Zala: Za mediacijo sem se odločila, ker se mi zdi koristna. Hotela sem, da bi mi to pomagalo
doma in v šoli. Fino je, če veš, da nekaj delaš dobro. Pa tudi, ker je to delal že brat Domen in
mu je bilo všeč ter je aktivni mediator.
Lana: Za mediacijo sem se odločila zato, ker sem želela reševati spore in želela sem to tudi
poskusiti. Med urami sem se naučila, kako reševati spore. Mediiranje se mi je na začetku
zdelo lahko, ko pa sem to poskusila, pa sem spoznala, da to ni tako lahko.
Serafima: Za obiskovanje mediacije sem se odločila, ker je sošolec grdo govoril o meni. Med
urami sem se naučila, da moram mirno reševati spore, da ima vsak svoje težave in jih je
treba razumeti.
Tisa: Za mediacijo sem se odločila, ker se mi zdi reševaje sporov pomembno in je dobro, da je
čim več mediatorjev, saj lahko potem rešimo več sporov. Naučila sem se, kako reševati
spore, da se mediatorji ne smemo posvečati samo enemu udeležencu, ampak obema.
Naučila sem se tudi, da moramo med mediacijo biti pozorni, da mediacijo vodimo po
posebnih korakih in ne brezglavo.
Asia: ZA mediacijo sem se odločila, ker se mi je na splošno zdela zanimiva. Najprej mi jo je
hotela izbrati mami, a sploh nisem vedela, kaj mediacija je. Ko pa mi je razložila, sem se takoj
odločila zanjo. Zanjo sem se odločila, ker se mi zdi zanimivo reševati spore. Zdi se mi zelo
koristna. Med urami mediacije sem se naučila biti bolj strpna in malce bolj sem se naučila
gledati druge. Naučila sem se, da je mediirati lažje in hkrati tudi težje kot se mi je zdelo,
preden sem prišla na mediacijo. Težje je na primer zato, ker moraš ves čas pogledovati od
enega do drugega medianta, ker moraš poznati vse korake. Lažje pa je tudi zato, ker ne
mediiraš sam in ti pri korakih somediator lahko –če se zmotiš – tudi pomaga. Naučila sem se
različne korake mediacije.
Guntur: Za mediacijo sem se odločil zato, ker se mi je zdelo zanimivo. Takrat mi je mami
povedala, kaj tam delaš in da ona tudi mediacijo uporablja pri delu. Odločil sem se zanjo tudi,
ker se s sošolci med sabo nismo najbolje razumeli in ker mi je všeč mirno reševanje sporov.
Naučil sem se temeljitega poslušanja, da si je dobro izmenjati informacije, ker se tako nekaj
naučiš. Pridobil sem tudi, kako imamo ljudje vsak druge misli o težavi in naučil sem se
postopke mediacije.
Vid: Za mediacijo sem se odločil zato, ker mi je bilo zanimivo in sem se želel naučiti, kako se
mirno reši spor. Naučil sem se reševati spore. Mediacija je tudi del učenja. V šoli je zelo
dobro, da znaš mediacijo, saj je veliko sporov. V mediaciji moraš znati prepoznati težavo.
Vse, ki so v postopku mediacije, moramo gledati enakovredno. Spoznal sem tudi nekatere
druge učence.
Tomaž Vito: Za mediacijo sem se odločil zato, ker sem imel težave z nadzorovanjem jeze.
Hkrati se mi je zdel dober izziv, da rešujem tuje spore. Naučil sem se reševati spore. Postal
sem bolj družaben in spoznal učence nižjih razredov. Hkrati pa sem užival in zato lepa hvala.
Matic: Za mediacijo sem se odločil, ker se mi zdi zanimiva, poučna, zabavna in ker bi rad
znal mediirati, ker se mi zdi, da sem dober v tem in ker sem se na tem krožku počutil

dobro. Naučil sem se mediirati, sodelovati, pozorno poslušati in mislim, da sem se naučil
reševati spore po mirni poti.

