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POVZETEK 

Ker je mediacija ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov, ki zelo intenzivno vstopa 

tudi v šolski prostor, se osrednji problem dela nanaša na to, kako se izvaja mediacija v 

osnovni šoli Rečica ob Savinji. Eden izmed bistvenih pogojev, da bi se lahko tovrstni 

programi v šoli uspešno uvajali in razvijali, so namreč temeljite evalvacije programov 

mediacije v šoli in raziskave o uspešnosti ter učinkih mediacije v šoli. Programi šolske in 

vrstniške mediacije so v svetu v zadnjih letih zelo narasli, raziskav in evalvacij tovrstnih 

programov pa je malo, kar velja tudi za Slovenijo. Zato je osrednji namen naloge evalvirati, 

katera teoretična izhodišča in priporočila učitelji šolski mediatorji ter učenci vrstniški 

mediatorji pri svojem delu upoštevajo, kako se njihovo pridobljeno znanje kaţe v šolskem 

kontekstu in kako vpliva program šolske/vrstniške mediacije na šolsko klimo. Ugotoviti 

ţelimo, kako uspešno se uvaja in izvaja vrstniška mediacija v OŠ Rečica ob Savinji ter ali je 

uvajanje vrstniške mediacije, ki je lahko celosten program šole, s pomočjo katerega učence 

učimo temeljnih komunikacijskih veščin in ki prinaša tudi izboljšanje šolske klime, seglo dlje 

od zgolj pomoči pri reševanju medosebnih sporov. S pomočjo kvalitativne metodologije, 

študija primera, je bilo analiziranih devet delno strukturiranih intervjujev z učitelji šolskimi 

mediatorji, učenci vrstniškimi mediatorji in starši učencev vrstniških mediatorjev. Rezultati 

analize kaţejo, da je mediacija v osnovni šoli Rečica ob Savinji prinesla vrsto pozitivnih 

posledic, in sicer vse od tega, da so se tako učitelji kot učenci, ki sodelujejo v programu 

mediacije, priučili tehnik nenasilne komunikacije, izboljšali svoje veščine konstruktivnega 

reševanja konfliktov in začeli prenašati pridobljeno znanje tudi izven šolskega konteksta, pa 

do izboljšane šolske klime ter boljših medosebnih odnosov. Poleg tega se je v raziskavi 

pokazalo, da je potrebno še več časa usmeriti v to, da se program mediacije čim bolj razširi 

med vse učitelje in učence ter se s tem poveča verjetnost za dolgoročni obstoj ter razvoj 

mediacije v šoli, kjer je potekala ta raziskava. Pomembna pridobitev te naloge pa so tudi 

odkrite pomanjkljivosti programa mediacije v raziskovani šoli, ki so predvsem pomanjkanje 

več spremljav in evalvacij programa mediacije ter širjenje mediacije med čim več 

uporabnikov šole, s čimer bi lahko šola bolj celovito vključevala vse učence v ta program ne 

glede na to, koliko imajo razvite socialne veščine in kakšen šolski uspeh imajo. To predstavlja 

pri izvajanju mediacije ter tudi pri nadaljnjem raziskovanju tega področja dodatne izzive. 

 

KLJUČNE BESEDE: Šolska mediacija, vrstniška mediacija, konflikt, učenci, učitelji  
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ABSTRACT 

Since mediation is an alternative form of conflict resolution, which is increasingly employed 

at schools, the thesis is primarily focused on the mediation process at the Rečica ob Savinji 

elementary school. One key precondition for successful implementation and development of 

such programs at schools are thorough evaluation of school mediation programs and research 

on performance and effects thereof. School and peer mediation programs have mushroomed 

across the world in recent years; however, research and evaluation of such programs remain 

scarce, and this applies to Slovenia as well. Therefore, it is the main purpose of the thesis to 

evaluate which theoretical starting points and recommendations are observed by teachers who 

are school mediators and students who are peer mediators; how the knowledge they have 

acquired is manifest in the context of the school; and how the school/peer mediation program 

affects the general climate at the school. The thesis looks to evaluate the success of 

implementation and progress of peer mediation at the Rečica of Savinji elementary school and 

to determine whether the introduction of peer mediation, which can be a comprehensive 

school program that helps the educators to teach the students fundamental communication 

skills and which improves the school climate, has gone beyond mere help in resolving 

disputes between individuals. Qualitative methodology of case study is employed to analyze 

nine partially structured interviews with teachers/school mediators, students/peer mediators, 

and parents of students/peer mediators. According to the results of the analysis, mediation at 

the Rečica ob Savinji elementary school has brought about a number of positive results: both 

teachers and students involved in the mediation programs have learned the techniques of non-

violent communication; they have improved their constructive conflict resolution skills; they 

have started to transfer the knowledge they have acquired beyond the context of the school; 

school climate has improved; and personal relationships have improved. Moreover, research 

has shown that more time and effort should be invested to extend the mediation program as 

widely as possible to include all teachers and students and to thus increase the probability of 

long-term existence and development of mediation at the school where the study took place. 

The thesis also offers important insight by identifying the shortcomings of the mediation 

program at the school at hand, especially the lack of monitoring and program evaluation, and 

inadequate propagation of mediation to as many users at the school, which would allow the 

school to include all students into the program more comprehensively, regardless of the 

development level of their social skills and their school performance. This poses additional 

challenges in conducting mediation and in further research of the area. 

 

KEYWORDS: school mediation, peer mediation, conflict, students, teachers  
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1 UVOD 

Konflikt je izraţeno nasprotovanje med vsaj dvema posameznikoma oz. stranema z 

nezdruţljivimi cilji in je normalen del ţivljenja, zato morajo ljudje konflikte najprej dojemati 

kot nekaj pozitivnega, da bi jih lahko konstruktivno obvladovali in razreševali, saj so konflikti 

temelj osebne spremembe in spremembe v odnosih. Brez konflikta ne more priti do 

spremembe, prav tako pa uspešno razrešeni konflikti pozitivno prispevajo k osebni rasti in 

učenju. Tisto, kar dela konflikt pozitiven ali negativen, je način, na katerega se ljudje soočajo 

z njim. Ker je zgodovina človeštva zgodovina vojn in nasilja, je danes, ko so ljudje različnih 

ras, nacionalnosti, kulturnih ozadij, prepričanj, vrednot itd. pogosteje v interakciji kot kdajkoli 

prej, obvladovanje ustreznih komunikacijskih veščin še toliko bolj pomembno (Cohen, 2005). 

Tako kot je konflikt sestavni del druţbe, je tudi sestavni del ţivljenja v šoli. Zato je nujno, da 

se učenci naučijo, kako deluje skupina, da se učijo o naravi konflikta in kako ga konstruktivno 

obvladovati. Veščine konstruktivnega obvladovanja konfliktov so namreč v sodobnem svetu 

ključnega pomena za našo prihodnost. 

Eden izmed načinov, kako učence učiti konstruktivnega reševanja konfliktov, je tudi šolska 

oz. vrstniška mediacija. Mediacija je en izmed načinov alternativnega reševanja sporov in je 

proces, v katerem udeleţenci spora ob pomoči nevtralne osebe v pogovoru izpostavijo sporna 

vprašanja z namenom iskanja moţnosti, ocenjevanja alternativ in oblikovanja dogovora, ki bo 

sporazumen in bo zadovoljil potrebe vseh udeleţencev. Mediacijo lahko v širšem smislu 

gledamo tudi kot teorijo o vlogi konflikta v druţbi, o pomembnosti sodelovanja, 

enakovrednosti in reševanja problemov ter sprejemanju odločitev na način, pri katerem 

udeleţenci sami pridejo do zanje ustreznih rešitev.  

Ko govorimo o šolski/vrstniški mediaciji, pa ne govorimo samo o procesu pogovora, v 

katerem nevtralna stran pomaga sprtim udeleţencem, da pridejo do sporazuma, ampak 

govorimo o vzgojno-izobraţevalnem programu, preko katerega se učenci učijo temeljnih 

komunikacijskih in ţivljenjskih veščin. Mediacija v šoli omogoča udeleţencem v sporu, da 

rešujejo svoj konflikt v varnem in nekaznovalnem (ang. nonpunitive) okolju s pomočjo 

učinkovite komunikacije ter veščin kreativnega mišljenja. Cohen (2005) in Kaplan (2002a) 

navajata, da tako šolska kot vrstniška mediacija ustvarjata šolsko klimo, ki podpira ter razvija 

medsebojno sodelovanje, razumevanje za različnost med ljudmi, skrb za druge in občutek za 

pravičnost. Mediacija je proces, skozi katerega se učenci učijo konstruktivno reševati 
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konflikte, tudi, kadar so sami vpleteni v njih. Obenem mediacija ponuja tudi drugim 

uporabnikom šole moţnost pomoči pri reševanju konfliktov. S tem ko postavlja učence v 

drugo perspektivo, jih motivira, da se udeleţujejo šolske in vrstniške mediacije, saj jih 

opolnomoča s tem, ko le-ti prevzamejo odgovornost za razreševanje svojih sporov sami. Ob 

tem omogoča hitro intervencijo, še preden se konflikti razrastejo in preidejo celo v nasilje. Z 

znanjem konstruktivnega obvladovanja konfliktov se učenci opolnomočijo, da sami 

odgovorno rešujejo svoje konflikte brez intervencije odraslih. Rezultat tega je učinkovito 

sprejemanje odločitev, kar je pomembna ţivljenjska veščina, prav tako pa se s programi 

šolske/vrstniške mediacije zmanjša nasilje v šoli, učitelji imajo več časa za poučevanje, med 

učenci pa se razvija ugodna skupinska klima. Prav tako ima vrstniška mediacija pozitiven 

vpliv na samozavest pri učencih, ki so vključeni v ta program. Učenci se preko veščin 

aktivnega poslušanja, prepoznavanja čustev in povzemanja naučijo, da so lahko del rešitve in 

ne del problema. Naučijo se videti neko situacijo tudi z drugega zornega kota in razumejo 

čustva vseh vpletenih strani v konfliktu. Učenci razvijajo in utrdijo svoje socialne veščine, kar 

prenašajo tudi izven šole, v svoje vsakdanje ţivljenje in v odnose s svojimi druţinskimi člani. 

Kolan (1999) navaja, da je ta prenos znanja in veščin iz šole v njihovo zasebno okolje še kako 

pomemben. 

V Sloveniji se je o mediaciji v šoli začelo širše govoriti predvsem z uvedbo priporočil za 

vzgojni načrt v osnovnih šolah (Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega 

načrta osnovne šole, 2008). Šolska oz. vrstniška mediacija je bila tako v tujini kot v Sloveniji 

vpeljana kot strategija, ki bi učila učence, kako se naj konstruktivno spopadajo s konflikti, še 

preden bi ti prerasli v nasilje. Razlog uvajanja mediacije v šoli pa je predvsem v tem, da ima 

številne prednosti, kot so: učenje komunikacijskih veščin, učenje aktivnega poslušanja, 

razvijanje intrapersonalnih veščin z izraţanjem čustev na pozitiven in miren način, poleg tega 

se učenci učijo konstruktivnega obvladovanja konfliktov, pri čemer lahko pridobljene 

ţivljenjske veščine uporabljajo kot vrstniški mediatorji ali v svojem vsakdanjem ţivljenju, ko 

so sami vpleteni v neko konfliktno situacijo. Pomembna prednost programa je tudi to, da 

učenci spoznavajo, kako so sami odgovorni za svoje vedenje. Če so sami vpleteni v konflikt, 

je predvsem na njih, da ga razrešijo – včasih s pomočjo mediatorja, včasih pa sami. Dodatno 

vrednost programu mediacije v šoli zagotovo prinaša poleg šolske mediacije vrstniška 

mediacija, pri kateri učenci, usposobljeni vrstniški mediatorji, pomagajo pri reševanju 

konfliktov svojim vrstnikom. Tako se imajo učenci moţnost pogovarjati s svojimi sovrstniki, 

kar je zanje marsikdaj nekaj povsem novega in ima to moč, da sprejmejo konstruktiven 
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pogovor o problemih kot nekaj povsem normalnega, še posebej, če njihovi vrstniki zanje 

demonstrirajo zrel pristop h konstruktivnemu reševanju konfliktov. Vrednost mediacije torej 

ni le v reševanju konfliktov, ampak tudi v proaktivnem in preventivnem delovanju šole. 

Poleg tega je pomembno poudariti, da šolska oz. vrstniška mediacija nikakor ne pomeni 

nasprotovanja vzgojnim ukrepom, ampak gre za proces, ki dopolnjuje obstoječe načine, s 

katerimi šola skuša reševati kritične situacije. Z uporabo mediacije oz. mediacijskih veščin 

vodenja pogovora tudi učitelji sami spremenijo odnos do konfliktov, učenci pa se takega 

načina reševanja konfliktov učijo po modelu, ki jim ga predstavlja učitelj. Če so učenci s 

takim načinom reševanja konfliktov seznanjeni ţe od malega, te principe spotoma vključujejo 

v svoje odnose, obenem pa v njih raste zaupanje, da lahko spore rešijo nenasilno, a vseeno 

učinkovito. Vse našteto šolsko oz. vrstniško mediacijo povzdiguje v sam vrh metod, s 

katerimi lahko učence učimo odgovornosti, sodelovanja, samostojnosti, sodelovanja in 

pravičnosti. 

Ker pa gre za mlado, razvijajočo se metodo, jo je smiselno raziskovati ter evalvirati, da bi jo 

lahko uspešno implementirali. Večina šol tako v tujini kot v Sloveniji se odloči za uvajanje 

mediacije, ne da bi imeli dovolj dober vpogled v raziskave in teorijo s področja mediacije v 

šoli in imajo ob tem malo informacij o tem, kako naj vpeljejo dober in učinkovit program 

mediacije v šoli. Kolan (1999) poudarja, da so programi vrstniške mediacije v zadnjih dveh 

desetletjih skokovito narasli, medtem ko število raziskav in evalvacij programov (šolske) 

vrstniške mediacije ne dohaja številčnosti programov mediacije v šoli. Ravno evalvacija 

programa šolske in vrstniške mediacije pa je ključna za razvijanje programa in izboljševanje 

le-tega. Obenem pomaga k izboljšanju šole kot celote. Uspešen program šolske in vrstniške 

mediacije lahko postane osrednji način reševanja medosebnih konfliktov med vsemi 

uporabniki šole in s tem tudi osrednji program izboljšanja medosebnih odnosov in šolske 

klime, zato ga je smiselno nenehno spremljati in izboljševati. 
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2 KONFLIKT IN NJEGOVO OZADJE 

2.1 Različne opredelitve konflikta 

Beseda konflikt izhaja iz latinske besede »conflictus«, le-ta pa iz latinske zveze »confligere«, 

katere pomen je “udariti se” (Verbinc, 1994). V ţivljenju konflikt predstavlja nekakšno 

nasprotovanje, nesoglasje oz. spor. V literaturi najdemo številne definicije in delitve 

konflikta, ki so si med seboj dokaj podobne. Lamovec (1991) opredeljuje konflikt kot 

situacijo, v kateri dejanja ene osebe ovirajo dejanja druge. Ta definicija je zelo blizu 

Gordonovi (1997) opredelitvi konflikta, ki pravi, da je konflikt situacija, ko vedenje ene osebe 

ovira izpolnjevanje potreb druge osebe oz. da je konflikt medosebni proces, v katerem dejanja 

ene osebe ovirajo delovanje druge osebe. Anderson (2007) definira konflikt kot pojav, ko 

imata dva ali več ljudi različna, nasprotujoča si stališča, kar se izraţa v besedi in dejanju. 

Konflikt pa se sproţi, ko nekdo od vpletenih misli, da drugi ogroţa njegove interese. Konflikt 

se tako lahko širi od dveh udeleţencev tudi na skupine, kot so druţina, podjetje idr. V Isenhart 

in Spangle (2000) najdemo, da je konflikt situacija med dvema posameznikoma, ko enemu ne 

ustrezajo dejanja drugega, ali pa da je konflikt boj med ljudmi zaradi različnih ţelja po 

pridobitvi določene dobrine, moči ipd. Pri tem je cilj udeleţencev konflikta onesposobiti 

drugega. Lipičnik (1991) konflikt označuje kot posledico boja med različnimi motivi in 

hotenji, Novak (2000) pa navaja, da konflikt izhaja iz interakcije med osebami, pri katerih gre 

za nekakšno nestrinjanje, različnost v idejah in interesih. Prav tako Bush in Folger (2010) 

konflikt posplošeno označita kot situacijo, ki obstaja zaradi realnega ali namišljenega 

nestrinjanja med interesi in potrebami. Te opredelitve se ujemajo z Glasserjevo (2007) teorijo 

nadzora, ki pravi, da večina konfliktov izvira iz človekovega poskusa, da bi nadzoroval druge. 

Ob tem so v konfliktu zmeraj prisotna tudi čustva, zato Stuart (1982) definira konflikt kot 

čustveno nabit poskus vsiliti spremembo odnosa drugi osebi. Ta definicija se ujema tudi z 

opredelitvijo konflikta, kot jo poda Fischalek (1977, v Brajša, 1993), in sicer da je konflikt 

medsebojno nasprotovanje različnih potreb, interesov, čustev, ravnanj in ţelja. Rausch, Barry 

in Hertel (1974) pa definira konflikt kot situacijo ali proces, pri katerem sta dve ali več 

socialnih entitet povezani v nekakšnem nasprotujočem si psihološkem odnosu ali v določeni 

obliki nasprotujoče si interakcije. Bombek (2009) pa konflikt opisuje kot posebne vrste 

napetosti v ustreznih druţbenih odnosih, ki se slej ali prej sproţijo in vodijo do druţbenih 

sprememb. Iršič (2004, 2005, 2010) navaja nekaj širših definicij konflikta, in sicer da je 
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konflikt stanje, ko dva ali več sistemov znotraj istega sistema ne funkcionirajo optimalno 

zaradi medsebojne neusklajenosti oz. da dva ali več posameznikov znotraj določene skupine 

ali odnosa zaradi medsebojne neusklajenosti ne delujejo optimalno. Vse navedene definicije 

oz. opredelitve konflikta bi lahko strnili v tem, da je konflikt izraţeno nasprotovanje med vsaj 

dvema posameznikoma oz. stranema z nezdruţljivimi cilji, kot to navaja Hale (1994, v Kolan, 

1999). Prav tako pa so si številni avtorji enotni v tem, da je konflikt normalen del ţivljenja 

(Cohen, 2005; Iršič, 2004; Kaplan, 2002a; Lamovec, 1991; Schrumpf, Crawford, Bodine,  

2010; Šetinc Tekavc, 2002), saj so »konflikti v medosebnih odnosih neizbeţni in nudijo 

moţnost za nadaljnji razvoj« (Lamovec, 1991, str. 11). Vse navedene definicije povzema 

interno gradivo Pravno informacijskega centra (Osnovno mediacijsko usposabljanje, 2008), 

kjer je konflikt predstavljen kot nekakšen spopad tendenc, ki so nezdruţljive,  ter učinkov 

tako v posamezniku, kot v skupini in narodu. Ob tem je konflikt predstavljen kot naravni in 

vitalni del ţivljenja, katerega obstoj je moţen zaradi realnega ali namišljenega nestrinjanja 

med potrebami in interesi. Ker lahko pomeni spodbudo za rast posameznika in gonilno silo za 

socialne spremembe, nosi konflikt v sebi individualni ter socialni naboj. Metelko Lisec (2005) 

različne opredelitve konflikta strne v tri temeljna spoznanja o konfliktu, in sicer da se konflikt 

vedno rodi znotraj določenega odnosa, da je v ozadju konflikta vedno določena vrsta 

neusklajenosti, kot so neusklajenosti potreb, vrednot, čustev, interesov, ravnanj ali dejanj in 

da se vsak konflikt rodi znotraj interakcije treh dejavnikov, ki so problem, procesi in ljudje.  

Cohen (2005) govori o šestih dejavnikih konflikta. 

1. Zgodovina konflikta 

Vsak konflikt ima zgodovino in redkokdaj se zgodi, da konflikt izbruhne kar naenkrat, iz nič. 

Pod zgodovino konflikta razumemo preteklo vedenje, izkušnje, pogovore in zaznavanja. 

Tukaj lahko govorimo tudi o večplastnosti konflikta, kjer je zgornja plast spor. Na tej ravni je 

konflikt oz. spor povezan s konkretnim problemom, udeleţenci zastopajo svoja stališča in 

pravice. Pojavlja se vprašanje, kdo ima prav. Če je konflikt samo na tej ravni, zadošča, da 

nekdo razsodi, kdo ima prav. Ne zadošča pa arbitrarno razsojanje o tem, kdo ima prav in kdo 

ne, če se pod zgornjo plastjo oz. sporom skriva konflikt pod površino, ki je ţe povezan z 

interesi udeleţencev v sporu, z njihovimi čustvi in odnosi. Tukaj je potreben za konstruktivno 

reševanje konflikta pogovor, v katerem imajo udeleţenci moţnost podeliti svoje misli, 

zaznave, občutke in ob uspešnem pogovoru tudi moţne rešitve za nastalo situacijo (Prgić, 
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2010). Prav tako je potrebno upoštevati, da lahko odnosi udeleţencev konflikta ţe temeljijo 

na predhodnem konfliktu, ki je lahko vzrok novemu konfliktu, če ni bil uspešno razrešen 

(Berlogar, 2006). 

2. Stopnjevanje konflikta 

Vedeti je treba, da je konflikt redkokdaj izoliran dogodek, ampak je sestavljen iz številnih 

dejanj oseb, vpletenih v konflikt. Zato se lahko napetosti med udeleţenci v konfliktu 

stopnjujejo ali umirjajo. Pri stopnjevanju konflikta je komunikacija ovirana in neučinkovita. 

Ena stran preteţno govori o pomanjkljivostih druge strani, boleča čustva pa se intenzivirajo. 

Pri celotnem procesu gre za pomanjkanje zaupanja, udeleţenci konflikta pa pogosto vpletajo 

druge ljudi, nepomembne za konflikt. Nasprotno je pri umirjanju konflikta komunikacija 

tekoča in učinkovita, strani govorita preteţno o svojih potrebah, pozitivna čustva se 

intenzivirajo, zaupanje raste in vpleteni so samo ljudje, ki so del konflikta. Eden ključnih 

vidikov stopnjevanja je, da se sprti strani pogosto zrcalita. Ena stran povzdigne glas in druga 

stran lahko hitro odvrne na podoben način. Tako spirala vzroka in posledice porine sprti strani 

v stopnjevanje konflikta, ki ga je teţje ustaviti. Konflikt pogosto naraste do točke, ko je 

prvoten razlog konflikta ţe pozabljen ali pa vsaj nepomemben. 

3. Psihološke potrebe 

Maslow (1999) predstavlja hierarhijo človekovih potreb, ki se raztezajo vse od fizioloških 

potreb, preko potrebe po varnosti, ljubezni oz. povezanosti do potrebe po samouresničitvi oz. 

samoaktualizaciji. Glasser (1998a, 2007) razvršča človekove potrebe na zelo podoben način 

kot Maslow v skupino petih potreb, ki so potreba po preţivetju, ljubezni oz. povezanosti ali 

pripadnosti, svobodi, zabavi in moči. Prav ţelja po zadovoljevanju teh potreb, še posebej 

potrebe po moči, pa motivira posameznikovo vedenje med konfliktom. Osebe z dobro 

samopodobo bolje prenašajo, če se znajdejo v poloţaju, ko je katera izmed njihovih potreb 

nezadovoljena. Če kdo mladostnika z dobro samopodobo ozmerja, tega nujno ne vzame kot 

groţnjo svoji identiteti. Na drugi strani pa so se mladostniki z nizko samopodobo v procesu 

odraščanja naučili, da je zadovoljevanje potreb negotov proces, zato se lahko ob ţaljivki hitro 

čutijo ogroţene in začutijo potrebo, da odstranijo to groţnjo svoji identiteti. 
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4. Sprožilci konflikta 

Sproţilec je definiran kot dogodek, ki sprosti napetost med udeleţenci v konfliktu, in je 

večinoma dramatičen izraz konflikta. Napetost med udeleţenci konflikta se nabira skozi 

zgodovino konflikta. 

5. Zaznavanje 

Različni konflikti in spori so naravni del ţivljenja, saj imamo ljudje različna mnenja, 

vrednote, pogled na svet, prepričanja idr. To pripelje do t. i. zaznavnih izkrivljanj, ki so razlog 

za to, da vidimo sogovornikovo vedenje v popačeni obliki. Oblike zaznavnega izkrivljanja so 

(Lamovec, 1991): 

 zrcalna slika – oba udeleţenca zaznavata sebe kot ţrtev in drugega kot hudobno stran v 

konfliktu; 

 slepa pega – udeleţenci opazijo vsako nepravilno ravnanje druge strani, medtem ko so za 

lastna podobna dejanja slepi; iz svoje zavesti izrinejo vse, kar so storili drugemu, in s tem 

povečajo pri sebi občutek moralne upravičenosti; 

 dvojni standard – čeprav se udeleţenca zavedata, da so njuna dejanja podobna ali celo 

enaka, iščeta razlage, zaradi katerih je dejanje enega upravičeno, medtem ko dejanje 

drugega ni upravičeno; 

 polarizacija mišljenja – običajno obe strani vidita konflikt zelo poenostavljeno; kar ţelim 

jaz, je dobro, kar ţeli drugi, ja slabo.  

Ob tem skušajo udeleţenci konflikta s čustvenim nabojem vsiliti drug drugemu spremembo 

odnosa. Udeleţenca v konfliktu ponavadi preţemajo občutki zmedenosti, zaskrbljenosti, 

prestrašenosti, negotovosti, ranljivosti, tudi jeze. Pogosto ima občutek, da situacije ne 

obvladuje več, na konflikt pa največkrat gleda kot na krizno situacijo, ki mu povzroča veliko 

mero stresa. Ker sta posameznika v konfliktu manj sposobna pravilno zaznavati vedenje drug 

drugega, praviloma ena stran misli, da se druga stran povsem moti, in druga stran misli, da je 

konflikt v celoti krivda prve strani, kar pripelje do tega, da je v takem odnosu zelo malo 

vzajemnega zaupanja (Prgić, 2010). 
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6. Vloga oseb, ki niso vpletene v konflikt 

Tudi osebe, ki niso neposredno vpletene v konflikt, ga lahko s svojim ravnanjem stopnjujejo 

ali umirjajo, saj se konflikt dotakne tudi njihovih psiholoških potreb. Osebe, ki niso 

neposredno vpletene, lahko skozi identifikacijo z udeleţenci konflikta prav tako osmislijo 

konflikt, kar jim daje občutek pripadnosti in tega, da se tudi sami borijo za določen cilj. Poleg 

tega imajo lahko občutek, da bodo pridobili na občutku lastne vrednosti, če se bodo 

identificirali s stranjo, ki bi naj imela v konfliktu prav. 

Poleg navedenih dejavnikov konflikta je potrebno omeniti še enega, in sicer vzroke za 

nastanek konflikta. Černetič (2004) navaja vzroke za nastanek konfliktov znotraj skupine, ki 

izvirajo iz nekonformnega vedenja, kjer gre za to, da vedenje posameznika ne sledi 

pričakovanjem skupine, in antikonformnega vedenja, kjer je vedenje posameznika v nasprotju 

s pričakovanji skupine. Pri nastanku konflikta igra ključno vlogo to, da si posamezniki 

vsiljujejo svoje vrednote in stališča ne neprimeren način. 

Poleg številnih vzrokov za nastanek konflikta, kot so drugačno razumevanje, drugačna 

prepričanja in stališča, različno vrednotenje ipd. Brajša (1994) navaja še tri vrste vzrokov za 

nastanek konflikta: 

 pri poloţajnih vzrokih gre za nesporazum na vsebinski ravni zaradi različnih stališč in 

prepričanj; 

 pri komunikacijskih vzrokih gre za teţavo v komunikaciji zaradi nezaupanja in lahko tudi 

zaradi nerazumljivega ali nejasnega govora; 

 pri osebnih vzrokih pa med seboj trčijo različne osebnosti z različnimi osebnostnimi 

lastnostmi. 

Pogostokrat navedeni vzroki ali viri konfliktov so ravno komunikacijske motnje, do katerih 

prihaja zaradi različnosti sprejemnika in oddajnika, selektivne percepcije informacij, 

namernega popačenja komunikacije, čustev, prevelikega obsega informacij, časovne stiske in 

(ne)sposobnosti poslušanja (Rozman, Kovač in Koletnik, 1993). Dickson (2007) pravi, da 

konflikt sproţa napetost in s tem sili v delovanje, zato je odziv na konflikt pomemben. Teţava 

pa se pojavi pri tem, ali znamo neposredno komunicirati, kot se izrazi. 
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Vse opredelitve oz. definicije konflikta se stikajo pri tem, da je konflikt v vsakdanjem 

ţivljenju neizogiben, da je naravni del ţivljenja, ki izvira iz razlik med ljudmi, od katerih pa 

je odvisno predvsem to, kako ga bodo razreševali. 

 

2.2 Vrste konfliktov 

Brajša (1994) navaja, da je konfliktov veliko vrst. Splošna delitev konfliktov razlikuje med 

konflikti znotraj osebe t. i. notranji ali intrapersonalni konflikt in medosebnimi konflikti oz. 

interpersonalnimi konflikti. Horvat (1998) deli konflikte glede na nosilce konflikta in vsebino 

konflikta. Glede na nosilce konflikta razlikuje osebne (interpersonalni in intrapersonalni 

konflikti), skupinske in druţbene konflikte. Glede na vsebino konflikta pa loči med konflikti 

interesov, idej, ideologij, motivov, ţelja, stališč, vrednot, tudi religij, filozofij in drugih 

dinamičnih tendenc. To delitev bi lahko povezali z Miheličevo (2007) delitvijo konfliktov na 

tri vrste osnovnih konfliktov: 

 konflikti ciljev, katerih izvor je v ciljih, ki se med seboj razlikujejo; 

 konflikti spoznanj, katerih izvor je v nestrinjanju s stališči, idejami in mislimi drugih; 

 konflikti čustev, katerih izvor je v čustvih in občutkih, ki so zaznani kot nezdruţljivi. 

Podrobnejšo delitev konfliktov glede na vrsto različnih klasifikacij predstavlja Iršič (2010): 

 Glede na stopnjo konflikta govorimo o fokusu konflikta, kjer je lahko usmerjenost v 

problem (1. stopnja), osebo (2. stopnja) ali odnos (3. stopnja). Konflikt je najlaţje rešljiv, 

če je na 1. stopnji, usmerjen v problem. 

 Po odkritosti delimo konflikte na potlačene (se ga ne zavedamo), prikrite (delujemo, kot 

da konflikta ni, čeprav je delno ţe opaţen) in odkrite (konflikta se zavedamo). V literaturi 

najdemo tudi druga poimenovanja, kot so latentni, skriti konflikti in manifestni, odkriti 

konflikti (Fojkar, 2009). 

 V kontekstu aktivnosti konflikta govorimo o pasivnih in aktivnih konfliktih, pri čemer se 

slednji nenehno spreminja, in sicer se lahko poglablja, širi ali pa tudi rešuje. 

 Konflikti imajo tudi svoje ozadje, zato govorimo o samostojnem konfliktu, konfliktu, ki je 

nastal kot posledica globljih neusklajenosti, in prenesenem konfliktu.  
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Poleg navedenih delitev je znana še delitev konfliktov z vidika vpliva na uspešnost 

organizacije, pri čemer na splošno razlikujemo med funkcionalnimi in disfunkcionalnimi 

konflikti (Moţina, Rozman, Tavčar, Pučko, Ivanko, Lipičnik, Gričar, … Kovač, 2002), in 

delitev konfliktov z vidika teorije odločanja, kjer govorimo o različnih konfliktih, ki nastanejo 

kot posledica različne presoje, različnega vrednotenja in razdelitve (Rozman idr., 1993). 

V kontekstu šole se prav tako srečujemo z notranjimi/intrapersonalnimi in 

medosebnimi/interpersonalnimi konflikti. Brajša (1993) opisuje učence z nerazrešenimi 

notranjimi konflikti kot učence, ki popačeno doţivljajo učitelje in njihova sporočila, kar ima 

za posledico neprimerno vedenje in reagiranje, ki je potencialni temelj za 

medosebni/interpersonalni konflikt. Nelsen (1996) ta proces opisuje kot sklenjen krog, v 

katerem učenec zazna določen dogodek, ga po svoje interpretira, na osnovi česar pride do 

določenega prepričanja, ki je osnova za njegovo vedenje. Neprimerno prepričanje tako vodi v 

neprimerno vedenje. Na drugi strani pa so lahko tudi učitelji obremenjeni s svojimi notranjimi 

konflikti, kar ima za posledico to, da »niso zmoţni svobodno, kreativno, kvalitetno vzgajati in 

izobraţevati« (Humar, 2011, str. 9). Pri medosebnih/interpersonalnih konfliktih v kontekstu 

šole govorimo o zunanjih konfliktih med dvema ali več osebami, in sicer konflikti med 

učenci, med učenci in učitelji, starši in učitelji, med vodstvom šole in učenci, učitelji ali starši 

ter tudi konflikti med šolo in zunanjimi inštitucijami, govorimo torej o konfliktih, ki se 

pojavljajo med vsemi udeleţenci v šoli in so sestavni del vsake šole (Iršič, 2010). Horvat 

(1998) predstavlja delitev povzročiteljev konfliktov v šoli, in sicer: 

1. V prvi skupini so tisti povzročitelji, ki se nanašajo na strukturo in funkcioniranje šole, saj 

le-ta lahko s svojim funkcioniranjem, napisanimi in nenapisanimi pravili ter vlogami, ki 

so dodeljene posameznikom, povzroča konflikte, do katerih pride takrat, ko 

posameznikove norme in vrednote niso usklajene s šolskimi normami in vrednotami. 

2. V drugi skupini so povzročitelji, ki so povezani z medosebnimi dejavniki, kot so socialni 

odnosi med posamezniki, njihovo razmišljanje, zadovoljevanje potreb, (ne)nadzorovanje 

čustev, usklajevanje različnih vlog v kontekstu šole itd. Humar (2011) navaja, da ti 

dejavniki praviloma vključujejo vrsto čustev, kot so jeza, sovraštvo, zamera, ob tem pa 

tudi nejasno in pomanjkljivo komunikacijo in občutke nepravičnosti. 
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2.3 Sodoben pogled na konflikt 

Večina ljudi vidi konflikt kot nek negativen, razdiralen pojav (Plemenitaš, 2006). Humar 

(2011) to opredeljuje kot tradicionalni pogled na konflikt, ki vidi konflikt kot pojav, ki je slab, 

ki poglablja razlike in ovira sodelovanje, poleg tega pa uničuje moralo, spodbuja 

neodgovorno vedenje, ustvarja nezaupljivost in uničuje produktivnost. Tak pogled na konflikt 

je značilen predvsem za druţbe, v katerih so nesoglasja nesprejemljiva, otroci pa vzgajani po 

kulturno-transmisijskem modelu vzgoje (Kroflič, 1997a, 1997b), za katerega je značilno, da je 

osnovna naloga prenesti na otroka sistem moralnih pravil, ki so uveljavljena v druţbi in 

kulturi. Otroku torej predstavimo tradicionalna pravila in norme, o katerih ne razpravljamo, in 

ga s tem omejimo zgolj na poslušno sledenje. 

Na drugi strani pa lahko govorimo o tem, da je za normalni razvoj osebnosti potrebna 

določena mera frustracij med otrokom in vzgojiteljem. Hkrati gre pri otroku tudi za 

konfliktnost med potrebo po varnosti in potrebo po individualnosti oz. svobodi. Če bi 

vzgojitelj s svojim vzgajanjem skušal te konflikte pomiriti, bi s tem potlačil tisto napetost, ki 

omogoča otroku prehajanje na višje stopnje moralnega razsojanja. S tem je konflikt 

opredeljen kot idealna vzgojna situacija, iz katere se lahko otroci zaradi čustvene zavzetosti 

veliko naučijo (Kroflič, 1997a, 2002). V tem primeru govorimo o t. i. procesno-razvojnem 

modelu vzgoje, ki je usklajen s psihološkimi in pedagoškimi zakonitostmi otrokovega 

razvoja, z upoštevanjem njegovih potreb in pravic. Namesto avtomatskega sprejetja vnaprej 

določenih pravil oz. norm t. i. lepega vedenja poudarja pomen ozaveščenega in odgovornega 

ter strpnega dogovarjanja (Kroflič, 1997a, 1997b). Ko govorimo torej o sodobnem pogledu na 

konflikt, je treba povedati, da si je večina avtorjev enotnih v tem, da konflikt sam po sebi  ne 

nosi negativnega ali pozitivnega naboja, ampak mu ta naboj pripisujemo glede na načine, s 

katerimi se udeleţenci konflikta spopadajo s konfliktom in glede na izid konfliktne situacije. 

Zato lahko vsak konflikt prispeva k naši osebnostni in druţbeni rasti, če ga znamo 

konstruktivno reševati (Cohen, 2005, Kaplan, 2002b, 2009, Lamovec 1991, Stolnik, 2010). 

Konflikt je torej temelj osebne spremembe in spremembe v odnosih (Deutsch, 1973). Tisto, 

kar dela konflikt pozitiven ali negativen, pa je način, na katerega se posamezniki soočajo s 

konfliktom (Schrumpf, 2010). Zato Johnson in Johnson (1995a) poudarjata, da morajo učenci 

konflikte najprej dojemati kot nekaj pozitivnega, da bi jih lahko konstruktivno obvladovali in 

razreševali. In ravno ta pogled na konflikt kot na priloţnost za učenje ter za pridobitev novih 

spoznanj o sebi, drugih in svetu bi moral prevladovati predvsem v vzgojno-izobraţevalnih 
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ustanovah (Humar, 2011). Tudi Brajša (1995) prepoznava konflikt kot enega izmed 

pomembnih elementov, ki poraja spremembe, saj vodi do razvoja in novih idej. Brez tega pa 

resničnih sprememb v vzgoji in izobraţevanju ne more biti. Konflikti torej niso zato, da se jim 

izogibamo, ampak da jih ustvarjalno s skupnimi močmi razrešujemo, saj imajo tudi pozitivne 

učinke, vse od večanja zaupanja, spremembe obstoječe situacije, osebnostne rasti pa do 

ustvarjalnih rešitev, ki prinašajo zadovoljstvo vsem vpletenim. »Dejansko nikoli ni izrazitega 

zmagovalca, razen če zmagajo vsi« (Gossen in Anderson, 1996, str. 163). Sodoben pogled na 

konflikt sovpada s kitajsko pismenko za konflikt, ki jo sestavljata dva dela, od katerih en 

predstavlja nevarnost, drugi pa priloţnost, s čimer je konflikt prikazan kot moţnost za učenje 

in razvoj ter odpira bolj pozitivne pristope k obvladovanju konfliktov (Lawrence, 2000). 

Konflikti, ki so konstruktivni, imajo pozitivno vzgojno in izobraţevalno vrednost. Tovrstni 

konflikti zmeraj pomagajo pri razvoju učencev in učiteljev ter celotne šole (Brajša, 1993). 

Zato bi se šole morale toliko bolj potruditi, da uvajajo programe, s pomočjo katerih bi učence 

učili konstruktivnega obvladovanja konfliktov (Kolan, 1999). 

Lamovec (1991) in Iršič (2004) navajata številne prednosti konfliktov. Konflikt: 

 pomaga ozavestiti probleme v odnosu; 

 mobilizira energijo za reševanje problema; 

 veča motivacijo za soočenje s problemi; 

 spodbuja spremembe; 

 preprečuje stagnacijo in razbija monotonost ţivljenja; 

 pripomore k bolj ustrezni rešitvi; 

 zniţa napetost v vsakdanjih odnosih; 

 omogoča spoznavanje sebe in drugih ter s tem lahko obogati in poglobi odnos; 

 spodbuja osebnostno rast; 

 nas uči o razreševanju konfliktov, kadar je konstruktivno razrešen; 

 lahko prispeva k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja ţivljenja; 

 omogoča sodelovanje in višjo kulturo medosebnih odnosov, kadar je uspešno razrešen; 

 omogoča večje medsebojno zaupanje, kadar je uspešno rešen. 

Lipičnik (1996) dodaja še eno bistveno prednost konflikta, in sicer konflikt kaţe na probleme, 

kaţe na navzočnost človekove ţelje po spremembi obstoječega stanja in ravno ta ţelja je vir 
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energije, ki lahko spremembo tudi omogoči. Poleg tega pa konflikt tudi utrjuje skupino, če je 

konstruktivno razrešen. 

Po drugi strani pa imajo nerazrešeni konflikti veliko negativnih posledic, kot so zmanjšanje 

komunikacije med vpletenimi, stagnacija, poleg poslabšanja celo prekinitev odnosa, tudi 

razpad skupine, poslabšano delovanje sistema, motnje v interakciji, in celo nasilje, izključitev, 

izobčenje in psihosomatske bolezni (Folberg in Taylor, 1984; Iršič, 2010). Nerazrešen 

konflikt predstavlja oviro za doseganje posameznikovih ciljev, ciljev skupine ali celo 

organizacije, kjer nespretnost v komunikaciji po nepotrebnem zaposlenim odţira čas, 

ustvarjalnost, inovativnost in druge za organizacijo pomembne elemente. Ljudje, ki so dolgo 

v nerazrešenem konfliktu, reagirajo stresno, se teţje osredotočijo na nalogo in pri svojem delu 

ne doţivljajo zaţelenega zadovoljstva (Černetič, 2004). Obenem nerazrešena konfliktna 

situacija ovira komunikacijo, s čimer upada kvaliteta medsebojnih odnosov (Kavčič, 1984). 

 

2.4 Pogled na konflikt in mediacijo skozi različne teorije 

Teoretični temelj za šolsko in vrstniško mediacijo izhaja iz različnega spektra teorij in 

akademskih disciplin, pravi Kmitta (1997). Kljub temu Johnson in Johnson (1996, v Kolan, 

1999) navajata, da se večina šol odloči za uvajanje mediacije, ne da bi imeli dober vpogled v 

raziskave in teorijo s področja mediacije v šoli. Poleg tega poudarjata, da je pravzaprav malo 

informacij o tem, kako naj šola vpelje dober in učinkovit program mediacije v šoli. Kolan 

(1999) navaja, da kognitivne teorije govorijo o konfliktu kot o nujnem in pozitivnem vidiku 

človekovega razvoja in odnosov.  

Skozi atribucijsko teorijo oz. teorijo pripisovanja (Weiner, 1992), ki razlaga, kako 

pripisovanje vzrokov vpliva na to, kako bomo reagirali na stresne dogodke, lahko razloţimo 

vedenje in reakcije v konfliktnih situacijah. Ljudje skušajo dogodke vzročno-posledično 

povezovati in s tega vidika lahko atribucije (pripisovanje) analiziramo na treh nivojih: 

1. lokus oz. lokacija, ki je lahko notranja, ko vzroke za nek dogodek pripišemo sebi, in 

zunanja, ko vzroke pripišemo drugim oz. nečemu, kar je zunaj nas (dogodek, slučaj, 

nesreča ipd.); 

2. kontrola, pri čemer govorimo o tem, ali imamo sami nadzor nad dogodkom ali ga 

nimamo; 
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3. trajnost, pri čemer gre za to, ali je vzrok stabilen in se ne spreminja, ali pa je vzrok 

spremenljiv, ni trajen (Weiner, 1992). 

Isenhart in Spangle (2000) navajata, da lahko na podlagi atribucijske teorije razlagamo 

vedenje udeleţencev v konfliktu, kjer je značilno to, da vsak izmed udeleţencev svojemu 

vedenju pripisuje pozitiven namen, drugemu udeleţencu pa negativnega. »Udeleţenca v 

konfliktu sebe praviloma zaznavata kot ţrtev in drugega kot hudobno stran, ob tem pa ne 

opazita svojih napak, medtem ko sta na napake druge strani še kako pozorna. Čeprav se dobro 

zavedata, da so njuna dejanja podobna ali celo enaka, iščeta razlage, zaradi katerih je dejanje 

enega upravičeno, medtem ko dejanje drugega ni upravičeno« (Prgić, 2010, str. 24). Vloga 

mediacije je, da pomaga udeleţencema v konfliktu pomagati odkriti lastno napačno 

pripisovanje in odkriti način, kako lahko najdeta ustrezno rešitev. To je tudi pogoj za uspešno 

razrešitev konflikta. 

Po Rawlsovi teoriji o pravičnosti (ang. theory of justice), ki temelji na dveh načelih, in sicer 

enakosti in diferenci, ljudje postanemo nezadovoljni, jezni, tudi razočarani, ko imamo 

občutek, da ne dobivamo pravične porazdelitve nečesa, kar cenimo. Naše predstave o 

pravičnosti pa se spreminjajo, ker se spreminjajo tudi ljudje in situacije (Mandle, 2009). Tudi 

na konflikt lahko gledamo s perspektive teorije o pravičnosti, saj je močna dinamika konflikta 

odvisna od občutkov udeleţencev konflikta, koliko imajo oz. nimajo občutka o tem, ali je 

nekaj med njimi pravično porazdeljeno. Ta pravičnost pa je lahko ponovno vzpostavljena s 

stopnjevanjem zavedanja o narejeni škodi, opravičilom, popravo škode, kompenzacijo, pa tudi 

spremembo norm in pravil (Isenhart in Spangle, 2000). Vse to so lahko temeljni elementi 

mediacije in dogovora, ki nastane kot rezultat mediacijskega pogovora. 

Pogled na konflikt skozi razvojno teorijo pa kaţe, da ima vsak konflikt svojo dinamiko in 

poteka skozi več faz, in sicer začetno, kjer gre za odkrivanje konflikta, vpogled vanj in iskanje 

načinov za njegovo razrešitev, fazo eskalacije, v kateri poteka reševanje konflikta s 

pogovorom, pogajanjem, kar lahko vključuje tudi prisotnost tretje osebe kot posrednika 

(mediatorja), in fazo rešitve, kjer se sklene dogovor, se poravna škoda ali sprejme kompromis 

ipd. (Gugel, v Stolnik 2010). »Ne glede na število faz, na katere razčlenimo nek konflikt, je 

pomembno, da posamezno fazo konflikta prepoznamo, saj vsaka od faz zahteva različne 

pristope, strategije razreševanja konflikta, različne načine komuniciranja in predvsem iskanje 

moţnosti za tako razrešitev konflikta, ki bo prinesla ugodno oziroma sprejemljivo rešitev za 
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vse v konflikt vpletene udeleţence« (Stolnik, 2010, str. 15). Tako kot razvojna teorija tudi 

transformacijska teorija postavlja v ospredje bolj proces razvoja konflikta kot pa konflikt sam. 

Izbira strategij za reševanje konflikta je odvisna od faze, v kateri je konflikt, ki je po 

transformacijski teoriji nujna sestavina za zdravo funkcioniranje socialnega sistema, ker 

sprošča napetosti in s tem ustvarja tudi pogoje za vzpostavljanje novih norm (Isenhart in 

Spangle, 2000). 

V ozadju konflikta in mediacije lahko najdemo tudi teorijo socialne izmenjave, ki gleda na 

konflikt iz ekonomske perspektive, kjer se ljudje odločamo za odnose in sprejemamo 

odločitve na podlagi lastnega interesa v smislu, da ţelimo doseči zase najbolj ugoden izid. 

Naraščanje konflikta sproţa občutek, da iz odnosa dobivamo manj, kot smo vanj vloţili 

(Isenhart in Spangle, 2000). To, kar predvideva teorija socialne izmenjave, pa se dogaja tudi v 

procesu mediacije. Da bi lahko konflikt ugodno rešili, je nujno potrebno poiskati potrebe in 

vrednote vseh udeleţencev konflikta ter iskati rešitve, ki bodo te potrebe čim bolj zadovoljile, 

in sicer tako, da bodo vsi izšli iz konflikta kar najbolj zadovoljni. 

Ko govorimo o teoretičnem ozadju konflikta in mediacije, je zagotovo potrebno omeniti tudi 

Deutschevo (1973) socialnopsihološko teorijo t. i. socialna medsebojna odvisnost (ang. social 

interdependence), ki pojasnjuje konflikt kot del vseh socialnih odnosov, in način, na 

kakršnega jih razrešujemo, določa naravo socialne medsebojne odvisnosti med ljudmi. Po 

njegovi teoriji reševanja konfliktov sodelovanje vodi do konstruktivnega in »zdravega« 

načina reševanja konfliktov, medtem ko tekmovalnost vodi do destruktivnih in »nezdravih« 

načinov reševanja konfliktov. Konflikti so konstruktivno rešeni, ko je rezultat zadovoljujoč za 

vse vpletene sprte strani, ko se med njimi izboljša odnos in ko udeleţenci v sporu izboljšajo 

svoje zmoţnosti za konstruktivno reševanje konfliktov v prihodnje. Prav tako je sodelovanje 

ključ za konstruktivno reševanje konfliktov med vrstniki in je temelj dobrega programa 

vrstniške mediacije (Kolan, 1999; Cohen, 2005; Kaplan, 2002c). Sodelovanje je namreč 

stanje, ki ga ţeli vrstniška mediacija ţe v osnovi vzpostaviti, poleg tega pa sodelovanje samo 

po sebi zagotavlja kontekst, v katerem se poveča verjetnost, da bo imela vrstniška mediacija 

pozitivne učinke na učence tudi na daljši rok. Če se konflikti pojavljajo v sodelovalnem 

okolju, so ţe sami po sebi bolj konstruktivni, saj učenci spoznajo, da je njihov dolgoročni 

skupni cilj medsebojno sodelovanje bolj pomemben od trenutnih interesov, ki se izpostavijo v 

posameznem sporu (Kolan, 1999). Ţal pa je preveč šol naravnanih na tekmovalnost. Znotraj 

tekmovalnih odnosov učenci vlagajo svojo energijo predvsem v zmago, malo energije ali celo 
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nič pa vloţijo v ohranjanje dobrih odnosov (Kolan, 1999). Johnson in Johnson (1996, v 

Kolan, 1999) ugotavljata, da je program vrstniške mediacije bolj ogroţen v okolju, ki je zelo 

tekmovalno naravnano.  

K vsem omenjenim teorijam Johnson in Johnson (1991, v Kolan, 1999) dodajata še teorijo o 

strategijah reševanja konfliktov (ang. Conflict Strategie Theory) in izpostavljata dva 

pomembna vidika v procesu reševanja konfliktov: 

1. doseganje cilja (vsaka izmed vpletenih strani zasleduje zadovoljevanje svojih potreb, 

doseganje svojega cilja, izpolnitev svojih ţelja); 

2. skrb za vzdrţevanje odnosa (vsaka izmed vpletenih strani ima še zmeraj nekje v ozadju 

določen interes po vzdrţevanju odnosa). 

In ravno to, koliko je posamezniku odnos pomemben, določa izbiro ene izmed petih strategij 

reševanja konfliktov: 

1. sodelovalni pristop (ang. integrative problem-solving) k reševanju konflikta, pri katerem 

je pomembno tako doseganje cilja oz. zadovoljevanje lastnega interesa kot vzdrţevanje 

odnosa; 

2. kompromis (ang. compromising), pri čemer osebi ne moreta v celoti zadovoljiti svojih 

interesov, zato se odpovesta delu svojega cilja ali ţrtvujeta del odnosa, da bi dosegli 

dogovor; 

3. izglajevanje (ang. smoothing) je strategija, ki jo oseba v sporu uporabi, ko ji cilj ni tako 

pomemben kot odnos – oseba se odpove svojim ciljem z namenom, da bi vzdrţevala 

odnos z drugo stranjo v konfliktu; 

4. umik (ang. withdrawing) je strategija, h kateri se sprti strani zatečeta, ko jima ni 

pomemben ne cilj ne medosebni odnos; 

5. tekmovalni pristop oz. reševanje konflikta s silo (ang. forcing or distributive win–lose 

negotiations) je pristop, ki ga sprti strani izbereta, ko je cilj zelo pomemben, medosebni 

odnos pa ne. Sprta stran skuša doseči svoj cilj na silo in na račun druge strani. 

Kolan (1999) poudarja, da so posamezne strategije primerne glede na različne kontekste. 

Sama po sebi nobena izmed strategij ni slaba ali dobra. 

Prevladujoči pogledi različnih teoretskih pristopov so naslednji: 

 konflikt je neizogiben del ţivljenja in je ali središče posameznikovega osebnostnega 

razvoja ali pa gibalo druţbenega razvoja; 
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 vedenjski vzorci, ki so značilni za konflikt, se ohranjajo, in sicer se lahko reakcije 

posameznika ponavljajo skozi niz pomenov, ki jih udeleţenec konflikta pripisuje 

ravnanjem drugih, ali pa se vedenjski vzorci, ki so značilni za konflikt, po teoriji 

pravičnosti ohranjajo preko nepravične obravnave; 

 številne elemente konflikta lahko s pomočjo razvojne in transformacijske teorije jasno 

opredelimo, saj nam kaţeta, da se konflikt zaradi svoje dinamike razvija skozi različne 

faze, kar ima velik pomen pri razreševanju konflikta; 

 konflikt definira odnos udeleţencev v konfliktu, saj po teoriji socialne izmenjave začne 

odnos trpeti, ko en v odnosu dobi občutek, da imajo drugi od odnosa več kot on sam; 

 pri reševanju konflikta igra osrednjo vlogo komunikacija in sodelovanje (Stolnik, 2010). 

Na konflikt, doţivljanje konflikta in reševanje konflikta s pomočjo mediacije lahko gledamo 

poleg navedenih teorij tudi skozi prizmo epistemologije. Kordeš (2004) epistemologijo vidi 

kot raziskovanje odnosa jaz – svet in raziskovanje spoznavanja ter spoznavnih procesov v 

najširšem smislu. Govori o t. i. realističnem epistemološkem stališču, po katerem je svet 

neodvisen od opazovalca in opazovanja. S tega stališča gre za iskanje objektivne resnice oz. 

objektivnih dejstev. Objektivistični pristop k spoznavanju temelji na tem, da je človekovo 

spoznavanje bolj ali manj natančen odsev objektivne resničnosti. Opazovalec se tako dvigne 

nad opazovani predmet in misli, da je to, kar vidi, nekaj objektivnega in zunanjega (Kordeš in 

Jeriček, 2001). Ta pristop razume komunikacijo predvsem kot prenašanje informacij 

drugemu, pri čemer ţe informacija oz. sporočilo nosi celoten pomen, ki ni odvisen od 

interpretacije drugega: »…objektivnost zahteva, da lastnosti opazovalca ne postanejo del 

opisa njegovih opaţanj. S tem ko se bistvo opazovanja, namreč proces zaznavanja, izključi, se 

opazovalca degradira v kopirni stroj in se izmakne pojmu odgovornosti« (von Foerster, 1994, 

str. 8). 

Hermenevtična epistemologija pa temelji na tem, da človek pravzaprav gradi svojo zaznavo 

na podlagi svojih interpretacij, ki nastanejo na podlagi sedanjih in preteklih izkušenj, znanja, 

pričakovanj, čustvenih stanj, jezika idr. Govorimo lahko o stališču udeleţenosti oz. 

konstruktivizmu, ki vidi opazovalca kot aktivnega soustvarjalca sveta. Kordeš (2004) govori o 

stališču udeleţenosti kot o epistemologiji svobode, o poziciji notranje moči, ko negotovost in 

zavedanje stalne moţnosti izbire ter iz tega izhajajoča odgovornost sicer lahko dajejo občutek 

bremena, pa vendar dajejo hkrati tudi občutek samostojnosti in svobode. Proces spoznavanja 

potemtakem kaţe, da mi ne delujemo kot kamera (Šugman Bohinc, 1997), saj ne moremo 
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dojeti realnosti take, kot je, – naša »senzorična kamera« ne snema sveta takega, kot je, pravi 

Glasser (1998b, 2007). Eksperimenti z zaznavo dokazujejo, da človekova zaznava ni 

registracija zunanje resničnosti, ampak gre za človekovo konstrukcijo oz. interpretacijo te 

resničnosti. Človekova zaznava je interpretacija in ne registracija oz. odslikava stvarnosti, ki 

jo zaznajo naša čutila. »Zagovarjanje te hipoteze ima izredne posledice za (psihosocialno – 

svetovalno, terapevtsko) delo z ljudmi, saj predpostavljamo, da se lahko s spremembo narave 

procesov interpretiranja, konstruiranja človekova zaznava, kognicija spreminja« (Šugman 

Bohinc, 1997, str. 295). Zaznavanje lahko opišemo kot kroţnost procesov razlikovanja in 

njihovega interpretiranja. O modelu zaznavno-spoznavnih procesov lahko govorimo kot o 

razvoju interpretativne aktivnosti, ki na določenih ravneh ni nujno ozaveščena. »In ko 

poročamo drugim o tem, kar smo doţiveli ali se nam je dogodilo, postane naša ozaveščena 

interpretacija te kompleksnejše interpretacije spet drugačna interpretacija oziroma 

interpretacija znova drugačnega reda« (Šugman Bohinc, 1998, str. 417). Pretekla spoznanja, 

doţivetja, izkušnje, interpretacije so tako podlaga naslednjim procesom spoznavanja in 

posledično njihovim rezultatom, ki so zopet nova spoznanja, doţivetja in interpretacije 

(Šugman Bohinc, 1997). Konstruktivizem torej zagovarja stališče, da pomen sporočila vedno 

določi njegov interpret. Vrednost takega pojmovanja komuniciranja potemtakem ni točnost 

prenosa pomena, ampak sporazum, ki ga sklenejo udeleţenci komunikacije glede pomena 

posredovanega sporočila (Šugman Bohinc, 2003). Naš opis je pravzaprav ves čas izraz nas 

samih, saj nenehno skozi procese razlikovanja in interpretiranja ustvarjamo svoje osebne 

resničnosti. Najpogostejši vir večine naših stisk in teţav je tako pravzaprav to, da svoje opise 

oz. interpretacije zamenjujemo z neko predpostavljeno skupno stvarnostjo in imamo svoje 

zemljevide za ozemlja (Šugman Bohinc 1997). 

Zaznava ni končen oz. objektiven odsev resničnosti, ampak je bolj človekov konstrukt, ki 

predstavlja najboljšo moţno predstavo sveta. Maturana in Varela (1998) pravita, da 

spoznavanje ni reprezentacija sveta, ki obstaja zunaj nas, ampak je nenehno porajanje sveta 

skozi ţivljenjski ali spoznavni proces. Pri tem gre preprosto za kroţnost spoznavnih procesov. 

Proces spoznavanja tako ni samo pasivno sprejemanje informacij, temveč gre za aktivno 

ustvarjanje resničnosti, kot jo vsak posameznik sam razume. Iz tega sledi, da komunikacija ne 

more biti poenostavljena na raven pošiljatelja, ki preko na primer govornega kanala pošilja 

sprejemniku informacijo, le-ta pa jo preprosto sprejme. Komunikacija je veliko bolj 

kompleksna, saj je odvisna od preteklih izkušenj in komunikacij, zato je ne moremo vnaprej 

napovedati. Poleg tega oba udeleţenca v komunikaciji spoznavata svet oz. resničnost vsak po 
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svoje, jo konstruirata. Iz tega sledi, da komunikacija nikakor ni sestavljena zgolj iz oddajanja 

in sprejemanja vsebine, ampak gre za njeno soustvarjanje. Sprejemnik pomena ne sprejme, 

temveč ga ustvarja. Bateson (1979, Kordeš in Jeriček, 2001) pojmuje informacijo kot razliko, 

ki povzroči razliko, kar pomeni, da komunikacija ni preprosto prenašanje vsebine, ampak gre 

za poskus, kako bi povzročili razliko v kognicijskem aparatu. Sprejemnik pa je tisti, ki se 

odloči, ali bo neka sprememba postala zanj informacija ali ne. »…cilj komunikacije ni 

uspešno…prenašanje informacij, temveč je iskanje moţnosti, kako bi udeleţenca (drug v 

drugem) povzročila spremembo oz. razliko« (Kordeš in Jeriček, 2001, str. 278). 

V komunikaciji tako obstajata dva bistvena različna načina komuniciranja, in sicer 

komunikacija, ki je usmerjena v utrjevanje sveta, in komunikacija, ki je usmerjena v širjenje 

oz. spreminjanje sveta. Komunikacija, ki je usmerjena v utrjevanje sveta, nam ne more 

prinesti nič novega, saj je komunikacija, o kateri ne razmišljamo in deluje avtomatsko. Je tako 

zelo pogojena s prejšnjimi izkušnjami in vednostjo, da prispeva le k ohranjanju in utrjevanju 

znanega in s tem je zelo usmerjena v oţenje sveta. Pri komunikaciji, usmerjeni v širjenje 

sveta, pa gre za to, da udeleţenca izstopita iz svojih običajnih vzorcev. Kordeš in Jeriček 

(2001) govorita o dveh načinih, kako pripeljati udeleţenca v komunikaciji do tega, da 

izstopita iz svojih običajnih, rutiniranih vzorcev. En način je šokiranje, ko drugega 

presenetimo z novo informacijo, ki je ne more vključiti v znano, in ga s tem na nek način 

prisilimo, da zazna razliko. Drug način pa je spiralno pribliţevanje, ki je »zvezen proces 

počasnega in obojestranskega spreminjanja udeleţencev interakcije« (Kordeš in Jeriček, 2001, 

str. 281). Pri tem je bistvena odločitev za spremenjeni način komuniciranja, ki pomeni 

raziskovanje samega sebe in ki dopušča, da se v udeleţencu komunikacije zgodi sprememba. 

Da bi dosegli uspešno izpeljavo premikov, je potrebno vztrajno zavedanje ujetosti v predstave 

in opominjanje na novo resničnost. »Glavni pogoj za idealno komunikacijo so pozornost na 

spremembe, nenavezanost na prejšnje predstave o drugem in pripravljenost zavreči obstoječe 

predstave« (Kordeš in Jeriček, 2001, str. 282). 

Iz napisanega je razvidno, da mediacija teţi k »resnici«, ki je stvar dogovora med dvema 

posameznikoma. Proces mediacije omogoči, da vsak izmed udeleţencev enakovredno 

predstavi svojo resnico, skozi pogovor pa udeleţenci raziskujejo in spoznavajo tudi resnice 

drug drugega. Pri mediaciji gre za hermenevtično epistemologijo, po kateri resnica ni nekaj, 

kar bi bilo dvema sogovornikoma dano vnaprej, ampak je resnica zmeraj stvar ali rezultat 

njunega dogovora. Dogovor je tako doseţen skozi razgovor, ki se ustavi na točki, ko sta 
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sogovornika zadovoljna z interpretacijo drug drugega in najdeta rešitev, ki je za oba najbolj 

ustrezna in sta z njo zadovoljna. Čeprav mediacija ni terapija, pa lahko v vlogi mediatorja 

najdemo nekaj podobnosti z vlogo terapevta. Moţina (2005) pravi za terapevtsko delo, da 

mora dati terapevt prednost klientovemu svetu oz. resničnosti namesto teorijam in 

programom. Tudi mediator mora povsem enakovredno upoštevati resničnosti udeleţencev v 

sporu. Šugman Bohinc (2000) navaja, da je razgovor v kontekstu postmoderne 

psihoterapevtske interakcije način komuniciranja, ki omogoča udeleţencem v komunikaciji, 

da izmenjujejo in bogatijo svoje osebne interpretacije ter se po moţnosti dogovorijo o skupnih 

interpretacijah, in sicer o problemu samem, o ţeleni rešitvi in tudi o lastnih virih za 

uresničevanje zastavljenih ciljev. Čeprav se udeleţenci komunikacije medsebojno zbliţajo, pa 

še zmeraj ohranijo svojo edinstvenost in različnost v dojemanju sveta. Ta razlika je tudi ena 

od temeljnih gonil dialoga. To, kar velja za postmoderne psihoterapevtske interakcije, je 

nekaj, kar zagotovo velja tudi za vodenje procesa mediacije. Pri vsem pa najdemo izhodišče v 

hermenevtični epistemologiji, za katero je značilno: 

 kroţna komunikacija;  

 interpretiranje, izumljanje in ustvarjanje; 

 obstoj več resnic; 

 dinamično reševanje problemov; 

 prevzemanje odgovornosti nase oz. etika udeleţenosti; 

 ustvarjanje novega na podlagi razumevanja; 

 nepredvidljivost in nenapovedljivost; 

 medsebojno usklajevanje in soustvarjanje vsebine ter odnosa.  

Poleg navedenega pa je potrebno pogledati na konstruktivno reševanje konflikta in mediacijo 

kot eno izmed oblik konstruktivnega in alternativnega reševanja sporov tudi skozi naslednje 

tri koncepte socialnega dela. 

 Jezik sprejemanja, ki je jezik, ki vključuje, je jezik sodelovanja in soustvarjanja rešitev. 

Je jezik, ki ljudi, s katerimi vstopamo v delovni odnos, pojmuje kot sogovornike. »Besedi 

sogovornik, sogovornica poudarita prav tiste elemente v odnosu, ki so odločilni – SO-

ustvarjanje delovnega odnosa, SO-ustvarjanje razgovora, SO-raziskovanje za SO-

oblikovanje delovnega projekta« (Čačinovič Vogrinčič, 2005, str. 5). Strokovni delavec 

(npr. socialni delavec ali mediator) in uporabnik sta torej sogovornika, ki v pogovoru 

skupaj raziskujeta in soustvarjata spremembe. Pogovor, ki je osrednji prostor, v katerem 
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se dogaja proces pomoči v socialnem delu, omogoča srečanje ljudi, ki imajo različne 

osebne zgodovine, izkušnje, znanje, kompetence; pogovor je prostor, ki omogoča srečanje 

ljudi, ki soustvarjajo svojo udeleţenost v rešitvah. Jezik socialnega dela torej vključuje in 

opogumlja uporabnika s pozitivnimi besedami, ki dodajajo moč, z namenom, da bi 

socialni delavci opustili negativne besede, ki omejujejo in izključujejo. Besede, kot so 

pogovor, dialog, odkrivanje, soustvarjanje, sodelovanje, spreminjanje, dodajanje moči in 

delovni odnos, so torej jedro jezika v socialnem delu. Jezik socialnega dela in besedišče, 

ki ga tvori, pa je moţno bolj sistematično prenašati tudi v »mediatorjev slovar«, saj je 

dober mediator tisti, ki z udeleţenci v konfliktu ustvarja dober odnos, skrbi za dinamiko 

pogovora, jim pomaga, da sami v medsebojnem odnosu soustvarijo rešitev za nastali 

problem (Prgić, 2010).  

 Delovni odnos in elementi delovnega odnosa: dogovor o sodelovanju, instrumentalna 

definicija problema in soustvarjanje rešitev ter osebno vodenje (Čačinovič Vogrinčič, 

2005). Elementi delovnega odnosa, kakršne poznamo v socialnem delu, so tudi osnova za 

odnos med mediatorjem in udeleţencem v sporu (mediantom), ki je dober takrat, ko je 

odprt, pošten in direkten. Odnos, v katerem se udeleţenci med seboj spoštujejo in cenijo 

ter soustvarjajo rešitve, ki so sprejemljive za vse vpletene – se pravi, da ni poraţencev in 

zmagovalcev, ampak so vsi zmagovalci. V ospredju je tako problem, ki ga je treba rešiti, 

in ne konflikt.  

 Perspektiva moči je koncept Dennisa Saleebeya (Čačinovič Vogrinčič, 2005), ki nas 

usmerja v to, da pri uporabniku iščemo njegovo moč, njegove vire. Saleebeyev »leksikon 

moči« vsebuje naslednje temeljne koncepte in načela: dodajanje moči, včlanjenost, moč 

okrevanja, zdravljenje in celostnost, dialog in sodelovanje ter odpoved nejevernosti. 

Koncept je v (šolski) mediaciji uporaben predvsem zato, ker izhaja iz uporabnika (npr. 

učenca), ki kar naenkrat ni več postavljen v vlogo pasivnega, celo nemočnega, 

»prejemnika pomoči«, (šolski) mediator pa v vlogo vsevednega strokovnjaka, ampak dobi 

uporabnik (npr. učenec) povsem novo vlogo pri reševanju teţav. Pomoč se razvije na 

osnovi medsebojnega dialoga, ker je uporabnik tisti, ki edini pozna svojo realnost. 

Uporabnik lahko tako dobi spodbudo za sodelovanje in iskanje novih rešitev, (šolski) 

mediator pa na ta način dobi moţnost za razvijanje dobrega odnosa (Prgić, 2010). 
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Če strnemo navedene teorije o konfliktih in mediaciji, lahko vidimo, da je konflikt nujno in 

pozitivno stanje za razvoj in rast. Šola je prostor, v katerem nenehno potekajo interakcije med 

učenci. Če učenci medsebojno sodelujejo, je normalno tudi to, da se pojavljajo konflikti, saj 

se lahko ne strinjajo o naravi problema, ki ga rešujejo, imajo različne vrednote, predstave o 

načinu dela, o namenu skupnega dela, se celo ne strinjajo o tem, koliko bi naj vsak prispeval k 

skupnemu doseţku idr. Zato je nujno, da se naučijo, kako deluje skupina, da se učijo o naravi 

konflikta in kako ga konstruktivno obvladovati. (Cohen, 2005; Kaplan, 2002a; 2009). 

Programi vrstniške mediacije učijo učence, kako konstruktivno reševati konflikte. Ob tem 

Kolan (1999) opozarja, da je zelo malo informacij o tem, kako naj šola vzpostavi dober 

program vrstniške mediacije, ter dodaja, da večina koordinatorjev začne vzpostavljati 

programe v svojih šolah s premalo predznanja, informacij in teoretičnega ozadja. Nujno je 

torej v šoli vzpostaviti sodelovalno vzdušje, ki omogoča odprto komunikacijo ter zaupno 

okolje, v katerem so učenci pripravljeni reševati spore v dobrobit vseh vpletenih. Večji kot je 

uspeh vrstniške mediacije, manj je poseganja odraslih avtoritet (ravnatelja, učiteljev ali 

staršev) v odnose in spore med učenci. Deutsch (1973) poudarja, da se je nemogoče izogniti 

konfliktom, dokler učenci delajo skupaj, zato jih je nujno seznanjati z zakonitostmi, po katerih 

deluje socialna medsebojna odvisnost (ang. social interdependence), kako se znajti v 

medosebnih odnosih in kako konstruktivno reševati konflikte. Vrstniška mediacija uči učence 

teh veščin. Nasilje kot način reševanja konfliktov je naučeno vedenje in kot tako se ga lahko 

posameznik tudi »oduči« (Office of Educational Research and Improvement, 1991, v Kolan, 

1999).  

 

2.5 Upravljanje s konfliktom 

Moţina (1994) opisuje reševanje konflikta kot logičen proces, ki se začne z definicijo 

problema in nadaljuje z analizo, kaj je do problema privedlo. Po njegovem problem ostaja, če 

se obstoječe stanje pomembno razlikuje od začetnega, zato je pomembno ugotoviti dogodek 

oz. vzrok, ki je pripeljal do te spremembe. Samo reševanje konflikta pa je odvisno od značaja 

in intenzivnosti konflikta, medsebojnega zaupanja, osebnih značilnosti vpletenih v konflikt, 

moţnosti za rešitev in vzrokov za nastali konflikt. 
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Bernik (2000) med veščine, ki so potrebne za uspešno reševanje konflikta, uvršča: 

 zavzemanje kooperativnega stališča – konflikt ne bo uspešno rešen, če se bo samo ena 

stran trudila za njegovo razrešitev, druga pa bo zavzemala tekmovalen (kompetitiven) 

odnos;  

 sprejemanje konflikta kot normalni del ţivljenja – če posameznik sprejema konflikt kot 

normalni del ţivljenja, se ne bo impulzivno odzival, ampak bo pripravljen vloţiti napor v 

iskanje rešitve; 

 izbira pravega trenutka za reševanje konflikta – najboljši čas je, ko imata obe strani čas in 

energijo za reševanje konflikta; 

 izboljšanje lastnih komunikacijskih veščin – veščina aktivnega poslušanja je bistvena za 

doseganje rešitev v konfliktu; 

 odprtost – iskrenost v odnosu, kar pomeni, da je potrebno odprto podeliti informacije, saj 

zamolčanje informacij v določenem trenutku lahko sicer zmanjša konflikt, vendar se 

konflikt navadno intenzivira, ko le-te pridejo na dan. 

Moţina idr. (2002) navaja pet načinov reševanja konfliktov: 

1. Izogibanje: pri tem načinu je značilna nizka stopnja zaskrbljenosti in interesa za 

zadovoljevanje vpletenih v konfliktu. Udeleţenci konflikta se skušajo izogniti konfliktni 

situaciji. Ta način vodi v neproduktivnost. 

2. Prilagajanje: v prvi plan so postavljene ţelje in potrebe drugih, sebe pa smo postavili v 

ozadje. Ta način sicer lahko zadovoljuje vpletene udeleţence, vendar ne rešuje problema 

in obstaja velika verjetnost, da bo slej kot prej ponovno izbruhnil. 

3. Sklepanje kompromisa: v tem primeru je vse bolj ali manj uravnoteţeno med 

usmerjenostjo k lastnim potrebam in potrebam drugega. Ta način reševanja konfliktov je 

sprejemljiv, če ni mogoče doseči več od obstoječega in kadar kompromis pomeni več ali 

vsaj ne manj od obstoječega stanja. 

4. Prevladovanje: v ospredju je zadovoljevanje naših potreb, medtem ko za drugega 

udeleţenca v konfliktu ne izraţamo sočutja. Tovrstna nepopustljivost na eni ali drugi 

strani lahko pomeni velik stres za udeleţence konflikta. 

5. Dogovarjanje: pomembne so nam tako naše potrebe kot potrebe drugih, ki so udeleţeni v 

konfliktu. Ta način pomeni konstruktivno reševanje konflikta, pri katerem odkrito 

obravnavamo konflikte, jih analiziramo in skušamo najti rešitev, ki bo dobra za vse 

udeleţence konflikta. 
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Gordon (po Brajša, 1994) navaja tri pristope pri ravnanju s konflikti: 

1. Jaz zmagam – ti izgubiš je pristop, ko gre za rešitev mojega in ne skupnega problema, gre 

za enostransko rešitev, pri čemer gre za neenak odnos, saj je rezultat tovrstnega reševanja 

konflikta odnos, v katerem imamo zmagovalca in nezadovoljnega poraţenca. 

2. Ti zmagaš – jaz izgubim je pristop, po katerem je drugi v konfliktu zadovoljen, prvemu pa 

ostanejo občutki jeze in nezadovoljstva. Ker gre za rešitev, ki v tem primeru ni naša, ne 

ţelimo zares sodelovati pri njenem uresničevanju. 

3. Vsi zmagajo je pristop, ko so vsi zadovoljni z rešitvijo, zato so vse strani pripravljene 

sodelovati pri uresničevanju rešitve. 

Brajša (1994) poleg navedenih načinov upravljanja s konfliktom navaja še metodo »poraz – 

poraz«, pri kateri vsi izgubijo. Pri tem načinu odnos nikakor ne more napredovati. 

Brajša (1994) povzema Gordonovo, Robbinsovo, Deutschevo in Birkenbihlevo metodo 

ravnanja s konflikti. Robbins loči štiri pristope pri ravnanju s konflikti, in sicer vztrajanje pri 

svojem, prilagajanje, kompromis in sodelovanje. Deutsch te pristope širše opredeli in jih 

zajame v dve skupini, in sicer sodelovanje in konkurenca oz. tekmovalnost. Birkenbihl pa 

govori o petih pristopih, ki so enostransko ali obojestransko razhajanje konfliktne vsebine, 

enostransko ali obojestransko bojevanje ali beg od konflikta ter zedinjenje in podvajanje. 

Iršič (2005) pa te pristope označi na naslednji način: 

 Konflikt odrinemo in se delamo, kot da ga ni, kar je z drugimi besedami imenovano umik. 

 Nad drugimi izvajamo pritisk in ţelimo, da bi se nam podredili. 

 Sami se uklonimo pritisku, se podredimo. 

 Iskanje kompromisa, na katerega pristanemo, ko se nam zdi, da bomo s tem dobili vsaj 

nekaj. 

Če strnemo spoznanja različnih avtorjev, lahko na splošno govorimo o treh načinih odzivanja 

na konflikte: 

 soočenje – tekmovalen odnos do reševanja konfliktov, 

 umik, 

 konstruktivno reševanje konfliktov oz. sodelovalni pristop, znan tudi kot iskanje zmagam–

zmagaš rešitve. 
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Lawrence (2000) te odzive imenuje agresiven, pasiven in sodelovalen način odzivanja na 

konflikt. 

Če zavzamemo tekmovalen odnos do reševanja konflikta, obstaja po Axelrodu (1984) velika 

verjetnost, da se bo druga stran odzvala na podoben – tekmovalen način in polje za 

zaostrovanje konflikta je vzpostavljeno. In če ena stran zmaga, je to pravzaprav jalova zmaga, 

saj je še zmeraj odvisna od vedenja oz. reakcij druge strani, ki verjetno ne bo navdušena nad 

tem, da bi kakorkoli olajšala ţivljenje »zmagovalni« strani. Morda druga stran niti ne bo 

izpolnila, kar je obljubila, ali pa bo obljubo zelo slabo izpolnila. Poleg tega ostane odprto tudi 

vprašanje medosebnega odnosa, saj gre v večini primerov za konflikte med osebami, ki so 

vpete v dolgotrajne medosebne odnose, npr. konflikti med druţinskimi člani, učitelji in učenci 

idr. Cohen (2005) duhovito navaja, da se ljudje v prihodnosti pogosto srečamo z osebami iz 

preteklosti, in to tistimi, ki jih najmanj pričakujemo: nesramni voznik se izkaţe za novega 

soseda, bivši sodelavec postane naš novi šef ipd. Sodelovalno reševanje konflikta ima torej 

veliko prednosti pred tekmovalnim, ki pušča za seboj jalove zmagovalce in uţaljene 

poraţence.  

Kilman in Thomas (1974) navajata poleg tekmovalnega (soočenje) in sodelovalnega pristopa 

k reševanju konfliktov še umik oz. izogibanje, akomodacijo oz. prilagajanje in kompromis. 

Umik oz. izogibanje konfliktu je primeren odziv, ko bi lahko morebitne škodljive posledice 

konflikta pretehtale pozitivne posledice. Po drugi strani pa lahko pomeni veliko nevarnost. 

Ljudje namreč konflikte ponavadi dojemamo kot nekaj nezaţelenega, negativnega, celo 

nevarnega, in se jim zato skušamo izogniti, a se ob tem premalo zavedamo, da imajo potlačeni 

konflikti pogosto škodljive posledice, saj v večini primerov kasneje ponovno izbruhnejo in to 

navadno v še hujši obliki. Akomodacija oz. prilagajanje pa pride v poštev, ko nam sam spor ni 

tako pomemben. Zagotovo pa največ zmede pri razumevanju pomeni kompromis, ki ga ne 

moremo enačiti s sodelovanjem. Medtem ko pri sodelovanju vsaka stran dobi tisto, kar ţeli, in 

se posledično obe strani počutita kot zmagovalca, gre pri kompromisu za ţrtvovanje nečesa 

zavoljo »rešenega« konflikta in zato lahko obe strani odideta iz konflikta z občutkom 

poraţenca. 
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Naštete načine odzivanja na konflikte v odnosu med učiteljem in učencem povzema Woolfolk 

(2002): 

1. Učitelj vsili rešitev. 

Pri tekmovalnem pristopu k reševanju konflikta se v tem primeru učitelj zateka k 

manipulaciji, nepriznavanju napak, agresivnim sporočilom – gre za reševanje problema v 

duhu »zmagovalec – poraţenec«. 

2. Učitelj popusti učenčevim zahtevam. 

V tem primeru se učitelj umakne konfliktu, vendar beg od konflikta ne rešuje samega 

problema. 

3. Metoda brez poraţenca ali soustvarjanje rešitve. 

V tem primeru učitelj definira problem in je v procesu soustvarjanja (Čačinovič Vogrinčič, 

2005) pripravljen skupaj z učencem iskati več moţnih rešitev, jih ovrednotiti in izbrati tisto 

rešitev, ki bo zadovoljiva za vse vpletene. Sodelovanje je torej najbolj učinkovito orodje za 

preoblikovanje konflikta in reševanje problema. Je postopek, s katerim ustvarimo novo 

skupno podlago vseh udeleţenih v konfliktu. Sodelovanje je tudi umetnost pogajanja v slogu 

dobim – dobiš, pri katerem s tem, ko ustvarimo nove moţnosti, obe strani dobita, kar 

potrebujeta, in nekako sovpada z znanim Lussijevim načelom pogajanja (Čačinovič 

Vogrinčič, 2005), znanim v socialno-delavskem pristopu za delo z uporabniki. »Če se ţarišče 

preusmeri od medsebojnega premagovanja k premagovanju teţav, je to lahko dobro za vse. 

Pri sodelovalnem pogajanju dobim – dobiš poskušamo doseči izid, ki bi dodelil sprejemljivo 

korist vsem prizadetim. Konflikt imamo za naravni del človekovega stanja. Če ga vzamemo 

kot teţavo, ki jo je treba rešiti, lahko najdemo ustvarjalne rešitve, ki povzdignejo stališča obeh 

strani, da jih je celo mogoče še bolj zbliţati … Pogajanje ni samo izmenjava snovnih 

predmetov. To je način delovanja in ravnanja, iz kakršnih se morejo razviti razumevanje, 

prepričanje, naklonjenost, spoštovanje in zaupanje« (Gossen in Anderson, 1996, str. 146). 
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Iršič (2010) predstavlja akcijsko obvladovanje konflikta, ki zajema vrsto tehnik, katerih 

večina so pravzaprav temeljne tehnike v mediaciji: 

 Konstruktivno sporočanje z osebnimi sporočili v obliki t. i. jaz sporočil, ki naj bodo 

odkrita in poštena. 

 Nedefenzivno poslušanje, ki zajema nevtralno ali empatično drţo. 

 Potrjevanje, ki se razteza od aktivnega poslušanja do empatije. 

 Preverjanje razumevanja, ki zajema parafraziranje in povzemanje. 

 Pomirjanje sebe ali drugega. 

 Preklop iz prepira, ki je primeren v trenutkih, ko je bolj smiselna rešitev prenehanje s 

prepirom, saj le-ta včasih sluţi le sproščanju napetosti. 

 Preloţitev prepira na kasneje. 

 Moţganska nevihta, pri kateri enostransko ali skupaj nizamo moţne rešitve brez 

vrednotenja, ko smo še v procesu nizanja rešitev. 

 Sprememba perspektive, pri čemer pogledamo na določeno situacijo z drugega zornega 

kota, kar nam lahko pomaga pri iskanju povsem nove rešitve, in sicer takšne, ki se je 

drugače ne bi domislili. 

 Prisotnost tretje osebe. 

Podajanje sporočila tretji osebi, s čimer se zmanjša pritisk na sogovornika. 

 Zamenjava vlog. 

 Pisanje pisma, kar nam pomaga pri umirjanju in zmanjšanju jeze. 

 Posvetovanje z drugimi, kar lahko storimo individualno ali skupaj. 

 Pomoč tretje osebe, ki je v vlogi razsodnika, kar se od mediacije razlikuje predvsem v 

tem, da se razsodnik ukvarja večinoma z vsebino, mediator pa s procesom pogovora. 

 Mediacija. 

Smernice za konstruktivno razreševanje konfliktov, sodelovalni pristop, so temeljni kamni 

mediacijskega pogovora: zavezništvo, upoštevanje različnosti, prevzemanje odgovornosti, 

ohranjanje komunikacije in pomirjanje, stabilizacija interakcije, poročanje namesto vplivanja, 

razdelitev konflikta na manjše dele in odkrivanje disfunkcionalnih vzorcev, saj vsak izmed 

udeleţencev k nekonstruktivni komunikaciji prispeva svoj del, zato je pomembno, da 

postopoma te vzorce ozaveščamo, da postanejo razvidni in se o njih lahko celo pogovarjamo 

(Iršič, 2005). K temu je zagotovo treba dodati še pripravljenost na spremembe. Vsaka rešitev 

konflikta namreč pripelje do nekakšnih sprememb, ljudje se pa spremembam radi izogibajo. 
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Vendar konflikta ni moţno rešiti, če udeleţenci niso pripravljeni na spremembe, zato je ravno 

ta pripravljenost pomembna za reševanje konflikta (Prgić, 2009). 

V kontekstu šole konstruktivno – sodelovalno reševanje konfliktov temelji na prepričanjih, da 

so učenci zmoţni tovrstnega reševanja konfliktov in da so sposobni prevzeti odgovornost za 

svoje vedenje, da naj bi vsi vpleteni v konflikt sodelovali pri razreševanju, da nasilje v 

nobenem primeru ni sprejemljiv način reševanja konfliktov in da mediatorske veščine oz. 

znanje mediacije učencem omogoča, da konflikte konstruktivno razrešujejo (Lawrence, 

2000). 

 

2.6 Različni pristopi k reševanju konfliktov 

Tako kot obstajajo številni odzivi na konflikt, obstajajo tudi različni pristopi oz. načini 

reševanja konflikta. V literaturi lahko zasledimo naslednje načine reševanja konfliktov, med 

katerimi najdemo tudi mediacijo, ki poleg nekaterih ostalih načinov sodi v alternativno 

reševanje sporov. 

Proces, v katerem rešujemo spor po pravni poti, imenujemo ligitacija oz. pravda ali tožba. 

Gre za postopek, v katerem odvetniki igrajo osrednjo vlogo in predstavljajo dokaze vseh 

vpletenih strani, sodnik pa odloči v korist ene izmed njih (Liebmann, 2000). 

Pri pogajanju gre za proces, v katerem se strani večinoma sami dogovarjata in skušata rešiti 

medsebojni konflikt, lahko pa imata tudi svoje zastopnike. V večini primerov gre za 

neformalen proces, ki steče, ko ljudje začnejo razpravljati o medsebojnih razlikah. Moč 

pogajanja je v tem, da imajo udeleţenci ves čas nadzor tako nad procesom pogovora kot nad 

cilji oz. izidi pogovora. Keltner (1987, v Stolnik, 2010) definira pogajanje kot proces, ki je 

miroljuben in v katerem se skuša uskladiti razlike, kar je odvisno od fleksibilnosti in 

pripravljenosti na usklajevanje razlik s strani udeleţencev. Tako kot pri mediaciji je tudi pri 

pogajanju v ospredju interes sprtih strani, da bi sodelovalno rešile konflikt, vendar pa sprte 

strani praviloma v ospredju vzdrţujejo svoj interes in za razliko od mediacije lahko stranke 

pri pogajanju izvajajo medsebojni pritisk, da bi dosegle svoj cilj.  

Pri arbitraži tretja stran nadzoruje tako proces pogovora kot cilj oz. izid pogovora, saj arbiter 

določi, kako naj sprti strani rešita svoj konflikt in ima ponavadi tudi moč, da prisili sprti strani 
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k uresničenju arbitrove odločitve. Kadarkoli tretja stran določa izid pogovora, gre za arbitraţo 

in ne za mediacijo. Arbitraţa je koristna, kadar se sprti strani nikakor ne moreta dogovoriti, 

uporabna pa je tudi, če je potrebno sprte strani seznaniti s splošno veljavnimi pravili in 

normami (Prgić, 2010). 

Tako kot arbitraţa in pogajanje je tudi mediacija en izmed načinov alternativnega reševanja 

sporov in je proces, skozi katerega udeleţenci ob pomoči nevtralne osebe v procesu pogovora 

izpostavljajo sporne zadeve, pri čemer je namen oblikovanje moţnosti, ocenjevanje alternativ 

in oblikovanje dogovora, ki bo sporazumen in bo zadovoljil potrebe vseh udeleţencev (Šetinc 

Tekavc, 2002). 

Tabela 1: Bistvene razlike med mediacijo in arbitražo (povzeto po Cohen, 2005; Šetinc 

Tekavc, 2002). 

 Mediacija Arbitraža 

Razporeditev 

moči 

Udeleţence mediator podpira in jim 

prepušča nadzor nad njihovo usodo. V 

proces posega le toliko, da 

udeleţencem pomaga pri iskanju 

zadovoljive rešitve za vse vpletene. 

Arbiter vzdrţuje moč in nadzor tako 

nad procesom kot nad izidom 

pogovora. Svojo moč uporablja z 

namenom vsiljevanja svoje rešitve 

udeleţencem. 

Nadzor nad 

ciljem oz. 

izidom 

pogovora 

V mediaciji udeleţenci pridejo sami do 

cilja, ga soustvarijo. Poleg tega imajo 

vso svobodo, da prekinejo proces, če 

to ţelijo. 

Arbiter predlaga rešitev, ki se njemu 

na podlagi dokazov zdi pravična. Če je 

to potrebno, tudi mimo ţelja 

udeleţencev. 

Nevtralnost 

Nevtralnost je temeljni del mediacije 

in mediator dela na tem, da se ne 

postavlja ne na eno ne na drugo stran. 

Tudi za arbitra je idealno, če je 

nevtralen, vendar je pogosto zavezan 

nekemu sistemu (npr. šolskim 

pravilom) ali pa je celo pod vplivom 

katere izmed vpletenih strani. To še 

posebej velja pri neformalni arbitraţi, 

ki jo izvajajo starši ali učitelji. 

Vmešavanje v 

vsebino 

pogovora 

Mediator se ne vmešava v vsebino 

spora in vljudno zavrne, če ga katera 

izmed strani ţeli vplesti npr. tako, da 

ga vpraša po mnenju. 

Arbiter poda mnenje, presojo o sami 

situaciji, v kateri sta se sprti strani 

znašli. 

Disciplinska 

funkcija 

Mediacija je v celoti nekaznovalna. 

Dogovor lahko včasih vsebuje 

posledice, do katerih bo prišlo, če se 

katera stran ne bo drţala svojega dela 

dogovora, vendar pa v idealnih 

razmerah naj ne bi bilo nobenih 

posledic, razen če se strani dogovorita 

drugače. 

Arbitraţa je lahko kaznovalna in 

arbiter ima moč, da odredi kazen ter 

celo prisili udeleţence, da jo 

sprejmejo. 
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Usmerjenost v 

prihodnost 

Mediacija pomaga udeleţencem 

skleniti dogovor, ki je usmerjen v 

prihodnost. Dogodki iz preteklosti so 

sicer lahko predmet pogovora, vendar 

le tako dolgo, dokler je to 

konstruktivno za doseganje dogovora, 

ki bo udeleţencem pomagal začeti 

razmišljati o rešitvah usmerjenih v 

prihodnost. 

V arbitraţi so udeleţenci pogosto 

kaznovani za svoja pretekla dejanja in 

vprašanje, kdo je zanetil spor, je lahko 

celo odločilno pri določanju kazni oz. 

ukrepa. 

Vprašanje 

zmage 

V mediaciji bi naj udeleţenci prišli do 

dogovora, ki bo pripomogel k temu, da 

bodo iz mediacije vsi izšli kot 

zmagovalci. Bolje je ne doseči 

dogovora, kot da je ena stran 

nezadovoljna z rešitvijo. 

V arbitraţi se pogosto zgodi, da se 

udeleţenci lahko počutijo kot 

zmagovalci ali poraţenci, pogosto pa 

celo vsi udeleţenci zapustijo arbitraţo 

z občutkom, da so poraţeni, saj so 

lahko nenazadnje vsi nezadovoljni z 

arbitrovo odločitvijo, ki ves čas 

nadzira izid arbitraţe. 

Prostovoljnost 

Mediacija je prostovoljen proces in 

udeleţenci pristanejo na iskanje rešitve 

za svoj problem le, če se strinjajo s 

pravili mediacije. 

Arbitraţa je pogosto neprostovoljna, še 

posebej če gre za arbitraţo, ki jo 

izvajajo odrasli med otroki. 

Obseg 

pogovora 

V mediaciji je vsaka tema, ki jo 

izpostavita sprti strani oz. udeleţenci, 

legitimna. Mediator ve, da so 

informacije pod površino pogosto 

ključne za uspešno iskanje 

zadovoljujočega dogovora za vse 

vpletene. 

Arbitraţa pogosto ne opogumlja 

udeleţencev, da bi odpirali vprašanja, 

ki niso neposredno povezana s sporom, 

saj to arbitra ovira pri iskanju rešitve. 

Zaupnost 

Mediacija je popolnoma zaupna, razen 

če se strani ne dogovorita drugače ali 

če gre za v primeru šolske in vrstniške 

mediacije za vprašanje nasilja, 

spolnega nasilja, drog ipd. 

Vprašanje zaupnosti je v procesu 

arbitraţe ponavadi nejasno. Pogosto 

arbiter sploh ne omeni zaupnosti 

procesa pogovora. 
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3 MEDIACIJA 

3.1 Alternativno reševanje sporov in mediacija 

Šetinc Tekavc (2002) navaja, da alternativno reševanje sporov pomeni kakršenkoli formalen 

ali polformalen postopek poleg sodnega, ki ga je mogoče uporabiti za reševanje različnih 

sporov. Sekirnik (2003) pa definira alternativno reševanje sporov kot formalen ali 

polformalen postopek, s katerim lahko razrešujemo različne spore, in sicer ne glede na to, ali 

je v zvezi s sporom ţe sproţen sodni postopek, in ne glede na to, v kateri fazi je spor. Pri tem 

je moţnih več načinov, in sicer sodišču priključen program, ki je včasih voden tudi s strani 

sodišča, sodišču pridruţen program, ki izvaja svoje storitve v dogovoru s sodiščem in 

program, ki je voden s strani drugih organizacij, kot so neprofitne organizacije, in je 

neodvisen program. Pri alternativnem razreševanju sporov skušajo stranke same rešiti spor s 

pomočjo nevtralnega in usposobljenega posrednika. »Takšno razreševanje sporov izven 

sodnega postopka spodbuja komunikacijo med strankami in pomeni zanje velik prihranek na 

času in denarju, za sodišče pa manjšo obremenjenost z zadevami« (Sekirnik, 2007, str. 15). 

Zalar (2001) navaja, da je pojem alternativno razreševanje konfliktov dokaj ohlapen, saj ni 

dokončnih in splošno sprejetih definicij pojma. Zato se raba tega pojma še ni povsem ustalila, 

ker je teţko podati skupno definicijo. »To je lahko zgolj zmanjšanje sodnih zaostankov ali pa 

doseči, da bodo stranke s postopkom in sporazumom, ki so ga same sooblikovale, tudi bolj 

zadovoljne kot z odločitvijo sodišča in bodo takšno rešitev sprejele kot bolj pravično« 

(Sekirnik, 2007, str. 18). Bistvene razlike med alternativnim reševanjem sporov in sodnim 

odločanjem pa se kaţejo v subjektu postopka, pri čemer imajo v sodnem postopku v 

primerjavi z odvetniki in sodniki stranke podrejeno vlogo, medtem ko so stranke pri 

alternativnem reševanju sporov v ospredju, v predmetu postopka, poteku postopka, rezultatih 

postopka in posledicah postopka. Sekirnik (2007) ponazori te razlike s citiranjem Šetinc 

Tekavc (2003, str. 26), ki pravi: »Sodnik bi odločil, da dobi sadeţ samo eden, arbiter bi 

pomarančno razpolovil med stranki, mediator pa bi ugotovil, da ena stranka potrebuje 

pomarančni sok, druga pa olupek za aromo peciva.« 
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3.2 Zgodovina alternativnega reševanja sporov in mediacije 

Alternativno razreševanje sporov spremlja človeštvo ţe od nekdaj, kar priča tudi to, da je 

tovrsten pristop pri razreševanju sporov omenjen tudi v Bibliji, da se je pojavila trgovinska 

mediacija v srednjem veku, v času Starega Rima je ţe prav tako bilo znano alternativno 

razreševanje sporov, veliko podatkov priča o tem, da je mediacijo uporabljala Kitajska ţe v 

času cesarske dinastije, kjer pravzaprav pomeni alternativno razreševanje sporov primaren 

način reševanja sporov med posamezniki tudi danes, prav tako pa obstajajo podatki o tem, da 

so uporabljali mediacijo za reševanje mednarodnih sporov v 19. st., medtem ko se je formalna 

raba mediacija začela v Zdruţenih drţavah Amerike na začetku 20. stoletja (Razdrih, 2006; 

Strasser in Randolph, 2004; Šetinc Tekavc, 2002). Programi konstruktivnega reševanja 

konfliktov in mediacije so se razvili v zadnjih štiridesetih letih, sprva v ZDA, zdaj pa so 

razširjeni po celem svetu (Gauley, 2006). Uzelac (2004, v Sekirnik, 2007) navaja, da narašča 

število sodnih postopkov, zato sodišča le s teţavo razrešujejo številne spore, s tem pa se 

podaljšuje čas sojenja in višajo se stroški, kar je razlog, da so se v sodstvu pojavile določene 

spremembe. Šetinc Tekavc (2002) velik pomen tem spremembam v uporabi alternativnega 

reševanja sporov pripisuje gibanju v ZDA, Alternative Dispute Resolution. 

Kolan (1999) navaja, da si je poslovni svet v 50-ih letih prejšnjega stoletja izposodil 

mediacijo iz prava, saj so poslovneţi prišli do ugotovitve, da je mediacija najbolj učinkovit 

način reševanja sporov še posebej v okoliščinah, kjer morata sprti strani vzdrţevati odnose 

tudi v prihodnje. S pomočjo mediacije so se v gospodarstvu izognili številnim sodnim 

postopkom in spore rešili po laţji in predvsem cenejši poti. 

Bush in Folger (2010) navajata, da pred letom 1965 mediacije izven delovnih sporov skorajda 

niso uporabljali, dokler se nista v poznih 60. letih razvili dve smeri: 

 predstavniki pravosodja, pa tudi voditelji drţav, so videli v mediaciji potencial za 

odzivanje na konflikte v mestnem okolju; 

 druţbene organizacije in reformisti prava pa so videli moţnost za razvijanje druţbenih 

sredstev, ki bodo tekla vzporedno s formalnim pravosodnim sistemom. 

To je pomenilo razširitev mediacije na razna področja vse od okolja, stanovanjske politike, 

različnih inštitucij, kot so zapori, bolnišnice in šole, do poslovnih sporov, sporov z vladnimi 

institucijami itd. (Singer, 1990 v Bush in Folger, 2010). 
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Vasquez (1995 v Kolan, 1999) in Lovenheim (1996 v Kolan, 1999) pravita, da se je mediacija 

v osemdesetih letih prejšnjega stoletja hitro razširila na različna področja vse od 

medsosedskih sporov, ločitvenih postopkov, okoljske problematike, pa do primerov, ko 

sodišče predlaga mediacijo kot alternativni način reševanja spora. Bistveni razlogi za 

razširjeno uporabo mediacije so cena (mediacija je cenejša od sodnega postopka), zaupnost 

postopka, razumevanje med sprtimi stranmi in poštenost postopka mediacije oz. sklenjenega 

dogovora, ki mora biti sprejemljiv za vse spletene strani v sporu. 

V Sloveniji so mediacijo kot obliko reševanja sporov prvič uvedli v nekaterih centrih za 

socialno delo leta 1994. Leta 2000 pa je PIC – Pravno-informacijski center začel usposabljati 

mediatorje in leta 2001 je začel tedanji predsednik Okroţnega sodišča v Ljubljani skupaj s 

tremi sodelavkami projekt mediacije na Okroţnem sodišču v Ljubljani. Tako se je začela 

mediacija v klasičnih civilnih zadevah izvajati ţe januarja 2001, od maja 2002 pa tudi v 

druţinskopravnih zadevah. Z letom 2003 pa se je postopek mediacije preselil tudi v 

gospodarske zadeve (Sekirnik, 2007). Kasneje se je mediacija začela bliskovito širiti in danes 

v Sloveniji ţivi tako sodišču pridruţena kot zunajsodna mediacija. Za kakovost in etično delo 

mediatorjev pa skrbi Društvo mediatorjev Slovenije, katerega namen je širjenje, razvijanje in 

izvajanje mediacije ter drugih načinov alternativnega reševanja sporov. Po besedah dolgoletne 

predsednice društva Gordane Ristin (2006) je namen društva pomagati ustanoviti centre za 

mediacijo na vseh nivojih vse od občin pa do stanovskih, strokovnih in poklicnih zdruţenj ter 

tudi šol.  

 

3.3 Opredelitev mediacije 

Ko govorimo o opredelitvi mediacije, je potrebno povedati, da enotne opredelitve ni in v 

literaturi najdemo več različnih definicij in celo poimenovanj. Sekirnik (2007) navaja, da se 

med seboj prepletajo različni izrazi za mediacijo, in sicer tudi posredovalni postopek, 

pomirjevalni postopek in celo konciliacija. »Kljub temu da sta pojma konciliacija in mediacija 

omenjena in zaznana različno od drţave do drţave, sta močno povezana. Vendar enotnega 

stališča o njuni vsebini ni najti, njuna uporaba pa je docela nedosledna« (Sekirnik, 2007, str. 

27). 
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Poleg tega se strokovne opredelitve mediacije razlikujejo tudi glede na to, na katerem 

področju ţivljenja jo uporabljamo. Vendar se kljub tem razlikovanjem splošne opredelitve 

mediacije stikajo v tem, da je mediacija en izmed različnih pristopov za alternativno 

reševanje, skozi katerega medianti s pomočjo nevtralnega mediatorja raziskujejo različne 

alternative za doseganje sporazumnega dogovora, ki bo zadovoljujoč za vse vpletene (Šetinc 

Tekavc, 2002). Metelko Lisec (2008) navaja, da sama beseda izhaja iz latinske besede 

mediatio, kar pomeni »pomirjajoče posredovanje«. Fulton (1989) vidi mediatorja kot 

spodbujevalca komunikacije med udeleţenci. Mediator pomaga identificirati sporna vprašanja 

in rešiti spor, vendar pa ne vsiljuje nikakršne rešitve. Zanj je značilen nesvetovalni značaj ter 

obvladovanje negativnih odnosov med udeleţenci spora. Sekirnik (2007) navaja, da je 

Okroţno sodišče v Ljubljani mediacijo opredelilo kot neformalen, neobvezujoč, zaupen 

postopek, v katerem mediator, ki je nevtralen, pomaga strankama z dogovarjanjem in 

pogajanjem do sporazumne rešitve spora. Bush in Folger (2010) opredeljujeta mediacijo tudi 

kot neformalni postopek, v katerem tretja nevtralna stran brez moči za uveljavljanje rešitev 

pomaga mediantom (udeleţenim v konfliktu) doseči vzajemno sprejemljiv sporazum. K temu 

dodajata, da mediacija vsebuje edinstven potencial za transformacijo ljudi, in sicer v smislu 

spodbujanja moralne rasti. Iršič (2010) definira mediacijo kot proces, v katerem tretja 

nevtralna stran podpira strani, ki imajo sporno vprašanje, pri razjasnjevanju nesporazuma in 

iskanju skupne rešitve. Dodaja, da je to proces med udeleţencema v zvezi s spornim 

vprašanjem oz. področjem med njima. Kaplan (2002a, 2002b, 2002c) mediacijo opisuje kot 

strukturiran, metodičen in zaupen proces, v katerem nevtralna oseba oz. mediator uporablja 

različne mediacijske tehnike in tako pomaga udeleţencem konflikta določiti problem in 

načine reševanja le-tega. Prav tako pomaga udeleţencem oz. mediantom pri učinkovitejši 

komunikaciji ter razvija empatijo med njimi. S tem pomaga udeleţencem, da sami najdejo 

ustrezno rešitev. Dolinar (2006, v Sekirnik, 2007) opredeljuje mediacijo kot proces, v katerem 

mediator poskuša razkriti ţelje, potrebe, vrednote in skrbi udeleţencev v sporu. Ravno z 

razkrivanjem interesov, ki so širši od stališč, pa je moţno poiskati ustrezno rešitev za vse 

vpletene. Mediacija celostno pristopa k razreševanju konflikta, v ospredje pa postavlja 

samoodgovorno in pošteno razreševanje. Pri tem pojem samoodgovornost označuje to, da se 

udeleţenci sami odločajo o vsebini mediacijskega dogovora in sprejemajo odgovornost za 

svoje odločitve ter izvajanje mediacijskega dogovora (Korenjak, Kramar Korenjak, 2008). 

Kukec (2005) pa vidi mediacijo kot obravnavanje sporov s pomočjo nepristranske osebe, ki 

nima pristojnosti, da bi izdala zavezujočo odločbo. Sekirnik (2007) mediacijo strne v 
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opredelitev, ki pravi, da je mediacija posebna oblika razreševanja sporov, v katerem stranke 

rešujejo svoj konflikt ob tretji nevtralni strani – mediatorju. Tudi druge definicije (Bevan, 

1992; Folberg, Taylor, 1984) poudarjajo, da je mediacija proces, v katerem usposobljena 

nevtralna oseba pomaga udeleţencem predstaviti njihov poloţaj in raziskati alternative ter 

moţnosti z namenom, da bi udeleţenci prišli sami do rešitve, zadovoljujoče za vse vpletene. 

V tej točki je bistvena razlika med mediacijo in arbitraţnim postopkom. Medtem ko se 

udeleţenci pri mediaciji sami odločijo, katera rešitev ja zanje najboljša, arbitraţa odloči 

namesto njih. Mediator potemtakem nima naloge, da ugotavlja, kdo ima prav in kdo nima, ter 

nima pravice, da bi udeleţencem vsiljeval odločitev. Na drugi strani pa arbitraţa, ki je bolj 

podobna sodnemu odločanju, vsili končno odločitev udeleţencem od zunaj oz. od zgoraj, kar 

pomeni, da ena stran izstopa iz postopka kot zmagovalec in druga kot poraţenec. Ker pridejo 

pri mediaciji udeleţenci skupaj do rešitve, z dogovorom, situacije ne moremo opisovati kot 

zmage za eno in poraz za drugo stran (Šetinc Tekavc, 2002). 

Če strnemo vse definicije pridemo do tega, da je mediacija postopek, v katerem se udeleţenci 

v sporu ob pomoči tretje nevtralne strani oz. mediatorja pogovorijo, raziskujejo svoje ţelje, 

potrebe in interese, si izmenjajo stališča in poskušajo najti rešitev, s katero bi bili vsi 

zadovoljni. Ker udeleţenci v sporu sami prevzamejo odgovornost za rešitev nastalega 

konflikta, ima mediacija moč, da krepi ali celo na novo vzpostavi odnos, ki temelji na 

zaupanju in spoštovanju.  

 

3.4 Vrste mediacije 

Mediacijo lahko delimo na različne vrste, in sicer glede na različne kriterije, ki veljajo pri tej 

delitvi (Iršič, 2010): 

 glede na mediacijski pristop ločimo transformativno oz. preoblikovalno mediacijo, 

facilitativno oz. pospeševalno mediacijo in evaluativno oz. ocenjevalno mediacijo; 

 glede na področje delovanja ločimo druţinsko mediacijo, šolsko mediacijo, mediacijo v 

podjetjih, gospodarsko mediacijo, mediacijo v kolektivnih delovnih sporih, mediacijo med 

ţrtvijo in storilcem, mediacijo v skupnosti itd. (z razvojem mediacije se danes mediacija 

uporablja skorajda na vsakem področju); 

 glede na zaostrenost spora govorimo o proaktivni, preventivni in kurativni mediaciji; 
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 glede na izvajalca pa govorimo o interni mediaciji, mediaciji pri samostojnem mediatorju, 

mediaciji v mediacijski organizaciji, sodišču pridruţeni mediaciji in sodni ali integrirani 

mediaciji; 

 glede na obliko pa ločimo med periodično, maratonsko in krizno mediacijo. 

Zaradi teme naloge se bomo na tem mestu omejili predvsem na delitev mediacije glede na 

mediacijski pristop in področje delovanja ter bomo natančneje predstavili razliko med 

transformativno (v nadaljevanju preoblikovalna mediacija), evaluativno (v nadaljevanju 

ocenjevalna mediacija) in facilitativno (v nadaljevanju pospeševalna mediacija), ter vrsto 

mediacije, ki ji pravimo šolska oz. vrstniška mediacija. 

 

3.5 Razlika med preoblikovalno, ocenjevalno in pospeševalno mediacijo 

Preoblikovalna mediacija se je razvila in uveljavila kasneje kot pospeševalna in ocenjevalna 

mediacija, saj je nastala z namenom izboljšanja ugotovljenih pomanjkljivosti in postopkov pri 

ostalih vrstah mediacije. Glavna prednost preoblikovalne mediacije je usmerjenost v 

izboljšanje razmerja med strankami in se ne osredotoča toliko v  iskanje rešitve ali sklenitev 

poravnave. Preoblikovalna mediacija na zunaj v primerjavi z ocenjevalno in pospeševalno 

deluje kot manj strukturirana. Razlog tiči v tem, da je njena struktura globlja, saj je cilj 

preoblikovalne mediacije bolj preoblikovanje problema in odnosa kot pa iskanje konkretne 

rešitve, kar lahko na zunaj deluje manj strukturirano in bolj svobodno. Bush in Folger (2010) 

poudarjata pri preoblikovalni mediaciji predvsem dva procesa, in sicer opolnomočenje in 

priznavanje. To mediator dosega tako, da je sam proces mediacije zelo odvisen od potreb 

udeleţencev v sporu, kar prinaša to, da so udeleţenci odgovorni za vsebino pogovora, konflikt 

je v njihovih rokah. Namen preoblikovalne mediacije je omogočiti udeleţencem v sporu, da 

sami opredelijo sporne točke, definirajo problem in morebitno rešitev poiščejo sami. S tem 

dobijo udeleţenci veliko svobodo in avtonomijo pri določanju teme in poteku mediacijskega 

procesa. Mediator ne predlaga nobenih rešitev in prav tako ne daje mnenja glede moţnih 

rešitev. Mediator ne sprejema nobenih odločitev namesto udeleţencev v sporu. Zato to od 

njega zahteva veliko dejavnosti pri izboljševanju odnosa med udeleţenci v sporu, kar dosega s 

številnimi mediacijskimi tehnikami. Prav tako spodbuja udeleţence, da razpravljajo o vseh 

vprašanjih, ki se njim zdijo pomembna, da se za sporom, ki se vidi na površju, pogosto 

skrivajo v ozadju druga vprašanja, pomembna za razrešitev spora. To prinaša tudi bolj 
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dolgoročne in trajne rešitve, saj se v procesu mediacije lahko pride v globino problema, kjer 

so skriti resnični vzroki nesporazumov (Prgić, 2010; Zumeta, 2000).  

Običajno se pri tej mediaciji izhodiščni problem toliko preoblikuje, da lahko postane manj 

pomemben ali se celo razreši. Različni avtorji poudarjajo, da je zato preoblikovalna mediacija 

primerna še posebej za spore, pri katerih je zelo prisoten medosebni problem, kjer gre za 

problematiko odnosov in so prisotna močna čustva. Primerna je za spore, v katerih so 

udeleţenci v sporu v nekem tesnem odnosu ali dolgotrajnem razmerju. Razlog tiči v tem, da 

se preoblikovalna mediacija pribliţa sporu celostno in se pomakne v samem procesu globlje 

od zgolj iskanja rešitev (Bush in Folger, 2005, v Iršič, 2010; Bush in Pope, 2004, v Iršič, 

2010; Zumeta, 2000). S tovrstnim pristopom se tako lahko doseţeta najmanj dva cilja: rešitev 

konflikta/spora in izboljšanje odnosa, kar prinese udeleţencem v sporu bolj zadovoljujoče 

razmerje.  

Ko govorimo o preoblikovalni mediaciji in opolnomočenju ter priznanju kot dveh procesih 

znotraj nje, je potrebno poudariti, da opolnomočenje in priznanje nista končna produkta 

preoblikovalne mediacije, ampak sta dinamična premika iz nekakšnega negativnega 

doţivljanja tako sebe kot drugih, ki so udeleţeni v konfliktu, do drugačnega, bolj pozitivnega 

doţivljanja. »Premik opolnomočenja označuje v posamezniku premik iz šibkosti v moč, 

premik pripoznanja pa poteka v posamezniku iz samoabsorpcije do boljšega razumevanja 

drugih. Kot rezultat tega premika bodo udeleţenci v interakciji nastopili bolj mirno in 

samozavestno (moč), komunicirali bodo odprto in z razumevanjem (odzivnost), kar omogoča 

veliko moţnosti za dosego skupnega dogovora in rešitev specifičnih nestrinjanj. Še več, ko sta 

ta dva dinamična procesa središče v mediacijskem procesu, so udeleţenci zmoţni zamenjati 

negativno spiralo interakcije v konfliktu s pozitivno interakcijo« (Humar, 2011, str. 45). 

Pospeševalna mediacija pa je mediacija, katere cilj je poiskati rešitev, ki bo sprejemljiva za 

obe vpleteni strani. Naloga mediatorja v tem primeru je nevtralno voditi pogovor in pomagati 

sprtima stranema, da sami najdeta rešitev ter skleneta dogovor, ki bo »dobitna kombinacija« 

za obe strani. Zumeta (2000) navaja, da se je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja preučevala 

in izvajala zgolj pospeševalna vrsta mediacije. V samem procesu pospeševalne mediacije 

mediator pomaga udeleţencem v sporu, da doseţejo skupen dogovor, pri čemer odkriva 

interese za stališči mediantov in jim pomaga pri raziskovanju moţnosti za dogovor, pri čemer 

jim ne ponuja rešitev, čeprav lahko o samem zaključku procesa predstavi tudi svoje mnenje  
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ali pa predstavi svoje predvidevanje o odločitvah sodišča glede primera. Mediator torej vodi 

proces pogovora in odločanja, sam zaključek pogovora in rešitev pa je v rokah udeleţencev v 

sporu, ob čemer si mediator prizadeva tudi za to, da imajo na celoten dogovor ključen vpliv 

sami udeleţenci v sporu in ne njihovi pravni zastopniki. Pospeševalna mediacija se je razvila 

v času, ko so bolj mnoţično delovali centri za razreševanje konfliktov, v okviru katerih se od 

mediatorjev prostovoljcev ni zahtevalo strokovnega znanja o vsebini mediacije, prav tako pa 

niso pri teh mediacijah prisostvovali pravni zastopniki strank. Pospeševalne mediacije v taki 

obliki potekajo tudi danes, s to razliko, da danes deluje bistveno profesionalnih mediatorjev, 

ki prav tako izvajajo facilitativni/pospeševalni slog mediacije (Iršič, 2010). 

Ocenjevalna mediacija pa je mediacija, ki se je razvila po modelu poravnalnih konferenc, ki 

so jih vodili sodniki. Zumeta (2000) pojasnjuje, da pri tej vrsti mediacije mediator pomaga 

udeleţencem v sporu pri doseganju dogovora tako, da jih opozori na slabosti njihovih 

primerov in celo predvideva, do kakšne odločitve bi prišlo, če bi bil primer obravnavan na 

sodišču. Prav tako lahko mediator v sklopu ocenjevalne mediacije poda formalno ali 

neformalno oceno udeleţencem v sporu o izidu dogovora, pri čemer je mediator bolj 

osredotočen na pravne pravice udeleţencev v sporu in manj na njihove potrebe in interese. 

Ocenjevalni mediator je osredotočen bolj na ocenjevanje spornih vprašanj s pravnega oz. 

strokovnega vidika. Zaradi narave tovrstne mediacije je tudi sam proces pogosto zelo 

drugačen od pospeševalne in preoblikovalne mediacije. Pri ocenjevalni mediaciji je namreč 

povsem običajno, da se mediatorji srečujejo z udeleţenci v sporu in njihovimi pravnimi 

zastopniki na ločenih srečanjih in nato izvajajo t. i. »mobilno diplomacijo« (Iršič, 2010). Na ta 

način pomagajo vsem udeleţencem in njihovim zastopnikom preučiti njihov pravni poloţaj in 

kaj bi lahko pridobili iz sodnega procesa ali iz mediacije. Zaradi tega ocenjevalni mediator 

veliko bolj neposredno vpliva na rezultat mediacije, kot je to pri pospeševalnem in 

preoblikovalnem mediatorju. »Evaluativna mediacija se je razvila v okviru sodišču pridruţene 

mediacije. Pravni zastopniki običajno v sodelovanju s sodiščem izberejo mediatorja in so 

sami aktivni udeleţenci mediacije. Stranke so navadno prisotne na mediaciji, vendar se lahko 

mediator sreča tudi zgolj s pravnim zastopnikom, kakor tudi s stranko in s pravnim 

zastopnikom. Predpostavlja se, da ima v okviru ocenjevalne mediacije mediator potrebna 

strokovna ali pravna znanja o vsebini mediacije. Zaradi povezave med ocenjevalno mediacijo 

in sodiščem ter zaradi sorodnosti s poravnavo, je večina ocenjevalnih mediatorjev 

odvetnikov« (Slogi mediacije, 2010. Pridobljeno s strani http://www.transformativna 

mediacija.si/slogimed.htm).  
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Razlike med temi tremi vrstami mediacije strnjeno povzema Iršič (2010) na naslednji način: 

 Medtem ko je pri pospeševalni mediaciji cilj rešitev konflikta in pri ocenjevalni mediaciji 

poravnava, je pri preoblikovalni mediaciji temeljni cilj opolnomočenje in priznavanje 

udeleţencev. 

 Razlika je opazna tudi pri vlogi, ki jo ima mediator. Pri preoblikovalni mediaciji mediator 

podpira proces in komunikacijo med udeleţenci, je pa povsem nevtralen glede izida, 

vsebine in poteka mediacije. Tudi pri pospeševalni mediaciji je mediator nevtralen glede 

izida in vsebine, medtem ko pri ocenjevalni mediaciji mediator lahko posreduje relevantne 

informacije in daje predloge za rešitev. 

 Vrste mediacije se razlikujejo tudi pri pogledu na konflikt, in sicer pri preoblikovalni 

mediaciji gre za dolgotrajno situacijo v nekem odnosu, pri pospeševalni se osredotočimo 

na kratkoročno medosebni problem, ki ga je treba rešiti, pri ocenjevalni pa gre za tehnično 

ali pravno teţje rešljivo vprašanje. 

 Pri preoblikovalni mediaciji je osredotočenost na interese in stvarno vsebino, čustva pa so 

integralni del procesa, pri pospeševalni so prav tako v ospredju stvarna vsebinska 

vprašanja in interesi, čustva pa so sicer pomembna, a lahko ovirajo proces, medtem ko se 

ocenjevalna mediacija osredotoča le na stvarno vsebino, čustva pa vidi kot oviro za 

postopek. 

 Pri preoblikovalni mediaciji se šteje za uspeh kakršenkoli premik v smeri opolnomočanja 

in priznavanja, pri pospeševalni rešitev konflikta in pri ocenjevalni mediaciji poravnava. 

Iz navedenih razlik lahko pridemo do sklepa, da bi naj bila v šoli najbolj v ospredju 

preoblikovalna vrsta mediacije, saj so učenci v dolgotrajnem razmerju, prisotna so močna 

čustva, v ospredju ni samo doseganje dogovora, ampak tudi doseganje sprave, skozi 

mediacijo pa usposobljen šolski mediator pomaga učencem udeleţencem v sporu prevzemati 

odgovornost za svoja dejanja nase, kadar je to v njihovi moči, in vrača konflikt tja, kjer je 

nastal, tako, da učenci resnično prihajajo sami do kreativnih rešitev (Cohen, 2005; Kaplan, 

2009; Marič, 2010; Prgić, 2009; Prgić, 2010). Kadar vodijo mediacijo učenci vrstniški 

mediatorji, pa je pristop pospeševalen, saj zaradi svoje strukturiranosti učencem vrstniškim 

mediatorjem olajša delo. Ob tem se ponekod ţe pojavlja tudi transformativni pristop vrstniške 

mediacije (Cohen, 2004; Hershman, 2007). 
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4 MEDIACIJA V ŠOLI 

Kot je ţe bilo rečeno, ločimo veliko vrst mediacije tudi glede na področje delovanja, in sicer 

vse od druţinske mediacije do gospodarske, okoljske, čezmejne idr. mediacije. Z razvojem 

mediacije se širi tudi področje delovanja same mediacije oz. mediatorjev. Na tem mestu se 

bomo usmerili le v šolsko in vrstniško mediacijo. 

 

4.1 Šolska mediacija 

Tudi za šolsko mediacijo velja definicija, da gre za proces, »v katerem tretja, nevtralna stran 

pomaga sprtima stranema pri iskanju skupne rešitve, ki bo omogočila, da bosta obe strani iz 

spora izšli zadovoljni in opolnomočeni« (Prgić, 2010, str. 36). Bistvena razlika med šolsko in 

vrstniško mediacijo pa je predvsem v tem, da šolsko mediacijo izvajajo strokovni delavci na 

šoli, medtem ko vrstniško mediacijo izvajajo učenci oz. dijaki sami. Metelko Lisec (2008) 

opredeljuje šolsko mediacijo kot enega izmed načinov reševanja konfliktov, ki postavlja spor 

in udeleţence spora v drugo perspektivo. Iršič (2010) pa šolsko mediacijo označuje kot 

mediacijo, ki je prisotna v šoli in je prvenstveno namenjena učencem, šoli in staršem. Ob tem 

je lahko namenjena tudi drugim subjektom, ki so tako ali drugače povezani s šolo. 

Murray (2003) definira šolsko mediacijo kot proces, ki pomaga učencem pri prevzemanju 

odgovornosti za svoje vedenje, šolski mediatorji pa so usposobljeni za pomoč udeleţencem v 

sporu pri reševanju spora tako, da prisluhnejo vsem vpletenim stranem in jih spodbujajo, da se 

pogovorijo o medsebojnih razlikah. Mediacija omogoča udeleţencem v sporu, da rešujejo 

svoj konflikt v varnem in nekaznovalnem (ang. nonpunitive) okolju s pomočjo učinkovite 

komunikacije ter veščin kreativnega mišljenja (Smith, 1995). Nerešeni in dolgotrajni konflikti 

namreč pogosto vodijo v nasilje, kar močno negativno vpliva na potek vzgojno-

izobraţevalnega dela v šoli. Trevaskis (1994) poudarja, kako se šole skušajo boriti proti 

nasilju celo z varnostnimi sluţbami, vendar s tem le omejujejo nasilje, se pa ne ukvarjajo z 

njegovimi vzroki. Ker se tovrstni pristopi ne osredotočajo na vzroke konfliktov, je najboljša 

pot preventivno delovanje, s pomočjo katerega se spori niti ne razvijejo v nasilje, ampak so 

konstruktivno rešeni ţe veliko prej. Claasen (1993, v Murray, 2003) poudarja, da so konflikti 

sestavni del ţivljenja in lahko zmeraj pomenijo priloţnost za učenje in osebnostno rast. In 

ravno vloga šolske mediacije ni samo kurativna, kjer je glavni namen odpravljanje posledic 
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konflikta oz. urejanje razmerij ob prekinitvi odnosa, ampak ima tudi zelo pomembno 

preventivno in proaktivno vlogo, pri čemer šolski mediator zasleduje tudi izboljšanje odnosa 

in sodelovanja v ţe dobrih odnosih (Prgić, 2010). Murray (2003) navaja, kako program 

mediacije v šoli podpira učno okolje, saj pomaga učiteljem, učencem in staršem, da med seboj 

bolj konstruktivno in učinkoviteje komunicirajo. 

Kaplan (2009) definira šolsko mediacijo kot strukturiran proces, v katerem nevtralna tretja 

oseba oz. mediator s pomočjo različnih tehnik pomaga dvema ali več udeleţencem pri iskanju 

zadovoljive rešitve za vse udeleţence v sporu. Ko govorimo o udeleţencih šolske mediacije, 

je potrebno poudariti, da šolska mediacija vključuje mediacijo med različnimi uporabniki šole 

in glede na to jo lahko razčlenimo na naslednji način (Prgić, 2010): 

 mediacija med učenci, ki jo naj, če je le moţno, vodijo vrstniški mediatorji; kdo vodi 

mediacijo med učenci, pa je odvisno predvsem od zahtevnosti samega konflikta; 

 naslednja vrsta mediacije v šoli, če jo delimo glede na udeleţence v mediaciji, poteka med 

učenci in učitelji, ki jo praviloma vodi šolski mediator, pomaga pa mu lahko tudi vrstniški 

mediator; 

 mediacija v šoli lahko poteka tudi med usluţbenci šole in če gre za globlji spor, je v tem 

primeru priporočljivo, da posreduje mediator, ki prihaja »od zunaj«, iz nevtralnega okolja; 

 enako velja, če gre za spor med usluţbencem šole in ravnateljem oz. vodstvom; 

 v šoli prihaja pogosto tudi do sporov med starši različnih učencev in ponavadi celo zaradi 

tega, ker so njihovi otroci v sporu; 

 moţna pa je tudi mediacija med šolo kot inštitucijo in drugimi inštitucijami, ki jo prav 

tako lahko vodi šolski mediator ali mediator, ki prihaja iz nevtralnega okolja. 

Ob zgornji delitvi je pomembna delitev mediacije v šoli še na formalno in neformalno 

mediacijo. Pri formalni mediaciji steče postopek mediacije v sodelovanju z usposobljenimi 

šolskimi mediatorji ali koordinatorjem vrstniške mediacije in učenci vrstniškimi mediatorji, 

pri čemer mediacija poteka navadno v prostoru, namenjenemu mediaciji, ob podpisu 

dogovora, formalnem uvodu in predstavitvi mediacije, medtem ko neformalna mediacija 

pomeni, da se šolska mediacija uporablja v dokaj neformalni obliki, ko strokovni delavec ali 

tudi učenec, ki je usvojil mediacijske veščine, svoje znanje uporablja v vsakdanjih situacijah 

in tudi posreduje med sprtimi uporabniki šole (Iršič, 2010; Metelko Lisec, 2008; Prgić, 2010). 

Seveda pa posameznik, ki ima znanje mediacije, veščine uporablja tudi v drugih vsakdanjih 
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kontekstih, kot so vodenje razgovora, timsko delo, vodenje sestankov idr. (Metelko Lisec, 

2008). 

Če gledamo v kontekstu različnih vrst mediacije, pa je šolska mediacija najbliţja 

preoblikovalni vrsti mediacije oz. preoblikovalnemu modelu mediacije, saj daje največji 

pomen komunikaciji in odnosu med udeleţenci. Tako kot pri preoblikovalni mediaciji tudi pri 

šolski mediaciji šolski mediator skrbi za potek procesa, za konstruktivno komunikacijo, 

udeleţenci pa sami usmerjajo pogovor o vsebini in iskanje rešitev. Prav tako je izjemnega 

pomena opolnomočenje in priznavanje, ki se kaţe tako, da se učenci počutijo slišane in dobijo 

priloţnost za sprejemanje svojih odločitev, obenem pa mediator poskrbi, da se njihovi zgodbi 

res prisluhne ter se priznavajo čustva vseh vpletenih z namenom, da se doseţe sporazumna 

rešitev teţave ter se hkrati ohrani odnos, ob čemer nenehno poteka učenje konstruktivne 

komunikacije (Humar, 2011).  

 

4.2 Značilnosti in prednosti šolske mediacije 

Značilnosti šolske mediacije povzemamo po različnih avtorjih (Iršič, 2010; Kaplan, 2009; 

Metelko Lisec, 2008; Prgić, 2009; Prgić, 2010): 

 mediacija je mirno in konstruktivno reševanje konfliktov med različnimi udeleţenci v 

šoli; 

 v mediaciji sta udeleţena vsaj dva posameznika, ki sta v sporu; 

 medianti se morajo strinjati s tem, da bodo spor reševali mirnon in strpno; 

 pri reševanju spora je prisotna tretja nevtralna stran, razen če mediacijo vodijo učenci 

vrstniški mediatorji, kjer morata mediacijo voditi zmeraj dva učenca; 

 mediacija je uspešna, če medianti najdejo rešitev, s katero so zadovoljne vse vpletene 

strani; 

 šolska/vrstniška mediacija pomaga učencem razvijato pomembne socialne/ţivljenjske 

veščine, ki jih lahko le-ti prenašajo v vsakdanje ţivljenje; 

 mediacija pomaga pri razvijanju pozitivne sampodobe in povečevanju 

samozavesti/samospoštovanja; 

 cilj mediacije v šoli ni le dogovor, ampak tudi sprava, ki spodbuja učence k opravičilu ter 

priznanju storjenih napak; 
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 učitelji in učenci ob mediaciji tudi osebnostno rastejo ter bolj prevzemajo osebno 

odgovornost; 

 zaradi uspešnosti mediacije ostane več časa za poučevanje, saj je manj disciplinskih teţav; 

 mediacija je vzgojni pristop, ki deluje proaktivno in preventivno, s čimer se dolgoročno 

izboljša tudi šolska klima; 

 v mediaciji veljajo določena pravila, med katerimi sta izjemno pomembni prostovoljnost 

in zaupnost procesa; 

 mediator je nepristranski in tako daje moč udeleţencem v sporu ter te moči tudi 

uravnoteţa, s čimer ustvarja pogajalsko okolje; 

 mediator ne sprejema odločitev namesto mediantov in tako tudi ne posega v vsebino, je pa 

pozoren na to, da medianta sprejmeta rešitev, ki pomeni zmago za obe strani. 

Cohen (2005) vidi pomembne prednosti mediacije na naslednji način: 

 udeleţenci sami rešujejo svoje spore, saj svoj konflikt tudi najbolj poznajo in je to 

pomemben razlog za to, da lahko sami najdejo najboljšo rešitev; 

 če medianti sami najdejo rešitev in sklenejo dogovor, je veliko večja verjetnost, da ga 

bodo kasneje resnično upoštevali; 

 mediator je zadolţen tudi za to, da ustvarja okolje, v katerem se medianti počutijo varno 

in si lahko zaupajo, kar doseţe tako, da mediantom natančno predstavi potek mediacije in 

jih opogumlja k pogovoru, znotraj katerega vsak prisluhne vsakemu; 

 z vzrdţevanjem temeljnih pravil mediacije je poskrbljeno za spoštljivo okolje, v katerem 

se lahko spodbuja odkrit pogovor, kar pripelje tudi do tega, da postanejo medianti bolj 

empatični do druge strani ali pa vsaj bolj pozorno prisluhnejo njenim čustvom; 

 sam okvir mediacije skrbi za to, da se medianti začnejo spoznavati in postanejo bolj odprti 

za realnost drug drugega, kar pripomore k temu, da spremenijo zorni kot in vidijo konflikt 

tudi z druge strani; 

 mediacija lahko pripelje tudi do sprave (ali pa jo vsaj spodbuja), ki je povezana z 

medsebojnim odnosom, saj z doseganjem le-te medianti začnejo bolj ceniti čustva in misli 

drug drugega, kar ima lahko za rezultat tudi odpuščanje. Cohen poudarja, da so učenci 

občutljivi na razliko med spravo in dogovorom ter da bi moralo biti pospeševanje sprave 

med njimi bistven del mediacije v šoli, ker se po doseţeni spravi učenci bolj usmerijo tudi 

na doseganje sporazumnega dogovora; 
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 skozi šolsko in vrstniško mediacijo se razvija šolska klima sodelovanja, pravičnosti, skrbi 

za druge in razumevanje ter sprejemanje različnosti; 

 ob mediaciji poteka učenje konstruktivnega reševanja konfliktov na način, da se učenci 

opolnomočajo v tem, da znajo sami razreševati spore, ko so vpleteni v njih; 

 mediacija je metoda, ki tudi drugim udeleţencem v šoli omogoča pomoč pri reševanju 

sporov; 

 mediacija deluje motivacijsko in spodbuja učence, da se je udeleţujejo; 

 mediacija ima tudi preventivno vlogo, saj lahko z njo vstopimo v razreševanje sporov, še 

preden se ti razrastejo ali celo prerastejo v nasilje. 

Kot smo ţe rekli, je šolska mediacija najbliţja preoblikovalni vrsti mediacije oz. 

preoblikovalnemu modelu mediacije, saj daje največji pomen komunikaciji in odnosu med 

udeleţenci. Preoblikovalna mediacija torej vidi udeleţence v konfliktu kot ljudi, ki doţivljajo 

stisko, kadar so v negativni interakciji, čeprav so recimo njihove individualne potrebe 

zadovoljene. Zato ta vrsta mediacija izpostavlja odnosni vidik človekove narave in stoji za 

prepričanjem, da so učinki mediacije kratkoročni, če mediator ne obravnava poleg spornega 

vprašanja tudi interakcije med udeleţenci v konfliktu. Ravno pomoč udeleţencem pri 

spremembi kvalitete interakcije v konfliktu prinaša boljšo zadovoljitev potreb in rešitve 

posameznega spora. To je en izmed glavnih razlogov, da v šolski mediaciji govorimo o cilju, 

ki je značilen za vsa področja mediacije, in sicer doseganje sporazumne rešitve, poleg tega pa 

pride v tovrstni mediaciji do številnih t. i. stranskih učinkov ali doseganja drugih ciljev poleg 

glavnega: 

 izboljšanje odnosa med sprtima stranema oz. doseganje sprave; 

 povečanje verjetnosti, da se v prihodnje spori ne bodo zaostrovali ali pa do njih sploh ne 

bo prihajalo; 

 zmanjšanje psihičnega trpljenja prizadetih; 

 izboljšanje sodelovanja; Deutsch (1973) govori o tem, da mediacija spodbuja varno in 

spodbudno okolje ter pomaga pri razvijanju sodelovalnega učenja, skozi katerega naj bi 

učenec dojel, kako zanj pomeni veliko prednost, če so tudi drugi učenci uspešni; 

 krepitev samodogovornosti; 

 ohranjanje dostojanstva; 

 razvijanje pogajalskih sposobnosti; 

 vzpostavljanje medsebojnega zaupanja; 
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 pomoč pri samostojnem reševanju konfliktov; 

 učenje komunikacijskih veščin, in sicer neposredno skozi trening vrstniških mediatorjev, 

izvajanje vrstniške mediacije, izvajanja delavnic konstruktivnega obvladovanja konfliktov 

in treninga komunikacijskih veščin za vse učence ter posredno skozi to, da učenci rešujejo 

svoje spore v obliki mediacije in se v samem procesu mediacije od mediatorja po zgledu 

učijo konstruktivne komunikacije; 

 razvijanje učinkovitejših oblik preprečevanja in razreševanja teţav in nesoglasij; 

 izboljšanje kulture odnosov v šoli; 

 opolnomočenje otrok in mladostnikov; 

 učenje socialnih veščin – učenci razvijajo in utrdijo svoje socialne veščine, kar prenašajo 

tudi izven šole, v svoje vsakdanje ţivljenje in v odnose s svojimi druţinskimi člani; Kolan 

(1999) navaja, da je ta prenos znanja in veščin iz šole v njihovo zasebno okolje še kako 

pomemben; 

 pri učencih se izboljšajo veščine odločanja; 

 prenos znanja in izkušenj na starše in sodelavce; 

 medvrstniška pomoč in povezovanje starejših učencev z mlajšimi; 

 tovrsten pristop pomeni humanistično in izobraţevalno alternativo nasilju; 

 preventivno delo z ogroţenimi skupinami otrok (Korenjak in Kramar Korenjak, 2008; 

Prgić, 2010). 

Tudi Iršič (2010) predstavlja šolsko mediacijo kot vzgojno dejavnost in pravi, da razvija 

komunikacijske spretnosti in sposobnost konstruktivnega reševanja konfliktov. Ob tem 

izboljšuje kakovost medosebnih odnosov, hkrati pa pomaga reševati konflikte, ki sproti 

nastajajo. Ima tudi velik vpliv na dolgoročne vzgojne učinke, ki se kaţejo kot usvojeni vzorci 

pozitivnega ravnanja posameznika v odnosu do drugih, saj nenazadnje šolska mediacija 

predstavlja tudi obliko socialnega učenja, ki vodi k učenju o sebi in drugih ter k občutku 

pripadnosti skupnosti.  

 

4.3 Zgodovina šolske in vrstniške mediacije 

Učenci so se od nekdaj zapletali v spore, ki so lahko hitro prerasli tudi v nasilje. Razlika, ki jo 

prinaša sodobni način ţivljenja, pa je predvsem ta, da se je na eni strani povečala občutljivost 
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za nasilje med mladostniki, po drugi pa opaţamo številne pojave nasilja med mladostniki, ki 

se pogosto končajo celo tragično (Cohen, 2005). Poleg različnih socialnih dejavnikov vplivata 

na povečanje moţnosti, da se bodo učenci neustrezno odzvali na konflikt, »psihologija 

adolescence«, kot se je izrazil Cohen (2005), in pritisk vrstnikov. Čas adolescence je iskanje 

lastne identitete, ko vstopa v ospredje potreba po moči oz. samouresničenju in svobodi 

(Glasser, 2007). Najstniki ţelijo sprejemati svoje odločitve, ţelijo biti bolj samostojni in 

prevzeti več nadzora nad svojim ţivljenjem. Sebe vidijo ločene od svojih staršev, obenem pa 

postanejo vrstniki njihova referenčna skupina, ki usmerja vse od njihovega okusa za glasbo, 

obleko idr. do razmišljanja, prepričanj, vrednot itd. (Harris Ritch, 2007). Pritisk vrstnikov je 

izjemno močan. Kljub mladostnikovi potrebi po samostojnosti večina mladostnikov oz. 

najstnikov potrebo po priznanju s strani staršev zamenja s potrebo po priznanju s strani 

vrstnikov. Rubin (1989) navaja, da je zaradi tega vsak konflikt med vrstniki polje 

dokazovanja. Ţe najmanjši interpersonalni konflikti med najstniki lahko postanejo vprašanje 

»ţivljenja in smrti«. Z vidika odraslega zanemarljiv dogodek, kot je na primer opazka ali 

slučajni sunek v mimohodu, je lahko v očeh najstnika groţnja za njegovo identiteto, kar je po 

najstnikovi logiki ţe groţnja za njegov obstoj. Ugled med vrstniki je namreč ena izmed redkih 

stvari, ki jih mladostniki oz. najstniki res imajo, in konflikt je polje, na katerem lahko dobijo 

občutek nadzora. Poleg tega imajo najstniki občutek, da se jim nič ne more zgoditi. Cohen 

(2005) navaja, da so ravno adolescenti in mladeniči skozi zgodovino sodelovali v vojnah, saj 

so bolj impulzivni in manj razmišljujoči, pri njih je v ospredju strast, saj izkušenj nimajo 

veliko. Psihološke značilnosti mladostnikov oz. najstnikov ali adolescentov zagotovo 

prispevajo k povečanju moţnosti za nekonstruktivno reševanje konfliktov. Goodlad (1990) 

vidi teţavne otroke in mladostnike kot simptom nezdrave druţbe. Cohen (2005) pa pojav 

povečanja konfliktov in nasilja med mladostniki metaforično označi kot simptom zelo 

razširjene bolezni, ki izvira od odraslih. 

Cohen (2005) navaja, da so poleg zgoraj naštetih značilnosti mladostnikov, pripomogli k 

idealnim pogojem za razvoj vrstniške mediacije še naslednji premiki v druţbi: 

 šole so se soočale s številnimi teţavami, poleg tega pa so bile tarča kritik z vseh strani; 

 različni kulturni vplivi so povečali pritisk na otroke, poslabšalo pa se je tudi njihovo 

obvladovanje socialnih veščin; 

 med šolskimi strokovnimi delavci se je razvijal interes za programe vrstniškega 

izobraţevanja na splošno; 



Ivan Prgić (2014): Evalvacija programa vrstniške mediacije v osnovni šoli, magistrsko delo 

PeF Ljubljana 

47 

 vpeljava vrstniške mediacije ni predstavljala tveganja za šole, saj je predstavljala le 

dodatek in ne nadomestilo tradicionalnim ukrepom; 

 vrstniška mediacija je predstavljala zelo stvaren in praktičen proces, ki je učencem 

omogočal, da so lahko pomembno prispevali h kvaliteti ţivljenja v svoji šoli; 

 utemeljitev porabljenih sredstev za namene mediacije v šoli je bila zelo preprosta in 

izvedljiva; 

 rast mediacije na drugih področjih je privedla do boljšega razumevanja mediacije med 

ljudmi. 

Vrstniška mediacija je bila tako vpeljana kot strategija, ki bi učila učence, kako se naj 

konstruktivno spopadajo s konflikti, še preden bi ti prerasli v nasilje (Johnson & Johnson, 

1996; Prothrow-Stith, 1991). Učenci se morajo naučiti, kako naj konstruktivno obvladujejo 

konflikte, če ţelijo postati odgovorni člani šole in druţbe (Pendharkar, 1995 v Cohen, 2005). 

Plemenitaš (2006) navaja, da so se prvi programi medvrstniške mediacije pojavili v zgodnjih 

osemdesetih letih v San Franciscu, Chicagu in New Yorku, kar je tudi sicer pogosta trditev, ki 

jo najdemo v slovenski literaturi s področja šolske/vrstniške mediacije. Vendar pa v tuji 

literaturi najdemo številne podatke, da se je začelo gibanje v smeri vrstniške mediacije ţe 

bistveno prej.  

Kolan (1999) navaja, da ima mediacija v šoli korenine v dveh področjih. Prvo področje je 

gibanje za pravičnost in mir (ang. Peace and Justice Movement), ki se je osredotočalo na širši 

pogled na konflikt in je šlo za vprašanja globalnega miru ter nasilja v različnih skupnostih. 

Drugo področje pa temelji na delu Mortona Deutscha, ki se je ukvarjal s konceptom 

sodelovanja in sodelovalnega učenja. Johnson in Johnson (1996, v Kolan, 1999) poročata o 

prvih programih, ki so bili usmerjeni v vrstniško mediacijo, ţe v poznih 60-ih letih, in sicer je 

šlo za program »Teaching Students to be Peacemakers Program«. Ta program je nastal iz 

teorije Mortona Deutscha. Gauley (2006) prav tako povzema Johnson in Johnson (1996) in 

ugotavlja, da je prvi program, ki je učil učence posredovanja v konfliktih, nastal v šestdesetih 

letih. Dodaja pa še, da je sledil program v New Yorku (City-based Children's Creative 

Response to Conflict – CCR), ki je učil učence, kako na miren način reševati konflikte. 

Vendar so v 60-ih in 70-ih letih posamezni poskusi uvajanja vrstniške mediacije ostali bolj ali 

manj izolirani, brez prave podpore in ustreznih treningov. V 80-letih je postalo delo na 

uvajanju vrstniške mediacije bolje koordinirano. Leta 1983 se je namreč odprl največji center 
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za mediacijo v New Yorku – School Mediators Alternative Resolution Team (S.M.A.R.T.). 

Program je bil uspešno integriran v šole na področju mesta New York (Davis, 1986, v Kolan, 

1999; Lam, 1989). Leta 1984 je skupina mediatorjev in šolskih delavcev ustanovila National 

Association for Mediation in Education (NAME) in mediacija je začela močno prodirati v 

ameriške šole. Razloga za širjenje mediacije v šolah sta bila predvsem dva(Khattri, 1991, v 

Kolan, 1999): 

1. potreba po tovrstnih programih in dobre izkušnje s tovrstnimi programi; 

2. naraščanje medvrstniškega nasilja in potreba po alternativnih metodah za obvladovanje 

nastale situacije.  

Podobni programi so se razširili iz ZDA tudi v druge drţave, prvenstveno pa v angleško 

govoreče drţave, kot so Anglija, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Porast teh programov 

se je zgodil v zadnjih dvajsetih letih, medtem ko število raziskav in evalvacij programov 

(šolske) vrstniške mediacije ne dohaja številčnosti programov mediacije v šoli (Kolan, 1999).  

V Sloveniji se je šolska/vrstniška mediacija začela bolj intenzivno razvijati predvsem s 

sprejetjem »Priporočil o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole« 

v letu 2008. Pred tem letom je bilo nekaj šol, ki so začele z uvajanjem šolske in vrstniške 

mediacije, vendar je šlo za bolj ali manj osamljene primere, kot je to bil primer OŠ Maksa 

Pečarja Črnuče (Verbnik Dobnikar, 2006). Danes se je število šol z usposobljenimi šolskimi 

mediatorji zelo povečalo, vendar natančnega števila, koliko je takih šol, ni, saj se strokovni 

delavci usposabljajo pri različnih inštitucijah.  

 

4.4 Raziskave o uspešnosti šolske in vrstniške mediacije 

Kaplan (2009) pravi, da namesto nasilnega reševanja konfliktov v ospredje zmeraj bolj stopa 

konstruktivno in mirno reševanje konfliktov. Kljub optimistični izjavi se je treba zavedati, da 

različni avtorji poudarjajo, da večina učencev še zmeraj konflikte rešuje na nekonstruktiven 

način, s silo ali umikom (Hill, 1996, v Kolan, 1999; Rogers, 1994, v Kolan, 1999; Woolfolk, 

2002). Hill (1996, v Kolan, 1999) pravi, da učenci preprosto zrcalijo, kar vidijo v druţini, 

soseski, v medijih in pogosto menijo, da sta agresija in reševanje konfliktov s silo edina 

smiselna načina reševanja konfliktov. Učenje in trening komunikacijskih veščin, ki so del 
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programa vrstniške mediacije, pa jim pomaga k spoznanju, da nasilje ni edini način reševanja 

konfliktov. 

Kolan (1999) ugotavlja, da je praksa uvajanja mediacije v šoli prehitela raziskave in 

evalvacijo programa vrstniške mediacije. Po njenem bi bilo potrebno izvesti več raziskav o 

dolgoročnem vplivu vrstniške mediacije, in sicer: 

1. vpliv treninga vrstniške mediacije na vrstniške mediatorje; 

2. vpliv procesa mediacije na mediante (udeleţence v sporu); 

3. stanovitnost programa vrstniške mediacije v daljšem obdobju. 

Večina raziskav, ki so dostopne s področja uspešnosti šolske in vrstniške mediacije, je tako 

raziskav, povezanih s posameznimi šolami, ki so bile izpeljane kot študije primera ali pa kot 

evalvacija uspešnosti programa mediacije v posamezni šoli. Če pogledamo različne avtorje in 

študije, pa lahko zaznamo, da so si enotni v tem, da mediacija v šoli prinaša pozitivne 

spremembe.  

Lam (1989) navaja, da šolska oz. vrstniška mediacija prinaša številne prednosti vse od 

zmanjšanja nasilja v šoli, izboljšanja šolske klime, zmanjšanja vzgojnih ukrepov, pa do 

izboljšanja samopodobe pri učencih mediatorjih in večjega prevzemanja odgovornosti. Poleg 

tega Lam (1989) ugotavlja, da se kar 90% šolskih oz. vrstniških mediacij reši s končnim 

dogovorom, ki je sprejemljiv in zadovoljujoč za vse vpletene udeleţence v sporu. 

Različni avtorji navajajo, da ima vrstniška mediacija pozitiven vpliv na samozavest pri 

učencih, ki so vključeni v ta program (Cohen, 2005; Deutsch, 1992 v Kolan, 1999, Khattri, 

1991 v Kolan, 1999; Zhang, 1992 v Kolan, 1999). Poleg tega raziskave kaţejo, da vrstniška 

mediacija izboljša pri učencih, vključenih v program, tudi veščine odločanja (Hill, 1996, v 

Kolan, 1999). Učenci se preko veščin aktivnega poslušanja, prepoznavanja čustev in 

povzemanja naučijo, da so lahko del rešitve in ne del problema. Naučijo se videti neko 

situacijo tudi z drugega zornega kota in razumejo čustva vseh vpletenih strani v konfliktu. 

Raziskave s področja vrstniške mediacije kaţejo, da na splošno vrstniški mediatorji, medianti 

(udeleţenci mediacije) in šolski strokovni delavci ocenjujejo program vrstniške mediacije kot 

uspešnega (Morse in Andrea, 1994 v Kolan, 1999; Warner, 1992 v Kolan, 1999). Uspeh 

vrstniške mediacije se kaţe predvsem v zmanjšanju nasilja – pretepov, zmanjšanju izključitev 

iz šole in izboljšani šolski klimi (Duffy idr., 1991 v Kolan, 1999). Raziskave so večinoma 
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vezane na evalvacijo posameznih šol. Tudi te evalvacije kaţejo na zmanjšanje števila 

pretepov, upad števila vzgojnih ukrepov in izboljšanje splošne klime na šolah, kjer imajo 

uveden program vrstniške mediacije (Austin, 1996; Eisler, 1994; Scherer, 1992; Westheimer, 

1992; vsi v Kolan, 1999). Schrumpf (2010) ob tem dodaja, da zmanjšanja izključitev iz šol ne 

gre pripisati samo programom vrstniške mediacije.  

Nekaj raziskav je bilo narejenih tudi na temo spoštovanja sprejetih dogovorov v procesu 

vrstniške mediacije. Carruthers (1996, v Kolan, 1999) navaja, da se udeleţenci v sporu 

večinoma drţijo dogovorov, ki so jih sprejeli v procesu mediacije. 

Haft in Weiss (1998) navajata, da se s programi vrstniške mediacije zmanjša nasilje v šoli, 

učitelji imajo več časa za poučevanje, med učenci pa se razvija ugodna skupinska klima. 

Poleg tega poudarjata, da lahko program vrstniške mediacije preraste okvirje šole in ima 

ugoden vpliv tudi na pozitivne medosebne odnose v skupnosti. 

Murray (2003) poudarja, da številne raziskave kaţejo, kako je program mediacije v šoli 

uspešen, ko ga sprejme celotna šola oz. vsi udeleţenci šole. Pomembno je namreč, da imajo 

učenci zgled konstruktivnega obvladovanja konfliktov tako v učiteljih kot v drugem osebju 

šole. 

Moriarty (1991) poudarja, da učenci, ki skozi šolsko/vrstniško mediacijo pridobivajo 

komunikacijske veščine, s pomočjo katerih konstruktivno obvladujejo konflikte, te veščine 

prenašajo tudi v kontekste izven šolskega okolja. Prav tako navaja, da šolska mediacija 

spodbuja pri učencih prevzemanje odgovornosti za svoje teţave, kadar je to v njihovi moči, 

kar omogoča učiteljem več časa za poučevanje namesto osredotočanja na vzpostavljanje 

discipline. 

Trevaskis (1994) navaja, da je uspešnost mediacije med 58% in 93%, pri čemer je bilo 

merjeno, ali je bil dogovor sklenjen in kako sta ga sprti strani upoštevali v času spremljave oz. 

evalvacije. Johnson in Johnson (1995b) pa poudarjata, da dobri programi šolske/vrstniške 

mediacije seţejo globlje od dela s posameznimi učenci. Namesto tega skušajo transformirati 

celotno šolsko okolje v učečo se skupnost, v kateri učenci in šolski delavci ţivijo po načelu 

ničelne tolerance do nasilja. 

Jones (2004) navaja, da je ena najbolj izčrpnih raziskav s področja konstruktivnega 

obvladovanja konfliktov in vrstniške mediacije v šoli raziskava Does it Work? The Case for 
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CRE in Our Nation's School, Jones in Kmitta (2000), ki je zajemala vpliv programa 

konstruktivnega obvladovanja konfliktov predvsem na učence, učitelje in šolsko klimo. 

Splošne ugotovitve so, da tovrstni programi dvignejo učne doseţke učencev, spodbujajo k 

pozitivnemu odnosu do šole, razvijajo asertivnost, sodelovanje, komunikacijske veščine, 

zdrave medosebne in medskupinske odnose, razvijajo uporabo veščin konstruktivnega 

obvladovanja konfliktov tako v šoli kot doma, pomagajo učencem pri razvijanju 

samokontrole, zmanjšajo stopnjo agresivnega vedenja pri učencih, zmanjšajo število vzgojnih 

ukrepov in zmanjšajo tudi število osipa v šolah oz. izključitev iz šole. Prav tako ti programi 

izboljšujejo šolsko in razredno klimo.  

Kot rečeno, različne raziskave s področja vpliva šolske/vrstniške mediacije večinoma kaţejo 

zelo pozitivne rezultate. Vrstniški mediatorji v primerjavi s svojimi vrstniki, ki niso 

mediatorji, kaţejo več znanja in veščin s področja konstruktivnega obvladovanja konfliktov, 

so uspešni pri vodenju mediacijskega pogovora oz. mediacije in uspešno demonstrirajo 

mediacijske veščine ter tehnike (Korn, 1994 v Jones, 2004; Nance 1996 v Jones, 2004; 

Winston, 1997 v Jones, 2004). Omenjene raziskave kaţejo tudi pozitiven vpliv na učence s 

posebnimi potrebami. Poleg omenjenih študij določene druge študije kaţejo tudi različne 

rezultate. Zucca-Brown (1997, v Jones, 2004) ugotavlja, da ima mediacija v šoli pozitiven 

učinek na zmanjšanje disciplinskih ukrepov, vendar pa ni zaznati bistvene razlike v socialnih 

veščinah med učenci mediatorji in tistimi, ki to niso. Epstein (1996, v Jones, 2004) pa 

ugotavlja ravno nasprotno, in sicer da učenci mediatorji kaţejo bolj razvite socialne veščine 

kot učenci, ki niso mediatorji. Oba raziskovalca sta izvedla raziskavo z enako metodologijo, 

in sicer s t. i. Social Skills Rating System (Jones, 2004). Mankopf (2003, v Jones 2004) 

ugotavlja, da imajo učenci mediatorji v primerjavi z drugimi učenci bolj razvite pogajalske 

veščine in da se znajo bolje vţiveti v drugega oz. so bolj sposobni pogledati na isti dogodek z 

druge perspektive. 

Jones (2004) navaja, da je manj raziskav s področja mediacije v srednjih šolah, kar je 

povezano predvsem s tem, da je večina programov mediacije v šoli uvedenih v osnovnih 

šolah. Zelo podobno sliko imamo tudi v Sloveniji (Prgić, 2010). Vendar pa raziskave s 

področja mediacije v srednji šoli prav tako kaţejo zelo pozitivne rezultate, podobne tistim iz 

osnovnih šol. 
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Zelo poglobljena raziskava je primerjalna študija s področja vrstniške mediacije The 

Comprehensive Peer Mediation Evaluation Project, katere povzetke je objavila Jones (1999–

2000). Študija je zajela 27 šol s pribliţno 26.000 učenci in pribliţno 1500 učitelji ter 1700 

ostalimi šolskimi delavci v treh okrajih, Philadelphia, Laredo in Denver. V študijo je bilo 

neposredno zajetih 430 vrstniških mediatorjev, 5400 učencev v kontrolni skupini, 1400 

učencev, ki so bili vključeni v trening s področja obvladovanja konfliktov, in 1225 učiteljev 

ter administrativnega osebja. Študija, ki jo povzema Jones (1999–2000), je pokazala 

naslednje: 

1. Vrstniška mediacija bistveno doprinese k razvijanju konstruktivnih socialnih veščin in 

veščin obvladovanja konfliktov pri otrocih vseh starostnih skupin. Učenci, ki so 

neposredno vključeni v trening, pridobijo največ, vendar pa napredujejo tudi ostali učenci. 

Učenci vrstniški mediatorji se sami manj zapletajo v konflikte, poveča pa se njihova 

pripravljenost po pomoči drugim, zmanjša se agresivnost, povečajo pa se veščine 

konstruktivnega obvladovanja konfliktov.  

2. Program vrstniške mediacije zelo opazno pozitivno vpliva na šolsko klimo. Program 

vrstniške mediacije ima zelo opazen in pozitiven vpliv na učitelje in drugo osebje v šoli. 

3. Z vrstniško mediacijo se učinkovito rešujejo šolski konflikti. Študija je pokazala, da se z 

vrstniško mediacijo konflikti zelo uspešno rešujejo in se ujemajo s siceršnjimi ocenami, 

da se vrstniška (šolska) mediacija v več kot 90% zaključi uspešno, in so zadovoljne tako 

sprte strani kot mediatorji, učitelji in starši (Cohen, 2005). 

4. Program vrstniške mediacije je učinkovit pri vseh starostnih skupinah učencev. Sicer je 

bilo v raziskavi, ki jo povzema Jones (1999–2000),  ugotovljeno, da ima malo močnejši 

vpliv v osnovni šoli kot v srednji, vendar so razlike zanemarljive. 

5. Razlike v rasi, nacionalnosti in spolu nimajo vpliva na učinkovitost programa vrstniške 

mediacije. 

Bell, Coleman, Anderson in Whelan (2000) povzemajo raziskavo, ki je bila opravljena v 

nekaterih javnih šolah v Tennesseeju in je po šestih tednih spremljave v raziskovani skupini 

pokazala, da je bilo opravljenih 34 mediacij, od katerih se jih je 94% (32 mediacij) zaključilo 

uspešno, v ostalih primerih pa so vrstniški mediatorji ustrezno napotili sprte učence do oseb, 

ki so lahko problem reševale naprej. Prav tako se je pokazalo, da so učenci po treningu iz 

vrstniške mediacije vključevali več mediacijskih tehnik v vodenju pogovora. V enem letu 

izvajanja programa so učitelji zaznali znaten upad izključitev zaradi disciplinskih teţav. Prav 

tako pa se je pokazalo, da so učenci, ki so bili vključeni v program vrstniške mediacije, v 
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primerjavi s prejšnjim letom bili manjkrat napoteni na disciplinske razgovore. Iz raziskave pa 

ni razbrati, ali je to povezano z dejstvom, da so usvojili določene veščine konstruktivnega 

obvladovanja konfliktov, ali pa s tem, da so čutili določeno odgovornost do samega programa, 

ker so bili vključeni v vrstniško mediacijo. 

Če strnemo izsledke navedenih raziskav, ki so bile opravljene na področju šolske in vrstniške 

mediacije, je jasno, da ima program mediacije v šoli izjemno pozitivne učinke ne samo na 

učence, ampak tudi na šolo kot celoto. Tako v svetu kot pri nas pa manjka raziskav, ki bi 

ocenile dolgoročni vpliv mediacije na šolsko klimo, saj so po eni strani ti programi dokaj novi 

(vsaj pri nas), po drugi strani pa lahko program izzveni v nekaj letih, če niso vanj vključeni 

tako učenci kot šolski delavci in starši (Prgić, 2010). 

 

4.5 Temeljna načela in pravila mediacije 

Ko vstopamo v proces mediacije, je potrebno upoštevati določena pravila (Kaplan, 2009): 

 zaveza k rešitvi problema; 

 brez nasilja, ţalitev, groţenj in poniţevanja; 

 ohranjanje dostojanstva in spoštljivosti; 

 enakopravnost obeh strani; 

 kadar eden govori, drugi posluša; 

 zaveza h govorjenju resnice (značilno še posebej za šolsko/vrstniško mediacijo); 

 zaveza k zaupnosti. 

Prav tako pa je vloga mediatorja, da dosledno upošteva načela mediacije. 

1. Prostovoljnost 

Cohen (2005) se slikovito izrazi, da je neprostovoljna mediacija oksimoron. Pomembno je 

vedeti, da mediacije ne moremo izvajati, če učenci ne ţelijo sodelovati.  

2. Zaupnost  

V teoriji mediacije ni natančno navedeno, kaj naj mediator stori, če med mediacijo izve za 

kaznivo dejanje. Med različnimi teorijami je verjetno še najbolj natančna ameriška teorija, ki 
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poudarja, da zaupnost mediacijskega postopka ne more in ne sme biti močnejša od dolţnosti, 

ki jih mediatorju nalaga kazensko pravo (Šetinc Tekavc, 2002). 

V šolski in vrstniški mediaciji so bolj natančno navedene izjeme od zaupnosti. Proces tako 

šolske kot vrstniške mediacije je zaupen, vendar pa je pomembno vedeti, da vrstniški 

mediatorji podelijo s koordinatorjem informacije o poteku in vsebini mediacije, saj je 

koordinator del programa. Še posebej nujno je, da se takoj pogovorijo s koordinatorjem, če so 

bile v procesu mediacije zaupane informacije, ki ogroţajo ţivljenje oz. varnost udeleţencev v 

sporu ali koga drugega. Z drugimi vrstniškimi mediatorji lahko te informacije podelijo le v 

procesu supervizije. Seveda pa vse, kar je izrečeno na mediaciji, ne ostane zaupno v vseh 

kontekstih. Učitelji, odgovorni za učence, morajo biti seznanjeni z določenimi informacijami, 

prav tako starši, ki imajo pravico vedeti, ali je njihov otrok na kakršenkoli način ogroţen. 

Včasih je v interesu učencev, da se informacije, izrečene v procesu mediacije, podelijo z 

nekom, ki ni udeleţen v samem programu šolske in vrstniške mediacije. Sem spadajo 

informacije o nasilju, o samopoškodovanju, o zlorabi ipd. O teh omejitvah zaupnosti mediator 

seznani udeleţence v sporu ţe v fazi predstavljanja temeljnih pravil (Prgić, 2010). Cohen 

(2005) predlaga uporabo fraze »ţivljenjska ogroţenost«, ki je predstavljena s strani 

mediatorja kot ovira za zaupnost procesa. Fraza je tako široka zato, da mediatorju ni potrebno 

našteti vsega, kar bi pomenilo ogroţanje mediantov in posledično s tem tudi zavezalo 

mediatorja, da informacije podeli s svojim koordinatorjem 

3. Nevtralnost mediatorja 

Mediatorjeva nevtralnost je bistven pogoj za to, da nekdo sploh lahko deluje kot mediator. V 

primeru, da je mediator na kakršenkoli način povezan s katero izmed strani v sporu, mora o 

tem seznaniti vse udeleţence. Če se ti strinjajo s tem, da vodi mediacijo, oz. mu podelijo 

mandat, potem lahko mediacijo izpelje (Prgić, 2010).  

4. Mediator ne posega v vsebino mediacije 

Mediatorjeva naloga je, da vodi pogovor, skrbi za varno pogajalsko okolje, poleg definiranja 

problema pmaga tudi pri njegovem raziskovanju ter pomaga udeleţencem spora, da 

raziskujejo realnost drug drugega. Nikakor pa ne sme presojati same vsebine pogovora ali pa 

vpletati vanjo (Iršič, 2010; Prgić, 2010). 
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5. Mediator ne sprejema odločitev o vsebini in rešitvah mediacije, ampak pospešuje 

pogajanja 

Mediatorjeva naloga je, da uravnoteţa moči med udeleţenci v sporu ter s tem ravija 

pogajanje, ne sme pa dokončno odločiti v sporu (Iršič, 2010). Glavna mediatorjeva naloga je, 

da ustvari pogoje, znotraj katerih se bodo udeleţenci v sporu laţje pogovarjali in iskali moţne 

rešitve (Šetin Tekavc, 2002). 

6. Mediator uravnoteţa moči in zasleduje sporazumno rešitev 

Mediator zasleduje temeljni cilj mediacije, ki je rešitev, s katero se strinjajo vse vpletene 

strani. To posledično pomeni, da v mediaciji zmagajo vse strani, kar pa je moţno doseči le, če 

mediator tudi daje moč udeleţencem v procesu ter obenem te moči uravnoteţa, če je to 

potrebno. S tem namesto ozračja tekmovalnosti ustvarja sodelovalno ozračje, ki pripomore k 

iskanju sporazumne rešitve (Šetinc Tekavc, 2002, str. 28).  

 

4.6 Faze mediacije s posameznimi tehnikami 

»Mediacija poteka tako, da skuša mediator udeleţence v procesu usmeriti z njihovih stališč k 

njihovim interesom. Ko se udeleţenci v sporu enkrat zavedo svojih interesov, laţje začnejo 

razmišljati o moţnostih za rešitev spora, ki je rezultat dobro izvedene mediacije« (Prgić, 

2010, str. 57). Različni avtorji faze mediacije različno opredeljujejo, načeloma pa lahko vse 

opise poenotimo na naslednji način (Prgić, 2010): 

1. uvod v mediacijo; 

2. začetna ali prva faza mediacije, v kateri mediator pomaga mediantoma definirati problem; 

3. osrednja ali druga faza mediacije, v kateri mediator pomaga mediantoma pri raziskovanju 

problema oz. teme, zaradi katere sta medianta v sporu; 

4. zaključna ali tretja faza mediacije, v kateri mediator spodbuja mediante, da sami najdejo 

rešitev, ki bo dobra za vse spletene strani, in da sklenejo dogovor; 

5. spremljanje dogovora. 

Kaplan (2009; v Prgić, 2010) faze mediacije skupaj z uporabo posameznih mediacijskih 

tehnik povzame na naslednji način. 
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Tabela 2: Začetna faza mediacije 

ZAČETNA FAZA MEDIACIJE – DEFINICIJA PROBLEMA 

NAMEN – CILJI POSTOPEK TEHNIKE 

 Vzpostavitev stika. 

 Vzpostavljanje 

temeljnih pravil. 

 Zbiranje informacij. 

 Prepoznavanje in 

izraţanje čustev. 

 Vrstniška mediacija – 

pogovor vodita dva 

učenca. 

 Mediator izpelje uvod, se 

predstavi in pridobi mandat 

za vodenje mediacije. 

 Pomaga definirati problem. 

 Če je spornih vprašanj več, 

jih lahko tudi zapiše. 

 Povzame vsa sporna 

vprašanja. 

 Definicija problema. 

 Vzdrţevanje temeljnih pravil. 

 Mediator udeleţence uči 

uporabljati »jaz sporočila« in 

povzemanje. 

 Išče informacije pod površjem. 

 

Mediatorjeva naloga je, da mediantom pomaga pri definiciji problema, ker je to zahteven 

proces, saj udeleţenci v sporu zagovarjajo vsak svoje stališče. Zato je še toliko bolj 

pomembno, da mediator udeleţence usmerja v raziskovanje interesov, ki se skrivajo za 

stališči. Riskin (1994) poudarja, da mediacija pripomore k raziskovanju potreb in vrednot 

vseh vpletenih, kad razširi pogled na problem, s čimer se lahko udeleţenci v sporu odmaknejo 

od vztrajanja na svojih stališčih. 

Tabela 3: Osrednja faza mediacije 

OSREDNJA FAZA MEDIACIJE – RAZISKOVANJE PROBLEMA 

NAMEN – CILJI POSTOPEK TEHNIKE 

 Vzdrţevanje varnega 

in pozitivnega 

vzdušja. 

 Pomoč udeleţencem 

pri pogovoru tako, da 

se pomikajo proti 

rešitvi problema. 

 Osredotočanje 

razprave na sporno 

vprašanje. 

 Zbiranje podatkov. 

 Osredotočanje na en 

problem.  

 Učenje udeleţencev 

reševati probleme preko 

uporabe mediacijskih 

tehnik.  

 Povzemanje.  

 Izpostavljanje skupnih 

točk. 

 Uravnoteţenje moči. 

 Členjenje problemov. 

 Izogibanje pranju umazanega 

perila. 

 Osredotočenje na en problem. 

 Točke strinjanja. 

 Vzdrţevanje temeljnih pravil. 

 Učenje uporabe »jaz sporočil« in 

povzemanja. 

 

»V tej fazi mediator spremlja tudi čustva udeleţencev v sporu. Ker mediacija ni psihoterapija 

ali svetovanje, mediator dopušča razkrivanje čustev le do tiste točke, ko je to še konstruktivno 

za doseganje dogovora. Ta del je v mediaciji zelo pomemben, ker pogosto pomeni prelomno 

točko v pogovoru« (Prgić, 2010, str. 60).  
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Tabela 4: Zaključna faza mediacije 

ZAKLJUČNA FAZA MEDIACIJE – ISKANJE REŠITEV IN SKLEPANJE DOGOVORA 

NAMEN – CILJI POSTOPEK TEHNIKE 

 Pomoč udeleţencem, da 

nanizajo moţne rešitve. 

 Pomoč pri doseganju 

poštenega dogovora. 

 Udeleţenci naj predlagajo 

moţne rešitve problema. 

 Mediator se prepriča, da so 

udeleţenci našli rešitev za vsa 

sporna vprašanja, in preveri, če 

se z njimi strinjajo. 

 Mediator napiše dogovor in ga 

povzame, udeleţenci pa ga 

podpišejo.  

 Kaj se bo zgodilo, če …? 

 Moţganska nevihta.  

 Pošten dogovor.  

 Mediator lahko uporabi 

tudi vse prej navedene 

tehnike. 

 

»V tej fazi gre za iskanje najboljše moţnosti za zadovoljitev interesov obeh ali več 

udeleţencev. Pri oblikovanju dogovora morata sodelovati oba udeleţenca, mediator pa lahko 

spodbuja, da iščeta nove moţnosti, tudi take, ki so izven sistema, v katerem sta se udeleţenca 

do tedaj gibala. Po končani mediaciji je priporočljivo spremljati uresničevanje dogovora, kar 

lahko izpelje koordinator na nevsiljiv in spoštljiv način« (Prgić, 2010, str. 64). 
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5 VRSTNIŠKA MEDIACIJA 

Smith (1993) predstavlja vrstniško mediacijo kot proces pogovora, s pomočjo katerega 

vrstniški mediatorji pomagajo razreševati konflikte svojim vrstnikom.  

Metelko Lisec (2008) opisuje vrstniško mediacijo kot enega izmed načinov, ki jih lahko šola 

uporabi za razvijanje konstruktivnega reševanja konfliktov. Kaplan (2009) pa vidi vrstniško 

mediacijo kot proces, v katerem sta udeleţena vsaj dva učenca, ki sta v sporu, katerega jima 

pomagata razrešiti druga dva vrstnika, ki sta usposobljena vrstniška mediatorja. Poudarjeno 

je, da vrstniško mediacijo zmeraj vodita dva učenca, vrstniška mediatorja, medtem ko lahko v 

slovenski literaturi s področja vrstniške mediacije zasledimo v definicijah tudi to, da lahko 

vodi vrstniško mediacijo samo en učenec vrstniški mediator. Tak primer je definicija, ki jo 

navaja Metelko Lisec (2009), in definicija, ki jo poda Iršič (2010) in definira vrstniško 

mediacijo kot mediacijo, ki jo vodijo vrstniški mediatorji – usposobljeni učenci/dijaki in je 

namenjena reševanju sporov med učenci, v procesu pa sta udeleţena najmanj dva sprta učenca 

in en vrstniški mediator, še pogosteje dva. V tuji literaturi, Kaplan (2009) in Cohen (2005), pa 

zasledimo poudarek, da vrstniško mediacijo zmeraj vodita dva učenca, in sicer je razlog v 

uravnoteţenosti po spolu, nacionalnosti ipd., ter v podpori, ki si jo učenci dajejo med seboj. 

Pomemben razlog je tudi ta, da lahko ob morebitnih teţavah v procesu mediacije en vrstniški 

mediator ostane z mediantoma, drugi pa gre po pomoč do koordinatorja vrstniške mediacije 

(Prgić, 2010). 

Verbnik Dobnikar (2006) vidi vrstniško mediacijo kot način reševanja konfliktov med sprtimi 

učenci, in sicer ob pomoči vrstnikov, ki so usposobljeni vrstniški mediatorji. Pri tem je 

odločitev za sodelovanje v mediaciji zmeraj prostovoljna, vsebina pa ostaja zaupna, razen 

kadar gre za izjemo od zaupnosti.  

V Priporočilih o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole (2008, 

str. 19), ki predstavlja tudi zakonsko podlago za uvajanje mediacije v šoli, najdemo šolsko 

mediacijo pod poglavjem »Vzgojne dejavnosti šole: Svetovanje in sporazumno reševanje 

medsebojnih problemov in sporov«, kjer zasledimo naslednjo definicijo: »Mediacija je 

postopek, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje osebe, 

posrednika oziroma mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, 

izrazijo svoja mnenja, ideje, teţave in čustva, izmenjajo stališča ter poskušajo najti rešitev, s 
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katero bodo vsi zadovoljni. V mediaciji prevzamejo udeleţenci odgovornost za rešitev 

nastalega konflikta. Mediacija pomaga pri vzpostavljanju odnosov medsebojnega zaupanja in 

spoštovanja. Mediator, posrednik v sporu, je lahko vrstnik ali odrasla oseba. Prevzema le 

vlogo mediatorja in ne posega v samo reševanje problema, čeprav modro ponudi potrebno 

pomoč. Pomembna značilnost vrstniške mediacije je, da je proces mediacije v celoti v rokah 

učencev: izvajajo ga učenci za učence, toda s pomočjo mentorja. To je dragocena izkušnja za 

strani v sporu in za vrstnike mediatorje. Mediatorje je potrebno ustrezno usposobiti. Mediacija 

izboljšuje splošno socialno klimo v šoli, povečuje občutek zaupanja in pripadnosti, 

prijateljstva in obvladovanja konfliktnih situacij. Šola postane bolj varen in ustvarjalen kraj. 

Mediacija povečuje spretnosti učencev pri izgradnji dobrih medsebojnih odnosov ter pomaga 

ponotranjiti pomembne druţbene vrednote.«  

V zgornji opredelitvi so nanizane tudi določene prednosti mediacije v šoli oz. vrstniške 

mediacije. Prednosti vrstniške mediacije so pravzaprav enake kot prednosti šolske mediacije, 

kar smo navedli v prejšnjih poglavjih. Dodali bi lahko še, da program vrstniške mediacije daje 

učencem moţnost, da izkustveno uporabljajo veščine konstruktivnega obvladovanja 

konfliktov ter za druge učence modelirajo strpnost ter konstruktivno vedenje, ki lahko 

sčasoma preprečuje in mirno razrešuje konflikte v posamezni šoli. Zato je vrstniška mediacija 

tudi proaktivna, saj opremi učence, da se s konflikti soočajo mirno, zaupno in še preden ti 

prerastejo v nasilje. Prothrow-Stith (1991) poudarja, da je znano, kako program vrstniške 

mediacije zmanjšuje število pretepov, izključitve in druge vzgojne ukrepe na šolah, kjer je 

program dobro vpeljan. Gre za program, ki s svojimi intervencijami ponuja učencem 

moţnost, da se opolnomočijo, obenem pa gre za humanistično in izobraţevalno alternativo 

nasilju. 

Vrstniška mediacija neposredno vpeljuje načela sodelovalnega učenja, ki ustvarja vzdušje 

pripadnosti in varnosti v šolskem prostoru. Takšen pristop pomaga učencem, da se ne počutijo 

izločeni ali zavrnjeni, obenem pa gradi njihove veščine povezovanja z drugimi. Moriarty 

(1991) poudarja, da je rešitev številnih problemov v šoli ravno v tem, da omogočimo učencem 

čim več priloţnosti za njihovo sodelovanje in vpletenost v šolskih aktivnostih. Mediacija pa 

pri tem igra prav posebno vlogo, saj ne zahteva od udeleţencev učenja novih veščin, ampak 

raziskuje obstoječe veščine, ki jih učenci demonstrirajo v dobrih odnosih z drugimi. Proces 

učenja mediacije gradi na obstoječih veščinah in postopoma sestavlja obliko celotnega 
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procesa mediacije. Vsi učenci imajo potencial, da so kakorkoli vpleteni v program mediacije 

v šoli, in za to ni potrebno imeti posebnih učnih ali socialnih veščin. 

Ker tako šolska kot vrstniška mediacija temeljita na transformativni/preoblikovalni mediaciji, 

skozi pogovor/dialog opolnomočata ţrtev, spodbujata prevzemanje odgovornosti pri storilcu 

in popravo storjene krivice. Ob tem spodbujata razkrivanje čustev in razvijanje empatije. 

Ţrtev ima moţnost izraziti svoja čustva in potrebe, storilec pa razvija svojo empatijo do ţrtve, 

kar pripomore k zmanjšanju nasilnega vedenja v prihodnje (Greenwood in Umbreit, 2002). 

 

5.1 Modeli vrstniške mediacije 

Davies (2008) pravi, da lahko vrstniška mediacija poteka formalno in neformalno, ob tem pa 

loči tri modele vrstniške mediacije, in sicer: 

 Vrstniška mediacija na ravni šolskega programa, pri čemer so učenci iz različnih razredov 

izbrani za usposabljanje za vrstniške mediatorje. Mediacije pa so časovno načrtovane in 

izvajane ob nadzoru koordinatorja vrstniške mediacije. 

 Razredni model, pri katerem so vsi otroci iz enega ali več razredov usposobljeni na 

področju reševanja konfliktov, nekateri izmed njih pa pridobijo še dodatno znanje na 

področju vrstniške mediacije in kasneje izvajajo mediacijo med svojimi vrstniki. 

 Oddelčni model pa pomeni, da se vsi učenci posameznega oddelka usposobijo na 

področju obvladovanja konfliktov in v primeru spora med dvema ali več učenci ostali 

učenci pomagajo in izvedejo mediacijo ob »peace table«, ki se nahaja kar v učilnici, 

ločeno od drugih miz. 

Davies (2008) predstavlja neformalno mediacijo kot mediacijo, ki poteka v obliki t. i. 

mirovnikov na šoli, ki so učenci vrstniški mediatorji, opremljeni z določeno oznako, kot so 

majice, značke ipd., in posredujejo med ostalimi učenci, če pride do spora med odmori, na 

hodniku, igrišču ipd. Ko pride do prepira, so se učenci naučili, da poiščejo pomoč pri 

vrstniških mediatorjih. Temu modelu pravi Kaplan (2002a) »Conflict mediation on the 

playground« in je lahko povsem formalizirana mediacija, s podpisovanjem dogovorov ipd. V 

ZDA so pred več kot dvajsetimi leti, ko so začeli z uvajanjem vrstniške mediacije, dali sprva 

večji poudarek na mediacijo, ki se odvija neposredno med učenci, npr. na igrišču, med odmori 

ipd., t. i. Playground mediation ali Conflict mediation on the playground. Ta model mediacije 
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je kratek poseg v konflikt, ponavadi ne daljši od 15 min. Namen le-tega je, da vrstniški 

mediatorji pomagajo reševati konflikte med učenci neposredno na »terenu«, zato bi jo lahko 

poslovenili kot »Mediacija na terenu«. Koordinator vrstniške mediacije (mentor) sestavi time 

vrstniških mediatorjev, ki jih sestavljajo pari učencev iz višjih razredov, ki imajo na oblačilih 

posebno oznako, kot so broške, našitki ipd. z namenom, da jih drugi učenci laţje prepoznajo. 

Ta oblika mediacije steče podobno kot mediacija v prostoru, in sicer če učenci sami zaprosijo 

za njo, če vrstniški mediatorji pristopijo k učencem, ki so v sporu, ali pa če učitelj opazi, da so 

učenci v sporu, in jih napoti na mediacijo. Prednost tega modela mediacije je hitro 

posredovanje in posledično kratka mediacija, ki omogoča hitro iskanje rešitev. Slabosti pa so 

omejitve tega modela mediacije, saj jo lahko izvajajo le starejši učenci med mlajšimi, premalo 

je zasebnosti v procesu pogovora in ker so nekateri pogovori zelo zahtevni, ta model 

mediacije ne omogoča razrešitve, saj traja le nekaj minut (Prgić, 2010). 

 

V tem smislu se mediacija v slovenskem prostoru še ni razvila (Humar, 2011). Za slovenski 

prostor je bolj značilen t. i. »Sit-down mediation model« (Kaplan, 2002a), ki ga Davies 

(2008) poimenuje formalni model mediacije. V ZDA se je razširilo poimenovanje »Sit-down 

mediation model« (Kaplan, 2002a), ker gre za mediacijo, ki poteka v posebnem prostoru, ki 

omogoča zasebnost in prisotnost koordinatorja oz. mentorja, če je to potrebno. Mediacija, ki 

poteka v posebnem prostoru, odpravlja zgoraj omenjene slabosti »mediacije na terenu«. 

Koordinator mediacije ima več časa pri izbiri ustreznih učencev vrstniških mediatorjev, 

mediacijo pa lahko predlagajo tako učenci kot učitelj. Obenem ta model ponuja več časa za 

razmislek o tem, ali je spor primeren za mediacijo ali ni, prav tako omogoča več časa za 

razmislek, ali bi mediacijo izvedli učenci vrstniški mediatorji ali učitelj šolski mediatorj, če 

gre za bolj resen konflikt. Ta model mediacije poteka v mirnem prostoru, časovno pa je 

izvedba raztegljiva vse od izvedbe takoj po sporu do izvedbe na določen dan oz. izbran 

termin, ko se vmes lahko učenci v sporu ţe umirijo (Prgić, 2010). 

Ko govorimo o modelih vrstniške mediacije, je potrebno omeniti tudi modele usposabljanja 

vrstniških mediatorjev, in sicer po Kaplan (2009) obstajata dva modela oz. pristopa k 

usposabljanju vrstniških mediatorjev: 

1. zunanje usposabljanje (direct training) – pri tej obliki treninga pridejo izkušeni trenerji 

mediacije iz določene inštitucije na posamezno šolo in izvedejo usposabljanje za vrstniške 

mediatorje; 
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2. notranje usposabljanje (training institutes) – šolski strokovni delavci se usposobijo na 

področju mediacije in treninga vrstniških mediatorjev ter sami izvajajo usposabljanja za 

vrstniške mediatorje na svoji šoli. 

Če upoštevamo, da je program mediacije bolj uspešen, če sodeluje čim več učiteljev, potem je 

jasno, da lahko z drugim modelom bolj celostno vpeljemo mediacijo v šoli (Prgić, 2010). 

 

5.2 Potek vrstniške mediacije 

Vrstniška mediacija bi po vseh priporočilih morala potekati v obliki somediacije/komediacije, 

kar pomeni, da jo izvajata dva učenca vrstniška mediatorja. Ta oblika omogoča učencema 

medsebojno podporo, omogoča tudi uvajanje novega mediatorja, ki si nabira izkušnje, ter 

pomaga mediatorjema, da se pritisk na posameznega mediatorja zmanjša, ko gre za bolj resne 

konflikte. Kaplan (2002b) navaja tudi, da je somediacija zgled uspešnega medosebnega 

komuniciranja in zato pozitivno vpliva na sprte učence, ki so v mediaciji udeleţeni. Poleg 

tega pa sta vrstniška mediatorja uravnoteţena tudi po spolu, rasi, nacionalnosti, kar pripomore 

k občutku nepristranskosti. 

Cohen (2005) in Kaplan (2009) predstavljata naslednje korake pri poteku vrstniške mediacije: 

1. Učitelj, ki je koordinator vrstniške mediacije, dobi obvestilo, da sta učenca v sporu (lahko 

tudi več učencev. Obvestilo mu lahko posredujejo učenci sami ali pa drugi učitelji. 

2. Njegova naloga je, da predstavi mediacijo sprtima stranema in ju pripravi na mediacijo 

tudi s tem, da preveri prostovoljnost. V primeru, da bi sprte strani zavrnile mediacijo, je 

koordinatorjeva naloga, da preveri zadrţke in ju poskuša pripraviti na to, da bi 

konstruktivno rešila svoj spor. Ko se sprte strani strinjajo za mediacijo, koordinator poišče 

ustrzen tim vrstniških mediatorjev, ki bi mediacijo lahko izvedel.  

3. Koordinator vrstniška mediatorja seznani s primerom, nato pa jima je ves čas na voljo, če 

bi ga potrebovala. Če je prisoten v istem prostoru, se v mediacijo ne sme vmešati, ampak 

omogoča varnost s svojo bliţino ter prepušča vrstniškima mediatorjema, da razvijata svoje 

veščine vodenja pogovora. 

4. Vrstniško mediacijo izvajajo pari mediatorjev, ki so med seboj uravnoteţeni po spolu, rasi 

ipd. Pomembno je, da je izbran ustrezen par glede na to, kdo je v sporu.  
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5. Če vrstniška mediatorja ne zmoreta sama izpeljeati mediacije, prosita za pomoč 

koordinatorja ali pa lahko izvedeta tudi ločena srečanja. 

6. Na koncu mediacije, ki je običajno zaključena v roku ene šolske ure, sprte strani tudi 

sprejmejo in podpišejo dogovor, če je bila mediacija uspešna. 

7. Po končani mediaciji koordinator z vrstniškima mediatorjema evalvira srečanje, kasneje 

pa lahko tudi preveri, ali sklenjen dogovor še drţi. 

8. Njegova naloga je tudi, da vsaj enkrat na mesec skliče sestanek z vsemi vrstniškimi 

mediatorji, kjer se pogovorijo o izvedenih mediacijah. 

»Dokler je program vrstniške mediacije na šoli še v povojih, večino napotitev na mediacijo 

prejme koordinator vrstniške mediacije s strani učiteljev, svetovalne sluţbe in ravnatelja. Ko 

pa učenci vzamejo mediacijo za svojo, se število napotitev s strani učencev in vrstniških 

mediatorjev zelo poveča, kar je tudi cilj dobrega programa šolske in vrstniške mediacije na 

šoli; učenci sami delujejo preventivno in proaktivno rešujejo medsebojne konflikte, še preden 

se ti razrastejo v nasilje« (Prgić, 2010, str. 93). 

 

5.3 Koordinator vrstniške mediacije 

Koordinator vrstniške mediacije je srce programa mediacije v šoli. Odgovoren je ne samo za 

usposabljanje učencev za vrstniške mediatorje, ampak tudi usklajuje organizacijske zadeve, 

kot so urniki mediacij in sestava ustreznih timov vrstniških mediatorjev. Koordinator tako 

predstavlja osebo, kateri učenci zaupajo in jo velikokrat prosijo za pomoč. Zaradi navedenih 

razlogov je idealen kandidat za koordinatorja vrstniške mediacije svetovalni delavec, vendar 

se je hkrati potrebno zavedati, da je veliko večja verjetnost, da bo program mediacije resnično 

zaţivel, če bo vključenih tudi več drugih učiteljev, ki bodo nastopali v vlogi koordinatorjev. 

Koordinatorjeva vloga je, da organizira program in skrbi za to, da učenci učinkovito 

uporabljajo mediacijske tehnike in izvajajo vrstniško mediacijo (Cohen, 2005; Kaplan, 2009; 

Prgić, 2010). Da bi lahko zasledoval vse te cilje, je pomembno, da se redno srečuje z 

vrstniškimi mediatorji in ravno skrba zanje je njegova najpomembnejša naloga. Poleg tega 

skrbi tudi za ustrezno dokumentiranje mediacije, saj shranjuje podpisane dogovore, s čimer 

lahko tudi izvaja evalvaciji uspešnosti programa mediacije v šoli, obenem pa lahko odkriva, 

pri katerih vrstah konfliktov je mediacija najbolj uspešna (Kaplan, 2009; Prgić 2009). 
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Cohen (2005) izpostavlja, da mora koordinator imeti svoj prostor v šoli, dovolj časa v 

šolskem dnevu, da je na voljo učencem vrstniškim mediatorjem, in da to mora biti oseba, ki ni 

zadolţena za vzpostavljanje discipline v šoli, saj je mediacija nekaznovalna metoda in je zato 

ne moremo zdruţevati z ostalimi disciplinskimi ukrepi. Ker je koordinatorjevo delo zahtevno, 

je priporočljivo, da je na šoli usposobljenih več učiteljev, saj je glavni razlog, zakaj se 

mediacija na šoli na dolgi rok ustavi, ravno pomanjkanje učiteljev koordinatorjev ter s tem 

posledično odvisnost programa samo od enega koordinatorja.  

Kot smo ţe povedali, je koordinatorjeva naloga koordiniranje učencev vrstniških mediatorjev 

pri izvajanju mediacij ter shranjevanje dogovorov z namenom spremljanja uspešnosti 

sprejetih rešitev. Namenov za to početje je več, en pomembnejših pa je zagotovo to, da lahko 

koordinator spremlja, ali se en konflikt večkrat ponavlja, kar je znak, da sprti učenci 

potrebujejo še kakšno drugo obliko pogovora ali svetovanja. Poleg tega hrani vse dokumente, 

povezane z mediacijo, kot so soglasja staršev, prijavnice ipd., tudi zato, da lahko »s pomočjo 

teh dokumentov učinkovito evalvira program šolske in vrstniške mediacije, spremlja 

posameznega učenca, ki je pogosto vpleten v spore, razišče še druge moţnosti dela s tem 

učencem, ima dokazila o tem, kako pogosto so vrstniški mediatorji manjkali pri pouku, če bi 

kdo izmed učiteljev ali staršev očital, da so vrstniški mediatorji prevečkrat odsotni od pouka 

idr.« (Prgić, 2010, str. 100). 

 

5.4 Meje vrstniške mediacije 

Mediacija v šoli ima tudi svoje omejitve. V nekaterih primerih mediacija zagotovo ni 

primerna in je potrebno teţave reševati na drugačen način. Plemenitaš (2006, str. 68) povzema 

Liebmanna (2000) in pravi, da »mediacija ni primerna, ko: 

 kateri izmed udeleţencev v sporu ni pripravljen na mediacijo; 

 kateri izmed udeleţencev v sporu ni sposoben priti do sporazuma ali se ga drţati; 

 ni v interesu udeleţencev, da se pogodita; 

 prihaja do groţenj ali strahu pred nasiljem in je moţna policijska intervencija.« 

Na zadnjo točko se navezuje tudi razmišljanje R. Cohena (2005), ki pravi, da se v šoli 

srečujemo tudi s številnimi konflikti, ki imajo v ozadju zgodbe, povezane s hudim nasiljem in 

z nadlegovanjem (ang. bullying). Cohen meni, da tovrstnega nasilja ni priporočljivo v prvi 
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vrsti reševati z mediacijo. Še posebej ne bi smeli voditi mediacije med nasilneţem in ţrtvijo 

vrstniki. Avtoriteta odraslih je še zmeraj najbolj učinkovito sredstvo v »boju« proti hudemu 

nasilju oz. nadlegovanju (ang. bullying), saj učenci, ki so ţrtve, niso najboljši zagovorniki 

svojih pravic, zato jih nasilneţi v prvi vrsti tudi najraje izbirajo kot tarčo. Obenem pa imajo 

nasilneţi v večini primerov teţave s sprejemanjem odgovornosti za svoje vedenje, prav tako 

pa imajo teţave s tem, da bi se vţiveli v ţrtev, da bi sočustvovali z njo, da bi bili empatični. 

Neustrezno je spodbujati pogovor, dokler je razmerje moči tako zelo porušeno. Zato je najbolj 

smiselno, da odrasla avtoriteta najprej nagovori nasilneţevo obrambno vedenje. Namesto da 

bi se v takih primerih najprej zatekli k mediaciji, je smiselno razmišljati o vzpostavitvi šolske 

klime, ki bo gojila ničelno toleranco do nasilja. V tem primeru je največje breme 

odgovornosti na plečih odraslih, ki z besedo in dejanji nenehno demonstrirajo, da je nasilje 

nesprejemljivo. Znak, da gre za hudo nasilje oz. nadlegovanje, je ponavadi to, da se konflikti 

med nasilneţem in ţrtvijo nenehno ponavljajo, kar se dogaja tudi takrat, ko šolski strokovni 

delavci poskušajo konflikt najprej razreševati z mediacijo. Zato je v tovrstnih primerih 

smiselno najprej nagovoriti nasilneţa z vso avtoriteto, ki jo šolski strokovni delavci in 

ravnatelj imajo, temu pa lahko sledi tudi mediacija, vendar le, če ţrtev resnično ţeli govoriti z 

nasilneţem. Poleg tega, da mediacija ni primerna, kadar gre za spore, ki vključujejo hudo 

nasilje, spolno nasilje, oroţje, droge ipd., ni primerna tudi za vse ostalo, kar posamezna šola 

doreče, da se ne bo reševalo s pomočjo mediacije. 

V nekaterih primerih je od mediacije bolj primerna tudi arbitraţa, ker jo lahko hitreje 

izpeljemo, pa tudi učinkovita je, če zasledujemo kratkoročne cilje. Poleg tega je bolj primerna 

od mediacije, če posameznik krši neka dogovorjena pravila, čemur naj bi sledile določene 

posledice. Seveda pa je mediacija veliko bolj učinkovita pri reševanju interpersonalnih 

konfliktov in bi morala biti najprej uporabljena, kadar do tovrstnih konfliktov pride (Cohen, 

2005).   

Mediacije v šoli pa ne izvajamo tudi takrat, ko katera izmed strani v sporu ni pripravljena 

sodelovati ali pa grozi izbruh nasilja med samim procesom. Obstaja tudi moţnost (zelo redki 

in izjemni primeri), da sprti učenci niso predani procesu mediacije in se prijavijo na mediacijo 

zaradi norčevanja ali pa zato, da bi se izognili pouku. Zelo redki so tudi primeri, ko učenec 

enostavno ni zmoţen sodelovati v mediaciji zaradi različnih razlogov, kot so npr. hude 

čustvene teţave (Prgić, 2010). 
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Poleg omenjenih omejitev je potrebno omeniti še ovire, ki izhajajo iz nesprejemanja ali 

premalo podpore programu mediacije s strani vodstva šole ali šolskih strokovnih delavcev. 

Simsa (2001, v Plemenitaš, 2006) navaja, da se lahko mediacija v nekaterih šolah zaznava kot 

tujek in takrat naleti na zavračanje pri učiteljih in učencih. Učitelji z odklonilnim odnosom do 

mediacije lahko zavračajo vsako podporo ali sodelovanje in to je lahko velika ovira za 

program, saj so pogosto ravno učitelji tisti, ki učence napotijo na mediacijo ali pa jih 

spodbujajo h konstruktivnemu reševanju konfliktov s pomočjo mediacije. Z vključenostjo 

majhnega dela učencev pa mediacija ne more zares zaţiveti. Prav tako je lahko ovira za 

uvajanje mediacije v šoli tudi prevelika avtoritarnost in nepripravljenost učiteljev prenesti del 

odgovornosti na učence ter jim s tem odstopiti del moči in nadzora. 

Ena izmed ovir za kvalitetno izvajanje mediacije v šoli so tudi premalo usposobljeni učitelji in 

učenci. Vodenje mediacije zahteva od učencev določeno stopnjo zrelosti, vendar pa mora šola 

poskrbeti, da v skupino vrstniških mediatorjev ne sprejema samo učencev, ki imajo dobro 

razvite socialne veščine, dober uspeh ipd., ampak da priloţnost tudi učencem, ki se sami 

zapletajo v spore, saj imajo tako skozi usposabljanje s področja mediacije priloţnost za 

osebnostno rast (Cohen, 2005). 

 

5.5 Odpravljanje ovir pri uvajanju šolske/vrstniške mediacije 

Z mediacijo v šoli spodbujamo pozitivno šolsko klimo, ki razvija medsebojno sodelovanje, 

sprejemanje različnosti, skrb za druge in občutek za pravičnost. Ob tem sluţi kot izjemna 

metoda za učenje konstruktivnega reševanja konfliktov. Učenci se učijo različnih 

komunikacijskih tehnik z namenom, da lahko kasneje bolje rešujejo konflikte, kadar se sami 

znajdejo v njih. Učenci se v procesu mediacije in v procesu treninga za vrstniške mediatorje 

naučijo komunikacijskih veščin, aktivnega poslušanja, izraţanja lastnih čustev na pozitiven in 

miren način, naučijo se konstruktivnega obvladovanja konfliktov, kar lahko uporabljajo kot 

vrstniški mediatorji ali pa v situacijah, ko so sami vpleteni v spor in lahko nastopajo kot t. i. 

»sam svoj mediator«. Pomembno je, da skozi program začnejo prevzemati odgovornost za 

svoje vedenje. Ko so z nekom vpleteni v konflikt, je pomembno, da ga znajo sami razrešiti, in 

sicer s pomočjo mediatorja ali pa sami. Vrstniška mediacija, kjer vodijo mediacijo učenci, je 

poleg šolske mediacije, kjer vodijo mediacijo samo učitelji, nujno potrebna za to, da se 

mediacija na šoli dobro razvija in jo učenci začnejo sprejemati, saj ima številne prednosti, kot 
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so npr. to, da vrstniški mediatorji večinoma bolje razumejo svoje sovrstnike kot učitelji, način 

reševanja konfliktov je prilagojen razvojni stopnji, saj se pristop k reševanju problemov z leti 

in razvojem spreminja, poleg tega vrstniški mediatorji omogočijo svojim vrstnikom večje 

opolnomočenje, saj nimajo moči nad njimi, kot se to lahko zgodi v odnosu med odraslim in 

mladostnikom. Zagotovo pa je ena izmed največjih prednosti, da s pomočjo vrstniške 

mediacije normaliziramo proces reševanja konfliktov. Učenci so pogosto navajeni na 

vzpostavljanje discipline, kadar se znajdejo v konfliktu oz. teţavah. To, da se imajo moţnost 

pogovarjati s svojimi sovrstniki, pa je zanje marsikdaj nekaj povsem novega in ima to moč, da 

sprejmejo konstruktiven pogovor o problemih kot nekaj povsem normalnega, še posebej, če 

njihovi vrstniki zanje demonstrirajo zrel pristop h konstruktivnemu reševanju konfliktov. Da 

bi tak program uspešno zaţivel oz. da bi laţje premagovali ovire, na katere naletimo pri 

uvajanju mediacije v šoli, pa je potrebna zavezanost programu s strani cele šole (Prgić, 2010). 

V praksi se pogosto – celo v večini primerov – izkaţe, da mediacija ne more polno zaţiveti, 

če ima šola samo enega šolskega mediatorja. Vedeti je treba, da se prava sprememba v šoli oz. 

šolskem sistemu začne in konča pri učiteljih. Brez učiteljeve podpore ni moţna nobena 

sprememba na šoli. Da bi mediacija polno zaţivela, je potreben tim šolskih mediatorjev, ki 

dobro sodeluje s tistimi učitelji, ki izraţajo skrb, da bi lahko učenci zaradi izvajanja mediacij 

utrpeli določene primanjkljaje pri pouku. Nekaj splošnih priporočil, da ne bi prišlo do tega, je: 

 Mediacije naj potekajo izven časa pouka. 

 Vrstniški mediatorji so obvezani, da nadoknadijo zamujen pouk, pri pouku pa lahko 

manjkajo le z dovoljenjem učitelja. 

 Učenci vrstniški mediatorji naj ne manjkajo pri pouku (posamezni uri pouka) večkrat kot 

enkrat na mesec in še to le pri predmetih, s katerimi nimajo teţav. 

Cohen (2005) predatavlja tudi zelo ustvarjalen način pridobivanja podpore za mediacijo med 

drugimi učitelji na šoli. Predstavitev mediacije drugim učiteljem bi naj potekala skozi trening 

za vrstniške mediatorje, ki bi bil izveden tako, da bi potekal hkrati s treningom za učitelje, pri 

čemer ravno učitelji, ki skupaj z učenci na lastni koţi izkusijo mediacijo skozi trening, 

postanejo njeni največji zagovorniki.  Da bi to bilo uspešno, je potrebno po priporočilih paziti 

le na to, da odstotek odraslih v skupini ne presega 25 odstotkov. 

Program šolske in vrstniške mediacije je najbolj učinkovit, če je z mediacijo seznanjena in jo 

pozna celotna šola, vsi strokovni delavci, učenci in starši. Le če vsi razumejo in poznajo 
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proces mediacije, jo bodo sprejeli kot zelo dober način za razreševanje konfliktov. Obenem se 

je potrebno zavedati, da predlogi za formalno mediacijo prihajajo večinoma s strani učiteljev, 

zato je še kako pomembno, da jo vsi učitelji res poznajo. 

Mediacija je lahko v šoli uspešna, ko ji priznamo idejni in dejanski prostor, kar pomeni, da je 

programu mediacije omogočena podpora s strani celotne šole (Simsa 2001, v Plemenitaš, 

2006). To pomeni pristop, ki vključuje celotno šolo, »whole school approach«. V tem 

pristopu je vrstniška mediacija le del sicer sprejetega pozitivnega odnosa do konstruktivnega 

reševanja konfliktov, s čimer igra pomembno vlogo pri razvijanju nove kulture odnosov na 

šoli (Liebmann, 2000). Da bi zagotovili dolgoročno uspešnost mediacije v šoli, je pomembno, 

da so izpolnjeni nekateri pogoji (Lawrence, 2000): 

 konstruktivno reševanje konfliktov in mediacija bi morala biti zdruţena s šolskimi 

programi in nasploh s politiko šole; 

 večina osebja v šoli sprejema mišljenje, naklonjeno mediaciji; 

 način poučevanja je dovolj odprt za uvajanje novih programov; 

 norme šole morajo biti usklajene s konstruktivnim reševanjem konfliktov; 

 med delavci šole in vodstvom mora biti vzpostavljeno dobro sodelovanje; 

 šola ima na voljo dobro usposobljene koordinatorje oz. osebo ali osebe, ki so odgovorne 

za program, usposabljanje in podporo programu; 

 tudi starši so dobro seznanjeni s programom in ga sprejemajo ter se udeleţujejo tudi 

morebitnih delavnic na to temo. 

Prav tako je pomembno za dolgoročni razvoj mediacije v šoli izvajati redne evalvacije 

programa, saj so le-te ključne za razvijanje programa, izboljševanje le-tega, obenem pa 

pomagajo k izboljšanju šole kot celote. Uspešen program šolske in vrstniške mediacije lahko 

postane osrednji način reševanja medosebnih konfliktov med vsemi uporabniki šole in s tem 

tudi osrednji program izboljšanja medosebnih odnosov in šolske klime. Prav tako pa dobra 

evalvacija pripomore k razvoju šolske in vrstniške mediacije tudi širše. Koordinator šolske 

mediacije lahko v evalvaciji spremlja število vzgojnih ukrepov pred in po uvedbi mediacije, 

odstotek uspešno rešenih primerov, izboljšanje samopodobe pri učencih, odstotek napotitev 

na vrstniško mediacijo s strani učiteljev in učencev idr. Na vprašanje, kaj vse naj šola 

evalvira, je odgovor preprost – vse tisto, zaradi česar se je odločila uvesti šolsko in vrstniško 

mediacijo (Prgić, 2010).  
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Eden najpomembnejših dejavnikov pri uspešnem razvoju mediacije v šoli pa je zagotovo čas. 

Cohen (2005) pravi, da se pobudniki programa obsodijo na neuspeh, če ţe v prvem letu 

obljubljajo velike rezultate, saj uvajanje mediacije v šoli poteka po fazah, kar pa zahteva svoj 

čas. Vsi uporabniki šole potrebujejo določen čas, da spremenijo svoj odnos do konfliktov in 

do reševanje le-teh. Pravo zaupanje do mediacije se zgradi takrat, ko uporabniki šole opazijo 

pozitivne spremembe in njeno učinkovitost. Poleg časa je ključen dejavnik tudi ustrezna 

promocija mediacije. Pomembno je informirati vse uporabnike šole, da je mediacija na šoli 

vpeljana zato, da jim sluţi. Prav tako je izjemnega pomena število izvedenih mediacij in 

učinek le-teh, da bi vsi uporabniki opazili vrednost programa. Če je ob tem mediacija izvajana 

ustrezno in ni uporabljena kot disciplinski ukrep, to odstrani morebitno stigmo, udeleţenci 

mediacije pa so nagrajeni s priznanjem, da so dosegli določeno stopnjo zrelosti, inteligence in 

moči. Mediacija mora dobiti pozitiven predznak in uporabniki šole jo morajo videti kot nekaj, 

kar pozitivno prispeva k ţivljenju v šoli. Največji oglaševalci mediacije pa so zagotovo 

vrstniški mediatorji, ko imajo enkrat za seboj uspešno izvedeno mediacijo in pridobijo na 

samozavesti. Zato je pomembno, da usposobljeni vrstniški mediatorji čim pogosteje izvajajo 

mediacijo. Če veščin ne uporabljajo v praksi, le-te sčasoma zbledijo (Cohen, 2005; Prgić, 

2010). 

 

5.6 Uvajanje vrstniške mediacije v šoli 

Uvajanje šolske in vrstniške mediacije je odvisno predvsem od potreb posamezne šole, pri 

čemer pa veljajo določena priporočila, ki zajemajo naslednje korake (Cohen, 2005; Kaplan, 

2009; Prgić, 2010): 

1. Predstavitev mediacije učiteljem staršem in učencem. Večji skupini kot uspemo 

predstaviti mediacijo, bolj verjetno je, da bo mediacija uspešna na dolgi rok. 

2. Usposabljanje učiteljev šolskih mediatorjev, pri čemer je potrebno biti pozoren na 

kvaliteto usposabljanja, ki jo bodo učitelji dobili pri posameznih organizacijah, ki izvajajo 

tovrstna usposabljanja. 

3. Načrtovanje uvajanja mediacije v šoli, ki zajema organizacijo treninga učencev vrstniških 

mediatorjev, obseg uvajanja mediacije, kar zajema razmislek o tem, ali bo mediacija 

stekla naenkrat v vseh razredih ali le v določenih, organizacija izvajanja formalne 



Ivan Prgić (2014): Evalvacija programa vrstniške mediacije v osnovni šoli, magistrsko delo 

PeF Ljubljana 

70 

mediacije (prostor, čas, izvajalci) in določitev koordinatorja ali več koordinatorjev 

vrstniške mediacije. 

4. Trening vrstniških mediatorjev in dodatno usposabljanje šolskih strokovnih delavcev. 

Pred samim treningom za učence je potrebno pridobiti prijavnice in soglasja staršev. 

5. Razvijanje mediacije, kar zajema organizacijo mediacije, promocijo mediacije v šoli, 

redna srečanja s šolskimi in vrstniškimi mediatorji, evalvacijo programa in dopolnjevanje 

ter razvijanje programa na dolgi rok. 

6. Proaktivno razmišljanje, ki zajema načrtovanje na dolgi rok. Pri tem šola natančno 

načrtuje, koliko učiteljev bo sodelovali, kdo vse lahko pomaga pri razvijanju projekta 

(tudi finančno, če je to potrebno, koliko časa bo šola namenila mediaciji in tudi kako bodo 

plačane izvedene ure koordinatorjev oz. ali bo šola kakorkoli stimulirala vse strokovne 

delavce, ki bodo program uvajali ter izvajali. 
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6 EMPIRIČNI DEL  

6.1 Posnetek stanja na področju uvajanja in izvajanja vrstniške mediacije 

v OŠ Rečica ob Savinji kot izhodišče za raziskovanje 

Bodine in Crawford (1998) predstavljata štiri modele konstruktivnega obvladovanja 

konfliktov v šoli: 

 mediacija v šoli, pri čemer se usposobijo nekateri učitelji in učenci za šolske oz. vrstniške 

mediatorje;  

 program konstruktivnega obvladovanja konfliktov, ki je zajet v kurikulum šole, kar 

pomeni, da se učenci srečajo z vsebinami konstruktivnega obvladovanja konfliktov v 

različnih oblikah pouka, kot so kroţki, sobotna šola ipd.; 

 razredni model učenja konstruktivnega obvladovanja konfliktov, pri čemer so vsebine s 

področja reševanja konfliktov zajete v delo z razredom in v strategije vodenja razreda;  

 celosten program šole za učenje konstruktivnega obvladovanja konfliktov, kjer so v 

različne oblike učenja o konstruktivnem obvladovanju konfliktov vpeti vsi učenci, učitelji 

in tudi starši; celosten program šole za učenje konstruktivnega obvladovanja konfliktov je 

pogosto kombiniran z uvajanjem in izvajanjem šolske/vrstniške mediacije.  

V OŠ Rečica ob Savinji so se odločili za celosten program šole za učenje konstruktivnega 

obvladovanja konfliktov, temelječ na uvajanju in izvajanju šolske ter vrstniške mediacije,  ker 

so izhajali iz priporočil, da je program šolske in vrstniške mediacije najbolj uspešen, ko so vsi 

učitelji in starši seznanjeni s konceptom in procesom mediacije ter jo sprejmejo kot metodo za 

razreševanje konfliktov.  

Uvajanje in izvajanje mediacije v OŠ Rečica ob Savinji je potekalo po naslednjih korakih: 

1. Predstavitev mediacije šolskemu kolektivu, pri čemer je celoten kolektiv šolskih 

strokovnih delavcev sodeloval na 16-urnem izkustvenem seminarju s področja mediacije. 

2. Sledilo je usposabljanje devetih učiteljev in učiteljic, ki so v 10-dnevnem usposabljanju za 

šolskega mediatorja po programu CRU Institute, Nancy Kaplan, pridobili ustrezno znanje 

s področja šolske in vrstniške mediacije. 

3. Usposobljeni šolski mediatorji so načrtovali uvajanje mediacije, pri čemer so naredili 

načrt za vzpostavitev prostora za mediacijo, predstavitev mediacije vsem uporabnikom 

šole, izvedbo treninga za vrstniške mediatorje, izvajanje vrstniških mediacij ter 
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spremljavo le-teh, izvajanje delavnic za starše in učence drugih šol ter povezovanje z 

drugimi šolami in evalvacijo programa mediacije v šoli. 

4. Sledila je predstavitev mediacije staršem v okviru roditeljskega sestanka. 

5. Dan po roditeljskem sestanku je zaţivela formalna mediacija, ki se izvaja v za to 

namenjenem prostoru, ki je namenjen tudi drugim dejavnostim, kadar tam ne poteka 

mediacija.   

6. Naslednji korak je bila predstavitev mediacije od 1. do 9. razreda, pri čemer so 

koordinatorji razdelili tudi prijavnice učencem za usposabljanje za vrstniškega mediatorja. 

7. Zaključek razpisa in izbor učencev. Med 34 prijavljenimi učenci so koordinatorji na 

podlagi izpolnjene doumentacije izbrali 12 učencev in učenk, ki so začeli z 

usposabljanjem. 

8. Usposabljanje učencev vrstniških mediatorjev, ki je trajalo šest dni, razdeljenih v šest 

tednov, skupaj 36 ur usposabljanja. Vzporedno s temi dejavnostmi so učitelji šolski 

mediatorji ves čas redno izvajali formalne mediacije v za to namenjenem prostoru. 

9. Celodnevna delavnica s področja mediacije za vse učence od 1. do 9. razreda v izvedbi 

učiteljev šolskih mediatorjev in učencev vrstniških mediatorjev. 

10. Izvajanje šolske in vrstniške mediacije, pri čemer je izvajanje šolske mediacije potekalo ţe 

od zaključka usposabljanja za učitelje, medtem ko so vrstniško mediacijo na tem delu 

uvajanja mediacije v šoli začeli izvajati vsi usposobljeni vrstniški mediatorji, ki so 

delovali zmeraj v paru. 

11. Sodelovanje z drugimi šolami je bilo izvedeno tako, da so učenci vrstniški mediatorji OŠ 

Rečica ob Savinji izvedli delavnice s področja temeljnih komunikacijskih veščin za 

učence OŠ Kuzma in OŠ Mozirje. 

12. Izvajanje delavnic za starše v izvedbi vseh vrstniških mediatorjev in dveh koordinatorjev 

mediacije na šoli v trajanju osmih pedagoških ur. 

13. Evalvacija programa, ki sta jo izvedla koordinatorja v obliki anonimnih anketnih 

vprašalnikov, na katere so odgovorili učitelji, učenci in starši. 

14. Promocijo mediacije so šolski in vrstniški mediatorji izvedli s sodelovanjem v 

inovacijskem projektu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in s sodelovanjem na 

Mednarodnem simpoziju Šolska in vrstniška mediacija ter Mednarodni konferenci Šolska 

in vrstniška mediacija. 
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15. Nadaljevanje programa mediacije v OŠ Rečica ob Savinji je potekalo z usposabljanjem 

nove generacije vrstniških mediatorjev ter rednim izvajanjem šolskih in vrstniških 

mediacij. 

 

6.2 Raziskovalni problem  

Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov, katere namen je vzgoja učencev 

za konstruktivno reševanje konfliktov, ki je pomembna veščina, saj je šola prostor, v katerem 

se srečujejo otroci iz različnih socialnih ozadij, z različnimi vzorci komuniciranja, različnimi 

prepričanji ipd., kar vse prispeva k temu, da lahko šola predstavlja ţarišče konfliktov. S 

sistematičnim uvajanjem vzgojnih načrtov v osnovne šole leta (Priporočila o načinih 

oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole 2008) se je na številnih 

slovenskih šolah začela uvajati tudi šolska/vrstniška mediacija, vendar pa imamo hkrati 

primanjkljaj evalvacij tovrstnih programov v šolah, kar pa je eden izmed bistvenih pogojev, 

da bi se lahko tovrstni programi v šoli še naprej uspešno uvajali in razvijali.  

 

6.3 Opredelitev problema 

En izmed pomembnih razlogov za uvajanje mediacije v šole je bilo tudi spoznanje, da vzgojni 

ukrepi ne rešujejo bistva teţave, kadar gre za medsebojne konflikte in da ne zasledujejo 

pomembne vzgojne faktorje, kot so dobri medsebojni odnosi, odgovornost, zaupanje, varnost, 

samostojnost, skupinske izkušnje, sodelovanje, socialna potrditev, pa tudi solidarnost. Poleg 

tega da mediacija omogoča učencem, da rešujejo svoj konflikt v varnem okolju, Cohen (2005) 

in Kaplan (2002a) navajata, da mediacija v šoli ustvarja šolsko klimo, ki podpira sodelovanje, 

občutek za pravičnost, skrb za sočloveka in razumevanje za različnost med posamezniki. 

Učence uči konstruktivnega reševanja konfliktov in jih motivira, da se udeleţujejo šolske in 

vrstniške mediacije, saj jih opolnomoča s tem, ko le-ti prevzamejo odgovornost za 

razreševanje svojih sporov sami.  

V magistrskem delu smo raziskovali, kako uspešno uvajajo mediacijo v Osnovni šoli Rečica 

ob Savinji, pri čemer so nas vodili naslednji cilji: 
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 preverjanje in evalvacija uvajanja ter izvajanja vrstniške mediacije v OŠ Rečica ob Savinji 

z namenom ugotoviti, v kolikšni meri in kako se načela vrstniške mediacije uresničujejo v 

praksi v izbrani šoli; 

 proučiti stanje na področju obvladovanja temeljnih teoretičnih izhodišč pri vodenju 

mediacije med mediatorji v OŠ Rečica ob Savinji; 

 proučiti, kakšne učinke ima mediacija na vrstniške mediatorje in kakšne vplive ima na 

učence, ki so bili udeleţeni v mediaciji kot stranke v sporu; 

 proučiti, katere ovire se pojavljajo pri izvajanju vrstniške mediacije v izbrani šoli; 

 proučiti, katere prednosti mediacije se kaţejo v izbrani šoli. 

 

6.4 Raziskovalna vprašanja 

V magistrskem delu smo skušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katera teoretična izhodišča pri svojem delu upoštevajo vrstniški mediatorji? 

2. Katera teoretična izhodišča pri vodenju programa vrstniške mediacije upoštevajo šolski 

mediatorji koordinatorji vrstniške mediacije? 

3. Kakšni so učinki mediacije na vrstniške mediatorje in učence, udeleţene v mediaciji? 

4. Kako vpliva program vrstniške mediacije na šolsko klimo? 

5. Katere ovire pri izvajanju vrstniške mediacije se pojavljajo v praksi? 

6. Katere prednosti vrstniške mediacije se kaţejo v praksi? 

7. Kako sprejemajo program vrstniške mediacije starši vrstniških mediatorjev? 

8. Kako uspešni so dogovori, ki so jih udeleţenci vrstniške mediacije sprejeli v procesu 

mediacije? 

 

6.5 Metoda 

Uporabljena je bila metoda kvalitativnega raziskovanja, in sicer študija primera, analiza 

izvajanja mediacije v OŠ Rečica ob Savinji. Po Mescu (1998) je študija primera celovit opis 

posameznega primera in opis njegovih značilnosti, dogajanja in opis odkrivanja teh 

značilnosti. Kvalitativna metoda poteka tako, da se preverja in utrjuje v prejšnjih korakih 

sprejete ugotovitve. Poleg izvedene študije primera smo pregledali tudi ustrezno 

dokumentacijo o opravljenih mediacijah, pri čemer smo podatke zbrali iz podpisanih 
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dogovorov v okviru formalne mediacije (Arhiv tima šolskih mediatorjev OŠ Rečica ob 

Savinji, 2010/2011). Pregledana dokumentacija se nanaša na eno leto izvajanja šolske in 

vrstniške mediacije, pri čemer smo pregledali dogovore, ki so nastali tako v okviru šolske kot 

vrstniške mediacije. 

 

6.5.1 Opis vzorca raziskovanih oseb 

V raziskavi je bilo analiziranih 9 delno strukturiranih intervjujev z učitelji šolskimi 

mediatorji, učenci vrstniškimi mediatorji in starši učencev vrstniških mediatorjev. Da bi dobili 

čim večjo pestrost odgovorov, so bili izbrani učitelji, ki so razredniki in ki niso razredniki ter 

učitelji z različno delovno dobo. Vsi učitelji so opravili intenzivno usposabljanje za šolskega 

mediatorja v dolţini 106 pedagoških ur ter izvajajo v šoli mediacijo in usposabljajo učence za 

vrstniške mediatorje. Učitelji so označeni z oznakami U in zaporednimi številkami izvedenih 

intervjujev. 

Tabela 5: Opis vzorca učiteljev 

Učitelji 
Delovna 

doba 

Stopnja 

izobrazbe 
Triada Predmet Razrednik 

U1 8 let 7. 2. in 3. triada 
fizika in 

tehnika 
NE 

U2 12 let 7. 3. triada matematika DA 

U3 23 let 8. 2. in 3. triada 

biologija, 

kemija in 

naravoslovje 

DA 

 

V vzorec so bili zajeti tudi učenci vrstniški mediatorji, ki aktivno izvajajo mediacijo med 

svojimi vrstniki. Intervju je bil izveden z dvema deklicama in enim dečkom, in sicer iz 

različnih razredov, da bi dobili čim večjo pestrost odgovorov. Prva deklica je bila iz 9. 

razreda, druga deklica iz 8. razreda in deček iz 7. razreda. Vrstniški mediatorji so označeni z 

oznakami VM in zaporednimi številkami izvedenih intervjujev. 

Tabela 6: Opis vzorca učencev vrstniških mediatorjev 

Učenec Razred Spol 

VM1 9. Ţ 

VM2 7. M 

VM3 8. Ţ 
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V intervjuju so sodelovali tudi starši učencev vrstniških mediatorjev. Na intervju sta se 

odzvali mami obeh deklic in dečkov oče.  Kriterij, po katerem so bili starši izbrani, je bil, da 

imajo otroka, ki je vrstniški mediator in aktivno izvaja mediacijo med svojimi vrstniki. Starši 

so označeni z oznakami S in zaporednimi številkami izvedenih intervjujev. 

Tabela 7: Opis vzorca staršev 

Starši Starost Stopnja izobrazbe Zaposlitev 

S1 39 5. redno zaposlen 

S2 45 6. redno zaposlen 

S3 42 6. redno zaposlen 

 

6.5.2 Izbor raziskovalnih instrumentov 

Osnovni raziskovalni pripomoček je bil delno strukturiran intervju. Teme oz. vprašanja za 

delno strukturirane intervjuje so bili oblikovani na podlagi teoretičnih izhodišč in delno 

prilagojeni intervjujancem. Spraševali smo po naslednjih področjih: dejavniki odločanja za 

mediacijo, ovire in prednosti vrstniške mediacije, uspešnost vrstniške mediacije, uporaba 

mediacijskih tehnik in prenos znanja v vsakdanje ţivljenje izven procesa mediacije, 

koordinacija vrstniške mediacije, prenos teoretičnih izhodišč v prakso.  

 

6.5.3 Postopek raziskovanja 

Uporabili smo metodo kvalitativnega raziskovanja. Opravili in analizirali smo delno 

strukturirane intervjuje s tremi učitelji šolskimi mediatorji, s tremi učenci vrstniškimi 

mediatorji in s tremi starši učencev vrstniških mediatorjev. Nihče od povabljenih k raziskavi 

sodelovanja ni odklonil. Intervjuji z učitelji šolskimi mediatorji in učenci vrstniškimi 

mediatorji so bili opravljeni v dopoldanskem času od septembra do novembra 2011, s starši 

učencev vrstniških mediatorjev pa v popoldanskem času v mesecu novembru 2011. 
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6.5.4 Postopki obdelave zbranih podatkov  

Analizo lahko razdelimo na šest korakov: urejanje gradiva (transkripcija intervjujev), 

določitev enot kodiranja (večkratno branje intervjujev, določitev in označitev vsebinsko 

pomembnih delov besedila), odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in 

kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije. 

Vsak intervju je posebej odprto kodiran (glej priloge 1, 2, in 3), pri čemer smo prosto 

pripisovali pojme in kategorij nismo določili vnaprej, ampak smo jih oblikovali naknadno, na 

podlagi kod. Pri odprtem kodiranju smo upoštevali štiri postopke, in sicer: 

 pripisovanje pojmov empiričnim opisom, pri čemer smo uporabljali neposredno 

poimenovanje, iskanje sinonimov in iskanje asociacij; 

 zdruţevanje sorodnih pojmov v kategorije, pri čemer smo primerjali pojme med seboj in 

ugotavljali, kateri pojmi se nanašajo na podobne pojave, da smo jih lahko zdruţevali v 

širše kategorije; 

 vzpostavljanje odnosov znotraj določene kategorije; 

 analiza značilnosti pojmov in kategorij, kjer smo poiskali za raziskavo pomembne dele 

besedila; izbrali smo tiste dele besedila, ki so videti relevantni glede na problem in namen 

raziskave. 

Kategorije smo predstavili s tremi miselnimi vzorci, v rezultatih pa smo navedli določene 

kode in ilustrativne primere, ki najbolje sluţijo za oblikovanje končne poskusne teorije. 

Opisano analizo smo naredili za vseh 9 intervjujev. Tako urejenim podatkom je sledila 

utemeljena oz. poskusna teorija.  



Ivan Prgić (2014): Evalvacija programa vrstniške mediacije v osnovni šoli, magistrsko delo 

PeF Ljubljana 

78 

7 Prikaz in interpretacija rezultatov kvalitativne raziskave 

7.1 Prikaz in interpretacija rezultatov, pridobljenih s strani učiteljev 

šolskih mediatorjev 

 
Slika 1: Definicija pojmov – učitelji šolski mediatorji 

 

7.1.1  Prikaz in interpretacija rezultatov za potek mediacijskega pogovora (učitelji šolski 

mediatorji) 

Tabela 8: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za potek mediacijskega pogovora 

(učitelji šolski mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Potek mediacijskega  pogovora 

Pridobiti privoljenje sprtih 

strani (U1, U2) 

… torej v začetku sem 

pridobila privoljenje sprtih 

strani za pogovor, … (U1) 

Predstavitev pravil (U1, U2, 

U3) 

… predstavila sem kaj je 

mediacija kako poteka 

pogovor, predstavila pravila 

mediacijskega pogovora, … 

(U1) 

Mandat (U1) … pridobila mandat, … (U1) 

Pogodba (U1) … podpis pogodbe, … (U1) 

Beseda mediantoma (U1, U2, 

U3) 

Nato sem dala besedo prvemu 

mediantu in nato še drugemu, 

… (U1) 

1 3 

6 2 

5 4 

7 8 
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Raziskovanje problema (U1, 

U3) 

… se prepričala če sem jih prav 

razumela, raziskala problem, 

… (U1) 

Čustva (U1, U3) 

… povprašala po čustvih, da 

sta medianta eden drugega 

začutila, … (U1) 

Rešitev (U1, U2, U3) 
… in medianta pripeljala, da 

sta našla rešitev. (U1) 

Podpis strinjanja z rešitvijo 

(U1) 

Na koncu sta medianta 

podpisala, če sta se strinjala z 

predlaganimi rešitvami, … 

(U1) 

Čestitke (U1) 
… in jima čestitala za uspešno 

rešen spor. (U1) 

 

Vsi intervjuvani učitelji šolski mediatorji sledijo teoretičnim izhodiščem, ki veljajo v 

mediaciji. Dosledno upoštevajo mediacijska pravila, in sicer (Kaplan, 2009): 

 zaveza k rešitvi problema; 

 brez nasilja, ţalitev, groţenj in poniţevanja; 

 ohranjanje dostojanstva in spoštljivosti; 

 enakopravnost obeh strani; 

 kadar eden govori, drugi posluša; 

 zaveza h govorjenju resnice (značilno še posebej za šolsko/vrstniško mediacijo); 

 zaveza k zaupnosti. 

V teoriji mediacije je posebej izpostavljena tudi prostovoljnost. Neprostovoljna mediacija je 

oksimoron. Če mediator ne more prepričati učenca v mediacijo oz. le-ta ne ţeli sodelovati, 

mediacija odpade (Cohen, 2005). Tudi to načelo učitelji šolski mediatorji dosledno 

upoštevajo, kar je predpogoj za to, da bi mediacija sploh lahko bila uspešna. Kot pravi 

intervjuvanec U1: »Pogovori so potekali po pravilih, ki jih določa mediacijski pogovor, torej 

v začetku sem pridobila privoljenje sprtih strani za pogovor, nato smo poiskali prostor, 

predstavila sem, kaj je mediacija kako poteka pogovor, vprašala po prostovoljstvu za 

pogovor, pridobila mandat in predstavila pravila mediacijskega pogovora, podpis pogodbe.« 

Intervjuvanci učitelji šolski mediatorji so upoštevali vse korake, ki jih zahteva mediacija, 

vključno s podpisom pogodbe, kar je značilnost formalne mediacije v šoli. V skladu s teorijo 

mediacije so strukturirali pogovor na tri dele, in sicer: 

 začetna faza mediacije oz. definicija problema, kjer poleg uvoda mediator povzame 

vsa sporna vprašanja in zbira informacije; 
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 osrednja faza mediacije oz. raziskovanje problema, kjer se mediator osredotoča na 

bistvene probleme in gre pod površino pri raziskovanju čustev; 

 zaključna faza mediacije oz. iskanje rešitev in sklepanje dogovora, kjer mediator 

izpostavlja skupne točke in pomaga mediantoma pri nizanju rešitev, ki bodo dobre za 

obe strani. 

Intervjuvanec U1: »Nato sem dala besedo prvemu mediantu in nato še drugemu, se 

prepričala, če sem jih prav razumela, povprašala po čustvih, da sta medianta eden drugega 

začutila, raziskala problem in medianta pripeljala, da sta našla rešitev. Na koncu sta 

medianta podpisala, če sta se strinjala s predlaganimi rešitvami, in jima čestitala za uspešno 

rešen spor.« 

 

7.1.2 Prikaz in interpretacija rezultatov za pozitivne posledice usposabljanja (učitelji 

šolski mediatorji) 

Tabela 9: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za pozitivne posledice 

usposabljanja (učitelji šolski mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Pozitivne posledice 

usposabljanja 

Usposabljanje dobro opremi 

mediatorje (U1, U2, U3) 

Na usposabljanju smo 

definitivno dobili dovolj znanja 

za uspešno vodenje pogovorov 

oziroma mediacije. (U2) 

Doma pri pogovorih (U1, U2, 

U3) 

V vsakdanjem ţivljenju, doma, 

pri pogovorih, … (U2) 

Pogovori s partnerjem (U3) 

… v pogovorih s prijatelji, 

partnerjem in je res bolj 

zanimivo, ker je drugačen 

pristop kot včasih in so še 

boljši odnosi. (U3) 

Pogovori s prijatelji (U1, U3) 

… v pogovorih s prijatelji, 

partnerjem in je res bolj 

zanimivo, ker je drugačen 

pristop kot včasih in so še 

boljši odnosi. (U3) 

Pri pouku (U1, U2) … pri pogovorih, pouku. (U2) 

Pogovori med kolegi (U2) 

Mi, ki smo se sedaj to naučili, 

opaţamo obnašanje 

sogovornika in se vidi, ali te 

posluša ali ne. (U2) 
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Vsi intervjuvanci učitelji šolski mediatorji so kot pozitivno posledico usposabljanja izpostavili 

pridobitev znanja in veščin za vodenje mediacije, kar je v skladu s siceršnjimi ugotovitvami, 

da je mediacija vzgojna dejavnost, ki razvija komunikacijske spretnosti in sposobnost 

konstruktivnega reševanja konfliktov (Iršič, 2010). Intervjuvanec U2: »Mislim, da sem dobil 

veliko znanja. Opazil sem, da se da veliko težav rešiti na ta način, brez kakršnih koli drugih 

ukrepov.« Tudi Iršič (2010) predstavlja šolsko mediacijo kot vzgojno dejavnost in pravi, da 

razvija komunikacijske spretnosti in sposobnost konstruktivnega reševanja konfliktov. Ob tem 

izboljšuje kakovost medosebnih odnosov, hkrati pa pomaga reševati konflikte, ki sproti 

nastajajo. Ima tudi velik vpliv na dolgoročne vzgojne učinke, ki se kaţejo kot usvojeni vzorci 

pozitivnega ravnanja posameznika v odnosu do drugih, saj ne nazadnje šolska mediacija 

predstavlja tudi obliko socialnega učenja, ki vodi k učenju o sebi in drugih ter k občutku 

pripadnosti skupnosti.  

Prav tako pa so vsi trije intervjuvanci poudarili, da je pozitivna posledica usposabljanja to, da 

so pridobljene veščine prenesli v zasebno ţivljenje, pri čemer jih uporabljajo v odnosu s 

svojimi druţinskimi člani. Intervjuvanec U3 je izpostavil tudi uporabo pridobljenih veščin v 

odnosu s partnerjem: »… v pogovorih s prijatelji, partnerjem in je res bolj zanimivo, ker je 

drugačen pristop kot včasih in so še boljši odnosi.«  Intervjuvanci vidijo pozitivne posledice 

usposabljanja tudi kot prenos pridobljenih veščin v delo z učenci izven mediacije, in sicer pri 

pouku ter neformalnih pogovorih. Kot navaja intervjuvanec U1: »Pridobljeno znanje lahko 

uporabljam v osebnem in poklicnem življenju. V osebnem in poklicnem življenju imam sedaj 

nekoliko drugačen pogled na spore in jih tudi lahko drugače rešujem.«, intervjuvanec 2: 

»Vsakdanje reči se dajo rešiti na bolj normalen način, pa tudi sogovornika pripraviš do tega, 

da ti jasno pove, kaj želi in da te tudi posluša« in  intervjuvanec U3: »Res je bolj zanimivo, 

ker imaš drugačen pristop kot včasih in odnosi so boljši.« Kot navajata Haft in Weiss (1998), 

se s programi vrstniške mediacije zmanjša nasilje v šoli, učitelji imajo več časa za 

poučevanje, med učenci pa se razvija ugodna skupinska klima. Poleg tega poudarjata, da 

lahko program vrstniške mediacije preraste okvirje šole in ima ugoden vpliv tudi na pozitivne 

medosebne odnose v skupnosti. 
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7.1.3 Prikaz in interpretacija rezultatov za ravnanje v konfliktu pred usposabljanjem 

(učitelji šolski mediatorji) 

Tabela 10: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za ravnanje v konfliktu pred 

usposabljanjem (učitelji šolski mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Ravnanje v konfliktu pred 

usposabljanjem  

Močno prizadeta (U1) 

Ko se znajdem v konfliktu 

večinoma reagiram zelo 

čustveno in sem močno 

prizadeta, … (U1) 

Prevladajo čustva (U1, U2) 

Včasih enostavno prevladajo 

čustva in potem so tudi debate 

temu primerne. (U2) 

Umikanje (U1) … se nato umaknem. (U1) 

Obramba (U1) … ali pa se branim. (U1) 

Napad (U2) 

Kot primer: pred časom me je 

sodelavka „napadla“, pa sem 

tudi sam „napadel“ nazaj. (U2) 

 

Ta kategorija zajema ravnanje intervjuvancev v konfliktu, preden so se udeleţili usposabljanja 

za mediatorje. Predvsem je šlo za neprimerne reakcije na konflikt, kot so umikanje, obramba, 

napad (Intervjuvanec U1: »Ko se znajdem v konfliktu večinoma  reagiram zelo čustveno in 

sem močno prizadeta se nato umaknem ali pa se branim, po usposabljanju pa sem konflikte 

začela jemati manj osebno in moja reakcija se je spremenila…«). Reakcije, ki so jih 

intervjuvanci opisali, so popolnoma v skladu z različnimi teorijami o konfliktu in načinih 

spopadanja z njim. Če strnemo spoznanja različnih teoretikov in avtorjev s področja 

upravljanja s konflikti, najdemo predvsem dva najbolj razširjena načina odzivanja na konflikt, 

ki sta umik in soočenje oz. tekmovalen odnos do reševanja konfliktov. Lawrence (2000) ta 

dva odziva poimenuje agresiven in pasiven odziv, kar je v skladu s tem, kar so opisovali 

intervjuvanci, in sicer da so se pred usposabljanjem na konflikte v večini primerov odzivali z 

umikanjem, napadom in obrambo. Ob navedenem so intervjuvanci izpostavili še vlogo čustev 

v konfliktu, in sicer vprašanje obvladovanja čustev, ko gre za konfliktno situacijo 

(Intervjuvanec U2: »Včasih enostavno prevladajo čustva in potem so tudi debate temu 

primerne.«). Če parafraziramo različne avtorje (Bernik, 2000; Moţina, 2002; Iršič, 2010), je 

konflikt tudi čustveno nabit poskus vsiliti spremembo odnosa med dvema osebama. 

Intervjuvanci potrjujejo, da v konfliktnih situacijah čustva odigrajo pomembno vlogo ter da je 

ravno obvladovanje le-teh en izmed ključnih dejavnikov pri tem, kako uspešno bomo konflikt 
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lahko razreševali. Zato mediacija kot eno izmed temeljnih tehnik zajema prav upravljanje s 

čustvi, kar je sestavni del osrednje faze mediacije (Kaplan, 2009). 

 

7.1.4 Prikaz in interpretacija rezultatov za ravnanje v konfliktu po usposabljanju (učitelji 

šolski mediatorji) 

Tabela 11: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za ravnanje v konfliktu po 

usposabljanju (učitelji šolski mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Ravnanje v konfliktu po 

usposabljanju 

Pustim sogovorniku, da izrazi 

mnenje (U2, U3) 

Pri konfliktu pa včasih 

odreagiram tako, da pustim 

sogovorniku, da pove svoje 

mnenje, čustva in tako 

poskušam izvedeti, kaj se je v 

resnici dogajalo. (U2) 

Manj osebno gledanje na 

konflikte (U1) 

… po usposabljanju pa sem 

konflikte začela jemati manj 

osebno in moja reakcija se je 

spremenila, … (U1) 

Konflikti niso več tako stresni 

(U1) 

Tako sedaj konflikti, če pride 

do njih niso več tako stresni. 

(U1) 

Preverjanje razumevanja 

sogovornika (U1, U2) 

… pri konfliktih sem začela 

uporabljati jaz sporočila in 

preden odreagiram se 

prepričam če sogovornika prav 

razumem. (U1) 

Drţim se načel dobre 

komunikacije (U1, U2) 

Velikokrat se zgodi, da se 

spomniš tehnik komunikacije, 

ki smo se jih naučili, vedno pa 

tudi ne. (U2) 

Poiščeš rešitev, ki ustreza 

obema (U3) 

Da se poišče rešitev, ki ustreza 

obema, tako, da nima samo 

eden občutka, da je po 

njegovem, da je ta občutek 

vsestranski. (U3) 

Zadovoljene potrebe vseh 

udeleţencev (U3) 

Da so na določen način 

zadovoljene potrebe vseh 

udeleţencev. (U3) 

Raziskovanje problema (U1) 

… sedaj pa poskušam 

ugotoviti, kaj je bistvo, zakaj je 

sploh do spora prišlo. (U1) 

 

V tej kategoriji so zajeti načini ravnanja v konfliktu po usposabljanju za mediatorje. 

Intervjuvanci namreč opaţajo razlike v svojih reakcijah po usposabljanju. Drugače gledajo na 

konflikt in se poskušajo drţati načel dobre komunikacije, to je, da bolje poslušajo 
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sogovornika in se prepričajo, da so ga pravilno razumeli. Kot pravi intervjuvanec U2: »Se mi 

zdi, da sem sedaj začel bolj aktivno poslušati, kaj mi ljudje pripovedujejo, začel sem 

povzemati, tudi v vsakdanjih debatah, se pravi, da se prej prepričam, kaj mi ljudje 

pripovedujejo« in intervjuvanec U1: »Vendar se še zgodi, da včasih reagiram tudi po starem 

vzorcu, vendar sedaj lažje razumem vso situacijo, kar je zelo dobro in mi ne povzroča več 

toliko čustvenih stresov«. Intervjuvanci navajajo, da so pogovori enakopravnejši, trudijo se, 

da so zadovoljene potrebe obeh udeleţencev v sporu in obenem raziskujejo, zakaj je do spora 

prišlo, kje je vzrok. Iz intervjujev je razvidno, da se intervjuvanci tudi v osebnih situacijah 

trudijo slediti temeljnim načelom mediacije, ki jih povzema Kaplan (2009), in so nevtralnost 

(Intervjuvanec U1: »…po usposabljanju pa sem konflikte začela jemati manj osebno in moja 

reakcija se je spremenila…«), spoštljiva komunikacija in aktivno poslušanje (Intervjuvanec 

U1: »…sedaj pa poskušam ugotoviti, kaj je bistvo, zakaj je sploh do spora prišlo.«) in zaveza 

k rešitvi problema, ki je zadovoljiv za obe strani (Intervjuvanec U3: »Da se poišče rešitev, ki 

ustreza obema, tako, da nima samo eden občutka, da je po njegovem, da je ta občutek 

vsestranski. Da so na določen način zadovoljene potrebe vseh udeležencev.«). Intervjuvanci 

izpostavljajo, da ravnajo v konfliktu po usposabljanju v skladu z načinom reševanja 

konfliktov, ki ga Moţina (2002) imenuje dogovarjanje, pri čemer so nam pomembne naše 

potrebe in potrebe drugih, ki so udeleţeni v konfliktu.  Gre za konstruktivno reševanje 

konfliktov, pri katerem le-te odkrito obravnavamo, jih analiziramo in skušamo najti rešitev, ki 

bo dobra za vse udeleţence konflikta. Ob tem intervjuji kaţejo, da je v osebnih sporih, ko so 

še močneje vpletena naša čustva, večji izziv obdrţati nadzor nad samim seboj in slediti 

tehnikam ter načelom mediacije, kar intervjuvanec U2 opisuje na naslednji način: »Velikokrat 

se zgodi, da se spomniš tehnik komunikacije, ki smo se jih naučili, vedno pa tudi ne.« 

 

7.1.5 Prikaz in interpretacija rezultatov za doprinos programa na ravni učencev (učitelji 

šolski mediatorji) 

Tabela 12: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za doprinos porgrama na ravni 

učencev (učitelji šolski mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Doprinos programa na ravni 

učencev 
Manj konfliktov (U3) 

Mislim, da je manj konfliktov 

med učenci, da so ostale samo 

še malenkosti, kot so skrivanje 

predmetov in, da je manj 

resnih, celo fizičnih konfliktov. 
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(U3) 

Drugačno obnašanje (U1, U2) 
Nekateri so se pričeli obnašati 

drugače, … (U2) 

Upoštevajo mnenje drugih 

(U2) 

… začeli so opazovati ljudi 

okrog sebe in ne razmišljajo 

samo o sebi, upoštevajo 

mnenje drugih. U(2) 

Nova kultura odnosov (U3) 
Mislim, da novo kulturo 

odnosov. (U3) 

Vidijo, da so slišani (U3) 
Da tudi učenci vidijo, da so 

slišani, … (U3) 

Lahko izrazijo svoje občutke 

(U3) 

… da lahko povejo svoje 

občutke in jih ne zadrţujejo v 

sebi, da so lahko odprti in 

imajo zaupanje. (U3) 

Večje zaupanje (U1, U3) 

Na ravni učencev, da so bolj 

odkriti, odprti eden do drugega. 

(U3) 

Boljše medsebojno 

razumevanje (U1) 

Na ravni učencev je program 

pripomogel k boljšemu 

medsebojnemu razumevanju.  

(U1) 

Boljše vţivljanje drug v 

drugega (U1) 

… ter učenci se nekako bolje 

vţivljajo drug v drugega. (U1) 

Ni toliko ravnodušnosti (1) 

… niso več tako ravnodušni v 

medosebnih odnosih, vendar, 

da to ostane, potrebujejo stalne 

spodbude, ni dovolj, če učence 

samo usposobimo, potrebno je 

stalno delo na medosebnih 

odnosih. (U1) 

 

V tej kategoriji je opredeljeno, kaj je program mediacije prinesel na ravni učencev. 

Intervjuvanci navajajo, da učenci po izvajanju programa spremenijo način obnašanja, ni več 

toliko napetosti in sporov med njimi. Njihova opaţanja se skladajo s tem, kar predstavlja 

Cohen (2005) kot prednosti mediacije v šoli, in sicer da mediacija spodbuja spoštljiv odnos 

med udeleţenci, da skrbi za občutek varnosti in zaupanja ter da ustvarja šolsko klimo, ki 

podpira sodelovanje, občutek za pravičnost, skrb za sočloveka in razumevanje za različnost 

med posamezniki. Kot pravi intervjuvanec U3: »Nekateri so se pričeli obnašati drugače, 

začeli so opazovati ljudi okrog sebe in ne razmišljajo samo o sebi, upoštevajo mnenje 

drugih.«, ali kot navaja intervjuvanec U1: »Na ravni učencev je program pripomogel k 

boljšemu medsebojnemu razumevanju ter učenci se nekako bolje vživljajo drug v drugega 

niso več tako ravnodušni v medosebnih odnosih,…« Navedeno se sklada z ugotovitvami 

različnih avtorjev in z raziskavami s področja mediacije v šoli (Lam, 1989; Cohen, 2005; 

Duffy idr., 1991, v Kolan), ki pravijo, da mediacija uči učence konstruktivnega reševanja 
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konfliktov, tako da le-ti lahko bolje rešujejo konflikte, kadar se sami znajdejo v njih, obenem 

pa prinaša zmanjšanje nasilja v šoli, izboljšanje šolske klime, zmanjšanje vzgojnih ukrepov 

ter celo izboljšanje samopodobe pri učencih mediatorjih. Tudi intervjuvanec U3 meni, da 

mediacija prinaša zmanjšanje konfliktov v šoli (»Mislim, da je manj konfliktov med učenci, da 

so ostale samo še malenkosti, kot so skrivanje predmetov in, da je manj resnih, celo fizičnih 

konfliktov.«), kar se sklada z evalvacijami s področja mediacije v šoli (Austin, 1996; Eisler, 

1994; Scherer, 1992; Westheimer, 1992; vsi v Kolan, 1999), ki kaţejo na na zmanjšanje 

števila pretepov, upad števila vzgojnih ukrepov in izboljšanje splošne klime na šolah, kjer 

imajo uveden program vrstniške mediacije. Intervjuvanec U1 izpostavlja tudi spremembo na 

ravni medosebnih odnosov in vplivu na dinamiko v skupini, obenem pa izpostavlja, da 

program potrebuje nenehno delo in razvijanje ter ne more teči sam od sebe: »… niso več tako 

ravnodušni v medosebnih odnosih, vendar, da to ostane, potrebujejo stalne spodbude, ni 

dovolj, če učence samo usposobimo, potrebno je stalno delo na medosebnih odnosih.« 

Mnenje intervjuvanca bi lahko podkrepili z dodatno razseţnostjo mediacije, ki poleg 

dogovora prinaša tudi spravo. Cohen (2005) namreč poudarja, da je bistvena razseţnost 

dogovora, sklenjenega na mediaciji, predvsem sprava, ki je povezana z medsebojnim 

odnosom sprtih strani. Ko je sprava doseţena, vpleteni začnejo veliko bolj ceniti čustva, misli 

in interpretacije druge strani, saj ne gre samo za dogovor, ampak tudi za odpuščanje. Vse to 

podpira razvijanje boljših odnosov v šoli, kar intervjuvanec U3 opisuje kot »novo kulturo 

odnosov«. Mnenja intervjuvancev bi lahko povezali z raziskavami, po katerih se izkazuje, da 

učenci, ki skozi mediacijo pridobivajo ustrezne komunikacijske veščine za konstruktivno 

reševanje konfliktov, te veščine prenašajo tudi v druge kontekste poleg šolskega, obenem pa 

vse to spodbuja pri učencih prevzemanje odgovornosti za svoje teţave, kadar je to v moči 

učencev (Moriarty, 1991). 

 

7.1.6 Prikaz in interpretacija rezultatov za doprinos programa na ravni kolektiva (učitelji 

šolski mediatorji) 

Tabela 13: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za doprinos programa na ravni 

kolektiva (učitelji šolski mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Doprinos programa na ravni 

kolektiva 

Nezaupanje tistih, ki niso 

seznanjeni s programom 

(U3) 

Kar se pa kolektiva tiče, pa 

mislim, da je še določeno 

nezaupanje tistih, ki še ne 
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poznajo vpliva mediacije. 

(U3) 

Sproščena komunikacija 

(U1) 

Na ravni kolektiva je stekla 

nekoliko bolj sproščena 

komunikacija in več je bilo 

medsebojnega sodelovanja, 

… (U1) 

Neudeleţenci usposabljanja 

se ne drţijo komunikacijskih 

tehnik (U2) 

Na ravni kolektiva pa se pri 

tistih, ki so bili na 

usposabljanju pozna, tisti pa, 

ki niso bili se ne pozna 

toliko, čeprav so dokaj 

dobro seznanjeni s 

komunikacijsko tehniko, ki 

jim v nadaljnjem delu in 

ţivljenju lahko pride prav in 

mislim, da bi takšno 

usposabljanje koristilo čisto 

vsakemu učitelju. (U2) 

 

Ta kategorija predstavlja, kaj je program mediacije prinesel na ravni kolektiva. Iz intervjujev 

je razvidno, da je program doprinesel več na ravni učencev kot kolektiva, kar je v skladu z 

obseţno literaturo s področja mediacije v šoli in tudi v skladu z raziskavami ter evalvacijami s 

tega področja. Kot navaja intervjuvanec U3: »Se mi pa zdi, da je razlika bolj opazna pri 

učencih kot pa v kolektivu«. Različne študije in raziskave s področja mediacije v šoli 

(Moriarty, 1991; Haft in Weiss, 1998; Jones, 1999-2000) sicer navajajo, da mediacija 

prispeva k razvoju šolske klime, vendar hkrati prikazujejo predvsem odnose med učenci, ne 

pa sprememb na ravni kolektiva. Iz navedenega se ne da sklepati, kako mediacija vpliva na 

učiteljski kolektiv, kar je zagotovo znak, da bi to lahko bilo dobro področje za raziskavo. V 

skladu z obširno literaturo s področja šolske in vrstniške mediacije pa intervjuvanec U3 meni, 

da je za uspešnost programa pomembno predvsem to, da je v program mediacije v šoli 

vključenih čim več učiteljev oz. da ima čim več učiteljev ustrezne informacije o mediaciji: 

»Kar se pa kolektiva tiče, pa mislim, da je še določeno nezaupanje tistih, ki še ne poznajo 

vpliva mediacije.« K temu dodaja intervjuvanec U2:  »Na ravni kolektiva pa se pri tistih, ki so 

bili na usposabljanju pozna, tisti pa, ki niso bili se ne pozna toliko, čeprav so dokaj dobro 

seznanjeni s komunikacijsko tehniko, ki jim v nadaljnjem delu in življenju lahko pride prav in 

mislim, da bi takšno usposabljanje koristilo čisto vsakemu učitelju.«  Oboje se sklada z 

opisanimi omejitvami v literaturi, kjer kot primer navajamo ovire, ki izhajajo iz 

nesprejemanja ali premalo podpore s strani ostalih sodelavcev. Simsa (2001, v Plemenitaš, 
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2006) navaja, da se lahko mediacija v nekaterih šolah zaznava kot tujek in takrat naleti na 

zavračanje pri učiteljih in učencih. Velika ovira za mediacijo v šoli je namreč lahko to, da 

učitelji, ki premalo poznajo mediacijo, imajo do te odklonilni odnos in zato zavračajo 

podporo programu ali sodelovanje z učitelji, ki se ukvarjajo z mediacijo. To je ovira za 

program predvsem zato, ker so ravno učitelji tisti, ki v večini primerov napotijo učence na 

mediacijo ter jih spodbujajo h konstruktivnemu reševanju problemov s pomočjo le-te. Cohen 

(2005) k temu dodaja, da so lahko velika ovira pri uvajanju mediacije v šoli tudi premalo 

usposobljeni učitelji oz. učitelji, ki so preslabo seznanjeni s programom šolske/vrstniške 

mediacije. 

 

7.1.7 Prikaz in interpretacija rezultatov za doprinos programa na ravni šole (učitelji šolski 

mediatorji) 

Tabela 14: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za doprinos programa na ravni 

šole (učitelji šolski mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Doprinos programa na ravni 

šole 

Manj disciplinskih teţav (U1) 
Na šoli tudi ni več toliko 

disciplinskih teţav. (U1) 

Več medsebojnega sodelovanja 

(U1) 

Na šoli je prišlo do bistvenih 

sprememb vendar ne v takšni 

meri pri učiteljih kot pri 

učencih, ti se ne prepirajo več 

toliko in postali so res 

prijatelji, bolj si med sabo 

zaupajo. (U1) 

 

V tej kategoriji je opredeljeno, kaj je program mediacije prinesel na ravni šole. Intervjuvanec 

U2 pove, da se je na šoli oblikovala nova kultura odnosov: »Mislim, da novo kulturo odnosov. 

Da tudi učenci vidijo, da so slišani, da lahko povejo svoje občutke in jih ne zadržujejo v sebi, 

da so lahko odprti in imajo zaupanje.« Intervjuvanci navajajo, da je po izvajanju mediacije na 

šoli manj konfliktov, manj fizičnega nasilja (Intervjuvanec U1: »…ti (učenci) se ne prepirajo 

več toliko in postali so res prijatelji, bolj si med sabo zaupajo. Na šoli tudi ni več toliko 

disciplinskih težav.«). Opazovanja intervjuvancev se ujemajo s siceršnjimi raziskavami, ki 

navajajo, da se s programi vrstniške mediacije lahko ne samo zmanjša nasilje, ampak imajo 

tudi učitelji več časa za poučevanje, ker se zmanjša število disciplinskih teţav, kar dolgoročno 

prispeva k razvijanju ugodne šolske klime (Haft in Weiss, 1998). Ena bolj verodostojnih 
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raziskav s področja mediacije v šoli je primerjalna študija The Comprehensive Peer Mediation 

Evaluation Project, katere povzetke je objavila Jones (1999–2000). Ugotovitve te študije 

prinašajo podatke o tem, da mediacija v šoli doprinaša k razvijanju konstruktivnih socialnih 

veščin in veščin obvladovanja konfliktov pri otrocih vseh starostnih skupin. Ne samo da 

napredujejo učenci, ki so deleţni treninga za vrstniške mediatorje, ampak napredujejo tudi 

ostali učenci. Omenjena študija za razliko od ostalih ugotavlja tudi, da naj bi šolska/vrstniška 

mediacija opazno in pozitivno vplivala tudi na učitelje in drugo osebje v šoli, kar 

intervjuvanci sicer opazijo, vendar ne v tolikšni meri kot pri učencih (Intervjuvanec U1: »Na 

šoli je prišlo do bistvenih sprememb vendar ne v takšni meri pri učiteljih kot pri učencih, ti se 

ne prepirajo več toliko in postali so res prijatelji, bolj si med sabo zaupajo.«). Prav tako se 

študija sklada z opazovanji intervjuvancev v tistem delu, kjer pravi, da se z vrstniško 

mediacijo učinkovito rešujejo šolski konflikti ter da se vrstniški mediatorji sami manj 

zapletajo v spore, medtem ko se njihova pripravljenost pomagati drugim poveča. Spoznanja 

intervjuvancev, da je manj disciplinskih teţav, se da razloţiti s siceršnjimi podatki, po katerih 

se z vrstniško mediacijo konflikti uspešno rešujejo, pri čemer je ocena, da se vrstniška 

mediacija v več kot 90% uspešno zaključi (Cohen, 2005). Tudi v slovenski literaturi na temo 

mediacije najdemo podatke o tem, da je mediacija vzgojna dejavnost, ki razvija 

komunikacijske spretnosti in sposobnost konstruktivnega reševanja konfliktov. Posledično s 

tem izboljšuje kakovost medosebnih odnosov in ima tudi velik vpliv na dolgoročne vzgojne 

učinke, ki se kaţejo kot usvojeni vzorci pozitivnega ravnanja posameznika v odnosu do 

drugih. Vse to je moţno, ker je mediacija v šoli tudi oblika učenja socialnih veščin, skozi 

katere se učenci učijo  o sebi in drugih, kar pripomore k razvijanju občutka pripadnosti (Iršič, 

2010). 

 

7.1.8 Prikaz in interpretacija rezultatov za predloge za spremembe (učitelji šolski 

mediatorji) 

Tabela 15: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za predloge za spremembe 

(učitelji šolski mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Predlogi za spremembe 

programa 

Stvar je zastavljena dobro, ni 

predlogov za spremembe (U3) 

Mislim, da je stvar zastavljena 

v redu, da se vidi napredek in 

da smo na pravi poti. Nisem pa 

ravno razmišljal o samih 

spremembah. (U3) 
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Naj se delo ne konča po 

usposabljanju  (U1) 

Sprememb ne bi predlagala, bi 

pa priporočala, da se v program 

vnese poudarek po stalnem in 

nenehnem delu, naj se ne 

konča po usposabljanju. (U1) 

Vrstniški mediatorji morajo 

biti socialno zreli (U2) 

Mogoče edino pri izbiri 

mediatorjev. Letos so bili na 

usposabljanju učenci, ki so ţe 

na splošno v razredu dokaj 

nemirni in je bilo ţe kar nekaj 

„dela“ z njimi, kar se je 

pokazalo tudi na usposabljanju 

za vrstniške mediatorje. 

Dejansko niso bili dovolj resni, 

da bi bili pri stvari. (U2) 

 

Ta kategorija predstavlja predloge za spremembe programa mediacije. Intervjuvanci bistvenih 

sprememb ne bi predlagali, program se jim zdi dober. Vendar so dodali, da je pri izbiri 

vrstniških mediatorjev potrebno paziti na socialno zrelost zaradi laţjega kasnejšega dela. Kot 

navaja intervjuvanec U2: »Mogoče edino pri izbiri mediatorjev. Letos so bili na 

usposabljanju učenci, ki so že na splošno v razredu dokaj nemirni in je bilo že kar nekaj 

„dela“ z njimi, kar se je pokazalo tudi na usposabljanju za vrstniške mediatorje. Dejansko 

niso bili dovolj resni, da bi bili pri stvari.« Mnenje potrjuje siceršnje ugotovitve, da je lahko 

velika ovira za dobro izvajanje mediacije v šoli, če so izvajalci premalo usposobljeni, kar 

velja tako za učitelje kot učence. Vodenje mediacije in kasneje delavnic za sošolce, če se šola 

odloči za poglobljen trening socialnih veščin s pomočjo mediacije, zahteva od učencev 

določeno stopnjo zrelosti. Priporoča se, da se v program vključijo učenci, ki so dovolj 

socialno zreli, ki imajo razvite socialne veščine in se dobro razumejo s svojimi sošolci. 

Seveda pa naj bi ob tem šola poskrbela, da da priloţnost tudi učencem, ki se sami zapletajo v 

spore, saj imajo tako skozi usposabljanje s področja mediacije priloţnost za osebnostno rast 

(Cohen, 2005). Ugotovitev intervjuvanca kaţe na to, da je šola vključila v program tudi 

učence, ki predstavljajo populacijo, s katero je bolj zahtevno delati, hkrati pa učitelji šolski 

mediatorji morda niso bili dovolj seznanjeni s tem, da je pozitivno, če v program mediacije 

vključujemo tudi tovrstne učence. Prav tako je bil predlog, da je potrebno v programu 

poudariti, da mora biti delo kontinuirano in naj se ne konča po usposabljanju tako vrstniških 

kot šolskih mediatorjev (Intervjuvanec UU1: »Sprememb ne bi predlagala, bi pa priporočala, 

da se v program vnese poudarek po stalnem in nenehnem delu, naj se ne konča po 

usposabljanju.«). Predlog je v skladu s priporočili, ki pravijo, da je za dolgoročni razvoj 

šolske in vrstniške mediacije potrebno izvajati redne evalvacije programa. Evalvacija je 
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namreč ključna za razvijanje programa, izboljševanje le-tega, obenem pa pomaga k 

izboljšanju šole kot celote. Ne samo da dobra evalvacija pripomore k razvoju mediacije v šoli, 

ampak pomaga tudi pri razvoju šolske mediacije širše, saj lahko kot primer dobre prakse sluţi 

tudi drugim šolam (Prgić, 2010). Brez »stalnega in nenehnega dela«, kakor se izrazi 

intervjuvanec 1, šola ne more spremljati števila vzgojnih ukrepov pred in po uvedbi 

mediacije, odstotka uspešno rešenih primerov, izboljšanja samopodobe pri učencih, odstotka 

napotitev na vrstniško mediacijo s strani učiteljev in učencev idr. Zato se ugotovitve 

intervjuvancev povsem skladajo s teoretičnimi napotki različnih avtorjev pri uvajanju in 

izvajanju mediacije v šoli. 

 

7.2 Prikaz in interpretacija rezultatov, pridobljenih s strani učencev 

vrstniških mediatorjev 

 

Slika 2: Definicija pojmov – vrstniški mediatorji 

 

7.2.1 Prikaz in interpretacija rezultatov za potek mediacijskega pogovora (učenci vrstniški 

mediatorji) 

Tabela 16: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za potek mediacijskega 

pogovora (učenci vrstniški mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Potek mediacijskega  pogovora  
Pred začetkom pogovora 

(VM1) 

… se usedemo in začnemo 

pogovor na takšen način, da 

mediator vpraša par vprašanj. 

Primer: ali ste prostovoljno na 

tej mediaciji, potem jih je treba 

seznaniti s pravili. Obstaja 6 

temeljnih pravil mediacije: 

moramo govoriti po pravici, 

brez dotikanja, prerivanja, 
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pretepanja, vse kar se 

pogovarjamo v mediacijski 

sobi je zaupno, … (VM1) 

Pozdrav mediantoma (VM2) 
Najprej se pozdravi oba 

udeleţenca, … (VM2) 

Predstavitev pravil (VM1, 

VM2, VM3) 

… potem se razloţi pravila, … 

(VM2) 

Vprašamo, če se strinjajo z 

mediatorji (VM2, VM3) 

… vpraša, če se oba strinjata, 

če se tudi oba strinjata, da je 

mediator pač tisti, ki je 

mediator, … (VM2) 

Vprašamo, če ţelita medianta 

rešiti spor (VM2) 

… če se strinjata s tem, da 

ţelita rešiti spor. (VM2) 

Medianta povesta vsak svojo 

zgodbo (VM1, VM2, VM3) 

Potem vsak od udeleţencev 

pove svojo zgodbo, kako je on 

to videl. (VM2) 

Povprašamo po čustvih (VM2) 

Potem pogledamo čustva kako 

sta se počutila, zato, da dobita 

predstavo, kako se je v tem 

sporu počutila nasprotna stran. 

(VM2) 

Še raziskujemo problem 

(VM2) 

Potem še malo raziskujemo, če 

ni kaj jasno. (VM2) 

Dobro poslušamo in 

povzemamo (VM1) 

… mediator mora zgodbo 

povzeti, to pomeni, da obnovi, 

kar mu je mediant povedal in s 

tem mu tudi pokaţe, da ga je 

aktivno poslušal, da je pokazal 

zanimanje za povedano. (VM1) 

Ostanemo nepristranski (VM1, 

VM3) 

Kot mediatorka pa moram 

vedno ostati nepristranska, kar 

pomeni, da ne stopim na 

nobeno stran. (VM1) 

Medianta najdeta rešitev 

(VM1, VM2, VM3) 

Potem pa udeleţenca najdeta 

sama rešitev (VM2) 

Podpišeta pogodbo, da se 

strinjata z rešitvijo (VM2) 

In na koncu podpišeta pogodbo 

s to rešitvijo. (VM2) 

 

V tej kategoriji so zajete faze mediacije in potek samega mediacijskega pogovora. Od 

pozdrava mediantoma, razlage pravil, strinjanja, do raziskovanja problema ter do rešitve in 

podpisa pogodbe (Intervjuvanec VM2: »Najprej se pozdravi oba udeleženca, potem se razloži 

pravila, vpraša, če se oba strinjata, če se tudi oba strinjata, da je mediator pač tisti, ki je 

mediator, če se strinjata s tem, da želita rešiti spor. Potem vsak od udeležencev pove svojo 

zgodbo, kako je on to videl. Potem pogledamo čustva, kako sta se počutila, zato, da dobita 

predstavo, kako se je v tem sporu počutila nasprotna stran. Potem še malo raziskujemo, če ni 

kaj jasno. Potem pa udeleženca najdeta sama rešitev. In na koncu podpišeta pogodbo s to 

rešitvijo.«). Učenci vrstniški mediatorji so potek mediacijskega pogovora, razdeljenega po 
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fazah, predstavili izjemno natančno in strokovno ustrezno. Intervjuvanec VM1 predstavi uvod 

po vseh načelih mediacije: »… se usedemo in začnemo pogovor na takšen način, da mediator 

vpraša par vprašanj. Primer: ali ste prostovoljno na tej mediaciji, potem jih je treba seznaniti 

s pravili. Obstaja 6 temeljnih pravil mediacije: moramo govoriti po pravici, brez dotikanja, 

prerivanja, pretepanja, vse kar se pogovarjamo v mediacijski sobi je zaupno, …« Predstavljen  

uvod je povsem v skladu s teorijo mediacije, po kateri je mediacija moţna le, če je udeleţba 

prostovoljna, saj mediacija odpade, če mediator ne more prepričati mediantov v sodelovanje 

(Cohen, 2005). Prav tako učenci vrstniški mediatorji posebej izpostavljajo zaupnost 

mediacije, ki je eno najpomembnejših načel. Obenem pa učenci vrstniški mediatorji niso 

posebej izpostavljali izjem od zaupnosti, kar je pomemben element mediacije. Če za 

mediacijo izven šole velja, da zaupnost mediacijskega postopka ne more in ne sme biti 

močnejša od dolţnosti, ki jih mediatorju nalaga kazensko pravo (Šetinc Tekavc, 2002), velja 

za vrstniško mediacijo, da se učenci vrstniški mediatorji pogovorijo s svojim koordinatorjem, 

če so bile v procesu mediacije zaupane informacije, ki ogroţajo ţivljenje oz. varnost 

udeleţencev v sporu ali koga drugega. O teh omejitvah bi moral vrstniški mediator seznaniti 

udeleţence mediacije ţe na začetku, pri čemer lahko uporablja široko frazo »ţivljenjska 

ogroţenost«, ki pripomore k temu, da mu ni potrebno naštevati vseh moţnih ovir, ki bi 

spadale v to kategorijo, hkrati pa zagotavlja dovolj varnosti, da lahko proces mediacije steče 

(Cohen, 2005). Poleg navedenega se učenci vrstniški mediatorji zelo dobro zavedajo načela 

nevtralnosti mediatorja, ki je temeljni pogoj za to, da nekdo sploh lahko posreduje kot 

mediator (Šetinc Tekavc, 2002). Intervjuvanec VM1 pravi: »Kot mediatorka pa moram vedno 

ostati nepristranska, kar pomeni, da ne stopim na nobeno stran.« 

Intervjuvanec VM2 z izjavo »Potem pa udeleženca najdeta sama rešitev« povzema načelo, da 

mediator ne posega v vsebino in ne svetuje. Učenci vrstniški mediatorji se zavedajo, da je 

njihova naloga usmerjati proces pogovora, pomagati definirati problem (Intervjuvanec VM2: 

»Potem vsak od udeležencev pove svojo zgodbo, kako je on to videl.«), luščiti bistvo problema 

(Intervjuvanec VM2: »Potem še malo raziskujemo, če ni kaj jasno.«), izpostavljati skupne 

točke, pomaga udeleţencema v sporu, da si prisluhneta in prideta do skupnega dogovora 

(Intervjuvanec VM2 pravi: »Potem vsak od udeležencev pove svojo zgodbo, kako je on to 

videl… Potem pogledamo čustva kako sta se počutila, zato, da dobita predstavo, kako se je v 

tem sporu počutila nasprotna stran.«). Vse to so temeljna načela mediacije in usmeritve pri 

vodenju le-te, ki jih povzema strokovna literatura ter so sestavni del procesa mediacije, ki jih 

lahko povzamemo po Iršiču (2010) v nekaj temeljnih usmeritvah, kot so: mediator ne posega 
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v vsebino in ne svetuje, mediator ni pooblaščen za sprejemanje odločitev, mediator pospešuje 

pogajanja med udeleţenci in nima pravice avtoritarno posegati v razmerje med njimi ter 

dokončno odločiti v sporu, mediator ustvarja varno pogajalsko okolje in pospešuje pogajanja, 

mediator daje udeleţencem moč in uravnoteţa moči, če je to potrebno, ter mediator ima v 

mislih temeljni cilj mediacije, ki je sporazumna rešitev, kar potrjuje tudi intervjuvanec VM2 z 

izjavo: »Potem pa udeleženca najdeta sama rešitev.« 

 

7.2.2 Prikaz in interpretacija rezultatov za ravnanje v konfliktu (učenci vrstniški 

mediatorji) 

Tabela 17: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za ravnanje v konfliktu (učenci 

vrstniški mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Ravnanje v konfliktu  

Se poskusim umiriti, se ne 

odzovem z napadom (VM2, 

VM3) 

… da se na napad ne odzovem 

z napadom, ampak poskušam 

delovati umirjeno. (VM3) 

Pomislim, kaj jaz hočem, kaj 

čutim (VM1, VM2) 

Ko se sama znajdem v 

konfliktu, najprej povem svoja 

čustva, kako se sama počutim, 

… (VM1) 

Povprašam sogovornika, kaj on 

hoče, kaj čuti (VM1, VM2) 

 … nato vprašam drugega, kaj 

on hoče in misli, potem se pa 

pogovoriva z njim. (VM2) 

Na začetku takoj ne obsojam 

(VM2) 

Zato sedaj ne začnem takoj 

obsojati, kar se mi je včasih 

dogajalo, preden sem šel na ta 

trening. (VM2) 

Poskušam biti sam svoj 

mediator (VM1, VM3) 

Poskušam uporabiti znanje, ki 

sem ga pridobila pri 

usposabljanju, biti sam svoj 

mediator, … (VM3) 

 

V tej kategoriji so zajeti načini ravnanja intervjuvancev v konfliktu. Nanašajo se predvsem na 

obdobje po usposabljanju za vrstniške mediatorje, saj intervjuvanci navajajo, da po 

usposabljanju drugače gledajo na konflikt kot pred usposabljanjem (Intervjuvanec VM3: 

»…… da se na napad ne odzovem z napadom, ampak poskušam delovati umirjeno«). 

Intervjuvanci potrjujejo teoretična izhodišča šolske/vrstniške mediacije, ki zagovarjajo, da 

mladostniki skozi mediacijo usvojijo pomembne ţivljenjske veščine, ki jih lahko uporabljajo 

v vsakdanjem ţivljenju. Cohen (2005) med prednostmi navaja tudi to, da mediacija spodbuja 

učence, da raje uporabljajo mediacijo, kot da bi spore reševali nasilno. Pri tem mediacija 
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pomaga razumeti različna stališča in čustva, privabi iz učenca opravičilo, priznanje, ţeljo po 

odpuščanju, povrnitvi in prijateljstvu, kar intervjuvanec VM1 opisuje na naslednji način: »Ko 

se sama znajdem v konfliktu, najprej povem svoja čustva, kako se sama počutim…«. 

Intervjuvanec VM2 pa ob tem navaja: »Zato sedaj ne začnem takoj obsojati, kar se mi je 

včasih dogajalo, preden sem šel na ta trening.« Cohen (2005) prav tako poudarja, da se 

udeleţenci v sporu skozi mediacijo bolje spoznajo in da če so pred mediacijo videli konflikt le 

s svoje strani, začnejo med samim procesom mediacije soustvarjati resničnost svojega 

konflikta. Intervjuvanec VM2 to opisuje na naslednji način: »… nato vprašam drugega, kaj 

on hoče in misli, potem se pa pogovoriva z njim.« Intervjuvanci so navajali, da pri sporu 

poskušajo upoštevati veščine dobre komunikacije, ki so se jih naučili na usposabljanju. V 

večini primerov navajajo, da se poskušajo umiriti in se ne odzovejo z napadom, pri tem 

pomislijo, kaj hočejo in preverijo, kaj hoče sogovornik. Ne obsojajo več tako pogosto kot 

pred usposabljanjem. Intervjuvanci navajajo, da pridobljeno znanje prenašajo v vsakdanje 

ţivljenje, kar naj bi tudi sicer bil cilj ali pa pozitivna stranska posledica šolske/vrstniške 

mediacije. Kot pravi intervjuvanec VM1: »Poskušam uporabiti znanje, ki sem ga pridobil na 

usposabljanju, biti sam svoj mediator, da se na napad ne odzovem z napadom, ampak 

poskušam delovati umirjeno.« Tudi številna strokovna literatura s področja mediacije v šoli 

poudarja, da je dobro vzpostavljen model šolske/vrstniške mediacije pravzaprav učenje 

socialnih veščin, ki jih kasneje učenci prenašajo tudi izven šole, v svoje vsakdanje ţivljenje in 

v odnose s svojimi druţinskimi člani. Ta prenos znanja v vsakdanje ţivljenje, ki posledično 

vpliva tudi na izboljšanje veščin odločanja ter preventivno delo, pa je še kako pomemben za 

vzgojno delovanje šole (Kolan, 1999). 

 

7.2.3 Prikaz in interpretacija rezultatov za spremembe na šoli (učenci vrstniški mediatorji) 

Tabela 18: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za spremembe na šoli (učenci 

vrstniški mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Spremembe na šoli 

Je bolj mirno (VM2) Je malo bolj mirno. (VM2) 

Ni toliko sporov, rešujemo jih 

sproti s pogovori (VM2, VM3) 
Ja, je manj sporov, (VM3) 

Izboljšala se je klima (VM2) 

Ostalim učencem pa, kolikor 

sem videl, je to všeč in tudi 

„klima“ se je izboljšala. (VM2) 

V razredu smo postali bolj Pa tudi razredi sami so postali 
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povezani, kot nekakšna celota 

(VM1) 

kot nekakšne celote. (VM1) 

Manj prerekanja za malenkosti 

(VM3) 

… pa tudi drugače je manj 

prerekanja za vsako stvar. 

(VM3) 

Ni več zbadanja, prerivanja in 

pretepanja  (VM1) 

Včasih je bilo na šoli več 

zbadanj, prepirov in tudi 

pretepov je bilo kar veliko. 

Ampak sem opazila, da se je v 

zadnjega pol leta, po programu 

mediacije spremenilo na bolje. 

Ni več toliko pretepanja, 

zbadanja. (VM1) 

Bolje razumem učitelje (VM1) 

Včasih kakšnega učitelja nisem 

pravilno razumela, ker je imel 

svoj, določen pogled, sedaj pa, 

ko sem mediatorka tudi sama 

gledam drugače. (VM1) 

 

Kategorija spremembe na šoli se nanaša predvsem na spremembe, ki so nastale po izvajanju 

mediacije. Kaţejo se predvsem v medsebojnih odnosih med učenci in njihovem odnosu do 

učiteljev. Intervjuvanci navajajo, da ni več toliko prerekanja za malenkosti, ki potem 

prerastejo v večje spore, kot pred izvajanjem programa. Intervjuvanec VM3 pravi: »Ja, je 

manj sporov, pa tudi drugače je manj prerekanja za vsako stvar.« Navedbe potrjujejo, da 

mediacija deluje tudi preventivno in ni uporabna samo za razreševanje konfliktov in je zato 

proaktivno naravnan vzgojni pristop, ki izboljša šolsko klimo. To se ujema s prednostmi 

mediacije, ki so tudi, da mediacija ustvarja šolsko klimo, ki podpira sodelovanje, občutek za 

pravičnost, skrb za sočloveka in razumevanje za različnost med posamezniki (Cohen, 2005). 

Intervjuvanec VM1 to potrjuje z izjavo: »Včasih je bilo na šoli več zbadanj, prepirov in tudi 

pretepov je bilo kar veliko. Ampak sem opazila, da se je v zadnjega pol leta, po programu 

mediacije spremenilo na bolje. Ni več toliko pretepanja, zbadanja.« Johnson in Johnson 

(1995b) poudarjata, da dobri programi šolske/vrstniške mediacije seţejo globlje od dela s 

posameznimi učenci in skušajo preoblikovati celotno šolsko okolje v učečo se skupnost, v 

kateri učenci in šolski delavci ţivijo po načelu ničelne tolerance do nasilja. Intervjuvanec 

VM2 to potrjuje s tem, ko pravi: »Ostalim učencem pa, kolikor sem videl, je to všeč in tudi 

„klima“ se je izboljšala.« Različne študije kaţejo, da dobri programi mediacije v šoli lahko 

dvignejo celo učne doseţke učencev, spodbujajo k pozitivnemu odnosu do šole, razvijajo 

asertivnost, sodelovanje, komunikacijske veščine, zdrave medosebne in medskupinske 

odnose, razvijajo uporabo veščin konstruktivnega obvladovanja konfliktov tako v šoli kot 

doma, pomagajo učencem pri razvijanju samokontrole, zmanjšajo stopnjo agresivnega 
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vedenja pri učencih, zmanjšajo število vzgojnih ukrepov in zmanjšajo tudi število osipa v 

šolah oz. izključitev iz šole. Prav tako ti programi izboljšujejo šolsko in razredno klimo 

(Jones, 2004). Zanimivo je tudi, da vrstniški mediatorji navajajo, da po usposabljanju in 

vodenju mediacije bolje razumejo tudi učitelje. Kot pravi mediatorka VM3: »Včasih kakšnega 

učitelja nisem pravilno razumela, ker je imel svoj določen pogled, sedaj pa ko sem 

mediatorka, na to gledam drugače.« To potrjuje navedbe (Cohen, 2005), da mediacija 

prispeva k osebnostni rasti tako učiteljev kot učencev in posledično pomaga učiteljem, da 

imajo več časa za poučevanje. Spoznanja učencev vrstniških mediatorjev se ujemajo s 

spoznanji učiteljev šolskih mediatorjev, saj oboji ugotavljajo, da z mediacijo pridobivajo 

komunikacijske veščine, s pomočjo katerih konstruktivno obvladujejo konflikte. Vse te 

komunikacijske veščine pa učenci s pridom prenašajo tudi v kontekste izven šolskega okolja. 

Moriarty (1991) navaja, da mediacija v šoli spodbuja pri učencih prevzemanje odgovornosti 

za svoje teţave, kadar je to v njihovi moči, kar omogoča učiteljem več časa za poučevanje 

namesto osredotočanja na vzpostavljanje discipline. Tako se ugotovitve intervjuvancev 

ujemajo s teorijo šolske mediacije, po kateri je šolska mediacija vzgojna dejavnost, ki ima 

velik vpliv na dolgoročne vzgojne učinke, ki se kaţejo tudi izven šolskega konteksta (Iršič, 

2010). 

 

7.2.4 Prikaz in interpretacija rezultatov za uporabnost veščin mediacijskega pogovora 

(učenci vrstniški mediatorji) 

Tabela 19: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora (učenci vrstniški mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

Na splošno v ţivljenju (VM2) 
Na splošno, v ţivljenju, … 

(VM2) 

Doma (VM1, VM2) 

… drugače mi pa to znanje 

koristi tudi doma, v druţini. 

(VM1) 

S starši se več pogovarjamo in 

manj prerekamo (VM1, VM2, 

VM3) 

Včasih sem jaz trdila svoje, 

starši svoje. Sedaj pa pač 

povem, da se ne počutim dobro 

in potem se na določen način 

pogovorimo o stvareh, o 

katerih smo se prej teţje. 

(VM1) 
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V razredu (VM1) 

Moje pridobljeno znanje mi je 

ţe od začetka prišlo prav v 

razredu, ker smo imeli včasih 

teţave. (VM1) 

Izboljšal/a sem odnose z 

drugimi ljudmi (VM1, VM2, 

VM3) 

… so se tudi izboljšali odnosi z 

drugimi ljudmi. (VM2) 

Postal sem manj konflikten 

(VM2, VM3) 

Postal sem manj konflikten, 

bolj umirjen. (VM2) 

Konflikti so rešljivi (VM3) 
Da pride včasih do konfliktov, 

ki so pa rešljivi. (VM3) 

Spore rešujem mirneje (VM2) 

Sedaj malo premislim, preden 

se spustim v spor, malo ţelim 

tudi drugega umiriti v sporu, da 

tudi, če nastane spor ni tako 

„divji“, ampak umirjen 

pogovor. (VM2) 

Znanje, veliko izkušenj za 

naprej v ţivljenju (VM1, VM2) 

Mislim, da bom sedaj, ko bom 

šla na srednjo šolo in potem na 

fakulteto in v sluţbi, ter, ko 

bom imela druţino ta program 

zelo koristil. (VM1) 

Lahko mi koristi pri poklicu 

(VM2) 

Lahko, da mi bo koristilo pri 

poklicu in mislim, da je v redu, 

da sem se odločil za to. (VM2) 

Nov pogled na soljudi, da vsak 

vidi stvari drugače (VM1, 

VM3) 

Nov pogled, da vsi gledamo 

drugače, da nismo vsi isti. 

(VM3) 

 

V tej kategoriji so naštete situacije in moţnosti za uporabo veščin mediacijskega pogovora.  

Intervjuvanci namreč povedo, da lahko pridobljeno znanje uporabijo povsod, doma, v šoli, v 

osebnem ţivljenju, pri komunikaciji s prijatelji. Omogoča jim, da se med sabo bolje poslušajo 

in postajajo strpnejši do sogovornika (Intervjuvanec VM1: »…drugače mi pa to znanje koristi 

tudi doma, v družini… Včasih sem jaz trdila svoje, starši svoje. Sedaj pa pač povem, da se ne 

počutim dobro in potem se na določen način pogovorimo o stvareh, o katerih smo se prej 

težje.«). Spoznanja intervjuvancev se skladajo s teorijo, ki pravi, da s šolsko in vrstniško 

mediacijo mladostniki usvojijo pomembne ţivljenjske veščine, ki jih lahko uporabljajo v 

vsakdanjem ţivljenju (Korenjak in Kramar Korenjak, 2008). Ker je mediacija proaktivno 

naravnan pristop (Korenjak in Kramar Korenjak, 2008),  deluje tudi preventivno in zato uči 

učence konstruktivnega reševanja konfliktov, tako da lahko le-ti bolje rešujejo konflikte, 

kadar se sami znajdejo v njih (Intervjuvanec VM1: »Moje pridobljeno znanje mi je že od 

začetka prišlo prav v razredu, ker smo imeli včasih težave.«). Zanimiva je tudi izjava 

intervjuvanca VM3, ki pravi: »Nov pogled, da vsi gledamo drugače, da nismo vsi isti.« Ta 

izjava se ujema z raziskavami, ki so bile opravljene z metodologijo Social Skills Rating 
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System (Jones, 2004) in ugotavljajo, da imajo učenci mediatorji v primerjavi z drugimi učenci 

bolj razvite pogajalske veščine in da se znajo bolje vţiveti v drugega oz. so bolj sposobni 

pogledati na isti dogodek z druge perspektive. Hkrati najdemo podatek v Jones (1999–2000), 

da razlike v rasi, nacionalnosti in spolu nimajo vpliva na učinkovitost programa vrstniške 

mediacije. Intervjuvanec VM2 dodaja še naslednje: »Postal sem manj konflikten, bolj 

umirjen.« Tudi tovrstna opaţanja se skladajo z izsledki različnih avtorjev, ki ugotavljajo, da 

ima mediacija v šoli pozitiven vpliv na samozavest pri učencih, ki so vključeni v ta program 

(Cohen, 2005; Deutsch, 1992 v Kolan, 1999, Khattri, 1991 v Kolan, 1999; Zhang, 1992 v 

Kolan, 1999). S tem lahko poveţemo tudi ugotovitve, da mediacija pri učencih, ki so 

vključeni v ta program, izboljša veščine odločanja  (Hill, 1996, v Kolan, 1999), obenem pa se 

učenci z urjenjem razumevanja različnih strani, vpetih v spor, učijo razumevanja čustev in 

kaţejo v primerjavi s svojimi vrstniki, ki niso vključeni v program mediacije, več znanja in 

veščin s področja konstruktivnega obvladovanja konfliktov (Korn, 1994 v Jones, 2004; Nance 

1996 v Jones, 2004; Winston, 1997 v Jones, 2004). 

 

7.2.5 Prikaz in interpretacija rezultatov za spremembe programa (učenci vrstniški 

mediatorji) 

Tabela 20: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za spremembe programa (učenci 

vrstniški mediatorji) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Predlogi za spremembe 

programa 

Da bi se še več učencev 

usposobilo za vrstniške 

mediatorje (VM1) 

Nekih sprememb ne bi 

predlagala, ker se mi zdi, da 

je vse skupaj dobro 

zastavljeno, bi pa mogoče 

omogočila čim več učencem  

to usposabljanje. Da bi se jih 

še več naučilo te vrline, ker 

sedaj ni bilo priloţnosti. 

(VM1) 

Da se tudi mlajše učence 

pouči o mediaciji (VM2)  

Mogoče, da se nekatere 

mlajše nauči, da je mediacija 

resna stvar, ne pa, da se 

nekateri iz tega norčujejo. 

(VM2) 

 

Ta kategorija predstavlja predloge za spremembe programa mediacije. Intervjuvanci navajajo, 

da sprememb ni potrebno vnašati, ţeleli pa bi si več srečanj po končanem usposabljanju in da 
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bi mlajše učence bolj osvestili o pomenu mediacije (Intervjuvanec VM2: »Mogoče, da se 

nekatere mlajše nauči, da je mediacija resna stvar, ne pa, da se nekateri iz tega norčujejo.«) 

ter da bi imelo več učencev moţnost opraviti usposabljanje, da bi se jih več naučilo temeljev 

dobre komunikacije. Kot pravi intervjuvanec VM1: »Nekih sprememb ne bi predlagala, ker se 

mi zdi, da je vse skupaj dobro zastavljeno, bi pa mogoče omogočila čimveč učencem  to 

usposabljanje. Da bi se jih še več naučilo te vrline, ker sedaj ni bilo priložnosti.« Mnenja 

intervjuvancev kaţejo na pomembne izsledke različnih raziskav (Murray, 2003), po katerih je 

program mediacije v šoli uspešen, ko ga sprejme celotna šola, tudi tehnično osebje v šoli. 

Raziskave potrjujejo, da učenci sprejmejo mediacijo kot dober način reševanja konfliktov, ko 

vsi oz. čim več udeleţencev šole mediacijo resnično pozna. Prav tako učenci ne morejo dobro 

sprejeti mediacije, če nimajo zgleda med ostalimi udeleţenci šole. Cohen (2005) poudarja, da 

je nujno potrebno dobro informirati vse uporabnike šole, da je mediacija v šoli vpeljana zato, 

da jim sluţi na pozitiven način. Obenem je potrebno paziti, da je izvajanja strokovno in ne kot 

disciplinski ukrep, s čimer bi lahko dobila stigmo, učenci pa potrditev, da ne gre za resen 

pristop, ki sluţi reševanju problemov in ne kaznovanju. Vsekakor mediacija zahteva določeno 

stopnjo zrelosti ne samo od vrstniških mediatorjev, ampak tudi od ostalih učencev, učiteljev 

ter tudi tehničnega osebja v šoli. 

 

7.3 Prikaz in interpretacija rezultatov, pridobljenih s strani staršev 

učencev vrstniških mediatorjev 

 

Slika 3: Definicija pojmov – starši učencev vrstniških mediatorjev  
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7.3.1 Prikaz in interpretacija rezultatov za poznavanje mediacije (starši učencev 

vrstniških mediatorjev) 

Tabela 21: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za poznavanje mediacije (starši 

učencev vrstniških mediatorjev) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Poznavanje mediacije 

S strani hčerke/sina (S1, S2) 

Z mediacijo sem bila 

seznanjena s strani hčere, ko je 

obiskovala 6. razred, to je bilo 

pred 2 leti nazaj. (S1) 

S strani mentorja (S2) 

Z mediacijo smo bili 

seznanjeni s strani mentorja, ko 

je nas starše pozval oziroma 

nagovoril in povabil k temu 

usposabljanju. (S2) 

S strani razredničarke in šole v 

obliki predstavitve (S1, S2) 

… potem pa sem dobila še 

podatek s strani šole oziroma 

razredničarke, ki so nas 

seznanili in nam naredili 

predavanje. (S1) 

S strani šole na roditeljskem 

sestanku (S1, S3) 

V šoli so za nas pripravili 

učitelji roditeljski sestanek, na 

katerem so nam predstavili, kaj 

je mediacija in da se bodo 

lahko naši otroci učili za 

mediatorje. (S3) 

 

V tej kategoriji so zajeti načini, kako so se starši učencev vrstniških mediatorjev seznanili z 

mediacijo. Prve informacije so dobili s strani učencev (Intervjuvanec S1: »Z mediacijo sem 

bila seznanjena s strani hčere,…«) in kasneje bolj podrobno s strani šole, kjer so bila 

organizirana predavanja in predstavitev razrednikov. Kot pravi intervjuvanec S3: »V šoli so za 

nas pripravili učitelji roditeljski sestanek, na katerem so nam predstavili, kaj je mediacija in 

da se bodo lahko naši otroci učili za mediatorje.« Intervjuvanci potrjujejo, da je šola 

upoštevala priporočila, po katerih je potrebno mediaciji priznati idejni in dejanski prostor, pri 

čemer je mediaciji omogočena podpora s strani cele šole, kar zajema tudi starše. Gre za 

pristop, ki vključuje vse uporabnike šole in ga v literaturi najdemo pod imenom »whole 

schoole approach« (Simsa 2001, v Plemenitaš, 2006). Tako bi naj bilo dobro vzpostavljeno 

sodelovanje ne samo med delavci šole in vodstvom šole, ampak tudi med usposobljenimi 

koordinatorji šolske/vrstniške mediacije in starši. Tudi starši morajo biti dobro seznanjeni s 

programom in ga sprejemati ter se udeleţevati tudi morebitnih delavnic na to temo. Iz 

raziskave ni razvidno, ali starši tudi globlje poznajo načela mediacije, potek mediacije, faze 

mediacije in način uvajanja mediacije na šoli. Intervjuvanci so večinoma izpostavljali načine, 
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preko katerih so bili informirani o mediaciji, pri čemer zagotavljajo, da je bilo informiranje 

celostno in po različnih poteh. Poleg informacij, ki so jih dobili na roditeljskem sestanku in od 

svojih otrok, so poudarili, da so bili obveščeni tudi s strani mentorjev in celo razrednikov, ki 

sicer niso na šoli delovali kot koordinatorji šolske/vrstniške mediacije (Intervjuvanec S1: »… 

potem pa sem dobila še podatek s strani šole oziroma razredničarke, ki so nas seznanili in 

nam naredili predavanje.« Intervjuvanec S2: »Z mediacijo smo bili seznanjeni s strani 

mentorja, ko je nas starše pozval oziroma nagovoril in povabil k temu usposabljanju.«) 

 

7.3.2 Prikaz in interpretacija rezultatov za prednosti programa mediacije (starši učencev 

vrstniških mediatorjev) 

Tabela 22: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za prednosti programa 

mediacije (starši učencev vrstniških mediatorjev) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Prednosti programa mediacije 

otroci znajo med sabo reševati 

konflikte (S1, S3) 

Zelo pomembno je, da otroci 

ţe med seboj rešujejo te 

konflikte, zato sem bila zelo 

navdušena nad programom 

mediacije, da se je to izvajalo 

tudi na naši šoli. (S1) 

Bogatenje čustvene inteligence 

(S2) 

… to so vsebine, ki bogatijo 

tudi čustveno inteligenco za 

razliko od običajnih šolskih 

predmetov. (S2) 

Vsebine, ki jih sam program 

mediacije vsebuje (S2, S3) 

Pa tudi učijo se pomembnih 

stvari, kako se poslušati, mirno 

pogovarjati, sodelovati. (S3) 

 

Ta kategorija zajema prednosti programa mediacije, ki jih opaţajo starši učencev vrstniških 

mediatorjev. Intervjuvanec S3 je opazil, da je med otroci manj kreganja ter da se učijo 

pomembnih veščin: »Kakor rečejo otroci je manj kreganja. Pa tudi učijo se pomembnih 

stvari, kako se poslušati, mirno pogovarjati, sodelovati. Take stvari, ki bi jih tudi mi odrasli 

potrebovali.« Tudi starši vrstniških mediatorjev so v intervjujih izpostavili, da mediacija 

dejansko prinaša mirno, konstruktivno in dogovorno reševanje konfliktov med učenci. 

Njihova opaţanja se skladajo z ugotovitvami različnih avtorjev, in sicer da šolska mediacija 

razvija temeljne komunikacijske veščine nenasilne komunikacije, s katerimi učenci razvijajo 

empatijo, aktivno poslušanje, medsebojno spoštovanje ter medsebojne odnose (Iršič, 2010; 

Kaplan, 2009; Metelko Lisec, 2008; Prgić, 2009). Intervjuvanec 3 pravi: »Zelo pomembno je, 
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da otroci že med seboj rešujejo te konflikte, zato sem bila zelo navdušena nad programom 

mediacije, da se je to izvajalo tudi na naši šoli.« Ob tem starši izpostavljajo še druge 

prednosti, kot jih poimenuje intervjuvanec S2: »… to so vsebine, ki bogatijo tudi čustveno 

inteligenco za razliko od običajnih šolskih predmetov.« Tudi to opaţanje se ujema s podatki, 

dostopnimi v različni literaturi s področja mediacije, kjer avtorji ugotavljajo, da mediacija 

povečuje samospoštovanje in izboljša samopodobo, obenem pa pomaga pri razvijanju 

čustvene inteligence. Pomemben del mediacije je namreč upravljanje s čustvi v osrednji fazi 

mediacije, še posebej ko gre za preoblikovalno oz. transformativno mediacijo, katere cilj ni 

samo doseganje končne rešitve, ampak tudi preoblikovanje odnosa skozi razumevanje vseh 

vpletenih strani (Iršič, 2010). Drugih prednosti starši vrstniških mediatorjev niso posebej 

izpostavljali. 

 

7.3.3 Prikaz in interpretacija rezultatov za opažene spremembe (starši učencev vrstniških 

mediatorjev) 

Tabela 23: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za opažene spremembe (starši 

učencev vrstniških mediatorjev) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Opaţene spremembe  

Laţje vzpostavi stik in pogovor 

teče v odnosu do staršev 

mirneje (S2, S3) 

Zdi se mi da zdaj malo bolj 

umirjeno pove kakšne stvari, ni 

tako vzkipljiva kot prej. (S3) 

Boljši odnos do mlajših v 

druţini (S2) 

… ocenjujem, da so vsebine v 

odnosu do staršev in tudi 

mlajšega brata, ki je še manj 

zgovoren oziroma je z njim 

teţko opravit razgovor in Roku 

to uspeva. Včasih celo bolje, 

kot nama, staršema. (S2) 

Večja samozavest (S1, S3) 

Bolj je samozavestna, pa tudi 

več govori o druţenju z 

drugimi učenci kot je prej. Je 

sicer bolj zadrţana, zdaj se mi 

pa zdi, da je navezala nekaj 

stikov in to ji sigurno koristi. 

(S3) 

Bolje rešuje konflikte (S1) 

Postala je samozavestna, znala 

reševati konflikte, poslušati 

druge. (S1) 

Zna poslušati (S1, S3) 

Kako se pogovarjati, bolje 

poslušati, iskati rešitve na 

miren način. (S3) 

Širino v čustvenem smislu (S1, Po mojem veliko samozavesti, 
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S2) znanja, pa tudi čustvene 

inteligence. (S1) 

Omogoča ravnovesje (S2) 

… mogoče neko ravnovesje, 

ker je fant izrazito inteligenten 

v smislu pomnenja, oz 

spomina, se mi zdi to odlično 

ravnovesje. (S2) 

Razvoj celovite osebnosti (S2) 

Ocenjujem, da je to odlična 

metoda in način za 

uravnovešanje pri duševnem 

razvoju celovite osebnosti. (S2) 

 

Kategorija opaţene spremembe se nanaša na spremembe, ki so jih starši opazili pri svojih 

otrocih, ko so ti postali vrstniški mediatorji. Intervjuvanec S3 je opazil, da je program hčeri 

prinesel več samozavesti: »Bolj je samozavestna, pa tudi več govori o druženju z drugimi 

učenci kot je prej. Je sicer bolj zadržana, zdaj se mi pa zdi, da je navezala nekaj stikov in to ji 

sigurno koristi.« Doma se je vzpostavil pristnejši odnos in komunikacija je laţja 

(Intervjuvanec S1: »Zna se postaviti na svoje noge, zna rešiti konflikt, obvlada čustvene 

stvari. Res se je naš odnos spremenil in me veseli, da je hči toliko pridobila na svoji 

samozavesti.«). Mnenja so, da je mediacija doprinos k razvoju celovite osebnosti še posebej v 

občutljivem razvojnem obdobju. Intervjuvanec S2 navaja: »Ocenjujem, da je to odlična 

metoda in način za uravnovešanje pri duševnem razvoju celovite osebnosti«.  Zgoraj 

navedena opaţanja spodbujajo razmislek o tem, da bi bilo pomembno tovrstne programe še 

bolj razvijati ter jih uvajati v šole. Cohen (2005) navaja, da so se najstniki od nekdaj zapletali 

v spore, ki so lahko hitro prerasli tudi v nasilje. Obenem navaja t. i. »psihologijo 

adolescence«, ki povečuje verjetnost, da se bodo najstniki neustrezno odzvali na konflikt. Gre 

namreč za obdobje, ko se otrok/mladostnik išče, razvija svojo identiteto in zato stopa v 

ospredje potreba po moči oz. samouresničenju. S tem ko ţelijo biti bolj samostojni in prevzeti 

več nadzora nad ţivljenjem, se marsikomu zamenja tudi potreba po priznanju s strani staršev s 

potrebo po priznanju s strani vrstnikov. K temu Rubin (1989) dodaja, da tako postane vsak 

konflikt med najstniki polje dokazovanja. Starši vrstniških mediatorjev pa opaţajo 

spremembe, ki jih navajajo tudi različni avtorji, in sicer, da so njihovi otroci začeli prenašati 

pridobljene komunikacijske veščine za konstruktivno reševanje konfliktov v vsakdanje 

ţivljenje in tudi v domače okolje. Intervjuvanec S2 navaja: »… ocenjujem, da so vsebine v 

odnosu do staršev in tudi mlajšega brata, ki je še manj zgovoren oziroma je z njim težko 

opravit razgovor in Roku to uspeva. Včasih celo bolje, kot nama, staršema.«  Obenem 

opaţajo, da vrstniški mediatorji bolje rešujejo konflikte, se znajo bolje vţiveti v čustva drugih 
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in da utrjujejo občutek samozavesti. Intervjuvanec S1 navaja: »Postala je samozavestna, 

znala reševati konflikte, poslušati druge… Po mojem veliko samozavesti, znanja, pa tudi 

čustvene inteligence.« Intervjuvanec S2 pa dodaja: »Ocenjujem, da je to odlična metoda in 

način za uravnovešanje pri duševnem razvoju celovite osebnosti.« Starši intervjuvanci pa 

navajajo, da so učenci vrstniški mediatorji izboljšali tudi veščine samoregulacije ter se bolje 

nadzorujejo v konfliktnih situacijah (Intervjuvanec S3: »Zdi se mi da zdaj malo bolj umirjeno 

pove kakšne stvari, ni tako vzkipljiva kot prej.« Intervjuvanec S2: »… mogoče neko 

ravnovesje, ker je fant izrazito inteligenten v smislu pomnenja, oz spomina, se mi zdi to 

odlično ravnovesje.«) 

 

7.3.4 Prikaz in interpretacija rezultatov za vpliv mediacije na nadaljnje življenje (starši 

učencev vrstniških mediatorjev) 

Tabela 24: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za vpliv mediacije na nadaljnje 

življenje (starši učencev vrstniških mediatorjev) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 

V razvoju njegove osebnosti, 

kot druţbenega bitja (S2, S3) 

Zelo mu koristi tudi v razvoju 

njegove osebnosti niti ne v 

smislu, kot pridobivanju 

nekega novega znanja, ampak 

v smislu osebnosti kot 

druţbenega bitja.  (S2) 

Boljše vzpostavljanje stikov 

(S3) 

Je sicer bolj zadrţana, zdaj se 

mi pa zdi, da je navezala nekaj 

stikov in to ji sigurno koristi. 

(S3) 

Se ne bo bal/bala konfliktov 

(S1) 

Če pride do kakšnega 

konflikta, vedno prej premisli, 

se postavi zase in reši problem. 

Mislim, da je s tem programom 

dobila veliko. (S1) 

 

Ta kategorija zajema učinke, ki naj bi jih imela mediacija na nadaljnje ţivljenje mladih 

mediatorjev. Starši menijo, da bo program imel pozitivne učinke v nadaljnjem ţivljenju kot 

sredstvo za boljšo komunikacijo in v razvoju celovite osebnosti. Starši intervjuvanci 

izpostavljajo izboljšanje veščin konstruktivnega reševanja konfliktov, ki jih lahko 

otroci/mladostniki prenašajo tudi na druga področja svojega ţivljenja. Kot pravi intervjuvanec 

S1: »Če pride do kakšnega konflikta, vedno prej premisli, se postavi zase in reši problem. 

Mislim, da je s tem programom dobila veliko.« Poleg navedenega starši potrjujejo, da je 
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program mediacije v šoli tudi trening socialnih veščin, ki razvija celostno osebnost. 

Intervjuvanec S2 meni: »Zelo mu koristi tudi v razvoju njegove osebnosti niti ne v smislu, kot 

pridobivanju nekega novega znanja, ampak v smislu osebnosti kot družbenega bitja.« Če 

govorimo o tem, da bi naj otrok/mladostnik razvijal različne veščine za zdrav osebnostni 

razvoj, potem mediacija zagotovo pomeni razvoj intrapersonalnih ter interpersonalnih veščin, 

kar pomeni razvijanje medosebnih odnosov, sodelovanje z drugimi učenci, spoznavanje 

različnih pogledov na določeno situacijo ter razumevanje lastnih čustev v danih situacijah. 

Intervjuvanec S3 pravi: »Je sicer bolj zadržana, zdaj se mi pa zdi, da je navezala nekaj stikov 

in to ji sigurno koristi.« Intervjuvanci ocenjujejo, da bo program mediacije imel pozitiven 

vpliv na nadaljnje ţivljenje učencev, vključenih v program šolske/vrstniške mediacije. 

 

7.3.5 Prikaz in interpretacija rezultatov za odnos z otrokom (starši učencev vrstniških 

mediatorjev) 

Tabela 25: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za odnos z otrokom (starši 

učencev vrstniških mediatorjev) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Odnos z otrokom 

Odnos se je spremenil na bolje 

(S1, S3) 

Zdaj se je morda spremenil v 

smeri, da se obe malo bolj 

zadrţiva. (S3) 

Bolj samozavestno nastopa v 

odnosu (S1) 

Postala je samozavestna, znala 

reševati konflikte, poslušati 

druge. Ta program jo je veliko 

naučil in ji dal veliko 

spodbude, samozavesti in tudi 

znanja. (1) 

 

V tej kategoriji so zajete pozitivne posledice mediacije, ki so vplivale tudi na odnose doma, 

torej na odnose med starši in njihovimi otroci. Starši navajajo, da so opazili pozitivno 

spremembo odnosa in ga opisujejo kot bolj pristnega. Zanimivo je, da starši ocenjujejo, da je 

program vplival tudi nanje in ne samo na njihove otroke. Potrjujejo, da spora ne more biti, če 

udeleţenca ne sodelujeta v njem. Obvladovanje lastnih čustev in samoregulacija pri enem 

udeleţencu v sporu pa pozitivno vpliva tudi na drugega udeleţenca. Intervjuvanec 3 

ugotavlja, da se ob tem, ko se njegov otrok obvladuje in samonadzoruje, bolje obvladuje tudi 

sam:  »Zdaj se je morda spremenil v smeri, da se obe malo bolj zadrživa.« Ob tem navajajo, 

da so otroci začeli prenašati pridobljene veščine tudi v vsakdanje ţivljenje.  Ob tem starši 
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navajajo, kako so se začeli učiti od otrok konstruktivnega reševanja konfliktov, kar je v skladu 

z izsledki različnih raziskav (Jones, 2004), da otroci prenašajo svoje znanje tudi v vsakdanje 

ţivljenje. Intervjuvanec 2 navaja: »Ja, vsekakor. Tudi sam sem se nekajkrat zamislil, ko je 

prišlo do konflikta, ker sem tudi sam bolj konfliktne narave in hitrega odziva in me je sin 

podučil, tudi konkretno pri napakah, tako da sem ostal kar brez besed in mi je dalo povod za 

razmišljanje. Mislim, da mlajši niso kar tako in da bi se lahko tudi starejši kaj naučili od njih. 

Mislim, da bi tudi moji ali pa še starejši generaciji prišle vsebine, kot je medacija, še kako 

prav«. Na splošno se izkazuje, da pridobljene veščine, ki jih učenci razvijajo na usposabljanju 

za vrstniške mediatorje, pozitivno vplivajo tudi na odnose doma.  

 

7.3.6 Prikaz in interpretacija rezultatov za predloge za spremembe programa (starši 

učencev vrstniških mediatorjev) 

Tabela 26: Prikaz kategorij, kod in ilustrativni primeri za predloge za spremembe 

programa (starši učencev vrstniških mediatorjev) 

Kategorije Kode Ilustrativni primeri 

Predlogi za spremembe 

programa 

Več učencev vključiti v 

program (1, 2, 3) 

Da bi morda še več učencev šlo 

skozi to. Da bi se jih čim več 

naučilo lepše pogovarjati. (3) 

Več učiteljev mediatorjev (1) 
… da bi bilo čimveč 

mediatorjev, (1) 

Vrstniški mediatorji morajo 

biti socialno zreli (1, 3) 

Mislim, da ni vsak otrok za to. 

Otrok mora imeti samopodobo, 

mora imeti samozavest, mora 

znati poslušati ljudi pa tudi 

nato to znanje podajati naprej 

drugim otrokom. (1) 

Vključitev vsebin mediacije v 

šolski sistem (S2) 

In kot sem ţe poudaril, vsebin 

te vrste oz mediacije v šolah 

manjka. (S2) 

 

Ta kategorija predstavlja predloge za spremembe programa mediacije. Intervjuvanci navajajo, 

da sprememb ni potrebno vnašati, so pa podobno kot učitelji intervjuvanci izpostavili dejstvo, 

da bi bilo potrebno v program vključiti čim več otrok. Ob tem navajamo intervjuvanca S2: 

»Kot sem že dejal, bilo bi dobro, da se vključi čim širša populacija osnovnošolcev. Družba, v 

kateri živimo, živi v pomanjkanju vrednot in mislim, da je ta program mediacije prava pot za 

izboljšanje naših medsebojnih odnosov«. Opazovanja staršev se skladajo z dognanji, ki jih 

navaja strokovna literatura s področja mediacije v šoli. Lawrence (2000) kot primer navaja, da 
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je za dolgoročno uspešnost mediacije v šoli potrebno med različnimi pogoji izpolnjevati 

predvsem to, da bi morali konstruktivno reševanje konfliktov ter mediacijo zdruţiti s šolskimi 

programi in nasploh s politiko šole. Intervjuvanec S2 dodaja: »In kot sem že poudaril, vsebin 

te vrste oz mediacije v šolah manjka.« Po tem, ko so intervjuvanci spoznali mediacijo in 

dobili izkušnjo z njo, si ţelijo širjenja tovrstnih programov, kar je v skladu s celostnim 

pristopom uvajanja mediacije v šoli, t. i. »whole school approach« (Simsa, 2001, v 

Plemenitaš, 2006). Gre za celosten pozitiven odnos do uvajanja in izvajanja programov za 

razvijanje socialnih veščin ter konstruktivnega reševanja konfliktov, pri čemer mora biti način 

poučevanja dovolj odprt za uvajanje novih programov, norme šole pa morajo biti usklajene s 

konstruktivnim reševanjem konfliktov. Intervjuvanci predlagajo spremembe oz. nadgradnjo 

predvsem v tej smeri, hkrati pa omenjajo še pomen dovolj velike zrelosti učencev, ki 

sodelujejo v tem programu. Podobno kot drugi dve skupini intervjuvancev tudi starši 

poudarjajo, kako pomembno je, da je v program mediacije vključen učenec, ki je dovolj 

socialni zrel. Tudi v tej skupini teţje sprejemajo, da je mediacija celosten program socialnih 

veščin in se zato vključuje tudi učence, ki se sami znajdejo v konfliktu, z namenom da 

osebnostno rastejo ter se razvijajo. Po eni strani si ţelijo, da bi bilo v program vključenih čim 

več učencev, po drugi strani pa zagovarjajo določeno selekcijo, v kateri bi učenci, ki so sami 

večkrat v teţavah, bili na nek način ob strani izvajanja programa mediacije, in bi se ga 

udeleţevali le kot udeleţenci v sporu. To izraţajo skozi razmišljanje o izboru kandidatov za 

vrstniške mediatorje (Intervjuvanec S1: »Moji predlogi bi bili, da bi se čim več otrok vključilo 

v ta program, da bi bilo čim več mediatorjev, mislim pa, da bi bilo zelo pomembno, ker vsi 

otroci niso primerni za mediatorja, da bi že učitelj oziroma mentor sam moral spoznati, ali je 

primeren za vodenje takega programa ali ni. Mislim, da ni vsak otrok za to. Otrok mora imeti 

samopodobo, mora imeti samozavest, mora znati poslušati ljudi, pa tudi nato to znanje 

podajati naprej drugim otrokom.«).  

 

7.4 Prikaz rezultatov, pridobljenih z analizo dokumentacije 

Podatki so zbrani iz podpisanih dogovorov v okviru formalne mediacije (Arhiv tima šolskih 

mediatorjev OŠ Rečica ob Savinji, 2010/2011). Analizirali smo podpisane dogovore, ki so bili 

arhivirani na podlagi zaključenih primerov, kar pomeni, da so v arhivu šolskih mediatorjev le 

dogovori, ki so jih šolski mediatorji preverili tudi določen čas po izvedbi mediacije ter so s 
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tem potrdili ali ovrgli uspešnost dogovora. V enem letu izvajanja šolske in vrstniške 

mediacije, kolikor je čas, na katerega se nanaša ta raziskava, je bilo opravljenih: 

 35 formalnih mediacij, ki so jih izvedli učitelji šolski mediatorji;  

 42 vrstniških mediacij, ki so jih izvedli učenci vrstniški mediatorji. 

V prvem primeru, ko govorimo o mediacijah, ki so jih izvedli učitelji, je bilo 34 od 35 

mediacij uspešno zaključenih s podpisanim dogovorom, ki se je ob spremljavi izkazal za 

uspešnega. To pomeni, da je bila rešitev sprejemljiva za obe strani in da se konflikt ni več 

ponovil. V enem primeru se je izkazalo, da mediacija ne more pripeljati do ustrezne rešitve. 

Zato je bilo potrebno izvesti ločena srečanja ter kasneje tudi individualni pogovor. Po teh 

podatkih je bilo 97% izvedenih mediacij, ki so jih izvedli učitelji šolski mediatorji, uspešnih. 

V drugem primeru, ko govorimo o mediacijah, ki so jih izvedli učenci vrstniški mediatorji, pa 

se je s podpisanim dogovorom, ki je trajno drţal, zaključilo 40 od 42 izvedenih mediacij. V 

dveh primerih je bil potreben še dodatni pogovor, pri katerem je sodeloval tudi učitelj šolski 

mediator, kasneje pa tudi individualni pogovori, saj z mediacijo niso uspeli najti ustrezne 

rešitve. Po teh podatkih je bilo 95% izvedenih mediacij, ki so jih izvedli učenci vrstniški 

mediatorji, uspešnih. 

Ti podatki se ujemajo s podatki, ki jih lahko zasledimo tudi v literaturi s področja 

šolske/vrstniške mediacije, med katerimi lahko izpostavimo naslednje: 

 Lam (1989) ugotavlja, da se kar 90% šolskih/vrstniških mediacij reši s končnim 

dogovorom, ki je sprejemljiv in zadovoljujoč za vse vpletene udeleţence v sporu. 

 Trevaskis (1994) navaja, da je uspešnost mediacije med 58% in 93%, pri čemer je bilo 

merjeno, ali je bil dogovor sklenjen in kako sta ga sprti strani upoštevali v času spremljave 

oz. evalvacije. 

 Bell, Coleman, Anderson in Whelan (2000) povzemajo raziskavo, ki je bila opravljena v 

nekaterih javnih šolah v Tennesseeju in je po šestih tednih spremljave v raziskovani 

skupini pokazala, da se je 94% mediacij zaključilo uspešno. 
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7.5 POSKUSNA TEORIJA 

7.5.1  Poskusna teorija o poznavanju mediacije v šoli 

Številni avtorji (Cohen, 2005; Kaplan, 2009; Iršič, 2010) s področja mediacije v šoli so si med 

seboj enotni o tem, kaj predstavlja šolska/vrstniška mediacija, katera so načela mediacije, 

kako poteka, kakšne so faze in kaj so njene prednosti ter omejitve. Med pravili in načeli so si 

enotni v tem, da so temeljna pravila in načela mediacije naslednja: 

 prostovoljnost in zaveza k rešitvi problema; 

 spoštljiva komunikacija, ki je brez nasilja, ţalitev, groţenj in poniţevanja; 

 vztrajanje pri ohranjanju dostojanstva in spoštljivosti; 

 pogovor teče tako, da se ohranja enakopravnost obeh strani; 

 v mediaciji je zagotovljeno aktivno poslušanje vseh vpletenih strani; 

 zaveza h govorjenju resnice (značilno še posebej za šolsko/vrstniško mediacijo); 

 zaupnost procesa. 

Poleg temeljnih načel in pravil se v mediaciji upoštevajo tudi faze mediacije, ki so začetna 

faza z definicijo problema, osrednja faza z raziskovanjem problema ter upravljanjem s čustvi 

in zaključna faza, v kateri se išče rešitve in sklepa dogovor (Kaplan, 2009).  

Iz intervjujev tako učiteljev šolskih mediatorjev kot učencev vrstniških mediatorjev je 

razvidno, da obe skupini dobro poznata potek mediacije oz. potek vodenja pogovora po 

načelih mediacije. V obeh skupinah gre za izkazovanje »tehničnega« znanja, kako tehniko, 

kot je mediacija, izpeljati na ustrezen način in kako poteka tovrstni pogovor. Izkazalo se je, da 

skupina staršev intervjuvancev ve manj o samem poteku mediacije oz. mediacijskega 

pogovora, medtem ko izkazujejo zadovoljstvo z informiranostjo o mediaciji na šoli. Iz tega se 

da sklepati, da je šola pri uvajanju in izvajanju mediacije upoštevala načelo širjenja 

šolske/vrstniške mediacije, po katerem je potrebno dobro seznaniti vse uporabnike šole, da bi 

lahko omogočili dober in dolgoročni ravoj mediacije v šoli. Šola je sledila pristopu, ki ga 

najdemo v literaturi pod imenom »whole school approach« (Simsa, 2001, v Plemenitaš, 

2006), in zagovarja sodelovanje med vsemi delavci šole ter vodstvom šole, obenem pa 

intenzivno sodelovanje med vsemi, ki se v šoli ukvarjajo z mediacijo, ter starši. Po tem 

celostnem pristopu morajo biti tudi starši dobro seznanjeni s programom šolske/vrstniške 

mediacije in ga sprejemati ter se udeleţevati tudi morebitnih delavnic na to temo. Šola je torej 
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priznala mediaciji idejni in dejanski prostor, s čimer je omogočila podporo s strani cele šole, 

vključno s starši. V tem delu lahko rečemo, da je šola ravnala v skladu s strokovnimi 

priporočili, ki jih Murray (2003) strne v trditvi, da številne raziskave kaţejo, kako je program 

mediacije v šoli uspešen, ko ga sprejme celotna šola oz. vsi udeleţenci šole, saj je namreč 

pomembno, da imajo učenci zgled konstruktivnega obvladovanja konfliktov tako v učiteljih 

kot v drugem osebju šole. 

Nobena od treh skupin intervjuvancev ni posebej izpostavila vedenja o tem, da bi naj šolska 

mediacija bila najbliţje preoblikovalnemu modelu mediacije. Iz odgovorov učiteljev in 

učencev je razvidno, da razumejo mediacijo veliko bolj v smeri pospeševalne mediacije, pri 

kateri mediator pospešuje doseganje dogovora in rešitve, medtem ko preoblikovalna 

mediacija (Iršič, 2010) daje največji pomen komunikaciji in odnosu med udeleţenci. Šolska 

mediacija po načelih preoblikovalne mediacije vidi sprte strani kot osebe, ki so v stiski zaradi 

svojega konflikta in negativne interakcije. To pa je glavni razlog, da mediacija v šoli 

izpostavlja odnosni vidik človekove narave in tudi zato Cohen (2005) poleg rešitve govori 

tudi o doseganju sprave. Intervjuvanci (učitelji in učenci) niso posebej izpostavljali odnosnega 

vidika mediacije, ampak so se bolj usmerjali na iskanje rešitev, medtem ko starši 

intervjuvanci niso izkazali veliko vedenja o samem poteku in tehnikah mediacije, ampak bolj 

o tem, kako dobro so bili ali niso bili informirani o mediaciji. 

Vse to prispeva tudi k temu, ali mediacijo vse tri skupine razumejo tudi kot moţnost za 

izvajanje celostnega treninga socialnih veščin, ki vključuje vse učence, ne glede na socialno 

zrelost, učni uspeh ipd., ali mediacije ne vidijo kot tako celosten vzgojni model. Iz drugih 

odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da mediacijo sicer vse tri skupine podpirajo in 

vidijo tudi pozitivne spremembe, ki jih prinaša, vendar pa hkrati še ne razumejo mediacije kot 

moţnosti za učenje socialnih veščin vseh skupin učencev na način, da bi intenzivno 

vključevala tudi učence z manj razvitimi socialnimi veščinami, ampak se bolj osredotočajo na 

samo tehniko, s katero lahko konstruktivno rešujejo konflikte, ki nastanejo predvsem med 

učenci šole. 

S poskusno teorijo o poznavanju mediacije hkrati odgovarjamo na raziskovalno vprašanje, 

katera teoretična izhodišča pri svojem delu upoštevaju učitelji šolski mediatorji in učenci 

vrstniški mediatorji. Poleg vseh temeljnih načel in pravil mediacije se je izkazalo, da 

mediatorji izhajajo tudi iz teorije konflikta (Lawrence, 2000; Bernik, 2000; Moţina, 2002; 
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Iršič, 2010), po kateri ločimo reševanje konflikta s silo, umik in sodelovalno reševanje 

konflikta. Naslanjajo se na opredelitev upravljanja s konfliktu po Gordonu (po Brajša, 1994), 

ki navaja tri pristope pri ravnanju s konflikti: 

 Jaz zmagam – ti izgubiš, pri čemer gre za rešitev mojega in ne skupnega problema. To 

pomeni enostransko rešitev in neenak odnos. Ta pristop Lawrence (2000) imenuje 

agresiven odziv. 

 Ti zmagaš – jaz izgubim je pristop, po katerem je drugi v konfliktu zadovoljen, prvemu pa 

ostanejo občutki jeze in nezadovoljstva. Ponovno gre za neenak odnos in spremljajoče 

negativne občutke. Ta pristop Lawrence (2000) imenuje pasiven odziv. 

 Vsi zmagajo pa je pristop, ki zadovoljuje vse vpletene strani v konfliktu, kar pomeni, da 

so posledično te strani tudi bolj pripravljene sodelovati. 

V svojih odgovorih kaţejo intervjuvanci tudi razumevanje transformacijske teorije (Isenhart 

in Spangle, 2000), ki v ospredje bolj postavlja proces razvoja konflikta, kot pa konflikt sam.  

Ob navedenem se učitelji šolski mediatorji opirajo tudi na socialnospihološko teorijo 

(Deutsch, 1973), ki bi jo v prevodu lahko poimenovali socialna medsebojna odvisnost (ang. 

social interdependence), saj zagovarjajo reševanje konfliktov, ki namesto tekmovanja in 

posledično destruktivnih oz. »nezdravih« načinov reševanja konfliktov zagovarja 

konstruktivno in »zdravo« reševanje konfliktov, ko je rešitev zadovoljujoča za vse vpletene 

strani. Vse skupaj pa spodbuja sodelovanje med posamezniki, kar je tudi eden izmed glavnih 

ciljev mediacije, saj se s tem zagotavlja pozitivne učinke na učence na daljši rok. Kot pravi 

Kolan (1999), so konflikti v sodelovalnem okolju ţe sami po sebi bolj konstruktivni, saj 

učenci spoznajo, da je njihov skupni cilj medsebojno sodelovanje pomembnejši od drugih 

interesov, izpostavljenih v posameznem sporu. 

Omeniti je še potrebno, da se tako učenci vrstniški mediatorji kot učitelji šolski mediatorji po 

opravljenem usposabljanju bolj opirajo na hermenevtično epistemologijo, ki zagovarja, da 

človek gradi svojo zaznavo na podlagi lastnih interpretacij, ki so posledica njegovih izkušenj, 

znanja, pričakovanj jezika idr. Tako učenci kot učitelji govorijo o tem, da zdaj veliko bolje 

razumejo ali pa skušajo razumeti drugo stran, kar je odmik od t. i. objektivne resnice in je 

pribliţevanje stališču udeleţenosti oz. konstruktivizmu. Kordeš (2004) in Šugman Bohinc 

(1997) govorita o stališču udeleţenosti kot o epistemologiji svobode, kar poenostavljeno 
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pomeni, da človek ne deluje kot kamera, ampak soustvarja resničnost. To teoretsko izhodišče 

pa je še kako pomembno pri razumevanju konflikta ter upravljanju z njim. 

 

7.5.2 Poskusna teorija o ravnanju v konfliktu po usposabljanju iz mediacije 

Učitelji in učenci intervjuvanci ugotavljajo razlike med ravnanjem v konfliktu, preden so se 

udeleţili usposabljanja, in ravnanjem v konfliktu po usposabljanju. Razliko opazijo predvsem 

v načinih reševanja konfliktov, ki so bili pred usposabljanjem naravnani preteţno v umik in 

soočenje, ki sta v strokovni literaturi opisana tudi kot agresiven in pasiven odziv (Lawrence, 

2000). Ob tem poudarjajo tudi, da so pred usposabljanjem teţje nadzorovali svoja čustva, 

medtem ko je znanje iz mediacije prispevalo tudi k razumevanju dinamike konflikta ter 

razumevanju različnih strani, udeleţenih v sporu, in razumevanju tega, kaj se dogaja s 

posamezniki, ko so udeleţeni v nekem sporu. Vse tri skupine intervjuvancev (učitelji, učenci 

in starši) poudarjajo, da opazijo pri sebi ali pa pri drugih, ki so šli skozi usposabljanje, 

bistveno več samonadzorovanja v konfliktnih, stresnih situacijah, ki zahtevajo boljše 

obvladovanje lastnih čustev. Ker igrajo v konfliktu zmeraj ključno vlogo tudi čustva, je 

obvladovanje le-teh v osrednjem delu mediacije izjemno pomembno (Kaplan, 2009). Vse tri 

skupine intervjuvancev so si enotne v tem, da je veščina obvladovanja čustev ena izmed 

bistvenih sprememb, ki se je zgodila po usposabljanju iz mediacije in da je opazna predvsem 

pri učencih in učiteljih, ki so opravili usposabljanje iz mediacije. Tako učitelji kot učenci in 

starši intervjuvanci opaţajo, da je mediacija prinesla bolj mirno in konstruktivno reševanje 

konfliktov, kar je opazno tako v šoli kot doma. Učenci in učitelji pa navajajo, da poleg 

boljšega samonadzorovanja uporabljajo tehnike mediacije ne samo v procesu mediacije, 

ampak tudi v drugih situacijah. Pri tem izpostavljajo aktivno poslušanje, odkrivanje čustev ter 

spoštljiv, prostovoljen in zaupen pogovor, kar so vse temeljna načela mediacija (Iršič, 2010; 

Kaplan, 2009). Ob tem je zaznati razlike tudi pri tem, kako vse skupine gledajo na konflikt, 

pri čemer izpostavljajo, da se bolj trudijo pri tem, kako razumeti tudi drugo stran, pri čemer se 

poskušajo drţati načel dobre, nenasilne komunikacije. Učitelji in učenci poudarjajo tudi, da se 

trudijo, da bi bil pogovor enakopravnejši, pri čemer razmišljajo o zadovoljevanju potreb vseh 

vpletenih v sporu. Razlika po usposabljanju iz mediacije pa je tudi ta, da so učitelji in učenci 

izpostavili, kako raziskujejo ozadje problema, zakaj je sploh prišlo do problema, in ne ostajajo 

zgolj na površini. Te razlike po opravljenem usposabljanju iz mediacije so v skladu s 
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siceršnjimi ugotovitami, ki jih povzema Iršič (2010), ko pravi, da je mediacija vzgojna 

dejavnost, ki razvija komunikacijske spretnosti in sposobnost konstruktivnega reševanja 

konfliktov. 

Vse tri skupine intervjuvancev ugotavljajo, da uporaba tehnik mediacije in konstruktivnega 

reševanja konfliktov prehaja iz šole tudi v vsakdanje ţivljenje. Spremenil se je odnos do 

konflikta tudi v neformalnih pogovorih, kjer se usposobljeni mediatorji bolj trudijo uporabljati 

naučene mediacijske tehnike. Starši intervjuvanci ob tem opaţajo upad nekonstruktivne 

komunikacije, kar opisujejo z »manj kreganja«, namesto tega pa več mirnosti, aktivnega 

poslušanja in nadzorovanja čustev. Ob tem vse tri skupine intervjuvancev ugotavljajo, da 

otroci po tem usposabljanju bolj poskrbijo za to, da sami rešujejo svoje konflikte, s čimer 

prevzemajo določeno mero odgovornosti za svoje teţave. Prav tako je zaznati manj obsojanja, 

kot so ga zaznavali pred usposabljanjem, namesto tega pa več medsebojnega razumevanja in 

pripravljenosti za raziskovanje pogleda druge strani. Cohen (2005) to opisuje kot proces, v 

katerem se sprte strani skozi mediacijo bolje spoznajo in ne gledajo več na konflikt le s svoje 

strani, ampak začnejo med samim procesom mediacije soustvarjati resničnost svojega 

konflikta. 

Bistvena ugotovitev je, da se učitelji in učenci intervjuvanci bolj zavedajo procesa mediacije, 

bolj uporabljajo tehnike mediacije in stremijo k dogovarjanju, ki temelji na načelih mediacije, 

kot so to izpostavljali starši. Prav tako navajajo, da se bistveno bolj skušajo umiriti in se ne 

odzivajo več samo z napadom, ampak prej pomislijo, kaj sploh hočejo, in preverijo, kaj hoče 

sogovornik. Očitno je, da so se usposobljeni učitelji in učenci začeli pomikati s površine 

konflikta, kjer imamo stališča, proti globini konflikta, pod površje, kjer se skrivajo interesi. 

Razlog za razliko med bolj poglobljenim navajanjem mediacijskih značilnosti s strani 

učiteljev in učencev v primerjavi s starši je zagotovo ta, da starši niso opravili usposabljanja iz 

mediacije, ampak so bili samo seznanjeni z njo. Čeprav je bilo seznanjanje z mediacije 

celostno, s strani učiteljev šolskih mediatorjev, učencev vrstniških mediatorjev in 

razrednikov, pa se to ne da enačiti z opravljenim usposabljanjem, kjer udeleţenci tudi 

praktično pridobivajo ter utrjujejo veščine mediacije. Druga bistvena ugotovitev pa je, da 

učitelji in učenci intervjuvanci prenašajo pridobljeno znanje tudi izven šolskega konteksta, kar 

je v skladu s siceršnjimi raziskavami s področja mediacije (Kolan, 1999), vendar pa zaznavajo 

tudi, da je bistveno bolj zahtevno obdrţati nevtralno, mediatorsko vlogo ter nadzorovati lastna 

čustva, ko so sami vpleteni v spore, ko gre torej za njihove osebne spore in so še toliko bolj 
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vpletena njihova čustva. Če Kaplan (1999) navaja, da je najvišji cilj usposabljanja iz 

mediacije postati »sam svoj mediator«, v tej raziskavi ugotavljamo, da je usposabljanje 

pripomoglo k razvoju temeljnih mediacijskih veščin in da jih učitelji ter učenci uporabljajo ne 

samo v šoli, ampak tudi doma, obenem pa predstavlja še izziv razvoj mediatorskih veščin tudi 

v primerih, ko je oseba sama vpletena v spore in bi znala čim bolj optimalno sama razreševati 

svoje konflikte z drugimi. Tukaj govorimo ne samo o mediaciji kot tehniki ali programu 

znotraj šole, s pomočjo katerega bi uravnavali konflikte na ravni šole, ampak o celostnem 

treningu socialnih in ţivljenjskih veščin z namenom, da bi učenci in učitelji postali čim boljši 

mediatorji v situacijah, kjer so sami vpleteni v spor. 

 

7.5.3 Poskusna teorija o pozitivnem vplivu na učence vrstniške mediatorje 

Različni avtorji poudarjajo, da večina učencev še zmeraj konflikte rešuje na nekonstruktiven 

način, s silo ali umikom (Hill, 1996, v Kolan, 1999; Rogers, 1994, v Kolan, 1999; Woolfolk, 

2002). Večina učencev tako zaradi vpliva druţine, medijev ipd. meni, da sta agresija in 

reševanje konfliktov s silo edina smiselna načina reševanja konfliktov. Usposabljanje v 

procesu treninga mediacije, pa naj bi jim pomagalo k spoznanju, da poleg nasilja obstaja tudi 

bolj konstruktiven način reševanja konfliktov. V intervjujih, ki so bili opravljeni z učitelji, 

učenci in starši, je razbrati, da se vse tri skupine med seboj ujemajo v mnenju, da je program 

mediacije prinesel pozitivne spremembe za učence, in sicer na več področjih: 

1. sprememba odnosa do konfliktov in reševanje le-teh; 

2. razvijanje komunikacijskih veščin in tehnik nenasilne komunikacije; 

3. pozitiven vpliv na celovit razvoj osebnosti; 

4. izboljšanje odnosov doma – v druţini. 

Intervjuvanci ugotavljajo, da so učenci skozi trening mediacije razvili veščine, s katerimi 

spodbujajo medsebojne spoštljive odnose in sodelovanje. Vse to se kaţe na eni strani v 

zmanjšanju sporov in nasilnega reševanja konfliktov, na drugi strani pa v tem, da vse tri 

skupine intervjuvancev opaţajo, kako učenci razvijajo boljše medsebojne odnose. Pri tem 

izpostavljajo tudi razvijanje empatije, občutka za sočloveka in nadzorovanje lastnih čustev, ko 

se znajdejo v konfliktni situaciji. Intervjuvanci se strinjajo tudi v tem, da so se zgodile opazne 

spremembe tudi na ravni dinamike v skupini in da mediacija pozitivno vpliva na skupino 

otrok, kar intervjuvanci opisujejo kot to, da učenci niso več tako ravnodušni drug do drugega. 
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Vsi zaznavajo, da so se učenci vrstniški mediatorji naučili konstruktivnega reševanja 

konfliktov, kar pa ne uporabljajo samo v šoli in med vodenjem mediacije, ampak tudi doma. 

Bistven poudarek so dali temu, da so učenci začeli prenašati usvojeno znanje tudi v vsakdanje 

situacije. Ta ugotovitev je izjemnega pomena, saj je to eden glavnih namenov mediacije v šoli 

in se sklada s siceršnjimi ugotovitvami različnih avtorjev, da učenci, ki se skozi mediacijo 

učijo določenih tehnik in komunikacijskih veščin za reševanje konfliktov, le-te prenašajo tudi 

v druge situacije in ne ostajajo le na ravni šole. S tem tudi prevzemajo odgovornost, kadar je 

to v njihovi moči (Moriarty, 1991). Spoznanja intervjuvancev se torej ujemajo s teorijo, po 

kateri preko mediacije v šoli otroci pridobijo pomembne komunikacijske veščine, ki jih 

prenašajo v vsakdanje ţivljenje (Korenjak in Kramar Korenjak, 2008). S tem se ujemajo tudi 

opaţanja staršev intervjuvancev, ki so zaznali, da so se spremenili tudi odnosi med njimi in 

njihovimi otroci, vrstniškimi mediatorji. Starši intervjuvanci opisujejo odnose doma kot bolj 

pristne, otroke pa vidijo kot opolnomočene in opogumljene, kar kaţejo s tem, da otroci doma 

prevzemajo pobudo za reševanje konfliktov na konstruktiven način, starši pa vidijo 

spremembe tudi kot presentljive na način, da spoznavajo svoje otroke kot zrele posameznike, 

od katerih se lahko marsičesa naučijo. Pri tem navajajo veščine samoregulacije, še posebej pri 

nadzorovanju ter obvladovanju čustev. 

Naslednja pomembna ugotovitev intervjuvancev pa je, da je program mediacije koristil 

učencem tudi pri razvoju celostne osebnosti, kar opisujejo kot večjo samozavest in boljšo 

samopodobo. Trening mediacije torej ne pomaga le pri razvijanju interpersonalnih – 

medosebnih veščin, ampak tudi pri razvoju intrapersonalnih – znotrajosebnih veščin. Pri 

učencih je opaziti, da se bolje vţivljajo v druge, da znajo pogledati na spor z različnih zornih 

kotov in da dejansko uporabljajo pridobljene komunikacijske veščine. Ali imajo le-te bolje 

razvite od ostalih učencev, iz te raziskave ne moremo z gotovostjo trditi, lahko pa 

povzamemo izsledke intervjujev, da so učenci, vključeni v program mediacije, napredovali v 

primerjavi s samimi seboj. Obenem ugotavljajo, da učenci prej premislijo, preden se odločijo 

za vstop v spor ter da premislijo tudi o načinih spopadanja s konfliktom, pri čemer razvijajo 

veščine odločanja. Te ugotovitve lahko primerjamo s podatki iz različne literature, po kateri 

učenci, vključeni v program mediacije, v primerjavi s svojimi sovrstniki bolje razvijajo 

veščine odločanja ter kaţejo več znanja in veščin s področja konstruktivnega reševanja 

konfliktov (Korn, 1994 v Jones, 2004; Nance 1996 v Jones, 2004; Winston, 1997 v Jones, 

2004; Hill, 1996, v Kolan, 1999). Starši intervjuvanci pa ugotavljajo tudi, da mediacija pri 

njihovih otrocih vrstniških mediatorjih spodbuja tudi samozavest, kar se prav tako sklada z 
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ugotovitvami številnih avtorjev, in sicer, da ima mediacija pozitiven vpliv na učence, ki so 

aktivno vključeni v program mediacije v šoli (Cohen, 2005; Deutsch, 1992 v Kolan, 1999, 

Khattri, 1991 v Kolan, 1999; Zhang, 1992 v Kolan, 1999). 

Skupne ugotovitve na podlagi raziskave so, da učenci, vključeni v program mediacije v šoli, 

napredujejo pri svojih komunikacijskih veščinah s področja konstruktivnega reševanja 

konfliktov, da se manj zapletajo v konflikte, da znajo uporabljati tehnike mediacije, da 

razvijajo veščine samoregulacije in da svoje znanje prenašajo tudi v druge kontekste poleg 

šolskega. Ne moremo pa iz raziskave zaključiti, ali program mediacije tudi v tej šoli vpliva na 

izboljšanje učnega uspeha in razvijanje bolj pozitivnega odnosa do šole, kar so sicer 

ugotovitve raziskave  Does it Work? The Case for CRE in Our Nation's School, Jones in 

Kmitta (2000), ki je zajemala vpliv programa mediacije predvsem na učence, učitelje in 

šolsko klimo. Prav tako iz te raziskave ne moremo zaključiti, ali program mediacije v 

raziskovani šoli pomaga razvijati socialne veščine tudi pri drugih učencih, ki niso neposredno 

vključeni v program šolske/vrstniške mediacije. Zato ne moremo potrditi raziskave Zucca-

Brown (1997, v Jones, 2004), ki ugotavlja, da ni zaznati bistvene razlike v socialnih veščinah 

med učenci mediatorji in tistimi, ki to niso, ne raziskave Epstein (1996, v Jones, 2004), ki 

ugotavlja ravno nasprotno, in sicer da učenci mediatorji kaţejo bolj razvite socialne veščine 

kot učenci, ki niso mediatorji. Obe raziskavi sta zanimivi zato, ker sta opravljeni z enako 

metodologijo. Kot povzetek naše raziskave lahko trdimo, da vse skupine intervjuvancev 

opaţajo pomembne pozitivne posledice programa mediacije v šoli, bi se pa bilo smiselno 

usmeriti tudi v bolj poglobljeno raziskovanje in delo na področju širjenja mediacije med čim 

širšo populacijo učencev, da bi lahko spremljali, koliko se pozitivne posledice mediacije 

odraţajo tudi pri njih.  

S poskusno teorijo o pozitivnem vplivu na učence vrstniške mediatorje v celoti odgovarjamo 

na raziskovalno vprašanje o učinkih mediacije na vrstniške mediatorje in učence, udeleţene v 

mediaciji, ter na vprašanje o tem, kako sprejemajo program mediacije starši učencev 

vrstniških mediatorjev. 
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7.5.4 Poskusna teorija o spremembah v šoli po uvedbi mediacije 

Po različnih raziskavah s področja mediacije v šoli lahko ugotovimo, da se s šolsko/vrstniško 

mediacijo v šoli zmanjša nasilje, zmanjša se število vzgojnih ukrepov, izboljša se šolska 

klima ter odnosi med učenci in učitelji, hkrati pa učiteljem ostane več časa za poučevanje. 

Poleg tega program mediacije preraste šolske okvirje in ugodno vpliva tudi na širšo skupnost 

(Haft in Weiss, 1998). Vse tri skupine intervjuvancev prihajajo do podobnih ugotovitev. Na 

prvem mestu izpostavljajo boljše medosebne odnose, kar poimenujejo z »nova kultura 

odnosov«. Pri vseh intervjujih je opazna ugotovitev, da se je zmanjšalo nasilje, da je manj 

prepirov in sporov, da so učenci postali bolj dojemljivi drug za drugega, da so bolj empatični 

in da so se na splošno zmanjšale disciplinske teţave. Še posebej je poudarjeno, da se je po 

uvedbi mediacije zmanjšalo število manjših sporov, ki potem pripeljejo do resnejših 

konfliktov. Po tem lahko sklepamo, da je uspelo na šoli mediacijo vpeljati tudi kot 

preventivno dejavnost oz. kot proaktivno naravnan vzgojni pristop, s katerim je šolskim in 

vrstniškim mediatorjem uspelo pomagati pri izboljšanju šolske klime. Tudi sicer se mediacija 

v šoli omenja kot vzgojni pristop, s katerim se podpira sodelovanje in občutek za pravičnost, 

obenem pa otroci razvijajo skrb za druge ter bolje razumejo različnost med posamezniki 

(Cohen, 2005). Intervjuvanci se strinjajo v točki, da program mediacije na njihovi šoli 

prerašča delo z individualnimi učenci in se pozna vpliv mediacije na celotnem šolskem 

okolju, ki se razvija v smeri nenasilne komunikacije. Prav tako intervjuvanci izkazujejo, da se 

je spremenil odnos do konfliktov, ki ne predstavljajo več groţnje, ampak so dokaj 

normalizirani, sprejeti kot nekaj naravnega, kar je del našega ţivljenja, in so tukaj zato, da se 

jih konstruktivno razrešuje. Ravno ta t. i. normalizacija konflikta je en izmed bistvenih ciljev 

mediacije. Učenci so v šoli pogosto bolj navajeni na vzpostavljanje discipline in t. i. 

disciplinske razgovore. Pri mediaciji pa imajo priloţnost, da skupaj s svojimi vrstniki iščejo 

rešitve za nastale spore in teţave, s čimer prevzemajo odgovornost za svoje teţave na svoja 

ramena, kadar je to v njihovi moči (Prgić, 2010). 

Ena izmed raziskav s področja šolske/vrstniške mediacije, primerjalna študija The 

Comprehensive Peer Mediation Evaluation Project, katere povzetke je objavila Jones (1999–

2000), zajema podatke o tem, da šolska/vrstniška mediacija pomaga pri razvijanju socialnih 

veščin in veščin konstruktivnega reševanja konfliktov pri otrocih vseh starosti ter tudi pri 

otrocih, ki niso bili deleţni treninga iz mediacije. Pri tem največ pridobijo učenci, ki so šli 

skozi usposabljanje. Tega intervjuvanci v celoti neposredno ne potrjujejo, se pa v odgovorih 
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osredotočajo predvsem na usposobljene učence in ker izpostavljajo, kako nekateri drugi 

učenci preprosto niso dovolj zreli za mediacijo, lahko sklepamo, da se njihove ugotovitve 

skladajo s prej omenjeno raziskavo, in sicer da so tudi v raziskovani šoli največje spremembe 

opazne ravno pri učencih, ki so šli sami skozi usposabljanje. To je tudi znak, da mediacija na 

tej šoli še ne ţivi kot celosten trening socialnih veščin, ki bi ga bili deleţni vsi učenci.  

Omenjena študija ugotavlja tudi, da bi naj šolska/vrstniška mediacija opazno in pozitivno 

vplivala tudi na učitelje in drugo osebje v šoli, kar intervjuvanci sicer opazijo, vendar ne v 

tolikšni meri kot pri učencih. Intervjuvanci se strinjajo v razmišljanju, da je program 

mediacije v šoli največ prinesel ravno učencem vrstniškim mediatorjem, medtem ko 

sprememb na ravni kolektiva ne izpostavljajo v tolikšni meri. Če upoštevamo priporočila 

različnih avtorjev (Cohen, 2005; Kaplan, 2009; Iršič, 2010), da bi morala za uspešno izvajanje 

mediacije biti dobro seznanjena celotna šola, potem v raziskovani šoli kljub navedbam staršev  

intervjuvancev, da so bili dobro obveščeni o mediaciji v šoli, ne moremo z gotovostjo trditi, 

da je bilo to informiranje tudi v odnosu do drugih učiteljev dovolj dobro predvsem na način, 

da bi v celoti razumeli namen mediacije ter kaj vse lahko prinese šoli ob upoštevanju tega, da 

jo je potrebno celostno in strokovno uvajati ter izvajati. Vse to prispeva k trditvi, da se tudi v 

tem skriva razlog, zakaj mediacije intervjuvanci ne izpostavljajo kot oblike celovitega 

treninga socialnih veščin za vse učence, ampak predvsem kot metodo za razreševanje 

konfliktov, kar je tudi osnovno poslanstvo mediacije v šoli. 

Jones (2004) navaja, da dober program mediacije v šoli lahko dvigne tudi učne doseţke, 

učiteljem pa pomaga pri laţjem in boljšem izvajanju pouka. Čeprav učenci intervjuvanci 

omenjajo, da so spremenili tudi odnos do učiteljev in jih po usposabljanju iz mediacije bolje 

razumejo, pa nobena od treh skupin intervjuvancev ne izkazuje, da je imel program mediacije 

pozitiven vpliv tudi na učne doseţke, zato tega ne moremo ne potrditi ne ovreči.   

Različne raziskave (Korn, 1994 v Jones, 2004; Nance 1996 v Jones, 2004; Winston, 1997 v 

Jones, 2004) kaţejo ob vseh prednostih tudi pozitiven vpliv na učence s posebnimi potrebami. 

Tega nobena od treh skupin intervjuvancev ne omenja in ne potrjuje, za kar je razlog 

zagotovo tudi ta, da so izvajali mediacijo predvsem z oţjo skupino učencev, medtem ko 

ostalim, predvsem pa učencem, ki imajo različne vedenjske teţave, ni bila dovolj dostopna v 

smislu usposabljanja za mediatorja ali pa v smislu učenja veščin konstruktivnega reševanja 

konfliktov. To lahko sklepamo iz mnenj, ki se ujemajo med vsemi tremi skupinami 
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intervjuvancev, in sicer da določeni učenci ne jemljejo mediacije dovolj resno, kar predstavlja 

določeno oviro za program mediacije v šoli. 

Poskusna teorija o spremebah v šoli odgovarja tudi na raziskovalni vprašanji o vplivu 

mediacije na šolsko klimo in o prednostih mediacije, ki se kaţejo v praksi. 

 

7.5.5 Poskusna teorija o predlogih za spremembe programa na šoli 

Kolan (1999) govori o tem, da je uvajanje šolske/vrstniške mediacije v šolah korak pred 

raziskavami in evalvacijami teh programov. Praksa mediacije v šolah se razvija hitreje, kot bi 

raziskave uspele slediti. Tako po Kolan (1999) manjka raziskav o dolgoročnem vplivu 

mediacije v šoli, in sicer predvsem s področja vpliva usposabljanja vrstniške mediacije na 

učence vrstniške mediatorje, vpliva mediacijskih pogovorov oz. izvajanja mediacije na 

učence, ki so udeleţeni v sporu, in stabilnost programa mediacije v šoli v nekem daljšem 

obodbju. Tudi drugi avtorji (Cohen, 2005) poudarjajo, kako pomembno bi bilo izvesti več 

raziskav s področja mediacije v šoli, saj tovrstnih raziskav manjka. En razlog je, da so ti 

programi dokaj novi, drugi pa, da program sčasoma izzveni, če niso vanj vključeni vsi 

uporabniki šole. Kaplan (2009) pri tem poudarja tudi pomen koordinatorja vrstniške 

mediacije, ki naj bi poleg ostalega dela, kot je usposabljanje učencev ali koordiniranje 

mediacije, poskrbel tudi za to, da z vrstniškimi mediatorji izvaja redne supervizije. Prav tako 

bi naj po vsaki mediaciji shranil pisne dogovore, ki bi mu bili v pomoč pri evalvaciji 

programa mediacije v šoli. Učitelji in učenci intervjuvanci si delijo mnenje, da je ustrezna 

evalvacija programa mediacije v šoli in dolgoročno spremljanje le-tega izjemnega pomena za 

to, da se mediacija ne samo razvija, ampak tudi obstane v šoli. Po njihovem mnenju je to ena 

večjih slabosti programa mediacije v šoli in si oboji ţelijo več evalvacij ter spremljav samega 

programa. Za dolgoročni razvoj mediacije v šoli je vsekakor potrebno izvajati redne 

spremljave, s katerimi se ne meri samo uspešnost mediacije, kar se tiče sklenjenih dogovorov, 

ampak tudi potek mediacije, način izvajanja le-te, število morebitnih vzgojnih ukrepov pred in 

po uvedbi mediacije in ne nazadnje tudi spremembe pri osebnostnem razvoju učencev, 

vključenih v program mediacije. To je še toliko bolj pomembno, ker uvajanje mediacije v šoli 

poteka po fazah (Cohen, 2005), kar zahteva določen čas. Da se bi izognili nerealnim 

pričakovanjem ob uvajanju mediacije v šoli in da bi dosegli pričakovan učinek, pa je zopet 

potrebno izvajati redna srečanja med koordinatorji in učenci vrstniškimi mediatorji ter 
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ustrezne evalvacije programa. Vse skupine intervjuvancev poudarjajo, da mora biti delo 

kontinuirano in naj se ne konča po usposabljanju tako vrstniških kot šolskih mediatorjev 

Na to se navezujejo tudi predlogi vseh treh skupin intervjuvancev, da bi bilo pomembno 

seznaniti z mediacijo čim več učiteljev in učencev v šoli. Ker gre preprosto za to, da je to 

delo, ki je zelo obseţno, se mediacija lahko v šoli obdrţi na daljše časovno obdobje, če deluje 

v šoli večje število koordinatorjev šolske/vrstniške mediacije. Prvi razlog se skriva v tem, da 

je pomembno informirati vse uporabnike šole, da je mediacija na šoli vpeljana zato, da jim 

sluţi, zato ker s tem utrjujemo zaupanje do programa. Drugi razlog je, da uporabniki šole 

poznajo podatke o številu izvedenih mediacij in učinku le-teh, kar spet pripelje do ustrezne 

evalvacije programa mediacije v šoli. Tretji razlog pa je, da je manjše število ali celo en sam 

koordinator mediacije v šoli slabše zagotovilo, da se lahko mediacija obdrţi, saj je v primeru 

kakršnihkoli teţav, ki bi jih lahko imel koordinator (zdravstvene teţave, nove delovne 

obveznosti idr.), program mediacije ogroţen. Prav tako je pomembno seznaniti z mediacijo 

čim več uporabnikov šole, še bolje je, če se usposabljajo na tem področju, zato da se poveča 

sprejemanje mediacije. Simsa (2001, v Plemenitaš, 2006) navaja, da so lahko velika ovira za 

mediacijo v šoli učitelji z odklonilnim odnosom do mediacije, ki  lahko zavračajo vsako 

podporo ali sodelovanje. Če vemo, da so ravno učitelji tisti, ki v večini primerov napotijo 

učence na mediacijo, je zelo jasno, kako pomembna je njihova podpora, za katero pa je 

predpogoj poznavanje mediacije. Obenem je ovira tudi, če je v program mediacije vključenih 

malo učencev. Cohen (2005) navaja, da so največji oglaševalci mediacije v šoli ravno 

vrstniški mediatorji, zato je pomembno, da jih je dovolj veliko število in da obenem redno 

izvajajo mediacije, kar pa je spet odvisno od tega, kako pogosto učitelji omogočajo ostalim 

učencem udeleţbo na mediaciji. Mnenja vseh treh skupin intervjuvancev kaţejo na to, da bo 

program mediacije v šoli uspešen le, ko ga sprejme celotna šola, vključno s tehničnim 

osebjem, za kar pa je potrebna čim večja informiranost in ustrezno izobraţevanje. Te 

ugotovitve se skladajo z ugotovitvami (Murray, 2003), da učenci sprejmejo mediacijo, ko 

imajo dober zgled med ostalimi uporabniki šole, in da je program šolske/vrstniške mediacije 

uspešen, ko ga sprejme celotna šola. Starši intervjuvanci gredo še korak dlje in predlagajo, da 

bi morali program mediacije zdruţiti s politiko šole nasploh. Zagotovo je tudi to bistven korak 

naprej v sprejemanju, uvajanju in izvajanju mediacije v šoli. Kot potrditev temu lahko 

navedemo ugotovitev (Lawrence, 2000), da bi morali konstruktivno reševanje konfliktov ter 

mediacijo zdruţiti s šolskimi programi in nasploh s politiko šole, če bi ţeleli zagotoviti 

dolgoročno uspešnost programa šolske/vrstniške mediacije . 
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Najpomembnejša ugotovitev pa je, da se učitelji, učenci in starši ujemajo v svojih mnenjih pri 

tem, da bi morali biti v program mediacije vključeni učenci, ki so dovolj zreli in z dovolj 

razvitimi socialnimi veščinami. Literatura s področja šolske/vrstniške mediacije sicer navaja, 

da so lahko velika ovira za kvalitetno izvajanje mediacije v šoli premalo usposobljeni učitelji 

in učenci (Cohen, 2005). Vendar vse tri skupine intervjuvancev niso izpostavljale tega, ampak 

so izpostavljali učence, ki se vedejo moteče, ki ne jemljejo dovolj resno mediacije ipd. 

Intervjuvanci poudarjajo, da je pri izbiri vrstniških mediatorjev potrebno paziti na socialno 

zrelost zaradi laţjega kasnejšega dela. Navedba se sicer ujema s priporočili za uvajanje 

mediacije (Cohen, 2005), ki je da se v program vključijo učenci, ki so dovolj socialno zreli, ki 

imajo razvite socialne veščine in se dobro razumejo s svojimi sošolci. Vendar pa je ob tem v 

nasprotju s priporočili, da se ob teh učencih daje čim več priloţnosti tudi učencem, ki se sami 

zapletajo v spore, ki morebiti nimajo tako dobro razvitih socialnih veščin kot ostali učenci, 

tudi ne tako dobrega uspeha ipd. Namen tega je, da mediacija postane preventivna in 

proaktivna vzgojna metoda, ki omogoča poglobljeno razvijanje socialnih veščin vsem 

skupinam učencev. Iz intervjujev je razbrati, da tako učitelji kot starši in učenci mediacije še 

niso ponotranjili na ta način in je še ne vidijo kot širok program učenja socialnih veščin, 

ampak še zmeraj predvsem kot metodo, s katero se rešuje konflikte, ko do njih pride. Čeprav 

je, kakor je razbrati iz intervjujev, šola v program mediacije vključila tudi učence, ki 

predstavljajo populacijo, s katero je bolj zahtevno delati, tako učitelji kot učenci in starši še 

niso ponotranjili dovolj dobro, da je v program mediacije potrebno vključevati tudi tovrstne 

učence. Na dolgi rok lahko to privede do tega, da šolska/vrstniška mediacija izgubi pomen 

celostnega treninga socialnih veščin v šoli, ampak postane le metoda za razreševanje 

konfliktov oz. vzgojni pristop ali celo ukrep. Pri tem je potrebno imeti v mislih, da takoj ko 

začne mediacija postajati podobna drugim disciplinskim ukrepom, njena vrednost upade in s 

tem je v celoti ogroţena. Če se začne mediacija izvajati kot disciplinski ukrep (Cohen, 2005), 

mediacijo pa izvaja »privilegirana« skupina učencev, dobi mediacija stigmo, ki dela škodo 

uvajanju ter izvajanju le-te, ostali učenci pa izgubljajo zaupanje vanjo. Morebitno 

izključevanje učencev, ki sami nimajo tako razvitih socialnih veščin, dobrega uspeha ipd. kot 

ostali, bi pomenilo prvi resen korak k ustavljanju programa mediacije v šoli.  

S poskusno teorio o predlogih za spremembe programa v šoli smo odgovorili na raziskovalno 

vprašanje o ovirah pri izvajanju vrstniške mediacije, ki se pojavljajo v praksi. 
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8 ZAKLJUČEK 

Projekt vrstniške mediacije v OŠ Rečica ob Savinji je pokazal številne pozitivne učinke tako v 

odnosu med vrstniki kot med učenci in učitelji, ob čemer je bil zaznan tudi pozitiven vpliv na 

šolo kot celoto. Namen empiričnega dela magistrske naloge, ki je bil preverjanje in evalvacija 

uvajanja ter izvajanja vrstniške mediacije v OŠ Rečica ob Savinji z namenom, da bi ugotovili, 

v kolikšni meri in kako se načela vrstniške mediacije uresničujejo v praksi, je bil doseţen.  

Poleg pozitivnih rezultatov vpliva mediacije na šolo kot celoto in na učitelje ter učence smo 

ugotovili, da se pozitivne posledice mediacije v šoli širijo tudi izven šole preko učencev 

vrstniških mediatorjev v domače okolje. Ob tem so se pokazale tudi nekatere pomanjkljivosti 

programa, ki jih lahko strnemo v tri sklope: 

 uporaba mediacije večinoma na ravni pospeševalne/facilitativne mediacije, katere 

najpomebnejši cilj je doseganje dogovora in je manj usmerjena na preoblikovanje samega 

odnosa, kot je to značilno za preoblikovalno/transformativno mediacijo; 

 razumevanje oz. nerazumevanje mediacije kot širšega programa treninga socialnih veščin, 

ki vključuje vse učence ne glede na to, kako imajo ali nimajo razvite socialne veščine; 

 potreba po dolgoročni spremljavi in kvalitetni evalvaciji programa šolske/vrstniške 

mediacije. 

Z raziskavo smo po eni strani potrdili velik del znanih raziskav, ki so bile opravljene v tujini, 

po drugi strani pa se v odnosu do nekaterih raziskav, ki so zajemale raziskovanje vpliva 

mediacije na učne doseţke ter na učence s posebnimi potrebami, nismo mogli opredeliti ter so 

to predlogi za nadaljnje raziskovanje. 

Magistrsko delo je podalo pogled na vrstniško mediacijo tako s teoretičnega vidika kot z 

empiričnega. Na podlagi sinteze vseh spoznanj lahko povemo, da je vrstniška mediacija  

projekt, ki v OŠ Rečica ob Savinji poteka v skladu z vsemi zahtevami tega programa in je 

prinesel veliko pozitivnih učinkov vsem uporabnikom in tudi ostalim, ki so udeleţeni v 

učnem procesu. Tudi s strani staršev je bil projekt zelo dobro sprejet in ocenjen. Evalvacija 

mediacije v OŠ Rečica ob Savinji kaţe na to, da je model, po katerem deluje ta šola, uporaben 

in učinkovit, ima pa nekaj slabosti, ki jih je potrebno še odpraviti. Prav tako je temeljno 

spoznanje tudi to, da trenutni program mediacije v šoli Rečica ob Savinji ne vpliva bistveno 

na izboljšanje učnih doseţkov ali na disciplino pri pouku oz. tega iz raziskave ne moremo 
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potrditi, zato je to zagotovo področje, ki ga je smiselno še posebej raziskati ter obenem 

progam mediacije zastaviti še bolj ambiciozno, morda v skladu s programi, po katerih so ti 

rezultati bili doseţeni in so zajeti v raziskavah, ki smo jih navedli tudi v tej nalogi. 

Uporabnost raziskave je tako zagotovo predvsem v tem, da se lahko s poznavanjem prednosti 

in slabosti pri uvajanju ter izvajanju šolske/vrstniške mediacije razvije vrsta dobrih strategij za 

vpeljavo ali nadgradnjo tovrstnih programov na drugih šolah. Povezava te raziskave z 

raziskavami mediacije v tujih okoljih lahko prinese občutno olajšanje pri uvajanju mediacije 

na drugih šolah. Po eni strani lahko šole črpajo iz dobre prakse, kar zajema način 

usposabljanja, način izvajanja mediacije ter s tem povezane prednosti in prenos pridobljenih 

veščin v okolje izven šole, po drugi strani pa lahko druge šole na podlagi teh rezultatov 

usmerijo več pozornosti v vključevanje večjega števila učiteljev in učencev v program 

šolske/vrstniške mediacije ter pazijo na to, da ne bi izključevale iz programa učencev z manj 

razvitimi socialnimi veščinami ali slabšim uspehom. Ena največjih uporabnosti te raziskave je 

ravno to svarilo, da učencev ne bi smeli izključevati iz programa mediacije, ampak mora to 

biti dejavnost, ki vključuje. V nasprotem primeru se lahko mediacija prelevi v postopek, ki ga 

lahko učenci doţivljajo kot disciplinskega, s čimer se namen mediacije izgubi ter program 

odmre, o čemer piše tudi Cohen (2005). Ob vseh pozitivnih rezultatih, ki jih prinaša mediacija 

v šoli, je vsem drugim šolam raziskava lahko v pomoč pri razmisleku, kako mediacijo v šoli 

uporabiti za podporo izobraţevalnemu procesu oz. kako poleg vzgojnih pozitivnih posledic 

mediacije program zastaviti tako, da bo imel pozitivne posledice tudi na izobraţevalni proces. 

Če raziskava Does it Work? The Case for CRE in Our Nation's School, Jones in Kmitta 

(2000), ki jo povzema Jones (2004), prinaša ugotovitve, da šolska/vrstniška mediacija 

pozitivno vpliva tudi na učne doseţke učencev, tega z našo raziskavo ne moremo z gotovostjo 

trditi. S pomočjo izsledkov te raziskave je moţno drugim šolam usmeriti več energije v samo 

evalvacijo in spremljavo programa ter širjenje programa med čim več uporabnikov šole, da bi 

še bolj pozitivno vplivali na šolsko klimo ter tudi na odnos do šole in učne doseţke učencev.  

Ob navedenem se je potrebno zavedati, da ima raziskava tudi svoje omejitve. Osnovna šola, 

na kateri so bili zbrani podatki, sodi namreč med manjše slovenske šole s pribliţno 200 

učenci. Čeprav je po delovanju podobna drugim slovenskim šolam, pa ne moremo z 

gotovostjo trditi, da se program mediacije prav tako sklada s programi mediacije na drugih 

slovenskih šolah, zato podatkov ne moremo neposredno posplošiti na vse ostale šole. Se pa 

pridobljeni podatki večinoma skladajo z literaturo s področja mediacije v šoli in zato lahko 

sklepamo, da bi se ujemali tudi z drugimi osnovnimi šolami pod pogojem, da te šole izvajajo 
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podoben program mediacije, kot je na raziskovani osnovni šoli. Ker pridobljeni rezultati ne 

odstopajo od nekaterih tujih raziskav, menimo, da je pridobljene podatke moţno uporabiti 

tudi na drugih šolah, predvsem v smislu iztočnic za dobro uvajanje ter izvajanje 

šolske/vrstniške mediacije. 

Za konec ţelimo poudariti, da je poleg raziskav s področja vpliva treninga na vrstniške 

mediatorje potrebno za dober program mediacije v šoli raziskovati tudi stanovitnost programa 

vrstniške mediacije v daljšem obdobju. Tudi v Sloveniji manjka tovrstnih spremljav in 

raziskav, zato je zagotovo smiselno raziskati, kako se mediacija obrţi in izvaja dolgoročno v 

slovenskih šolah. V pričujoči raziskavi smo ugotavljali, da večje kot je število usposobljenih 

učiteljev in učencev na posamezni šoli, večja je verjetnost, da se bo program obdrţal na dolgi 

rok, vendar tega ne moremo z gotovostjo trditi brez ustreznih raziskav, ki bi ugotavljale še 

druge dejavnike, ki vplivajo na dolgoročno uspešnost programa šolske/vrstniške mediacije. 

Ob tem je zagotovo smiselno uvesti raziskave, ki bi primerjale stanje na šolah pred in po 

uvedbi mediacije na način, kjer se bi merila šolska klima, število izrečenih vzgojnih ukrepov, 

stopnja nasilja, kraj, odnosov med učitelji in učenci, število pretepov, stopnja verbalnega 

nasilja ipd. Ob tem velja omeniti, da v zadnjem času predstavlja povsem novo polje za 

raziskavo, ki je slabo pokrito tudi v tujini, koliko lahko mediacija v šoli vpliva preventivno na 

stopnjo spletnega nasilja oz. sodelovanje učencev, ki so vključeni v program mediacije v šoli, 

v nasilju, ki se širi po spletu. Ker se veliko konfliktov, ki jih mediatorji pomagajo reševati v 

šoli, zgodi tako, da se iz spleta selijo v fizičen svet, je zagotovo vredno razmisleka, kolikšen 

vpliv bi lahko imela mediacija kot proaktivna in preventivna vzgojna dejavnost pri 

preprečevanju spletnega nasilja med učenci. 

Nekatere tuje raziskave ugotavljajo, da ima mediacija pozitiven vpliv tudi na učne doseţke 

(Jones, 2004) ter pozitivno vpliva tudi na učence s posebnimi potrebami (Korn, 1994 v Jones, 

2004; Nance 1996 v Jones, 2004; Winston, 1997 v Jones, 2004). Zagotovo sta obe področji 

vredni bolj poglobljene in temeljite raziskave tudi v Sloveniji, kjer se po eni strani iščejo 

rešitve, kako izboljšati učne doseţke učencev, po drugi strani pa šole iščejo načine, kako čim 

bolje zagotavljati dobre pogoje za delo z učenci s posebnimi potrebami. Tako je zagotovo 

smer raziskovanja smiselno zastaviti tudi v to, kako se mediacija v šolah uporablja tudi kot 

celosten trening socialnih veščin, v katerega so vključeni vsi učenci ne glede na to, koliko 

imajo razvite socialne veščine.   
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10 PRILOGE 

Priloga 1: Intervju s starši učencev vrstniških mediatorjev (kodiranje) 

Priloga 2: Intervju z učenci vrstniškimi mediatorji (kodiranje) 

Priloga 3: Intervju z učitelji šolskimi mediatorji (kodiranje) 

 



 

 

Priloga 1: 

Intervju 1 z učitelji šolskimi mediatorji (kodiranje) 

 Enote kodiranja Kode 2. reda Kategorije 

1. 
sem izpeljala, mislim, da 7 

pogovorov 
Formalni pogovori 

Št. izvedenih mediacijskih 

pogovorov 

2. 

sem koordinirala pogovore 

med vrstniškimi mediatorji, 

teh pa je bilo okrog 20 

Koordinirani pogovori 
Št. izvedenih mediacijskih 

pogovorov 

3. 

Ko je prišlo do nekega 

konflikta, sem učenca najprej 

vprašala, če ţelita spor rešiti 

Pridobiti privoljenje sprtih 

strani 
Ravnanje pred mediacijo  

4. 
Potem sem jima predstavila 

pravila mediacije,  
Predstavitev pravil 

Potek mediacijskega  

pogovora 

5. 

nato sem jima dala pogodbo, 

ki sta jo podpisala in se 

seznanila s to pogodbo in 

potem sem začela voditi 

pogovor. 

Pogodba 
Potek mediacijskega  

pogovora 

6. 
Najprej sem dala besedo 

enemu, nato drugemu. 
Beseda mediantoma 

Potek mediacijskega  

pogovora 

7. 
Ko sta povedala, kakšen je 

problem 
Raziskovanje problema 

Potek mediacijskega  

pogovora 

8. 
smo začeli raziskovati 

čustva; kako sta se počutila. 
Čustva 

Potek mediacijskega  

pogovora 

9. 

In ko sta povedala vsak svojo 

plat zgodbe, ko sta odkrila, 

kako se počutita, smo prišli 

do tega, kako skupaj poiskati 

rešitev. 

Rešitev 
Potek mediacijskega  

pogovora 

10. 

Pri nekaterih smo dokaj hitro 

prišli do rešitve, kjer sta se 

učenca strinjala. 

Podpis strinjanja z rešitvijo 
Potek mediacijskega  

pogovora 

11. 

Pridobljeno znanje lahko 

uporabljam v osebnem in 

poklicnem ţivljenju. 

uporaba v osebnem in 

poklicnem ţivljenju 

Pozitivne posledice 

usposabljanja 

12. 

V osebnem in poklicnem 

ţivljenju imam sedaj 

nekoliko drugačen pogled na 

spore in jih tudi lahko 

drugače rešujem. 

uporaba v osebnem in 

poklicnem ţivljenju 

Pozitivne posledice 

usposabljanja 

13. 

Ko se znajdem v konfliktu 

večinoma  reagiram zelo 

čustveno in sem močno 

prizadeta se nato umaknem 

ali pa se branim, 

Odziv z umikom ali obrambo 
Ravnanje v konfliktu pred 

usposabljanjem 



 

 

14. 

po usposabljanju pa sem 

konflikte začela jemati manj 

osebno in moja reakcija se je 

spremenila, pri konfliktih 

sem začela uporabljati jaz 

sporočila in preden 

odreagiram se prepričam če 

sogovornika prav razumem. 

Nadzor čustev in preverjanje 

razumevanja 

Ravnanje v konfliktu po 

usposabljanju 

 

15. 

Znanje pa lahko uporabim 

tudi pri svojem poklicu v 

razredu in vsakodnevnem 

stiku z učenci. 

Uporaba znanja v razredu in 

v neformalnih stikih 

Pozitivne posledice 

usposabljanja 

16. 

Na šoli je prišlo do bistvenih 

sprememb vendar ne v takšni 

meri pri učiteljih kot pri 

učencih. 

Večji vpliv na učence kot na 

učitelje 

Doprinos programa na ravni 

kolektiva 

17. 

Na ravni kolektiva je stekla 

nekoliko bolj sproščena 

komunikacija in več je bilo 

medsebojnega sodelovanja 

Boljša komunikacija v 

kolektivu 

Doprinos programa na ravni 

kolektiva 

18. 

Na ravni učencev je program 

pripomogel k boljšemu 

medsebojnemu razumevanju 

ter učenci se nekako bolje 

vţivljajo drug v drugega niso 

več tako ravnodušni v 

medosebnih odnosih 

Pozitivna šolska klima in 

medsebojni odnosi 

Doprinos programa na ravni 

učencev 

19. 

…bi pa priporočala, da se v 

program vnese poudarek po 

stalnem in nenehnem delu, 

naj se ne konča po 

usposabljanju. Obvezno bi 

morali imeti več spremljanja 

mediacije na šoli na dolgi 

rok. 

Spremljava in evalvacija 

programa 

Predlogi za spremembe 

programa 

20. 

Morda tudi to, da ni vseeno, 

kdo vodi mediacijo. Ne vem, 

če se lahko vključuje kar vse 

učence. 

Ustrezna izbira učencev. 
Predlogi za spremembe 

programa 

 

Intervju 2 z učitelji šolskimi mediatorji (kodiranje) 

 Enote kodiranja Kode Kategorije 

1. 

Po usposabljanju sem izpeljal 

pribliţno 6, 7 mediacijskih 

pogovorov 

Formalni pogovori 
Št. izvedenih mediacijskih 

pogovorov 

2. 

Najprej sem sprta učenca 

vprašal, če se ţelita 

pogovoriti o konfliktu, ki je 

nastal 

Pridobiti privoljenje sprtih 

strani 
Ravnanje pred mediacijo  

3. 
ju seznanim s pravili, če se 

strinjata, da sem jaz mediator 
Predstavitev pravil 

Potek mediacijskega  

pogovora 



 

 

4. 

Nato se začne. Najprej prvi 

predstavi teţavo, drugi 

posluša in nato skupaj 

skušata najti rešitev. 

Beseda mediantoma 
Potek mediacijskega  

pogovora 

5. 

Ponavadi pride kar hitro do 

rešitve in se reši jedro spora, 

tako, da se obe strani 

dogovorita kaj je bilo narobe 

in kako priti do rešitve 

Rešitev 
Potek mediacijskega  

pogovora 

6. 

Na usposabljanju smo 

definitivno dobili dovolj 

znanja za uspešno vodenje 

pogovorov oziroma 

mediacije. 

Usposabljanje dobro opremi 

mediatorje 

Pozitivne posledice 

usposabljanja 

7. 

Definitivno pa je to 

usposabljanje na meni pustilo 

pozitivne posledice. 

Usposabljanje se izkaţe kot 

koristno tudi v osebnih 

situacijah 

Pozitivne posledice 

usposabljanja 

8. 

Kot primer: pred časom me 

je sodelavka „napadla“, pa 

sem tudi sam „napadel“ 

nazaj. 

Napad Ravnanje v konfliktu 

9. 

Pri konfliktu pa včasih 

odreagiram tako, da pustim 

sogovorniku, da pove svoje 

mnenje, čustva in tako 

poskušam izvedeti, kaj se je 

v resnici dogajalo, vedno pa 

tudi ne. 

Pustim sogovorniku, da 

izrazi mnenje 
Ravnanje v konfliktu 

10. 

Velikokrat se zgodi, da se 

spomniš tehnik 

komunikacije, ki smo se jih 

naučili 

Drţim se načel dobre 

komunikacije 
Ravnanje v konfliktu 

11. 

Se mi pa zdi, da sem sedaj 

začel bolj aktivno poslušati 

kaj mi ljudje pripovedujejo 

Drţim se načel dobre 

komunikacije 
Ravnanje v konfliktu 

12. 

začel sem povzemati tudi v 

vsakodnevnih debatah, se 

pravi, da sem se naprej 

prepričal, da razumem, kaj 

mi je nekdo povedal. 

Drţim se načel dobre 

komunikacije 
Ravnanje v konfliktu 

13. 

Včasih enostavno prevladajo 

čustva in potem so tudi 

debate temu primerne. 

Prevladajo čustva 
Posledice ravnanja v 

konfliktu 

14. 
V vsakdanjem ţivljenju, 

doma, pri pogovorih,  
Doma pri pogovorih 

Koristnost pridobljenega 

znanja v osebnem ţivljenju 

15. Pri pouku. Pri pouku 
Koristnost pridobljenega 

znanja na poklicni poti 

16. 

Kot sem ţe dejal, nekateri so 

se bolj, drugi manj aktivno 

„vpeli“ v to, ampak se pozna, 

da je manj konfliktov in to 

pomeni seveda tudi boljše 

pogoje dela v šoli. 

Pogovori med kolegi 
Koristnost pridobljenega 

znanja na poklicni poti 



 

 

17. 
Nekateri so se pričeli 

obnašati drugače,  
Drugačno obnašanje 

Doprinos programa na ravni 

učencev 

18. 

začeli so opazovati ljudi 

okrog sebe in ne razmišljajo 

samo o sebi, upoštevajo 

mnenje drugih 

Upoštevajo mnenje drugih 
Doprinos programa na ravni 

učencev 

19. 

Na ravni kolektiva pa se pri 

tistih, ki so bili na 

usposabljanju pozna, tisti pa, 

ki niso bili se ne pozna 

toliko, čeprav so dokaj dobro 

seznanjeni s komunikacijsko 

tehniko, ki jim v nadaljnjem 

delu in ţivljenju lahko pride 

prav in mislim, da bi takšno 

usposabljanje koristilo čisto 

vsakemu učitelju. 

Neudeleţenci usposabljanja 

se ne drţijo komunikacijskih 

tehnik 

Doprinos programa na ravni 

kolektiva 

20. 
Mogoče edino pri izbiri 

mediatorjev.  

Vrstniški mediatorji morajo 

biti socialno zreli 

Predlogi za spremembe 

programa 

21. 

Letos so bili na usposabljanju 

učenci, ki so ţe na splošno v 

razredu dokaj nemirni in je 

bilo ţe kar nekaj „dela“ z 

njimi, kar se je pokazalo tudi 

na usposabljanju za vrstniške 

mediatorje. Dejansko niso 

bili dovolj resni, da bi bili pri 

stvari. 

Ustrezna izbira učencev 

Predlogi za spremembe 

programa 

 

Intervju 3 z učitelji šolskimi mediatorji (kodiranje) 

 Enote kodiranja Kode Kategorije 

1. 
Formalnih je bilo precej 

manj, mislim, da 4. 
Formalni pogovori 

Št. izvedenih mediacijskih 

pogovorov 

2. 
Okrog 30, formalnih in 

neformalnih.  

Neformalni 

pogovori 

Št. izvedenih mediacijskih 

pogovorov 

3. 

seveda še prej razloţiš 

pravila in kako bi naj 

pogovor potekal. 

Predstavitev pravil 
Potek mediacijskega  

pogovora 

4. 
se posvetiš vsakemu posebej, 

da izveš, v čem je teţava, 
Beseda mediantoma 

Potek mediacijskega  

pogovora 

5. 
potem pa z odprtimi 

vprašanji raziskuješ,  
Raziskovanje problema 

Potek mediacijskega  

pogovora 

6. 

Nato vsakega od udeleţencev 

vprašaš po čustvih, da se 

odpreta 

Čustva 
Potek mediacijskega  

pogovora 

7. na koncu pa sledi dogovor. Rešitev 
Potek mediacijskega  

pogovora 



 

 

8. 

Mislim, da sem dobil veliko 

znanja. Opazil sem, da se da 

veliko teţav rešiti na ta 

način, brez kakršnih koli 

drugih ukrepov. 

Usposabljanje dobro opremi 

mediatorje 

Pozitivne posledice 

usposabljanja 

9. 

Vprašam v čem je teţava, saj 

jaz verjetno vso stvar vidim 

drugače, da se vzrok reši. 

Mogoče sem prej gledal na 

vso stvar bolj s svojega 

zornega kota, kot pa z 

nasprotnega. 

Pustim sogovorniku, da 

izrazi mnenje 
Ravnanje v konfliktu 

10. V vsakdanjem ţivljenju Doma pri pogovorih 
Koristnost pridobljenega 

znanja v osebnem ţivljenju 

11. S partnerjem Pogovori s partnerjem 
Koristnost pridobljenega 

znanja v osebnem ţivljenju 

12. v pogovorih s prijatelji Pogovori s prijatelji 
Koristnost pridobljenega 

znanja v osebnem ţivljenju 

13. 
Da se poišče rešitev, ki 

ustreza obema.  

Poiščeš rešitev, ki ustreza 

obema 
Ravnanje v konfliktu 

14. 

Da so na določen način 

zadovoljene potrebe vseh 

udeleţencev. 

Zadovoljene potrebe vseh 

udeleţencev 
Ravnanje v konfliktu 

15. 

Mislim, da je manj 

konfliktov med učenci, da so 

ostale samo še malenkosti, 

kot so skrivanje predmetov 

in, da je manj resnih, celo 

fizičnih konfliktov.  

Manj konfliktov 
Doprinos programa na ravni 

učencev 

16. 
Mislim, da novo kulturo 

odnosov.  
Nova kultura odnosov 

Doprinos programa na ravni 

učencev 

17. 
Da tudi učenci vidijo, da so 

slišani, 
Vidijo, da so slišani 

Doprinos programa na ravni 

učencev 

18. 

da lahko povejo svoje 

občutke in jih ne zadrţujejo v 

sebi,  

Lahko izrazijo svoje občutke 
Doprinos programa na ravni 

učencev 

19. 
da so lahko odprti in imajo 

zaupanje. 
Večje zaupanje 

Doprinos programa na ravni 

učencev 

20. 

Kar se pa kolektiva tiče, pa 

mislim, da je še določeno 

nezaupanje tistih, ki še ne 

poznajo vpliva mediacije. 

Nezaupanje tistih, ki niso 

seznanjeni s programom 

Doprinos programa na ravni 

kolektiva 

21. 

Morda o tem, da je treba 

kasneje spremljati napredek. 

Da bi bilo treba ocenjevati, 

kako poteka mediacija v šoli. 

Redna spremljava in 

evalvacija programa 

Predlogi za spremembe 

programa 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 2: 

Intervju 1 z učenci vrstniškimi mediatorji (kodiranje) 

 Enote kodiranja Kode Kategorije 

1. 

… potem se učitelji-

mediatorji pogovorijo z nami 

vrstniškimi mediatorji, se 

usedemo in začnemo 

pogovor  na takšen način, da 

mediator vpraša par vprašanj. 

Pred začetkom pogovora 
Potek mediacijskega  

pogovora 

2. 

Primer: ali ste prostovoljno 

na tej mediaciji, potem jih je 

treba seznaniti s pravili. 

Obstaja 6 temeljnih pravil 

mediacije: moramo govoriti 

po pravici, brez dotikanja, 

prerivanja, pretepanja,  

Predstavitev pravil, 
Potek mediacijskega  

pogovora 

3. 

vse kar se pogovarjamo v 

mediacijski sobi je zaupno,  

Razen, če je vključen alkohol 

ali karkoli, kar bi lahko 

ogroţalo človeško ţivljenje. 

Pravilo zaupnosti 
Potek mediacijskega  

pogovora 

4. 

Potem se pa v bistvu začne 

mediacijski pogovor, na 

takšen način, da najprej pove 

prvi svojo zgodbo, … Potem 

še drugi pove svojo zgodbo. 

Medianta povesta vsak svojo 

zgodbo ali definiranje 

problema 

Potek mediacijskega  

pogovora 

5. 

mediator mora zgodbo 

povzeti, to pomeni, da 

obnovi, kar mu je mediant 

povedal in s tem mu tudi 

pokaţe, da ga je aktivno 

poslušal, da je pokazal 

zanimanje za povedano. 

Dobro poslušamo in 

povzemamo ter učimo 

povzemanja 

Potek mediacijskega  

pogovora 

6. 

Kot mediatorka pa moram 

vedno ostati nepristranska, 

kar pomeni, da ne stopim na 

nobeno stran. 

Ostanemo nepristranski 
Potek mediacijskega  

pogovora 

7. 

Potem se začne reševati. 

Mediator ju najprej vpraša 

kaj bi onadva storila, 

bistveno pa je to, da 

medianta prideta sama do 

rešitve 

Medianta najdeta rešitev, 
Potek mediacijskega  

pogovora 

8. 

Ko se sama znajdem v 

konfliktu, najprej povem 

svoja čustva, kako se sama 

počutim, 

Refleksija lastnih čustev in 

interesov 
Ravnanje v konfliktu 

9. 

nato vprašam sogovornika ali 

sogovornike kako se oni 

počutijo  

Preverjanje sogovornikovih 

čustev – empatija 
Ravnanje v konfliktu 



 

 

10. 

in potem rečem, kaj bi sedaj 

lahko naredili, da bi bilo 

boljše. 

Povabilo k iskanju rešitev Ravnanje v konfliktu 

11. 

… sem sama svoja 

mediatorka. To so nas tudi 

naučili na usposabljanju, 

kako biti sam svoj mediator. 

To pomeni, da v bistvu znaš 

pravilno reagirati v 

določenem konfliktu. 

Poskušam biti sam svoj 

mediator, 
Ravnanje v konfliktu 

12. 

Sicer sem edinka, ampak mi 

to koristi tudi pri bratrancih 

in sestričnah, pa tudi v 

glasbeni šoli. 

Prenos veščin v vsakdanjik 
Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

13. 
… drugače mi pa to znanje 

koristi tudi doma, v druţini. 

Prenos veščin v domače 

okolje 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

14. 

Moje pridobljeno znanje mi 

je ţe od začetka prišlo prav v 

razredu, ker smo imeli včasih 

teţave. 

Prenos veščin v razred 
Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

15. 

Sicer sem edinka, ampak mi 

to koristi tudi pri bratrancih 

in sestričnah, pa tudi v 

glasbeni šoli. 

Izboljšala sem odnose z 

drugimi ljudmi 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

16. 

Mislim, da bom sedaj, ko 

bom šla na srednjo šolo in 

potem na fakulteto in v 

sluţbi, ter, ko bom imela 

druţino ta program zelo 

koristil.  

Znanje, veliko izkušenj za 

naprej v ţivljenju 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

17. 

Tudi v sluţbi, kjer bom 

delala, mi lahko pride prav za 

to, če bom delala v kakem 

poklicu ki rabi pogovore. 

Lahko mi koristi pri poklicu 
Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

18. 

Opazila sem, da vsak človek 

drugače gleda in da ne 

morata imeti dva istega 

mnenja, zato mislim, da je to 

znanje, ki sem ga pridobila, 

koristno. 

Nov pogled na soljudi, da 

vsak vidi stvari drugače 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

19. 

Včasih sem jaz trdila svoje, 

starši svoje. Sedaj pa pač 

povem, da se ne počutim 

dobro in potem se na določen 

način pogovorimo o stvareh, 

o katerih smo se prej teţje. 

S starši se več pogovarjamo 

in manj prerekamo 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 



 

 

20. 

Naš razred sestavlja 12 

učencev in smo bili 

razdeljeni, nismo se 

razumeli, tudi sama sem 

imela nekaj teţav, ampak to 

še pred programom 

mediacije. Odkar pa je vmes 

mediacija smo postali kot 

celota. 

V razredu smo postali bolj 

povezani, kot nekakšna 

celota 

Spremembe na šoli  

21. 

Včasih je bilo na šoli več 

zbadanj, prepirov in tudi 

pretepov je bilo kar veliko. 

Ampak sem opazila, da se je 

v zadnjega pol leta, po 

programu mediacije 

spremenilo na bolje. Ni več 

toliko pretepanja, zbadanja. 

Ni več zbadanja, prerivanja 

in pretepanja  
Spremembe na šoli  

22. 

Včasih kakšnega učitelja 

nisem pravilno razumela, ker 

je imel svoj, določen pogled, 

sedaj pa, ko sem mediatorka 

tudi sama gledam drugače. 

Bolje razumem učitelje Spremembe na šoli  

23. 

Nekih sprememb ne bi 

predlagala, ker se mi zdi, da 

je vse skupaj dobro 

zastavljeno, bi pa mogoče 

omogočila čim več učencem  

to usposabljanje. Da bi se jih 

še več naučilo te vrline, ker 

sedaj ni bilo priloţnosti. 

Da bi se še več učencev 

usposobilo za vrstniške 

mediatorje 

Predlogi za spremembe 

programa 

 

Intervju 2 z učenci vrstniškimi mediatorji (kodiranje) 

 Enote kodiranja Kode Kategorije 

1. 
Najprej smo šli v 

mediacijsko sobo 
Pred začetkom pogovora 

Potek mediacijskega  

pogovora 

2. 
Najprej se pozdravi oba 

udeleţenca,  
Pozdrav mediantoma, 

Potek mediacijskega  

pogovora 

3. 
potem smo povedali pravila 

obema,  
Predstavitev pravil, 

Potek mediacijskega  

pogovora 

4. 

če se tudi oba strinjata, da je 

mediator pač tisti, ki je 

mediator, 

Vprašamo, če se strinjajo z 

mediatorji, 

Potek mediacijskega  

pogovora 

5. 
če se strinjata s tem, da ţelita 

rešiti spor. 

Vprašamo, če ţelita medianta 

rešiti spor, 

Potek mediacijskega  

pogovora 

6. vpraša, če se oba strinjata, 
Podpišeta, da se strinjata s 

pravili, 

Potek mediacijskega  

pogovora 

7. 

Potem vsak od udeleţencev 

pove svojo zgodbo, kako je 

on to videl. 

Medianta povesta vsak svojo 

zgodbo, 

Potek mediacijskega  

pogovora 



 

 

8. 

Potem pogledamo čustva 

kako sta se počutila, zato, da 

dobita predstavo, kako se je v 

tem sporu počutila nasprotna 

stran. 

Povprašamo po čustvih, 
Potek mediacijskega  

pogovora 

9. 
Potem še malo raziskujemo, 

če ni kaj jasno. 
Še raziskujemo problem, 

Potek mediacijskega  

pogovora 

10. 
Potem pa udeleţenca najdeta 

sama rešitev. 
Medianta najdeta rešitev, 

Potek mediacijskega  

pogovora 

11. 
In na koncu podpišeta 

pogodbo s to rešitvijo. 

Podpišeta pogodbo, da se 

strinjata z rešitvijo 

Potek mediacijskega  

pogovora 

12. 

Najprej se poskusim umiriti 

in se spomniti, kako bi to 

lahko rešil, kako se mirno 

pogovoriti.  

Se poskusim umiriti, se ne 

odzovem z napadom, 
Ravnanje v konfliktu 

13. 
Povem kaj jaz hočem in 

mislim,  

Pomislim, kaj jaz hočem, kaj 

čutim, 
Ravnanje v konfliktu 

14. 

nato vprašam drugega, kaj on 

hoče in misli, potem se pa 

pogovoriva z njim. 

Povprašam sogovornika, kaj 

on hoče, kaj čuti 
Ravnanje v konfliktu 

15. 

Zato sedaj ne začnem takoj 

obsojati, kar se mi je včasih 

dogajalo, preden sem šel na 

ta trening. 

Sprejemanje realnosti druge 

osebe 
Ravnanje v konfliktu 

16. 

Zdaj znam včasih tudi sam 

rešiti spor, če se jaz s kom 

skregam. 

Biti sam svoj mediator, Ravnanje v konfliktu 

17. 
Znanje mi pride prav na 

splošno, v ţivljenju  

Uporabnost znanja v 

vsakdanjiku 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

18. 
Znanje mi pride prav na 

splošno… doma, 

Uporabnost znanja v svoji 

druţini 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

19. 

mislim, da so se tudi 

izboljšali odnosi z drugimi 

ljudmi in sošolci v razredu. 

Uporaba znanja v  razredu 
Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

20. 
Postal sem manj konflikten, 

bolj umirjen. 

Izboljšanje veščin 

samoregulacije 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

21. 

Sedaj malo premislim, 

preden se spustim v spor, 

malo ţelim tudi drugega 

umiriti v sporu, da tudi, če 

nastane spor ni tako „divji“, 

ampak umirjen pogovor 

Mirno reševanje sporov 
Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

22. 
Znanje, veliko izkušenj za 

naprej.  
Znanje za prihodnost 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

23. 

Lahko, da mi bo koristilo pri 

poklicu in mislim, da je v 

redu, da sem se odločil za to. 

Lahko mi koristi pri poklicu 
Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 



 

 

24. 

Če se bom pa odločil za 

kakšen poklic, recimo, da bi 

bil odvetnik je pa to ţe v 

redu predpozicija, ker 

drugače je treba takšne 

treninge ţe prej opravljati, 

tako pa imam ţe osnovni 

trening mediacije ţe 

opravljen in ga je treba samo 

še nadgraditi. 

Koristi za poklicno pot 
Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

25. 

Odnosi so pa ostali dobri, ţe 

prej ni bilo veliko prerekanja, 

pa tudi sedaj ne. Verjetno bi 

lahko rekel, da so se celo 

malo izboljšali. 

Še boljši odnosi v druţini 
Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

26. 

Verjetno se je, sedaj ni več 

toliko prerekanja, je več 

pogovorov. Staršema sem 

dokazal, da je boljše, če se 

stvari rešujejo s pogovorom, 

pa tudi, če je kdo razburjen, 

ga poskušam umiriti. 

Mirno reševanje konfliktov v 

druţini 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

27. 

Mislim, da sem imel ţe prej 

v redu odnose in sem jih tudi 

obdrţal. 

Odnosi z učitelji Spremembe na šoli  

28. 

Niti nisem preveč spreminjal 

odnosa, mislim, da tudi prej 

nismo bili razred, ki bi se 

med seboj veliko prepirali, z 

ostalimi razredi smo se pa ţe 

tudi prej dobro razumeli in se 

tudi sedaj. 

Odnosi s sošolci Spremembe na šoli  

29. 

Je malo bolj mirno. Če je ţe 

kakšen spor, sami zaprosijo 

za mediacijo. Drugače je 

vrstniških mediatorjev veliko 

in se primeri porazdelijo.  

Je bolj mirno, Spremembe na šoli  

30. 

Ni toliko sporov s katerimi bi 

šli do učitelja, veliko se jih 

reši ţe sproti oz. se na hitro 

pogovorijo, tudi s tehnikami, 

ki so se jih naučili na 

tehniškem dnevu. 

Uporaba tehnik mediacije za 

reševanje sporov med učenci 
Spremembe na šoli  

31. 

Ostalim učencem pa, kolikor 

sem videl, je to všeč in tudi 

„klima“ se je izboljšala. 

Izboljšala se je šolska klima Spremembe na šoli  

32. 

Tudi na splošno v razredu 

zdaj bolj delamo kot ena 

skupina 

Bolj povezan razred Spremembe na šoli  

33. 
se ne kregamo več za 

malenkosti, za brez veze. 
Manj prepiranja Spremembe na šoli  



 

 

34. 

Tudi z učitelji se bolje 

razumem kot prej, mogoče 

zdaj bolje razumem njihovo 

stran. 

Bolje razumem učitelje Spremembe na šoli  

35. 

Mogoče, da se nekatere 

mlajše nauči, da je mediacija 

resna stvar, ne pa, da se 

nekateri iz tega norčujejo 

Da se tudi mlajše učence 

pouči o mediaciji 

Predlogi za spremembe 

programa 

36. 

Ne bi smeli biti vsi za 

vrstniške mediatorje, ker eni 

niso dovolj resni. 

Selekcija učencev za 

vrstniške mediatorje 

Predlogi za spremembe 

programa 

 

Intervju 3 z učenci vrstniškimi mediatorji (kodiranje) 

 Enote kodiranja Kode Kategorije 

1. Ko pozdravimo mediante Pozdrav mediantoma, 
Potek mediacijskega  

pogovora 

2. 
razloţimo pravila in če se 

strinjajo s pravili 
Pravila mediacije in soglasje 

Potek mediacijskega  

pogovora 

3. 

Se potem predstavimo, 

vprašamo, če se strinjajo, da 

smo mi mediatorji, 

Pridobitev mandata za 

mediatorje 

Potek mediacijskega  

pogovora 

4. 
Vprašamo jih, če ţelijo sami 

rešiti spor. 
Prostovoljnost  

Potek mediacijskega  

pogovora 

5. povejo vsak svojo zgodbo in Definicija problema 
Potek mediacijskega  

pogovora 

6. 

Treba je tudi ugotoviti, kako 

se medianti počutijo, ali so 

jezni, ali so ţalostni… 

Raziskovanje čustev 
Potek mediacijskega  

pogovora 

7. 
če je kdo šibkejši, mu pač 

bolj pomagamo 
Uravnoteţenje moči 

Potek mediacijskega  

pogovora 

8. 

Potem je pa treba res 

poslušati in tudi ponoviti, kar 

so povedali, da se bolje 

razumejo med seboj. 

Aktivno poslušanje s 

povzemanjem. 

Potek mediacijskega  

pogovora 

9. 
Da se ne sprašuje samo 

enega, torej, da smo nevtralni 
Nevralnost mediatorja 

Potek mediacijskega  

pogovora 

10. 
potem se poskuša najti 

rešitev. 
Medianta najdeta rešitev, 

Potek mediacijskega  

pogovora 

11. 

da se na napad ne odzovem z 

napadom, ampak poskušam 

delovati umirjeno. 

Se poskusim umiriti, se ne 

odzovem z napadom, 
Ravnanje v konfliktu 

12. 
Najprej pomislim, kaj jaz 

hočem, kaj jaz čutim. 

Razmišljanje o čustvih in 

interesih 
Ravnanje v konfliktu 

13. 
Povprašam sogovornika, kaj 

on hoče, kaj čuti 

Raziskovanje čustev in 

interesov pri drugem 
Ravnanje v konfliktu 

14. 
In potem več ne obsojam 

drugega. 
Sprejemanje drugega Ravnanje v konfliktu 



 

 

15. 

Poskušam uporabiti znanje, 

ki sem ga pridobila pri 

usposabljanju, biti sam svoj 

mediator, 

Poskušam biti sam svoj 

mediator, 
Ravnanje v konfliktu 

16. 

Poiščem informacijo, kaj je 

vzrok konflikta in nato 

umirjen pogovor 

Raziskovanje problema Ravnanje v konfliktu 

17. 
Tudi doma se bolje 

razumemo 
Izboljšanje odnosov v druţini 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

18. in s sošolci se manj kregam 
Izboljšanje odnosov v 

razredu 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

19. 
Bolje se razumem z bliţnjimi 

oz. drugimi ljudmi,  
Izboljšanje odnosov 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

20. 
Da pride včasih do 

konfliktov, ki so pa rešljivi. 
Konflikti so rešljivi 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

21. 
Spore rešujem mirneje in se 

znam bolj umiriti. 
Nadzorovanje lastnih čustev 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

22. 
Znanje, veliko izkušenj za 

naprej v ţivljenju 

Koristi mediacije za 

prihodnost 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

23. 
Mogoče tudi v sluţbi, ker 

zdaj znam voditi pogovor. 
Koristi mediacije v poklicu 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

24. 
Nov pogled, da vsi gledamo 

drugače, da nismo vsi isti.  
Sprejemanje različnosti 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

25. 
Veliko bolj znam poslušati 

druge kot prej. 

Pridobljena veščina 

aktivnega poslušanja 

Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 

26. 
Tudi šola mi je postala bolj 

zanimiva in se laţje učim.  
Sprememba odnosa do šole. Spremembe na šoli 

27. 

Bolje se razumem tudi z 

učitelji, še posebno s tistimi 

iz mediacije. 

Boljši odnosi z učitelji Spremembe na šoli  

28. 
Da, se je spremenil. Ne 

prepiramo se več toliko. 
Boljši odnosi s sošolci Spremembe na šoli  

29. 
V šoli je bolj mirno in se 

manj kregamo.  
Boljša šolska klima Spremembe na šoli  

30. 
Ni toliko sporov, rešujemo 

jih sproti s pogovori  
Manj sporov. Spremembe na šoli  

31. 

V razredu smo postali bolj 

povezani, kot nekakšna 

celota 

Boljša razredna klima. Spremembe na šoli  

32. 
pa tudi drugače je manj 

prerekanja za vsako stvar. 
Manj sporov Spremembe na šoli  

33. 
Ni več zbadanja, prerivanja 

in pretepanja 
Manj nasilja Spremembe na šoli  

34. 

Včasih, ko smo se doma 

prepirali, sem tudi sama 

povzdignila glas, sedaj pa 

povem lepo na miren način, 

če se s čim ne strinjam. In 

tako pridemo skupaj do 

rešitev.  

Boljši odnosi v druţini 
Uporabnost veščin 

mediacijskega pogovora 



 

 

35. 

Da se tudi mlajše učence in 

druge učiteljepouči o 

mediaciji 

Širjenje informacij o 

mediaciji 

Predlogi za spremembe 

programa 

36. 
Da bi se večkrat dobili sedaj 

po usposabljanju 
Redna spremljava programa Predlogi za spremembe 

programa 

 

  



 

 

Priloga 3: 

 

Intervju 1 s starši učencev vrstniških mediatorjev (kodiranje) 

 Enote kodiranja Kode  Kategorije 

1. 

Z mediacijo sem bila 

seznanjena s strani hčere, ko 

je obiskovala 6. razred, to je 

bilo pred 2 leti nazaj. 

Informiranje s strani otrok Poznavanje mediacije 

2. 

potem pa sem dobila še 

podatek s strani šole oziroma 

razredničarke, ki so nas 

seznanili in nam naredili 

predavanje.  

Informiranje s strani šole in 

učiteljev 
Poznavanje mediacije 

3. 

Tudi z razredničarko sva se o 

tem veliko pogovarjali, ker je 

bila tudi ona član te 

mediacije, tudi na govorilnih 

urah in skupnih sestankih 

smo dobili veliko poudarka o 

tem programu. 

Informiranje s strani 

razreničarke 
Poznavanje mediacije 

4. 

Zelo pomembno je, da otroci 

ţe med seboj rešujejo te 

konflikte, 

otroci znajo med sabo 

reševati konflikte 
Prednosti programa 

5. 
Ţe vsebine so take, da se jih 

da vsepovsod uporabljati. 
Široka uporabnost vsebin Prednosti programa 

6. 

Ko pa je šla v program 

mediacije se je spremenila. 

Postala je samozavestna, Ta 

program jo je veliko naučil in 

ji dal veliko spodbude, 

samozavesti in tudi znanja. 

Večja samozavest,  Opaţene spremembe 

7. 

znala reševati konflikte, … 

Pa tudi to, da kar govori, 

vedno premisli.  

Bolje rešuje konflikte, Opaţene spremembe 

8. poslušati druge. Zna poslušati, Opaţene spremembe 

9. 

Po mojem veliko 

samozavesti, znanja, pa tudi 

čustvene inteligence. 

Širino v čustvenem smislu, Opaţene spremembe 

10. 

Ta obšolska dejavnost ji 

pomaga pri tem, da se poleg 

šole razvija še na drugih 

področjih. 

Omogoča ravnovesje, Opaţene spremembe 

11. 
Zdaj se razvija ne več 

področjih, tudi na čustvenem. 
Razvoj celovite osebnosti Opaţene spremembe 

12. 

Pa tudi boljši občutek za 

druge ljudi in skupnost 

dobiva s tem. 

V razvoju njegove osebnosti, 

kot druţbenega bitja, 

Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 

13. 

Zna se postaviti na svoje 

noge, zna rešiti konflikt, 

obvlada čustvene stvari. 

Otrok se bolje nadzoruje in 

obvladuje čustva 

Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 



 

 

14. 

Pa tudi to, da kar govori, 

vedno premisli. Če pride do 

kakšnega konflikta, vedno 

prej premisli, se postavi zase 

in reši problem. 

Uporaba veščin za reševanje 

konfliktov 

Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 

15. 

Se mi zdi, da se tudi 

pogovarjava več kot prej ali 

pa imam ta občutek zato, ker 

se drugače pogovarjava, bolj 

umirjeno. 

Sprememba komunikacije z 

otrokom 
Odnos z otrokom 

16. 

Naš odnos z otrokom se je 

zelo spremenil in to iz tega 

razloga, ker se je tudi hči 

zelo spremenila. 

Odnos se je spremenil na 

bolje 
Odnos z otrokom 

17. 

Res se je naš odnos 

spremenil in me veseli, da je 

hči toliko pridobila na svoji 

samozavesti. 

Bolj samozavestno nastopa v 

odnosu 
Odnos z otrokom 

18. 

svetovala bi pa vsem, da bi 

čim več otrok obiskovalo ta 

program in bili vključeni. 

Več učencev vključiti v 

program 

Predlogi za spremembe 

programa 

19. čimveč mediatorjev  Več učiteljev mediatorjev 
Predlogi za spremembe 

programa 

20. 

Mislim, da ni vsak otrok za 

to. Otrok mora imeti 

samopodobo, mora imeti 

samozavest, mora znati 

poslušati ljudi pa tudi nato to 

znanje podajati naprej 

drugim otrokom. 

Vrstniški mediatorji morajo 

biti socialno zreli 

Predlogi za spremembe 

programa 

21. 
Pa tudi manj je nekih sporov v 

razredu v primerjavi s tem, kar 

mi je prej povedala 
Manj sporov v razredu Prednosti programa 

 

Intervju 2  s starši učencev vrstniških mediatorjev (kodiranje) 

 Enote kodiranja Kode Kategorije 

1. 

smo iz pogovorov doma 

izvedeli osnove, kako poteka 

ta program. 

S strani hčerke/sina, Poznavanje mediacije 

2. 

Z mediacijo smo bili 

seznanjeni s strani mentorja, 

ko je nas starše pozval 

oziroma nagovoril in povabil 

k temu usposabljanju. Tudi 

predstavil nam je vsebine, 

cilje in metode, in potem smo 

starši spremljali potek. 

S strani mentorja Poznavanje mediacije 

3. 
Informirani pa smo bili tudi s 

strani razredničarke. 

S strani razredničarke in šole 

v obliki predstavitve 
Poznavanje mediacije 

4. 
… in od šole na roditeljskem 

sestanku. 
Informiranje s strani šole  Poznavanje mediacije 



 

 

5. 

Dobro je, da znajo otroci 

sami med sabo reševati 

konflikte. 

Otroci samostojno rešujejo 

konflikte 
Prednosti programa 

6. 

to so vsebine, ki bogatijo tudi 

čustveno inteligenco za 

razliko od običajnih šolskih 

predmetov. 

Bogatenje čustvene 

inteligence 
Prednosti programa 

7. 

Prednosti so zlasti vsebine, 

vsebine, ki jih sama 

mediacija oziroma program 

vsebuje, mislim, pa da teh 

vsebin manjka, sploh v šolah. 

Vsebine, ki jih sam program 

mediacije vsebuje 
Prednosti programa 

8. 

Tudi sam se nekajkrat 

zamislil, ko je prišlo do 

konflikta, ker sem tudi sam 

bolj konfliktne narave in 

hitrega odziva in me je sin 

podučil, tudi konkretno pri 

napakah, tako da sem ostal 

kar brez besed in mi je dalo 

povod za razmišljanje.  

Laţje vzpostavi stik in 

pogovor teče v odnosu do 

staršev mirneje, 

Opaţene spremembe 

9. 

in tudi mlajšega brata , ki je 

še manj zgovoren oziroma je 

z njim teţko opravit razgovor 

Boljši odnos do mlajših v 

druţini, 
Opaţene spremembe 

10. 

Tudi več samozavesti v 

odnosu do prijateljev 

opaţam. 

Večja samozavest,  Opaţene spremembe 

11. 

In seveda zna bolj poslušati 

ter reševati konflikte, tudi z 

bratom. 

Bolje rešuje konflikte, Opaţene spremembe 

12. 
Mediacija je prinesla eno 

širino v čustvenem smislu,  
Širino v čustvenem smislu, Opaţene spremembe 

.13. 

mogoče neko ravnovesje, ker 

je fant izrazito inteligenten v 

smislu pomnenja, oz 

spomina, se mi zdi to odlično 

ravnovesje. 

Omogoča ravnovesje, Opaţene spremembe 

14. 

Ocenjujem, da je to odlična 

metoda in način za 

uravnovešanje pri duševnem 

razvoju celovite osebnosti. 

Razvoj celovite osebnosti, Opaţene spremembe 

15. 

Zelo mu koristi tudi v 

razvoju njegove osebnosti 

niti ne v smislu, kot 

pridobivanju nekega novega 

znanja, ampak v smislu 

osebnosti kot druţbenega 

bitja.  

V razvoju njegove osebnosti, 

kot druţbenega bitja, 

Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 

16. 

Mogoče se zna bolj 

dogovoriti z njimi in ima več 

prijateljev tudi med puncami. 

Boljše vzpostavljanje stikov, 
Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 



 

 

17. 

Tudi v srednji šoli in kasneje 

na fakulteti ter v sluţbi mu 

bo zmeraj prišlo prav. Kaj pa 

vemo, mogoče bo kdaj 

odvetnik. 

Prednosti v prihodnje, tudi v 

sluţbi 

Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 

18. 

Tudi sam se nekajkrat 

zamislil, ko je prišlo do 

konflikta, ker sem tudi sam 

bolj konfliktne narave in 

hitrega odziva in me je Rok 

podučil, tudi konkretno pri 

napakah, tako da sem ostal 

kar brez besed in mi je dalo 

povod za razmišljanje. 

Bolj konstruktiven odnos z 

otrokom in učenje od njega 
Odnos z otrokom 

19. 
V sporih imava boljši odnos 

in se boljše pogovarjava. 
Boljši medosebni odnos Odnos z otrokom 

20. 

Mislim, da mlajši niso kar 

tako in da bi se lahko tudi 

starejši kaj naučili od njih. 

Večje upoštevanje svojega 

otroka 
Odnos z otrokom 

21. 

bi se v ta program vključilo 

čimveč otrok, ker škode na 

tem področju ne more biti za 

nikogar.  

Več učencev vključiti v 

program 

Predlogi za spremembe 

programa 

22. 

Bi si pa ţelel predvsem kot 

starš, da bi o tem programu 

še več izvedel in da bi tudi 

naprej vedel, kako je 

uspešen. 

Še boljša informiranost in 

spremljava programa 

Predlogi za spremembe 

programa 

23. 

Pomembno je, da so to 

otroci, ki imajo ţe sami po 

sebi nek talent za mediacijo. 

Socialna zrelost vrstniških 

mediatorjev 

Predlogi za spremembe 

programa 

24. 

In kot sem ţe poudaril, 

vsebin te vrste oz mediacije v 

šolah manjka. 

Vključitev vsebin mediacije 

v šolski sistem 

Predlogi za spremembe 

programa 

 

Intervju 3 s starši učencev vrstniških mediatorjev (kodiranje) 

 Enote kodiranja Kode Kategorije 

1. 

Tudi seminar oziroma šolo za 

starše so nam pripravili, tako 

da so tudi učenci mediatorji 

razlagali kaj je mediacija. 

Informiranje s strani učencev Poznavanje mediacije 

2. 

Mislim, da so predstavili vsi 

učitelji ki so mediatorji, jih je 

bilo kakšnih 7. 

Obveščanje s strani šolskih 

mediatorjev 
Poznavanje mediacije 

3. 

Tudi sproti nam pogosto 

pošiljajo obvestila o 

mediaciji, o tem da gredo 

otroci na kak tabor ali drugo 

šolo. 

Obveščanje s strani šole Poznavanje mediacije 



 

 

4. 

V šoli so za nas pripravili 

učitelji roditeljski sestanek, 

na katerem so nam 

predstavili, kaj je mediacija 

in da se bodo lahko naši 

otroci učili za mediatorje.  

S strani šole na roditeljskem 

sestanku 
Poznavanje mediacije 

5. 
Kakor rečejo otroci je manj 

kreganja. 
Manj sporov v šoli Prednosti programa 

6. 

Dobro se mi zdi, da veliko 

stvari otroci kar sami 

rešujejo. Veliko manj je 

govora o sporih med učenci. 

Otroci uporabljajo mediacijo 

in je manj sporov 
Prednosti programa 

7. 

Pa tudi učijo se pomembnih 

stvari, kako se poslušati, 

mirno pogovarjati, 

sodelovati. 

Boljše medosebno 

sodelovanje 
Prednosti programa 

8. 

Zdi se mi da zdaj malo bolj 

umirjeno pove kakšne stvari, 

ni tako vzkipljiva kot prej. 

Bolj umirjeni pogovori Opaţene spremembe 

9. 

Se mi zdi da sem tudi jaz 

malo bolj previdna v 

pogovarjanju, ko sem videla, 

da se je hči zadrţala takrat, 

ko bi se kdaj prej hitro 

razjezila. 

Prenos znanja na starše Opaţene spremembe 

10. 

Bolj je samozavestna, pa tudi 

več govori o druţenju z 

drugimi učenci kot je prej.  

Večja samozavest in več 

povezovanja z drugimi 

učenci 

Opaţene spremembe 

11. 

Kako se pogovarjati, bolje 

poslušati, iskati rešitve na 

miren način. 

Boljše veščine reševanja 

konfliktov 
Opaţene spremembe 

12. 

Vem da je enkrat pri večerji 

rekla da nam bo poskusila 

povedati nekaj na drugačen 

način. In sem se kar zamislila 

ko je govorila o tem kako se 

počuti. Sigurno je na vse 

vplivalo pozitivno. 

Pozitiven vpliv na druţino Opaţene spremembe 

13. 

Zdaj se je morda spremenil v 

smeri, da se obe malo bolj 

zadrţiva. Iona zato ker je 

mediator jaz se pa tudi zdaj 

morda bolj trudim dati nek 

zgled da se lahko brez 

nepotrebnega razburjanja 

lepo pogovorimo. 

Izboljšanje odnosov doma Odnos z otrokom 

14. 

Sigurno se razvija na več 

področjih s tem znanjem, 

tudi v čustvenem smislu. 

Razvoj celovite osebnosti, Opaţene spremembe 

15. 
Sigurno je dobila pomembna 

znanja za ţivljenje.  

V razvoju njegove osebnosti, 

kot druţbenega bitja, 

Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 



 

 

16. 

Je sicer bolj zadrţana, zdaj se 

mi pa zdi, da je navezala 

nekaj stikov in to ji sigurno 

koristi. 

Boljše vzpostavljanje stikov, 
Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 

17. 

Poleg tega bo sigurno 

pridobila pri tem, da bo bolj 

pogumno reševala konflikte 

in to ji bo prišlo prav tudi v 

sluţbi. 

Uporaba znanja v prihodnosti 
Vpliv mediacije na nadaljnje 

ţivljenje 

18. 
Zdaj jo gledam drugače, tako 

zrela se mi zdi. 
Drugačen pogled na otroka. Odnos z otrokom 

19. in jo tudi jaz bolj upoštevam. Medsebojno sprejemanje Odnos z otrokom 

20. 
Bolj samozavestno nastopa v 

odnosu do mene. 
Drugačen medosebni odnos. Odnos z otrokom 

21. 

Da bi morda še več učencev 

šlo skozi to. Da bi se jih čim 

več naučilo lepše 

pogovarjati. 

Več učencev vključiti v 

program 

Predlogi za spremembe 

programa 

22. 
Da bi se tudi drugi učitelji 

naučili tako pogovarjati. 
Več učiteljev mediatorjev 

Predlogi za spremembe 

programa 

23. 

Pa verjetno tudi niso vsi 

otroci za mediatorja. Morda 

da bi še bolj pozorno 

preverili kdo lahko vodi take 

pogovore.  

Vrstniški mediatorji morajo 

biti socialno zreli 

Predlogi za spremembe 

programa 

24. 

Da bi lahko nadaljevali ti 

otroci s tem tudi v srednji 

šoli. Ne vem ali bo imela 

moţnost se učiti naprej tega 

tudi v srednji šoli. 

Vključitev vsebin mediacije 

v šolski sistem 

Predlogi za spremembe 

programa 

 


