Vrstniška mediacija - način reševanja sporov
V naši šoli si prizadevamo, da se učenci učijo reševati spore, ki nastanejo med
vrstniki, na miren in konstruktiven način - z iskanjem rešitev s pomočjo mediacije.
Z mediacijo v šoli uvajamo novo kulturo odnosov.
Učence želimo vedno znova spomniti na odkritost, resnico, sočutje in razumevanje
med ljudmi in tudi na dejstvo, da so te vrednote za medčloveške odnose zelo
pomembne in tudi potrebne.
V procesu mediacije se učenci učijo oblikovati zmagam-zmagaš rešitve ter tudi
sporazum, s katerim se posameznik zaveže, da bo ravnal na določen način od tega
trenutka dalje.
Vrstniški mediatorji učinkovito pomagajo reševati spore med učenci in mediacija
deluje.
Izkušnje, o katerih povedo učenci ob koncu mediacije, kažejo, da sprti učenci
(ne glede na njihovo starost), na koncu procesa vedno izrazijo zadovoljstvo in
olajšanje. Dobro se počutijo predvsem zaradi svoje aktivne soudeležbe pri
iskanju rešitev. Počutijo se sprejete, ne glede na starost.
Mediator bo v konfliktu posredoval, ko bo učitelj sporočil to potrebo.
Mediacija je zaupna in prostovoljna. Proces ima pravila, s katerimi vrstniški mediatorji
seznanijo udeležence in s katerimi se udeleženci strinjajo. Če se s pravili ne strinjajo,
se mediacija ne more izvesti.
Pri mediiranju je vedno prisoten učitelj mediator, spremlja proces, ki ga vodita dva
izkušena učenca, vrstniška mediatorja.
Zakaj vrstniška mediacija kot način reševanja sporov med učenci?
Dejstva:
Do konflikta bo prišlo, ni pa potrebno, da pride do nasilja ali vzgojnega ukrepa.
Ne moremo odločati o tem, ali bo do konflikta prišlo ali ne.
Lahko odločamo o tem, kako bomo ravnali v primeru konflikta.
Predlagamo, da se straši s tem načinom reševanja sporov strinjate, saj je smiselno,
da spore rešujemo v šoli, kjer so se tudi zgodili.
Če imate starši pomisleke glede reševanja sporov s pomočjo vrstniških mediatorjev,
vas prosimo, da to sporočite razredniku. Vaš otrok potemtakem ne bo udeleženec
mediacijskega srečanja, kar pa seveda ne pomeni, da bo spor ostal nerešen. Šola bo
v takih primerih morala poiskati drugo strokovno rešitev.
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