Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych w Publicznej Szkole
Podstawowej w Wólce Tanewskiej
W roku szkolny 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do udziału
w projekcie przygotowanym i prowadzonym przez Krajowe Stowarzyszenie
Negocjatorów zrzeszone w Polskiej Izbie Mediatorów we współpracy
z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pod nazwą „Szkoła Dialogu”. Głównym
jego celem było pokazanie mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów na
zasadzie dobrowolności w sposób satysfakcjonujący obie strony.
Najpierw

certyfikat

uzyskał

mediatora

nauczyciel,

a

później

przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów prowadzone przez panie
Małgorzatę Dworzańską i Annę Ficek. Grupa uczniów naszej szkoły nabyła
wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli mediatora rówieśniczego.
W ramach zajęć uczniowie kształtowali umiejętności komunikacyjne, ćwiczyli
umiejętność

aktywnego

słuchania,

parafrazy,

twórczego

myślenia

i konstruktywnego rozwiązywania problemów. Udział w warsztatach przyczynił
się do wzrostu kompetencji społecznych uczniów, budowania atmosfery dialogu
oraz skutecznego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
W 2018 roku powstał Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych, który
początkowo liczył 12 osób, a teraz 7.

Braliśmy udział w I Kongresie

Mediatorów Rówieśniczych w Ustrzykach Dolnych w maju 2018r., w II
Kongresie Mediatorów Rówieśniczych w Rzeszowie i Czudcu w październiku
2018r. oraz w kolejnym kongresie w Rzeszowie w listopadzie tegoż roku.
Wzięliśmy też udział w Tygodniu Rozmaitości w Tarnobrzegu, gdzie
przedstawiliśmy

symulację

mediacji

i

zwiedziliśmy

Sąd

Okręgowy.

Pokazaliśmy symulację mediacji rówieśniczej naszym nauczycielom na
zebraniu rady pedagogicznej i uczniom

wszystkich klas podczas Dnia

Życzliwości (21 listopada 2018r.). Widząc jak skuteczną formą rozwiązywania

konfliktów są mediacje staramy się mówić o nich często i przy różnych
okazjach.
Na tablicy informacyjnej umieściliśmy podstawowe informacje na temat
mediacji, katalog spraw podlegających mediacji rówieśniczej i listę aktywnych
mediatorów naszej szkoły. Obok umieszczona jest „złota skrzynka”, do której
można wrzucać (także anonimowo) wnioski o przeprowadzenie mediacji.
Mediacje to szansa na rozwiązywanie konfliktów na drodze współpracy
i porozumienia. Chcemy kontynuować i rozwijać naszą działalność, dlatego od
kwietnia planujemy nabór nowych członków.
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* Zdjęcie w CAM w Rzeszowie podczas II Kongresu Mediatorów Rówieśniczych w dn. 9.10.2018r.

