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mając na względzie koniecznośćzapewnienia jak najpełniejszej realizacji praw dziecka,

w załączeniu przekazuję pľopozycję ,,Standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach

iinnych placówkach oświatowych", z prośbąo pomoc w ich upowszechnieniu

i

realizacji

w placówkach podległych ľesortowi edukacji.

Dokument ten jest efektem pľac interdyscyplinarnego Zespołu ds. opracowania
standąrdów mediacji szkolnej

Dziecka.

W

i

mediacji rówieśniczej, powołanego przez Rzecznika Praw

pľacach Zespołu bľali udział teoretycy

psycholodzy, mediatorzy

i

i

praktycy mediacji

-

pedagodzy,

przedstawiciele zawodów prawniczych. Celem tych działań było

opracowanie jednolitych zasad wprowadzania oÍaz pľowadzenia mediacji rówieŚniczej
i szkolnej w placówkach oświatowych dla zapewnienia pełniejszej ochľony pľaw dziecka oraz
zagw ar antowani e pľawiđłowościi wysokiej j ako ścipľocedury mediacyj nej

.

Mediacja jako konstľuktywna metoda rozwiązywania sporów wzbogaca stosowane
metody wychowawcze oÍaz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalnę uczniów. Pozwala

okĺeślićkwestie Spome' pokonać baľiery komunikacyjne, opľacować propozycje rozwiązaÍl
i zawrzęć wzajemne satysfakcjonujące obie strony sporu poľozumienie.

Siłą mediacji jest roznowa skonfliktowanych stron o tym co dzieli,

wspólne

poszukiwanie ľozwiązaĺia oraz przyjęcie odpowiedzialności Za wwÍacowane porozumienie,
w tym jego realizację' Mediacja spľzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami' ich ľodzicami,

nauczycie|ami, innymi pľacownikami placówek. Kľeuje pozytywny wewnętrzny

i

zewnętrzny

wizerunek szkoły. Mediacja moŻe stać się metodą przeciwdział'aniaprzemocy rówieśniczej.

z rozpotządzeniem Ministra Edukacji Naľodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej i pedagogicznej
Zgodnie

w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.

rozporządzenięm Ministra Edukacji Narodowej

z

2013 r. poz. 532) oraz

dnia 9 sierpnia 2017 r.

28 lat Konwencji
o Prawach

z

Dziecka

w sprawie

zasad

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach

i

placówkach (Dz.U.

z

2017 r. poz.l59l), mediacja stanowi waŻne

narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy

i

skuteczne

z uczniami. Zawarte w procedurze

mediacji porozumienia mogą zakonczyć, spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych
śľodkówinterwencji , w szczegőlności dľogi sądowej.

Mediacja ma Szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana

i

akceptowana przęz

społecznośćszkoły. Standardy mają na celu propagowanie idei spľawiedliwości naprawczej

oľaz pomoc w uczeniu rozwiązywania spoľów. Przyb|iŻają dzieciom oraz całej społeczności
szkolnej tematykę instytucji mediacji, wskazują na rolę, jaką pełni mediacja w rozwiązywaniu
sporów,

w szczegőlności spoľów rówieśniczych. Standardy zawierają także wskazówki dla

zainteresowanych wykorzystaniem instýucj i mediacj i w śľodowiskuszkolnym.

Ztych względów, przekazywane Standardy składająsię z następujących części:

1.
2.

Definicje,

3.

Standardy wprowadzania mediacji rówieśniczej do szkół

Wstęp,

i innych

placówek

oświatowych,

Standaľdy prowadzenia mediacji rówieśniczej w szkołach i innych placówkach

4.

oświatowych,

5. Standaľdy wprowadzania mediacji szkolnej do szkół i innych placówek oświatowych,
6. Standaľdy prowadzenia mediacji szkolnej w szkołach i innych placówkach
oświatowych,
7

'

8.

Kodeks Etyczny Mediatoľa RówieŚniczego,
Kodeks Etyczny Mediatoľa Szkolnego.

Rzecznik Pľaw Dziecka rekomenduje wprowadzenie do szkół

i

innych placówek

oŚwiatowych mediacji, zgodnie Z proponowanymi standardami' dlatego działając na podstawie
art. 10a

i aľt. 11 ustawy z dnja6 stycznia 2000 r. o Rzęczniku Pľaw Dziecka (Dz.U. z2017

poz. 922), Zwtacam się do Pani Ministeľ z prośbąo upowszechnienie
rówieśniczej i szkolnej w szkołach

i

r.

mediacji
',Standardów
innych placówkach oświatowych''oraz ich realizację w

placówkach podległych resoľtowi edukacji.
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Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkąch oświatowych
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