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INTERESNA DEJAVNOST MEDIACIJA
Mediatorji zadovoljni zaključujemo šolsko leto 2013/2014. Uspešno smo uresničili vse cilje, ki smo si jih
zadali v začetku šolskega leta.
V septembru je usposabljanje za vrstniške mediatorje zaključila druga skupina učencev. 18 učencev od
6. do 9. razreda je v juniju in septembru 2013 opravilo 20 ur šolanja, kjer so se naučili veščin komuniciranja
in vodenja pogovora in se pridružili petim, izkušenim vrstniškim mediatorjem.
Skupaj smo se zakadili v delo, iskali primere sporov med vrstniki, da smo lahko hkrati vadili in pomagali
pri reševanju sporov. Vsakih 14 dni smo se srečevali na supervizijah, kjer smo pregledali potek dela in si
nudili medsebojno podporo.
V mesecu oktobru smo se udeležili 3. srečanja šolskih in vrstniških mediatorjev Slovenije, ki se je odvijalo
na OŠ Borci za severno mejo v Mariboru. Sodelovali smo na blogarski, novinarski, animacijski, voditeljski,
stripovski, cirkuški, bobnarski delavnici in okrogli mizi ter se družili z učenci mediatorji z dvaindvajsetih
ostalih šol.
Januarja smo odšli na dvodnevni tabor na dom Škorpijon, Sv. Duh na Ostrem vrhu. Ob druženju, igri
pantomime in vožnji s pležuhi smo pripravili štiri delavnice za starše učencev OŠ Rače.
Delavnice z naslovi Konflikt, Aktivno poslušanje, Čustva in Mediacija smo izvedli 1. aprila v popoldanskem
času. Vodili so jih vrstniški mediatorji. Starši, ki so se delavnic udeležili so bili z videnim in doživetim zelo
zadovoljni. Vrstniški mediatorji so bili po uspešno izvedenih delavnicah polni adrenalina in samozavesti,
mentorji pa smo čutili veliko zadoščenje, ko smo videli kako suvereno so učenci prikazali znanje
komunikacijskih veščin.
V tem šolskem letu smo izvedli več kot dvajset vrstniških mediacij ter vsaj 40 učencem pomagali pri
razreševanju manjših ali večjih medsebojnih sporov in veliko število mediacij, ki smo jih izvajali šolski
mediatorji.
V šol. letu 2014/2015 načrtujemo znanja strpnega reševanja sporov prenesti na najmlajše, prvo triado in
vrtec. Pripravili bomo predavanje za vzgojiteljice, vrstniški mediatorji pa bodo skozi odigrano igro otrokom
prikazali tehniko mirnega reševanja sporov. Z namenom priprave igre in predavanja se bomo zopet

odpravili na dvodnevni tabor. Vsakih štirinajst dni se bomo srečevali na supervizijah, kjer bomo vadili
tehnike in utrjevali svoje znanje iz mediacije.
V šolskem letu 2012/2013 smo šolski mediatorji v okviru te interesnih dejavnosti opravili 161 ur
neposrednega dela z učenci, v tem šolskem letu pa 130 ur. Zaradi vsakoletnega presežka ur, ki jih
opravimo v okviru interesne dejavnosti, predlagamo, da se nam poveča število ur in sicer iz 20 na 30 ur
za posameznega izvajalca.
Zaradi odsotnosti Anite Golavšek bomo v šol. letu 2014/2015 mediacijo vodili štirje šolski mediatorji.
Prosimo, da se za prihajajoče šolsko leto načrtuje povečanje števila ur interesne dejavnosti Mediacija iz
100 na 120 ur.

Rače, junij 2014
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