Tabor mediacije
Mediatorji OŠ Rače smo se odpravili na dvodnevni tabor v Center šolskih in obšolskih
dejavnosti-Dom Škorpijon (Sv. Duh na Ostrem vrhu) z željo, da utrdimo znanje o
mediaciji in pripravimo delavnice, ki jih bomo izvedli v okviru kulturnega dneva.
Tabor je potekal od 12. 10. 2012 do 13. 10. 2012 pod vodstvom šolskih mediatorjev.
V petek smo se ob 8.30, z avtobusom odpeljali proti Domu Škorpijon.
Po namestitvi smo izvedli prvi sklop delavnic, se okrepčali s kosilom in nadaljevali z
delom.

V odmoru smo se pomerili v lokostrelstvu. Nekatere puščice so letele daleč mimo tarče,
a naučili smo se pravilnega držanja loka in drug drugega spodbujali, da smo iz sebe
iztisnili najboljšo zbranost in obdržali mirno roko.

Ženski del skupine – nabiralke, smo nabrale veliko vrečo kostanja, ki smo ga v večerni
megli in rosenju spekli, se posladkali z njim in med tem neutrudno klepetali.

V soboto nas je čakalo trdo delo, saj smo drug drugemu predstavili delavnice, ki smo jih
prejšnji dan pripravili. Po kosilu smo pometli in uredili sobe. Prazne vrečke čipsa so
končno romale v koš za smeti. Polni vtisov in novega znanja smo se ob 14. uri vrnili v
Rače.
V veselje nam je, da smo sredstva za izvedbo tabora pridobili iz šolskega sklada, stroške
prevoza z avtobusom OŠ Fram nam je krila Občina Rače - Fram. Tabor je bil za učence
brezplačen in se ga je udeležilo vseh devet vrstniških mediatorjev. Njihovi vtisi, zbrani z
zaključnim vprašalnikom, so bili več kot pozitivni in želijo si, da bi se lahko znova družili
in ustvarjali v sproščenem vzdušju izven šolskih sten.

Zelo smo hvaležni šoferju Zvonku, ki nas je po razmočeni cesti srečno pripeljal do Doma
Škorpijon in nazaj. Hvala vsem, ki ste se velikodušno odzvali našemu klicu po pomoči in
nam tako omogočili, da se počutimo močnejši in boljši. Z veseljem bomo svoje znanje
podelili z vsemi učenci in učitelji Osnovne šole Rače na kulturnem dnevu v mesecu
februarju.

V imenu mediatorjev OŠ Rače
Severina Pfeifer

