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MEDIACJA – TWOJE POMYSŁY, TWOJE ROZWIĄZANIA 

Mediacja to rozmowa na temat konfliktu  i sposobu wyjścia z niego, ponieważ angażuje  

w rozwiązywanie konfliktu obie strony, pozwala wypracować rozwiązanie, które dla obu tych 

stron będzie możliwe do przyjęcia i żadnej z nich nie zostanie ono narzucone. Dzięki temu 

mediacja jest bardzo efektywna i ma długotrwały skutek. Z jednej strony uczy brania za siebie 

odpowiedzialności, za swoje czyny, z drugiej zaś - pozwala na wyjście z konfliktu z twarzą. 

Każdy uczeń, który znjadzie się w trudnej sytuacji/ sytuacji konfliktu,  

ma prawo zgłosić ten fakt mediatorwi ze Szkolnego Centrum Mediacji.   
 

JAK PRZEBIEGA MEDIACJA? 

Po zgłoszeniu sprawy do mediatora kontaktuje się on ze stronami w celu umówienia  

się na oddzielne spotkania wstępne. W ich trakcie informuje strony o mediacji i jej zasadach 

oraz odbiera zgodę na udział w mediacji od uczestników. Jeśli wszystkie strony wyrażą zgodę 

na udział, mediator organizuje wspólne posiedzenie mediacyjne, podczas którego pomaga 

stronom negocjować ich propozycje aż do momentu znalezienia satysfakcjonującego 

rozwiązania lub innego zakończenia mediacji np. rezygnacji jednej ze stron. W przypadku 

znalezienia rozwiązania mediator spisuje porozumienie w formie tzw. ugody mediacyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki mediacji uczniowie rozwijają umiejętności związane  

z radzeniem sobie z emocjami i odczytywaniem potrzeb,  

budowaniem szacunku dla odmienności poglądów,  

umiejętności dialogu i prawidłowego komunikowania się.  
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NAJWAŻNIEJSZE ZASADY MEDIACJI: 

1. Dobrowolność: strony powinny wyrazić zgodę na udział w mediacji (nikt nie może  

ich do tego przymusić. Mogą się też wycofać na każdym etapie.  

2. Bezstronność: strony mają równe prawa i są jednakowo traktowane, mediator nie staje  

po żadnej stronie. 

3. Neutralność: strony decydują o sposobie rozwiązania sporu, mediator nie podpowiada 

żadnego rozwiązania, dba o urealnienie i o ukonkretnienie postanowień. 

4.  Poufność: wszystkie kwestie omawiane podczas spotkań są poufne. 

5. Akceptowalność: mediator powinien zostać zaakceptowany przez strony, każda z nich  

ma prawo prosić o zmianę mediatora. Reguły i zasady, którymi kieruje się mediacja muszą 

być zaakceptowane przez wszystkie strony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W szkole zwaśnionym stronom np. uczniom może przyjść z pomocą mediator rówieśniczy.  

Tę rolę pełnią odpowiednio przeszkoleni uczniowie. W rozwiazywaniu trudniejszych 

konfliktów są oni wspomagani przez  nauczyciela-mediatora. 

Szkolne Centrum Mediacji działające na terenie szkoły przynosi wiele zalet: 

 Mediacja uczy dzieci/ nastolatków brać odpowiedzialność za popełnione czyny. 

 Mediacja daje szansę naprawienia szkód wobec pokrzywdzonego jak również wobec 

społeczności szkolnej. 

 Mediator koncentruje uwagę zwaśnionych stron na budowaniu przyszłości  

bez przemocy. 

 Sprawca ma możliwość zrozumienia istoty wyrządzonego zła, poznać konsekwencje 

swoich działań i zadośćuczynić pokrzywdzonemu. 

 

Mediatorzy pomagają budować w szkole klimat dialogu i rozmowy. 


