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MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

w Szkole Podstawowej nr 45 
im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

Wdrażane zgodnie ze 
standardami Rzecznika Praw Dziecka



CZY  JEST 

MEDIACJA?
KI  JES  

MEDIATOR?

JAKI  SĄ ZALETY MEDIACJI?

JAK 

PRZEBI A 

MEDIACJA?

Czym jest mediacja?



Jak działa mediacja?

JEST TO
MISJA DOBREJ WOLI



Czym jest mediacja?

Dobrowolna rozmowa stron 
znajdujących się 

w konflikcie
 w obecności bezstronnej i neutralnej 

trzeciej osoby 
- MEDIATORA  



Czym jest mediacja?

MEDIARE 
w języku łacińskim oznacza 

„być w środku” 



Jaki jest cel mediacji?
Celem mediacji jest pomoc zwaśnionym 
stronom w dobrowolnym osiągnięciu 

ich własnego wzajemnie 
akceptowanego porozumienia 

w kwestiach spornych.



MEDIACJA
Mediacja koncentruje się 
na rozwiązaniu problemu, 

a nie na wskazaniu winnego 
Daje więc szansę na rozwiązanie 
satysfakcjonujące obie strony, 
na wypracowaniu korzystnej 

dla obu stron konfliktu.



MEDIACJA
Strony będące w sporze 

i uczestniczące w mediacji mogą przedstawić 
zdarzenie z własnej perspektywy. 

Powiedzieć drugiej stronie 
o własnych odczuciach , interpretacji jej 

zachowania i uczuciach,
 jakie to zachowanie wzbudziło.



MEDIATOR

Zadaniem mediatora 
jest wsparcie stron 

w osiągnięciu porozumienia.  



MEDIATOR
  Kto może być mediatorem: 
  *Nauczyciel – mediator
 *Mediator Rówieśniczy, czyli uczeń      
         nazywany  w języku fachowym                                                
                                        peer-mediatorem.
 PEERS to rówieśnicy lub osoby  na podobnej pozycji.

       

 



Kim jest 
MEDIATOR RÓWIEŚNICZY

To uczeń, który przede wszystkim:
- cieszy się autorytetem wśród kolegów 
- nauczyciele darzą go zaufaniem 
- reprezentuje wartości respektowane przez 
szkołę 
- posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie 
mediacji 



Kim jest 
MEDIATOR RÓWIEŚNICZY

- stale doskonali swoje umiejętności 
- jest otwarty na ludzi i ich odmienność 
- stara się nie posługiwać stereotypami w swoim 
postrzeganiu świata 
- szanuje innych, niezależnie od poglądów i wartości 
jakie    wyznaje 
- w swoim życiu stara się rozwiązywać konflikty bez 
przemocy 



MEDIACJA w SZKOLE
Mediacja w szkole 

jest prowadzeniem pertraktacji 
w przypadku konfliktów między 

dwoma lub więcej uczniami, którzy 
nie potrafią się ze sobą porozumieć.  



MEDIACJA W SZKOLE
* Uczestnictwo uczniów  
    w mediacji jest dobrowolne.
*  Treść mediacji jest poufna.
*  W trakcie mediacji wykluczone 
   są kary ze strony rodziców 
   i szkoły.



CEL  MEDIACJI 
RÓWIEŚNICZEJ

 Celem mediacji jest wypracowanie 
takiego rozwiązania, w którym 
mamy do czynienia z dwoma 
zwycięzcami – brak tutaj 

przegranych



Efekt Końcowy Mediacji
 Mediacja kończy się pisemnym 

utrwaleniem rezultatów. 
Zawierają one między innymi 

przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie, 
albo też ofertę rekompensaty strat i 

wyrządzonych szkód. 



Mediacja rówieśnicza ma sens, 
gdy:

 * konflikt dotyczy tylko uczniów,
 * uczestnikami mediacji są uczniowie
 * mediator – nauczyciel ma  pewność, że  
   zostanie utrzymana równowaga stron i nikt 
   nie będzie dominował,
 * konflikt, którego mediacja dotyczy 
   wydarzył się niedawno i można znaleźć jego 
   rzeczywiste przyczyny.



Etapy mediacji

Spotkanie mediacyjne składa się 
z kilku etapów, 

które następują po sobie.



I.
Prezentacja stanowisk przez strony konfliktu            

„Co chciałbyś powiedzieć?”

Parafraza mediatora



II.
WYJAŚNIENIE

Co chcecie sobie wyjaśnić?
Co jest dla was ważne?

WENTYLACJA



III.

RO OWY I DY ID AL E
„Czy mógłbyś przedstawić 

swoje propozycje 
drugiej stronie 

na wspólnym spotkaniu?”



IV.
  
   

Co chciałbyś 
         dodać?                Co jest dla ciebie ważne 
                                             w tym konflikcie?
                                                   Dlaczego?
Jakie masz  propozycje ugody?

                 

             KLARYFIKACJA



V.
     ”W przeszłości”
                               „W przyszłości?”
             „Teraz”

                 
Testowanie 

Propozycji Ugody



VI.
     Podsumowanie
  *  Przypomnienie areny konfliktu
  * Przedstawienie faktów
  * Zestawienie interesów i oczekiwań stron
  * Jakie macie propozycje, aby chroniąc   
    swoje  wartości osiągnąć …….
                              POROZUMIENIE…….



VII.
  Negocjacje warunków 

ugody przez strony
  Mediator jest pasywny – 
notuje i zestawia propozycje stron. 
Przestrzega procedury mediacji.



VIII.
  UGODA 

 Projekt ugody wypracowany 
przez strony.

W ugodzie nie może się znaleźć nic, 
na co obydwie strony nie wyrażą zgody.



IX.
  

PODPISANIE UGODY
 

 Ugodę podpisują strony 
i mediatorzy



Kiedy do mediacji?
  

Lista spraw do mediacji rówieśniczych:
  • Plotkowanie, obmawianie;      
  • Wywyższanie się nad innymi;
  • Obrażanie słowami;        
   • Wyśmiewanie, drwienie;
  • Dokuczanie słabszym;    



Kiedy do mediacji?
  

Lista spraw do mediacji rówieśniczych:
 • Zazdrość;  • Przezywanie ;                       

• Niszczenie cudzej własności;
   • Ingerowanie w cudzą własność ;   
   • Odrzucanie np. niedopuszczanie do  
     wspólnych gier i zabaw;         
   • Obrażanie w Internecie
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