Mednarodna konferenca šolske in vrstniške mediacije
Mediatorji O.Š. Rače smo se v sredo, 12.10. 2011, udeležili Mednarodne konference šolske in vrstniške mediacije, ki je potekala v O.Š. Rečica ob Savinji.
Učenci, vrstniški mediatorji 12-ih osnovnih šol so sodelovali v delavnicah, se družili z vrstniki in izmenjali svoje izkušnje, vzporedno pa je potekala konferenca za
šolske mediatorje.
Iz naše šole se je konference udeležilo 6 učencev, saj je bilo število mest vrstniških mediatorjev omejeno.
Mnenja udeležencev :
Žan: Dobil sem veliko, veliko novega znanja o mediaciji. Aktivno smo sodelovali in zelo sem zadovoljen, da sem šel lahko poleg. Navdušen sem nad mediacijo in
jo bom uporabljal tudi kasneje, v svojem poklicu, ko bom učitelj ang. jezika.
Lana: Zelo mi je bilo všeč, da smo bili v delavnicah pomešani učenci iz vseh šol, ne le naše in smo tako dobili veliko novih prijateljev. Zelo sem se zbližala s
štirimi dekleti. Zanimive so bile igre in načini razdeljevanja v skupine ( npr. po velikosti dlani). Danes sem tudi videla, da sem se skozi izobraževanje za vrstniške
mediatorje na naši šoli, veliko naučila.
Kaja: Super je bilo. Poleg iger smo tudi vadili mediacijo in se pogovarjali, o tem, kako je potekalo usposabljanje. Predlagam, da bi se šli prihodnje leto npr. kam
kopat ali pa na tabor ali mediacijski vikend.
Zoja: Bilo bi je zelo všeč. Bilo je podobno kot na našem izobraževanju. Malo mi je bilo nerodno, saj so bili vsi starejši. Neki iz Koroške so bili tako zgovorni.
Sodelovala sem v igri vlog, enkrat kot mediantka, drugič kot mediatorka. Bolj sem uživala v drugi vlogi.
Špela:Bilo mi je ful fajn, saj smo se družili z ostalimi. Program je bil dobro pripravljen. Podobno je bilo našim delavnicam in ravno tako zanimivo. Zelo so mi bile
všeč spoznavne igre, pa tudi igre vlog.
Zala:Vaditelji oz. učitelji so bilo ful fajn. Med seboj so se veliko prepirali, saj so nam želeli prikazati različne načine odzivanja v konfliktih. Z nekaterimi udeleženci
smo si izmenjali naslove in si že dopisujemo po face booku.

