и 
споразуменията, които са постигнати.

Въпроси, върху които се набляга:
1. Какво мога да направя, за да стимулирам творчество при съз-

даването на алтернативи?
2. Как могат страните да видят ситуацията от различни гледни 

точки?
3. Кои са малките съгласия, които сме постигнали по време на 

процеса, как да ги подготвя за крайното споразумение?
4. Кои са моите вярвания за важността на споразумението?
5. Ако е постигнато споразумение, дали то е взаимно приемли-

во? Цялостно? Приложимо? Дали страните имат цялата необ-
ходима информация?

6. Ако не се е стигнало до споразумение, какви са причините 
според мен? Всички елементи ли са били взети предвид? Как-
ви са причините според страните, за да не могат да стигнат до 
споразумение?

ПРИСЪСТВИЕ НА МЕДИАТОРА
Поведение на медиатора:

 ª спокойно отношение и нагласа на уважение;
 ª твърд, но насърчаващ;
 ª уважение към интимността и личните граници на страните;
 ª вяра в процеса на медиация и възможността за намиране 

на решение;
 ª ясни, директни и тактични послания;
 ª използван на вербален и невербален език, който изразява 

безпристрастност;
 ª концентриран, избягва разсейване поради вътрешни или 

външни причини;
 ª осъзнава собствените си реакции, чувства.
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Въпроси, върху които се набляга:
1. Какъв опит привнасям в процеса, как мога да се уверя, че ми-

налите ми преживявания не са ограничения, пречки?
2. Какъв отклик получавам и как да бъда по-приемащ обратната 

връзка? Реагирам ли отбранително при критика? Готов ли съм 
за медиация, във форма ли съм, за да мога да се концентрирам?

ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Въпроси, върху които се набляга:
1. Познавам ли професионалните правила за медиационна 

практика?
2. Кои са принципите и ценностите ми, които ме карат да дейст-

вам интегрирано?
3. Как ще се създаде климат на доверие?
4. Какви са моите вярвания по отношение споделянето на ин-

формация?
5. Какви вярвания имам по отношение самоопределянето? В кои 

случаи, при които, ако не съм съгласен с решенията на страни-
те, намирам, че е необходимо да говоря, и в кои – да се оттегля?

6. Как ще се справя с конфликт на ценности?
7. С кого мога да говоря, когато имам въпроси, свързани с етич-

ното ми поведение в някои ситуации? Признавам ли области 
или умения, които трябва да подобря? Вземам ли предвид об-
ратната връзка?

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма за оценка на среща по медиация
Ключ за оценка
Моля, сложете Х в колоната, която се отнася за всяко представе-

но умение.
1 – не е направен опит, не е приложено
2 – има нужда от усъвършенстване
3 – приемливо
4 – много добро
5 – изключително



33

Умение 1 2 3 4 5 Забележка

А. Изслушване и оформя-
не на историята

Задаване на неутрални, 
отворени въпроси

Невербалните знаци за 
слушане – поза, очен кон-
такти и др., са подкрепящи 
и балансирани

Признаване на емоциите и 
адекватна реакция

Очертаване на контекста и 
предисторията

Извличане не само на фа-
ктите, но и на възприятия-
та за ситуацията и един за 
другиго

Ефективно обобщаване на 
същността на историите на 
двете страни и интереси

Б. Изясняване на интере-
сите

Разкриване на надеждите 
и целите на страните за 
сесията

Помощ да се очертаят и 
изяснят конструктивно 
въпросите

Изследване на въпроси 
под повърхността
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Умение 1 2 3 4 5 Забележка

Определяне и наблягане 
на общите интереси

Очертаване на интересите, 
стоящи под изискванията 
и позициите на страните

В. Подкрепа на страните

Установяване на сигурна, 
конструктивна, подкрепя-
ща атмосфера

Показване на уважение 
към двете страни

Спечелване на доверието 
на страните

Безпристрастност или из-
разена пристрастност

Помощ на страните да 
определят своите възмож-
ности и ресурси

Позволение на страните 
сами да формулират въ-
просите си

Ефективно посочване на 
нарушени основни прави-
ла на медиацията

Г. Управление на процеса

Ако е необходимо – обяс-
нение на процеса и ролята 
на медиатора по време на 
сесията
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Умение 1 2 3 4 5 Забележка

Уважение и напомняне за 
поверителността

Ефективно управление на 
времето, особено при мно-
го ограничения

Признаване на взетите 
решения в процеса

Изграждане на споразу-
мение върху решенията, 
взети в процеса

Признаване на готовността 
на страните да продължат 
по-нататък и да дадат под-
ходящи предложения

Правене на обмислени 
избори и използването им 
по време на сесиите

Д. Работа по изграждане 
на споразумение

Наблягане и степенуване 
на отделните точки на 
споразумението по време 
на процеса

Добро познаване на нуж-
дите и интересите на всяка 
страна

Помощ на страните да 
приоритизират темите и 
интересите си, да са гъв-
кави
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Умение 1 2 3 4 5 Забележка

Направляване и насърча-
ване на комуникацията 
между страните

Помощ при развитие на 
алтернативите и тяхната 
оценка

Помощ за тестване на 
реалността по ефективен 
начин

Управление на процеса на 
записване на споразумени-
ето по справедлив начин

Е. Работа с ко-медиатор 
(втори посредник)

Дискутиране на стратегии, 
стил, предпочитания пре-
ди медиацията и по време 
на паузите

Споделяне на процеса на 
работа, балансиране с ко-
легата по време на срещата

Ефективна работа съв-
местно с ко-медиатора, 
съобразена с подхода и 
стила му

Общо: С кое съм се справил добре?
Кои области имат нужда от подобрение, усъвършенстване?






