MEDIACIJA
ali
NASILNO REŠEVANJE KONFLIKTOV= OUT
KONSTRUKTINO IN MIRNO REŠEVANJE KONFLIKTOV = IN
Na naši šoli smo se z mediacijo spoznali v šolskem letu 2010/2011. Kolektiv učiteljev in strokovnih delavcev se je udeležil
enodnevnega seminarja, pet pa jih je nato nadaljevalo izobraževanje. Ob zaključku so mediacijo podrobno predstavili v vseh
oddelkih, na roditeljskem sestanku in izpeljali usposabljanja za vrstniške mediatorje, katerega se je udeležilo 14 učencev od
5. Do 8. razreda. Poslanstvo vrstniških mediatorjev je, da vrstnikom pomagajo pri reševanju sporov in so jim hkrati učijo
konstruktivnega obvladovanja konfliktov. Biti mediator je odgovorna in plemenita funkcija. Na šoli smo si v ta namen uredili
tudi svoj prostor, mediacijsko sobo.
Učenci in učitelji so mediacijo sprejeli za svojo. Pogosto se želijo učenci sami udeležiti mediacije ali pa jih nanjo napotijo
učitelji. Ugotavljamo, da se je v dveh letih ozračje na šoli, tudi s pomočjo mediacje, razelektrilo. Konflikti, če so le pravočasno
opaženi, občuteni se razrešijo že v začetni fazi in do pretepov, nasilja skorajda ne prihaja.
KAJ JE MEDIACIJA?
Mediacija je strukturiran in zaupen proces, kjer nevtralna oseba (mediator) uporablja veščine poslušanja in mediacijske
tehnike;
•
•
•
•
•

udeležencem v sporu pomaga določiti problem in načine reševanja problema;
pomaga pri učinkovitejši komunikaciji;
razvija empatijo med udeležencema v sporu;
pomaga udeležencema pri iskanju in izražanju lastnih rešitev;
proces mediacije je prostovoljen.

VRSTNIŠKA MEDIACIJA





Je proces, v katerem sta udeležena dva učenca, med katerima je prišlo do nesoglasja.
Oba morata biti pripravljena nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen in produktiven način.
Pomembna značilnost vrstniške mediacije je, da jo izvajajo učenci za učence.
Strokovni delavec – šolski mediator usposobi učence za vrstniške mediatorje ter koordinira izvajanje.

Koordinator presodi, katere vrste nesoglasij in težav med učenci so primerne za reševanje z vrstniško mediacijo,
katere s šolsko mediacijo oz. ali je potrebno iskati druge oblike reševanja težav.
KDAJ MEDIACIJE NE UPORABLJAMO?





Za reševanje disciplinskih ukrepov.
Nasilje ( spolno nasilje in druge oblike).
Zloraba drog.
Življenjska ogroženost.

PREDNOSTI VRSTNIŠKE MEDIACIJE so številne.
Učenci se naučijo:
 komunikacijskih veščin,
 aktivnega poslušanja,
 izraziti svoja čustva na poz. in miren način,
 konstruktivnega obvladovanja konfliktov.

