
Mediacja co to
takiego ? 

W środowisku szkolnym
występują zachowania
uczniów, które odbiegają od
przyjętych norm
społecznych. Szkoła jest
miejscem, w którym powstaje wiele konfliktów, a agresja werbalna/ 
słowna  występuje coraz częściej obok agresji niewerbalnej. 

Mediacje to świetny sposób na rozwiązanie szkolnych waśni.

Co to zatem jest ta mediacja?
Mediacja  to  próba doprowadzenia  do satysfakcjonującego obie strony
rozwiązania  konfliktu  przy  udziale  osoby  trzeciej  –  mediatora,  który
wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia.
Mediacja prowadzi do rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych
bez przemocy oraz propaguje ideę sprawiedliwości naprawczej, mając
na  względzie  to,  że  każdy  konflikt  da  się  rozwiązać  poprzez  dialog
prowadzący do porozumienia.
 

A co to jest sprawiedliwość naprawcza? 
To oznacza naprawę wyrządzonej krzywdy w takim stopniu, który jest
najbardziej korzystny dla obu stron, z której obie strony są zadowolone. 

A jaki cel mają
mediacje ? 

• Stworzenie stronom
warunków do
wypracowania
wzajemnego
porozumienia;



• Podjęcie próby zakończenia konfliktu w sposób ugodowy;
• Poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań możliwych do zastosowania;
• Realizacja zasady win/win czyli, że  każda ze stron konfliktu czuje się 
wygrana;
• Złagodzenie i wygaszenie sporu w społeczności szkolnej.

Gdzie szukać przepisów regulujących postępowanie 
mediacyjne?
Mediacja  jest  uregulowana  w  kodeksie  postępowania  cywilnego.
Natomiast procedury związane z rozwiązywaniem sporów rówieśniczych
w szkole poprzez mediację mogą zostać określone
w statucie szkoły.

Jakie występują konflikty w szkole, które mogą zostać 
rozwiązane przy pomocy mediatora? 
Konflikt oznacza niezgodność, sprzeczność interesów, spór oraz zatarg.
Zjawisko  konfliktu  jest  nieodłącznym  elementem  życia  społecznego.
Konflikty rówieśnicze są związane z relacjami, jakie nawiązują uczniowie
pomiędzy  sobą.  Eskalacja  konfliktów  szkolnych  opiera  się  na
przejawianiu  agresywnych  zachowań  uczniów  takich  jak  fizyczne
niszczenie  własności,  naruszenie  nietykalności  cielesnej,  słowne
wyśmiewanie, ośmieszanie.
 Zachowania te mogą występować w dwóch postaciach:
 •   bezpośredniej, kiedy uczeń sam jest prowodyrem konfliktu lub
 •  pośredniej,  kiedy  uczeń  namawia  kolegę  lub  koleżankę  do
nieprawidłowego zachowania.

Jakie sprawy mogą być rozwiązywane w drodze mediacji 
rówieśniczej? 

Wszelkie  spory  pomiędzy  uczniami
mogą  być  rozwiązywane  poprzez
mediację.  Do  przykładowych  spraw,
jakie  mogą  zostać  rozstrzygnięte  w
wyniku mediacji rówieśniczej należą:

• nieprawidłowe zachowania
uczniów polegające na wzajemnym się przezywaniu;

• obrażanie członków rodziny kolegi lub koleżanki z klasy;
• przywłaszczenie cudzego mienia;



• wyśmiewanie rówieśników;
• rozpowszechnianie plotek;
• zatajanie prawdy;
• znieważanie kolegi lub koleżanki z klasy;
• prowokowanie bójek.

Znacie to? Ja też to znam ze szkolnego życia, choć nie zawsze 
nazywaliśmy to mediacją 

Jakie są zasady mediacji rówieśniczej?
• Dobrowolność  –  strony  muszą  dobrowolnie  wyrazić  zgodę  na

udział w mediacji. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie
mediacji przez każdą ze stron;

• Bezstronność – strony sporu mają równe prawa, osoba wybrana na
mediatora nie może opowiedzieć się po żadnej stronie konfliktu;

• Poufność – podczas trwania postępowania mediacyjnego oraz po
jego zakończeniu strony oraz mediatora obowiązuje zachowanie
tajemnicy, co do całego przebiegu rozmów i negocjacji;

• Neutralność  –  mediator  nie  posiada  prawnych  możliwości,  aby
narzucić  stronom  propozycję  rozwiązania  sporu,  ponieważ  to
strony  same  muszą  dojść  do  porozumienia.  Mediator  jest  tylko
moderatorem,  który  może  ukierunkować  rozmowy  stron,  w  celu
wypracowania porozumienia;

• Akceptowalność  –  ugoda  pomiędzy  stronami  musi  być
zaakceptowana  przez  obie
strony sporu.

A kim jest mediator? 

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami mediatorem może zostać
osoba pełnoletnia. Mediator
najczęściej posiada wykształcenie
prawnicze, psychologiczne,
psychoterapeutyczne lub
pedagogiczne, które umożliwia wsparcie stron w dojściu do 
porozumienia. Mediator posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną, która 
stanowi narzędzie do zażegnania konfliktu pomiędzy stronami. 
Kto może zostać mediatorem rówieśniczym? 
Na mediatora rówieśniczego może zostać powołany uczeń cieszący się
szacunkiem  i  zaufaniem  wśród  kolegów  i  koleżanek.  Ponadto



mediatorem rówieśniczym mogą zostać pedagodzy, nauczyciele, rodzice
bądź  osoby  z  zewnątrz.  Mediator  nie  posiada  władzy  podejmowania
decyzji za strony konfliktu, nie może narzucić im własnego zdania lub
rozwiązania  problemu.  Mediator  pomaga  stronom  we  wzajemnym
wysłuchaniu  się,  przedstawieniu  argumentów  oraz  odnalezieniu
wspólnych interesów i wypracowaniu możliwych rozwiązań.

 A jakie są zadania mediatora?
 Mediator musi zachować wszystko o czym dowiedział się w trakcie 

mediacji w tajemnicy ;
 Mediator nie ma prawa udostępniać informacji z przebiegu mediacji

innym osobom, chyba, że strony obopólnie wyrażą na to zgodę;
  Mediatora nie można powołać na świadka w przypadku nie dojścia

stron do porozumienia i konieczności wytoczenia powództwa bądź 
kontynuacji postępowania sądowego;

 Mediator jest osobą bezstronną, co oznacza, że nie przychyla się 
do racji żadnej ze stron;

 Mediator musi być neutralny wobec przedmiotu sporu, co stanowi o
tym, że nie może narzucać stronom rozwiązań;

 Mediator nie może nakłonić strony do zawarcia porozumienia, 
ponieważ mediacja jest dobrowolna.

Czym powinna się wyróżniać osoba będąca mediatorem 
rówieśniczym? 

 Mediator rówieśniczy powinien cechować się umiejętnością 
wczuwania się w potrzeby innych ludzi, cierpliwością, 
spokojem, kreatywnością, rozwiniętą zdolnością do rozumienia 
innych ludzi, mając na względzie pomoc stronom w 
dobrowolnym osiągnięciu porozumienia;

 Mediatorem rówieśniczym powinna być osoba znająca 
środowisko szkolne i na co dzień stykająca się z problemami 
dzieci i młodzieży.

Czy wiesz kto w Twojej szkole pomoże rozwiązać konflikt?
Na pewno znasz takie osoby. Zaufaj im i pozwól sobie pomóc.
Ale kiedy nie uda się rozwiązać konfliktu  na terenie szkoły to :Prezesi
Sądów  Okręgowych  zobowiązani  są  do  prowadzenia  stałych  list
mediatorów. 

Dlaczego uczniowie powinni korzystać z mediacji ?



 Mediacja umożliwia przyjęcie odpowiedzialności za 
nieporozumienia rówieśnicze;

 Uczeń nauczy się dążenia do samodzielnego rozwiązania 
sporu;

 Mediacja rozwija umiejętności społeczne i komunikacyjne;

 Mediacja pozwala na wyłanianie się liderów społeczności 
szkolnej;

 Mediacja ma wpływ na aktywność uczniów w środowisku 
szkolnym;

 Mediacja prowadzi do przeciwdziałania zjawisku przemocy i 
hejtu w szkole

Korzyści płynące z mediacji. 
 Mediacja przynosi korzyści obu stronom - i pokrzywdzonemu i 

sprawcy. 
 W przypadku pokrzywdzonego ważne jest, że poznaje on 

motywacje sprawcy, a czasem i samego sprawcę. Uzyskuje 
odpowiedź na pytania, dlaczego stałem się ofiarą, co takiego 
zrobiłem, dlaczego ja, czemu sprawca tak się zachował. 
Pokrzywdzony odzyskuje wiarę w drugiego człowieka, ma 
świadomość swojej roli w procesie mediacji, co pozwala na 
niwelowanie szoku wywołanego zachowaniem sprawcy oraz 
daje poczucie tego, iż ma wpływ na rodzaj zadośćuczynienia. 
Występuję u niego poczucie rekompensaty. 

 Sprawca początkowo myśli, iż uniknie kary. Później jednak 
zaczyna rozumieć krzywdę, którą wyrządził. Czuje się 
odpowiedzialny za to, co zrobił; pojawia się u niego 
spontaniczna chęć naprawy tego, co uczynił, sam stawia się w 
sytuacji pokrzywdzonego. Zaczyna rozumieć, że konflikt mógł 
być rozwiązany w inny  sposób. 

Źródła:

Dogma.org.pl
Przychodzi uczeń do prawnika N. Radosh, M. Łakomecki
Poradniaszklarska.pl
Opracowanie: Mariola Księżopolska- pedagog szkolny


