SZKOŁA MŁODYCH MEDIATORÓW
ZASTOSOWANIE MEDIACJI W SZKOLE W RAMACH PROGRAMU
BEZPIECZNY KRAKÓW – BEZPIECZNA SZKOŁA

Czym jest mediacja?
Mediacja jest jedną z metod rozwiązywania sporów, której celem jest znalezienie takiego
rozwiązania sytuacji konfliktowej, które będzie w pełni zadowalające dla wszystkich
uczestników powstałego konfliktu. Mediacje, prowadzone w obecności osoby trzeciejneutralnego i bezstronnego mediatora – pozwalają jej uczestnikom określić kwestie sporne,
zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań oraz zawrzeć
satysfakcjonujące porozumienie.
Mediacje mogą być prowadzone w różnych spornych kwestiach takich jak: sprawy
rozwodowe, alimentacyjne, o podział majątku, związane z opieką nad dzieckiem po
rozwodzie, konflikty między rodzicami a dziećmi, pomoc w uzgodnieniu opieki nad osobami
starszymi, niepełnosprawnymi, a także o zniesienie współwłasności, dział spadku, ponadto
w sprawach nieletnich, karnych, pracowniczych, gospodarczych oraz oświatowych.
Czym jest mediacja w szkole (mediacje rówieśnicze)?
Wprowadzenie mediacji do szkół powoduje, że rówieśnicy samodzielnie uczą się
rozwiązywać spory i konflikty między sobą.
Uczniowie w praktyczny sposób uczą się, jak radzić sobie ze sporami w atmosferze szacunku,
tolerancji i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.
Mediacja rówieśnicza – jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na
terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, w obecności mediatora rówieśnika.

Przykładowe sprawy do mediacji rówieśniczej:
• ośmieszanie rówieśników ze względu ma ich wygląd, ubranie, pochodzenie, stan
zdrowia czy zachowanie
• konflikty z naruszeniem nietykalności cielesnej nie wymagające leczenia szpitalnego
i nie wiążące się z kosztami leczenia
• obrażanie członków rodziny rówieśników
• obraźliwe wpisy w mediach społecznościowych
• kradzieże, zniszczenie cudzej własności i czasowe przywłaszczanie mienia
• odrzucanie tj. nie dopuszczanie do prac i/lub zabaw w grupie
• bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami
Etapy wprowadzenia mediacji rówieśniczej w szkole:
1.

Przeszkolenie kadry pedagogicznej, w tym przygotowanie i wybór opiekunów
mediatorów rówieśniczych

2.

Zapoznanie uczniów z ideą mediacji

3.

Zapoznanie z ideą mediacji rodziców uczniów

4.

Przeszkolenie mediatorów rówieśniczych

5.

Utworzenie Szkolnego Klubu Mediatora

6.

Prowadzenie działań wzmacniających mediatorów rówieśniczych i ich pracę

Zalety mediacji rówieśniczej:
Konflikt oddany w ręce uczniów sprawia że stają się oni odpowiedzialni za jego rozwiązanie.
Młodzi ludzie przejmują odpowiedzialność za własne postępowanie, rozwijają umiejętności
komunikacji oraz rozwiazywania sporów i konfliktów. Mediacja wśród uczniów cieszy się
dużym uznaniem. Mediacja wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw moralnych,
postaw tolerancji czy systemu wartości.
Projekt Szkoła Młodych Mediatorów jest realizowany w ramach Programu Bezpieczny
Kraków i finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Realizatorem Projektu jest Fundacja Rodzina Plus

