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Po co szkole mediacja?
Szko³a, jedna z wielu w Polsce. Du¿a przerwa, t³um dzieci i m³odzie¿y na korytarzu
w oczekiwaniu na lekcje. Gdzieœ znikn¹³ nauczyciel dy¿uruj¹cy na przerwie. Nagle, z koñca korytarza dobiega krzyk. Dwie dziewczyny
z II klasy gimnazjum bij¹ siê na oczach wszystkich bêd¹cych w pobli¿u. Szybko tworzy siê
kr¹g kibiców, którzy widz¹ w bójce kole¿anek
sposobnoœæ do wyra¿enia swoich frustracji
i nagromadzonych emocji. Co znamienne nikt
nie interweniuje, by rozdzieliæ bij¹ce siê dziewczyny. Wokó³ rozlega siê ha³as i nie ustaje zachêcaj¹cy do kontynuacji bójki doping grupy
gapiów otaczaj¹cych dziewczyny.
Biegnie nauczyciel odpowiadaj¹cy za porz¹dek na przerwie, jest przera¿ony tym, co widzi.
Rozdziela dziewczyny i odprowadza je do gabinetu pielêgniarki. Po drodze próbuje wyjaœniaæ
zaistnia³¹ sytuacjê, dziewczyny milcz¹. W gabinecie trwa opatrywanie ran, jedna z dziewczyn
prawdopodobnie ma z³amany nos, druga liczne
zadrapania i siniaki. Do gabinetu wchodzi dyrektor szko³y, krzyczy, wzywa policjê, pielêgniarka wzywa pogotowie, jedna z dziewczyn
mdleje.
Co siê sta³o? jak dosz³o do tej sytuacji? kiedy i gdzie powsta³ konflikt, który tak siê koñczy? Pytania pozostaj¹ na razie bez odpowiedzi. Pojawia siê pewna refleksja, a wraz z ni¹
pytanie:
Czy szko³a przygotowuje ucznia do rozwi¹zywania konfliktów?
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Szko³a dla przeciêtnego ucznia i nauczyciela,
– to teren zdobywania nowych doœwiadczeñ,
uczenia siê nowych ról spo³ecznych, próbowania w³asnych si³, budowania autorytetu, rozwijania w³asnych zainteresowañ, pasji, zdobywania wiedzy, umiejêtnoœci – mo¿na wymieniaæ
jeszcze d³ugo zadania, jakie ma do spe³nienia
szko³a.
I dobrze, jeœli z nielicznych tu wymienionych, choæ z czêœci z nich siê wywi¹¿e. Zadania
te s¹ wpisane w roczny plan dydaktycznowychowawczy i trzeba przyznaæ, ¿e grono pedagogiczne dok³ada wielu starañ, by je w mo¿liwie najlepszy sposób zrealizowaæ.
Czêsto jednak nie docenia siê zadañ z zakresu kszta³cenia umiejêtnoœci spo³ecznych, wychowawczych, kszta³c¹cych umiejêtnoœæ
wspó³¿ycia, i komunikowania siê z innymi
ludŸmi.
Zdarza siê, ¿e bagatelizuje siê zadania, które w swej treœci zawieraj¹ edukacjê w zakresie
rozwi¹zywania konfliktów. Owszem mieszcz¹
siê one w zakresie oddzia³ywañ pedagoga, psychologa szkolnego, ale tak naprawdê w niewielu szko³ach podchodzi siê do tych zadañ w sposób profesjonalny. Odbywaj¹ siê pogadanki tu
i ówdzie szkolenia, a i lekcje wychowawcze
czasem s¹ poœwiêcane problematyce konfliktu.
To jednak wci¹¿ za ma³o.
Szko³y coraz czêœciej szukaj¹ pomocy na zewn¹trz w zapobieganiu agresji i przemocy rówieœniczej. Zdesperowana kadra, dyrektorzy
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siêgaj¹ po psychologów, policjantów, pracowników organizacji pozarz¹dowych specjalizuj¹cych siê w przeciwdzia³aniu temu zjawisku.
I tak trzeba dzia³aæ, jednak¿e dzia³ania te nie
zawsze s¹ zwieñczone sukcesem. Przemoc
i agresja w szkole w zastraszaj¹cym tempie roœnie, to fakt i wyniki sonda¿y oraz badañ socjologów i pracy wielu ankieterów.
Dlaczego zatem dzisiejsza szko³a jest tak
niebezpieczna? Dlaczego tak czêsto w³aœnie
w szkole dochodzi do sytuacji konfliktowych
koñcz¹cych siê w sposób opisany powy¿ej?
Ktoœ m¹dry powiedzia³, ¿e " cz³owiek musi
znaleŸæ taki sposób rozwi¹zywania konfliktów,
który odrzuci wszelk¹ zemstê, odwet i agresjê"
– koñcz¹c tê myœl, mo¿na dodaæ – wówczas
znajdzie czas na rozwój.
Jak zatem sprawiæ by szko³a sta³a siê miejscem przyjaznym?
Szko³a, obok rodziny jest g³ównym czynnikiem kszta³towania osobowoœci dziecka. Zadaniem szko³y jest przygotowanie m³odego cz³owieka do pe³nego uczestnictwa w ¿yciu grupy
spo³ecznej. Dlatego to bardzo wa¿ne, jaka jest
szko³a. Sytuacja dziecka w szkole jego sukcesy
i pora¿ki, jakie spotyka przy podejmowaniu zadañ i obowi¹zków szkolnych, kontakty z rówieœnikami oraz pozycja w spo³ecznoœci uczniowskiej wywieraj¹ zasadniczy wp³yw na proces
socjalizacji i co wa¿ne – póŸniejszy start
w œwiat ludzi doros³ych.
To w³aœnie w szkole m³ody cz³owiek wchodzi w dotychczas nieznane mu œrodowisko
spo³eczne, gdzie w klasie na jednostkê oddzia³uje grupa i odwrotnie. To tu w szkole, dziecko
uczy siê przestrzegania norm i zasad wspó³¿ycia z wieloma ludŸmi i to tu w szkole zdobywa
wiedzê o sobie samym, uczy siê jak nawi¹zywaæ kontakty z innymi, poznaje, czym jest
przyjaŸñ oraz jakie jest jego miejsce w klasie.
Szko³a to tak¿e miejsce, gdzie spotykaj¹ siê
dziœ przedstawiciele ró¿nych kultur, œrodowisk, dzieci o ró¿nych pogl¹dach religijnych
i tradycjach, wychowywanych w œwietle ró¿-
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nych filozofii i wnosz¹cych nowe, jakoœci do
¿ycia szko³y.
Jeœli wiêc mówimy o szkole bezpiecznej
funkcjonuj¹cej bez przemocy, mówimy o jej
najbardziej podstawowej normie istotnej dla
nas i dla naszych dzieci, naszej i ich przysz³oœci. Bezpieczna szko³a to taka, w której zadbano o brak takich zjawisk jak agresja, werbalna,
przemoc fizyczna, brak naruszania w³asnoœci
i godnoœci czy upokarzania poprzez zjawisko
"fali" pierwszaków.
Poczucie bezpieczeñstwa w szkole zawiera
siê tak¿e w dzia³aniach, które bêd¹ dawa³y
przestrzeñ grupie i jednostce i bêd¹ sprzyja³y
rozwojowi osobistemu, intelektualnemu i spo³ecznemu. Bo tylko ci, którzy s¹ doceniani, szanowani, zauwa¿ani, akceptowani i w m¹dry
sposób motywowani mog¹ mieæ znacznie lepsz¹ przysz³oœæ.
Szko³a to tak¿e miejsce, gdzie kontakty
z grup¹ rówieœnicz¹ odgrywaj¹ niebagateln¹
rolê. Kontakty te, stosunki panuj¹ce w klasie,
sukcesy, czy te¿ ich brak, wsparcie i zrozumienie ze strony otoczenia, nauczycieli, w znacznej mierze decyduj¹ o tym, czy dziecko bêd¹c
w jakimœ w konflikcie, w przysz³oœci stanie siê
potencjaln¹ ofiar¹, czy te¿ sprawc¹ konfliktów
lub czy nauczy siê rozwi¹zywaæ konflikty w taki sposób, by zaspokoiæ potrzeby swoje i innych jego uczestników.
Szko³a to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele i rodzice. I taka jest szko³a, jakie s¹
relacje w niej panuj¹ce. Dlatego te¿ z uwagi na
ró¿norodnoœæ wielu czynników, bodŸców oddzia³uj¹cych na m³odego cz³owieka mo¿e staæ
siê miejscem i polem ró¿norodnych konfliktów
w niej wystêpuj¹cych.
Jak wiemy uczeñ spêdza w szkole znaczn¹
czêœæ swojego m³odego ¿ycia. Kiedyœ, nie tak
dawno jeszcze, szko³ê nazywano drugim domem, obecnie przypomina czêsto raczej arenê,
na której zdarza siê, ¿e wszyscy walcz¹ ze
wszystkimi – uczniowie z uczniami, nauczyciele z uczniami, uczniowie z personelem pomoc-
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niczym, administracyjnym, rodzice z nauczycielami.
Konflikty wystêpuj¹ce w szkole s¹ informacj¹ o atmosferze panuj¹cej w niej. Im wiêcej
konfliktów, sporów, trudnoœci na jej terenie
czêsto wkraczaj¹cych na tereny antyspo³ecznych i przestêpczych zachowañ tym wiêksza
presja i koniecznoœæ prowadzenia dzia³añ i programów profilaktycznych, wychowawczych po
to, by œrodowisko szkolne uczyniæ bardziej
przyjaznym i bezpiecznym.
Jaka czêœæ zachowañ i konfliktów szkolnych
powodowana jest nieumiejêtn¹ komunikacj¹?
A jaka ma swoje Ÿród³o w niezrozumieniu motywów i intencji drugiej strony?
Jakie dzia³ania podj¹æ, by kszta³ciæ nowe
wzorce zachowañ i prawid³owe postawy wobec
innych uczestników ¿ycia szko³y?
Czy w tej sytuacji nale¿y dziwiæ siê, ¿e a¿
80% uczniów nie lubi swojej szko³y i chodzi do
niej z myœl¹, ¿eby jakoœ przetrwaæ i doznaæ jak
najmniejszej krzywdy?
Ale czy jest to sytuacja bez wyjœcia? A zatem
mo¿e wreszcie czas na gruntowne zmiany?
Oczywistym, zatem wydaje siê, ¿e niezbêdna jest edukacja, która w poka¿e i nauczy m³odych ludzi jak rozwi¹zywaæ konflikty w atmosferze szacunku tolerancji i zrozumienia potrzeb drugiego cz³owieka.
Wiedza o MEDIACJI – to konkretna informacja, mo¿na powiedzieæ instrukcja o tym,
czym jest komunikacja, konflikt, jego struktura, dynamika, etapy i sposoby rozwi¹zywania
go bez przemocy.
Wiedza o mediacji mo¿e i powinna byæ przekazywana ju¿ od najwczeœniejszych etapów
edukacji, ju¿ od piaskownicy nale¿y uczyæ
dziecko jak siê komunikowaæ z innymi,
a w szczególnoœci w sytuacji konfliktu.
Jej zasiêg musi obj¹æ równie¿ rodziców
i wszystkich tych, którzy s¹ zwi¹zani ze szko³¹.
Wówczas m³ody cz³owiek bêdzie umia³
obiektywnie spojrzeæ z punktu widzenia procesu na przyczyny i przebieg sporu. Zobaczy to,

6

co niewidzialne dla oka, emocje, racje drugiego
cz³owieka, jego potrzeby, a tak¿e motywy postêpowania drugiego cz³owieka uwik³anego
w konflikt. Bêdzie uczy³ siê odpowiedzialnoœci
za swe postêpowanie. A trzeba przyznaæ, ¿e
jest to bardzo cenny obszar pracy wychowawczej daj¹cy w rezultacie wymierne korzyœci
równie¿ w doros³ym ¿yciu.
"Tak ju¿ jest, ¿e ani w domu, ani w szkole tego nie ucz¹, jak rozwi¹zaæ konflikt" –
oto trafne podsumowanie 18 letniego m³odzieñca, zadowolonego z rezultatów mediacji.
Zmor¹ szkolnego ¿ycia s¹ plotki. W tym
miejscu przypomina mi siê pewna stara opowieœæ, która trafnie obrazuje konsekwencje
rozsiewania szkodliwych plotek.
Pewien cz³owiek chodzi³ po mieœcie i oczernia³ mieszkaj¹cego tam mêdrca. Po jakimœ czasie ów z³oœliwy plotkarz, zda³ sobie sprawê, ¿e
Ÿle postêpowa³ poszed³, wiêc do mêdrca
z proœb¹ o wybaczenie i zobowi¹za³ siê zrobiæ
wszystko by naprawiæ krzywdê. Mêdrzec mia³
jedno ¿yczenie. Poleci³ plotkarzowi wzi¹æ poduszkê wype³nion¹ pierzem, rozci¹æ j¹ i rozrzuciæ pióra na wietrze. Choæ winowajca by³
zaskoczony post¹pi³ zgodnie z poleceniem,
a nastêpnie powróci³ do mêdrca i zapyta³ " Czy
teraz mi wybaczysz? " "Najpierw idŸ i pozbieraj
wszystkie pióra odpar³ mêdrzec, ale jak mam
to zrobiæ? wiatr ju¿ je rozwia³. Otó¿ z³o, które
wyrz¹dzi³eœ s³owami równie¿ tak trudno naprawiæ jak zebraæ te pióra. " Mora³ jest oczywisty wypowiedzianego s³owa nie da siê cofn¹æ
o czêsto nie da siê naprawiæ krzywdy, któr¹
ono wyrz¹dzi³o.
Przyk³ad ten pokazuje, ¿e rozwi¹zania nawet
tak trudnych konfliktów bywaj¹ zaskakuj¹ce.
Ale wróæmy do szko³y.
Z koniecznoœci¹ przekazywania wiedzy
o konflikcie i mediacji wi¹¿e siê szkolenie nauczycieli, którzy bêd¹ uczyli innych jak rozwi¹zywaæ konflikt, a tak¿e bêd¹ w umiejêtny sposób prowadziæ dzia³ania profilaktyczne, – równie¿ te adresowane do rodziców.
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Czêsto s³yszê przy ró¿nych okazjach narzekania przedstawicieli œrodowisk szkolnych na
brak kontaktu z rodzicami. Trudno siê z tymi
narzekaniami œrodowiska szkolnego nie zgodziæ. Rodzice zazwyczaj kontaktuj¹ siê ze szko³¹ tylko przy okazjach wywiadówek i tak¿e
wówczas, kiedy ich potomek sprawia trudnoœci
wychowawcze. Przyznajê, ¿e nie s¹ to zbyt mi³e okolicznoœci. Powiedzia³abym okolicznoœci
raczej konfliktogenne ni¿ s³u¿¹ce zachêcaniu
rodzica do czêstych kontaktów ze szko³¹.
O braku p³ynnoœci informacji, braku zauwa¿enia i doceniania rodziny œwiadczy choæby reakcja szko³y na bójkê dziewcz¹t opowiedzian¹
na wstêpie tego artyku³u. Pierwsza myœl i reakcja to zawiadomiæ policjê, a potem rodziców.
Czy tak powinno byæ?
Pojawiaj¹ siê pytania o sens pracy wychowawczej, a mianowicie:
Czy nie warto wprowadziæ dzia³ania edukacyjne, wychowawcze, które pomog³yby nam
wszystkim: dzieciom, m³odzie¿y, rodzicom,
nauczycielom w przekszta³ceniu szko³y w œrodowisko przyjazne nam wszystkim?
Czy jedynym sposobem reagowania na konflikt jest wezwanie pomocy z zewn¹trz?
Czy nie warto popracowaæ nad takimi zmianami w statucie szko³y i procedurami by mediacja znalaz³a tam swoje sta³e miejsce?
W jaki sposób pokazaæ narzêdzia s³u¿¹ce
rozwojowi umiejêtnoœci spo³ecznych wszystkim tym, którzy s¹ zwi¹zani ze œrodowiskiem
szko³y?
Jak poruszyæ i zmotywowaæ ludzi, dla których zawód nauczyciela przesta³ byæ misj¹,
a jest raczej rzemios³em i to czêsto doœæ nieudolnie wykonywanym?
Jak zatem podejœæ do materii, jak¹ jest konflikt?
Czêsto myœlimy o konflikcie jak o czymœ niechcianym, z³ym. Lecz konflikt sam w sobie nie
powinien stanowiæ problemu. Jest z³y, mówi¹c
kolokwialnie, jeœli poddajemy ten fakt ocenie,
z³y jest jedynie sposób podejœcia do niego, spo-
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sób rozwi¹zywania go lub jego brak, który to
jest przyczyn¹ dyskomfortu i destrukcji.
¯ycie bez konfliktów nie istnieje, bez konfliktów relacje miêdzyludzkie by³yby powierzchowne i wyidealizowane. Wszechobecnoœæ
konfliktu w ¿yciu cz³owieka sprawia, ¿e staje
siê on motorem postêpu, w rozumieniu poszukiwañ rozwi¹zañ problemu. Jest normalny,
wrêcz codzienny.
Jedn¹ z, wielu, lecz bardzo skutecznych metod rozwi¹zywania konfliktów sprawdzaj¹cych
siê w szko³ach jest MEDIACJA.
To w³aœnie mediacja jest szans¹ takiego sposobu rozwi¹zania konfliktu, by nikt nie czu³ siê
pokrzywdzony, gorszy. Szkoda tylko, ¿e w tak
niewielu szko³ach jest w³aœciwie wprowadzana.
Bezpoœrednia konfrontacja z czynem, oraz
potêpienie czynu, a nie cz³owieka, bez odrzucenia go, marginalizowania, prowadziæ mo¿e
do przejêcia odpowiedzialnoœci za w³asne postêpowanie i rodzi nadziejê na sukces wychowawczy szko³y. Sukces szko³y to wychowanie
ludzi odpowiedzialnych za swe postêpowanie
i umiejêtnie rozwi¹zuj¹cych swoje konflikty
bez przemocy.
W wielu szko³ach w Polsce przeszkolono kadrê pedagogiczn¹ i uczniów, w zakresie rozwi¹zywania konfliktów, mediacji i negocjacji.
W niektórych z nich powsta³y kluby mediatorów, w których, m³odzie¿, dzieci stosuj¹c zasady mediacji pomagaj¹ w rozwi¹zywaniu konfliktów rówieœnikom. Daje to nieoczekiwane
wrêcz efekty. M³odzi ludzie w praktyczny sposób ucz¹ siê jak rozmawiaæ o sprawach trudnych bez przemocy, ucz¹ siê szacunku do drugiego cz³owieka, dostrzegaj¹ jego potrzeby,
bior¹ odpowiedzialnoœæ za swe postêpowanie,
ucz¹ siê oddzielaæ cz³owieka od czynu.
Klub mediatora, w jednej ze szkól sta³ siê
swoistym forum dyskusyjnym, w którym mediatorzy rówieœniczy poœwiêcali czas na omawianie sytuacji konfliktowych z nauczycielem
opiekunem i innymi mediatorami. Nawi¹zane
wówczas przyjaŸnie i kontakt z nauczycielem
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pozosta³y do dziœ. Sami dziœ ju¿ doroœli ludzie
wspominaj¹, ¿e klub mediatora i praca w nim
stanowi³y kamieñ milowy w ich rozwoju emocjonalnym, psychicznym i intelektualnym.
Bezpieczna szko³a to tak¿e szko³a, w której
s¹ zauwa¿ani rodzice uczniów i ich potrzeby.
To szko³a dba o przep³yw komunikacji pomiêdzy ni¹ a rodzicami, dba o to, by rodzice nie
czuli siê petentami, niechcianymi osobami
z pretensjami, a staje siê taka, w której rodzice
s¹ partnerami i odbiorcami zmian zachodz¹cych w szkole.
Pomoc, jak¹ rodzic otrzyma w szkole np.
w postaci szkolenia w zakresie. Komunikowania siê, mo¿e skutkowaæ popraw¹ relacji w rodzinie i wówczas szko³a w oczach dziecka i rodziców nie stanie siê bezduszn¹ instytucj¹, lecz
miejscem pomocnym w procesie wychowawczym.
Wracaj¹c do bójki opisanej na wstêpie. Nie
twierdzê, ¿e ta sytuacja nadaje siê do spraw,
które mo¿na rozwi¹zaæ tylko przy pomocy mediacji, zale¿y to od wielu czynników. Jestem
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jednak pewna, ¿e wiedza o mediacji pozwoli
wczeœniej zauwa¿yæ konflikt i niebezpieczeñstwa zwi¹zane z jego eskalacj¹. Wówczas podejmiemy stosowne dzia³ania maj¹ce na celu
zapobie¿enie bolesnym skutkom. To zdarzenie
nie musia³o mieæ takiego fina³u. Ten konflikt
móg³ byæ zakoñczony mediacj¹ na du¿o wczeœniejszym etapie. W procedurach opracowanych przez szko³ê, winien byæ opisany katalog
spraw przewidzianych do mediacji
Mediacja zapobiega autodestrukcji i demoralizacji, a to jest ju¿ wystarczaj¹cy powód, dla którego nale¿y wprowadziæ j¹
w praktykê ¿ycia szkolnego.
Podsumowuj¹c swoje rozwa¿ania pragnê zauwa¿yæ, ¿e wiele szkó³ zmienia sw¹ rzeczywistoœæ. Jednak¿e wci¹¿ jest du¿o do zrobienia.
Najwa¿niejszym jest, by zmiany te nie dotyczy³y tylko wystroju sal, wygl¹du budynków, remontów ci¹gn¹cych siê latami, które sk¹din¹d
te¿ s¹ potrzebne, lecz by zmiany te zachodzi³y
w tych, którzy maj¹ wp³yw na m³odego cz³owieka.
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Czemu s³u¿¹ projekty Polskiego Centrum
Mediacji propaguj¹ce wiedzê o mediacji?
Po to, aby wprowadziæ mediacjê do szkó³
Polskie Centrum Mediacji przy udziale wielu
osób rozumiej¹cych tê potrzebê ju¿ od wielu
lat podejmuje starania i wysi³ki by wiedza
o mediacji sta³a siê powszechna szczególnie
w szko³ach, które przecie¿ obfituj¹ w konflikty.
PCM jest prekursorem dzia³añ edukacyjnych
na tym polu i promuj¹c mediacjê w szko³ach,
wiemy, ¿e wychowujemy cz³onków spo³eczeñstwa obywatelskiego, którzy drog¹ bez patologicznych zachowañ, agresji i przemocy bêd¹
potrafili wszelkie sytuacje trudne rozwi¹zaæ
przy pomocy negocjacji i mediacji.
Za³o¿enia programu "Mediacje efektywnym sposobem przeciwdzia³ania patologii
i wykluczeniu spo³ecznemu poprzez kszta³cenie umiejêtnoœci rozwi¹zywania sporów bez
przemocy i aktywizacjê spo³eczn¹ m³odzie¿y
w szko³ach i œrodowiskach rówieœniczych
Program zak³ada, ¿e konflikty s¹ czêœci¹ ¿ycia ka¿dego cz³owieka, s¹ wpisane w dzia³ania
cz³owieka. Uczniowie ucz¹c siê konstruktywnego podejœcia do konfliktu przekonuj¹ siê, ¿e
mo¿e on nieœæ pozytywne zmiany w nich samych i œrodowisku szkolnym.

1. Cele programu
• poznanie metod s³u¿¹cych bezpiecznemu
rozwi¹zywaniu sporów uczniowskich,
bez agresji i przemocy
• tworzenie i budowanie dobrej atmosfery
i klimatu szko³y
• stwarzanie przyjaznych warunków do
edukacji szkolnej
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• niwelowanie zachowañ ryzykownych poprzez wprowadzenie bezpiecznych metod
i dobrych zwyczajów rozwi¹zywania konfliktu
• zwiêkszenie udzia³u i wp³ywu na ¿ycie
szkolne wszystkich jego uczestników
• budowanie poczucia w³asnej wartoœci
uczniów
• poprawa komunikacji
• rozwijanie umiejêtnoœci aktywnego s³uchania
• rozwijanie umiejêtnoœci negocjacyjnych,
które s¹ niezbêdne w podejmowaniu
przysz³ych, wa¿nych dla uczniów decyzji
w obszarach ¿ycia edukacyjnego i zawodowego.

2. Realizacja programu – praca nauczyciela
• Nauczyciel, który zostanie koordynatorem szkolnego klubu mediatorów bêdzie
prowadzi³ szkolenia dla uczniów
• Bêdzie zna³ aktualne przepisy dotycz¹ce
dyscypliny, bêdzie zna³ statut szko³y, regulaminy i bêdzie ustala³ na podstawie
posiadanej wiedzy, jakie sprawy nadaj¹
siê do mediacji
• W porozumieniu z dyrekcj¹ szko³y wyznaczy i przygotuje odpowiednie miejsce
do prowadzenia mediacji
• Bêdzie szanowa³ rozwi¹zania na jakie
przystali uczestnicy mediacji
• Bêdzie prowadzi³ dokumentacjê prowadzonych mediacji, dba³ o poszanowanie
zasad mediacji

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI
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• Bêdzie w sta³ym kontakcie z dyrekcj¹
szko³y rodzicami i uczniami po to, by
udzieliæ stosownych wyjaœnieñ w kwestii
prowadzonego programu

Historyczne t³o mediacji rówieœniczej
i nieletnich w Polsce – krótki artyku³
Jak wykorzystaæ poradnik w pracy i szkoleniu mediatorów rówieœniczych? – kilka wskazówek
Nasz poradnik jest propozycj¹ pewnych
wskazówek, rad do wykorzystania w pierwszych dniach funkcjonowania klubu mediatora
w Waszej szkole. Chcemy oddaæ w Wasze rêce
"szkolny starter mediacyjny", co oznacza, ¿e
dalsz¹ czêœæ poradnika bêdziecie pisali sami
korzystaj¹c z waszych doœwiadczeñ.
Chcielibyœmy, abyœcie podzielili siê z nami
swoimi przemyœleniami, doœwiadczeniami, pora¿kami równie¿ po to, abyœmy mogli wspólnie
razem po dokonaniu analizy sukcesów a nawet
b³êdów, zastanowiæ siê jak dalej udoskonalaæ
wprowadzanie mediacji do szkó³. Naszym perspektywicznym planem jest wprowadzenie
mediacji do szkó³ w Polsce, jako elementu edukacji i kszta³cenia umiejêtnoœci spo³ecznych.
Sukces ma wiele matek, nie zak³adamy pora¿ki!

WSTÊP: Jak ludzie rozwi¹zuj¹ konflikty?
• Sposoby rozwi¹zania konfliktu
- ustêpowanie, rywalizacja, unikanie,
wspó³praca
- skutki (ka¿dego z wymienionych sposobów) podejœcia do konfliktu
- w³asne pomys³y rozwi¹zañ sytuacji konfliktowej
- droga s¹dowa
- mediacja

Porównanie procedur: procesu s¹dowego
i mediacji
Proces s¹dowy
Mediacje
1. œwiadkowie
1. brak œwiadków
2. sêdzia
2. nie ma sêdziego
3. wystêpowanie
3. bezstronny mediator
osób trzecich
(obroñca)
4. proces jest jawny 4. mediacja jest poufna
5. okreœlenie winnego 5. szukamy rozwi¹zania
sytuacji
6. kara
6. odpowiedzialnoœæ
stron za swoje
wybory
7. licz¹ siê fakty
7. uczucia maj¹ du¿e
znaczenie
8. du¿e koszty
8. mediacje szkolne
procesu
nic nie kosztuj¹
9. wygrany/przegrany 9. obie strony
zadowolone
z procedury

LEKCJA (CZÊŒÆ, MODU£) PIERWSZA –
PROGRAMU SZKOLENIA
1. Wprowadzenie pojêcia mediacji, dlaczego mediacja? – wyk³adowa czêœæ
Konflikty to codziennoœæ ka¿dej szko³y, która nierzadko nie radzi sobie z ich obecnoœci¹.
W procesie wychowawczym, szko³y coraz czêœciej posi³kuj¹ siê organami wspó³pracuj¹cymi
z ni¹ (policja stra¿ miejska, czasem s¹d), które
to w swoich dzia³aniach opieraj¹ siê na wymierzaniu kary, a nie edukacji m³odych ludzi, co
do sposobów rozwi¹zania czasem bardzo trudnych problemów. Podane poni¿ej wskazówki,
mog¹ byæ jednoczeœnie podpowiedzi¹ jak pisaæ
scenariusze zajêæ oraz jakie treœci uj¹æ w programie szkolenia uczniów.
MEDIATORZE!!!
• mediacja nie jest terapi¹, nie jest te¿ sposobnoœci¹, w czasie, której Ty rozwi¹zujesz
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cudze konflikty, nie jest te¿ porad¹ psychologiczn¹, ani sytuacj¹, w której mediator
udziela rad i wsparcia w zakresie pomys³ów na to, jak rozwi¹zaæ twój konflikt
• mediator jest pomocny w zakresie udro¿nienia komunikacji pomiêdzy stronami,
co to znaczy? chodzi o to, by obie strony
us³ysza³y siebie wzajemnie i rozumia³y
to, co do siebie mówi¹. Mediator poprzez
umiejêtnie prowadzon¹ komunikacjê pomaga stronom zrozumieæ swoje intencje,
potrzeby i oczekiwania, co do sposobu
zakoñczenia konfliktu.
• mediator jest osob¹, która organizuje
spotkania, prowadzi mediacjê, jednak
wszelkie decyzje w kwestii rozwi¹zañ
konfliktu pozostawia stronom
• strony po wspólnych rozmowach i uzgodnieniach w kwestii rozwi¹zania konfliktu
zgadzaj¹ siê na nie i wdra¿aj¹ w ¿ycie.
W efekcie koñcowym strony s¹ zadowolone i uznaj¹ konflikt za rozwi¹zany.
2. Program kursu, przedstawienie zarysu
szkolenia
• kurs ma przygotowaæ mediatorów i nauczycieli bêd¹cych opiekunami klubów
mediatorów do tego, aby w danej szkole
mediacja sta³a siê praktyk¹, z której mogliby korzystaæ wszyscy uczestnicy ¿ycia
szkolnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice, kadra pomocnicza, administracja)
3. S³ownictwo zwi¹zane z mediacj¹
zdefiniuj jakie jest znaczenie tego s³owa –
okreœl w³asnymi s³owami
odpowiedzialnoœæ...
emocje...
eskalacja konfliktu...
konflikt...
jêzyk cia³a, mowa cia³a...
gestykulacja...
komunikacja...
komunikowaæ siê...
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³agodzenie konfliktu...
plotka...
reakcja...
poufnoœæ...
s³uchaæ...
szacunek...
parafrazowaæ, parafraza...
komunikat "ja", "od siebie"
spór,...
wygrany/przegrany...
wygrany/wygrany...
ugoda...
zadoœæuczynienie...
naprawienie szkody...
przebaczenie...
przeproszenie...
s¹d...
policja...
wypaczaæ fakty...
k³amaæ...
poufnoœæ...
mediator...
MEDIATORZE PAMIÊTAJ!
• Konflikt to normalna codzienna sytuacja,
której rozwi¹zanie mo¿e przynieœæ wiele
korzyœci jej uczestnikom
• Konfliktu nie trzeba siê baæ, trzeba zaakceptowaæ fakt, ¿e konflikt jest obecny
w ¿yciu ka¿dego cz³owieka
Æwiczenie dla wszystkich: zastanówcie siê,
jakie s¹ plusy i jakie minusy z obecnoœci w ¿yciu sytuacji konfliktowych? (lub przy podsumowaniu 4 tabelka w odpowiedzi na pytanie)
• nie u¿ywaj¹c s³owa "konflikt" opiszcie to
pojêcie innymi s³owami
4. Podsumowanie – praca w zespo³ach –
odpowiedŸ na pytanie czy konflikt jest potrzebny w ¿yciu cz³owieka? zróbcie tabelkê
• Odpowiedz na pytanie w kategoriach u¿ytecznoœci konfliktu, czyli, po co i o co ludzie siê k³óc¹? – pytanie dla doros³ych
i uczniów
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LEKCJA DRUGA
1. Zilustruj konflikt – prace plastyczne
na temat KONFLIKTU,
• W pracy plastycznej wykorzystajcie symbole, kolory ilustruj¹ce uczucia i emocje
prze¿ywane w czasie trwania sytuacji
konfliktowych, mo¿ecie utworzyæ "legendê" do poprawnego odczytania treœci
i symboliki plakatu, pracy
• Odszukajcie w ró¿nych dziedzinach wiedzy sytuacje trudne, czasem konfliktowe,
które wymaga³y rozwi¹zañ, a ich rezultat
koñcowy by³ korzystny dla jednostek,
ludzkoœci (np. sytuacja zagro¿enia chorob¹ – gruŸlica- odkrycie Kocha, poszukiwania penicyliny, jako antidotum na chorobê itp.)
Pytanie: czy konflikt i problem to synonimy? czy te pojêcia coœ od siebie ró¿ni, jeœli tak,
to, jakie s¹ podobieñstwa i ró¿nice?
Co to jest eskalacja konfliktu? przedyskutujcie na forum
STOPNIE DYNAMIKI ESKALACJI KONFLIKTU
I – PROWOKACJA
II – UTRATA TWARZY
III – SZUKANIE SPRZYMIERZEÑCÓW
IV – SIÊGANIE PO PRZEMOC FIZYCZN¥
V – NISZCZENIE DRUGIEJ OSOBY NAWET ZA CENÊ SAMOZNISZCZENIA TZW
"PO TRUPACH DO CELU"
Co zrobiæ, gdy konflikt eskaluje?
Mediatorze!!
1. Rób przerwy w czasie mediacji
2. Odwo³uj siê do regu³ mediacji
3. Pochwal obie strony (szczerze i prawdziwie)
4. Pozwól im na ujawnienie uczuæ i emocji
5. Zdecydowanie przerwij zbyt agresywn¹
wypowiedŸ
6. Zachowaj spokój
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2. Co to jest kara? czym jest zadoœæuczynienie? oraz naprawienie szkody?
wspólna dyskusja na forum – organizacja
panelu dyskusyjnego, edukacja sposobów
i technik przedstawiania w³asnego punktu widzenia i sposobów argumentowania, wybór
moderatora prowadz¹cego dyskusjê
• Nauczyciel podaje uczniom wytyczne, regu³y wg, których ma przebiegaæ dyskusja
• Wytyczne s³u¿¹ ustaleniu ram i zasad
dyskusji, która nie bêdzie przypomina³a
"pyskówki" w czasie, której wszyscy przekrzykuj¹ siê wzajemnie, nikt siebie nie
s³yszy, i nikt nie mo¿e wypowiedzieæ
swojego zdania
• Uczeñ prowadz¹cy dyskusjê ma specjalne
uprawnienia s³u¿¹ce kierowaniu ni¹, mo¿e przerywaæ osobie mówi¹cej, mo¿e
równie¿ wypowiadaæ w³asne opinie, potrafi uwa¿nie s³uchaæ i w odpowiedniej
chwili us³yszane argumenty nazywa i je
zapisuje
3. Lista kar w ¿yciu szkolnym i lista sposobów naprawienia szkody lub zadoœæuczynienia krzywdy
• Æwiczenie bêd¹ce sposobnoœci¹ zapoznania uczniów z regulaminem i statutem
szko³y
• Nauczycielu! pamiêtaj im czêœciej aktywizujesz uczniów czy to w pracy grupowej
czy indywidualnej tym szybciej motywujesz m³odych ludzi do zmian po¿¹danych
w przysz³oœci

LEKCJA (Modu³) TRZECIA – uczucia w konflikcie
1. Uczucia w konflikcie – rozpoznawanie
i nazywanie uczuæ i emocji psychologiczne
podstawy wiedzy na temat
• mediatorze nie zaprzeczaj uczuciom, jakie ujawniaj¹ strony, nie mów "ja wiem,
co ty czujesz" i "on nie chcia³ ciê zraniæ",
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"nie mo¿esz tego tak bardzo prze¿ywaæ"
Tak naprawdê nie wiesz, co prze¿ywa
ktoœ, kto czuje siê dotkniêty, zraniony,
pokrzywdzony przez kogoœ, ka¿dy z nas
reaguje inaczej.
• Jedna osoba tak bardzo bêdzie prze¿ywa³a sytuacjê konfliktow¹ (np. ktoœ puœci³
plotkê na jej temat), ¿e gotowa jest podj¹æ niebezpieczne dla siebie dzia³ania np.
mo¿e chcieæ targn¹æ siê na w³asne ¿ycie,
inna natomiast nawet nie zwróci na to
uwagi uznaj¹c, ¿e np. ktoœ ma prawo myœleæ o niej niekoniecznie zawsze dobrze.
Æwiczenie – Jakie uczucia prze¿ywa osoba
pokrzywdzona w konflikcie a jakie sprawca
zdarzenia? – praca w grupach
Mediatorze!!!
• poobserwuj siebie i uwolnij siê od przyklejania tzw. "³atki"
• czasem okazuje siê, ¿e tzw. sprawca, czy
wg innych osoba winna, która konflikt
wywo³a³a, tak naprawdê nie jest przyczyn¹, nie rozpoczê³a konfliktu, czyli nie jest
pocz¹tkiem konfliktu
• obie strony maj¹ prawo do w³asnego
prze¿ywania konfliktu
• obie strony to m³odzi ludzie, którzy maj¹
swój punkt widzenia danej sytuacji, swoje uczucia oraz emocje, które w ró¿ny
sposób okazuj¹
• uznaj, ¿e m³odzi ludzie nie zawsze umiej¹ nazwaæ to, co czuj¹ i co prze¿ywaj¹
w zwi¹zku z sytuacj¹ konfliktow¹
• Zapamiêtaj! uczucia i emocje s¹ pojêciami neutralnymi, nie ma z³ych i dobrych
uczuæ, jedynie skutki ich oddzia³ywañ
poddaj¹ siê ocenie i wartoœciowaniu
• S³uchaj! Nie przerywaj
• Unikaj d³ugiego i czêstego wypowiadania
siê, daj szanse stronom
• B¹dŸ otwarty na opinie, które ró¿ni¹ siê
od twoich
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Jakie fazy stanów emocjonalnych prze¿ywa osoba pokrzywdzona?
Zrób æwiczenie – zastanów siê, gdybyœ to ty,
by³ uczestnikiem konfliktu, na jakie etapy podzieli³byœ swoje ¿ycie wówczas, gdy TO TY, jesteœ pokrzywdzony.
Wa¿ny jest czynnik czasu. Narysuj pó³prost¹
i na niej zaznacz kolejno odcinki, które bêd¹
oznacza³y up³yw czasu od zdarzenia okreœlmy
zdarzenie, jako punkt "O".
Okreœl te¿, jakie zachowania w miarê up³ywu czasu przewidujesz u siebie.
4. Emocje w mediacji, sposoby przeciwdzia³ania eskalacji konfliktu oraz kilka
wskazówek na temat "jak panowaæ nad
emocjami?"
MEDIATORZE!
• opisuj emocje w sposób neutralny tzn.
nazwij stan emocjonalny twojego kolegi
"s³yszê ¿al w twoim g³osie", "widzê, ¿e
jest ci przykro z powodu tego, co us³ysza³eœ" "s³yszê radoœæ w twoim g³osie po tym
jak kolega ciê przeprosi³" itp.
• spróbuj siê przez chwilê zastanowiæ, co
czu³byœ gdybyœ znalaz³ siê na miejscu kolegi
• jeœli zdarzy siê sytuacja, w której któraœ
ze stron p³acze, daj jej czas by dosz³a do
siebie, nie przyœpieszaj jej i nie ponaglaj
• nie komentuj zachowañ stron na mediacji
wobec kolegów i innych osób postronnych
• chroñ prawo uczestników mediacji do
okazywania uczuæ i emocji

LEKCJA CZWARTA - s³uchanie
1. Aktywne s³uchanie, czym jest?
Kiedy s³yszenie ró¿ni siê od s³uchania? –
æwiczenie w zespo³ach – odpowiedzcie sobie
na pytanie, jaka jest ró¿nica w tych pojêciach,
czy s³yszeæ i s³uchaæ to to samo?
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2. Techniki aktywnego s³uchania, techniki komunikacji w mediacji – poznanie ich
i æwiczenie na przyk³adach (scenariusze)
- parafraza
- podsumowanie
- wyjaœnianie, technika zadawania pytañ
- komunikat "ja"
- dowartoœciowanie
- i inne æwiczenie na przyk³adach
- sprzeczne sygna³y (komunikacja werbalna
i niewerbalna), czym s¹?
Mediatorze!!!
Pracuj nad tym jak mówisz. Staraj siê mówiæ
wyraŸnie, poprawnie, bez tzw. "kaznodziejskiej
modulacji" (wyjaœniæ)
U¿ywaj s³ów zrozumia³ych dla stron
Niech twoja parafraza, dowartoœciowanie
brzmi naturalnie, prawdziwie
Kiedy zadajesz pytania staraj siê nie byæ "policjantem" unikaj klimatu przes³uchania
w trakcie prowadzenia mediacji?
Kiedy zwracasz siê do stron patrz na nie, nie
bój siê patrzeæ w oczy rozmówcy jednak¿e
przenoœ wzrok na drugiego uczestnika mediacji?

LEKCJA PI¥TA
1. Negocjacje, czym s¹? – czêœæ wyk³adowa i symulacje negocjacji o tematyce z ¿ycia
szkolnego
2. Strategie negocjacyjne oraz gry negocjacyjne, czemu s³u¿¹?
3. Odgrywanie scenek negocjacyjnych
w parach i grupach

LEKCJA SZÓSTA czêœæ wyk³adowa
1. Definicja mediacji
2. Zasady mediacji
3. Odpowiedzialnoœæ osobista stron za
udzia³ w mediacji – æwiczenie dla uczniów
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LEKCJA SIÓDMA
1. Jak zorganizowaæ mediacjê w szkole –
praca w grupach, zespo³ach technika "burzy
mózgów"
2. Wprowadzenie mediacji ustalenie regu³ spotkañ, wyjaœnienie roli i zadañ mediatora
3. Kto mo¿e byæ mediatorem szkolnym rówieœniczym? Cechy osobowoœci ucznia oraz
nauczyciela opiekuna klubu mediatorów

LEKCJA ÓSMA
1. Sytuacje szkolne do rozwi¹zania podczas mediacji oraz takie, które wymagaj¹
rozstrzygniêcia przez w³adze szkolne –
ustalenie katalogu spraw nadaj¹cych siê do
mediacji, lub innych, które musz¹ byæ rozpatrzone przez w³adze szko³y
2. Sytuacje trudne w mediacji, jakie i jak
sobie z nimi radziæ? – analiza
3. Pomoc osób trzecich (nauczyciel opiekun mediacji, – kiedy? w którym momencie
i w jakich mediacjach?)

LEKCJA DZIEWI¥TA
1. Ugoda – jak spisana, co zawiera, jak
egzekwowana?
2. Dokumenty i procedury mediacyjne,
ich sporz¹dzanie i przechowywanie
3. Wspó³praca z innymi zespo³ami mediatorów (z innych szkó³) oraz opiekunem
mediacji

LEKCJA DZIESI¥TA
1. Superwizja – co to jest? Jak wprowadziæ
jej elementy po zakoñczeniu mediacji?
2. Elementy prawa z Ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich – k¹cik informacji
prawnej
3. Promocja mediacji w szkole, reklama,
teatr
4. Korzyœci zastosowania mediacji w szkole
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Czemu s³u¿¹ projekty PCM propaguj¹ce wiedzê o mediacji?
PODSUMOWANIE
- æwiczenie – znaczenie stosowania technik
negocjacyjnych i mediacyjnych dla poprawy ¿ycia szkolnego
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Analiza, ewaluacja, kierowanie projektem,
czêœæ dla nauczycieli
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Szkolny klub mediatora – praktyczne wskazówki
jak stworzyæ szkolny punkt mediacyjny
Kiedy uczeñ nie przestrzega statutu szko³y,
³amie normy i zasady regulaminu szkolnego
narusza w szkole w zakresie wspó³¿ycia z innymi uczniami i uczestnikami ¿ycia szkolnego zanim wpiszemy uwagê do dziennika, wrêczymy
naganê za z³amanie statutu szko³y kieruje siê
sprawê na mediacjê.
W tym celu kszta³cimy m³odzie¿ i nauczycieli, aby to ona mog³a prowadziæ proces mediacyjny.

Co dla pokrzywdzonego?
• Osoba pokrzywdzona uczy siê odpowiedzialnoœci za swoje chêci, pragnienia, zachowania. Nie "chowa siê" za plecami
osoby trzeciej (nauczyciela, czy kolegi),
sk³adaj¹c na nich odpowiedzialnoœæ za
rozstrzygniêcie sprawy.
• Sama podejmuje decyzjê, w jaki sposób
krzywda, której dozna³a mo¿e zostaæ naprawiona i jakiego zadoœæuczynienia potrzebuje.

Co dla sprawcy?

W trakcie mediacji obie strony maj¹ szansê:
• uzmys³owiæ sobie, dlaczego do takiego
zdarzenia dosz³o,
• poznaæ swoje wzajemne intencje zrozumieæ sposób widzenia danej sytuacji
przez drug¹ stronê, co nie oznacza jego
akceptacji i przyznania racji drugiej stronie.

Sprawy finansowe
• fundusze na szkolenie oraz materia³y dla
uczniów mo¿na pozyskaæ z Urzêdu Miasta w ramach funduszu na rzecz przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
• zajêcia dla mediatorów mo¿na realizowaæ
w ramach projektów unijnych. Dziêki temu grupê mo¿e szkoliæ dwóch mediatorów np. pedagog i psycholog szkolny.

Kto mo¿e szkoliæ m³odych mediatorów?

• Osoba, która pope³ni³a czyn uznany za
naganny musi naprawiæ krzywdê, szkodê,
któr¹ tym czynem wyrz¹dzi³a drugiej
stronie. Równie¿ to ona jest odpowiedzialna za poszukiwanie propozycji rozwi¹zania – sposobu zadoœæuczynienia.
• Nie czeka na wymierzenie kary, któr¹ najczêœciej uzna za "niesprawiedliwoœæ", tylko przy wsparciu mediatora próbuje zna-
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leŸæ sposób, aby zadoœæuczyniæ lub naprawiæ krzywdê.

Aby prowadziæ szkolenie dla uczniów nale¿y
w Polskim Centrum Mediacji ukoñczyæ szkolenie mediacji rówieœniczych uprawniaj¹ce do
przeprowadzenia szkoleñ dla m³odzie¿y. –
Szkolenie mo¿e ukoñczyæ ka¿dy nauczyciel
szko³y. – W ramach szkolenia uczestnicy dostaj¹ podrêcznik, który przygotowuje do prowadzenia szkolenia dla uczniów.
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Jakich uczniów zaprosiæ na szkolenie?
Zaproszenie na szkolenie mog¹ otrzymaæ:
• uczniowie niesprawiaj¹cy problemów wychowawczych (zachowanie dobre)
• uczniowie chêtni, zaproponowani przez
nauczycieli,
• uczniowie maj¹cy zaufanie wœród rówieœników (æwiczenie Bezludna wyspa)
• uczniowie maj¹cy najwiêcej g³osów w zabawie Bezludna wyspa

Program szkolenia dla uczniów
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunikacja interpersonalna
Teoria konfliktu
Fazy ofiary
Negocjacje
Mediacja oraz jej zasady
Monolog mediatora
Symulacja mediacji
Zasady pracy mediatorów w szkole

Podstawowe informacje do przekazania
uczniom
Warunkiem przeprowadzenia mediacji jest
zgoda na mediacjê obu stron i chêæ porozumienia. Podstawowe zasady mediacji to:
• dobrowolnoœæ
• poufnoœæ
• bezstronnoœæ i neutralnoœæ mediatora
• akceptowalnoœæ

Kolejnoœæ procesu mediacyjnego:
• zg³oszenie siê do mediatora
• rozmowa mediatora z ka¿d¹ ze stron oddzielnie
• zebranie zgody stron i ich rodziców
• proces mediacyjny, czyli spotkanie stron
w obecnoœci mediatora (najpierw indywidualne, potem wspólne)
• zawarcie ugody (porozumienie stron,
które nie jest przez nikogo narzucone,
wypracowuj¹ je zainteresowane strony
• i obie strony je akceptuj¹)
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• zawiadomienie dyrekcji lub s¹du, policji,
prokuratury o zawarciu ugody
• w sprawach karnych satysfakcjonuj¹ca
strony ugoda pozwala pokrzywdzonemu
z³o¿yæ wniosek do s¹du o umorzenie
sprawy

Uwagi dodatkowe
• Przebieg mediacji mo¿e byæ podzielony
na wiele czêœci.
• Ka¿da ze stron mo¿e prosiæ o przerwê lub
o zakoñczenie mediacji
• w danej sprawie mediacja mo¿e byæ przeprowadzona tylko raz
• w trakcie mediacji przestrzega siê wczeœniej ustalonych zasad

Procedury szkolne do wprowadzenia mediacji
rówieœniczych
KROK 1: Informacja o chêci odbycia szkolenia – mo¿liwoœæ otrzymania dofinansowania
KROK 2: Odbycie szkolenia dla trenerów
KROK 3: Informacja dla Rady Pedagogicznej
na temat mediacji – Rada Szkoleniowa
KROK 4: Wprowadzenie mediacji do Programu Profilaktycznego i Wychowawczego
Szko³y

Wyposa¿enie pokoju mediatorów
• Do przeprowadzenia mediacji potrzebne
s¹ 4 krzes³a, a jeœli to mo¿liwe dodatkowo okr¹g³y stolik. Jeœli w obserwatorami
s¹ rodzice nale¿y zapewniæ te¿ krzes³a dla
rodziców.
• W pokoju powinna byæ zapewniona cisza
oraz mo¿liwoœæ zamkniêcia pokoju od
wewn¹trz.
• Niezbêdne s¹ te¿ druki zgody na mediacjê, ugody i przybory piœmiennicze dla
uczestników mediacji
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Elementy promocji mediacji wœród nauczycieli
oraz uczniów
• Jednostronicowa informacja o zasadach
mediacji w³o¿ona w ka¿dy dziennik
• Informacja na tablicy og³oszeñ dla nauczycieli
• Informacja na tablicy og³oszeñ dla
uczniów
• Wygaszacz ekranu w pracowni informatycznej na uczniowskich komputerach
• Cykliczne artyku³y o mediacji z szkolnej
gazetce
• Plakaty stworzone przez uczniów
• Lekcja o mediacji w ka¿dej klasie

FORMULARZ MEDIACJI
• Data: ...
• Imiê i nazwisko ucznia poszkodowanego:
...
• Klasa: ...
• Osoba zg³aszaj¹ca problem: ...
• Osoby zaanga¿owane w konflikt (Prosimy o podanie nazwiska, pseudonimu,
klasy lub innych danych)
• 1 ... 2 ... 3 ...
• Rodzaj konfliktu (prosimy o zaznaczenie)
• ... bójki· ... dokuczanie ... przepychanie
siê
• ... plotkowanie ... gro¿enie inne ...

• Na tablicy og³oszeñ wisi lista wszystkich
mediatorów
• Przy pokoju mediacyjnym wisi skrzynka,
do której mo¿na wrzuciæ wype³nione formularze.
• Sprawê mo¿na zg³osiæ osobiœcie dyrektorowi szko³y, ka¿demu nauczycielowi, pedagogowi psychologowi oraz mediatorom
rówieœniczym.
• Znaczn¹ czeœæ spraw do mediacji zg³aszaj¹ sami mediatorzy poprzez obserwacje
uczniów szko³y i wra¿liwoœæ na ich problemy.

Organizacja procesu mediacyjnego
• Praca uczniów odbywa siê w ustalonych
godzinach.
• Przed ka¿d¹ mediacjê odbywaj¹ siê rozmowy indywidualne, podczas których
podpisujemy zgodê stron na mediacjê
i ustalamy termin mediacji (ewentualnie
wykonujemy telefony do rodziców
uczniów).
• Do czasu mediacji strony wstêpnie przygotowuj¹ swoje oczekiwania oraz propozycje ugody.
• W czasie mediacji zaanga¿owanych jest
dwóch mediatorów, pozostali maj¹ spotkanie z opiekunem, rozwijaj¹c umiejêtnoœci psychospo³eczne.

Kto mo¿e zg³osiæ sprawê do mediacji?
• W rzeczywistoœci sprawê do mediacji mo¿e zg³osiæ ka¿dy pracownik szko³y (dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawca, pozostali nauczyciele, pedagog, psycholog,
pracownicy administracji i obs³ugi)
• Rodzice
• Uczniowie, których sytuacja dotyczy
• Uczniowie, którzy widz¹ konflikt

W jaki sposób zg³osiæ sprawê do mediacji?
• Wyszkoleni mediatorzy nosz¹ identyfikatory, mo¿na ich ³atwo znaleŸæ.
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Czego g³ównie dotycz¹ mediacje rówieœnicze?
Najczêœciej poruszane problemy podczas
mediacjach rówieœniczych:
• Bójki
• Dokuczanie
• Wyzywanie
• Popychanie
• Oczernianie

Jakie s¹ korzyœci z mediacji w szkole?
• W wielu sytuacjach mediacja osi¹ga rezultaty tam gdzie inne metody zawodz¹.
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Szkolny klub mediatora – praktyczne wskazówki
• Uczniowie sami analizuj¹ swoje zachowanie i dochodz¹ samodzielnie do konstruktywnych wniosków.
• Uczniowie mówi¹ o uczuciach, do których w sytuacji szkolnej najczêœciej siê
nie przyznaj¹ lub czêsto ich sobie nie
uœwiadamiaj¹.
• Uczniowie, którym zdarza siê byæ w sytuacji ofiary nabieraj¹ pewnoœci siebie i odwagi
• Uczniowie, którym grozi upomnienie,
uwaga, czy nagana maj¹ szansê jej nie
otrzymaæ, co w pierwszym etapie stanowi
jedyn¹ zachêtê do udzia³u w mediacji.

(nr 66) 3/2013

• Uczniowie zyskuj¹ nowych kolegów i kole¿anki.
• Uczniowie bêd¹cy mediatorami prowadz¹
dodatkow¹ dzia³alnoœæ na rzecz szko³y.
• Zajêcia rozwijaj¹ u uczniów wra¿liwoœæ
oraz umiejêtnoœci psychospo³eczne.

Zakoñczenie
Zachêcamy do opisywanej praktyki. Mediacje rówieœnicze pozwalaj¹ rozwi¹zywaæ takie
sytuacje, do których jako nauczyciele nie dotarlibyœmy bez pomocy uczniów.

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI
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Trochê statystyki dotycz¹cej realizowanego
przez Polskie Centrum Mediacji we wspó³pracy z MEN i Kuratorium Oœwiaty w Olsztynie
programu "Bezpieczna i przyjazna szko³a – projekty upowszechniaj¹ce i wzmacniaj¹ce wybrane dzia³ania bezpiecznej szko³y, w szczególnoœci projekty edukacyjne w gimnazjach "
w 9 szko³ach gimnazjalnych w tym integracyjnych z woj. warmiñsko-mazurskiego tj. Publiczne Gimnazjum w Prostkach, Gimnazjum
w Pisanicy, Gimnazjum w Grabowie, Gimnazjum w Kijewie, Gimnazjum Publiczne w Dywitach, Gimnazjum w Nowej Wsi E³ckiej,
Gimnazjum Dobrym Mieœcie, Gimnazjum nr
1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku oraz
Gimnazjum w Judzikach. W szkoleniu uczestnikami bezpoœrednimi by³o 516 osób w tym
194 uczniów uczestniczy³o w 20 godz. szkole-
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niu mediatorów rówieœniczych, 64 nauczycieli
ukoñczy³o 40 godz. szkolenie dla mediatorów
szkolnych, edukatorów mediatorów rówieœniczych i opiekunów Szkolnych Klubów Mediatora, 49 rodziców ukoñczy³o szkolenie z zakresu wiedzy na temat mediacji i mo¿liwoœci jej
wykorzystania w konfliktach szkolnych i rodzinnych – czêœæ rodziców korzysta³a z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez doœwiadczonych mediatorów, 209 nauczycieli
i przedstawicieli spo³ecznoœci lokalnej w tym
policjantów, pracowników OPS i innych urzêdników z instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko³¹
i rodzin¹ ukoñczy³o 4 godz. informacyjne szkolenie na temat wykorzystania mediacji w rozwi¹zywaniu konfliktów szkolnych.
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Rozwi¹zywanie konfliktów szkolnych przy u¿yciu
technik mediacyjnych – mediacje rówieœnicze
w szkole
Uczenie rozwi¹zywania konfliktów bez
przemocy – poznawanie technik mediacji i negocjacji problemowych – w szko³ach ma szczególne znaczenie. I to nie tylko dla m³odzie¿y,
która poprzez mediacjê uczy siê twórczego myœlenia, wzajemnego szacunku, otwartoœci na
pogl¹dy innych i umiejêtnoœci rozwi¹zywania
konfliktów w sposób akceptowalny i satysfakcjonuj¹cy dla obu stron. Wa¿ne jest tak¿e dla
doros³ych, którzy mog¹ bardzo du¿o skorzystaæ z twórczej wyobraŸni m³odzie¿y i jej konkretnych pomys³ów, jak skutecznie zapobiegaæ
przemocy fizycznej i psychicznej w œrodowisku
szkolnym i rodzinnym.
Rodzina i szko³a s¹ miejscem kszta³towania
osobowoœci dziecka. Zadaniem szko³y, oprócz
edukacji, jest równie¿ przygotowanie m³odego
cz³owieka do pe³nego uczestnictwa w ¿yciu
grupy spo³ecznej. W szkole m³ody cz³owiek
poznaje obowi¹zuj¹ce normy i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, uczy siê ich przestrzegania.
Zdobywa równie¿ wiedzê o sobie: uczy siê jak
nawi¹zywaæ kontakty z innymi, poznaje, czym
jest przyjaŸñ, jakie jest jego miejsce w grupie
rówieœniczej – w klasie. Doœwiadcza, czym jest
wspó³praca i jakich zachowañ wymaga. Szko³a
to tak¿e miejsce, gdzie spotykaj¹ siê ró¿ne osoby, pochodz¹ce z ró¿nych kultur rodzinnych,
a coraz czêœciej – tak¿e narodowych, wychowanych w innej atmosferze, innym domu. Uczeñ
poznaje, czym jest innoœæ ludzi, ró¿ne regu³y
i sposoby zachowania oraz jak w tej innoœci
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znaleŸæ swoje miejsce i wspó³istnieæ z ludŸmi,
mimo dziel¹cych barier, – czyli czym jest tolerancja. Œcieranie siê ró¿nic w procesie budowania wspólnoty czêsto powoduje konflikty.

Konflikt, – czego mo¿e nauczyæ i w czym mo¿e
pomóc?
Kontakty z grup¹ rówieœnicz¹, stosunki
w szkole, sukcesy, czy te¿ ich brak, wsparcie
i zrozumienie ze strony œrodowiska szkolnego
w znacznej mierze decyduj¹ o tym, jak¹ postawê dziecko przyjmie wobec konfliktu: czy stanie siê potencjaln¹ ofiar¹ (biernie przyjmuj¹c
opiniê innych osób, mimo odmiennego zdania
w danej sytuacji), czy te¿ sprawc¹ konfliktów
(d¹¿¹c za wszelk¹ cenê do realizacji swojego
stanowiska)? Mo¿e nauczyæ siê rozwi¹zywaæ
konflikty, bior¹c pod uwagê oczekiwania
wszystkich uczestników sporu albo narzucaæ
swój sposób rozstrzygniêcia – czêsto poprzez
przemoc fizyczn¹.
Konflikt jest tylko wtedy destrukcyjny, gdy
sposób podejœcia do niego jest agresywny, nios¹cy cierpienie i poczucie krzywdy. Jeœli jest rozwi¹zywany, mo¿e byæ czynnikiem tworz¹cym
zmiany, ma szanse staæ siê wydarzeniem pozytywnym i funkcjonalnym, poniewa¿ m. in.:
– umacnia to¿samoœæ jednostki i grupy,
– ³¹czy podobnie myœl¹cych ludzi i grupy,
wiêc sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty,
– pomaga ustaliæ, które i jakie dzia³ania s¹
w danej chwili najwa¿niejsze,
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– ³agodzi lub czyni drugoplanowymi inne
konflikty istniej¹ce miêdzy cz³onkami stworzonej koalicji,
– stymuluje zmiany i powoduje, ¿e s¹ one
procesem bardziej systematycznym, uporz¹dkowanym oraz szybszym ni¿ przed powstaniem konfliktu,
– sprzyja rozwojowi metod zapobiegania,
zarz¹dzania i rozwi¹zywania konfliktów
w przysz³oœci.
Mediatorzy mówi¹ o konflikcie ju¿ w momencie, kiedy strony postrzegaj¹ dziel¹c¹ ich
ró¿nicê zdañ, interesów itp. W teorii poziom
ten nosi nazwê konfliktu ukrytego (M.
Deutsch – wzorzec konfliktu1).
Potocznie, konflikt najczêœciej jest rozumiany ju¿ jako podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
jego rozwi¹zania (konflikt jawny wg. M. Deutscha). Niektóre z nich mog¹ powodowaæ jego
nasilenie.
Konflikt eskaluj¹ mi. in. takie dzia³ania jak:
• Odwlekanie zajêcia siê konfliktem, unikanie go, przeformu³owanie (np.: to nie jest
konflikt, ona/on tak nie myœli, to tylko dzisiaj
tak mówi, jutro siê zmieni, to efekt z³ego samopoczucia, itp.). S¹ to dzia³ania zmierzaj¹ce do ukrycia konfliktu, jednoczeœnie
powoduj¹ce jego "podskórny" rozwój.
Przypomina to zamiatanie wszelkich problemów pod dywan, na którego powierzchni z czasem tworz¹ siê wyraŸne
nierównoœci. Potykamy siê o nie, czêsto
w takiej chwili reaguj¹c nieadekwatnie do
sytuacji, bo rzeczywista przyczyna tkwi
w innym miejscu. Z czasem pod dywanem jest tak du¿o nieprzyjemnych spraw,
¿e ju¿ nie potrafimy siê nimi zaj¹æ i uciekamy – najczêœciej zrywaj¹c ca³kowicie
relacje lub utrzymuj¹c je tylko na bardzo
powierzchownym poziomie.
• Walka i rywalizacja oparte na przemocy
fizycznej lub psychicznej – narzucanie
swojego stanowiska w poczuciu si³y piêœci, w³adzy lub osobowoœci.
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• Równie¿ rozstrzygniêcie konfliktu przez
osobê trzeci¹ (np. nauczyciela) mo¿e byæ
przyczyn¹ eskalacji sporu. S³awny jest
przyk³ad z pomarañczk¹: dwie dziewczynki
spieraj¹ siê o pomarañczê i rozgniewana
mama chc¹c kompromisowo rozstrzygn¹æ
spór, dzieli j¹ na pó³. Ale dziewczynki zamiast ucieszyæ siê z decyzji mamy, zareagowa³y z³oœci¹ i jeszcze bardziej siê pok³óci³y.
Okaza³o siê, ¿e jedna z nich chcia³a wykorzystaæ mi¹¿sz, a druga skórkê owocu.
Gdyby tylko mama zechcia³a wczeœniej porozmawiaæ ze swoimi córkami...
Kompromis, do którego dochodz¹ zainteresowane strony poprzez negocjacjê, lub który
zostaje narzucony lub zaproponowany przez
osobê trzeci¹, oznacza czêœciow¹ rezygnacjê ze
swoich potrzeb, oczekiwañ, czy interesów. Mo¿e byæ odbierany jako przegrana i strata, tym
wiêksza, jeœli po negocjacjach, kiedy emocje
opadn¹ dostrze¿emy, ¿e osi¹gnêliœmy mniej,
z wiêkszej czêœci musieliœmy zrezygnowaæ, ni¿
druga strona.
S¹ te¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do unikniêcia
eskalacji konfliktu:
• Negocjacje – osoby zaanga¿owane w konflikt ustalaj¹ miêdzy sob¹ sposób jego
rozwi¹zania. Wi¹¿e siê to z przyjêciem
przez strony ca³kowitej odpowiedzialnoœci tak¿e za sposób i styl prowadzenia
rozmów oraz wybór strategii negocjacyjnych. W codziennych sytuacjach wybory
te najczêœciej dokonywane s¹ nieœwiadomie, w oparciu o swoje doœwiadczenia
i style rozwi¹zywania konfliktów. W negocjacjach miêdzy firmami czêsto strony
wynajmuj¹ zawodowego negocjatora, bêd¹cego ich przedstawicielem dbaj¹cym
o interesy firmy. Druga strona – w zale¿noœci od wyboru stylu negocjacji:
– przy strategii pozycyjnej – jest przeszkod¹
do osi¹gniêcia celu,
– przy strategii problemowej – jest partnerem do poszukiwania rozwi¹zañ.
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• Mediacje – osoba niezaanga¿owana
w konflikt – bezstronna i neutralna –
wspiera strony w poszukiwaniu rozwi¹zañ poprzez przejœcie z negocjacji pozycyjnych na problemowe. Mediator nie reprezentuje ¿adnej strony, jest neutralny
równie¿ wobec przedmiotu sporu, przyczyny konfliktu. Nie narzuca swojego
œwiatopogl¹du, wartoœci, norm. Jest
stra¿nikiem procedury – czuwa nad tym,
aby ka¿da strona mia³a czas wyraziæ swoj¹ opiniê, dba, by ¿adna ze stron nie zdominowa³a drugiej, ustala czas i miejsce
spotkañ oraz – przy udziale stron – regu³y posiedzenia mediacyjnego. Rol¹ mediatora jest usprawnienie komunikacji miêdzy skonfliktowanymi stronami, u³atwienie im zrozumienia punktu widzenia, potrzeb i oczekiwañ drugiej strony. Najczêœciej mediacja rozpoczyna siê od przeprowadzenia dwóch rozmów z ka¿d¹ stron¹
z osobna. Zadaniem mediatora jest przekszta³cenie tych dwóch dialogów w jeden
– miêdzy stronami, podczas którego mediator bêdzie tylko moderowa³ sytuacjê
w momencie impasu. Jest potrzebny wtedy, gdy strony nie chc¹, nie mog¹ lub nie
umiej¹ podj¹æ miêdzy sob¹ negocjacji, lub
gdy negocjacje miêdzy nimi nie powiod³y
siê.
• Konferencje sprawiedliwoœci naprawczej
– s¹ poszerzon¹ form¹ mediacji, stosowan¹ przede wszystkim w konfliktach ofiara
– sprawca. O mediacji ofiara – sprawca
mówimy wtedy, gdy mo¿na jednoznacznie okreœliæ te dwie role, np. w przypadku
mediacji karnych, z nieletnimi sprawcami
czynów karalnych, kierowanych z policji,
prokuratury czy s¹dów. Czêsto bowiem
okazuje siê, ¿e ofiara, w rzeczywistoœci
by³a sprawc¹, ró¿nymi sposobami prowokuj¹c drug¹ stronê. Jednak¿e, to nie oznacza, ¿e np. uczeñ, który pobi³ kolegê jest
zwolniony z odpowiedzialnoœci za swój
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czyn, bo by³ przez niego sprowokowany.
Mediacje prowadzi siê wtedy w dwóch
kierunkach – odpowiedzialnoœci i naprawienia krzywdy wynikaj¹cej z pobicia
oraz odpowiedzialnoœci i naprawienia
krzywdy wynikaj¹cej z prowokowania.

Dlaczego mediacja?
Mediacja, tak jak konferencje sprawiedliwoœci naprawczej (KSN), jest form¹ sprawiedliwoœci naprawczej, która w odró¿nieniu od
sprawiedliwoœci retrybutywnej, gdzie w centrum zainteresowania jest sprawca i sposób jego ukarania, koncentruje siê na naprawieniu
i odbudowaniu relacji miêdzy stronami.
A w szczególnym przypadku mediacji ofiara-sprawca i KSN – na naprawieniu i zadoœæuczynieniu szkodzie, jakiej dozna³a osoba pokrzywdzona.
Naprawienie, zadoœæuczynienie w trakcie
i w wyniku mediacji, podjête jest przez osoby
bezpoœrednio zaanga¿owane w konflikt. Mediator tylko, albo a¿ buduje atmosferê dialogu
i wspiera strony w ich d¹¿eniu do rozwi¹zania
sporu. Aby sprostaæ temu zadaniu mediator
stosuje odpowiednie techniki oraz prowadzi
mediacje zgodnie z jej zasadami.
Mediator jest stra¿nikiem procedury, przestrzega zasad mediacji i czuwa nad tym, aby
strony tak¿e ich przestrzega³y. Jednak¿e, to na
uczestnikach sporu le¿y bezpoœrednia odpowiedzialnoœæ za sposób rozwi¹zania i za podjête uzgodnienia. Mediacja uczy wiêc brania odpowiedzialnoœci za swoje czyny i decyzje. Osoby, które s¹ ze sob¹ w konflikcie bior¹ odpowiedzialnoœæ za to, w jaki sposób relacje miêdzy nimi bêd¹ siê uk³ada³y, ucz¹ siê, ¿e od obu
stron zale¿y, jakie bêd¹ miêdzy nimi stosunki.
Osoba, która pope³ni³a czyn uznany za naganny musi naprawiæ krzywdê, szkodê, któr¹
tym czynem wyrz¹dzi³a drugiej stronie. Równie¿ to ona jest odpowiedzialna za poszukiwanie rozwi¹zania – sposobu zadoœæuczynienia.
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Nie czeka na wymierzenie kary, któr¹ najczêœciej uzna za "niesprawiedliwoœæ", tylko przy
wsparciu mediatora próbuje znaleŸæ sposób
naprawienia krzywdy, lub jeœli jest to niemo¿liwe – zadoœæuczynienia. Oczywiœcie musi ono
byæ zaakceptowane przez osobê pokrzywdzon¹, ale wa¿ne jest z³o¿enie inicjatywy i odpowiedzialnoœci na rêce i serce sprawcy czynu.
Odpowiedzialnoœci za swoje chêci, pragnienia, zachowania uczy siê równie¿ osoba pokrzywdzona. Nie chowa siê za plecami osoby
trzeciej (w s¹dowych sporach doros³ych – adwokata, w szkole – nauczyciela, czy kolegi). Sama podejmuje decyzjê, w jaki sposób krzywda,
której dozna³a mo¿e zostaæ naprawiona i jakiego zadoœæuczynienia potrzebuje.
W trakcie mediacji obie strony maj¹ szansê
uzmys³owiæ sobie, dlaczego do takiego zdarzenia dosz³o, poznaj¹ mechanizmy powstawania
konfliktów (rola mediatora – edukatora), a tak¿e ucz¹ siê, jak ze sob¹ rozmawiaæ w sposób
otwarty i niebuduj¹cy barier. Jest to doœwiadczenie sprzyjaj¹ce nabywaniu umiejêtnoœci samodzielnego rozwi¹zywania konfliktów (tak¿e
w formie negocjacji) w przysz³oœci.
Poprzez mediacjê strony ucz¹ siê koniecznoœci uznania i zrozumienia zdania, punktu widzenia drugiej strony. Oczywiœcie nie oznacza
to biernej akceptacji i przystania na czyj¹œ interpretacjê danej sytuacji. Polega na uœwiadomieniu sobie, ¿e druga strona ma prawo w taki sposób myœleæ. Jeœli zostanie uznane prawo
do ró¿nego spojrzenia na dany problem, mo¿na zacz¹æ poszukiwaæ rozwi¹zania akceptowalnego przez uczestników konfliktu. Strony ucz¹
siê wiêc granic wolnoœci – w jaki sposób osi¹gn¹æ swoje cele, oczekiwania, jak realizowaæ
swoje potrzeby, nikogo nie niszcz¹c i nie rani¹c, czyli jak godziæ swoje potrzeby z potrzebami tej drugiej strony.
W trakcie mediacji strony s¹ wspierane
w nauce otwartej komunikacji, – w jaki sposób
mówiæ o swoich potrzebach i oczekiwaniach,
by jêzyk, sposób mówienia nie sta³ siê pierw-

24

sz¹ barier¹. W jaki sposób wyra¿aæ swoje intencje, aby by³y zrozumia³e dla drugiej strony,
jak upewniæ siê, ze odbiór komunikatu przez
drug¹ stronê jest zgodny z intencj¹ nadawcy,
a nie rozumiany opatrznie.
S³u¿¹ temu ró¿ne techniki mediacji, np.: parafraza, wyjaœnianie, komunikat ja, podsumowanie, normalizacja, pójœcie na galeriê i z³oty
most. Niektóre z nich s¹ na pewno znanymi
technikami komunikacji, jednak¿e w mediacji
czêsto pe³ni¹ inn¹ rolê i w inny sposób s¹ u¿ywane.
Mediacja daje szansê na przedstawienie faktów, zdarzenia z w³asnej perspektywy – powiedzenia drugiej stronie o w³asnych odczuciach,
interpretacji jej zachowania i uczuciach jakie to
zachowanie wzbudzi³o. Proces mediacji jest
wiêc sytuacj¹ pozwalaj¹c¹ stronom wyzwoliæ
siê z tych negatywnych emocji i wczeœniej czy
póŸniej – zapomnieæ o zdarzeniu. Wtedy nie
ma ju¿ ono ¿adnego wp³ywu na ¿ycie i zachowanie stron.

Mediacje szkolne i rówieœnicze
Œrodowisko szkolne z³o¿one z tak wielu podmiotów o ró¿nych obszarach zainteresowañ i interesów, jest miejscem gdzie powstaje wiele ró¿norodnych konfliktów i sporów. Mo¿na powiedzieæ: "i to dobrze", bo gdzie jak nie w szkole
m³odzie¿ ma uczyæ siê w³aœciwych sposobów
dzia³ania w sytuacji konfliktu? Tu ma wiêc szerokie pole praktycznych doœwiadczeñ.
Przypomnijmy, ¿e o konflikcie mówimy ju¿
w momencie ujawnienia siê ró¿nicy zdañ, interesów, a nie w sytuacji podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do jego rozwi¹zania (np. poprzez negocjacje i mediacjê) lub rozstrzygniêcia (np.
z u¿yciem przemocy fizycznej czy psychicznej).
W œrodowisku szkolnym konflikty mog¹
rozwijaæ siê np. miêdzy stronami:
– uczeñ – uczeñ
– uczeñ – nauczyciel,
– nauczyciel – nauczyciel
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– nauczyciel – dyrektor
– grono pedagogiczne – dyrektor
– pracownik administracyjny – nauczyciel/dyrektor
– rodzic – nauczyciel
– rodzice/rada rodziców – dyrektor/nauczyciel/grono pedagogiczne
– grono pedagogiczne/dyrektor – kuratorium
– grono pedagogiczne/dyrektor – gmina
– rodzice – gmina
– rodzic – rodzic.
Nale¿a³oby siê zastanowiæ, które z tych konfliktów mo¿na rozwi¹zaæ za pomoc¹ mediacji
na terenie szko³y i przez osoby w szkole pracuj¹ce?
Na pewno takimi s¹ wszystkie sytuacje konfliktowe powsta³e pomiêdzy uczniami. Najczêœciej mo¿na rozwi¹zaæ je na terenie szko³y i nie
ma potrzeby w³¹czaæ w ich rozwi¹zywanie osoby spoza szko³y (przedstawicieli kuratorium,
wymiaru sprawiedliwoœci itp.) Tylko w szczególnie z³o¿onych i trudnych sytuacjach nale¿y
zapraszaæ rodziców do udzia³u w mediacji.
Najlepsz¹ metod¹ rozwi¹zywania konfliktów miêdzy uczniami, jeœli negocjacje nie przynios³y pozytywnego wyniku i konieczne jest
wsparcie osoby trzeciej, s¹ mediacje rówieœnicze, superwizowane przez nauczycielamediatora.
Mediacje rówieœnicze prowadzone s¹ przez
mediatora-ucznia/uczniów. W technice prowadzenia mediacji, niczym nie ró¿ni¹ siê od mediacji miêdzy doros³ymi, wa¿ne jest tylko, by
mediatorzy-rówieœnicy zawsze pracowali w parach – najlepiej dziewczyna – ch³opak (tak¹ zasadê staramy siê wprowadzaæ w naszych standardach, zw³aszcza w mediacjach rodzinnych).
Trochê inny jest natomiast przebieg mediacji.
Postêpowanie rozpoczyna siê zg³oszeniem
sprawy do mediacji, czy to przez osoby bêd¹ce
w konflikcie – jedn¹ czy obie, czy przez nauczyciela, rodziców. Mo¿na to zrobiæ ró¿nymi sposobami. Czasami s¹ to specjalne skrzynki, do
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których uczniowie mog¹ wrzuciæ kartkê z proœb¹ o mediacjê, mediatorzy mog¹ pe³niæ specjalne dy¿ury w pokoju mediacyjnym, mo¿na równie¿ zastosowaæ normaln¹ procedurê postêpowania w sytuacjach konfliktowych, tak jak
w projekcie ustawy dotycz¹cej mediacji rodzinnych – strony s¹ obligatoryjnie kierowane do
mediacji i po spotkaniu wstêpnym decyduj¹,
czy chc¹ z niej skorzystaæ, czy nie. Tak te¿
i w szko³ach, w przypadku np. bójki, czy innych konfliktów, o których wszyscy wiedz¹,
mo¿e byæ zastosowana taka procedura.
Mediatorzy po otrzymaniu sprawy zapraszaj¹ na spotkanie wstêpne inicjatora lub sprawcê
zdarzenia. Na tym spotkaniu wyjaœniaj¹ zasady
mediacji, uzyskuj¹ zgodê na uczestniczenie
w postêpowaniu (najlepiej na piœmie), a nastêpnie strona przedstawia im swoj¹ subiektywn¹ relacjê z danego zdarzenia, swój w³asny
punkt widzenia na przyczynê konfliktu.
W trakcie spotkania wstêpnego, wa¿ne jest
równie¿ ukierunkowanie strony "na przysz³oœæ": mediator zadaje pytania, które maj¹
zachêciæ do myœlenia o przysz³oœci, o przysz³ych relacjach z drug¹ stron¹. Mediator nie
mo¿e pozostawiæ ucznia w fazie rozpamiêtywania zdarzenia, które mia³o miejsce w przesz³oœci. Jeœli tak by siê zdarzy³o, mediacja nie
mia³aby sensu, nie doprowadzi³aby do rozwi¹zania konfliktu. W przypadku mediacji ofiara-sprawca mediator pomaga stronie przejœæ
przez ten etap. S³u¿y temu zachêcenie sprawcy
do opisu zdarzenia z dzisiejszego, w³asnego
punktu widzenia, nazwania emocji zwi¹zanych
z tym zdarzeniem, a przede wszystkim zadawanie mu pytañ dotycz¹cych przysz³oœci: jakie
widzi rozwi¹zanie konfliktu, co by³oby dla niego naprawieniem i zadoœæuczynieniem oraz
w jaki sposób mo¿e to uzasadniæ. Rol¹ mediatora jest równie¿ wzbudzenie w¹tpliwoœci, czy
proponowany sposób rozwi¹zania bêdzie mo¿liwy do zaakceptowania przez drug¹ stronê.
W innych mediacjach nastawienie na przysz³oœæ polega g³ównie na pytaniach o wyobra-
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¿enie tej¿e przysz³oœci i pytaniach o konsekwencje w relacjach miêdzy stronami, po takim a nie innym rozwi¹zaniu konfliktu. Mediator zadaj¹c tzw. pytania adwokata diab³a, poszerza sposób patrzenia strony na spór, zasiewa w niej w¹tpliwoœci, czy sposób rozwi¹zania
nie bior¹cy pod uwagê punktu widzenia drugiej strony i zgodny tylko z jej potrzebami jest
w ogóle realny i czy rzeczywiœcie przyniesie
w konsekwencji jej korzyœæ, czy aby nie bêdzie
to tylko purrysowe zwyciêstwo.
Po spotkaniu wstêpnym mediatorzy rówieœniczy konsultuj¹ siê z mediatorem-nauczycielem celem ustalenia, czy sprawa nadaje siê do
mediacji rówieœniczej, ewentualnie – pod jakimi warunkami mog¹ j¹ prowadziæ i czy podejmuj¹ siê tego zadania.
Nastêpnie odbywa siê spotkanie wstêpne –
informacyjne z drug¹ stron¹ konfliktu. Po tym
spotkaniu mediatorzy konsultuj¹ z mediatorem-nauczycielem strategiê prowadzenia mediacji, ustalaj¹ wstêpn¹ diagnozê konfliktu
i stawiaj¹ pierwsze hipotezy.
Kolejnym etapem jest wspólne posiedzenie
mediacyjne. W spotkaniu uczestnicz¹ strony,
mediatorzy-rówieœnicy oraz zw³aszcza na pocz¹tku – mediator-nauczyciel pe³ni¹cy rolê obserwatora. W trakcie mediacji nie komentuje
jej prowadzenia. Jeœli uwa¿a, ¿e nie toczy siê
w dobrym kierunku, sugeruje przerwê w sposób wczeœniej uzgodniony z mediatorami.
Stronom przerwê zawsze proponuj¹ mediatorzy, nigdy nauczyciel. Jest to czas przeznaczony
na omówienie wszystkich istotnych spraw
zwi¹zanych z prowadzeniem spotkania, wspólne diagnozowanie sytuacji i stawianie kolejnych hipotez. Istotne jest, aby nauczyciel by³
tylko suflerem, a nie osob¹ przejmuj¹c¹ prowadzenie mediacji.
Posiedzenie mediacyjne rozpoczyna siê
przypomnieniem zasad oraz ustaleniem i spisaniem regu³ spotkania. Typowe regu³y to:
– szanujemy siebie wzajemnie,
– unikamy z³oœliwoœci,
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– unikamy wzajemnego obra¿ania i podnoszenia g³osu,
– s³uchamy uwa¿nie tego, co mówi druga
strona,
– mówimy pojedynczo, nie przerywamy sobie,
– staramy siê zrozumieæ drug¹ stronê i motywy jej postêpowania,
– prosimy o przerwy, jeœli czujemy siê zmêczeni.
Dalej, mediatorzy udzielaj¹ g³osu stronie.
Zasad¹ jest, ¿e w mediacjach ofiara – sprawca
zawsze jako pierwszej udzielamy g³osu osobie
pokrzywdzonej. Trzeba pamiêtaæ, ¿e mediacja
jest przede wszystkim dla osoby pokrzywdzonej, jej potrzeby i oczekiwania s¹ najwa¿niejsze. Drug¹ i bardzo wa¿n¹ rol¹ mediacji jest
wychowawcze i resocjalizacyjne oddzia³ywanie
na sprawcê.
Posiedzeñ mediacyjnych mo¿e byæ kilka.
Mediacja koñczy siê spisaniem ugody. Jeœli
strony maj¹ tak¹ potrzebê, mog¹ skonsultowaæ
projekt ugody np. z rodzicami.
Pozostaje pytanie, kto powinien czuwaæ nad
tym, czy warunki ugody zosta³y zrealizowane?
Jeœli wype³nienie warunków ugody jest roz³o¿one w czasie, strony powinny ustaliæ, w jaki
sposób i kiedy poinformuj¹ mediatorów o jej
sfinalizowaniu.
Wa¿na jest odpowiedŸ na pytanie jakie konflikty szkolne mog¹ byæ rozwi¹zywane za
pomoc¹ mediacji rówieœniczej? Mo¿na je
prowadziæ, gdy:
• Konflikt dotyczy tylko uczniów
• Uczestnikami mediacji s¹ uczniowie
• Mediator-nauczyciel ma pewnoœæ, ¿e zostanie utrzymana równowaga stron i nikt
nie bêdzie dominowa³.
Czy mediatorzy – rówieœnicy bêd¹ w stanie zachowaæ równowagê stron w mediacji, jeœli toczyæ siê bêdzie miêdzy uczniem, który nie jest
lubiany w klasie i nie udziela siê towarzysko,
a uczniem bardzo popularnym, z ró¿nych powodów podziwianym przez kolegów? – w ta-

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

3/2013 (nr 66)

Rozwi¹zywanie konfliktów szkolnych przy u¿yciu technik mediacyjnych
kiej mediacji zawsze powinien uczestniczyæ
mediator-nauczyciel, który bêdzie czuwa³ nad
tym, aby obie strony czu³y siê równo traktowane. W takiej mediacji trzeba te¿ zwróciæ uwagê na umiejêtne dowartoœciowanie ucznia do
tej pory nielubianego. Warto pokazaæ sprawcy
mo¿liwe konsekwencje, jeœli nie naprawi wyrz¹dzonej krzywdy.
• Konflikt, którego mediacja dotyczy, nie
ma za sob¹ d³ugiej historii, wydarzy³ siê
niedawno i mo¿na znaleŸæ jego rzeczywiste przyczyny – nie jest tak, ¿e ju¿ nikt nie
pamiêta powodów zdarzenia i spór na
tym tle przeobrazi³ siê w konflikt relacji,
do którego zostali "zaproszeni" rodzice
i nauczyciele.

Kto mo¿e byæ mediatorem rówieœniczym?
– na pewno uczeñ, który:
• Cieszy siê zaufaniem kolegów i nauczycieli
• Reprezentuje wartoœci respektowane
przez szko³ê
• Jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swoje umiejêtnoœci, a tak¿e posiada predyspozycje
osobowoœciowe – jest otwarty na innoœæ
ludzi, nie pos³uguje siê w swoim postrzeganiu œwiata stereotypami, w swoim w³asnym ¿yciu rozwi¹zuje spory bez przemocy, szanuje innych niezale¿nie od pogl¹dów i wartoœci, jakie wyznaj¹.
Mediacja jednak¿e nie jest panaceum na
wszystkie spory i konflikty. Jest metod¹ bardzo
pomocn¹ w wychowywaniu m³odzie¿y, ale tylko wtedy, gdy wszystkie zasady i procedury
z ni¹ zwi¹zane mog¹ byæ wype³nione. Du¿o zale¿y przede wszystkim od doros³ych, czy bêd¹
w stanie podzieliæ siê swoj¹ "w³adz¹" rozstrzygania i decydowania za m³odzie¿. Czy chc¹c
wspieraæ mediatorów rówieœniczych, nie przejm¹ za nich odpowiedzialnoœci za prowadzenie
mediacji? Dlatego tak wa¿ne jest, aby opieku-
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nem mediatorów w szkole by³ doœwiadczony
i praktykuj¹cy nauczyciel-mediator, korzystaj¹cy ze wsparcia w oœrodku mediacyjnym. Nie
w ka¿dej miejscowoœci takie oœrodki istniej¹
ale nauczyciele maj¹ doskona³e pomys³y, np.:
w mieœcie po³o¿onym w okolicach Krakowa
mediatorzy-nauczyciele, pracownicy poradni
psychologiczno-pedagogicznych i przedstawiciele policji – sami stworzyli grupê, która spotyka siê cyklicznie i omawia ró¿ne przypadki,
wymieniaj¹c siê doœwiadczeniem.
Wa¿na jest równie¿ praca z mediatorami rówieœniczymi. Musz¹ nauczyæ siê uwalniaæ od
k³opotów i problemów, o których dowiaduj¹
siê w trakcie mediacji, radziæ sobie z zachowaniem zasady poufnoœci – po prostu potrzebuj¹
miejsca, gdzie mog¹ omówiæ w³asne problemy
zwi¹zane z pe³nieniem funkcji. W wielu szko³ach, w których prowadzone s¹ mediacje rówieœnicze powstaj¹ kluby mediatora, gdzie spotykaj¹ siê cyklicznie omawiaj¹c przeprowadzone mediacje, a tak¿e doskonal¹ swoje umiejêtnoœci uczestnicz¹c w warsztatach prowadzonych przez nauczyciela – mediatora i zaproszonych goœci.

Warunki niezbêdne do prowadzenia mediacji
rówieœniczych w szko³ach.
Do takich nale¿¹:
• Warunki organizacyjne:
a) Przygotowanie na terenie szko³y pokoju mediacyjnego, spe³niaj¹cego odpowiednie standardy. Pamiêtaj¹c o zasadach
mediacji, pokój ten powinien dawaæ poczucie bezpieczeñstwa wszystkim stronom konfliktu, czyli byæ miejscem neutralnym. Nie mo¿e to byæ pokój nauczycielski czy gabinet dyrektora. Gabinet pedagoga, psychologa równie¿ z ró¿nych
powodów nie jest najlepszym miejscem.
WyobraŸmy sobie mediacjê pomiêdzy
uczniem, któremu gabinet pedagoga, czy
dyrektora kojarzy siê jedynie z miejscem,
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gdzie mo¿na otrzymywaæ nagrody i pochwa³y za swoj¹ pracê, a uczniem, który
te miejsca odwiedza doœæ czêsto, raczej
w nieprzyjemnych okolicznoœciach, a czêsto razem z wezwanymi do szko³y rodzicami. W takiej sytuacji pomieszczenie
staje siê jeszcze jedn¹ barier¹ w przyjaznej, otwartej komunikacji i poszukiwaniu rozwi¹zania problemu. Zewnêtrzne
warunki tworz¹ jeszcze wiêkszy stres
u uczestników mediacji – nie doœæ, ¿e
spotykaj¹ siê ze sob¹ "twarz¹ w twarz", to
jeszcze w niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach. W takiej sytuacji tym bardziej
mo¿na zaobserwowaæ tendencjê do atakowania drugiej strony.
Pokój mediacyjny powinien byæ wyposa¿ony w kilka krzese³ lub foteli – wygodnych, ale nie na tyle, by czuæ siê jak na
spotkaniu towarzyskim. Wa¿ne jest, aby
wszystkie krzes³a/fotele by³y takie same.
Dobrze jest miêdzy nimi postawiæ niski
okr¹g³y stolik – to zwiêksza poczucie bezpieczeñstwa i sprzyja budowaniu atmosfery zaufania. Zbyt du¿y stó³ – kwadratowy, a zw³aszcza prostok¹tny powoduje
chêæ schowania siê za nim i "okopania" na
swoich stanowiskach. Przy okr¹g³ym stole nie ma problemów z zajêciem lepszych/gorszych miejsc. Podstawow¹ zasad¹ jest ustawienie krzese³/foteli w trójk¹t
równoboczny tak, by strony zwrócone by³y twarz¹ do mediatora. Zw³aszcza na pocz¹tku mediacji, strony konfliktu z regu³y
zwracaj¹ siê do mediatora – czuj¹ siê bardziej bezpiecznie w kontakcie z nim, ni¿
z osob¹, z któr¹ s¹ w sporze. To ustawienie z jednej strony u³atwia stronom tak¹
komunikacjê, daje im poczucie bezpieczeñstwa, buduje atmosferê zaufania
i spokoju, a z drugiej – u³atwia mediatorowi "przekierowanie" stron na bezpoœredni¹ rozmowê ze sob¹ i kontakt wzrokowy, w póŸniejszym etapie mediacji.
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Oczywiœcie pokój nie powinien byæ przechodni, ani zbyt g³oœny – np. znajdowaæ
siê obok kuchni, czy rozg³oœni szkolnej.
Powinien byæ usytuowany w zacisznym
miejscu, by osoby id¹ce na mediacjê nie
stawa³y siê obiektem powszechnego zainteresowania. W pokoju mog¹ byæ np.: obrazy i kwiaty – czyli przedmioty stwarzaj¹ce poczucie przytulnego wnêtrza, choæ
nie mo¿na z nimi przesadziæ, aby nie rozpraszaæ uwagi uczestników mediacji. Mediator mo¿e podkreœliæ swoje kompetencje poprzez powieszenie np. dyplomów
ukoñczonych szkoleñ, warsztatów mediacyjnych i innych zwi¹zanych z tematyk¹
mediacji.
b) Wypracowanie procedur mediacyjnych. W procedurach tych powinno byæ
opisane, jakie konflikty mog¹ byæ rozwi¹zywane poprzez mediacjê rówieœnicz¹.
Powinny znaleŸæ siê tam ustalenia, dotycz¹ce tego, kto powinien czuwaæ nad realizacj¹ ugody mediacyjnej.
Przy ka¿dej mediacji, której skutki mog¹
dotyczyæ rodziców, powinien byæ spisany
oddzielny kontrakt okreœlaj¹cy, które zagadnienia bêd¹ mediowane tylko przez
dzieci, a na które bêd¹ zaproszeni rodzice.
WyobraŸmy sobie bójkê pomiêdzy kolegami z klasy w wyniku której zosta³a
zniszczona kurtka jednego z dzieci. W takiej sytuacji mediacja miêdzy uczniami
powinna dotyczyæ tylko i wy³¹cznie wzajemnych relacji miêdzy uczniami i sposobu zadoœæuczynienia mo¿liwego do wykonania przez ucznia bez udzia³u rodziców. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice powinni byæ œwiadomi, ¿e ugoda miêdzy uczniami mo¿e nie zakoñczyæ sprawy,
pozostaje kwestia finansowa – zwi¹zana
ze zniszczon¹ kurtk¹. W takich sytuacjach najczêœciej po zakoñczonej mediacji rówieœniczej zaprasza siê rodziców na
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now¹ mediacjê, na której przedstawia siê
wypracowan¹ przez ich dzieci ugodê i poszukuje siê sposobów naprawienia szkody finansowej.
Wypracowane procedury powinny
uwzglêdniaæ sposoby postêpowania
w wypadkach, gdy strony nie dojd¹ do
ugody, a tak¿e, jeœli strona/y korzystaj¹c
z regu³y dobrowolnoœci zrezygnuj¹
z udzia³u w mediacji.
c) Wa¿ne jest wprowadzenie zapisu o mediacji, jako metody rozwi¹zywania konfliktów, w dokumentach reguluj¹cych
dzia³alnoœæ szko³y.
• Warunki merytoryczne:
a) Kadra pedagogiczna powinna byæ zaznajomiona z zasadami i regu³ami mediacji, jej podstawowymi za³o¿eniami oraz
korzyœciami p³yn¹cymi z rozwi¹zywania
sporów przy jej pomocy. Optymalnym
rozwi¹zaniem jest przeprowadzenie 3-4
godzinnej, szkoleniowej rady pedagogicznej
W mediacjach rówieœniczych wa¿ne jest
odpowiednie przygotowanie nauczyciela,
opiekuna mediatorów rówieœniczych,
który przede wszystkim powinien byæ
mediatorem, na co dzieñ prowadz¹cym
mediacje. Bardzo wa¿ne jest jego doœwiadczenie mediacyjne, aby w ka¿dej
chwili móg³ s³u¿yæ wsparciem m³odzie¿y.
Mo¿e on równie¿ prowadziæ zajêcia doskonal¹ce dla mediatorów oraz stale
kszta³ciæ kolejnych uczniów na mediatorów rówieœniczych, a tak¿e prowadziæ zajêcia nt. komunikowania siê bez przemocy, psychologii konfliktu, negocjacji
i technik mediacyjnych dla pozosta³ych
uczniów w szkole. Prowadzone szkolenia
mediacyjne dla pracowników oœwiaty,
oprócz umiejêtnoœci prowadzenia mediacji oœwiatowych, równie¿ obejmuj¹ tematykê i materia³y do prowadzenia zajêæ
z uczniami na w/w tematy.
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b) Mediator rówieœniczy musi dysponowaæ wiedz¹ i praktycznymi umiejêtnoœciami rozwi¹zywania sporów bez przemocy oraz prowadzenia mediacji. Najlepiej jest, gdy mo¿e je kszta³ciæ pod okiem
doœwiadczonych mediatorów, prowadz¹cych zajêcia warsztatowe. Niezbêdny zakres tematyczny warsztatów to2:
• konflikt (definicja konfliktu, kiedy konflikt jest dobry a kiedy z³y, dobre strony
konfliktu, zachowania ludzi w konflikcie,
co siê przyczynia do tego, ¿e konflikt jest
dobry lub z³y, rodzaje konfliktów, ko³o
konfliktu, cykl konfliktu – kszta³towanie
siê postaw),
• komunikacja werbalna i niewerbalna
(wzorzec komunikacji, elementy komunikatu, style komunikacji, techniki komunikacji, mowa cia³a, style odbioru komunikatów negatywnych w powi¹zaniu ze stylami komunikacji)
• negocjacje i mediacje (negocjacje problemowe, techniki negocjacyjne, kompromis
a wspó³praca, mediacja w polskim systemie sprawiedliwoœci, zasady mediacji,
przebieg i procedury mediacji, techniki
mediacyjne, symulacje mediacji prowadzone przez uczniów).
Bywa równie¿ tak, ze mimo najlepszych
chêci i posiadania w szkole procedur rozwi¹zywania konfliktów bez przemocy, konieczne jest
zwrócenie siê po pomoc z zewn¹trz – poszukanie pomocy profesjonalnego mediatora w rozwi¹zaniu konfliktu, który z punktu widzenia
stron i w³adz szko³y nie jest mo¿liwy do rozwi¹zania we w³asnym zakresie. Dlatego tak
wa¿na jest wspó³praca z oœrodkami mediacyjnymi. Niezbêdnoœæ takiej opieki podkreœlaj¹
równie¿ doœwiadczenia innych krajów, np.
Norwegii. Organizacja mediacji jest tam zdecydowanie inna ni¿ w Polsce. W ka¿dym regionie
jest oœrodek mediacyjny finansowany przez
Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwoœci.
Oœrodek taki skupia tylko mediatorów i zajmu-
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je siê tylko prowadzeniem mediacji. Oœrodek
opiekuje siê szko³ami w jego rejonie wspó³pracuj¹c z dyrekcj¹ szko³y, kadr¹ pedagogiczn¹
i administracyjn¹ oraz uczniami i w ka¿dej
chwili s³u¿y pomoc¹ w przypadku konfliktu,
którego nie mo¿na rozwi¹zaæ na terenie szko³y.

Opis przyk³adowej mediacji rówieœniczej miêdzy uczniami pierwszej klasy gimnazjum
Andrzej – nowy uczeñ, przyszed³ do klasy
po rozpoczêciu drugiego semestru.
Miko³aj – "gwiazda klasowa", bardzo lubiany
przez kolegów i lubi¹cy podziw innych; typowy
przywódca klasowy – jego pomys³y by³y najlepsze, wszyscy robili, to, czego sobie ¿yczy³.
Mediatorzy – Anna i Janek, uczniowie trzeciej klasy gimnazjalnej.
Pocz¹tkowo klasa przyjê³a Andrzeja normalnie, nie by³o ¿adnych uwag. Usiad³ w pierwszej
³awce razem z Joasi¹. Jednak po kilku tygodniach okaza³o siê, ¿e nie wzbudzi³ sympatii
u niektórych uczniów. Czêsto w trakcie lekcji
przerywa³ nauczycielowi, nie zawsze by³y to
uwagi zwi¹zane z tematem, zawsze jednak dotyczy³y jego niesamowitych przygód, które
spotyka³y go podczas zagranicznych wyjazdów
z rodzicami. Czêœæ klasy by³a tym zainteresowana. Po pewnym czasie Andrzejowi zaczê³y
gin¹æ rzeczy, które póŸniej odnajdowa³y siê
w toalecie. Klasa podzieli³a siê na dwa obozy –
mniej liczny rozmawia³ z Andrzejem, pozostali dokuczali mu, wyœmiewali siê, dogadywali,
w najlepszym wypadku ignorowali, nie odpowiadaj¹c np. na jego przywitanie.
Dochodzi³o do coraz gorszych incydentów.
Najgorzej by³o w szatni przed lekcjami WF –
wk³adano mu plecak do œmietnika lub stawiono œmietnik na plecaku tak, by wysypa³y siê na
niego wszystkie œmieci. Andrzej powiedzia³
o tym wychowawcy, co jeszcze bardziej zniechêci³o do niego klasê. Wychowawca próbowa³
rozmawiaæ o tym na godzinie wychowawczej,
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jednak¿e bez rezultatu, bo uczniowie nie chcieli podj¹æ tematu. Nikt nie wstawi³ siê za Andrzejem.
Przed kolejn¹ lekcj¹ WF ktoœ zmoczy³ kostium gimnastyczny Andrzeja. Ten rzuci³ siê na
Miko³aja, uderzy³ go piêœci¹ w twarz podbijaj¹c
oko i niszcz¹c koszulkê. Miko³aj upad³. Nauczyciel przerwa³ bójkê i zaprowadzi³ obu
ch³opców do wychowawcy.
Wychowawca wiedz¹c, ¿e czyn Andrzeja
móg³ byæ wywo³any wczeœniejszym zachowaniem niektórych uczniów zdecydowa³, ¿e zaproponuje ch³opcom udzia³ w mediacji. Zadzwoni³ do rodziców Andrzeja z pytaniem, czy
wyra¿aj¹ zgodê na udzia³ Andrzeja w mediacji
z Miko³ajem. Rodzice Andrzeja przed podjêciem ostatecznej decyzji poprosili o spotkanie
z wychowawc¹. Chcieli wiedzieæ, na czym bêdzie polega³a mediacja.
Tak samo wychowawca post¹pi³ w stosunku
do rodziców Miko³aja, ale oni nie chcieli s³yszeæ o mediacji. ¯¹dali ukarania Andrzeja. Wychowawcy uda³o siê zaprosiæ ich na spotkanie,
po którym podejm¹ decyzjê.
Na spotkanie najpierw przyszli rodzice Andrzeja. Anka i Janek w obecnoœci nauczyciela-mediatora opowiedzieli o zasadach mediacji
oraz wyjaœnili wszystkie procedury. Poprosili,
by w razie obopólnej zgody na mediacjê, do jej
zakoñczenia rodzice nie podejmowali ¿adnych
innych dzia³añ. Nastêpnie rodzice Andrzeja
spotkali siê z wychowawc¹, który opowiedzia³
im, co wie o konflikcie miêdzy ch³opcami. Rodzice wyrazili zgodê na mediacjê.
Podobne spotkania odby³y siê z rodzicami
Miko³aja, którzy ostatecznie te¿ zgodzili siê na
udzia³ syna w mediacji, ale chcieli wzi¹æ w niej
udzia³. Mediatorzy wyjaœnili, ¿e zgodnie z zasadami mediacji i równowag¹ stron ich udzia³
jest tylko wtedy mo¿liwy, jeœli rodzice Andrzeja równie¿ bêd¹ obecni. Ponadto, udzia³ rodziców ograniczy siê jedynie do roli obserwatorów, nie mog¹ zabieraæ g³osu w trakcie mediacji i usi¹d¹ za swoimi dzieæmi, by nie mieæ z ni-
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mi kontaktu wzrokowego3. Rodzice dowiedzieli siê, ¿e jeœli dojdzie do ugody, przed jej podpisaniem mog¹ siê zapoznaæ z projektem i od
ich decyzji podjêtej wspólnie z synem bêdzie
zale¿a³o jej sfinalizowanie. Rodzice Miko³aja
stwierdzili, ¿e w takim razie nie bêd¹ uczestniczyli w mediacji i syn na pewno podejmie w³aœciw¹ decyzjê.
Nastêpnie odby³y siê wstêpne spotkania informacyjne z ch³opcami, – najpierw z Andrzejem, a potem z Miko³ajem. Obaj ch³opcy wyrazili zgodê na mediacjê. By³ tylko jeden problem. Miko³aj chcia³ rozmawiaæ tylko o ostatnim zdarzeniu – bójce, Andrzej – o ostatnich
kilku miesi¹cach i dopiero potem o ostatnim
zdarzeniu. Mediatorzy wyjaœnili, i¿ zgodnie
z regu³ami, mediacja dotyczy przede wszystkim zdarzenia, które zosta³o zg³oszone, jednak¿e od uczestników zale¿¹ pozosta³e tematy,
o których bêd¹ chcieli rozmawiaæ, pod warunkiem, ¿e obie strony wyra¿¹ na nie zgodê.
Mediatorzy skonsultowali z nauczycielem
przebieg wstêpnych rozmów i ustalili, ¿e jeœli
mediacja ma przynieœæ skutek i doprowadziæ
do rozwi¹zania konfliktu, powinna byæ poszerzona o wyjaœnienie wszystkich problemów,
nie tylko bójki. Podjêli decyzjê, ¿e bêd¹ prowadziæ mediacjê w tym kierunku.
Po dziesiêciu dniach od zdarzenia ch³opcy
spotkali siê na mediacji. Zgodnie z procedur¹
Anka i Janek przypomnieli jeszcze raz jej zasady.
Wspólnie z Miko³ajem i Andrzejem ustalili regu³y. Nastêpnie zadali pytanie o temat mediacji.
Dla Miko³aja najwa¿niejsze by³o wyjaœnienie
wszystkiego zwi¹zanego z bójk¹ i tyle. Andrzej
chcia³ rozmawiaæ o bójce pod warunkiem, ¿e
porozmawiaj¹ te¿ o zachowaniu Miko³aja w stosunku do niego przez ostatnie miesi¹ce. Miko³aj
zgodzi³ siê, ¿e jeœli za³atwi¹ pierwszy temat, to
potem mog¹ rozmawiaæ o reszcie.
Zgodnie z procedur¹ mediatorzy zaproponowali najpierw ustalenie wszystkich warunków porozumienia w sprawie bójki, a w drugiej
kolejnoœci zajêcie siê relacjami miêdzy ch³op-
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cami. Dopiero po uzgodnieniach dotycz¹cych
obu tematów podpisz¹ ugodê. Ch³opcy wyrazili na to zgodê. Mediatorzy oddali g³os Miko³ajowi, by opowiedzia³, co siê wydarzy³o i jakie
by³y wed³ug niego przyczyny bójki.
Miko³aj rozpocz¹³ swoj¹ wypowiedŸ od tego, jak bardzo Ÿle czu³ siê po bójce, koledzy zaczêli siê z niego wyœmiewaæ i by³a to dla niego
bardzo trudna sytuacja. Jednym tchem wyrzuci³ z siebie, ¿e to wszystko sta³o siê przez Andrzeja, który przyszed³ do ich klasy i zacz¹³ mu
zabieraæ najlepszego kolegê, który interesowa³
siê podró¿ami, a Andrzej przynosi³ mu przewodniki i mapy. Doda³, ¿e od czasu przyjœcia
Andrzeja do klasy, Jakub ju¿ nie we wszystkim
go s³ucha³ i nie mia³ dla niego tyle czasu jak
przedtem. Andrzej musi go za to przeprosiæ
i przyznaæ siê przed klas¹, ¿e zanim go uderzy³,
najpierw podci¹³ i tylko dlatego Andrzejowi
uda³o siê go trafiæ!
WypowiedŸ Miko³aja potwierdzi³a wstêpn¹
diagnozê mediatorów – Miko³ajowi najbardziej
zale¿y na wysokiej pozycji w klasie i by³ zazdrosny o przyjaŸñ Andrzeja z Jakubem.
Teraz zabra³ g³os Andrzej. Powiedzia³, ¿e tak
samo jak Miko³aj czu³ siê po bójce, tak on czu³
siê przez ostatnie kilka miesiêcy, kiedy wszyscy
siê z niego œmiali i dokuczali. Mo¿e przeprosiæ
Miko³aja tutaj, ale w ¿adnym wypadku nie
przed klas¹! Ma doœæ wyœmiewania, to Miko³aj
powinien go przeprosiæ za to, ¿e napuszcza³ na
niego klasê, a on tylko chcia³ mieæ kolegów
i dobrze siê czuæ w nowej szkole. Teraz wszyscy mówi¹, ¿e jest ³obuzem, rodzice nie chc¹
go zabraæ na wakacje, nikt nie chce siê z nim
przyjaŸniæ.
Anka i Janek zauwa¿yli, ¿e obu ch³opcom
zale¿y na tym samym – potrzebuj¹ przyjaŸni
i akceptacji kolegów. Podsumowali wiêc ich
wypowiedzi podkreœlaj¹c, ¿e obaj d¹¿¹ do tego
samego i niewiele ich dzieli.
Zadali ch³opcom pytanie, czy wybrany przez
nich sposób dzia³ania pomo¿e im osi¹gn¹æ cel?
Po chwili milczenia obaj odpowiedzieli, ¿e nie.
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Kolejne pytanie mediatorów brzmia³o: Czy
chcieliby siê przyjaŸniæ z kimœ, kto wyœmiewa
siê z innych, albo ci¹gle pokazuje, ¿e jest fajniejszy i lepszy od reszty?
Tu zapad³a d³uga cisza, ch³opcy popatrzyli
na siebie. Po chwili pierwszy odezwa³ siê Andrzej mówi¹c, ¿e chyba nie. Miko³aj te¿ odpowiedzia³ przecz¹co i dorzuci³, zwracaj¹c siê do
mediatorów: to powiedŸcie nam co mamy zrobiæ, by nas lubili? Anka i Janek nie dali z³apaæ
siê w typow¹ pu³apkê. Zapytali Miko³aja, czy
czu³ siê lubiany w pierwszym semestrze i co
takiego specjalnego robi³, ¿e klasa go ceni³a?
Ten po chwili zastanowienia stwierdzi³, ¿e by³
po prostu sob¹ i nie wyczynia³ takich g³upot
jak np. z plecakiem Andrzeja w szatni WF.
Teraz mediatorzy zwrócili siê do Andrzeja –
czy w poprzedniej szkole by³ lubiany? – Andrzej przytakn¹³. Jednak bardzo ba³ siê, w jaki
sposób przyjmie go klasa, kiedy przyjdzie do
niej w po³owie roku szkolnego. Opowiedzia³
historiê, która wydarzy³a siê w jego klasie
w szkole podstawowej. Na pocz¹tku VI klasy
przyszed³ Nowy i do koñca nikt go nie zaakceptowa³. Ba³ siê takiego samego losu zw³aszcza,
¿e zmieni³ te¿ dzielnicê i do kolegów z poprzedniego osiedla ma bardzo daleko. Ch³opcy
zaczêli rozmawiaæ miêdzy sob¹ o doœwiadczeniach z poprzednich szkó³ i o ró¿nicach miêdzy
nimi a gimnazjum.
Mediatorzy przez kilka minut nie przerywali tej rozmowy, po czym zapytali, jak chc¹ zakoñczyæ mediacjê i co powinno byæ napisane
w ugodzie?
Miko³aj chcia³ przeprosiæ Andrzeja za
wszystkie przykroœci, które mu wyrz¹dzi³,
a Andrzej zobowi¹za³ siê, ¿e ju¿ nikogo nie
uderzy. Powiedzia³ te¿ o swoim spostrze¿eniu:
nie zawsze to, jak on odbiera postêpowanie innych jest zgodne z tym, co chc¹ mu w ten sposób przekazaæ.
Anka i Janek byli ciekawi, czy chc¹ coœ zakomunikowaæ w klasie? Miko³aj powiedzia³ "no
chyba to, ¿e siê pogodziliœmy i chyba to, co

32

mówi³ Andrzej, ¿eby nie myœleæ, ¿e inni chc¹
nam zaszkodziæ; powiemy to na godzinie wychowawczej w tym tygodniu".
Projekt ugody zosta³ spisany, a po konsultacji z rodzicami ugoda zosta³a podpisana.
Mediacje rówieœnicze nie rozwi¹¿¹ wszystkich problemów w szkole. Opisany przyk³ad
pokazuje, ¿e s¹ tylko szans¹ na szukanie porozumienia i zmniejszanie przejawów agresji
i przemocy w szkole. Daj¹ czas na zastanowienie nad w³asnym postêpowaniem, a przede
wszystkim daj¹ szansê na budowanie i odbudowywanie relacji miêdzy ludŸmi.

Zakoñczenie
O ile mediacje rówieœnicze mog¹ i powinny
byæ realizowane na terenie szko³y z zachowaniem wszystkich zasad i regu³, o tyle w przypadku pozosta³ych, wymienionych wczeœniej
konfliktów mo¿na mieæ ju¿ w¹tpliwoœci.
Bior¹c pod uwagê konflikt pomiêdzy nauczycielem i uczniem, pierwsze pytanie to: kto
mia³by prowadziæ tak¹ mediacjê – mediator rówieœniczy, czy mediator-nauczyciel? Jeœli mediator rówieœniczy – to czy nauczyciel bêdzie
siê dobrze czu³ w trakcie mediacji, czy bêdzie
mia³ poczucie, i¿ jest traktowany przez mediatora tak samo jak druga strona? Równoczeœnie,
czy w ogóle pomys³ taki mo¿e byæ zaakceptowany, przecie¿ m³odzie¿ ma uczyæ siê od doros³ych. Nie jest godnym polecenia, a wrêcz nie
do przyjêcia prowadzenie mediacji przez
ucznia, kiedy jedn¹ ze stron jest doros³y pracownik szko³y. Jeœli natomiast mediatorem by³by nauczyciel – czy bêdzie umia³ "wyjœæ" z roli
nauczyciela i traktowaæ strony równorzêdnie,
czy nie spotka siê z zarzutem ze strony ucznia,
¿e w lepszy sposób traktuje nauczyciela
i wreszcie, czy on sam nie zarzuci mu, ¿e chc¹c
wyrównaæ pozycje stron (dwóch doros³ych
i dziecko) zbytnio preferuje ucznia? Nie myœlê
tu o brakach warsztatowych mediatora – nauczyciela, a jedynie o odczuciach stron. Kolej-
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Rozwi¹zywanie konfliktów szkolnych przy u¿yciu technik mediacyjnych
nym problemem jest zachowanie poufnoœci.
Jak wiadomo, mediator gwarantuje tylko swoj¹ poufnoœæ, nie odpowiada za zachowanie jej
przez strony. Co bêdzie, jeœli jakieœ wiadomoœci wydostan¹ siê na szersze forum, czy strony
nie uznaj¹, ¿e to mediator nie dochowa³ zasad?
Nastêpny problem dotyczy tego, czy strony bêd¹ umia³y mówiæ otwarcie o swoim konflikcie
z osob¹, któr¹ na co dzieñ widuj¹ w innej roli
i sami pe³ni¹ wobec niej inn¹ rolê?
Podobne pytania i problemy dotycz¹ pozosta³ych wymienionych konfliktów. Czy nauczyciel – mediator poprowadzi mediacjê w szkole,
w której pracuje, miêdzy innym nauczycielem
a dyrektorem albo sekretark¹ i nauczycielk¹?
Patrz¹c na to z punktu widzenia mediatora,
który przeprowadzi³ ich ponad szeœæset, w tym
równie¿ szkolne – nie jest to mo¿liwe, jeœli
chcemy zachowaæ wszystkie zasady, regu³y
i procedury procesu mediacji.
Nie oznacza to, i¿ mediacja nie jest dobrym
pomys³em dla szkó³. Nie oznacza to równie¿,
¿e konflikty powinny byæ rozwi¹zywane poza
szko³¹. Do profesjonalnych mediatorów powinny trafiaæ tylko te spory, których wczeœniej
nie uda³o siê rozwi¹zaæ w szkole przez nauczycieli, pedagogów czy dyrektora. Celowo piszê
rozwi¹zaæ – to znaczy wspólnie, przy udziale
stron konfliktu, poszukiwaæ rozwi¹zania,
wspieraj¹c strony w tych poszukiwaniach,
a nie rozstrzygn¹æ, – czyli narzuciæ rozwi¹zanie, które byæ mo¿e jest dobre i akceptowalne
1
2

3

tylko dla osoby rozstrzygaj¹cej. Czêsto bywa,
¿e strony nie zaanga¿owane czynnie w poszukiwanie rozwi¹zania przerzucaj¹ odpowiedzialnoœæ za realizacjê tego¿ na osobê, która
rozstrzygnê³a spór. Nauczyciel rozstrzygaj¹c
spór miêdzy uczniami, poniek¹d zdejmuje
z nich odpowiedzialnoœæ za ich zachowanie, bo
przez swoj¹ decyzjê nakazuje im jak maj¹ siê
zachowaæ.
Bez odpowiedniej wiedzy i doœwiadczenia
nie uda siê przeprowadziæ mediacji z zachowaniem wszystkich jej zasad i regu³, ale w kontekœcie tego, co zosta³o powiedziane wy¿ej, na
pewno warto zacz¹æ od rozwi¹zywania konfliktów miêdzy uczniami przy u¿yciu technik mediacyjnych.
Pozostaje pytanie, gdzie i przez kogo powinny byæ prowadzone mediacje w konfliktach
oœwiatowych, czy mo¿na umieœciæ mediatorów
w systemie oœwiaty? Nie mamy gotowej odpowiedzi. Chcemy zaprosiæ do dyskusji na ten temat wszystkie zainteresowane osoby, mo¿e
wspólnie uda nam siê wypracowaæ model mediacji oœwiatowej, w oparciu o nasze doœwiadczenia i wiedzê, a nie tylko w oparciu o doœwiadczenia innych krajów. Dla najciekawszych wypowiedzi otwieramy ³amy naszego
kwartalnika "Mediator" oraz naszej strony internetowej www. mediator. org. pl
* artyku³ ukaza³ siê na stronie internetowej CODN

"Teoria konfliktu" Coleman, Deutsch, WUJ 2006
Na podstawie doœwiadczeñ Polskiego Centrum Mediacji, które w 2001 r. przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacji im. Stefana Batorego i Biura UNESCO
w Polsce, realizowa³o pilota¿owy program profilaktyczno – edukacyjny w gimnazjach.
Jest to podstawowa regu³a w mediacjach z niepe³noletnimi osobami. Ka¿da rodzina ma swój w³asny jêzyk
cia³a i porozumiewaj¹ siê ze sob¹ nawet wzrokiem, w mediacji wa¿ne jest, aby wszelkie decyzje podejmowane przez m³odzie¿ by³y ich samodzielnymi decyzjami, to ich dotyczy konflikt i oni podejmuj¹ odpowiedzialnoœæ za jego rozwi¹zanie.
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Mediacja a konferencja naprawcza.
Podobieñstwa i ró¿nice
Takie bêd¹ Rzeczypospolite jakie m³odzie¿y chowanie
Jan Zamoyski

Polskie Centrum Mediacji od wielu lat zajmuje siê propagowaniem i prowadzeniem mediacji oraz konferencji sprawiedliwoœci naprawczej, które s¹ formami sprawiedliwoœci
naprawczej. Sprawiedliwoœæ naprawcza w odró¿nieniu od sprawiedliwoœci karnej w centrum swojego zainteresowania stawia osobê
pokrzywdzon¹ i potrzebê w³aœciwego dla niej
zadoœæuczynienia za krzywdy lub szkody jej
uczynione oraz przyjêcie przez sprawcê odpowiedzialnoœci za swój czyn i d¹¿enie do naprawienia krzywdy lub szkody jaki ten czyn wyrz¹dzi³ w ¿yciu osoby pokrzywdzonej/poszkodowanej. Dlatego mediacje i konferencje sprawiedliwoœci naprawczej doskonale wpisuj¹ siê
w wychowawcze zadania szko³y maj¹cej na celu miêdzy innymi ukszta³towanie uczniów na
osoby bior¹ce odpowiedzialnoœæ za swoje zachowanie i dzia³anie.

Zasady mediacji
Mediacja, to dobrowolne porozumiewanie
siê osób bêd¹cych w sporze, przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, który
wspiera strony w szukaniu akceptowalnego dla
nich rozwi¹zania ich konfliktu, nie zajmuj¹c
¿adnego stanowiska w tej sprawie. Postêpowanie to, kieruje siê nastêpuj¹cymi zasadami:
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dobrowolnoœci – dobrowolna zgoda Stron
na mediacjê, która w ka¿dym momencie trwania mediacji mo¿e byæ przez Strony wycofana
bez ¿adnych warunków. Mediator w ¿aden sposób nie mo¿e wywieraæ presji na Strony, aby
uzyskaæ ich zgodê na mediacjê
bezstronnoœci – Strony mediacji maj¹ równe prawa i s¹ traktowane jednakowo, nie wolno wyró¿niaæ ¿adnej ze Stron. Mediator nie
mo¿e prowadziæ postêpowania mediacyjnego,
jeœli któraœ ze Stron jest z nim spokrewniona
lub pozostaje w jakiœ innych zwi¹zkach np. kole¿eñskich, pracowniczych.
neutralnoœæ – mediator nie narzuca Stronom ¿adnych rozwi¹zañ, nie narzuca swoich
wartoœci, œwiatopogl¹du, czy przekonañ..
poufnoœæ – wszystko co dzieje siê w trakcie
rozmów mediacyjnych jest poufne. Mediator
ma obowi¹zek zachowaæ przebieg mediacji
w tajemnicy. Jedynymi dokumentami jego pracy s¹: ugoda mediacyjna, (jeœli strony dochodz¹ do wspólnych ustaleñ) i sprawozdanie zawieraj¹ce tylko formalne informacje – kto bra³
udzia³ w mediacji, ile by³o spotkañ mediacyjnych i gdzie siê odbywa³y.
akceptowalnoœæ – mediator powinien byæ
zaakceptowany przez Strony. Jeœli takiej akceptacji nie ma musi byæ zmieniony. Nie mo¿na
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równie¿ nikogo zmuszaæ do akceptowania regu³ obowi¹zuj¹cych w trakcie trwania procedury mediacyjnej.
Regu³y te powinny byæ uzgodnione na pocz¹tku spotkañ i zaakceptowane przez obie
Strony. Jeœli nie ma zgody co do akceptacji zasad i regu³ mediacji, mediacja nie mo¿e byæ
przeprowadzona.
Jak wynika z definicji mediacji jej uczestnikami s¹ osoby bêd¹ce w konflikcie oraz mediator. Z regu³y w mediacji bior¹ udzia³ trzy osoby, choæ zdarzaj¹ siê mediacje, gdzie liczba
uczestników sporu jest wiêksza, wtedy mediator powinien zwróciæ szczególn¹ uwagê na zachowanie równowagi stron. Nie powinno dochodziæ do sytuacji, gdy po jednej stronie wystêpuje np. jedynie nauczyciel, a po drugiej ca³a klasa z któr¹ jest on w konflikcie.
Zachowanie równowagi stron jest du¿ym
wyzwaniem w prowadzeniu mediacji oœwiatowych, gdzie zwykle stronami konfliktu s¹ osoby na co dzieñ pozostaj¹ce ze sob¹ w relacjach
zale¿noœci i podleg³oœci. Jak wtedy prowadziæ
mediacjê i co wspiera zachowanie równowagi
stron? Podstawow¹ zasad¹ jest spisanie regu³
mediacji – np. strony darz¹ siebie wzajemnym
szacunkiem, ka¿da ze stron ma czas na swoj¹
wypowiedŸ (rol¹ mediatora jest zadbanie o to,
aby strony nie przerywa³y sobie wzajemnie)
itp. Wa¿ny jest równie¿ wybór miejsca mediacji. Najlepiej gdyby toczy³a siê ona poza szko³¹
– wtedy ka¿da ze stron ma takie same warunki. Jeœli z ró¿nych przyczyn jest to niemo¿liwe
najlepszym miejsce jest klasa szkolna. W ¿adnym wypadku gabinet dyrektora, pedagoga,
czy pokój nauczycielski. W ka¿dym z tych
miejsc strony mog¹ siê czuæ w charakterze petenta, a nie równorzêdnego uczestnika mediacji i to niezale¿nie czy jest to mediacja, uczeñ –
nauczyciel, nauczyciel – dyrektor, rodzic – nauczyciel, czy uczeñ – uczeñ. Wracaj¹c do przyk³adu mediacji pomiêdzy nauczycielem a klas¹,
trudno sobie wyobraziæ stworzenie atmosfery
bezpieczeñstwa i poufnoœci, (co wspiera strony

(nr 66) 3/2013

w otwarciu na poszukiwanie rozwi¹zania konfliktu wzajemnie akceptowalnego), w sytuacji
gdy z jednej strony wystêpuje nauczyciel,
a z drugiej 20 osobowa klasa lub gdy wybrany
zostaje reprezentant klasy-uczeñ, a pozosta³ymi uczestnikami mediacji jest doros³y nauczyciel i doros³y mediator. W takim wypadku najlepszym rozwi¹zaniem jest poproszenie klasy
o wybranie maks. 2-3 przedstawicieli, ustalaj¹c
zakres ich pe³nomocnictw, czy sposobów kontaktu w trakcie prowadzenia mediacji.
Pozostaje pytanie, kto powinien/mo¿e prowadziæ mediacje w konfliktach szkolnych
i oœwiatowych. Opieraj¹c siê na doœwiadczeniach PCM we wprowadzaniu mediacji rówieœniczej do szkó³ gimnazjalnych (od 2002 roku
prowadzimy konkurs a od 2003 program profilaktyczno-edukacyjny: "Rozwi¹zuje spory bez
przemocy, czyli co wiem o sprawiedliwoœci naprawczej") zdajemy sobie sprawê, ¿e prowadzenie profesjonalnej mediacji w szko³ach jest
w naszej rzeczywistoœci bardzo trudne. Przede
wszystkim potrzebni s¹ profesjonalni mediatorzy, którzy nie mog¹ byæ powi¹zani ze szko³¹ –
(zasada bezstronnoœci i poufnoœci), z drugiej
strony powinni mieæ doœwiadczenie zarówno
w pracy z m³odzie¿¹ jak i znaæ œrodowisko
szkolne. Pozostaje pytanie, gdzie umiejscowiæ
takich mediatorów? Wydaje siê ¿e najlepszym
rozwi¹zaniem, (opieraj¹c siê równie¿ na doœwiadczeniach innych krajów) s¹ placówki zewnêtrzne nie powi¹zane ze szko³¹. Mog¹ to byæ
np. organizacje pozarz¹dowe, czy mediatorzy
wspó³pracuj¹cy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.
Nie oznacza to ¿e konflikty powinny byæ
rozwi¹zywane poza szko³¹. Do profesjonalnych
mediatorów powinny trafiaæ tylko te konflikty,
których wczeœniej nie uda³o siê rozwi¹zaæ
w szkole przez nauczycieli, pedagogów czy dyrektora. Celowo piszemy rozwi¹zaæ – to znaczy
wspólnie, przy udziale stron konfliktu, poszukiwaæ rozwi¹zania, wspieraj¹c strony w tych
poszukiwaniach, a nie rozstrzygn¹æ – czyli na-
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rzuciæ rozwi¹zanie, które byæ mo¿e jest tylko
dobre i akceptowalne dla osoby rozstrzygaj¹cej. Czêsto bywa ¿e strony nie bêd¹c zaanga¿owane czynnie w poszukiwaniu rozwi¹zania
przerzucaj¹ odpowiedzialnoœæ za realizacjê tego¿ na osobê, która rozstrzygnê³a spór. Nauczyciel rozstrzygaj¹c spór miêdzy uczniami,
zdejmuje z nich odpowiedzialnoœæ za ich zachowanie bo przez t¹ decyzjê nakazuje im jak
maj¹ siê zachowaæ.
Dlatego tak wa¿ne jest uczenie kadry pedagogicznej technik mediacyjnych, na które sk³adaj¹ siê m. in. zasady otwartej komunikacji,
negocjacje i teoria konfliktu. Z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e szko³y s¹ czêsto nastawione na ukrywanie konfliktów (np. takie
przedefiniowanie, ¿eby nie nazywaæ danej sytuacji konfliktem, czy sporem), poniewa¿
uznaje siê ¿e konflikt jest czymœ z³ym. Jeœli
w szkole s¹ konflikty, to znaczy ¿e szko³a jest
niewydolna wychowawczo, ¿e jest z³a. A przecie¿ szko³a tak jak ka¿de du¿e œrodowisko jest
nara¿ona na codzienne spory, konflikty, ró¿nice zdañ, co wiêcej powinna uczyæ dzieci, ¿e
ró¿nica zdañ, czy inne spojrzenie na dan¹ sytuacjê, nie jest niczym z³ym, ¿e nie trzeba mieæ
identycznego pogl¹du ¿eby siê lubiæ, przecie¿
innoœæ te¿ mo¿e nas ³¹czyæ. Sposób reakcji na
t¹ ró¿nicê/konflikt mo¿e byæ odmienny. Jeœli
zaczniemy walczyæ i narzucaæ swoje zdanie,
wtedy konflikt mo¿emy nazwaæ czymœ z³ym,
natomiast jeœli w sporze zaczniemy wyjaœniaæ
sobie swoje punkty widzenia, pokazywaæ nasze
potrzeby i oczekiwania i szukaæ ich spe³nienia
w sposób wzajemnie akceptowalny wtedy zauwa¿amy ¿e ró¿nica zdañ/konflikt jest twórczy, buduj¹cy nowe relacje, warunki itp. Tego
wszystkiego uczy mediacja.
Doskona³ym sposobem na kszta³towanie takich dzia³añ w sytuacji konfliktu jest wprowadzanie mediacji rówieœniczej do szkó³. Aby
mogli w szkole zaistnieæ mediatorzy rówieœniczy powinny byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
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– mediacja i konferencje naprawcze powinny znaleŸæ siê w statucie szko³y jako sposoby dzia³ania, w sytuacji ró¿nicy zdañ,
sporów, konfliktów
– w szkole powinien byæ przeszkolony nauczyciel – mediator, który z jednej strony
bêdzie na co dzieñ wspiera³ mediatorów
rówieœniczych, z drugiej strony bêdzie
prowadzi³ szkolenia i warsztaty kszta³tuj¹ce i doszkalaj¹ce tych mediatorów
– szko³a powinna wspó³pracowaæ z oœrodkiem mediacyjnym, który w razie skomplikowanej sprawy bêdzie móg³ wspomóc
dzia³ania szko³y.
– specjalne miejsce do prowadzenia mediacji i odpowiednio poprowadzona kampania informacyjna na temat mediacji
w szkole i wœród rodziców.

Konferencje sprawiedliwoœci naprawczej
Konferencje sprawiedliwoœci naprawczej s¹
kolejn¹, po mediacji, form¹ sprawiedliwoœci
naprawczej. Cel obu metod jest taki sam – znalezienie rozwi¹zania konfliktu akceptowalnego
przez strony, ró¿ny jest tylko sposób, zasady jego poszukiwania oraz uczestnicy.
Istot¹ konferencji sprawiedliwoœci naprawczej jest:
– zapewnienie najlepszego zadoœæuczynienia dla osoby/osób pokrzywdzonych,
spe³nienie jej/ich potrzeb i oczekiwañ
– praca ze sprawc¹ danego czynu, aby
w pe³ni zrozumia³ konsekwencje swojego
postêpowania zarówno dla osoby/osób,
które skrzywdzi³ jak i dla siebie, jak ten
czyn zmieni³ ¿ycie osoby/osób pokrzywdzonych i jego
– wspó³praca przedstawicieli ca³ego œrodowiska szkolnego i pozaszkolnego, aby
stworzyæ warunki i mo¿liwoœci sprawcy,
aby wiêcej nie móg³ i nie mia³ szans (np.
poprzez zape³nienie mu wolnego czasu)
pope³niania czynów nieakceptowanych

MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI

3/2013 (nr 66)

Mediacja a konferencja naprawcza. Podobieñstwa i ró¿nice
przez pozosta³ych cz³onków spo³eczeñstwa.
Dlatego uczestnikami konferencji sprawiedliwoœci naprawczej s¹ oprócz osoby/osób pokrzywdzonych i sprawcy (czêsto nie ma osoby
pokrzywdzonej np. w przypadku zniszczenia jakiœ rzeczy w szkole – chocia¿by wybicie szyb
czy pomazanie œcian) inne osoby – dyrektor
szko³y, pedagog szkolny, rodzice, przedstawiciele ró¿nych organizacji, które prowadz¹ ró¿nego typu dzia³alnoœæ na rzecz dzieci i m³odzie¿y, przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeœli uczeñ wczeœniej chodzi³ tam
na spotkania lub widzimy koniecznoœæ w³¹czenia poradni do pracy z nim. Mo¿emy równie¿
zaprosiæ kolegów sprawcy ze szko³y – z jednej
strony bêd¹ oni wsparciem dla niego, z drugiej
strony pozytywnym wzorcem zachowañ. Oczywiste jest, ¿e powinni to byæ uczniowie, których zachowanie i sposób dzia³ania jest akceptowany przez nauczycieli i pozosta³ych uczestników. Uczestnikami konferencji sprawiedliwoœci naprawczej, w przypadku jeœli uczeñ wywodzi siê z rodziny z problemami, która jest ju¿
np. objêta kuratel¹ s¹dow¹ – kurator s¹dowy
opiekuj¹cy siê rodzin¹ lub jej poszczególnymi
cz³onkami. W przypadku powa¿niejszych czynów mo¿na zaprosiæ na konferencjê stra¿nika
ze szko³y, stra¿nika miejskiego a nawet przedstawiciela policji. Wszystkie te osoby (optymalna liczba 15 osób) zapraszamy w celu stworzenia jednolitego systemu pomocy i kontroli zachowania ucznia, który ma problemy.
Uczestnicy konferencji buduj¹ taki jednolity
system, z aktywnym udzia³em ucznia. Uczeñ
ma za zadanie przedstawiæ, przy wsparciu prowadz¹cego i pozosta³ych uczestników, swój
program dzia³ania na przysz³oœæ; swoje obowi¹zki, potrzeby, oczekiwania i prawa. Wa¿ne
jest, tak samo jak w mediacji, aby to uczeñ
wzi¹³ odpowiedzialnoœæ za swoje czyny i dzia³ania oraz za konsekwencje wynik³e z tych
dzia³añ, a nie by³ tylko biernym odbiorc¹ programu tworzonego dla niego przez doros³ych.
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Osoby bior¹ce udzia³ w konferencji spoœród
swojego grona wybieraj¹ osobê, (koordynatora) która bêdzie czuwaæ nad realizacj¹ wspólnie stworzonego i spisanego kontraktu, do niej
bêd¹ wp³ywaæ wszystkie uwagi dotycz¹ce zachowania ucznia i realizacji celów od pozosta³ych uczestników. Bêdzie ona równie¿ odpowiedzialna za dalsz¹ koordynacjê dzia³añ i wzajemny przep³yw informacji. Mo¿e byæ to pedagog szkolny, wychowawca lub kurator w zale¿noœæ od rodzaju sprawy i zakresu kontraktu zawartego przez uczestników konferencji sprawiedliwoœci naprawczej z uczniem.
Konferencja sprawiedliwoœci naprawczej
kieruje siê trochê innymi lub w inny sposób
postrzeganymi zasadami. Dobrowolnoœæ
uczestnictwa w konferencji jest tylko do momentu jej rozpoczêcia – póŸniej ju¿ w zasadzie
nie mo¿na z niej siê wycofaæ, dotyczy to zarówno ucznia – sprawcy, jak i pozosta³ych uczestników. Nie dotyczy to osoby pokrzywdzonej/poszkodowanej, ona mo¿e wycofaæ siê
z konferencji na ka¿dym jej etapie. Trudno te¿
mówiæ o poufnoœci jeœli w konferencji uczestniczy ok. 15 osób a bywa ¿e wa¿ne jest upowszechnienie kontraktu, aby cz³onkowie spo³ecznoœci wiedzieli, ¿e uczeñ nad sob¹ pracuje.
Poufnoœæ dotyczy samej konferencji, uczestnicy s¹ informowani, ¿e nie powinni nigdzie opowiadaæ o przebiegu i zdarzeniach, które mia³y
miejsce w trakcie jej trwania. Prowadz¹ca/y
konferencjê nie musi byæ osob¹ bezstronn¹
i neutraln¹, ma prawo do wypowiadania swojego zdania i opinii. Nie zmienia siê natomiast
nic w zasadzie akceptowalnoœci, jest ona w ten
sam sposób rozumiana i interpretowana jak
w mediacji.
Rola prowadz¹cego konferencjê sprawiedliwoœci naprawczej sk³ada siê z dwóch elementów: pierwszy przygotowanie uczestników
konferencji do udzia³u w niej, drugi poprowadzenie-facylitacja konferencji.
Prowadz¹cy konferencjê ma za zadanie spotkaæ siê z ka¿dym z uczestników konferencji
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Magdalena Grudziecka, Jerzy Ksi¹¿ek
i po przedstawieniu jej zasad, wspólnym ustaleniu roli i zadañ danego uczestnika odebraæ
zgodê na udzia³ w konferencji.
Oddzielnie pracuje z uczniem – sprawc¹ czynu. Mo¿e on uczestniczyæ w konferencji dopiero w momencie, gdy dostrze¿e szkodê jak¹
uczyni³ drugiej stronie i bêdzie chcia³ zadoœæuczyniæ i naprawiæ j¹. Wa¿ny jest tu aspekt wychowawczy i edukacyjny, dlatego prowadz¹cymi konferencje powinni byæ doœwiadczeni mediatorzy prowadz¹cy mediacje miêdzy nieletnim sprawc¹ czynu karalnego a pokrzywdzonym, gdy¿ zgodnie ze standardami Ministra
sprawiedliwoœci s¹ to osoby maj¹ce wiedzê
i doœwiadczenie w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹.
Po takim przygotowaniu uczestnicy konferencji spotykaj¹ siê na jednorazow¹ sesjê,
w odró¿nieniu od mediacji, gdzie posiedzeñ
mo¿e byæ kilka. Po zakoñczeniu sesji i spisaniu
kontraktu rola prowadz¹cego konferencjê sprawiedliwoœci naprawczej na tym siê koñczy, chyba ¿e po jakimœ czasie zajd¹ nieprzewidziane
okolicznoœci, które sprawi¹, i¿ trzeba bêdzie
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zmodyfikowaæ kontrakt, ale w zasadzie do takich przypadków nie powinno dochodziæ. Nad
realizacj¹ kontraktu jak ju¿ pisaliœmy czuwa
koordynator wspólnie wybrany spoœród
uczestników konferencji. Sprawiedliwoœæ naprawcza (jej zasady jako pierwszy opisa³ polski
socjolog i prawnik prof. Leon Petra¿ycki) pozwala na kszta³towanie spo³eczeñstwa obywatelskiego – ludzi odpowiedzialnych za siebie
i wspó³decyduj¹cych w swoich sprawach, potrafi¹cych przyj¹æ inny punkt widzenia
a w konflikcie szukaj¹cych rozwi¹zañ dobrych
i akceptowalnych przez wszystkich uczestników ¿ycia spo³ecznego. Wprowadzenie jej
form – mediacji i konferencji sprawiedliwoœci
naprawczej do szkó³ jest doskona³¹ metod¹ na
budowanie tego¿ spo³eczeñstwa, bo na dzieñ
dzisiejszy niemal¿e podstawow¹ metod¹ dzia³ania w wielu sytuacjach jest przemoc i agresja.
Konferencje sprawiedliwoœci naprawczej i mediacje praktycznie ucz¹ ¿ycia bez przemocy fizycznej i psychicznej.
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(XURSHDQ )RUXP IRU 5HVWRUDWLYH -XVWLFH (XURSHMVNLH )RUXP QD U]HF] 6SUDZLHGOLZRĞFL
1DSUDZF]HM ]VLHG]LEąZ/HXYHQZUD]]3ROVNLP&HQWUXP0HGLDFMLSUDJQLH]DSURVLü3DĔVWZDQD
GZXGQLRZHVHPLQDULXPV]NROHQLRZH'RVWĊSQRĞüLZSURZDG]DQLHVSUDZLHGOLZRĞFLQDSUDZF]HM


6SUDZLHGOLZRĞü QDSUDZF]D ]DMPXMH VLĊ LQWHUHVDPL ZV]\VWNLFK VWURQ NRQIOLNWX F]\ VSRUX Z FHOX
QDSUDZLHQLD V]NRG\ OXE ]DGRĞüXF]\QLHQLD NU]\ZG]LH Z\U]ąG]RQHM SU]HVWĊSVWZHP 1DU]ĊG]LDPL
VSUDZLHGOLZRĞFLQDSUDZF]HMVąPLQPHGLDFMHLNRQIHUHQFMHVSUDZLHGOLZRĞFLQDSUDZF]HM

%DGDQLD SURZDG]RQH Z ZLHOX NUDMDFK HXURSHMVNLFK MDN L QD ĞZLHFLH Z\ND]Dá\ ĪH QDU]ĊG]LD WH Vą
VNXWHF]QHRILDU\LVSUDZF\FKĊWQLHELRUąXG]LDáZUyĪQ\FKIRUPDFKVSUDZLHGOLZRĞFLQDSUDZF]HMRLOH
Vą  U]HWHOQLH ]DSR]QDQH ] Wą SURFHGXUą = W\FKĪH EDGDĔ Z\QLND UyZQLHĪ WR MDN EDUG]R LVWRWQH MHVW
SU]HND]DQLH LQIRUPDFML Z MDNL VSRVyE L JG]LH PRĪQD VNRU]\VWDü ] LQVW\WXFML PHGLDFML = SUDNW\NL
Z\PLHU]DQLDVSUDZLHGOLZRĞFLZ\QLNDMHGQDNĪH]PHGLDFMLLNRQIHUHQFMLVSUDZLHGOLZRĞFLQDSUDZF]HM
NRU]\VWD VLĊ Z NUDMDFK HXURSHMVNLFK Z VSRVyE EDUG]R RJUDQLF]RQ\ 1LHZLHOND OLF]ED VNLHURZDĔ GR
PHGLDFML ĞZLDGF]\ R W\P ĪH PRĪOLZRĞFL VSUDZLHGOLZRĞFL QDSUDZF]HM QLH Vą GRVWDWHF]QLH
Z\NRU]\VW\ZDQH

6]NROHQLH QD NWyUH ]DSUDV]DP\ VWZRU]\ V]DQVĊ ]UR]XPLHQLD EDULHU GRVWĊSQRĞFL GR VSUDZLHGOLZRĞFL
QDSUDZF]HM RUD] ]EDGDQLD PRĪOLZRĞFL LFK SU]H]Z\FLĊĪHQLD 'D RGSRZLHGĨ QD S\WDQLH Z MDNL VSRVyE
PRĪHP\ SRSUDZLü QDV]ą SUDNW\NĊ WDN DE\ RILDU\ L VSUDZF\ E\OL EDUG]LHM VNáRQQL GR NRU]\VWDQLD ]
PHGLDFML&HOHPV]NROHQLDEĊG]LH]DSUH]HQWRZDQLHXF]HVWQLNRPNRQNUHWQ\FKSRP\VáyZLGRVWDUF]HQLH
QRZ\FK XPLHMĊWQRĞFL DE\ XVSUDZQLü LFK G]LDáDQLD UyZQLHĪ SRSU]H] ZVSyáSUDFĊ ] LQQ\PL SRGPLRWDPL
]DMPXMąF\PLVLĊRILDUDPLLVSUDZFDPL3RUXV]RQH]RVWDQąQDSU]\NáDGWDNLHWHPDW\MDN

  :VSyáSUDFD SRPLĊG]\ LQVW\WXFMDPL PRJąF\PL NLHURZDü VSUDZ\ GR PHGLDFML D RUJDQL]DFMDPL
SURZDG]ąF\PLPHGLDFMLLLQQHIRUP\VSUDZLHGOLZRĞFLQDSUDZF]HM
 .DPSDQLHLQIRUPDF\MQHLSURPXMąFHPHGLDFMĊPLĊG]\VSUDZFąLRILDUąSU]HVWĊSVWZD
 'REU]HVIRUPXáRZDQ\OLVW]DSUDV]DMąF\QDPHGLDFMĊGODSRNU]\ZG]RQHJRLVSUDZF\±SRGRELHĔVWZDL
UyĪQLFH
 3LHUZV]\NRQWDNW]RILDUąLVSUDZFąWHOHIRQF]\VSRWNDQLH
 6WRVRZDQLHSU]HSLVyZSUDZQ\FKSURSR]\FMHLFK]PLDQ

1D V]NROHQLD ]DSUDV]DP\  PHGLDWRUyZ SUDFRZQLNyZ VSRáHF]Q\FK SU]HGVWDZLFLHOL SROLFML Z\PLDUX
VSUDZLHGOLZRĞFL VĊG]LyZ SURNXUDWRUyZ NXUDWRUyZ VąGRZ\FK DGZRNDWyZ UDGFyZ SUDZQ\FK
SUDFRZQLNyZ RUJDQL]DFML VSRáHF]Q\FK  LQVW\WXFML SDĔVWZRZ\FK L VDPRU]ąGRZ\FK ]DMPXMąF\FK VLĊ
SRPRFąGODRILDULLQQH]DLQWHUHVRZDQHRVRE\

=DJDGQLHQLDWHEĊGąDQDOL]RZDQH]Z\NRU]\VWDQLHPWDNLFKPHWRGMDNG\VNXVMHVWXGLDSU]\SDGNyZRUD]
RGJU\ZDQLH UyO 3RQDGWREĊGą ]DSUH]HQWRZDQH LQIRUPDFMH QD WHPDW QDMOHSV]\FK SUDNW\N Z QLHNWyU\FK
NUDMDFKHXURSHMVNLFK7UHQHUDPLEĊGą]DJUDQLF]QLLSROVF\WUHQHU]\±SDUWQHU]\SURMHNWX
$E\ VLĊ ]DUHMHVWURZDü OXE X]\VNDü ZLĊFHM LQIRUPDFML  SURVLP\ R Z\VáDQLH H PDLOD QD DGUHV
PDJGDOHQDJUXG]LHFND#PHGLDWRURUJSO

6]NROHQLH RGEĊG]LH VLĊ Z RĞURGNX V]NROHQLRZRPHGLDF\MQ\P  3ROVNLHJR &HQWUXP 0HGLDFML Z
:DUV]DZLHXO1RZ\ĝZLDW RILF\QD NODWND,9ORN

7HUPLQLVW\F]QLD
.RV]W]á]DRVREĊ ZW\PFDWHULQJ±OXQFKLNRODFMD 
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