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POVZETEK
Diplomsko delo se najprej ukvarja z vprašanjem, kako poteka reševanje konfliktov na osnovnih šolah.
Podrobneje so predstavljene mediacija, kot postopek reševanja konfliktov, ter šolska in vrstniška
mediacija, kot podvrsti. Naštete so prednosti uporabe mediacije in dileme ob vpeljevanju le te. Prav
tako so povzete tudi razvojno-psihološke značilnosti mediantov in mediatorjev ter potek
psihološkega razvoja otrok na določenih področjih. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali so učenci z
lažjimi motnjami v duševnem razvoju sposobni razreševati konflikte s pomočjo mediacije in jo voditi
kot vrstniški mediatorji. S tem namenom so v delu predstavljene značilnosti otrok z lažjimi motnjami
v duševnem razvoju ter njihov psihološki razvoj. Glede na ugotovljene sposobnosti, bi lahko sklepali,
da so učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju sposobni razreševati konflikte s pomočjo
mediacije, nekateri izmed njih so lahko tudi vrstniški mediatorji. Ta sklep bi za večjo kredibilnost
morali preizkusiti tudi v praksi.

KLJUČNE BESEDE:
Konflikti, šolska mediacija, vrstniška mediacija, psihološki razvoj, lažje motnje v duševnem razvoju,
osnovna šola s prilagojenim programom.

ABSTRACT
The thesis deals with the conflicts resolution as it is done in primary schools. Detailed attention is
given to mediation as a means of conflict resolution, with school and peer mediation as its subtypes.
The advantages and dilemmas of using mediation are listed. The thesis contains information about
developmental-psychological characteristics of the disputants and the mediators as well as the
course of the psychological development of children in certain fields. The aim of the thesis is to find
out whether the pupils with mild intellectual disabilities are capable of resolving the conflicts with
the help of mediation and if they are able to act as peer mediators. With this intention the thesis
contains the characteristics of children with mild intellectual disabilities and their psychological
development. Considering the established facts we could deduce that the pupils with mild
intellectual disabilities are capable of resolving the conflicts with the help of mediation, some of
them could also act as peer mediators. For greater credibility this conclusion should be empirically
tested.

KEY WORDS:
Conflicts, school mediation, peer mediation, psyhological development, mild intellectual disability,
special school.
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1. UVOD
Ljudje smo socialna bitja, neprestano navezujemo stike z družbo. Že dojenček se od rojstva naprej
odziva na dražljaje iz okolja, prav tako pa okolju informacije tudi sporoča. V zgodnjem otroštvu so
socialni stiki vedno bolj pogosti. Ker ljudje nismo zmeraj istih misli, pride med nami kdaj tudi do spora
oziroma konflikta. »Konflikti so torej neizbežna sestavina vsakega družbenega prostora, tudi razreda
oziroma šole.« (Kroflič, 2011, str. 15) Na praksi v osnovni šoli sem se tudi jaz velikokrat srečala s
konflikti, v katere so se zapletali učenci. Od manjših nesporazumov, do večjih sporov, ki se lahko
končajo ne samo na besedni, ampak tudi fizični ravni. Gre torej za disciplinsko problematiko v šolah,
ki jo moramo reševati.

Že v času antike so za preprečevanje disciplinskih težav oziroma krepitev pozitivnih osebnostnih
lastnosti in primernega ravnanja uporabljali kazni in nagrade. To je aktualno še danes kljub temu, da
sedaj vemo veliko več o človekovem delovanju, kot so nekoč. V zadnjih dvajsetih letih pa se je vseeno
začel spreminjati pogled na kazni. Nova paradigma o kaznovanju, imenovana abolicionizem,
izpostavlja dejstvo, da si izvršilec kazni (v šolskem prostoru je to učitelj, ravnatelj, strokovni delavec)
prilašča pravico do reševanja konfliktov, ki bi morala pripadati akterjem konflikta. Tako se kaznovani
osebi odvzame dostojanstvo odgovorne osebe in se jo podredi ukazom avtoritete. Tak način
reševanja konfliktov pa se je izkazal za neučinkovitega, saj je veliko prestopnikov kasneje ponovno
kršilo pravila. Konflikte bi torej morale reševati osebe, ki so neposredno vpletene v spor. Žrtvi se tako
omogoči predstavitev svoje zgodbe in vključenost v proces določanja odziva na konflikt, storilca se pa
spodbudi, da se preoblikuje tako, da bo svoja pričakovanja uskladil s skupnostjo (Kroflič, 2011).

V skladu s to paradigmo se je v nekatere šolske sisteme vse pogosteje začela vpeljevati uporaba
mediacije. Reševanje konfliktov, bodisi s kaznovanjem, uporabo mediacije ali pa katerega drugega
načina, ima vedno tudi vzgojne učinke na učence. Učence bi bilo dobro naučiti, kako v konfliktnih
situacijah ravnati, kako se odzivati na druge, kaj je prav in kaj narobe. Želimo spodbujati torej njihov
socialni in moralni razvoj. Z drugimi besedami, z različnimi pristopi reševanja sporov želijo šole čim
učinkoviteje reševati le disciplinske težave, redko kdaj pa razmišljajo tudi o možnih vzgojnih učinkih.
Disciplinske težave pa se pojavljajo na vseh osnovnih šolah, tudi tistih s prilagojenim programom z
nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju OŠPP z NIS). OŠPP z NIS obiskujejo učenci z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR), torej z intelektualnim primanjkljajem. Na OŠPP
morajo uporabljati takšne načine reševanja konfliktov, ki bodo primerni razvojni stopnji učencev in ki
bodo hkrati spodbujali ter razvijali njihova šibka področja.
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V diplomskem delu želim s sistematičnim pregledom literature ugotoviti, kaj je mediacija ter kakšne
so njene prednosti in slabosti pri reševanju konfliktov v osnovnih šolah. Raziskati želim, katere
spretnosti in veščine morajo otroci imeti, da so lahko vključeni v mediacijo in katere, da lahko vodijo
vrstniško mediacijo. Pomemben je tudi razvoj teh spretnosti in veščin pri osnovnošolskih otrocih z
LMDR. Zanima me torej, ali bi otroci z LMDR bili sposobni sodelovati v mediaciji in biti vrstniški
mediatorji oziroma kakšne so možnosti uporabe mediacije v OŠPP z NIS.
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2. REŠEVANJE KOFLIKTOV V ŠOLI
Ljudje se srečujemo s konflikti na treh ravneh oziroma v treh različnih kontekstih. Lahko je konflikt v
nas samih, ko se odločamo med dvema možnostma, kaj bomo naredili. Lahko pride do medosebnega
konflikta, ko se ne strinjamo z drugo osebo, s katero smo v dialogu. Lahko pa gre za konflikte med
skupinami, kadar si nasprotujeta dve večji skupini, npr. dva naroda (Cohen, 2012). Mi bomo govorili o
medosebnih konfliktih, torej problemih, nesporazumih, ki nastanejo med dvema osebama ali med
manjšo skupino ljudi.

»Konflikt je normalen in neizogiben del življenja, legitimen izid interakcij tudi med najbolj dobro
mislečimi posamezniki.« (Cohen, 2012, str 23) Čeprav pogosto konflikte sprejemamo kot nekaj
negativnega, so pravzaprav zelo pomemben del družbe in posameznika. Omogočajo spremembe in
napredek, prav tako pa imajo pomembno vlogo v samem človeškem psihološkem razvoju (Cohen,
2012). Vendar pa je psihološki razvoj posameznika in napredek v družbi odvisen tudi od tega, na
kakšen način se konflikti rešujejo. Pogledali si bomo, katere postopke za razreševanje konfliktov
poznamo, kakšni so možni odzivi na konflikte in kako učitelji razrešujejo konflikte v šoli.

2.1.

Postopki razreševanja konfliktov

R. Cohen (2012) je zapisal, da se večina konfliktov reši po enem izmed treh postopkov za razreševanja
konfliktov. To so pogajanje, mediacija in arbitraža. Ti trije postopki gradijo drug na drugem in
arbitraža je nadgradnja obeh. Del vsake mediacije in arbitraže je tudi pogajanje, veliko primerov
arbitraže pa najprej poteka kot mediacija. Gre za postopke, ki prehajajo od manj formalnega k bolj
formalnim, kjer je moč tretje osebe čedalje večja in kjer imata udeleženca v konfliktu vedno manj
nadzora nad njegovim razreševanjem.

Kadar med dvema osebama pride do konflikta in osebi želita sami rešiti problem s pogovorom, to
imenujemo pogajanje. To je neformalen proces, ki ga imata sprti strani pod kontrolo, v njem pa se
spontano dogovorita o izidu. Mediacija je »proces, kjer se v pogajanje vključi še tretja oseba.
Mediator pomaga, da sprti strani najdeta rešitev, ki je sprejemljiva za obe.« (Iršič, Borštnar, Marič in
Lorber, 2010, str 14.) Še vedno imata sprti strani oz. medianta nadzor nad temo in nad izidom
mediacije, vključenost v reševanje problema oz. mediacijo pa mora biti prostovoljna (Iršič idr., 2010).
Pri arbitraži ima tretja oseba oz. arbit največjo moč. Ne nadzoruje le procesa, kot pri mediaciji, ampak
tudi izid. Arbiti so na nek načini »sodniki«, ki »odločijo, kaj mora narediti vsaka oseba, da bi rešila
konflikt« in imajo navadno »tudi moč, da prisilijo udeleženca, da se podredi njihovi odločitvi«
(Cohen, 2012, str. 36) Tega postopka se pogosto poslužujejo vzgojitelji in učitelji, še pogosteje pa
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starši, pri reševanju konfliktov med otroki. Čeprav kdaj mislijo, da uporabljajo mediacijo, gre za
arbitražo takoj, ko tretja oseba določi izid (prav tam).

Slika 1 Postopki razreševanja konfliktov (Cohen , 2012, str. 36)

Po katerem postopku se bo konflikt reševal, je odvisno od zahtevnosti problema. Ko sprti strani ne
moreta najti rešitve za spor, se reševanju pridruži še tretja oseba (Cohen, 2012). Odvisno pa je tudi
od tega, kako se sprti strani odzoveta na konflikt in kako se z njim soočita.

2.2.

Odzivi na konflikte in metode reševanja konflikotv med učitelji in učenci

J. Prgić (2010) piše »o treh načinih odzivanja na konflikte:


soočenje – tekmovalen odnos do reševanja konfliktov,



umik,



konstruktivno reševanje konfliktov.« (Prgić, 2010, str. 26)

V primerih, ko gre za konflikte med učiteljem in učencem, se ti načini odzivanja na konflikte odražajo
v treh metodah reševanja konfliktov:
1. Učitelj vsili rešitev
Gre za tekmovalen pristop k reševanju konfliktov, kjer nekdo (učitelj) zmaga, druga oseba (učenec) pa
izgubi. Lahko pa bi govorili o jalovi zmagi, saj je ta odvisna od reakcije in vedenja poraženca. Ta
verjetno ne bo navdušen nad zmago nasprotne osebe, zato svoje obljube ne bo izpolnil ali jo bo le
delno. Ob tem obstaja tudi možnost, da bo učitelj izgubil svoj ugled ali pa si spoštovanja sploh ne bo
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pridobil, saj so najbolj cenjeni tisti učitelji, ki znajo konflikte reševati na miren način in ne tekmovalno
(Prgić, 2010,).
2. Učitelj popusti učenčevim zahtevam
V tem primeru učitelj ubere umik od konflikta ali pa se prilagodi zahtevi učenca. Umik je lahko dobra
rešitev, kadar ocenimo, da bi lahko škodljive posledice konflikta pretehtale pozitivne posledice.
»Akomodacija oz. prilagajanje pa pride v poštev, ko nam sam spor ni tako pomemben.« (Prgić, 2010,
str. 28) Zavedati pa se moramo, da beg pred konfliktom ne pomeni reševanja konflikta.
3. Metoda brez poraženca ali soustvarjanje rešitve
Pri metodi soustvarjanja rešitve osebi, ki sta prišli v konflikt (učitelj in učenec), definirata problem,
zbereta več možnih rešitev, jih ovrednotita in izbereta tisto, ki bo ustrezala obema. Tak način
reševanja konfliktov omogoča napredek, saj konflikta ne vidimo kot težavo, ki se ji je treba izogniti,
ampak kot priložnost, da rešimo problem in s tem pridobimo ugodno rešitev zase, izboljšamo
medsebojne odnose in lastne sposobnosti za reševanje konfliktov v bodoče (Prgić, 2010,).

2.3.

Pristopi za reševaje konfliktov med učenci

Avtor R. Cohen (2012) je ugotovil, da različni učitelji uporabljajo različne pristope za reševanje
konfliktov v razredu. Tradicionalni pristopi so:


Ustvarjanje pozitivne klime (učitelji skupaj z učenci ustvarjajo pozitivne in spoštljive odnose,
ki preprečujejo, da bi do konfliktov sploh prišlo oz. omogočajo lažje reševanje konfliktov)



Potlačevanje, odpravljanje ali ignoriranje konflikta (pri tem pristopu učitelji želijo preprečiti
razvoj konflikta z različnimi strategijami, npr. prosijo za tišino, presedejo učenca, dajo učencu
čas za premislek, ignorirajo konflikt, vključijo učenca v aktivno delo, uporabijo humor,
preusmerijo učenčevo pozornost na nekaj drugega…)



Spodbujanje učencev k samostojnemu reševanju konfliktov (učitelji spodbujajo učence, da
sami poiščejo rešitve za konflikt, vendar pa se pogosto zgodi, da učenci tega niso zmožni)



Reševanje konflikta z mediacijo s strani učitelja (ta pristop se v razredu težko izvaja, saj učitelj
vodi mediacijo, medtem ko bi moral ostale učence v razredu zanemariti)



Razsodba glede konflikta s strani učitelja (je pogosteje uporabljen pristop, v katerem učitelj
določi izid in v primeru kršitve pravil uporabi primerne sankcije, njegova učinkovitost je
odvisna od moči učitelja, ki jo ima nad učenci in od spoštovanja, ki ga imajo učenci do
učitelja)

Isti avtor prav tako navaja pomanjkljivosti tradicionalnega pristopa reševanja konfliktov, ki so:
- učenci se ne naučijo, kako samostojno razreševati konflikte,
- učenci nimajo možnosti, da bi učitelji z njimi sodelovali v proaktivnem razreševanju problemov,
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- konflikti med učenci niso zaznani dovolj zgodaj, ampak komaj, ko težave dosežejo meje, kjer učenci
kršijo šolska pravila,
- uporabo mediacije in arbitraže se v tradicionalnem pristopu minimalizira, arbitraža se uporablja
izključno v razredu ali učiteljevem kabinetu,
- na šoli se človeške vire izkorišča neučinkovito – šolski delavci na višjih položajih rešujejo težave, ki bi
jih lahko učenci razrešili sami (Cohen, 2012).

Zaradi teh pomanjkljivosti R. Cohen (2012) oblikuje ustreznejši pristop za razreševanja problemov.
Imenuje ga »idealen sistem reševanja konfliktov« po katerem se konflikte rešuje na štirih ravneh.

Slika 2 Idealen sistem reševanja konfliktov (Cohen, 2012, str. 44)

Po tem sistemu reševanja konfliktov bi šola morala ustvarjati okolje, ki preprečuje nastajanje
konfliktov med učenci (spodbujanje skrbi, poštenosti, sodelovanja in priznavanja različnosti). Učence
bi morali naučiti, kako lahko sami razrešujejo konflikte s primerno komunikacijo. Pri konfliktih, ki jih
ne zmorejo rešiti sami, bi jim morali nuditi pomoč in konflikte rešiti z mediacijo. Pri zahtevnejših
konfliktih, ki jih mora razreševati učitelj oz. odrasla oseba, pa bi morali pravočasno posredovati in
tako preprečiti stopnjevanje konflikta (Cohen, 2012).
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3. MEDIACIJA
Glavni način za razreševanje konfliktov, ki jih učenci ne znajo razrešiti sami, bi torej, kot pravi R.
Cohen (2012) v njegovem »idealnem sistemu«, morala biti mediacija. Vendar, kaj natančneje sploh je
mediacija in zakaj je dobro, da bi jo uporabljali?

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1975, str. 720) je zapisano, da mediacija pomeni neko
posredovanje oziroma stik. Kot juridičen termin pa predstavlja posredovanje med sprtima stranema.
Tudi v Priročnem slovarju tujk (2005) najdemo razlago mediacije, kot pravnega pojma, ki naj bi
pomenilo »1. posredovanje za sporazum ali pomirjenje v sporu 2. posredovanje nevtralne države v
sporu med dvema državama PR.« (Priročni slovar tujk, 2005, str. 496)

V Velikem priročniku o mediaciji (Betetto idr., 2011) pa najdemo zapisano, da je mediacija oblika
alternativnega reševanja sporov in je »strukturiran način reševanja sporov s pomočjo nevtralne tretje
osebe, ki sicer ne more izdati zavezujoče odločbe, ampak s svojim delovanjem strankam pomaga
doseči sporazum, ki spor rešuje in na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti, zlasti z vidika
prihodnjega sodelovanja.« (Betetto idr., 2011, str. 15)

Nevtralno, tretjo osebo imenujemo mediator. Ta ni na strani ene stranke, niti na strani druge stranke.
Zaradi te lastnosti lahko stranke vodi do mirne rešitve spora. »Ker je nepristranski, stranke do
predlogov, ki jih oblikuje mediator, niso vnaprej nezaupljive, kot so sicer do predlogov (čeprav
realnih) nasprotne strani v sporu.« (Betetto idr., 2011, str. 15) Mediator je strokovno usposobljen za
opravljanje mediacije. S pomočjo poslušanja, povzemanja, parafraziranja in preverjanja razumevanja
stranke vodi do rešitve, ki je sprejemljiva za obe sprti strani (Iršič idr., 2010, Prgić, 2010).

»Mediant je udeleženec v mediaciji, ki poskuša z drugim mediantom ob pomoči mediatorja najti
skupno rešitev za sporno vprašanje med njima.« (Iršič idr., 2010, str. 16)

3.1.

Temeljna pravila in faze mediacije

Kljub fleksibilnosti v procesu mediacije, veljajo za potek določena temeljna pravila oziroma smernice.
Za uspešno komunikacijo in konstruktivno iskanje rešitve se morata upoštevati dostojanstvo in
spoštovanje vsakega udeleženega. Udeleženci se morajo med seboj poslušati in biti v pogovor
vpleteni enakopravno. V procesu mediacije ni prisotnega nasilja, sovražnosti, groženj ali žalitev (Iršič
idr., 2010).
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Mediacija poteka tudi po določenih fazah oziroma korakih. V njih mediator skuša mediante usmeriti v
razmišljanje o svojih interesih. Ko udeleženci preidejo iz razmišljanja o svojih stališčih k zavedanju
svojih interesov, lahko začnejo z iskanjem rešitve spora, ki je cilj in rezultat mediacije (Prgić, 2010).
»Faze mediacije lahko razdelimo na:
1. uvod
2. začetna faza mediacije – definicija problema
3. osrednja faza mediacije – raziskovanje problema
4. zaključna faza mediacije – iskanje rešitve in sklepanje dogovora
5. spremljanje dogovora« (Prgić, 2010, str. 57)

V uvodu mediator predstavi, kaj je mediacija, pove katera so načela in temeljna pravila mediacije,
opiše vlogo mediatorja in pridobi mandat oz. »pooblastilo«, da vodi pogovor. Pri definiciji problema
se upošteva zorni kot vsakega udeleženca mediacije in se izpostavi vsa sporna vprašanja. V
raziskovanju problema se najprej odloči, o katerem problemu se bo razpravljalo, nato pa mediator
razpravo spodbuja z odprtimi vprašanji, da se lahko problem čim bolj razjasni. Mediator na koncu
povzame povedano in preveri, če vsi udeleženci razumejo problem. V naslednji fazi udeleženci
predlagajo možne rešitve problema. Pri iskanju se lahko uporabi možgansko nevihto, v skrajnem
primeru pa možne rešitve predlaga mediator. Rešitve se poišče za vsa sporna vprašanja, vsi
udeleženci pa se morajo z njimi strinjati. Mediator preveri, da vsi udeleženci razumejo dogovor in ga
sprejemajo, na koncu pa dogovor zapiše in ga povzame. Udeleženci dogovor podpišejo (Prgić, 2010).

3.2.

Vrste mediacije

Mediacija je splošen pojem in ima zelo različne oblike. Različne vrste mediacije se oblikujejo »glede
na naslednja merila:


stopnjo aktivnosti mediatorja (pasiven ali aktiven),



stopnjo eskalacije konflikta,



način pristopa (ozek ali temelječ na interesih) k mediaciji,



ali mediator poda svojo oceno pravnih in dejanskih vidikov spora,



ali je mediacija pridružena sodnemu postopku ali z njim povezana,



vrsto postopka, v katerem se mediacija pojavlja.« (Betetto idr., 2011, str. 21)

Različne vrste mediacije lahko ločimo glede na vrsto postopka, v katerem se mediacija pojavlja.
Predvsem gre za alternativo sodnemu postopku v različnih civilnih, gospodarskih, družinskih in drugih
sporih (Betetto idr., 2011). V zadnjih nekaj letih pa se vse bolj uveljavlja tudi na številnih drugih
področjih, zato dandanes poznamo različne oblike mediacije, »npr. mediacijo v skupnosti, mediacijo
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med žrtvami in storilci, okoljsko mediacijo, vrstniško mediacijo, gospodarsko mediacijo, družinsko
mediacijo, mediacijo na delovnem mestu in mediacijo med skupinami.« (Cremin, 2011, str. 138) Na
šolskem področju ločimo šolsko in vrstniško mediacijo.

3.3.

Šolska mediacija

»Šolska mediacija je mediacija, povezana s šolo in šolskim okoljem in je namenjena v prvi vrsti
učencem, šoli in staršem učencev, poleg tega pa tudi drugim subjektom, ki so s šolo tako ali drugače
povezani.« (Iršič idr., 2010, str 20) Šolsko mediacijo lahko vodijo učitelji ali strokovni delavci šole, ki
so za to primerno usposobljeni.

Poznamo več vrst šolske mediacije:


Mediacija med učenci (Kadar pride do medosebnih sporov med učenci je pomembno, da se
spori začnejo obravnavati čim prej, da ne pride do še bolj destruktivnih odnosov med učenci.)



Mediacija med učenci in učitelji (»Kot pri drugih mediacijah je tudi tukaj pomembno, da obe
strani želita učinkovito razrešiti konflikt in izboljšati odnos.« (Iršič idr., 2010, str 21) Proces pa
ni najbolj primeren za reševanje hujšega nasilja ali prekrškov, ki so zapisani v vzgojnih načrtih
šole)



Mediacija med učitelji in starši (Navadno pride do sporov med učitelji in starši zaradi konflikta
med učiteljem in učencem. Mediator v takšnih pogovorih lahko veliko pomaga pri
oblikovanju konstruktivnega dialoga, mora pa prihajati iz nevtralnega okolja.)



Mediacija med zaposlenimi (Odnosi med delavci šole zelo vplivajo na klimo celotne šole, zato
je dobro, če spore učinkovito in hitro rešujemo. Z mediacijo lahko to učinkovito izpeljemo,
priporočljivo pa je, da je mediator iz nevtralnega okolja.)



Mediacija med učenci in zaposlenimi na šoli (Občasno pride tudi do konflikta med učenci in
zaposlenimi na šoli, npr. čistilko ali hišnikom. Ponavadi se zaposleni poslužujejo »starih
metod discipliniranja, kot so kričanje, prepovedovanje ali ukazovanje, ki pa konflikt samo še
poglobijo.« (Iršič idr., 2010, str 23) Z uporabo mediacije pa lahko oblikujemo boljšo socialno
klimo, občutek varnosti, zaupanja in sprejetosti.)



Mediacija med starši učencev (Starši pogosto pridejo v konflikt zaradi različnih sporov med
njihovimi otroki. Vsak starš brani svojega otroka, kar pa ponavadi ne zgladi sporov, ampak se
ti med otroki samo še poglobijo. Ključno je, da se preko mediacije razjasnijo nesoglasja in se
tako razreši spor.)



Mediacija med zaposlenimi in vodstvom (Veliko možnosti je, da pride do sporov med
vodstvom in zaposlenimi, mediacija s pomočjo šolskega ali zunanjega mediatorja pa lahko
prihrani čas in energijo za reševanje teh konfliktov.)
9



Mediacija med šolo in okoljem (Šola lahko pride v konflikt npr. z občino, različnimi društvi,
organizacijami, sosedi idr. S pomočjo šolskega ali zunanjega mediatorja lahko sprti strani
prideta hitreje do primerne in boljše rešitve.)



Mediacija med šolo in drugimi institucijami (Pojavijo se lahko spori med šolo in drugo
institucijo, npr. Zavod za šolstvo, Inšpektorat idr. Cilj mediacije je lahko tudi sprotno
reševanje manjših konfliktov in preprečevanje poslabšanja odnosa zaradi kopičenja
nerešenih težav (Iršič idr., 2010).)

3.4.

Vrstniška mediacija

Vrstniška mediacija je podkategorija šolske mediacije. Razlika je v tem, da jo vodita eden ali dva
vrstniška mediatorja, torej učenca, ki sta primerno usposobljena za vodenje mediacije. Vrstniški
mediatorji vodijo mediacije za razreševanje sporov med učenci, zelo smiselno pa je, da sodelujejo
tudi pri mediacijah med učenci in učitelji. Program se izvaja pod vodstvom koordinatorja – šolskega
mediatorja. Vrstniška mediacija je zelo učinkovita pri reševanju manjših konfliktov, ni pa primerna za
hujše kršitve (Prgić, 2010).

Glede na to, kje se vrstniška mediacija odvija, ločimo dva modela:
1. Mediacija na igrišču oz. terenu
Namen te oblike mediacije je, da vrstniški mediatorji posredujejo takoj, ko pride do konflikta med
učenci. Na tak način se konflikt oziroma problem ne poglablja in do rešitve lahko pridemo hitreje.
Mediacija je najbolj uspešna, če jo izvajajo starejši mediatorji z mlajšimi učenci, zato takšen način
reševanja konfliktov ni tako primeren za starejše učence. Prav tako je slabost tudi to, da mediacija na
terenu ne nudi dovolj zasebnosti, lahko pa so spori tudi prezahtevni, da bi jih lahko rešili v nekaj
minutah.
2. Mediacija v prostoru – formalna vrstniška mediacija
Je nekoliko bolj razširjen model vrstniške mediacije, saj odpravlja vse slabosti mediacije na terenu. Za
tovrstno reševanje sporov je treba oceniti, ali se konflikt lahko reši z mediacijo, upoštevamo pa tudi
spol in starost sprtih. Primerno je, da mediacija poteka v mirnih prostorih izven časa pouka oziroma v
prostih urah, da učenci niso prikrajšani pouka. To omogoča tudi lažji pogovor o problemu, saj mine
nekaj časa od konflikta in so učenci bolj pripravljeni o tem govoriti. Kjer gre za fizično nasilje ali zelo
neenakovreden odnos med sprtimi učenci, je primerno, da pri procesu mediacije sodeluje tudi šolski
mediator – odrasla oseba (Prgić, 2010).
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3.5.

Načela šolske in vrstniške mediacije

Različni avtorji (npr. Prgić, 2010; Iršič idr., 2010) navajajo naslednjih osem načel za uspešno šolsko in
vrstniško mediacijo:
1. Prostovoljnost
Oba medianta se morata strinjati s takšnim načinom reševanja konflikta. V kolikor kateri od
mediantov ne želi sodelovati, ne bo prišlo do uspešne rešitve izhodiščnega problema.
2. Zaupnost
Proces šolske in vrstniške mediacije je vedno do neke mere zaupen. Informacije, ki se izmenjajo
znotraj pogovora ostanejo med tistimi, ki so v pogovor vpleteni in se ne širijo med druge učence ali
vrstniške mediatorje. Pri vrstniški mediaciji mora mediator o poteku in vsebini mediacije poročati le
koordinatorju, saj je ta del programa. Obstajajo tudi izjemni primeri, kjer se, zaradi varnosti učencev,
mora posredovati informacije tudi učiteljem ali staršem.
3. Nevtralnost mediatorja
Ta lastnost je temeljni pogoj, da lahko nekdo posreduje v sporu kot mediator. V primeru, da je
mediator na nek način povezan z enim izmed mediantov, mora o tem obvestiti vse udeležence spora
in od vseh pridobiti soglasje, da lahko kljub temu vodi mediacijo. Če mediator opazi, da se v procesu
reševanja spora začne nagibati na katero izmed sprtih strani, je dolžan izstopiti iz procesa oz. prositi,
da nekdo drug nadaljuje z vodenjem.
4. Mediator ne posega v vsebino in ne svetuje
Mediatorjeva naloga ni, da presoja ali komentira vsebino pogovora, ampak le usmerja proces,
pomaga pri definiciji problema in iskanju bistva, mediator izpostavlja skupne točke, pomaga
udeležencema, da si prisluhneta in najdeta skupno rešitev.
5. Mediator ni pooblaščen za sprejemanje odločitev
Mediator nima pravice dokončno odločati o sporu in rešitvi. Ima vlogo pospeševanja pogajanja med
mediantoma.
6. Mediator ustvarja varno pogajalsko okolje in pospešuje pogajanja
Mediator mora vzpostaviti pogoje, ki spodbujajo komunikacijo, pogajanje in iskanje možnosti med
sprtima stranema.
7. Mediator daje udeležencem moč in uravnoteža moči, če je to potrebno
Ker ne gre za tekmovalni pristop k reševanju konfliktov, mediator uravnoteži moči in omogoči
mediantoma, da sta enakovredna. Pri rešitvi spora ni poraženca in zmagovalca, ampak obe sprti
strani zmagata.
8. Mediator ima v mislih temeljni cilj mediacije, ki je sporazumna rešitev
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Uspešen zaključek procesa je takrat, ko medianti sprejmejo sporazumno rešitev. Ni mediator tisti, ki
odloči o sporu (Prgić, 2010).

3.6.

Prednosti mediacije

Avtorji J. Prgić (2010) ter M. Iršič idr. (2010) so izpostavili naslednje prednosti mediacije:


Odnos med vpletenimi je enakopraven, med seboj sodelujejo in ne tekmujejo;



Mediator skrbi za uravnoteženo razmerje moči, s tem se ustvarja občutek varnosti ter
zaupanja v proces, obenem pa se krepi spoštovanje med udeleženci;



Odgovornost za rešitev oz. izid nosijo udeleženci in s tem sami odločajo, kakšen bo izid
konflikta, zaradi tega se bodo dogovora tudi bolj držali;



Samo udeleženci sami vedo, kaj je najbolje zanje;



Mediacija omogoča komunikacijo, ki razširi pogled na problem in mediantoma omogoči
problem videti iz drugega zornega kota. Tako se razčistijo nesporazumi in razjasnijo
nasprotujoče si informacije.



Proces se usmerja v rešitev in s tem, ko se medianta poslušata in sporočata drug drugemu,
podirata zidove v svojem odnosu in gradita boljšo prihodnost;



Udeleženci imajo popolno svobodo izbire.

Zaradi teh značilnosti je opaznih veliko pozitivnih učinkov uporabe mediacije, s katerimi se strinjajo
številni avtorji, potrdile pa so jih tudi tuje in slovenske raziskave. Z mediacijo se spodbuja pozitivna
komunikacija, zaupanje in spoštovanje, učenci med seboj več sodelujejo, se spoznavajo in
sprejemajo, povečuje se občutek čustvene pripadnosti, lastništva in nadzora nad življenjem v šoli ter
se tako ustvarja nova kultura odnosov. Vse to ustvarja boljšo šolsko klimo in s tem boljše počutje tako
učencev kot zaposlenih. Opazno se zmanjša pogostost nasilja, izključitev iz šole in vzgojnih ukrepov,
kot so opomini/ukori. Prav tako se učenci učijo ključnih življenjskih spretnosti, kot so učinkovita
komunikacija in prevzemanje odgovornosti za reševanje sporov, ob tem pa razvijajo sposobnosti
kritičnega mišljenja, poslušanja, razumevanja ter pogajalskih veščin. Učenci bolje sprejemajo razlike
in drugačnost, razvijajo občutek za pravičnost, osebnostno rastejo in se razvijajo, krepijo
samospoštovanje, ob vsem tem pa se učijo tudi spopadanja s konflikti v zasebnem življenju, kar je
dolgoročna pozitivna posledica (Prgić, 2010; Cohen, 2012; Lesar in Rugelj, 2012).
3.6.1.

Prednosti vrstniške mediacije

Ob že naštetih pozitivnih vplivih mediacije ima vrstniška mediacija še nekaj prednosti. R. Cohen
(2012) zagotavlja, da ima vrstniška mediacija nedvomno pozitiven vpliv na življenja mladih,
posledično pa izboljšuje tudi šolo, ki omogoča tak način reševanja konfliktov. Vrstniška mediacija naj
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bi bila v približno v 90% primerov učinkovita, saj se konflikt reši pozitivno. Razlogi za to so ob že
naštetih prednostih mediacije tudi v tem, da so vrstniški mediatorji generacijsko bližje učencem, ki
pridejo v spor. Učenci ne občutijo »nadmoči« mediatorja, lažje mu zaupajo in se počutijo bolj varne v
procesu. Za reševanje konfliktov so bolj motivirani, vrstniška mediacija je namreč »last učencev« in
zato je takšen način primeren tudi za »rizične« učence, ki večkrat zaidejo v konflikte. Na tak način se
spodbuja aktivno državljanstvo vseh učencev, šola pa z vključevanjem poskrbi za inkluzivno
naravnanost. Do podobnih ugotovitev sta prišli tudi I. Lesar in D. Rugelj (2012), ki sta prav tako
raziskovali učinke vrstniške mediacije. Zanimiva se mi zdi tudi ugotovitev H. Cremin (2011), ki pravi,
da lahko ravnovesje moči med vpletenimi v mediacijo dosežemo le, če je mediatorju vsaj na videz
vseeno, ali bosta medianta na koncu našla rešitev. »Če mediatorju razrešitev konflikta veliko pomeni
(kot ponavadi velja za učitelje), ne more biti dovolj ravnodušen, da bi bil zares objektiven.« (Cremin,
2011, str. 172) Vrstniški mediatorji so torej tudi zaradi tega večkrat uspešnejši od šolskih mediatorjev.

Vrstniška mediacija povečuje samozavest učencev in zadovoljuje njihove psihosocialne potrebe.
Mediatorji občutijo pomembnost pri uspešnih rešitvah konfliktov, ki pomembno vplivajo na življenja
posameznikov, njihov prispevek pa je cenjen tako s strani odraslih kot tudi vrstnikov. Vsi vpleteni v
proces mediacije se počutijo samostojne in kompetentne za razreševanje sporov, kar jim daje
občutek nadzora nad svojim življenjem. Vrstniška mediacija lahko deluje tudi kot preventiva za
preprečevanje hujših sporov. Vrstniki namreč prej opazijo začetek konfliktov in lahko s hitrim
posredovanje preprečijo njihovo poglabljanje ter jih zaustavijo, še preden bi se ti sprevrgli v nasilje,
ali druge hujše kršitve (Cohen, 2012; Lesar in Rugelj, 2012).

Avtorica H. Cremin (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da sta šolska in vrstniška mediacija lahko
uspešni le ob celoviti podpori celotne šolske skupnosti. »Mediacija pridobi ustrezen status šele
takrat, ko postane del šolskega življenja in se oblikujejo jasna pričakovanja in ustaljeni postopki.«
(Cremin, 2011, str. 179) Ključnega pomena je podpora vodstva šole, ki zagotavlja tudi finančna
sredstva za učinkovito uvajanje mediacije kot načina reševanja konfliktov. Prav tako morajo uporabo
mediacije podpirati vsi učitelji in tudi nepedagoški delavci, saj se lahko le na tak način izvaja celovit
pristop. Prepoznavanje mediacije, kot pomembnega dodatka k že ustaljenim načinom reševanja
konfliktov in šolskim sistemom kaznovanja, pa zahteva svoj čas, saj imajo učitelji ob uvajanju
mediacije tudi veliko pomislekov.
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3.7.

Pomisleki in dileme pri vpeljevanju šolske in vrstniške mediacije

Kljub številnim prednostim, se ob vpeljevanju šolske in vrstniške mediacije pojavljajo tudi nekateri
pomisleki in dileme. Različni avtorji navajajo slabosti in dileme uporabe mediacije tudi v sodnem
postopku, mi si bomo ogledali nekatere, ki se bolj dotikajo šolskega področja.

Učitelje skrbi, da se bo ob vpeljevanju mediacije njihova avtoriteta zmanjšala in da se bo ukinil
retributivni model sankcioniranja, ki je zasnovan na osnovi kazni. Vendar pa R. Cohen (2012) pravi, da
imajo učitelji kljub vpeljevanju novega, restorativnega modela, ki zahteva popravo napake, še vedno
nadzor in zadnjo besedo o tem, kdaj za reševanje konflikta uporabiti mediacijo. Podobno dilemo
izpostavi tudi R. Kroflič (2011), ko se sprašuje, ali bi mediacija lahko postala alternativa formalnemu
izreku kazni. V tem primeru bi lahko učenci to izkoriščali in nikdar ne bi bili kaznovani za svoja
namerna dejanja. Poskrbeti moramo torej za primerno uporabo formalnega sistema kaznovanja v
kombinaciji z uporabo mediacije. Učitelji so tisti, ki presodijo, katere konflikte je primerno reševati z
mediacijo in pri katerih mora uporabiti kazni. Le tako se učenci naučijo nositi odgovornost za svoja
dejanja.

Naslednja dilema se povezuje s kulturnim dojemanjem konfliktov in njihovim reševanjem. Antropolog
in socialni psiholog M. Augsburger (v Cremin, 2011) izpostavlja, da je za tradicionalne vzhodne
kulture značilno dojemanje konflikta kot družbenega problema, oziroma problema skupine. Za
razrešitev se torej zavzema celotna skupnost in v tem primeru je mediacija najbolj primeren način
reševanja konfliktov. V nasprotju s tem je v zahodnih kulturah konflikt problem posameznika.
Posamezniki v zahodnih kulturah zato ponavadi veliko bolj napadalno reagirajo ob konfliktih in se
zaradi tega ne morejo posluževati mirnega konstruktivnega načina reševanja s pomočjo tretje strani.
Prav tako je za zahodne urbane kulture značilno, da dajejo prednost »individualizmu, avtonomiji,
neodvisnosti, zaupanju vase, samozavesti, kakovosti in enakopravnosti.« (Augsburger v Cremin, 2011,
str 154) To pa je na nek način v nasprotju s cilji transformativne mediacije, ki želi doseči povezovanje
ljudi v skupnost z dobrimi odnosi. Podoben problem izpostavlja tudi R. Kroflič (2011), ki pravi, da
imajo tudi učitelji v šolah individualistični pogled na konflikte. Problem pripisujejo le učencem, ne pa
tudi okolju ali določeni situaciji in zato ga želijo rešiti čim hitreje in s čim manj porabljene energije.
Tudi I. Lesar in D. Rugelj (2012) izpostavita, da je tak odnos do konfliktov in njihovega razreševanja
ovira za vpeljevanje mediacije.

Dilema o primernosti uporabe mediacije se pojavi tudi v različnih primerih konfliktov. Eden izmed
takih je konflikt, kjer gre za izsiljevanja in nadlegovanja (ang. bullying). J. Prgić (2010) meni, da v
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takšnih primerih mediacija ni primerna, še posebej pa odsvetuje, da bi jo vodili vrstniki. Gre namreč
za razmerje med žrtvijo in nasilnežem, kjer je ravnovesje moči velikokrat popolnoma porušeno in se
žrtev ne more zagovarjati pred nasilnežem. V takšnih primerih je bolje, da se najprej ukrepa z
avtoritarnim pristopom odraslih. Kljub temu pa raziskava, ki jo je naredila H. Cremin (2011), kaže, da
učenci s pomočjo vrstniške mediacije rešujejo tudi nekatere primere »bullyinga«. To torej nakazuje,
da je primernost uporabe mediacije v veliki meri odvisna od situacije same. Kljub temu J. Prgić (2010)
zagovarja, da je uporaba mediacije neprimerna ob hujšem nasilju, zlorabi drog, spolnih zlorabah ipd.

R. Cohen (2012) izpostavi pomislek, da mladi ne morejo biti tako uspešni mediatorji kot odrasli. Tudi
I. Lesar in D. Rugelj (2012, str. 58) se sprašujeta » ali so učenci v osnovni šoli sposobni vodenja tako
kompleksnega in zahtevnega procesa?« Ob tem pomisleku se torej pojavi vprašanje, kakšne sploh
morajo biti razvojno psihološke značilnosti otrok, da lahko sodelujejo v procesu mediacije in da lahko
postanejo vrstniški mediatorji?

3.8.

Razvojno psihološke značilnosti mediantov in mediatorjev

Da učenci lahko sodelujejo v procesu mediacije in da lahko postanejo vrstniški mediatorji, morajo
doseči neko stopnjo zrelosti. Njihovo mišljenje in dojemanje sveta mora biti dovolj razvito, da lahko
razumejo sebe in tudi druge. V tem podpoglavju si bomo pogledali, kakšne morajo biti razvojno
psihološke značilnosti otrok, da se lahko vključijo v proces mediacije.
3.8.1.

Značilnosti mediantov

Mediacija je metoda za konstruktivno reševanje konfliktov, oz. sporov ali problemov. »Vsakršno
trenje, nesporazum, nesoglasje… spodbuja pri človeku čustva.« (Točaj, 2008, str. 14) To pomeni, da
se vsak posameznik na konflikt odzove z neko čustveno reakcijo. Če razumemo svoja čustva,
poznamo vzroke za njihov nastanek in imamo dovolj razvite govorno-jezikovne spretnosti, da znamo
to ubesediti, lahko definiramo problem. Lahko torej določimo, kaj nas je pripeljalo do konflikta in
zakaj, to pa je bistvo mediacije. Medianti morajo torej imeti kontrolo nad svojimi čustvi, sposobnost
uvida v izvor čustev in dovolj dobre govorno-jezikovne spretnosti za ubeseditev problema. Prav tako
morajo medianti imeti dovolj razvit občutek za soljudi ter empatijo, da lahko razumejo tudi čustva
drugih in se lahko postavijo v njihov položaj. Ker gre za mirno pot reševanja konfliktov, morajo
medianti torej biti sposobni nadzirati in uravnavati svoja čustva, poslušati sogovornika in ga slišati.

Da bi ugotovili, kdaj se pri otrocih začnejo razvijati vse te spretnosti in sposobnosti, se moramo
poglobiti v nekatera področja razvojne psihologije. Pogledali si bomo, kako poteka razvoj otrok na
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kognitivnem, čustvenem, socialnem in govornem področju in izpostavili pomembne mejnike, ko
otroci dosežejo potrebno stopnjo zrelosti, da lahko sodelujejo v procesu mediacije.
3.8.2.

Psihološki razvoj otrok

Čustveni razvoj pri otroku poteka postopoma. Prvotno je nediferencirano čustveno vzburjenje, iz
katerega se potem najprej razvijejo enostavna in kasneje kompleksna čustva. Razvoj poteka tako
preko zorenja, kot tudi preko učenja. Že v prvem letu starosti otroci začnejo razlikovati med
različnimi čustvenimi stanji in znajo posnemati različne enostavne čustvene izraze. V drugem letu
starosti se malčki učijo pravil izražanja čustev (kdaj, kje, kako) z opazovanjem in posnemanjem ter
tudi tako, da jim starši podajajo ustna navodila. »Do tretjega leta starosti … počasi napredujejo v
inhibiciji svojih čustvenih izrazov.« (Zupančič, 2004a, str. 237, 238) Pri štirih letih otroci že
prepoznavajo in razumejo čustva tako pri sebi kot tudi pri drugih. Prav tako so že zmožni nadzorovati
svoja čustva. Razvije se torej razumevanje čustev in počutja, otroci pa že dovolj razvijejo
komunikacijo (tvorijo cele stavke), da lahko svoja čustva tudi opisujejo.

Razvoj moralnega mišljenja je moč pri otrocih opaziti že po koncu prvega leta, jasno opazne znake pa
zasledimo v drugem letu starosti (simpatija, egocentrična empatija, empatija v odnosu na stanje
druge osebe). Takrat se razvije tudi občutek krivde (Zupančič, 2004b). Pojav empatije je po Piagetovi
teoriji socialnega razvoja »mogoč le ob zadostni razvitosti perspektive oziroma decentracije, ki
omogoča neegocentrično mišljenje« (Lamovec, 1988, str. 309). To zajema sposobnost določiti čustva
drugih takrat, ko se ta razlikujejo od naših in tako se povezujeta kognitivni in emocionalni vidik
empatije. Empatija torej vključuje »prepoznavanje občutkov v sebi in v drugih, vživljanje v položaj
drugega, pozorno poslušanje drugih« in »spoštovanje različnosti.« (Panju, 2010, str. 61) Martin L.
Hoffman, ki »definira empatijo kot pozitivni emocionalni odziv na (krizo) situacijo drugega človeka«
(Nastran Ule, 2000, str. 251), je določil stopnje razvoja empatije. Prvo fazo imenujemo globalna
empatija (Peček Čuk in Lesar, 2009) in M. L. Hoffman pravi, da »na zgodnji stopnji razvoja, ko otrok še
ne loči med seboj in drugimi, doživlja trpljenje drugega kot svoje lastno trpljenje.« (Lamovec, 1988,
str. 315) Npr. že dojenček začne kričati, ko sliši kričanje drugega otroka. Temu pojavu pravimo
»čustvena nalezljivost«. Drugo fazo imenujemo egocentrična empatija, saj se na nek način že kaže
težnja po prosocialnem vedenju, vendar pa je otrokovo ravnanje usmerjeno v potešitev lastne stiske.
Otrok takrat namreč še ni zmožen zavzeti perspektive drugega (Peček Čuk in Lesar, 2009). Na tretji
stopnji, ki jo imenujemo tudi kvaziegocentrična faza, otrok že razume, da stisko doživlja druga oseba,
»vendar način pomoči oz. tolažbe, ki jo namenja trpečemu, še vedno ustreza njegovim potrebam«.
(Peček Čuk in Lesar, 2009, str 103) Otrok namreč ne razume, da druga oseba morda potrebuje
drugačno tolažbo, kot on sam. V zadnji fazi t.i. prave empatije pa se otrok zaveda tudi različnih
16

načinov tolaženja in nudenja pomoči. Takrat se je torej otrok sposoben vživeti v položaj drugega,
prepozna lahko njegove potrebe in pričakovanja (Peček Čuk in Lesar, 2009). Izvedenih je bilo več
raziskav, v katerih so se spraševali, kdaj otroci preidejo iz egocentričnega mišljenja in usvojijo
sposobnost zavzemanja perspektive drugega. Nekatere so pokazale, da so otroci že v drugem letu
starosti zmožni zavzeti perspektivo drugega, druge pa za kritično obdobje določajo starost med 4 in 5
let (Marjanovič Umek, 2004). Vendar pa tudi M. Zupančič (2004b) navaja, da malčki že v drugem letu
starosti želijo pomagati osebi v stiski in tudi sami izražajo znake distresa. »Med drugim in tretjim
letom se tak simpatični distres diferencira v sposobnost vživljanja v čustveni položaj druge osebe.«
(Zupančič, 2004b, str. 274)

Približno pri dveh letih začnejo otroci razlikovati med sabo in med drugimi ljudmi, tako, da sebe
prepoznajo po videzu ter uporabljajo svoje ime ali zaimek. Njihove sposobnosti ločevanja med seboj
in drugimi se kažejo tudi v posesivnosti do predmetov oz. stvari, za katere menijo, da so njihove.
»Močno zavedanje sebe in težnja po uveljavljanju lastnih potreb, želja, zamisli vodi po eni strani do
prvih nestrinjanj z odraslimi in drugimi otroki, ki se lahko stopnjujejo v začasno negativistično vedenje
(ne bom, nočem), po drugi strani pa spodbuja razvoj različnih čustveno-socialnih spretnosti, kot so
empatija, prosocialno vedenje in igra posnemanja.« (Zupančič, 2004b, str. 271) V zgodnjem otroštvu
(od 3 do 6 let) imajo otroci vedno več socialnih interakcij s svojimi vrstniki in vedno manj z odraslimi.
Zaradi večjega števila stikov, se poveča tudi število različnih situacij in konfliktov. Otrok preko tega
razvija svoje sposobnosti komunikacije in skupinskega reševanja problemov. Način reševanja
problemov tako preide iz fizičnega na verbalno, po 4. letu starosti že več kot polovica otrok zna
konflikte rešiti s pogovorom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004a). To torej pomeni, da imajo otroci
po 4. letu starosti že dovolj razvite čustvene, moralne in spoznavne sposobnosti, da lahko za
reševanje konfliktov uporabimo mediacijo. Takega mnenja je tudi avtor J. Prigić (2012), ki v knjigi
Mediacija za otroke opisuje načine uvajanja mediacije že v vrtcu, po 4. letu starosti otrok. Ker pa se
majhni otroci še ne zavedajo dimenzije časa in zaporedja dogodkov, mora biti mediacija izvedena
takoj po konfliktu. Otroci sicer hitro pozabijo, kaj točno se je dogajalo (Točaj, 2008).

V srednjem in poznem otroštvu se čustveni razvoj skupaj z razvojem socialnih in spoznavnih
sposobnosti razvija do te mere, da »otrokom omogoča vse boljše zavedanje, razumevanje in
razlaganje lastnih čustev in čustev drugih ter vse učinkovitejše nadzorovanje doživljanja in izražanja
čustev.« (Fekonja in Kavčič, 2004, str. 428) Prav tako imajo šolski otroci drugačen pogled na čustva, ki
jih sprožajo nemoralna dejanja. Ne občutijo več strahu pred kaznijo, ampak sram in krivdo zaradi
dejanja. Prav tako se zavedajo tudi družbenega vpliva; ni jih sram samo zaradi dejanja, ampak tudi
zaradi pričakovanj družbe. Svoja dejanja otroci začnejo vrednotiti z vidika moralnih standardov.
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Otroci zaradi tega napredka v razvoju potrebujejo vse manj podpore in spodbud pri reševanju
konfliktov na konstruktiven način.
3.8.3.

Kriteriji za izbiro vrstniških mediatorjev

J. Prgić (2010) pravi, da morajo imeti vrstniški mediatorji dobro razvito medosebno oz.
interpersonalno inteligentnost. Po Gardnerjevi teoriji inteligentnosti je to ena izmed vrst, ki človeku
omogoča, da je dovzeten za razpoloženja drugih, zna poslušati, da ga zanima, kako drugi čutijo in
razmišljajo in da je pripravljen priskočiti na pomoč tistim, ki so v težavah. Posamezniki z bolj razvito
medosebno inteligentnostjo se radi vključujejo v skupine in sodelujejo z drugimi, radi delajo z
mladimi ter radi poučujejo in usposabljajo druge. Prav tako je pomembno, da ima mediator razvito
tudi avtorefleksivno – znotrajosebno inteligentnost. Ta omogoča lažjo metakognicijo, ko razumemo
sebe, pa lažje razumemo tudi druge. Ker pa se vse inteligentnosti med seboj tesno povezujejo, so
pomembne tudi ostale (predvsem jezikovna in tudi matematično logična) (Prgić, 2010). Vrstniški
mediatorji morajo torej imeti dobro razvite socialne veščine in komunikacijske spretnosti, imeti
morajo smisel za delo z ljudmi in občutek za sočloveka, prav tako morajo biti vajeni javnega
nastopanja in izpostavljanja.

Če smo ugotovili, da lahko že otroci od četrtega leta naprej rešujejo svoje konflikte preko mediacije,
se zdaj pojavi vprašanje, pri približno koliko letih se dovolj razvijejo spretnosti otrok, da lahko
postanejo vrstniški mediatorji. Avtor J. Prgić (2011) pravi, da je priporočljiva starost za usposabljanje
vrstniških mediatorjev od devetega leta naprej. Zakaj pa ravno od devetega leta? Katere so tiste
ključne spretnosti, ki se takrat razvijejo?

Mediator »posluša, povzema, parafrazira in preverja razumevanje.« (Prgić, 2010, str. 57) Te naloge
zahtevajo dovolj razvite miselne procese in govor pri posamezniku. Iz učnega načrta za slovenščino v
redni osnovni šoli (Poznanovič Jezeršek idr., 2011) je razvidno, da se te veščine od otrok zahtevajo v
četrtem razredu. Nekaj že tudi v prvem triletju šolanja, vendar pa se samostojnega ustnega
obnavljanja in povzemanja, govornega nastopanja, učinkovitega dvogovornega in enogovornega
sporazumevanja, sklepanja in argumentiranega vrednotenja učijo šele v četrtem razredu. Tudi v
razvojni psihologij (Marjanovič Umek in Svetina, 2004) avtorji ugotavljajo, da se v prvih dveh triletjih
šolanja pri učencih razvijejo komunikacijske sposobnosti, ki jih mediator potrebuje za vodenje
mediacije. V obdobju srednjega in poznega otroštva (od šestega leta do začetka pubertete) je namreč
vse več besed, ki jih otroci uporabljajo za opisovanje čustev in miselnih procesov, prav tako pa
začnejo uporabljati več primerjav in prispodob. Otroci v tem obdobju uporabljajo več sestavljenih in
celovitih stavkov, razumejo pa tudi stavke z zapleteno konstrukcijo. »Z vidika pragmatične rabe
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govora sta … v ospredju konverzacija in sposobnost pripovedovanja.« (Marjanovič Umek in Svetina,
2004, str. 408) Pripovedovanje zgodbe je zelo celovito, otroci pa vpletajo tudi osebne izkušnje ter
opisujejo značaj, mišljenje in čustvovanje oseb. Otroci so že sposobni smiselno povezovati motive ter
vzroke in posledice (Marjanovič Umek in Svetina, 2004).

Želela sem raziskati tudi razvoj miselnih procesov pri otrocih. Lahko bi se morda oprli na Piagetovo
teorijo spoznavnega razvoja, ki razvoj miselnih procesov pri otroku deli na štiri stopnje. Prva je
zaznavno-gibalna stopnja (0-2 let), sledi predoperativna stopnja (od 2 do 6-7 let), kjer gre za
egocentrično komunikacijo, naslednja je konkretno operativna stopnja (od 6-7 let do 11-12 let), kjer
»otrok razvije logične strukture, ki mu na ravni miselnih operacij omogočajo reševanje nalog, kot so
konzervacija, razredna inkluzija, razumevanje pojmov časa, prostora… .« (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2004b, str. 44) Zadnja stopnja je formalno operativna stopnja (od 11-12 do 15 let),
na njej pa »miselne operacije niso več omejene s konkretnimi predmeti – mladostniki razmišljajo
abstraktno in hipotetično v kontekstu jezikovnega in logičnega sistema.« (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2004b, str. 44). Če se opremo na njegove ugotovitve, bi lahko rekli, da je otrok sposoben
biti mediator šele na zadnji stopnji razvoja, saj takrat začne razmišljati abstraktno. Vendar pa so
nekatere raziskave pokazale, da tudi če mladostnik doseže formalno logično mišljenje, ga ne
uporablja vedno (npr. pri reševanju vsakdanjih življenjskih problemov). V realnih življenjskih
situacijah lahko raba formalno operativnih operacij celo ovira posameznika pri učinkovitosti. Po teh
ugotovitvah bi lahko sklepali, da so otroci že prej sposobni določenih miselnih procesov, ki jim
omogočajo vodenje mediacije. Pomembna pa je še ena ugotovitev in sicer, da je v Piagetovi teoriji
razvoj mišljenja reduciran »zgolj na logično-matematično in znanstveno mišljenje.« (Zupančič in
Svetina, 2004, str. 543) To mu očitajo nekateri drugi avtorji, saj sta po njihovem mnenju to le dve
posebni vrsti mišljenja. Če se torej opremo na njihovo kritiko, ugotovimo, da Piaget v svoji razlagi
spoznavnega razvoja ne zajema drugih vrst mišljenja, ki zajemajo otrokove zmožnosti povzemanja,
iskanja bistva, parafraziranja ipd. Zaradi tega bi težko določili, na kateri izmed stopenj so otrokovi
miselni procesi dovolj razviti za vodenje mediacije.

Z drugačnim pogledom na mišljenje se je ukvarjal Bloom. V njegovi kognitivni taksonomiji najdemo
šest ravni mišljenja, ki prehajajo od najenostavnejšega načina mišljenja, do bolj kompleksnih. 4. in 5.
raven mišljenja, to sta analiza in sinteza. Ti dve lahko predstavljata ključne spretnosti, ki jih potrebuje
mediator za vodenje mediacije. Pri analizi gre namreč za razstavljanje sporočil (npr. mediantovega
opisa problema). Otroci, ki dosežejo to stopnjo, so sposobni razlikovati dejstva od osebnih mnenj,
bistvo od manj bistvenega, otroci znajo razlikovati posamezne podatke, elemente in glavne teze. Pri
sintezi pa gre za povezovanje posameznih elementov in delov v novo celoto (npr. povzemanje
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mediantovega pogleda na problem). Otroci so sposobni oblikovanja hipotez, sporočil, čustev in
izkušenj. Na tej stopnji sta bistveni učenčeva samostojnost in ustvarjalnost (Marentič Požarnik, 1995).
Vendar pa ta taksonomija ne določa starosti otrok, pri kateri bi naj dosegli določeno raven mišljenja.
Sklepamo pa lahko, da so otroci od devetega leta naprej že sposobni sinteze in analize, saj se
približno do takrat dovolj psihološko razvijejo, da so zmožni vodenja vrstniške mediacije.

Kot so pokazale raziskave v tujini in pri nas (Lesar in Rugelj, 2012), se mediacija in vrstniška mediacija
že uspešno uporabljata v vse več rednih osnovnih šolah. Prikazali smo, zakaj so otroci v rednih
osnovnih šolah že sposobni sodelovati v mediaciji in jo celo voditi. Glavno vprašanje tega
diplomskega dela pa je, ali lahko tudi z učenci na osnovnih šolah s prilagojenim programom z nižjim
izobrazbenim standardom (OŠPP z NIS) uporabljamo mediacijo za reševanje konfliktov in ali lahko
izvajamo tudi vrstniško mediacijo.
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4. OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM
STANDARDOM
Najprej si bomo pogledali, kaj sploh je osnovna šola s prilagojenim programom oz. kateri otroci jo
obiskujejo. V Sloveniji namreč ločimo devet skupin otrok s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v
duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Glede na njihove zmožnosti skupina strokovnjakov (strokovna komisija) predlaga usmeritev v
primeren program vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS 58/2011).

5. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (Ur.l.RS 58/2011) določa
programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji.
»Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po:
– programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
– prilagojenem programu za predšolske otroke,
– vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
– prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom,
– prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,
– posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju in drugih posebnih programih (v nadaljevanju posebni program vzgoje in izobraževanja),
– vzgojnih programih.«

V drugi točki 6. člena je zapisano, da se v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom vključi otroke, ki »glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne
morejo

doseči

izobrazbenega

standarda

po

izobraževalnem

programu

osnovnošolskega

izobraževanja.« (Ur.l.RS 58/2011) To so torej otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju (LMDR) .
Poseben program vzgoje in izobraževanja pa je namenjen otrokom z zmernimi, težjimi in težkimi
motnjami v duševnem razvoju.

Zanima nas torej, ali so otroci z LMDR zmožni sodelovati v procesu mediacije in če so njihove
sposobnosti dovolj razvite za vodenje le te. Na podoben način, kot v prejšnjem poglavju, bomo tudi
za otroke z LMDR raziskali njihov psihološki razvoj in skušali odgovoriti na zgornje vprašanje.
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4.1.

Psihološki razvoj otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju

Strokovnjaki obravnavajo motnje v duševnem razvoju skozi različne vidike in kriterije, zato je težko
določiti le eno definicijo, ki bi zajela vse značilnosti oseb z MDR (Colnerič in Zupančič, 2005).
Po definiciji American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) iz leta 2010
so za motnje v duševnem razvoju značilne pomembne omejitve na posameznikovem intelektualnem
funkcioniranju in na področju prilagojenega vedenja, ki se pojavijo pred 18. letom starosti.
Intelektualno funkcioniranje (inteligentnost) se nanaša na sposobnost učenja, razmišljanja, reševanja
problemov in na druga področja intelektualnega delovanja. Omejitve v prilagojenem vedenju se
odražajo na področju konceptualnih (pojmovnih), socialnih in praktičnih veščin (»Definicija motenj v
duševnem razvoju«, 2013).

V strokovnem dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev (2013, str. 1) so
otroci z motnjami v duševnem razvoju opredeljeni kot osebe, ki » imajo znižano splošno ali specifično
raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem
področju ter pomanjkanje veščin, kar vse se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko
starostjo.« Inteligentnostni količnik (IQ) naj bi pri teh otrocih znašal med 50 in 70 (Colnerič in
Zupančič, 2005).

Otroci z LMDR imajo znižane sposobnosti za učenje. S pomočjo prilagoditev, lahko v šoli dosežejo
temeljna šolska znanja, ki pa ne omogočajo doseganja minimalnih standardov znanja, ki so določeni v
programu redne osnovne šole. Dosežejo lahko standarde, ki so določeni v prilagojenih programih
vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom. Če je šolanje teh otrok ustrezno, se lahko
usposobijo »za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.« (»Kriteriji za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev«, 2013, str. 1) Večina otrok dobro usvoji vse veščine skrbi
zase, težave jim ponavadi predstavljajo veščine branja, pisanja in matematike. Razvoj otrok z LMDR je
dedno pogojen, v veliki meri pa nanj vpliva tudi okolje. Sposobnosti in spretnosti otrok se zato lahko
na različnih področjih zelo razlikujejo. O samem psihološkem razvoju najdemo v literaturi predvsem
starejše vire. Ti v večini posplošujejo značilnosti na celotno populacijo, prav tako pa psihološki razvoj
oseb z LMDR ni tako podrobno opisan, kot razvoj otrok brez posebnih potreb. Novejših virov ali
raziskav na tem področju primanjkuje, težko pa je do njih tudi dostopati.

V primerjavi z vrstniki je osnovna značilnost otrok z LMDR zaostanek v spoznavnem razvoju. Zaradi
nižjih intelektualnih sposobnosti imajo slabše razvito mišljenje. Raziskave so pokazale, da je njihovo
zaostajanja za učenci brez motenj večje na verbalnih kot na neverbalnih testih. Procesa analize in
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sinteze sta slabše razvita. Ponavadi učenci ne znajo uvideti zveze med posameznimi deli in jih tudi ne
znajo razvrstiti, zdijo se jim enaki in ne znajo določiti bistvenih od nebistvenih delov. »Težko preidejo
od nepopolne in napačne analize k popolnejši in točnejši« ter pogosto »ne znajo uporabiti že
pridobljenega znanja.« (Novljan, 1997, str. 30) Tudi njihove sposobnosti pomnjenja so glede na
obseg in trajanje lahko slabše razvite. Njihove možnosti samostojnega in smiselnega obnavljanja so
bolj ali manj omejene, prav tako imajo pogosto kratkotrajno pozornost (Novljan, 1997).

Zaostanek v govornem razvoju pri otrocih z LMDR je posledica nižjega inteligentnostnega količnika. V
primerjavi z otroki s povprečnimi intelektualnimi sposobnostmi, otroci z LMDR počasneje razločujejo
in usvajajo izgovarjavo posameznih glasov ter besed, imajo skromnejši besednjak, prav tako pa njihov
govor pogosteje spremljajo govorne in jezikovne motnje. Njihov govor je pogosto vsebinsko
siromašen, otroci v prvem razredu tvorijo preproste, enozložne stavke, velikokrat so stavki nesmiselni
oz. nelogični. Približno do četrtega razreda se naučijo tvoriti gramatično pravilne stavke.
Dialoški govor je pri otrocih z LMDR znatno slabši, kot pri otrocih v rednih osnovnih šolah.
Sodelovanje v dialogu namreč zahteva razumevanje sogovornika in sposobnost oblikovanja smiselnih
odgovorov, kar pa je za učence v prvih razredih OŠPP precej težka naloga. Zaradi tega otroci pogosto
ne odgovarjajo na vprašanja ali se ne vključijo v dialog, prav tako ponavadi tudi ne dajo pobude za
komunikacijo. V predšolskem obdobju se govor otrok z LMDR običajno navezuje le na trenutno
dogajanje v okolici oz. na trenutno situacijo. Od prvega razreda naprej se otroci postopno učijo tvoriti
dialoge tudi o drugih, ne samo o trenutnih situacijah (Đorđević, 1982).

Na razvoj čustev pri otrocih z LMDR ima velik vpliv okolje. Ti otroci potrebujejo veliko več časa za
učenje uravnavanja in nadzorovanja čustev ter za učenje primernega odzivanja na čustvene reakcije.
V predšolskem obdobju so njihova čustva spontana in labilna (Novljan, 1997). V času adolescence je
pri njih moč opaziti porast čustvenih odzivov na okolje. Ta se pojavi predvsem zaradi novih situacij, s
katerimi se srečujejo adolescenti, zaradi socialnega prilagajanja nasprotnemu spolu, neuspehov v
šoli, kadar imajo adolescenti slabe odnose z družino ter okoljem in drugo. Ob primernem
izobraževanju se otroci z LMDR lahko naučijo kontrolirati svoja čustva, čeprav jim kognitivni
primanjkljaji to otežujejo. Ko je mladostnik sposoben nadzorovati svoja čustva, je emocionalno zrel.
Pomembno pa je, da osebe z LMDR pridobijo znanja in veščine za prilagajanje v različnih situacijah
(Đorđević, 1982).

Tudi v socialnem razvoju lahko otroci z LMDR zaostajajo za svojimi vrstniki s povprečnimi
intelektualnimi sposobnostmi. Sicer poteka njihov socialni razvoj preko istih faz, vendar velikokrat
počasneje in z določenimi značilnostmi. V prvih petih mesecih otroci z LMDR reagirajo na glasove,
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šume in zvoke iz okolja. Po osmem mesecu pričnejo razlikovati ljudi od predmetov. Ker ponavadi
zaostajajo v senzo-motoričnem in govorno-kognitivnem razvoju, jim to otežuje navezovanje socialnih
stikov. Med drugim in tretjim letom starosti, otroci z LMDR navezujejo vedno več stikov z odraslimi in
otroki v okolju. Njihove reakcije na konflikte so pogosto impulzivne in agresivne. Prav tako se lahko
pojavlja odstopajoče vedenje zaradi nerazumevanja njihovih težav (Đorđević, 1982). Težave z
razumevanjem sebe in s samokontrolo imajo tudi zaradi počasnejšega in ne dokončnega razvoja ega.
Prav tako imajo težave tudi z razumevanjem svoje okolice in izpolnjevanjem njenih zahtev (Novljan,
1997). Kljub temu pa v času odraščanja otroci z LMDR navezujejo vedno več stikov z okoljem in v času
adolescence se zelo navežejo na vrstnike. Iz egocentričnosti preidejo v vse večje zavedanje in
upoštevanje drugih, njihovih pravic in želja (Đorđević, 1982).

4.2.

Možnost uporabe mediacije v OŠPP z NIS

Da bi lažje razumeli, kdaj učenci z LMDR usvojijo veščine potrebne za konstruktivno razreševanje
konfliktov, sem pregledala Učni načrt za Slovenščino v OŠPP z NIS (Križaj Ortar, Bešter, Kordigel,
Saksida in Mohor, 2013). V prvem triletju učenci začnejo usvajati temeljna načela dialoškega
sporazumevanja, bogatijo besedni zaklad, razvijajo zmožnost logičnega mišljenja in razvijajo
zmožnosti identifikacije s književnimi osebami. Šele v drugem triletju začnejo bolj samostojno
govorno nastopati, se pogovarjati v igri vlog in pripovedovati o dogodkih, ki so jih doživeli. V tem
obdobju se identificirajo s književnimi osebami, opisujejo čustvena stanja in iščejo motive za različna
dejanja književnih oseb. V tretjem triletju zasledimo, da se učenci učijo o pogajanju kot možnosti za
reševanje sporov. Učenci prepoznavajo čustva, ki so vpletena v pogovore in ugotavljajo njihov
pomen. V 7. razredu se pogovarjajo o človekovi potrebi po tem, da ga poslušamo in razumemo. V
tem obdobju se učijo tudi obnavljanja, v zadnjih dveh razredih skušajo prepoznati in izražati logična
razmerja med dejanji. Moramo pa opozoriti, da gre v učnem načrtu le za formalno zastavljene cilje,
zato obstaja možnost, da se učenci teh spretnosti naučijo že prej.

Če se opremo na ugotovitve iz učnega načrta in prej opisan psihološki razvoj otrok z LMDR,
ugotovimo, da se učenci na OŠPP z NIS res razlikujejo v razvoju od učencev na rednih OŠ. Ker je
poznavanje psihološkega razvoja otrok z LMDR manj podrobno, kot pri otrocih brez posebnih potreb,
je sklepanje o možnosti uporabe mediacije pri tej populaciji otrok težje. Ker pa vemo, da se mediacije
lahko začne uvajati že pri otrocih v vrtcu, lahko sklepamo, da je uporaba možna tudi v OŠPP z NIS. J.
Prgić (2011) je ob pomoči soavtoric P. Župevc in K. Kočevar napisal knjigo s primeri zgodb, s katerimi
otroke učimo postopka mediacije že od četrtega leta starosti naprej. Zgodbe iz živalskega sveta
pokrivajo različne teme, npr. »načini reševanja konfliktov, čustva, jaz sporočila, aktivno poslušanje,
mediacija«. (Prgić, 2011, str. X) Za vsako zgodbo oziroma določeno temo so pripravljene različne
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delavnice, ki jih lahko učitelji ali starši izvajajo z otroki v vrtcu ali prvih razredih OŠ, primerne pa so
tudi za otroke s posebnimi potrebami. Preko tega se otroci učijo »temeljnih komunikacijskih veščin, ki
pravzaprav sestavljajo mediacijske tehnike.« (Prgić, 2011, str. X)
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5. SKLEP
Zaradi vseh ugotovljeni prednosti in pozitivnih posledic šolske in vrstniške mediacije, se zdi smiselno
uvajati konstruktivno reševanje konfliktov tudi v OŠPP. Tudi v teh šolah učenci prihajajo v konflikte,
tako med seboj, kot tudi z učitelji in šolskimi delavci, zato bi bilo dobrodošlo, da tudi njih naučimo,
kako se s konflikti spopadati in jih uspešno razreševat. D. Đorđević (1982) velikokrat izpostavi, da se
otroci z LMDR kljub intelektualnim primanjkljajem lahko ob spodbudnem družinskem in vzgojnoizobraževalnem okolju veliko naučijo in se socializirajo.

Glede na predpostavljene psihološke

značilnosti njihovega razvoja ugotovimo, da se lahko naučijo nadzirati in kontrolirati svoja čustva, da
razvijejo občutek za sočloveka in empatijo, ter da se njihove govorne in komunikacijske sposobnosti
dovolj razvijejo, da znajo opisati svoja čustva in želje. Iz te ugotovitve sklepamo, da lahko tudi učenci
z LMDR konflikte rešujejo na konstruktiven način s pomočjo mediacije. Je pa res, da se vse te
spretnosti razvijejo kasneje kot pri otrocih brez težav. Iz učnega načrta bi lahko sklepali, da učenci v
drugem triletju že usvojijo potrebne spretnosti za sodelovanje v mediaciji (opisujejo čustva, se
identificirajo z drugimi, dovolj razvijejo spretnosti komuniciranja), čeprav se o pogajanju in pomenu
čustev učijo šele v tretjem triletju. Zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na njihov razvoj, pa je težko
natančno določiti starost, pri kateri bi bili učenci z LMDR dovolj zreli za proces mediacije. Prav tako
nisem zasledila nobenih raziskav, ki bi potrdile moje ugotovitve. Za enkrat še ne vemo, ali v kateri
izmed OŠPP v Sloveniji ali specialnih šol v tujini izvajajo mediacijo z otroki z LMDR, zato težko
naredimo zaključek, da je tovrsten proces možno izvajati tudi v praksi. Tudi glede izvajanja vrstniške
mediacije v OŠPP nisem zasledila nobene raziskave, zato tudi na tem področju težko delamo
zaključke. Glede na to, da so njihovi miselni procesi slabše razviti, še posebej analiza in sinteza, ne
vemo, koliko so sposobni povzemanja, parafraziranja, iskanja bistva ter usmerjanja pogovora h
konstruktivnim rešitvam. Glede na učni načrt, bi lahko sklepali, da so učenci v zadnjih dveh razredih
OŠ morda že sposobni vodenja takega procesa. Takrat se naučijo prepoznavati čustva in njihov
pomen, ter v govornem izražanju toliko napredujejo, da že uporabljajo in razumejo logična razmerja
med dejanji. Vsekakor pa znova ne smemo pozabiti na razlike med posamezniki, tako v njihovem
razvoju, kot tudi v osebnostih, vsi otroci namreč niso primerni za vodenje mediacije.

Pri vpeljevanju šolske in vrstniške mediacije v OŠPP bi se najbrž ponovno srečali s številnimi
pomisleki. Moje osebno mnenje pa je, da če celotna šolska skupnost verjame v možnost izvajanja
mediacije pri otrocih z LMDR in v njene pozitivne posledice, lahko konstruktivno reševanje konfliktov
postane del tudi OŠPP. Potrebna sta le čas in volja, da se spremeni pogled na konflikte in na sposobni
oseb z LMDR.
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