
Školská a rovesnícka mediácia 
 

 Naša škola sa opäť zapája do nového, užitočného projektu, od  ktorého očakáva  prínos v 

riešení najrôznejších typov konfliktov, ktorých je v dnešnej dobe v školskom prostredí viac než 

v minulosti. Z hľadiska časovej perspektívy ide o dlhodobý projekt, ktorý sa začal zaškolením 

pedagogického zboru v základných otázkach problematiky školskej a rovesníckej mediácie a zvolením 

troch ambasadorov spomedzi pedagógov. Títo budú monitorovať a koordinovať prácu rovesníckych 

mediátorov, ktorí po vyškolení a získaní požadovaných zručností budú fungovať v každej triede. 

Jednotlivé triedy, počnúc štvrtým a končiac ôsmym ročníkom, si už zvolili svojich rovesníckych 

mediátorov v počte dvoch až troch žiakov, ktorí budú v rámci  triedy plniť kľúčovú úlohu v riešení 

konfliktov medzi spolužiakmi. 29. februára 2016 začína na našej škole pod vedením pani 

Mgr.Bieleszovej výcvik týchto mediátorov spolu s ich pedagógmi - ambasadormi. Po absolvovaní 

tréningu dokážu rovesnícki mediátori pomenovať najčastejšie sa vyskytujúce problémy v škole a triede 

ako aj miesta výskytu najväčších prejavov agresívneho správania. Prostredníctvom diskusie dokážu 

dospieť ku konsenzu na spoločných kľúčových dohodách, ktoré budú predstavovať etický kódex 

správania rovesníckych mediátorov. Súčasťou  kľúčových dohôd je aj zadefinovanie spoločných cieľov 

a záväzkov zmeniť prostredie školy na učiacu sa komunitu, kde konflikty budú riešené nenásilnou 

cestou zmierovania. 

 Mediátor vníma úzkosť, nepriateľstvo a frustráciu. Vie vycítiť, kedy sa konflikt stáva otvoreným, 

pomáha stranám v konflikte formulovať ich pocity, potreby a záujmy. Vie pomenovať a zdôrazniť 

pozitívne aj negatívne emócie spojené s konfliktom. 

 Po zvládnutí tréningu rovesnícky mediátor vie dotiahnuť spor k jasnému sformulovaniu dohody 

prijateľnej pre všetkých na základe kompromisu alebo konsenzu. Vie definovať podstatu sporu, na 

ktorú sa obe sporné strany pozerajú odlišne. Vie samostatne zaznamenávať jednotlivé body dohody. 

Vie popísať pravidlá mediačného procesu  rovesníkov . Vie identifikovať vzájomne otvorené či skryté 

útoky, dokáže spájať návrhy, dolaďovať vyjednávaním a konkretizáciou dohody. Snaží sa znižovať 

napätie medzi spornými stranami. 

 Veríme, že realizáciou tohto projektu sa nám podarí účinne prispieť k tvorbe vzájomne 

zdravých vzťahov medzi žiakmi  ako aj tvorbe pozitívnej klímy na našej škole.  


