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SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA 

 
Jeżeli będziesz traktował osoby tak 

 Jak na to zasługują, będziesz czynił je gorszymi. 

 Jeśli będziesz widział je takimi, jakimi mogą się stać, 

 uczynisz je naprawdę 

     J.W. Goethe 

 

 

 

 
Wprowadzenie 

Jedno z podwarszawskich gimnazjów - do klasy, do której chodzi Wojtek na początku roku 

szkolnego przychodzi Grzegorz. Wojtek dobrze się uczy, lubi sport, spotkania z kolegami, jest 

szanowany w klasie. Grzegorz jest rok starszy od uczniów tej klasy, powtarza rok. Nie potrafi 

znaleźć się w nowym środowisku. Szybko zauważa, że Wojtek jest autorytetem wśród 

rówieśników. Próbuje zaprzyjaźnić się z nim. Postanawia poprosić go o odpisanie pracy 

domowej z matematyki. Ten sposób nawiązywania kontaktu i przyjaźni szybko przestaje 

podobać się Wojtkowi, poproszony o ściągę po raz kolejny, w obecności innych uczniów z klasy, 

odmawia. Grzegorz chcąc zachować twarz plotkuje na temat Wojtka. Plotki szybko docierają do 

niego. Wojtek chce o tym porozmawiać i idzie do domu Grzegorza z kolegą z klasy, Mirkiem. W 

czasie rozmowy dochodzi do bójki.  

Kilka dni później podczas zawodów międzyszkolnych Wojtek rozmawia z Marcinem uczniem 

innego gimnazjum (Marcin ma nadzór kuratora za paserstwo telefonów komórkowych). 

Podczas rozmowy podchodzi Grzegorz i obraża obu chłopców, postanawiają nie puścić tego 

płazem. Po zawodach idą do domu Grześka i na klatce schodowej dochodzi do bójki, które od 

tej pory odbywają się regularnie w różnych miejscach: w parku, na ulicy, w szkole z udziałem 

coraz liczniejszej grupy chłopaków. Na elewacjach domów pojawiają się obraźliwe napisy, matki 

chłopców, Wojtka i Grzegorza, coraz częściej odbierają głuche telefony. Atmosfera w klasie, do 

której chodzą chłopcy staje się nie do wytrzymania. Konflikt eskaluje. Klasa podzieliła się na 

zwolenników i przeciwników Wojtka i Grzegorza. Tak naprawdę już nikt nie wie, czego dotyczył 

konflikt, jakie były jego początki. Obaj chłopcy są ciągle poirytowani, często są nieprzygotowani 

do zajęć szkolnych. 

 W końcu jedna z matek zmęczona konfliktem, decyduje wnieść sprawę do Sądu. 

 Jak zakończy się ten konflikt?  

Czy jest jakaś metoda rozwiązania konfliktu, która pozwoliłaby dotrzeć do potrzeb chłopców?  

Czy Sąd jest najlepszym sposobem zakończenia konfliktu? 

A jeżeli trafi do sądu, czy musi być zastosowana procedura karna? 
 

Oddajemy w Wasze ręce poradnik, który pomoże w realizacji dość niecodziennego 

zadania, jakim jest wprowadzenie mediacji rówieśniczych w życie Waszej szkoły. 
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Mediacja w szkole jest nową metodą rozwiązywania konfliktów, która cieszy się coraz większą 

popularnością z uwagi na efekty końcowe tej procedury. Kiedy poważnie potraktujemy słowa 

Jana Amosa Komeńskiego, który powiedział, że „całe życie jest szkołą”, to zauważymy, że to 

szkoła jest tym szczególnym miejscem, w którym wszyscy zainteresowani, rodzice, uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy administracji, uczą się wzajemnie siebie. 

Szkoła to miejsce, w którym nasze dzieci spędzają dzieciństwo, wczesną młodość, gdzie 

dojrzewają, przeżywają swoje dziecięce i młodzieżowe troski, zmartwienia, a także radości. 

Miejsce to zostaje na zawsze w pamięci. We wspomnieniach mniej lub bardziej chętnie 

umiejscawiamy swoje doświadczenia i przeżycia związane ze szkołą.  

Trzeba zgodzić się z twierdzeniem, że okres edukacji to znaczący czas mający wpływ na nasze 

późniejsze życie i związane z nim wybory. Szkoła - to również miejsce gdzie dzieci i młodzież 

spotykają się z takimi zjawiskami jak przemoc, agresja, rywalizacja, manipulacja, współpraca. 

Zjawiska te mogą, choć nie muszą w młodych ludziach wywołać brak pewności siebie, poczucie, 

że świat i ludzie są okrutni, mogą czuć się wciąż nie dość dobrzy, by zaspokoić potrzeby 

dorosłych i sprostać ich oczekiwaniom. Dodatkowo młodym ludziom przysparza frustracji fakt 

doświadczania niepowodzeń szkolnych, gwałtowność zmian w przepisach szkolnych, brak 

poczucia bezpieczeństwa stąd wynikający, agresja rówieśników i inne zjawiska, jak choćby 

upadek autorytetów. Obserwują też pozorną łatwość, z jaką dorośli zarządzają tą 

skomplikowaną rzeczywistością i przerzucają się nawzajem odpowiedzialnością za wszelkie 

niepowodzenia. To wszystko sprawia, że młodzi ludzie nie wiedzą jak poruszać się w tym 

skomplikowanym gąszczu oczekiwań innych ludzi, rówieśników i dorosłych.  

Pisząc wstęp do skryptu nie występujemy z pozycji osób, które kontakty z młodymi ludźmi mają 

okazjonalne, sporadyczne. Jesteśmy praktykami, nauczycielami, wychowawcami, którzy, na co 

dzień pracują z młodzieżą, często z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie konflikty to codzienność. 

Dlatego też widzimy ogromną potrzebę kształcenia nas dorosłych i młodych ludzi w zakresie 

rozwiązywania konfliktów bez przemocy, konstruktywnie i w sposób niosący poznanie potrzeb 

swoich i drugiego człowieka. W tym skrypcie chcemy oprócz wiedzy na temat mediacji 

przekazać jej sens i jej ideę tak, by każdy potrafił spojrzeć na przyczyny i skutki konfliktu w 

sposób obiektywny, by czytelnik znalazł w sobie chęć i zaangażował się w zrozumienie drugiego 

człowieka, jego i swoje odczucia i motywy postępowania. Gdyż tylko wówczas, kiedy uwzględnia 

się wielokierunkowość spojrzenia na konflikt można zrozumieć, zaakceptować i wybaczyć. 

Mediacja jest jednym ze sposobów skutecznego rozwiązywania konfliktów. W środowisku 

szkolnym, gdzie dynamika kontaktów interpersonalnych jest bardzo duża, gdzie konflikty 

powstają jak przysłowiowe „grzyby po deszczu” szczególnie ważnym jest, by metodom 

sprzyjającym rozwiązywaniu konfliktów nadać należne miejsce. Bezpośrednia konfrontacja ze 

swoim zachowaniem potępienie czynu, a nie ucznia, prowadzą do zrozumienia i przejęcia 

odpowiedzialności. Chcemy, by ten materiał stał się kanwą do własnych poszukiwań w kierunku 

rozwiązywania sporów, konfliktów, zgodnie z ideą sprawiedliwości naprawczej.  

Mediacja służy kształceniu młodych pokoleń w duchu odpowiedzialności za siebie i swoje czyny. 

O przemocy w szkole mówiono i mówi się bardzo dużo, tak dużo, że pojęcie to zaczyna powoli 

tracić swoje pierwotne znaczenie. Ekscesy: takie jak wymuszenia pieniędzy, niszczenie cudzego 
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mienia, obrażanie, obrażenia cielesne i inne zachowania, nie są jedynie wymysłem mediów 

poszukujących sensacji. Nie można też nie zauważać wzrastającej brutalności, zubożeniu i 

wulgarności słownictwa dzieci i dorosłych. Zdarza się, że kiedy szkoła nie radzi sobie z 

problemem agresji i przemocy zaprzecza w swoich sprawozdaniach i opiniach na temat efektów 

wychowawczych, istnieniu konfliktów. 

Dlaczego mediacja? 

 Dzięki wprowadzeniu mediacji do szkół nauczymy naszą młodzież jak poruszać się w tym 

trudnym dla nich świecie pełnym konfliktów i sprzeczności. Pokażemy sobie nawzajem, że 

konflikt z jego dynamiką i przebiegiem jest procesem normalnym występującym w każdej 

grupie wiekowej, narodowościowej, etnicznej. Każda społeczność  odczuwa tak samo skutki 

jego występowania.  

W konflikcie niezależnie od wieku jego uczestników wszystko jest ważne, jedynie rekwizyty 

konfliktu ulegają zmianie, raz jest to spór o łopatkę w piaskownicy, innym razem o dział spadku 

po krewnym. Jednym słowem poprzez wprowadzenie mediacji do szkół „oddemonizowujemy 

konflikt”, zaprzyjaźniamy się z nim w tym znaczeniu, że wiemy jak go rozwiązać, co więcej, w 

konfliktach potrafimy dostrzec pozytywne jego skutki. Uczenie w szkole młodych ludzi technik 

rozwiązywania konfliktów ma niebagatelne znaczenie dla ich przyszłego dorosłego życia. To w 

szkole młody człowiek wykazuje swą gotowość do uczenia się i przyswajania wiedzy 

przedmiotowej i w zakresie kształcenia różnych umiejętności. Zadaniem szkoły jest nie tylko 

edukacja rozumiana, jako przyswajanie wiedzy przedmiotowej, lecz także przygotowanie 

młodych ludzi do pełnego satysfakcjonującego życia w swojej przyszłej rodzinie i 

społeczeństwie. To w szkole, obok domu, w poszerzonym zakresie młody człowiek uczy się 

przestrzegania norm i zasad współżycia z innymi ludźmi. Szkoła jak już wspomnieliśmy jest dla 

niego polem doświadczalnym, gdzie młody człowiek zdobywa wiedzę nie tylko merytoryczną, 

lecz także wiedzę o sobie i innych. Doświadcza, czym jest współpraca, rywalizacja, przyjaźń, 

poznaje inność ludzi, ich zachowań i postaw wobec wielu aspektów rzeczywistości. Uczy się 

tolerancji, współistnienia z innymi mimo dzielących ich barier. 

 Wszystkie te zależności i zjawiska mogą wywoływać powstawanie konfliktów jednakże 

umiejętności w zakresie psychologii społecznej poznane i zdobyte dzięki wprowadzeniu 

mediacji do szkół pozwolą młodemu człowiekowi skutecznie przeciwdziałać powstawaniu 

agresji i przemocy. 

Wiemy, że nie ma idealnych rozwiązań. Każda metoda ma swoje ograniczenia. Mediacja w 

szkole sprawdziła się jednak, jako metoda sprzyjająca uczeniu wszystkich – młodzieży i 

dorosłych -  rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w atmosferze szacunku i 

odpowiedzialności za siebie i innych. Może być włączona do codziennego życia szkolnego bez 

długotrwałych i żmudnych przygotowań. Chcielibyśmy, by mediacja mogła żyć i być w szkole. Z 

doświadczeń szkół, które już wprowadziły mediację, jako metodę rozwiązywania konfliktów 

szkolnych wiemy, że przynosi ona trwałe korzyści i daje ogromną satysfakcję zarówno 

uczestnikom konfliktu jak i mediatorom prowadzącym sprawy.  

Zdarza się,że ze względu na rodzaj zdarzenia (np. pobicie ) sprawa musi być zgłoszona do sądu , 
jednocześnie w szkole, w tej sprawie, warto  prowadzić mediację. Jeżeli konflikt zostanie 
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rozwiązany i zostanie zawarta między stronami ugoda, należy ją wraz ze sprawozdaniem  
niezwłocznie przekazać sądowi, który na pewno weźmie ją pod uwagę przy stosowaniu 
procedury sądowej.        
Kiedy jednak sprawa nieletniego sprawcy czynu karalnego trafia do sądu rodzinnego i nieletnich 
- sąd sam bądź na wniosek sprawcy lub pokrzywdzonego , za obopólną ich zgodą może 
skierować sprawę do mediacji. 
 Udział nieletniego w mediacji, bezpośredni kontakt z pokrzywdzonym, słuchanie jego relacji, z 
których dowiaduje się o krzywdzie,  cierpieniu i szkodzie, które mu wyrządzi, sam także 
opowiada o problemie ze swojego punktu widzenia. To wszystko pozwala na poznanie 
wzajemnych przeżyć i odczuć.. Rozmowa  o  naprawieniu krzywdy, może  spowodować wzięcie 
przez sprawcę odpowiedzialności za swoje postępowanie i jest ważnym czynnikiem 
wychowawczym. Rozwiązanie  konfliktu za pomocą mediacji z udziałem nieletniego może 
spowodować zmianę jego postawy życiowej, a nawet osobowości.  
Należy pamiętać, że mediacja z nieletnim sprawcą czynu karalnego jest przede wszystkim dla 
osoby pokrzywdzonej, bo korzyścią będzie szybkie otrzymanie akceptowanego przez nią 
zadośćuczynienia, przeproszenie i ważne; pokrzywdzony przestaje się bać sprawcy.  
Bezpośrednią korzyścią dla sprawcy może być zdecydowanie łagodniejszy wyrok, a nawet 
umorzenie sprawy.  
Oddajemy Wam w ręce drodzy nauczyciele - skrypt, który będzie pomocą we wprowadzeniu 

mediacji w szkole i mediacji z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego. Nie dajemy Wam 

gotowych rad, scenariuszy zajęć w nadziei, że po przeczytaniu całości skryptu odkryjecie sens i 

cel mediacji i sami uruchomicie wyobraźnię skłaniającą Was do poszukiwań własnych metod, 

napisania własnych scenariuszy po to, by pomóc innym w poznaniu mediacji - jednego ze 

sposobów rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Jest on tylko pierwszym krokiem na drodze 

koordynatora mediatorów rówieśniczych, impulsem do dalszego kształcenia. 

Zachęcamy do dzielenia się swoimi odkryciami i refleksjami z nami. Wciąż chcemy pogłębiać 

naszą znajomość zagadnienia, poznawać doświadczenia innych i razem szukać coraz bardziej 

efektywnych, skutecznych metod przeciwdziałania przemocy. 

Życzymy zadowolenia, radości i satysfakcji z pracy związanej z wprowadzaniem mediacji 

rówieśniczych do Waszych szkół. 

       Polskie Centrum Mediacji 
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Komunikacja 
Komunikowanie jest procesem wszechobecnym i po prostu nie możesz się nie komunikować. Ta 
część szkolenia poświęcona jest temu, co możesz zyskać przykładając się do rozwijania własnych 
umiejętności porozumiewania się. Umiejętności porozumiewania określają stosunki między 
ludźmi i wpływają na poczucie własnej wartości. 
 
Po co ludzie się komunikują: 
 aby przekazywać sobie informacje, wiadomości, myśli, doświadczenia 
 okazywać sobie uczucia,  
 aby wyrazić emocje, nastrój 
 aby poznać innych (ich poglądy, doświadczenie, uczucia) 
 aby lepiej rozumieć siebie, innych, świat 

 
Istota dobrej komunikacji: 
Zgodne (jednakowe) rozumienie przekazu między nadawcą a odbiorcą, 
jest istotą dobrej komunikacji. Rozumienie przekazu nie musi oczywiście oznaczać zgody na jego 
treść . 
 
Co służy dobrej komunikacji: 

 atmosfera zaufania i bezpieczeństwa  
 umiejętność i wola wzajemnego słuchania 
 chęć i potrzeba zrozumienia intencji nadawcy 
 gotowość do wyjaśnienia i precyzowania ewentualnych niejasności przekazu 

 
Zakłócenia komunikacyjne 

- niejasność samego komunikatu 

- niejasny, nieczytelny sposób przekazu przez nadawcę 

- niezrozumienie treści przekazu przez odbiorcę 

- niezrozumienie formy przekazu przez odbiorcę 

- zaburzenia interpretacyjne (nadinterpretacja, błędy interpretacyjne) 

- schematy, stereotypy, mity, przesądy, kultura językowa 
 

Sposoby radzenia sobie z zakłóceniami: 

- aktywne słuchanie rozmówcy  

- jasne komunikowanie treści  

- budowanie atmosfery zaufania 

- wyjaśnianie niejasności, wątpliwości  

- jasne precyzowanie komunikatu 

- sprawdzanie intencji nadawcy  

- sprawdzanie sposobu rozumienia komunikatu przez odbiorcę 

- asertywność zachowania  
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Komunikacja jest nieefektywna, gdy: 
 Słuchający jest tak przejęty tym, co chce powiedzieć , że nie zwraca uwagi na to, co mówią 

inni; 

 Słuchający skupiony jest na tym, aby wejść w słowo mówiącemu i przedstawić swój punkt 
widzenia; 

 Słuchający słucha tylko tego, co chce usłyszeć - słucha wybiórczo; 

 Słuchający przerywa mówiącemu kończąc za niego wypowiedź, zniekształcając ją dla 
własnych celów 

 
 

AKTYWNE SŁUCHANIE 
 

Aby dobrze wysłuchać należy: 
 skoncentrować się wyłącznie na rozmówcy (jego wypowiedzi i zachowaniu) 
 okazać zainteresowanie osobie mówiącej 
 utrzymywać kontakt wzrokowy 
 traktować rozmówce jak partnera nie jak konkurenta 
 zawiesić własne oceny, intuicje, interpretacje, uwolnić się od przekonania, że wiemy co 

rozmówca chce powiedzieć, czuje, myśli, co wie itd. 
 

TECHNIKI DOBREJ KOMUNIKACJI i MEDIACJI 
Wysłuchanie pomaga zbudować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. 
Aby zrozumieć wypowiedź mówiącego musimy sprawdzić, na ile nasze rozumienie tego co 
zostało powiedziane, jest zgodne z jego intencją. 
W osiągnięciu tego celu pomogą nam techniki dobrej komunikacji,  
 

 Parafraza - w mediacjach szkolnych to jedna z ważniejszych technik. Młodzież  szkolna 

wychowana na komunikacji zaczerpniętej w dużym stopniu z Internetu i innych  
elektronicznych  gadżetów, ma duże trudności w formułowaniu dłuższych 
i uporządkowanych wypowiedzi. Ponadto rozmowa z mediatorem, opowiedzenie o 
przeżyciach, wyrażanie uczuć  to wręcz wyzwanie dla nastolatka.  Sparafrazowanie 
wypowiedzi przekonuje młodego człowieka, że został uważnie wysłuchany oraz, że 
słuchający zrozumiał wszystko dokładnie tak, jak on tego chciał. 

 

 Dowartościowanie –  proces wychowania zarówno w szkole jak i w domu utrwalił 

wiele stereotypów, którymi posługujemy się w naszych działaniach wychowawczych. 
Jednym z takich stereotypów jest myślenie „ Nie chwal, bo przechwalisz”. Efekt tego jest 
taki, że w codziennej komunikacji  dowiadujemy się o sobie tego, czego nie zrobiliśmy lub 
zrobiliśmy źle. Zakłócenia  komunikacyjne typu: Ty nigdy…,Ty przecież…., I znowu… 
utrwalają w młodym człowieku negatywne myślenie o sobie i brak wiary w siebie. 
Dowartościowanie ( zwłaszcza w sytuacji trudnej) odczarowuje to złe myślenie, sprzyja 
budowaniu zaufania i wzmacnia u członków mediacji pozytywne myślenie osobie. 

  

 Odzwierciedlanie uczuć – przyczyną wielu zachowań agresywnych u młodzieży jest 

brak umiejętności  rozpoznawania emocji. Uczniowie często posługują się  dwiema 
rozpoznawanymi emocjami tzn: uczucia przyjemne - „ Jest OK”, „Jest super”; uczucia 
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nieprzyjemne – „Jestem wkurzony” lub posługuje się wulgaryzmem. Odzwierciedlanie 
przez mediatora uczuć wskazuje i nazywa inne uczucia, budując jednocześnie atmosferę 
zaufania i troski o uczestnika mediacji zwłaszcza ofiarę, która może znajdować się w fazie 
zaprzeczenia, winy lub cierpienia, 

 
 Wyjaśnienie – pozwala stronom wyczerpać pakiet argumentów i spowodować, że nic 

z tego co powinno być brane pod uwagę w trakcie procesu mediacyjnego nie zostało 
pominięte, a to znaczy, że wszystkie potrzeby stron zostały zaspokojone. 

 

 Podsumowanie  Jest to technika bardzo ważna szczególnie dla mediatorów 

rówieśniczych. Umiejętne podsumowywanie wypracowanych rozwiązań i form 
zadośćuczynienia, porządkuje i wspomaga proces, a jednocześnie ułatwia sporządzenie 
ugody mediacyjnej. 

 

 Komunikat „Od siebie” – nazywany inaczej „Komunikatem JA”  Młodzież  nazywa go 

czarodziejską różdżką.  Jego siła polega na tym, że 
 ten, kto go wypowiada, bierze na siebie odpowiedzialność za swój stan 

wewnętrzny i gotowość podzielenia się z drugą osobą informacją o sobie. Znaczy 

to, że komunikat ten wyeliminowuje, wszystko to, co zakłóca komunikację, 

 pozostawia rozmówcy odpowiedzialność za własne zachowanie, 

 sprawia, że ten  kto go używa może poczuć się odpowiedzialny i pomocny, a nie 

zawzięty, zły przewrotny. 

Komunikat „Od siebie” podczas prowadzenia mediacji szkolnych  obniża poziom napięcia, 

wprowadza spokój i harmonię, sprawia, że uczniowie zaczynają rozmawiać innym językiem. 

„Złoty most” –  Złoty most” –  To efekt mediacji, to szansa na to, by skłócone strony 

wróciły do swoich klas nie martwiąc się o stratę twarzy Mediacja pomaga  rozwiązywać 

konflikty, ale nie jest w stanie im zapobiegać. Konflikty nie są złe. Złe są sposoby rozstrzygania 

konfliktów, zwłaszcza wtedy, gdy są powodem poczucia niesprawiedliwości, złości, nienawiści, 

gdy powodują stawianie murów, a nie budowanie mostów. Mediacja uczy rozwiązywać 

konflikty, a więc buduje mosty , daje ludziom szansę ulepszania siebie i świata. 

Mediacja, to przyjaciółka ugody i pojednania. To metoda, która zapobiega przemocy, a nie 

konfliktom. Dlatego warto dołożyć wszelkich  starań, by na stałe zagościła w naszych szkołach, 

tym bardziej, że  szkoła to miejsce, w którym  rodzice, uczniowie, nauczyciele uczą się od siewie 

wzajemnie - a ich relacje przenikają się  i budują  to wszystko, co decyduje o prestiżu  szkoły i jej 

popularności 

 „Pójście na Galerię” – wspomaga proces mediacyjny wtedy gdy któraś ze stron 

potrzebuje czasu na refleksję, ponowne przemyślenia. Jest to narzędzie, które pozwala 

dostrzec to co już zostało osiągnięte oraz ewentualne konsekwencje braku porozumienia 
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 Spotkania na osobności -  to czas dla uczestnika mediacji po to by rozwiać jego obawy, 

wytłumaczyć coś czego do końca nie rozumie, wzmocnić motywację.  

 

 

Konflikt 
      Konflikt tak jak negatywne emocje typu złość czy gniew, nie jest sam w sobie niczym złym, 

dopiero nasz sposób reakcji na taką sytuację może przynieść pozytywne lub negatywne skutki. 

Można nauczyć się rozwiązywać konflikty, biorąc pod uwagę oczekiwania wszystkich 

uczestników sporu albo narzucać swój sposób rozstrzygnięcia – często poprzez przemoc 

fizyczną.  

Konflikt jest tylko wtedy destrukcyjny, gdy sposób podejścia do niego jest agresywny, 

niosący cierpienie i poczucie krzywdy. Jeśli jest rozwiązywany, może być czynnikiem tworzącym 

zmiany, ma szanse stać się wydarzeniem pozytywnym i funkcjonalnym, ponieważ m.in.: 

1) umacnia tożsamość jednostki i grupy, 

2) łączy podobnie myślących ludzi i grupy, więc sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty, 

3) pomaga ustalić, które i jakie działania są w danej chwili najważniejsze, 

4) łagodzi lub czyni drugoplanowymi inne konflikty istniejące między członkami stworzonej 

koalicji, 

5) stymuluje zmiany i powoduje, że są one procesem bardziej systematycznym, 

uporządkowanym oraz szybszym niż przed powstaniem konfliktu, 

6) sprzyja rozwojowi metod zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w 

przyszłości. 

 
      Mediatorzy mówią o konflikcie już w momencie, kiedy strony postrzegają dzielącą ich 
różnicę zdań, interesów itp. 

 
Każdy z nas intuicyjnie wie, czym jest konflikt i każdy znalazł się kiedyś w takiej 

sytuacji. Jednakże przyczyny powstawania konfliktu nie zawsze są takie oczywiste. 
 

 Środowisko szkolne złożone z tak wielu podmiotów o różnych obszarach zainteresowań i 
interesów, jest miejscem gdzie powstaje wiele różnorodnych konfliktów i sporów. Można 
powiedzieć: „i to dobrze”, bo gdzie jak nie w szkole młodzież ma uczyć się właściwych 
sposobów działania w sytuacji konfliktu? W szkole ma, więc szerokie pole praktycznych 
doświadczeń.  

 
 rodzic –  nauczyciel 

 rodzice/rada rodziców – dyrektor/nauczyciel/grono pedagogiczne 

 grono pedagogiczne/dyrektor – kuratorium 

 grono pedagogiczne/dyrektor - gmina 

 rodzice – gmina 

 rodzic – rodzic. 

 Rodzic - uczeń 
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Mediator powinien  pamiętać,że trafiające do sądów rodzinnych i nieletnich konflikty  (czyny) 
,skierowane na mediacje były udziałem młodych ludzi, są takimi samymi rodzajami  konfliktów i 
podlegają takiej samej dynamice jak  konflikty szkolne.  

Należałoby się zastanowić, które z tych konfliktów można rozwiązać za pomocą mediacji 
na terenie szkoły i przez osoby w szkole pracujące. 
Na pewno takimi są wszystkie sytuacje konfliktowe powstałe pomiędzy uczniami. Najczęściej  
można rozwiązać je na terenie szkoły i nie ma potrzeby włączać w ich rozwiązywanie osoby 
spoza szkoły (przedstawiciele kuratorium, wymiar sprawiedliwości itp.) Tylko w szczególnie 
złożonych i trudnych sytuacjach należy zapraszać rodziców do udziału w mediacji.  W procesie 
wychowawczym szkoły na szczególną uwagę zasługuje konflikt  uczeń – rodzic. Problemy 
wychowawcze z uczniem często mają swoje źródło w domu rodzinnym. Zachowania opozycyjno 
-buntownicze młodego człowieka - nieposłuszeństwo, niedotrzymywanie obietnic, brak 
poprawnych relacji wewnątrz rodziny, to problemy, które natychmiast są widoczne w szkole.  
Uczeń opuszcza się w nauce, wagaruje, łamie regulaminy szkolne, wchodzi w konflikty 
z nauczycielami, rówieśnikami z prawem. Wezwany do szkoły rodzic po wysłuchaniu uwag na 
temat swojego dziecka często rozkłada ręce . Są to te sytuacje, gdy szkoła oczekuje od rodzica, 
że wpłynie na dziecko i zmieni jego postawę wobec obowiązków szkolnych, natomiast rodzic  
oczekuje od szkoły, że ta mu pomoże w rozwiązaniu problemu. Rezultat tego 
pseudorozwiązania jest taki, że konflikt eskaluje i nie zmienia postawy ucznia.  W takich 
sytuacjach mediacja jest w stanie odbudować wiele zerwanych relacji,  uzdrowić proces 
wychowawczy. Spotkanie rodziców i dziecka w obecności bezstronnego i neutralnego 
mediatora, danie szansy młodemu człowiekowi by wziął odpowiedzialność za swoje 
zachowanie. Wzajemne usłyszenie swoich potrzeb i znalezienie najlepszego dla siebie 
rozwiązania, pozwala nie tylko wyeliminować problemy szkolne, ale uzdrowić całą rodzinę. 
Oczywiście ten typ mediacji powinien prowadzić dorosły mediator. 
Niestety nie każdy konflikt możemy rozwiązać. Są konflikty w przypadku których możemy tylko 
wzajemnie tolerować różnicę zdań. 
 

Takim konfliktem jest : 
 

Konflikt wartości – wiąże się z zasadami, które przestrzegamy lub których się 

wyrzekamy. Są one różne w swojej ważności i znaczeniu. Konflikt może, więc wynikać z 

przyjętych odmiennych systemów wartości lub też odmiennych interpretacji zasad 

postępowania. Ze względu na fakt, iż przyjęte wartości dają nam poczucie porządku i 

przewidywalności. Często w aspekcie wartości występuje brak tolerancji do innych wartości 

uznawanych przez drugą stronę.  Najczęstszym konfliktem wartości, z którym spotykamy się na 

terenie szkoły, to problemy wynikające z przynależności młodego człowieka do grupy 

nieformalnej. Grupy te posiadają swój kodeks moralny, honorowy, zasady postępowania, 

ubierania się, mówienia, stosunku do obowiązków. Zasady te są często w sprzeczności  z ogólnie 

przyjętymi zasadami poprawności społecznej. Uczeń przywiązuję się do swojej grupy, a 

przynależność do niej traktuje jak najwyższą wartość. Rodzice i współczesna szkoła, 

z niewielkimi wyjątkami, nie radzi sobie z takimi postawami uczniów. Na tym tle dochodzi do 

wielu nieporozumień, które kończą się ostrym konfliktem. Grupa rówieśnicza, dla 
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zbuntowanego nastolatka, pozostaje w tym czasie alternatywą przeciwko całemu światu 

dorosłych. Na uwagę zasługuje również fakt, że nawet gdy dziecko przebywa w grupie, która nie 

zagraża jego rozwojowi, to i tak (czasowo) członkowie rodziny schodzą na drugi plan. Działania 

wychowawcze wobec takiego ucznia wymagają wile cierpliwości i zrozumienia oraz tolerancji 

dla inności.  W tej sytuacji, mediacje, Wprawdzie trudne, nie są niemożliwe. Trzeba się jednak 

liczyć tym, że porozumienie z takim uczniem będzie się raczej sprowadzało do kompromisów i 

ustaleń, niezbędnych do zaakceptowania w szkole i w domu. Ważną funkcję podczas 

wypracowywania z uczniem a  nauczycielem/rodzicem porozumienia,  spełnia poprawna 

komunikacji oraz zasady obowiązujące w mediacji – zwłaszcza zasady: dobrowolności, poufności 

i akceptowalności 

Jednakże, w przypadku braku tolerancji i poszanowania odrębności stron konflikt może 

być nierozwiązywalny.  

Pozostałe rodzaje konfliktów to: 

Konflikt relacji – odnosi się do satysfakcji bądź jej braku w istniejących kontaktach 

pomiędzy stronami. W sytuacji konfliktu występuje negatywny stosunek do osób z którymi 

jesteśmy w kontakcie. Zwykle wiąże się on z silnymi negatywnymi emocjami i często z 

zachowaniem odwetowym. Może stać się przyczyną eskalacji konfliktu, nawet wtedy gdy nie 

mamy obiektywnych powodów do jego powstania. Jest to konflikt, który najczęściej  pojawia się 

w mediacjach rówieśniczych. Młodzież często rozmawia ze sobą posługując się językiem agresji 

i dominacji. Brak umiejętności  słuchania i zakłócenia komunikacyjne powodują, że młodzież  

obraża się publicznie, znieważa z błahych powodów . Powodem takich zachowań jest najczęściej 

chęć popisania się przed  koleżankami/kolegami lub potrzeba rozładowania emocji. 

Konflikt danych – pojawia się, gdy informacje akceptowane przez jedną stronę są 

odrzucane przez stronę drugą lub są w inny sposób interpretowane. Taka sytuacja może 

wystąpić, gdy strony posiadają odmienne informacje np.: ze względu na kontekst w jakim 

przedstawione są dane lub czas w jakim zostały one udostępnione, lub też w inny sposób strony 

interpretują posiadane informacje.  W rzeczywistości szkolnej konflikt danych spotykamy 

w relacjach Uczeń - Uczeń;  Uczeń - Nauczyciel; Rodzic -. Nauczyciel. Jego przyczyną jest często 

zła interpretacja przekazywanych sobie informacji, przekazanie niekompletnych informacji,  

budowanie wiedzy o czymś lub o kimś na podstawie zasłyszanych niekompletnych danych, 

często plotki. 

Sytuacja tego typu może prowadzić do nieuzasadnionej eskalacji konfliktu, który 

eskaluje przez wiele miesięcy i  buduje nienawiść. 

Konflikt strukturalny – odnosi się do istniejących formalnych lub nieformalnych 

struktur organizacyjnych lub struktur sytuacji. Konflikt strukturalny może wynikać z 

ograniczonych zasobów, jakimi są m.in. ziemia, pieniądze, personel i inne wyczerpywalne 
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zasoby. Może być spowodowany również ograniczeniami czasowymi, w ramach, których mamy 

wykonać zadanie lub rozwiązać problem. Jest to typowy konflikt Nauczyciel – Uczeń/Uczniowie 

i jest skutkiem złego przepływu informacji pomiędzy uczniami i uczącymi w klasie 

nauczycielami. Największe nagromadzenie tego typu konfliktów spotykamy w szkole pod koniec 

semestru, zwłaszcza roku szkolnego oraz przed okresowymi spotkaniami dla rodziców. Ilość 

sprawdzianów, klasówek, wszelkiego rodzaju odpytywań, zaliczań materiału jest duża, i trudno 

nad tym zapanować.  Przepracowana ilością pisanych dziennie sprawdzianów młodzież 

i rozczarowani wynikami pracy nauczyciele to najczęstszy powód konfliktów i wzajemnych 

frustracji. Na powstanie konfliktu strukturalnego strony mają niewielki wpływ, często jest on 

niezależny od ludzi – szkole od uczniów W przeciwieństwie do innych tego typu konfliktów  na 

ten konflikt w szkole, strony mają wpływ – wystarczy dopracować przepływ informacji 

w kontaktach N-U i dostosować do możliwości uczniów terminy sprawdzianów.  

W aspekcie tym wyróżniamy różnego rodzaju ramy, granice, hierarchie, role i pozycje, 

jakie zajmujemy, kwestie płci, istnienie ważnych i mniej ważnych grup odniesienia, czy tez różne 

normy społeczne itp. 

Na powstanie konfliktu strukturalnego strony mają niewielki wpływ, często jest on 

niezależny od ludzi.  

Konflikt interesów – ten typ konfliktu wynika z niemożności zaspokojenia własnych 

potrzeb zarówno rzeczonych, proceduralnych jak i psychologicznych. Często powstaje wówczas, 

gdy jedna ze stron chce realizować swoje cele kosztem innych.  

Można go scharakteryzować takimi zachowaniami, które np.: powodują ciągłe 

rozdrażnienie, stres lub utratę poczucia własnej godności, naruszają wolność osobistą czy 

zagrażają naszemu bezpieczeństwu zarówno fizycznemu, emocjonalnemu, finansowemu czy 

społecznemu. Niestety, tego typu konflikty w szkole to zjawisko bardzo częste i dotyczy nie 

tylko przestrzeni, którą daje szkoła, ale również cyberprzemocy i hajtingu. Uczeń nie musi 

przebywać na terenie szkoły żeby mógł stosować przemoc koleżanki czy kolegi. Wystarczy, że 

włączy komputer. 
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Dokonując diagnozy konfliktu należy pamiętać, iż poszczególne aspekty mogące 

doprowadzić do konfliktu często wzajemnie się przenikają. Aspekt relacji, który prowadzi do 

powstania konfliktu często bierze swój początek w aspekcie: danych, struktury, wartości czy 

zachowań. Spór dotyczący danych odnosi się w rzeczywistości do konfliktu na poziomie 

wartości, a ten przekształca się w konflikt zachowań. 

Sposób przebiegu konfliktu najczęściej zależy od jego dominującej części składowej, która 

odgrywa najistotniejszą rolę. 

 

Postawy wobec konfliktu 

 

Unikanie - styl charakterystyczny dla ludzi, dla których samo napięcie emocjonalne i frustracja 

spowodowana konfliktem są na tyle silne, że wolą wycofać się z konfliktu zamiast w sposób 

konstruktywny rozwiązywać go.  

 

Dostosowanie - postępowanie zgodne z interesem strony przeciwnej. Nastawienie na 

utrzymanie dobrych kontaktów z innymi bez uwzględniania własnych interesów z obawy przed 

osamotnieniem i utratą dobrych relacji. Dostosowując się można pominąć własne interesy, aby 

zaspokoić potrzeby innych. Zupełne przeciwieństwo rywalizacji. 
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Rywalizacja - sposób patrzenia na konflikt jako na grę do wygrania. Wygrana oznacza sukces i 

dobry wynik, przegrana porażkę, słabość i utratę prestiżu.  

Jest to egocentryczne dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb kosztem innych. Żądanie dla 

siebie określonych dóbr, brak współdziałania.  

 

Kompromis - każda ze stron konfliktu, może coś zdobyć, ale też każda może  

coś stracić. Kompromisowe zachowanie się sytuacji konfliktowej jest czymś pośrednim między 

rywalizacją, a dostosowaniem się. Jest to wypadkowa  

dwu tendencji: ,,do obrony własnych interesów w sposób zdecydowany i stanowczy’ oraz ,,do 

współpracy”. Nie zaspakaja w pełni potrzeb każdej ze stron konfliktu. 

 

Współpraca - założenie, że zawsze można znaleźć rozwiązanie,  

które usatysfakcjonuje obie strony konfliktu. Nawet jeśli  rozwiązanie satysfakcjonujące obie 

strony jest niemożliwe, kooperatorzy będą uważali, że warto próbować takie znaleźć. Jeden z 

bardziej efektywnych stylów reagowania  

na konflikt. Wiąże się zawsze z wolą  zaakceptowania celów drugiej strony  

bez rezygnacji z własnych. Jest to wypadkowa tendencji: ,,do obrony własnych interesów” i ,,do 

współdziałania”.  

 

 

 

Reakcje w sytuacjach konfliktowych w sytuacjach 

konfliktowych 

„Odwlekanie” konfliktu – to odraczanie działań. Główną reakcją jest niezauważanie lub 

wręcz zaprzeczanie istnienia konfliktu. Występuje wiara lub przekonanie, że problem sam 

zniknie.  

Ignorowanie konfliktu – to pomijanie „milczeniem” problemu. Źródłem takiego  

zachowania jest przekonanie, że brak decyzji wywoła mniejszy konflikt. 

Rezygnacja z dążeń – to rezygnacja z własnych potrzeb, a więc ustępowanie pola 

przeciwnikowi. Taka sytuacja występuje zarówno w chwili, gdy rezygnujemy  

z własnych potrzeb jeszcze przed walką z przeciwnikiem lub poddajemy się  

w trakcie jej trwania. 

Reorientacja – istotą tego rodzaju zachowania jest szukanie „kozła ofiarnego”.  

Wskazanie winnego i skierowanie na niego sił biorących udział w konflikcie.  

Jest to doraźna metoda, której towarzyszą silne emocje. 
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Podjęcie walki – czyli zachowanie mogące prowadzić do dominacji lub wręcz zniszczenia 

jednej ze stron konfliktu przez drugą. Taka kategoria zachowań opiera się na założeniu, że 

ważne są tylko moje interesy. Nie interesuje nas to co chce osiągnąć druga strona. Opiera się 

często na poczuciu siły, przewagi nad drugą stroną, a nie na racjonalnych argumentach. 

Odwołanie się do osoby trzeciej – zwrócenie się do niezależnej i bezstronnej osoby, która 

nie uczestniczy w konflikcie z prośbą o rozstrzygnięcie sporu. Zwrócenie się  

do arbitra lub też wystąpienie na drogę sądową.  

Potraktowanie zaistniałej sytuacji jako problemu do rozwiązania – uczestnicy sporu 

uznają, że interesy każdej ze stron są ważne. Podejmują wspólny wysiłek  

w poszukiwaniu rozwiązań akceptowalnych przez wszystkich uczestników sporu  

na drodze negocjacji lub poszukują pomocy u osób trzecich niezaangażowanych  

w konflikt, które będą wspierać proces rozmów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Polskie Centrum Mediacji Z.G. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  

 

 

16 

Piramida potrzeb wg Maslow'a 

 

 

 
 
 

FAZY OFIARY 
W mediacjach sposób reagowania osoby pokrzywdzonej/poszkodowanej na sytuację 
konfliktową uzależniony jest również od fazy, w jakiej ona się znajduje. Mediator w trakcie 
spotkania informacyjnego ma za zadanie między innymi zdiagnozowanie, w której fazie znajduje 
się osoba pokrzywdzonej.   
 

1. faza zaprzeczenia – pokrzywdzona/y nie chce z nikim rozmawiać na temat zdarzenia i 

swojej krzywdy; 

2. faza winy – pokrzywdzona/y obwinia sprawcę za to, co się zdarzyło; 

3. faza cierpienia - pokrzywdzona/y jest skupiony na nieszczęściu, które jego spotkało, 

często zaniedbuje dom, siebie; 

4. faza oburzenia - pokrzywdzona/y jest skupiony na sprawcy i chęci zemsty na nim, 

podkreśla winę sprawcy 

5. faza równoważenia - pokrzywdzona/y zaczyna dostrzegać i oceniać fakty, emocje są 

u niej coraz mniejsze 

6. faza integracji - pokrzywdzona/y patrzy bardziej realistycznie, zastanawia się nad 

swoją rolą w zdarzeniu, powoli zaczyna zamykać ten rozdział w swoim życiu. 
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Punkty 2, 3, 4 to najtrudniejsze fazy dla ofiary, jednocześnie najtrudniejszy okres dla 
prowadzenia mediacji. Mediator w tych fazach ma ogromne trudności w nawiązywaniu 
kontaktu z ofiarą. W czasie rozmowy trzeba wyjaśnić pokrzywdzonemu, w jakiej fazie się on 
znajduje. Czas trwania poszczególnych faz polega na płynności przechodzenia z jednej fazy w 
drugą. Zdarza się, że jednostka w jednej fazie pozostawać może przez całe życie, wówczas musi 
poddać się zabiegom terapeutycznym. Mediacja może jednak przyspieszyć procesy 
przechodzenia z jednej fazy do drugiej, nie zawsze jednak to się udaje. Bywa również i tak, że 
przed mediacją jednostka bywa w piątej fazie. W momencie mediacji następuje przejście z 
piątej fazy do pierwszej, w takiej sytuacji należy przerwać proces mediacyjny a postawę ofiary 
uszanować. W Niemczech zwykle od zdarzenia do mediacji mijają trzy miesiące.   
  
 
 

M E D I A C J A 
       Mediacja, to forma sprawiedliwości naprawczej, która koncentruje się na naprawieniu i 
odbudowaniu relacji między stronami. Ma służyć naprawie tego wszystkiego, co da się naprawić 
w najbardziej korzystnym stopniu dla obu stron. 
      W klasie zazwyczaj nie ma czasu na emocje i przeżycia, gdyż uwaga nauczyciela skupia się 
głównie na realizacji treści programowych. Nauczyciel, jako osoba odpowiedzialna za to, co 
dzieje się w klasie, czuje się zobowiązany rozstrzygnąć problem,. Czasem zbytnio koncentrując 
się na poszukiwaniu i ukaraniu winnego. Sprawca zostaje ukarany a pokrzywdzony zostaje sam 
ze swoją szkodą psychiczną lub fizyczną i lękiem, co będzie czekać go po szkole ze strony 
sprawcy. Mediacja uczy wzajemnego dialogu, szacunku, respektowania praw, uczy zachowań 
społeczne akceptowanych, odbarcza ofiarę  od strachu, poczucia lęku przed  ofiarą. Mediacja 
duże korzyści przynosi również sprawcy. Proces mediacyjny, bez względu na to czy dotyczy 
środowiska szkolnego czy innego społecznego, zawsze stwarza warunki, które pozwalają  
wniknąć w konflikt, rozwiązać go i pomóc stronom zachować twarz. Jest to szczególnie ważne 
w środowisku szkolnym, w którym odgrywane przez uczniów role grupowe i związane z nimi 
wzorce zachowań oraz miejsce w grupie rówieśniczej może powodować wiele zakłóceń 
wychowawczych i stwarzać poważne problemy w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 
Współczesny nauczyciel zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że zakłócone relacje klasowe lub 
międzyklasowe, to poważny problem – to trudności w pracy, trudności z funkcjonowaniem 
 zespołu klasowego, to poczucie bezradności wobec problemu. Nierozwiązane konflikty 
pomiędzy uczniami lub rozstrzygane  za pomocą kar, powodują eskalację konfliktu, a to 
prowadzi do zniechęcenia i w rezultacie obniżenia poziomu kształcenia. Mediacja radzi sobie 
doskonale z tym problemem. Często rozwiązanie konfliktu między dwiema osobami uzdrawia 
relacje całego zespołu klasowego. Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy 
rozwiązali swój konflikt  za pomocą mediacji, zapytani o korzyści z mediacji,  odpowiadali 
najczęściej(93%), cyt „Odzyskałam/odzyskałem godność” ( Praca magisterska, Słupsk 2012) 
 

Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie 
przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się zasadami: 

bezstronności, neutralności i poufności. 
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ZASADY MEDIACJI 
Dobrowolność – strony uczestniczą w procesie z własnej woli. Mediator, a także inne osoby, nie 
mogą stosować żadnych form nacisku, ani wywierć jakiejkolwiek presji na którąkolwiek ze stron 
w celu skłonienia ich do udziału w mediacji. Mediator ma obowiązek poinformować strony o 
możliwości wycofania się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Strony przystępują do 
mediacji w dobrej wierze. 
Poufność – wszelkie informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania rozmów mediacyjnych ze 
stronami (dotyczy to także informacji uzyskanych od każdej ze stron w trakcie spotkań 
informacyjnych oraz spotkań na osobności – mediator nie przekazuje ich drugiej stronie) są 
poufne i nie mogą być przekazywane żadnej instytucji, ani osobie prywatnej. Mediator 
sporządza sprawozdanie z mediacji dla organu kierującego sprawę do mediacji. Informacje w 
nim zawarte dotyczą tylko spraw formalnych:  
- osób uczestniczących w mediacji, miejsca i czasu trwania oraz sposobu jej zakończenia (czy 
mediacja zakończyła się ugodą, czy też nie).  
Zasada ta odnosi się również do sposobu postępowania z wszelkiego rodzaju dokumentacją 
dotyczącą postępowania mediacyjnego. Dobrą praktyką jest niszczenie wszelkich notatek 
mediatora po zakończeniu mediacji. W dokumentacji mediatora pozostaje ugoda, 
sprawozdanie. 
Bezstronność – strony konfliktu mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator 
szczególnie dba o zachowanie równorzędności stron.  
Mediator nie powinien podejmować się prowadzenia postępowania mediacyjnego, jeśli któraś 
ze stron jest/była z nim spokrewniona lub pozostaje/pozostawała z nią w innych związkach lub 
zależnościach. 
Neutralność – mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu. Nie narzuca stronom 
własnych rozwiązań nawet, jeśli według niego byłyby one najkorzystniejsze dla stron lub dla 
rozwiązania konfliktu. 
Mediator jest obrońcą rzetelnej procedury, a nie konkretnego porozumienia.[Ch. Moore] 
Akceptowalność – strony wyrażają zgodę na zasady mediacji oraz na osobę mediatora. Mają 
prawo zmiany mediatora, jeżeli uznają, że mediacja nie jest prowadzona zgodnie z zasadami i 
regułami. 
Ta zasada dotyczy także reguł mediacji, które powinny być uzgodnione między mediatorem i 
stronami. Dobrą praktyką jest pisemne potwierdzenie stron, co do w/w zasad i reguł.  
ZASADY MEDIACJI DODANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM MEDIACJI W KODEKSIE ETYKI 
MEDIATORA (I wydanie 2000r). 
Bezinteresowność – mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści, nie 

może mieć żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody. 

Profesjonalizm – Mediator powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia z mediacji oraz stale poszerzać 

swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią zgodnie z dobrem i interesem stron.  

Szacunek - mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem. W 

trakcie mediacji rozmawia się o zachowaniu i decyzjach ludzi, ale ich nie ocenia. 

RODZAJE MEDIACJI w środowisku szkolnym.   
Ten rozdział został również rozpisany na stronie 8 i 9 W rozdziale KONFLIKT 

 
Szkoła to miejsce  w którym mamy do czynienia z dużą różnorodnością  konfliktów . 
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W zależności od rodzaju konfliktu i zakresu  problemów do rozwiązania można spotkać ich wiele 

– od drobnych  rówieśniczych, z którymi poradzi sobie mediator rówieśniczy, aż do poważnych 

mediacji cywilnych czy karnych. Oczywiście, szkoła to nie jest miejsce, które ma za zadanie 

wyręczać sądy lub inne instytucje do tego powołane.  Należy również pamiętać ,że zgodnie 

z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich Art.4 § 1 odnośnie kierowania spraw do 

mediacji w szkole, wyjątek  stanowią te zachowania uczniów, które wynikają z popełnienia czynu 

karalnego lub świadczą o demoralizacji. Pozostałe konflikty, w których stroną są uczniowie warto 

takie mediacje przeprowadzić pod warunkiem, że szkoła posiada  mediatora uprawnionego do 

prowadzenia tego typu mediacji. Spektrum tych spraw może być bardzo różne i zależy od 

rodzaju szkoły  środowiska i wieku uczniów. Najczęściej spotykane są problemy z zakresu 

mediacji w sprawach:  

 rodzinnych- relacje rodzice - dzieci,  
 nieletnich – relacje uczeń – uczeń: drobne kradzieże, przemoc, cyberprzemoc,  
 karnych – wśród uczniów pełnoletnich, zwłaszcza  w szkołach 
ponadgimnazjalnych -  przemoc, zniszczenie mienia,  drobne kradzieże , zastraszanie, 
 pracowniczych –relacje nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel –dyrektor, dyrektor – 
grono pedagogiczne. Inne, wynikające ze stosunku pracy.  

 

 

CELEM MEDIACJI JEST PRZEDE WSZYSTKIM 

 rozwiązanie konfliktu, a nie jego rozstrzygnięcie 
 poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony,  
 utrzymanie lub naprawienie/zbudowanie dobrej komunikacji i satysfakcjonujących 

relacji między stronami, dążenie do pojednania stron, 
 wypracowanie przez strony (przy wsparciu mediatora) satysfakcjonującej i 

akceptowalnej dla nich ugody, 
 naprawienie szkody/krzywdy doznanej przez osobę pokrzywdzoną, 
 zadośćuczynienie doznanej krzywdy/szkody osobie pokrzywdzonej zgodne z jej 

potrzebami i oczekiwaniami, które jest również akceptowane przez sprawcę, 
 „budowanie” poczucia odpowiedzialności za swoje oczekiwania, decyzje, czyny i 

potrzeby u stron mediacji,  
 danie stronom możliwości współdecydowania we własnej sprawie. 

 

PRZEBIEG MEDIACJI  
Rozpoczęcie mediacji 
Etap 1 - zapoznanie się ze sprawą  
Etap 2 - zaproszenie na mediację  

Kolejność zapraszanych stron na spotkanie wstępne: 
 pierwszą zapraszamy sprawcę   
 drugą zapraszamy osobę pokrzywdzoną 

Zadania spotkania wstępnego, punkty 1-4 monolog mediatora (schemat monologu): 
 nawiązanie kontaktu z każdą ze stron – zbudowanie atmosfery zaufania i 
bezpieczeństwa 
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 przedstawienie zasad, reguł mediacji i roli mediatora  
 przedstawienie korzyści z mediacji dla strony  
 przedstawienie prawnych uwarunkowań mediacji 
 odebranie zgody na mediację i mediatora  
 wysłuchanie punktu widzenia strony na konflikt z dzisiejszej perspektywy 
 przedstawienie przez stronę jej potrzeb i oczekiwań 
 przekierowanie na przyszłość - poszukiwanie najlepszego sposobu rozwiązania 
konfliktu satysfakcjonującego strony.  
 próba spojrzenia na konflikt z perspektywy drugiej strony. 
 diagnoza fazy (patrz fazy ofiary), w której znajduje się strona, wstępna hipoteza 
przebiegu i wyników mediacji. 

 
SESJA MEDIACYJNA 

Etap 1. wprowadzenie do mediacji 
1. przypomnienie zasad mediacji i roli mediatora 
2. spotkania na osobności – rola, reguły, zadania 
3. wspólne wypracowanie reguł obowiązujących podczas posiedzeń mediacyjnych 
4. określenie ram czasowych mediacji i posiedzeń mediacyjnych 
5. określenie przedmiotu, tematów mediacji  

Etap 2. przedstawienie punktu widzenia stron (ewentualna weryfikacja diagnozy i hipotezy) 
 umożliwienie wypowiedzenia każdej stronie jej punktu widzenia konfliktu 
 umożliwienie wysłuchania tego punktu widzenia przez drugą stronę – m.in. 
stosowanie technik aktywnego słuchania. 
 zebranie przez mediatora potrzeb, oczekiwań każdej ze stron  
 wspieranie stron w dotarciu do źródeł konfliktu 
 definiowanie problemów i ich gradacja/spisanie listy tychże 

Etap 3. poszukiwanie rozwiązań  

 wysłuchanie punktu widzenia na poszczególne problemy każdej strony 

 określenie potrzeb i interesów każdej strony 

 budowanie zrozumienia (choć niekoniecznie akceptacji) dla punktu widzenia, potrzeb i 
interesów każdej strony 

 poszukiwanie punktów zbieżnych – wspólnych interesów 
Etap 4. budowanie wspólnego rozwiązania 

 zebranie propozycji możliwych rozwiązań 

 podkreślanie wspólnych interesów 

 sprawdzanie realności wypracowywanych rozwiązań 

 sprawdzenie, czy są akceptowane przez obie strony 

 jasne sformułowanie zobowiązań każdej strony 
Etap 5. spisanie porozumienia 

a. sformułowanie treści porozumienia – ugody mediacyjnej – mediator czuwa nad 
tym, by ugoda spełniała wszystkie wymogi formalno-prawne, a także była precyzyjnym 
odbiciem intencji stron  w stylu MAKRO: 
Mierzalne 
Aktualne 
Konkretne 
Realistyczne 
Określało terminy 
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b. spisanie projektu porozumienia – projekt porozumienia mediacyjnego, jeśli 
przekazuje się go stronom w formie pisemnej przed podpisaniem, powinien być spisany w 
sposób uniemożliwiający identyfikację tzn. bez sygnatury akt, nazwisk itp. 
c. strony mają prawo do przedstawienia porozumienia ugody mediacyjnej, swoim 
prawnikom, rodzinie i innym osobom, z którymi chciałyby ją skonsultować, bądź same 
potrzebują czasu na przemyślenie jej. 
d. podpisanie porozumienia – ugody mediacyjnej (ewentualność ugody 
cząstkowej). Dokument ugody dokładnie oddaje intencje stron, przecież to  strony są 
autorami porozumienia. Zapis ugody jest zwięzły i dokładny, forma zapisu zawiera łatwe do 
zrozumienia dla stron sformułowania.   

e. zakres ingerencji mediatora w treść ugody - mediator czuwa nad:  
- realnością podjętych zobowiązań, 
- dobrowolnością przyjęcia warunków przez strony, 

Porozumienie powinno być tak spisane, aby jego złamanie było bardziej kosztowne niż 
przestrzeganie. <Ch. Moore>   
Etap 6 - Zakończenie mediacji  

a)  przekazanie stronom po jednym egzemplarzu ugody mediacyjnej (załącznik).  
b) przypomnienie stronom procedury formalnej. 
c) przygotowanie i przesłanie do sądu sprawozdania z  mediacji (załącznik ) wraz z ugodą i 

rachunkiem/fakturą (podstawa prawna w załączniku). 

 

PROCEDURY  MEDIACJI  SZKOLNYCH 

 

1. Rodzaje konfliktów szkolnych, które mogą być rozwiązywane poprzez mediację     

rówieśniczą: 

- konflikt pomiędzy uczniami: w konflikcie uczestniczą tylko uczniowie 

- konflikt dotyczący uczniów 

- lista możliwych konfliktów dotyczących uczniów, które można rozwiązać poprzez mediację 

rówieśniczą: rozpuszczanie plotek/wywyższanie się jednych uczniów nad innymi/chęć rządzenia, 

podporządkowania sobie innych/gnębienie słabszych/zazdrość o wyniki w nauce/drwienie z 

koleżanek, kolegów gorzej ubranych, pochodzących z gorzej sytuowanych rodzin/obrażanie 

członków rodziny rówieśników/ingerencje w personalne rzeczy, tj. zabieranie ich i 

chowanie/wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na  lekcjach/odrzucanie, tj. nie 

dopuszczanie do zabawy w grupie. 

2. Do mediacji rówieśniczych nie kierujemy: 

- konfliktów i sporów, w których doszło do popełnienia przestępstwa 

- konfliktów, w których doszło do popełnienia przemocy fizycznej lub seksualnej, 
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- sprawy, które miały związek z alkoholem lub narkotykami, 

 - jedną ze stron jest dorosły pracownik szkoły, 

3. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Art.4 § 1 

Odnośnie kierowania spraw do mediacji w szkole, wyjątek  stanowią te zachowania 

uczniów, które wynikają z popełnienia czynu karalnego lub świadczą o demoralizacji. W 

myśl tej ustawy każdy, kto stwierdzi popełnienie przez nieletniego  czynu karalnego lub 

stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji ma obowiązek 

powiadomienia o tym Sąd Rodzinnego, Policję lub inny właściwy organ. 

W tej sytuacji nieletniego do mediacji może skierować tylko  Sąd Rodzinny, do 

którego wpłynęła sprawa  

 

 

4.   Osobą, która czuwa nad realizacją ugody mediacyjnej jest: 

- dyrektor, który odbył szkolenie podstawowe dla mediatorów. Pomagają jej w tym: 

Mediator - opiekun mediatorów rówieśniczych, 

Wychowawcy klas, do których uczęszczają uczestnicy mediacji. 

4. W przypadku, gdy skutki mediacji pomiędzy uczniami dotyczą także ich rodziców 

(najczęściej są to skutki finansowe - naprawienie szkód finansowych) to: 

    -  najpierw odbywa się mediacja rówieśnicza dla uczniów bez udziału ich    

       rodziców 

    -  po spisanej przez uczniów ugodzie, rodzice spotykają się na mediacji  

       prowadzonej przez nauczyciela-mediatora i poszukują sposobów naprawienia    

       szkód finansowych, które spisują w formie drugiej ugody.  

4. W przypadku, gdy strony nie dojdą do ugody, to: 

- sprawa wraca do dyrektora i on podejmuje decyzję, co dalej z konfliktem. 

5. W przypadku, gdy strona/y korzystając z reguły dobrowolności zrezygnuje z udziału 

w mediacji, to: 
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 - sprawa wraca do dyrektora i on podejmuje decyzję, co dalej z konfliktem. 

6. Zgłoszenia do mediacji: 

- ustne zgłoszenie składane mediatorowi przez ucznia 

- pisemne zgłoszenie składane przez ucznia do skrzynki umieszczonej przy wejściu do pokoju 

mediacyjnego. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, kontakt do 

niego, oraz problem, z jakim się zgłasza ( problem opisany w jednym/dwóch zdaniach) oraz imię 

i nazwisko drugiej osoby biorącej udział w konflikcie. 

 

7. Zaproszenie na mediację: 

- pisemne zaproszenie na mediację na adres zamieszkania strony lub telefonicznie zaproszenie 

pod numerem telefonu domowego strony. 

 

8. Pokój mediacyjny: 

- pokój ten powinien dawać poczucie bezpieczeństwa wszystkim stronom konfliktu, czyli być 

miejscem neutralnym. Nie może to być pokój nauczycielski, gabinet dyrektora czy gabinet 

pedagoga/psychologa 

- pokój mediacyjny powinien być wyposażony w kilka takich samych krzeseł. Dobrze jest między 
nimi postawić niski okrągły stolik - zwiększa to poczucie bezpieczeństwa i sprzyja budowaniu 
atmosfery zaufania. Zbyt duży stół – kwadratowy, a zwłaszcza prostokątny powoduje chęć 
schowania się za nim i „okopania” na swoich stanowiskach. Przy okrągłym stole nie ma 
problemów z zajęciem lepszych/gorszych miejsc.  
- pokój mediacyjny nie powinien być przechodni, ani zbyt głośny - np. znajdować się obok 
kuchni, czy rozgłośni szkolnej. Raczej powinien być usytuowany w zacisznym miejscu, aby osoby 
idące na mediację nie stawały się obiektem powszechnego zainteresowania. 
- w pokoju mediacyjnym mogą być np.: obrazy i kwiaty - czyli przedmioty stwarzające poczucie 
przytulnego wnętrza, choć nie można z nimi przesadzić, aby nie rozpraszać uczestników 
mediacji. Mediator może podkreślić swoje kompetencje poprzez powieszenie np. dyplomów 
ukończonych szkoleń, warsztatów mediacyjnych i innych związanych z tematyką mediacji. 
 

9. Dyżury mediacyjne: 

- ustalenie dni i godzin dyżurów mediatorów i wywieszenie tej informacji na drzwiach pokoju  

mediacyjnego. 

 

10. Klub Mediatora: 
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 - regularne spotkania mediatorów - rówieśników w celu omawiania mediacji, dokształcania się, 

szkolenia nowych mediatorów przez nauczyciela-mediatora.   

 

11. Zobowiązania szkoły wobec mediatorów rówieśniczych (kontrakt szkoła-mediator  

rówieśniczy): 

- zapewnienie pokoju mediacyjnego 

- rezygnacja z kar w mediacji 

- wspieranie mediatorów w ich pracy poprzez kierowanie do nich skłóconych uczniów 

- zapewnienie pomocy i wsparcia ze strony nauczycieli-mediatorów 

- rozpowszechnianie mediacji wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 
UGODA 

 

1. Konstrukcja ugody: 

- Data i miejsce mediacji 

- Imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz mediatorów 

- Ustalenia uczestników mediacji 

- Zobowiązanie uczestników mediacji, do kiedy wypełnią ustalenia ugody 

- Podpisy uczestników mediacji oraz mediatorów 

- Ilość egzemplarzy ugody: po jednej dla stron i jedna dla mediatora 

 

2. Protokół z każdej sesji mediacyjnej: 

- Data i miejsce sesji mediacyjnej 

- Imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz mediatorów 

- Ustalenia ze spotkania mediacyjnego 

- Termin kolejnej sesji mediacyjnej 

- Podpisy uczestników mediacji oraz mediatorów 
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3. Protokół do ugody: 

- Miejsce i daty sesji mediacyjnych 

- Imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz mediatorów 

- Rezultat sesji mediacyjnych: ugoda lub brak ugody 

- Załącznik w postaci ugody 

Kolejność działań przy wprowadzaniu mediacji szkolnych – Krok po 

Kroku 

Krok I – Podjęcie przez kadrę pedagogiczną uchwały  o wprowadzeniu  do szkolnego systemu 

wychowawczego mediacji, jako metody do rozwiązywania konfliktów i sporów. Narzędzia  do 

obniżania poziomu agresji i przemocy, budowania poczucie bezpieczeństwa szkole. 

Krok II - Skierowanie chętnych  nauczycieli ( w tym dyrektora do spraw wychowania)i  innych 

pracowników szkoły  na warsztaty umiejętności, jako alternatywy dla tradycyjnych metod 

wychowawczych. 

Krok III – Szkolenie dla chętnych rodziców,  ze szczególnym uwzględnieniem członków rady 

Rodziców) w zakresie idei  i korzyści z płynących mediacji , czyli sprawiedliwości naprawczej. 

Krok IV – Udział nauczycieli, wybranych rodziców i członka dyrekcji  w szkoleniu dla 

mediatorów oświatowych. Rodzic, w charakterze mediatora oświatowego, może być ogromnym 

wsparciem i alternatywą dla mediacji szkolnych wtedy, gdy w  mediacji zagrożona jest zasada 

neutralności. 

Krok V – Stworzenie procedur, niezbędnych do wprowadzenia w szkolnym systemie 

wychowawczym mediacji, jako narzędzia do obniżania poziomu agresji i przemocy w szkole oraz 

do budowania poczucie bezpieczeństwa  

Krok VI – Wybór uczniów, kandydatów na mediatorów rówieśniczych. Szkolenie dla 

mediatorów rówieśniczych. 

Krok VII – Powołanie i prowadzenie Klubu Młodego Mediatora 

Krok VIII – Prowadzenie działań wzmacniających mediatorów rówieśniczych – i 

utrwalających działania w szkole. Stała promocja działań. 

Warunki, które powinny być spełnione w szkole, aby mediacja była 

skuteczna: 
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- zewnętrzne / miejsce, szkolne akta prawne, promocja /  

- wewnętrzne / nauczyciel, jako superwizor, satysfakcja z mediacji/  

Mediacja w oświacie zaczyna zajmować szczególne miejsce, jako sposób rozwiązywania 

konfliktów rówieśniczych i szkolnych. Cieszy fakt, że coraz więcej szkół, na różnym poziomie 

procesu edukacji, świadomie uczy naprawiania relacji i więzi społecznych, kształcąc 

umiejętności posługiwania się technikami mediacyjnymi wśród uczniów, nauczycieli oraz 

rodziców. Dyrektorzy szkół, jako moderatorzy życia szkolnego, dbają o podwyższanie, jakości 

pracy szkoły, stosując nowoczesne metody i techniki zarządzania, chętnie wprowadzają 

mediacje rówieśnicze i szkolne.     

 Mając na uwadze profesjonalne zorganizowanie mediacji w szkole, powinno się zadbać 

o stworzenie prawidłowych warunków wewnętrznych i zewnętrznych, które umożliwią fachowe 

i rzetelne jej przeprowadzenie.  

WARUNKI ZEWNĘTRZNE 

1. Otwartość dyrektora szkoły i grona pedagogicznego  

Nieodzownym elementem mającym wpływ na powodzenie wprowadzenia mediacji 

rówieśniczych i szkolnych jest przychylność i zrozumienie wszystkich osób współtworzących 

społeczność szkolną. Fundamentalnym elementem dla zaadoptowania się mediacji w szkole 

jest akceptacja i poparcie działań  przez dyrektora szkoły.  Otwartość grona pedagogicznego 

sprawi , że nauczyciele będą bardziej nastawieni na współpracę z mediatorem – 

koordynatorem i chętniej będą kierować się do niego o pomoc lub poradę  w 

rozwiązywaniu  konfliktu. 

2. Dobra komunikacja interpersonalna zespołu uczącego 

Dobra komunikacja, jak wiemy, jest podstawą do zaistnienia prawidłowych relacji 

międzyludzkich. Osoby potrafiące precyzować swoje uczucia i myśli w sposób jasny i 

zrozumiały są czytelne dla odbiorcy. Prawidłowo sformułowany przekaz oraz umiejętność 

aktywnego słuchania wpływa znacząco na poprawę relacji i zwiększenie współpracy zespołu 

uczącego.  

3. Wprowadzenie mediacji do statutu szkolnego 

System aktów wewnątrzszkolnych tworzą przepisy różnej rangi i o różnym charakterze. 

Najważniejsze z nich to statut, regulaminy, uchwały rady pedagogicznej, zarządzenia 

dyrektora, decyzje administracyjne dyrektora. Obowiązkowe posiadanie statutu przez 

szkołę reguluje zapis ustawy z  7 września 1991r o systemie oświaty oraz Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r z późniejszymi zmianami. 

 Należy pamiętać, że statut szczegółowo określa , między innymi: 

 cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa  
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 sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia 

zarówno fizycznego jak i psychicznego. 

 Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej  

 Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności 

ich potrzeb rozwojowych 

 Formy opieki, pomocy i wsparcia uczniom 

 Rozstrzyganie spraw spornych, w których stroną jest uczeń 

 Organizację współdziałania z różnymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i 

specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

 Organizację form współdziałania szkoły z rodzicami / prawnymi opiekunami w 

zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki 

Zwróćmy uwagę, w jak wielu miejscach w statucie, można wprowadzić mediacje do szkół, np. w 

działaniach mających na uwadze poszerzenie wiedzy na temat  zapobiegania przemocy w 

szkole, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych lub rozwiązywania zaistniałego konfliktu 

poprzez udział w mediacji .  Pamiętajmy jednak, że wprowadzenie zapisu do statutu o 

stosowaniu mediacji w szkołach nie może być zmuszaniem uczniów, nauczycieli, rodziców do jej 

stosowania. Byłoby to wbrew jednej z zasad mediacji – DOBROWOLNOŚCI .    

4. Ujęcie mediacji w  planie rozwoju szkoły , wychowawczym i profilaktyki 

Tematy z zakresu mediacji rówieśniczych mogą być zawarte w zakresie planów na dany rok 

szkolny lub w 5-cio letnim planie rozwoju szkoły. Umożliwi to projektowanie działań zarówno w 

zakresie szkoleń rady pedagogicznej oraz  poszerzenia  działań szkoły związanych z 

wychowaniem i opieką.   Szkoła zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 1991 r. zobowiązana jest 

objąć edukacją pedagogiczną zarówno uczniów  jak i rodziców. Usystematyzowanie  przez 

szkołę  działań w tym kierunku spowoduje zwiększenie świadomości rodziców i  

zaakceptowanie tej formy rozwiązywania konfliktów.    

5. Wykorzystanie technik informatycznych i komunikacyjnych w celu promowania i 

umacniania mediacji w szkole 

Szkoła i nauczyciele, wykorzystując techniki informacyjne i komunikacyjne, mogą propagować w 

różnych formach mediacje jako działania mające na celu naprawianie relacji społecznych. 

Jednym ze sposobów będzie redagowanie ulotek informacyjnych,  poświęcanie jednej ze stron 

gazetki szkolnej mediacjom, prowadzenie gazetki ściennej, zamieszczanie wiadomości 

dotyczących tego sposobu działania  na stronie internetowej szkoły. 

6. Przygotowanie pokoju mediacyjnego 



 
Polskie Centrum Mediacji Z.G. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE  

 

 

28 

Mając na uwadze zorganizowanie sprzyjających warunków zewnętrznych do prawidłowego 

przebiegu mediacji rówieśniczych, nie możemy zapomnieć o odpowiednim pomieszczeniu. 

Najlepiej byłoby, aby mediacje nie były przeprowadzane w pokoju pedagoga ani tym bardziej w 

gabinecie dyrektora. Dogodnym rozwiązaniem jest stworzenie odrębnego pokoju, tylko dla 

celów prowadzenia mediacji. Pomieszczenie  powinno dawać stronom poczucie 

bezpieczeństwa, czyli być miejscem neutralnym na terenie szkoły. Pokój nie powinien być duży. 

Estetyka urządzenia jest równie ważna , sprzyjające rozmowom  kolory to żółty i zielony / ciepłe 

, pastelowe kolory / . Dobrze jest, aby na ścianach widniały plakaty informujące, co to jest 

mediacja , jakimi kieruje się zasadami i jakie panują na mediacji reguły obowiązujące każdą ze 

stron, dodajmy do tego stół / najlepiej okrągły / oraz  odpowiednią ilość krzeseł – pokój gotowy! 

WARUNKI WEWNĘTRZNE 

1. przeszkolenie i przygotowanie nauczycieli, powołanie nauczyciela opiekuna – 

mediatora  

Świadome i fachowe grono pedagogiczne jest najistotniejszym ogniwem w mediacji. Nie 

wszyscy nauczyciele koniecznie powinni zostać mediatorami, aby wprowadzić mediacje 

rówieśnicze do szkoły. Natomiast istotne jest, by cała rada pedagogiczna znała i rozumiała 

podstawowe zasady i reguły mediacji. Z pewnością z grupy nauczycieli wyłonią się osoby chcące 

zająć się mediacjami rówieśniczymi na terenie ich placówki zostając mediatorami – opiekunami.  

Zalecane jest, aby szkolenia w zakresie mediacji szkolnych prowadzili odpowiednio przeszkoleni 

mediatorzy zgodnie z obowiązującymi standardami ustawowymi. Nieliczne ośrodki szkoleniowe 

i stowarzyszenia dysponują fachowo przeszkoloną kadrą mediatorów. Zachęcam do 

wcześniejszego zapoznania się i zdiagnozowania ewentualnych trenerów . 

2. przeszkolenie i przygotowanie uczniów, zorganizowanie grupy uczniów – mediatorów 

rówieśniczych 

Kolejnym ważnym etapem w realizacji mediacji w szkole jest przeszkolenie uczniów. Praktykuje 

się, aby młodzież szkolna została w całości poinformowana o takiej możliwości rozwiązywania 

sytuacji trudnych. Chętni do dalszego rozwoju uczniowie powinni mieć umożliwione, przez 

szkołę, dalsze kształcenie specjalistyczne w zakresie mediacji, aby móc uzyskać stopień 

mediatora rówieśniczego.   

3. zorganizowanie  grupy uczniów – mediatorów rówieśniczych 

Zorganizowanie na terenie szkoły grupy osób zajmujących się mediacjami rówieśniczymi pod 

opieką  nauczyciela-mediatora/ opiekuna skutkuje  zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa 

uczniów, a w efekcie obniżeniem przemocy w szkole .  Wysłuchanie każdej ze stron konfliktu, 

nieocenianie, bezstronność i neutralność mediatora jest bardzo ważnym aspektem 

wpływającym na zaakceptowanie mediacji w środowisku szkolnym.  Nie każdy uczeń, jak i nie 
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każdy nauczyciel, może zostać mediatorem rówieśniczym. Osoba mediatora jest osobą  uczciwą 

,  godną zaufania i odpowiedzialną. Mediator powinien posiadać umiejętność aktywnego 

słuchania, koncentracji i cierpliwości. Stworzenie  dobrej atmosfery do rozmowy,  tolerancja i 

szacunek dla stron to niezbędny atrybut dobrego mediatora. Poufność i neutralność jest 

najważniejszą cechą mediatorów szkolnych.  

 

I. KORZYŚCI Z MEDIACJI W SZKOLE 

 

Jednym z podstawowych zadań, jakie stawia przed współczesną szkołą reforma 

edukacji, jest stworzenie warunków do organizowania w placówce takiego procesu wychowania, 

który jest w stanie ( poprzez działania naprawcze i profilaktyczne) umożliwić młodemu 

człowiekowi odnalezienie siebie, pokonanie trudności szkolnych oraz zbudowanie   obrazu 

własnej osoby w taki sposób, żeby  umożliwił on  realizację celów życiowych i nauczył  

prawidłowych zachowań  społecznych.  Korzyści płynących z mediacji szkolnych nie sposób 

przecenić. Pojawiają się one na wielu płaszczyznach działań szkoły, zarówno w swerze 

wychowawczej jak i dydaktycznej, a także i organizacyjnej i społecznej. Dzięki tej metodzie:  

1. Dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania umiejętności związanych z wyrażaniem 

potrzeb, radzeniem sobie z emocjami, stresem szkolnym i uczeniem się szacunku dla 

wszelkich odmienności. 

2. Znacząco wzbogaca się edukacje dzieci i młodzieży – rozwijają się umiejętności 

przygotowujące do dorosłości, uczące rozwiązywania konfliktów. 

3. Wiedza z zakresu umiejętności rozwiązywania konfliktów jest wykorzystywana nie tylko 

w szkole, ale też w środowisku rodzinnym i poza domem. 

4. Istnieje realna szansa, by konflikt zatrzymał się w początkowej fazie i  nie rozszerzył się 

na inne sytuacje. 

5. Korzystnie zmienia  sytuację  ofiary w zespole klasowym. Poszkodowany wraca do 

klasy/szkoły nie jako sprawca lub ofiara, ale jako równoprawny partner swoich kolegów i 

koleżanek. Taka  sytuacja  jest bardzo trudna do wypracowania lub wręcz niemożliwa 

przy zastosowaniu tradycyjnych metod radzenia sobie z przemocą w szkole. Kary, 

kontrakty, lek przed konsekwencją tylko oddalają w czasie eskalację konfliktu. 
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6. W warunkach szkolnych przemoc psychiczna, cyberprzemoc, syndrom” kata i ofiary”, to 

zjawiska  częste. Wielokrotnie nauczyciel jest bezradny wobec takiego zachowania. Gdy 

występuje w obronie ofiary, to całą  uwagę skupia na sprawcy. W rezultacie sprawa ma 

finał w sądzie, a konflikt w klasie trwa nadal. Skierowanie sprawy do mediacji pozwala 

rozpoznać wewnętrzne relacje klasowe i wprowadzić stosowne programy naprawcze. 

7. W przypadku mediacji rówieśniczych wewnętrzne nieprawidłowości w relacjach 

rozwiązują sami uczniowie. Nauczyciel wspiera, czuwa nad formalną stroną procesu. 

Mediacje są poufne, a wiec strony są bezpieczne. Uczniowie rozwiązując konflikt między 

sobą, naprawiają automatyczne proces wychowawczy w klasie, uczą się nowych 

zachowań prospołecznych -  i to jest genialne. 

Mediacja w szkole to: 

 sposób przeciwdziałania agresji i przemocy,  

  droga do uczenia postrzegania konfliktu jako procesu, który wymaga rozwiązania 

problemu i zadośćuczynienia za wyrządzone szkody, a nie rozstrzygania, 

 uczenie budowania poprawnych relacji międzyludzkich – wzmacnianie tych 

zachowań, które uczą tolerancji, akceptacji drugiego człowieka, rozumienia jego 

potrzeb, inności kulturowych, religijnych i społecznych, 

 przełamywanie barier - budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania  

w kontaktach U–U, U–N, N-R, R-R,  U-R R-D, D- pozostali pracownicy szkoły, 

 budowanie autorytetów 

 poprawienie relacji międzyludzkich, poczucie bezpiećzeństwa sprzyja 

podniesieniu wyników kształcenia. 

 

II. ZALETY MEDIACJI SZKOLNYCH 

Mediacja umożliwia: 

 opowiedzenie o przeżyciach, wyrażenie swoich uczuć i emocji, 

 poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony, 

 szybkie uzyskanie zadośćuczynienia, 

 przeproszenie za wyrządzone szkody i wybaczenie doznanych krzywd, 

 pozbycie się lęku przed sprawcą, 
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 przyjęcie odpowiedzialności za swoje czyny, 

 zawarcie ugody zgodnej z potrzebami i interesami stron, 

 utrzymanie dobrych wzajemnych relacji, przy jednoczesnym rozwiązaniu sporu. 

Na rezultaty, wynikające z wprowadzenia mediacji w szkole nie trzeba długo czekać. Świadczą o 

tym wyniki jakie osiągają szkoły, w których mediacja jest traktowana jako podstawowe 

narzędzie do rozwiązywania konfliktów i obniżające poziom agresji wśród całej społeczności 

uczniowskiej. Zarówno w gimnazjach jak i szkołach ponadgimnazjalnych zdecydowana 

większość mediacji kończy się ugodą i tylko nieliczne z nich nie wytrzymały próby czasu. Jest to 

wynik, z którym nie mogą równać się żadne inne narzędzia wychowawcze ukierunkowane na 

walkę z przemocą – szczególnie kary, kontrakty, zobowiązania pisane pod przymusem 

Wprowadzenie do szkoły nowych, nieeskalacyjnych sposobów rozwiązywania konfliktów  

burzy mury, buduje mosty. 

 

Część konfliktów z udziałem młodzieży trafia bezpośrednio do sądów rodzinnych i nieletnich, są 
to konflikty które często mają miejsce poza szkołą, gdzie zabronionego czynu dokonał nieletni 
nieuczący, bądź uczący, ale również wystąpiły w szkole, jednak ze względu na kategorię spraw( 
czyny karalne lub świadczące o demoralizacji: przemoc fizyczna lub seksualna, sprawy związane 
z alkoholem lub narkotykami.) szkoła jest zobowiązana zgłosić na policję, do sądu lub w 
prokuraturze. 
Są to konflikty między: 
- nieletnim sprawcą, a dorosłym pokrzywdzonym, 
- nieletnim sprawcą, a młodocianym pokrzywdzonym. 
 

Procedury mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego: 
1. Uczestnikami mediacji są: 
       - nieletni sprawca czynu karalnego, w obecności i za zgodą rodziców lub opiekunów, 
       - pokrzywdzony, jeżeli jest niepełnoletni w obecności i za zgodą rodziców                 
     lub opiekunów. 
 (Rodzice nieletniego muszą zaakceptować sposób zadośćuczynienia i naprawienia 
szkody, oraz termin jego wykonania. 
 
2.Skierowanie na mediacje: 
     jedynie sąd rodzinny może skierować sprawę na mediację: 
     - na wniosek pokrzywdzonego lub nieletniego, za obopólną zgodą, 
     - wniosek z urzędu może także złożyć sąd rodzinny. 
    -  prywatnoskargowych czynów karalnych ściganych z oskarżenia prywatnego. 
W każdym przypadku konieczna jest zgoda pokrzywdzonego i nieletniego. 

 
3. Sąd rodzinny może skierować sprawę nieletniego do mediacji: 
-  we wszelkich sprawach- gdy w wyniku czynów karalnych pokrzywdzonym jest 
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    człowiek, 
-   kiedy okoliczności sprawy, wydarzenia nie budzą wątpliwości, a nieletni 
  i pokrzywdzony potwierdzają je (nieletni nie musi przyznawać się do popełnienia 
    czynu).   
4. Sąd rodzinny nie może skierować sprawy nieletniego do mediacji: 

 - kiedy fakty zaistniałego wydarzenia nie są potwierdzone, 
- gdy nie ma osoby pokrzywdzonej, 
- kiedy pokrzywdzonym jest Skarb Państwa czyli: przestępstwa skarbowe. 
- kiedy zostały popełnione czyny z użyciem przemocy oraz molestowania seksualnego, 
  zwłaszcza wtedy gdy ich ofiarami są małoletni, 
- za sprawy związanych z przestępczością zorganizowaną, kiedy w sprawie występuje 
  kilku sprawców lub kilku pokrzywdzonych, 
- za sprawy, w których wartość szkody jest wysoka. 

  
 

Przebieg mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego: 
po otrzymaniu z sądu skierowania na mediacje, mediator zapoznaje się z dokumentacją i wysyła 
zaproszenie na wstępne spotkanie mediacje do nieletniego (sprawcy) oraz jego 
rodziców/opiekunów adresując oba zaproszenia do rodziców. Wysyła również zaproszenie do 
osoby pokrzywdzonej, jeżeli jest niepełnoletnia to również do rodziców/opiekunów. W 
zaproszeniach powinna się znaleźć również krótka informacja o mediacji . 
Organizując  mediację  z nieletnim sprawcą czynu karalnego, tak jak w mediacji karnej, 
zapobiegając wiktymizacji wtórnej pokrzywdzonego,  zapraszamy najpierw nieletniego sprawcę, 
a później pokrzywdzonego. Dlatego mediator na spotkaniu wstępnym spotyka się najpierw ze 
sprawcą i i jego rodzicami .Kiedy sprawca i jego rodzice wyrażą zgodę na mediacje, spotyka się 
na spotkaniu wstępnym z pokrzywdzonym i jeżeli jest małoletni to w obecności jego rodziców 
 
I Przebieg wstępnego spotkania mediatora z nieletnim sprawcą: 

1. monolog mediatora:  
        -  omawia zasady obowiązujące w mediacji, przebieg i procedury mediacji 
         (dokładnie wytłumaczyć) ,            
        - mówi o dokumentach powstających w wyniku mediacji kiedy mediacja kończy 
          się ugodą, a jakie kiedy ugody nie ma.(sprawozdanie,ugoda) 
        - jaką moc ma ugoda mediacyjna w sprawach z nieletnim sprawcą czynu 
          karalnego, 
        -jakie korzyści dla sprawcy mogą wyniknąć z mediacji i ewentualnie zawartej 
          ugody. Pyta sprawcę i rodziców ,czy wszystko jest zrozumiałe, wyjaśnia 
          wątpliwości. 
2.rozmowa mediatora z nieletnim sprawcą czynu karalnego: 
 -prosi nieletniego i jego rodziców o wyrażenie zgody na mediację, 
 -jeżeli się zgodzą, prosi nieletniego o przedstawienie wydarzeń i motywów    
  postępowania z punktu widzenia sprawcy, jakie były motywy postępowania,inspiruje    
  do poszukiwań różnych sposobów rozwiązań i dyskutuje na temat konsekwencji tych   
  rozwiązań, tak aby nieletni, na sesji mediacyjnej był przygotowany do wypracowania 
  wspólnie z pokrzywdzonym najlepszego możliwego rozwiązania. W czasie spotkania   
  wstępnego rozmawia też z rodzicami, zwraca uwagę, że w czasie sesji mediacyjnej  
  rodzice są obecni na mediacji ale nie biorą bezpośrednio udziału w procesie mediacji, 
  mediuje    nieletni z pokrzywdzonym, rodzice są obserwatorami, ale wyrażają zgodę  
  lub nie na wypracowaną przez mediujących ugodę, szczególnie kiedy dotyczy 
  to  zadośćuczynienia finansowego lub rzeczowego). 
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II Przebieg wstępnego spotkania mediatora z pokrzywdzonym: 
1. monolog mediatora :   
    - monolog mediatora jest podobny, tylko w ostatnim punkcie omawia: 

   - korzyści dla pokrzywdzonego wynikające z udziału w mediacji i ewentualnie zawartej 

     ugody. Pyta pokrzywdzonego i jeżeli jest małoletni również rodziców ,czy wszystko jest 

zrozumiałe, wyjaśnia wątpliwości.  
2.rozmowa mediatora z pokrzywdzonym: 
   - prosi pokrzywdzonego  (i rodziców małoletniego) o wyrażenie zgody na mediację, 

   - po uzyskaniu zgody mediator prosi pokrzywdzonego o przedstawienie zdarzenia       

     z jego punktu widzenia, stara się zrozumieć na czym polega problem, 

     jakie są źródła konfliktu – przyczyna konfliktu. Pomaga pokrzywdzonemu  

     wyartykułować swoje odczucia i emocje związane z tym zdarzeniem/sytuacją ( warto zwrócić 

uwagę /pokazać na to, by używał komunikatu „od siebie”). 

     Rozmawia o oczekiwaniach pokrzywdzonego. Inspiruje do przedstawienia różnych 

     rozwiązań, możliwych do realizacji. Jeżeli pokrzywdzony jest małoletni mediator      

     na końcu rozmawia o problemie z rodzicami, jeżeli tego potrzebują.  
3.W mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego bardzo ważne są rozmowy wstępne, 

wnikliwa rozmowa z obiema stronami. Określić w jakiej fazie znajduje się konflikt, co ułatwi 

mediatorowi sposób dalszego prowadzenia mediacji. Mediator powinien się zorientować jakie 

są relacje między sprawcą, a pokrzywdzonym, gdyż m.in. musi zadbać o zachowanie równowagi 

stron w czasie sesji wspólnej.   

 

 

III Sesja mediacyjna: 

    - mediator przypomina zasady obowiązujące w mediacji. 

   - przypomina, że w czasie sesji mediacyjnej rodzice są obecni na mediacji ale nie biorą 

bezpośrednio udziału w procesie mediacji, mediuje    nieletni z pokrzywdzonym, rodzice są 

obserwatorami, ale wyrażają zgodę lub nie na wypracowaną przez mediujących ugodę, 

szczególnie kiedy dotyczy to zadośćuczynienia finansowego lub rzeczowego). 

 - przypomina, a potem pilnuje by mediujący nie przerywali sobie wypowiedzi, wchodzili 

  w słowo, zachowywali się agresywnie, ponieważ w mediacji nie rozstrzygamy o czyjejś 

 winie, a rozmawiamy o zaistniałych faktach, co do których uczestnicy mediacji muszą 

  się zgodzić. 

- przypomina o tym, że każda ze stron, w sytuacji dla niej trudnej może poprosić 
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  o przerwę w mediacji, by porozmawiać na osobności z mediatorem, rodzicami 

   lub odpocząć.   

 - mediator prosi by pokrzywdzony jako pierwszy opowiedział o konflikcie ze swojego 

   punktu widzenia, a sprawcę o wysłuchania pokrzywdzonego. ( jeżeli potrzeba zadaje 

   pytania ułatwiające wypowiedź pokrzywdzonego, parafrazuje ułatwiając zrozumienie 

   wypowiedzi, podsumowuje).   

- jako drugi konflikt ze swojego punktu widzenia opisuje nieletni, a pokrzywdzony 

  słucha.(mediator postępuje podobnie jak przy wypowiedzi pokrzywdzonego). 

- Po wysłuchaniu się wzajemnym, strony przy udziale mediatora (dbającego 

 o równowagę stron), poszukują sposobu rozwiązania konfliktu, który byłby możliwy  

 do zaakceptowania przez obie strony. W czasie dyskusji mediator przez zadawanie 

 pytań uwypukla  cechy danego rozwiązania, czy ustalenia są  wykonalne, czy terminy są realne, 

czy obie strony zgadzają się dobrowolnie.  

(W czasie sesji wspólnej mediator powinien robić notatki, które będą pomocne 

 w ustaleniu sposobu rozwiązania konfliktu i zredagowania ugody i po zakończeniu 

 mediacji muszą być zniszczone ). . 

- mediator  pilnuje by na końcu zawarta ugoda, a przez niego zredagowana  była    

 „MAKRO”i zawierała dokładnie  tylko te ustalenia, które powstały w czasie sesji 

 wspólnej. 

- jeżeli została zawarta ugoda, zostaje wydrukowana w trzech egzemplarzach, każdy 

podpisują: pokrzywdzony, jeżeli małoletni to również  rodzice/ opiekun,  nieletni i jego 

rodzice/opiekun i mediator. Po jednym egzemplarzu otrzymują strony  trzeci egzemplarz ugody, 

wraz ze sprawozdaniem z mediacji podpisanym przez siebie mediator przekazuje do właściwego 

sądu rodzinnego i nieletnich . Jeżeli pokrzywdzony chce złożyć wniosek o np. umorzenie lub 

zawieszenie postępowania, może dołączyć do w/w dokumentów. Porządkuje to dokumentację 

dla sądu. 

 

 Korzyści z mediacji w sprawach nieletnich: 

 

Korzyści z mediacji dla pokrzywdzonego: 
- łagodzi wiktymizację pierwotną, 

-- przywraca poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonemu (rozmowa ze sprawcą, poznanie 

motywy jego postępowania, opowiedzenie o swoich odczuciach pozwala pozbyć się lęku przed 

nim).- nie dopuszcza do wiktymizacji wtórnej,  

 - jest współautorem porozumienia: zgodnie  z oczekiwaniem pokrzywdzonego, szkoda może 
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być naprawiona lub zrekompensowana w sposób satysfakcjonujący pokrzywdzonego, 

Pokrzywdzony sam decyduje o sposobie zadośćuczynienia  i przeprosin za wyrządzoną 

szkodę/krzywdę.                                                                      

-zrozumienie  i rozwiązanie konfliktu pozwala przebaczyć, co daje satysfakcję i komfort 

psychiczny. 

 

Korzyści z mediacji dla nieletniego. 

-nieletni przejmuje odpowiedzialność za własne 
   czyny i decyzje, 
 nieletni uczestniczy w rozwiązywaniu własnej sprawy, ma wpływ na ustalenie 
     warunków ugody mediacyjnej (formę zadośćuczynienia, przeprosin), 
- nieletni ma możliwość zrozumienia, że racje i emocje jego i pokrzywdzonego są różne, 
 nieletni aktywnie i świadomie uczestniczy w mediacji i również w wykonaniu 
     zobowiązania, 
 satysfakcjonująca pokrzywdzonego i akceptowana przez sąd ugoda mediacyjna 
     pozwoli przyjąć sądowi łagodniejszy tryb postępowania, 
- nieletni ma szanse uniknąć stygmatyzacji.  
 

Korzyści dla społeczeństwa: 

- wzięcie odpowiedzialności za własne postępowanie, aktywny udział w mediacji i w 

naprawieniu szkody/krzywdy wpłynie na zmianę postawy nieletniego, a co za tym idzie stanie 

się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, 

 zmniejszy się liczba nieletnich przebywających w domach poprawczych i ośrodkach 

wychowawczych, 

 - dobrze przeprowadzona mediacja może zmniejszyć ilość pozwów adhezacyjnych 

wpływających do sądów karnych,  

 

  koszty mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego 

  - ponosi Skarb Państwa, płaci sąd po wystawieniu rachunku za przeprowadzoną mediację . 

Należność zryczałtowana za przeprowadzoną mediacje wynosi 10% dla sądowych 

kuratorów zawodowych,którą określa ustawa budżetowa. 

 
Zadanie i rola mediatora  

- jest bezstronnym organizatorem mediacji, 
-stosując techniki komunikacji i zasady neutralności kieruje rozmową i łagodzi emocje między 
stronami, 
- zachowując bezstronność porządkuje i  systematyzuje informacje stron na temat czynu  i 
udziału w nim sprawcy i pokrzywdzonego, 

-mediator to aktywny słuchacz, pomaga zrozumieć stronom istotę sporu, pomaga sprawcy 
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zrozumieć uczucia ofiary, naganność swojego postępowania, poczuć skruchę, chęć 

zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdy, a pokrzywdzonemu dowiedzieć się o motywach 

postępowania sprawcy, zobaczyć w nim człowieka, 
- jest osobą dokonującą diagnozy konfliktu, na podstawie materiałów otrzymanych w trakcie 
rozmów ze stronami oraz materiałów otrzymanych z sądu, zachęca do poszukiwań różnych 
rozwiązań konfliktu , 
 
- pilnuje, by ustalenia nie były wymuszane na pokrzywdzonym szczególnie małoletnim i mogły 

być wykonalne (możliwie osobiście) przez nieletniego,  
- systematycznie notuje ustalenia,  
 
-w wypadku uzgodnionego porozumienia redaguje wypracowaną przez strony ugodę, którą 

wraz z nimi podpisuje. 

-zachowując poufność, sporządza sprawozdanie, które wysyła do sądu rodzinnego wraz z ugodą 

(jeżeli powstała), 

- pilnuje terminowego wykonania zobowiązań wynikających z  zawartej ugody, (łagodniejsze 

orzeczenie może zapaść dopiero po wypełnieniu przez nieletniego zobowiązań zawartych w 

ugodzie)    
 

 

 

 

 

 

, 
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ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik Nr 1 

Certyfikat 
 

Uczennica 

………………………………………………………………………….. 
Była  szkolnym mediatorem rówieśniczym w roku szkolnym……… 
w szkole/gimnazjum/ nr…………… w Warszawie. 
W czasie swojej pracy prowadziła/ile/ ………. mediacji rówieśniczych. 
Zanim podjęła pracę mediatora uczestniczyła w 20 godzinnym szkoleniu, w 
czasie którego nabyła umiejętności pracy w zespole, kształciła umiejętności w 
zakresie komunikacji, aktywnego słuchania, posługiwania się technikami 
mediacyjnymi, które pomogły jej umiejętnie rozwiązywać konflikty wśród jej 
kolegów i koleżanek. 
Brała aktywny udział w cotygodniowych/raz w miesiącu/ spotkaniach 
superwizyjnych, w czasie których pogłębiała swą wiedzę dotyczącą 
rozwiązywania konfliktów . 
 
Data, miejscowość    Podpis: 
                                                                                  koordynatora mediacji szkolnych                                                                                   
dyrektora szkoły  
 
 
 
 
Załącznik Nr 2  

   Kontrakt 
Ja niżej podpisany zobowiązuję się przestrzegać następujących praw: 

1. Będę mediatorem rówieśniczym w  mojej szkole, przez okres jednego roku.  

2. Będę pełnił tę funkcję odpowiedzialnie i nie zrezygnuję z niej bez ważnych 

powodów. 

3. Będę przestrzegał zasad mediacji, będę bezstronny, neutralny wobec stron i 

przedmiotu sporu, zachowując poufność procesu mediacji. 

4. Będę stale udoskonalał  swą wiedzę poprzez uczestnictwo w spotkaniach 

superwizyjnych z opiekunem mediatorów rówieśników 

panią……………………………………………../ raz w tygodniu, w miesiącu/. 
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5. Będę pełnił dyżury w pokoju mediatorów / w wyznaczonym czasie/ 

6. Będę prowadził dokumentację z posiedzeń mediacyjnych, dbając o to by, 

zasady mediacji w tym zakresie były przestrzegane. 

7. Będę dbał o wspólne dobro jakim jest wyposażenie pokoju  mediatora. 

Pokój ten nie będzie wykorzystywany do innych niż prowadzenie mediacji 

celów. 

 
………………………........................     …………………………… 
 Podpis rodzica                           data i podpis mediatora rówieśnika  

 
 
 
 
 
Załącznik Nr 3  
 

                   Zaświadczenie  
 
Uczeń/ uczennica/…………………………………………. 
 
Uczestniczył w szkoleniu dla mediatorów rówieśników , który odbył się w dniach 
……………………………………………. . 
Kurs trwał 20 godzin. W zakresie tematycznym obejmował : 

1. Wiedzę o konflikcie i sposobach jego rozwiązania  

2. Kształcił umiejętności aktywnego słuchania  

3. Wiedzę o sposobach komunikowania się z innymi ludźmi 

4. Wiedzę o procedurze mediacji 

Wobec powyższego stwierdza się, że uczeń ………………………posiada umiejętności 
rozwiązywania konfliktów i może prowadzić mediacje rówieśnicze. 
 
……………………………..    …………………………………….. 
Data i podpis Dyrektora szkoły    podpis osoby szkolącej/ trenera/ 
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Załącznik  Nr 4 

Protokół spotkania mediacyjnego  
Data i miejsce spotkania /lub spotkań 
…………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej mediację…………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika mediacji…………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika mediacji ………………………………………… 
Imię i nazwisko mediatora …………………………………………………………… 
Imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora mediacji rówieśniczych … 
 
Strony ustaliły/zobowiązały się do - podać terminy realizacji ustaleń/: 
1………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………. 
Podpisy stron/data/        mediator 
……………………………………..                    
…………………………… 
……………………………………… 
 
 
 
 
Załącznik Nr 5 

Protokół z posiedzenia mediacyjnego, w którym biorą udział 
skonfliktowani uczniowie oraz ich rodzice 

Data i miejsce spotkania /lub spotkań 
…………………………………………………………………………………………………. 
Mediatorzy prowadzący sprawę: 

1. Koordynator mediacji/nauczyciel/…………………………………………………… 

2. Mediator rówieśnik…………………………………………………………………………... 

 

Uczestnicy mediacji: 

1.Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….. 

2.Imię i nazwisko……………………………………………………………………………… 
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Rodzic/lub rodzice/ pierwszego uczestnika mediacji………………………………………………….. 
Rodzic/lub rodzice/drugiego uczestnika mediacji………………………………………………………... 

Strony doszły do porozumienia i podpisały ugodę mediacyjną. 
         Mediator 
 

 
Załącznik Nr 6  

ANKIETA OCENIAJĄCA SKUTECZNOŚĆ I ZASADNOŚĆ MEDIACJI SZKOLNEJ 
Metryczka: 
Wiek………………………………. 
Płeć………………………………… 
Rodzaj konfliktu……………………………………………………………………………………………………………… 

1. Od kogo usłyszałeś o mediacji? 

a/ od nauczyciela 

b/od kolegów, koleżanek 

c/od pedagoga szkolnego 

d/od mediatora szkolnego 

e/od policjanta na prelekcji 

f/rodziców 

g/przeczytałem w gazetce szkolnej 

f/ inne jakie?............................................................................................................... 

 

2. Wziąłeś /łaś/ udział w mediacji, czy zachęcałbyś swoich kolegów do skorzystania z tej 

metody  rozwiązywania konfliktów?  

a/ tak, dlatego że/krótko uzasadnij/……………………………………………………………………….. 

b/nie, dlatego że/krótko uzasadnij/………………………………………………………………………… 

 

3. Jakie uczucia przeżywałeś podczas spotkania?............................................................ 

 

4. Czy twoim zdaniem mediator był? 

a/ bezstronny 

b/godny zaufania 
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c/ neutralny 

d/przygotowany do pełnienia tej roli 

e/szanował strony 

f/ inne cechy 

mediatora/jakie?/…………………………………………………………………………….………………………… 

 

5. Co twoim zdaniem należy ulepszyć?................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dziękujemy Ci za wypełnienie ankiety, twoje uwagi i spostrzeżenia zastaną 

uwzględnione w pracy mediatora! 

 

 

 

Załącznik Nr 7  
 

Ankieta dla uczniów dotycząca konfliktów oraz sposobów ich 
rozwiązywania /anonimowa/ 

 
1. Odpowiedz swoimi słowami. Co to jest konflikt?.......................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Czy w twojej klasie występują konflikty? 

a/ tak 

b/nie 
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3. Jakie zdarzają się najczęściej?/opisz je/………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Jakie znasz metody poradzenia sobie z konfliktem? /wymień/……….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Jakie uczucia przeżywają ludzie w konflikcie?.................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Jak się zachowujesz, gdy jesteś z kimś w konflikcie? /wybierz właściwą 

odpowiedź/  

a/ unikasz konfliktu, udajesz, że się nic nie stało 

b/rezygnujesz z własnych dążeń, ignorujesz problem 

c/ szukasz u innych wsparcia, szukasz zwolenników  

d/podejmujesz walkę w celu zniszczenia przeciwnika 

e/ odwołujesz się do trzeciej strony, by rozstrzygnęła kto ma rację 

f/uważasz, że trzeba o tym porozmawiać i poszukać wspólnie rozwiązania 

g/zamartwiasz się 
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7. Jakie cechy osobowości potrzebne są mediatorowi-uczniowi ,by mógł  

pomagać innym  w rozwiązywaniu konfliktów? Twoim zdaniem 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Czy wiesz co to jest mediacja? 

a/ tak mediacja to………………………………………………………………………………… 

b/nie wiem 

 

9. Jakie, twoim zdaniem konflikty mogłyby być rozwiązywane za pomocą 

mediacji? Pytanie dla tych, którzy dopowiedzieli twierdząco na pyt.8 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Czy chciałbyś by w twojej  szkole był zespół mediatorów, którzy pomagaliby 

w rozwiązywaniu konfliktów? 

a/ tak 

b/ nie 

c/nie wiem 

      Dziękuję za wypełnienie ankiety! 
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