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O mediacji w szkole
- Szkoła jest dla dziecka ważnym miejscem, w którym zdobywa nie tylko
wiedzę, ale też kształtuje kompetencje społeczne, w tym umiejętności
właściwego rozwiązywania konfliktów, w tym, w drodze mediacji –
zauważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do
Marszałków Województw i Dyrektorów Szkół, podkreślając, że interwencje
podejmowane przez RPD jednoznacznie wskazują, że ta metoda
rozwiązywania konfliktów jest wykorzystywana w niedostatecznym
stopniu.
- W mojej ocenie znakomitą formą popularyzacji mediacji byłoby jej
upowszechnienie poprzez działalność prowadzonych przez Zarządy Województw
Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli – dodaje Marek Michalak, przekazując
wszystkim adresatom propozycję Standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w
szkołach i innych placówkach oświatowych. Dokument ten jest efektem prac
interdyscyplinarnego Zespołu ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i
mediacji rówieśniczej, powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka. W pracach
Zespołu brali udział teoretycy i praktycy mediacji – pedagodzy, psychologowie,
mediatorzy i przedstawiciele zawodów prawniczych. Ich celem było opracowanie
jednolitych zasad wprowadzania oraz prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej w
jednostkach systemu oświaty, by zapewnić pełniejszą ochronę praw dziecka oraz
zagwarantować wysokiej jakości procedurę mediacyjną.
- Siłą mediacji jest rozmowa skonfliktowanych stron o tym co dzieli, a następnie
wspólne poszukiwanie rozwiązania i przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane
porozumienie, w tym jego realizację. Mediacja sprzyja budowaniu relacji pomiędzy
uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek. Kreuje
pozytywny wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek szkoły. Mediacja może stać się
metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – przekonuje Rzecznik Praw
Dziecka.
Rzecznik podkreśla, że mediacja ma szansę funkcjonować tylko wtedy, gdy jest
znana i akceptowana przez społeczność szkoły. - Standardy mają na celu
propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz mogą stanowić pomoc w nauce
rozwiązywania sporów. Przybliżają dzieciom oraz całej społeczności szkolnej
tematykę instytucji mediacji, wskazują na rolę, jaką pełni mediacja w rozwiązywaniu
sporów, w szczególności sporów rówieśniczych – dodaje Marek Michalak.
Rzecznik rekomenduje wprowadzenie mediacji do szkół i innych placówek
oświatowych zgodnie z zaproponowanymi Standardami. Wyraża także nadzieję, że
dzięki temu dokumentowi nauczyciele i pedagodzy, pracujący na co dzień z dziećmi
i dostrzegający potrzebę działań służących kształtowaniu umiejętności społecznych,
w tym rozwiązywania konfliktów, uzyskają praktyczne wsparcie w swoich
działaniach.
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