Mediacje w Zespole Szkół w Jasionce
W Zespole Szkół w Jasionce Szkolny Klub Mediatora działa nieprzerwanie od
2017 roku. Wtedy w warsztatach z mediacji i negocjacji organizowanych w ramach
Szkoły Dialogu uczestniczyło 7 uczniów z klas VI SP oraz z I i II gimnazjum. Idea
mediacji rówieśniczych spodobała się młodzieży. Na godzinach wychowawczych
mediatorzy przedstawili swoim klasowym koleżankom i kolegom zalety postępowania
w sytuacji konfliktu w klasie, szkole, rodzinie. Uczniowie utrwalali procedurę
i stosowali elementy mediacji w drobnych sporach koleżeńskich. Prawdziwym
wyzwaniem dla młodych mediatorów z Jasionki był udział w II Podkarpackim
Kongresie Mediatorów, który odbył się w Rzeszowie w dniach 17 - 18 marca 2017
roku. Zaprezentowali oni swój warsztat podczas drugiego dnia Kongresu.
W odgrywanej
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z Jasionki, a skonfliktowanymi stronami - dorośli, którzy wcielili się w role
skłóconych ze sobą nastolatków. Całą symulację moderował - pan Jerzy Śliwa
z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. Udział w Kongresie
był dla młodzieży poważnym sprawdzianem, ponieważ obserwatorami prowadzonej
przez nich mediacji byli zawodowi mediatorzy. Uczniowie bardzo dobrze poradzili
sobie w tej niecodziennej stresującej dla nich sytuacji, zebrali wiele ciepłych słów
i pozytywnych uwag dotyczących wykonanej pracy. Dorośli chwalili ich umiejętności
z zakresu aktywnego słuchania, podkreślali opanowanie, profesjonalny warsztat.
Dzięki temu na kolejnym kongresie uczniowie ci odebrali certyfikaty „Sternik
porozumienia” potwierdzające ich wysokie kwalifikacje w zakresie mediacji.
W czerwcu 2019 r. trójka mediatorek z Jasionki przeprowadziła też
profesjonalne mediacje rówieśnicze w innej placówce na terenie naszego
województwa.
Obecnie Szkolny Klub Mediatora organizuje w szkole co roku akcję
informacyjną dotyczącą mediacji rówieśniczych – zawsze w połowie października
z okazji Dnia Mediacji oraz Dzień Życzliwości – 21 listopada. Ponadto do szkolnych
mediatorów rówieśniczych mogą zgłaszać się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu
konfliktu i przeprowadzenie mediacji, wszyscy uczniowie lub wychowawcy klas.
Wszelkie informacje dotyczące mediacji w naszej szkole dostępne są dla społeczności
szkolnej na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej naszego
zespołu szkół w zakładce „Organizacje uczniowskie”.
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