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Povzetek

V diplomskem delu je predstavljena vrstniška mediacija kot učinkovit način reševanja sporov

v osnovni šoli. Teoretičen del izpostavlja vprašanje vzgoje, vzgojnega načrta, mediacije na

splošno ter vrstniške mediacije in služi kot podlaga empirčnemu raziskovanju. Namen

diplomskega dela je najprej s teoretičnem preučevanjem izbrane teme in nato samostojnim

raziskovanjem ugotoviti pogostost navajanja vrstniške mediacije kot proaktivne in

preventivne dejavnosti v vzgojnih načrtih osnovnih šol in tudi, kakšna je dejanska uporaba te

tehnike v praksi, raziskati razloge, zaradi katerih se šole odločijo za vrstniško mediacijo, kot

tudi, kaj so motivi, da se učenci odločijo postati vrstniški mediatorji, ter ugotoviti, kako

izobraževanje vrstniških mediatorjev poteka v praksi. V nadaljevanju pa raziskati, katere

pozitivne učinke vrstniške mediacije zaznavajo učitelji na šolah, ter katere so ovire, ki se

pojavljajo ob uvajanju ali pa med izvajanjem vrstniške mediacije. Uporabljena je deskriptivna

metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Podatki, pridobljeni z različnimi tehnikami –

metoda popolnega opazovanja z udeležbo, kvalitativna analiza dokumentov in analiza

vprašalnikov za koordinatorje vrstniške mediacije, vrstniške mediatorje in učitelje – so bili

zbrani na namenskem vzorcu populacije osnovnih šol v Ljubljani, ki se z vrstniško mediacijo

ukvarjajo že 2 leti ali več. Analiza podatkov kaže, da tako koordinatorji vrstniške mediacije in

drugi učitelji, kot tudi vrstniški mediatorji, vidijo v uporabi vrstniške mediacije prednosti, ki

se nanašajo predvsem na učenje drugačnega reševanja sporov, hkrati pa tudi spremenjenega

razmišljanja vseh udeleženih o odnosih med ljudmi. Koordinatorji vrstniške mediacije pri tem

izpostavljajo dejstvo, da se z učenjem tehnik vrstniške mediacije učenci veliko naučijo za

nadaljnje življenje, hkrati pa se začnejo zavedati, da so sami odgovorni za reševanje svojih

sporov. Anketirani učitelji pa vidijo prednosti vrstniške mediacijo v tem, da je reševanje

sporov z vrstniško mediacijo za sprti strani manj stresno in bolj uspešno, saj so si učenci

generacijsko blizu, poleg tega pa se strinjajo, da zmanjšuje vandalizem na šoli, razvija

kritično mišljenje in nove veščine reševanja konfliktov. Večina učiteljev se tudi strinja, da

izvajanje vrstniške mediacije na šoli učiteljem prinese več časa, ki ga lahko namenijo

poučevanju, ki je njihova primarna naloga. Interpretacija vseh dobljenih podatkov nam

kompleksno prikaže izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih šolah z različnih zornih kotov.

Ključne besede: vrstniška mediacija, mediacija, osnovna šola, vzgoja, vzgojni ukrepi,

vzgojni načrt



Summary

Peer mediation, as an efficient way of confict resolution in primary school, is presented in this

diploma paper. The theoretical part exposes the question of education, educational plan,

mediation in general, peer mediation and serves as a ground to the empirical research. The

purpose of this diploma paper is, first with with theoretical examination of the chosen subject

and later with independent research, to determine the frequency of referencing of peer

mediation as a proactive and preventive activity in educational plans of primary schools and

to find out the actual use of this technique in practice, to explore the reasons why the schools

actually decide for peer mediation as well as motives for pupils to become peer mediators and

to discover how the education of peer mediators occurs in practice. In continuation the

research of positive effects of peer meditation takes place, which are detected by school

teachers and what obstacles occur at introduction or execution of peer meditation. The

descriptive method of empirical pedagogical research is being used. The data, acquired with

various techniques – method of the complete observation with participation, qualitative

document analysis and analysis questionnaries for coordinators of peer mediation, peer

mediators and other teachers – are chosen on dedicated sample of primary school population

in Ljubljana, who deal with peer mediation for 2 years or more. Data analyses shows that the

coordinators of peer mediation and other teachers, as well as peer mediators, see the

advantages in use of peer mediation, which target especially on learning of alternative ways of

conflict resolution and changed consideration of all people involved regarding relations

among people. The coordinators of peer mediation emphasize the fact that with learning the

techniques of peer mediation, the pupils learn a lot for their future life and start to realize, at

the same time, that they are solely responsible for resolution of their own conflicts.

Interviewed teachers, on the other hand, see the benefits of peer mediation in the fact, that

conflict resolution with peer mediation is less stressful and more successful for quarreled

parties, because pupils are generationally close to one another, besides that, they agree that the

vandalism in school is reducing, pupils elaborate critical way of thinking and new skills of

conflict resolution. Most of the teachers also agree that the use of peer mediation in school

brings more time to teachers, which they can dedicate to their primary role, teaching. The

interpretation of all acquired data complexly shows the experiences with peer mediation on

chosen schools from different points of view.

Key words: peer mediation, mediation, primary school, education, educational measure,

educational plan
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I. TEORETIČNI DEL

1 UVOD

»Če želiš z nekom, s katerim si se skregal

spet postati prijatelj, pridi k nam.

Pomagali ti bomo.«

Tako preprosto je vrstniško mediacijo razložil vrstniški mediator ostalim učencem in s tem

povedal vse. Ljudje znamo vse prevečkrat najbolj preproste stvari spremeniti v najbolj

zapletene, potem pa se nam zdijo zahtevne in težko izvedljive. Za trenutek se ustavimo…

Vrstniška mediacija ni nekaj, kar bi nas moralo obremenjevati, nekaj, kar bi uvajali v šole le

zato, ker se v strokovni literaturi to priporoča ali zato, ker to počnejo druge šole. Za doseganje

učinkovitosti vrstniške mediacije, ne le pri reševanju konfliktov, marveč tudi pri razvijanju

številnih vidikov osebnosti učencev, je potrebno spremeniti našo miselnost, kar pa zahteva

čas. In čas pokaže učinkovitost vrstniške mediacije, tako v številu rešenih sporov, kot tudi v

drugačnem razmišljanju ljudi o odnosih z drugimi ter reševanju sporov.

Vrstniška mediacija me je pritegnila ravno zaradi drugačnega načina reševanja sporov, kot jih

poznamo v osnovnih šolah. S preučevanjem izbrane teme sem pridobila ogromno znanj in

izkušenj, ki mi bodo pomagale pri reševanju konfliktov pri delu, ki sem ga izbrala za svoj

poklic.

V svojem diplomskem delu želim predstaviti mediacijo, jo povezati z vzgojo, vzgojnimi

ukrepi in vzgojnim načrtom, hkrati pa predstaviti izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih

osnovnih šolah.

V prvem poglavju opredelim pojma vzgoje in discipline, ter navedem razloge in utemeljitve,

zakaj ustanova potrebuje pravila. V nadaljevanju so opisane vrste kazni v vzgoji ter

podrobneje predstavljene kaznovalne prakse v slovenskih šolah v preteklosti in danes.

V drugem poglavju je predstavljen vzgojni načrt, obvezen dokument slovenskih osnovnih šol.

Izpostavljene so pozitivne in negativne posledice njegovega oblikovanja, ter razjasnjeno
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vprašanje, zakaj je potrebno načrtovati vzgojo v javni šoli. Za konec podrobneje predstavim

samo vsebino vzgojnega načrta.

V tretjem poglavju je predstavljena mediacija na splošno; njena zgodovina, razvoj v Sloveniji

ter razjasnitev pojmov kot so mediacija, mediator, mediant in mediatorska etika. Opisan je

tudi predlog Bele knjige o mediaciji, ki sicer še ni uradno sprejet, vendar je pomemben iz tega

vidika, da daje mediaciji strokovno oz. konceptualno osnovo. V nadaljevanju pojasnjujem

pomen mediacije v šoli, jo primerjam z drugimi vzgojnimi ukrepi ter njeno primernost; jo

lahko uporabimo le za določene primere ali v vseh primerih?

V četrtem poglavju se podrobneje posvetim vrstniški mediaciji. Predstavim njene značilnosti,

prednosti, potek in faze, temeljna mediacijska načela in tehnike ter somediacijo. Hkrati

predstavim delo Inštituta za mediacijo Concordia in model mediacije v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah ter opišem kriterije za izbiro vrstniških meditorjev. Na koncu

opišem tudi mediacijsko pogodbo. To poglavje je najbolj obsežno in je podlaga za empiričen

del diplomske naloge.

V empiričnem delu so z različnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi tehnikami prikazane

izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah. Uporabljena je metoda popolnega

opazovanja z udeležbo pri usposabljanju vrstniških mediatorjev, kvalitativna analiza vzgojnih

načrtov vseh ljubljanskih osnovnih šol ter trije različni vprašalniki, narejeni za namene

diplomskega dela, s katerimi sem raziskovala različne poglede pri uvajanju in izvajanju

vrstniške mediacije v praksi: koordinatorjev vrstniške mediacije, ostalih učiteljev ter učencev

– vrstniških mediatorjev.
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2 O VZGOJI IN VZGOJNIH UKREPIH V JAVNI ŠOLI

»Cela vas je potrebna,

da vzgojiš dobrega otroka.«

(Afriški pregovor)

Zgornji pregovor nakazuje tesno povezanost družbe in družine pri vzgoji otrok. Različni

avtorji pravijo, da je ciljna naravnanost vzgoje nekaj, kar vzgojo loči od ostalih procesov.

Prav tako zagovarjajo, da morajo vsi, ki pri vzgoji otroka sodelujejo, vedeti, kaj želijo z

vzgojo doseči in vsi morajo po svojih močeh prispevati k doseganju tega. Izpostavila bi

ugotovitve Nevenke Štraser (2009a), s katerimi poudarja, da to ne pomeni, da morajo vsi

stremeti k istim vzgojnim ciljem; kljub različnim pogledom na vzgojo in različnim vzgojnim

ciljem, je potrebno poskrbeti, da otrok ne čuti dileme zaradi različnih vzgojnih ukrepov s

strani različnih ljudi.

Nekateri menijo, da je z učenci čedalje težje delati, da postajajo vse bolj problematični in

težko obvladljivi. Vendar nikoli ni bilo »zlatih časov«, ko so otroci in mladostniki ubogali

odrasle. O tem priča naslednja misel, ki jo pripisujemo Sokratu (Kroflič 2005, str. 7):

»Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo vede, prezira avtoriteto, nima nobenega

spoštovanja do starejših in raje govori kot dela. Mladi ljudje niti ne vstanejo, ko starejši

vstopijo. Ugovarjajo svojim staršem, v družbi se širokoustijo, pri mizi goltajo slaščice in

prekrižanih nog tiranizirajo učitelje.«

Ta misel me je spodbudila, da se v prvem poglavju osredinim predvsem na nujnost

načrtovanja vzgoje in vzpostavljanja pravil v šoli, ter različne vzgojne ukrepe oz. kazni, ki so

bile v slovenskih šolah v uporabi v preteklosti in danes.

2. 1 Opredelitev vzgoje in discipline

Vzgoja

Definicij, ki bi opisovale pojem vzgoje, je skoraj toliko, kot je različnih avtorjev. Z

zgodovinskega zornega kota je bila vzgoja razumljena kot namerna, zavestna dejavnost
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vzgojitelja z otrokom, v duhu nekih vrednot; z namenom izboljševanja človeka ali ohranjanja

njegovih dobrih strani ali kar obojega hkrati (Peček Čuk in Lesar 2009). Že Aristotel je menil,

da je vzgoja v svojem bistvu »izpopolnitev pomanjkljivosti narave«, če uporabimo moderen

koncept pa lahko govorimo o »vstopu v kulturo« (Zgaga 1991).

Zdenko Medveš (1991) izpostavi, da je bil človek kot posameznik vselej zgolj predmet vzgoje

in nikoli ni mogel biti njen cilj; zato je potrebno po njegovem mnenju cilje vzgoje definirati v

njihovem avtentičnem jedru, to pomeni, z vidika priprave na sožitje in ne z vidika

izboljševanja človeka. Po njegovem mnenju je skupni znak vseh vzgojnih ciljev vzgoja za

sožitje; vzgoja v duhu enotnosti, pripadnosti, identitetnosti.

Ivan Kosovel (1990) pa vzgojo razume kot privajanje načinu oz. stilu ravnanja, ki je lasten

nekemu družbenemu sloju ter širši družbeni skupini. Ko govori o povezanosti vzgoje in

izobraževanja, ugotavlja, da znanje že samo po sebi vzgaja. Z njim se strinja tudi Zdenko

Medveš (2007), ki pravi, da nekatere teorije o vzgojni funkciji izobraževanja poudarjajo, da

vzgojni učinek izhaja že iz znanja, ki ga posreduje, in iz načinov, kako ga posreduje. Torej

ima šola pomembno vzgojno funkcijo že zaradi izobraževanja, kajti vzgoja v šoli je odvisna

že samo od tega, kaj in kako učimo. Prav zaradi vzgojnega naboja vsakega znanja je

nemogoče pričakovati, da naj šola samo izobražuje, ne pa tudi vzgaja. Oskar Autor (1988)

vzgojo razume kot enovit proces, ki nosi v sebi dve ločeni podkategoriji: vzgajanje in

izobraževanje. Vzgajanje je vzgoja v ožjem smislu, ki z določenimi vzgojnimi metodami

razvija tiste elemente osebnosti, ki sodijo na področje čustev, interesov, motivacije, stališč,

volje, vrednot in podobno. Izobraževanje pa s svojimi tako imenovanimi učnimi metodami

vpliva predvsem na kognitivno in psihomotorično področje osebnosti; torej zajema znanje in

sposobnosti. Pouk je najbolje organiziran in sistematičen vzgojno-izobraževalni proces, ki naj

bi bil presek med vzgojo in izobraževanjem. France Pediček (1994) prav tako povezuje pojem

vzgoje z izobraževanjem in oba (pod določenimi pogoji) združi pod terminom edukacija.

Izraz edukacija se je v slovenskem prostoru začelo uporabljati v devetdesetih letih prejšnjega

stoletja, ter poleg vzgoje in izobraževanja pomensko in sporočilno vsebuje tudi oblikovanje,

poučevanje, vednostno informiranje ter oblikovanje otrokove cele in celovite osebnosti. Po

mnenju Mojce Peček Čuk in Irene Lesar (2009) pa uporaba omenjenega izraza ni vedno na

mestu, saj imata tako pojma vzgoja in izobraževanje, kot tudi pojem edukacija svojo kulturno

in zgodovinsko vrednost, zato je pomembno, da ju v večini primerov opredeljujemo ločeno.
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John Dewey (1966) poudarja pomembnost vzgoje in njene življenjske funkcije, saj gre tako za

usmerjanje kot tudi za rast. Pravi, da si vzgojo lahko zamišljamo kot proces, s katerim

bodočnost prilagajamo preteklosti, hkrati pa preteklost uporabimo za razvijanje bodočnosti.

Zdenko Medveš (1991) pri ciljih vzgoje izpostavlja, da ne gre za doseganje točno določenih

vzorcev, ampak vzpostavitev kriterijev, po katerih se otrok lahko samostojno odloča. Naloga

vzgojitelja v današnjem času naj bi torej bila seznanjanje otroka z vrednotami ter spodbujanje

moralnega razsojanja. Irena Lesar (2002 po: Frankl 1994) se navezuje na prejšnjo misel

Zdenka Medveša in dodaja misel Viktorja Emila Frankla, da to pomeni razvijanje nekaterih

zmožnosti otrokove osebnosti, ki mu bodo omogočale preživeti v času, ko se tradicije

sesuvajo in se mora človek naučiti, da prisluhne deset tisoč zapovedim, ki tičijo v deset tisoč

situacijah, iz katere sestoji njegovo življenje. Sama temu dodaja (prav tam), da gre za

razvijanje zmožnosti komuniciranja in pripravljenost skupnega iskanja rešitev za konflikte,

predvidevanje posledic svojih dejanj in s tem ozaveščanje ne le sebe kot »vedno-lahko-

odločujočega bitja«, temveč tudi svoje odgovornosti za (ne)dejavnost v odnosu do sebe,

soljudi in sveta.

Vzgoja je kompleksen pojav, ki integrira več vzgojnih področij. Osnovne zakonitosti procesa

so po eni strani razvijanje potencialov posameznika in po drugi strani formiranje človeka v

skladu s kulturnimi in civilizacijskimi vrednotami (Devjak in Krajnčan 2009). Del družbe

postanemo že ob rojstvu. Da bi se družba lahko ohranila, se morajo družbene in kulturne

vrednote prenašati iz generacijo v generacijo. To se dogaja skozi vzgojo, katere smo deležni

že od prvih dni; učijo nas, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ni. S pojmom vzgoje pa je

neizbežno povezan tudi pojem discipline. Povezujemo ga z vzgojnimi ukrepi, ki so potrebni,

ko posameznik ne želi sprejeti določenih norm ali vrednot, ki veljajo v družbi.

Disciplina

Tako splošna kot strokovna slovarska literatura opredeljuje termin discipline v treh pomenih:

kot stroko oziroma panogo, kot sistem pravil in kot ukrepanje oziroma kaznovanje. Zanimala

me bo predvsem disciplina v pomenu sistema pravil.

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje disciplino kot: 1. podrejanje, podreditev

pravilom, predpisom, ki so obvezni za vse člane kake skupnosti: v razredu mora biti

disciplina; disciplina se krha, popusti; kršiti disciplino; utrditi disciplino; stroga, zavestna
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disciplina; delovna, poslovna disciplina; državljanska, partijska, prometna, vojaška disciplina;

ekspr. vojaška, železna disciplina zelo stroga / žarg. ta profesor nima discipline; pren.

pesniška disciplina; ustvarjalna disciplina arhitekta; disciplina mišljenja; disciplina v

oblikovanju snovi (Bajec et al. 2000).

Pedagoška enciklopedija opredeljuje disciplino kot red, ki se ne vzdržuje na osnovi

pokornosti, slepe poslušnosti in strahu, ampak iz prepričanja, da je takšno stanje neobhodno

potrebno za normalno življenje in delo posameznika v družbeni skupnosti (Potkonjak in

Šimleša 1989).

Slovar tujk besedo disciplinirati opredeljuje kot: navaditi na disciplino, na red, spraviti v red,

v poslušnost, držati v redu (Verbinc 1997).

V Slovenskem etimološkem slovarju (Snoj 1997) pa najdemo razlago, da je izraz disciplina

izpeljan iz latinske besede discipulus, ki pomeni učenec. Izraz se lahko uporablja v treh

pomenih: 1. red, strogost (rednost); podrejanju redu ali predpisom; 2. predpisi ali pravila o

vzdrževanju reda; 3. stroka, panoga. V nadaljevanju se bomo posvetili disciplini v pomenu

sistema predpisov in pravil o vzdrževanju reda, predvsem v vzgojno-izobraževalnih

institucijah, saj je za uspešno delo nujno potrebna.

Robin Barow in Geoffrey Milburn (1990) navajata, da je disciplina v pomenu besede »sistema

pravil« nujna za vse vzgojno-izobraževalne institucije. Šole so institucije, ki težijo k

uresničevanju posebnih ciljev, za uresničitev teh, pa so nujna določena pravila. Šola

izobražuje, izobraževanje vključuje učenje, učenje pa je mogoče le pod določenimi pogoji,

torej terja določena pravila. Disciplina v pomenu »ukrepanje, kaznovanje« pa je nujna v

primeru kršitev pravil.

Po navajanju Mojce Peček Čuk in Irene Lesar (2009) se disciplina lahko pojmuje kot: 1.

sredstvo za doseganje spoštovanja norm, pravil (disciplinirati) – otroci morajo biti

disciplinirani, da se dosežejo cilji vzgojno izobraževalnih institucij; 2. ter kot cilj, ko

govorimo o nekomu, ki je samodiscipliniran, ki samoiniciativno ravna v skladu s pravili.

Avtorici (prav tam) izhajata iz teorije objektnih odnosov; pri tej teoriji je ključnega pomena

interakcija, ki temelji na čustveni izmenjavi med otrokom in pomembnim Drugim. Vlogo
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pomembnega Drugega lahko prevzame oče ali mati, vzgojitelj ali učitelj, lahko tudi izmišljen

lik, igrača. Teorija temelji na dveh nasprotujočih si težnjah: težnjo po odvisnosti od nekoga,

ki daje hrano, toplino in varnost, ter težnjo po samostojnosti, ustvarjalnosti, svobodi. S

primernimi odnosi lahko razvoj pospešimo, nasprotno pa ga lahko zavremo. Hkrati

poudarjata, da je potrebna neka konkretna oseba, ki razvijajočemu postavlja meje in pravila,

ter se po potrebi odziva na njegova neprimerna vedenja. Vzgojitelj kot avtoriteta je

pomemben, saj otrokovo disciplino uravnava od zunaj, z določenimi predpisi in zahtevami.

Le na ta način, torej preko discipline od zunaj, se sčasoma razvije samodisciplina.

Mateja Pšunder (2004) poudarja, da je disciplina nekaj, kar je potrebno uporabiti, da pravila

ne bi bila kršena (preventivna disciplina) ali pa je v uporabi, ko so pravila že kršena

(korektivna disciplina).

Preventivna disciplina: vključuje korake, ki prispevajo k izognitvi potencialnim

disciplinskim problemom. V okviru dobrega preventivnega programa, s katerim se izognemo

marsikaterim težavam, je pomembno, da ustvarjamo prijetno, sproščeno in spodbudno klimo,

ki temelji na medsebojnih odnosih. Prav tako je pomembna izbira in uporaba ustreznih metod,

ki učence motivirajo. Hkrati pa je pomembno oblikovanje skupnih pravil ter razpravljanje o

njih ter ukrepanje ob neprimernem vedenju (prav tam, str. 112).

Korektivna disciplina: pa so učiteljeva dejanja, ki so usmerjena k popravljanju asocialnega

in odklonskega vedenja. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na druge učence, ki lahko pomagajo,

da se oceni in popravi neprimerno vedenje (prav tam, str. 134).

Disciplina v šoli je neločljivo povezana tudi z vzgojnimi ukrepi v šoli, saj ni mogoče

pričakovati, da kljub upoštevanju preventivnih vidikov discipline do konfliktov ne bi

prihajalo. V vzgojno-izobraževalni ustanovi mora biti vzpostavljen sistem pravil, kazni in

vedenjskih strategij, ki so primerne za vzdrževanje reda v šolah. S pomočjo t.i. šolske

discipline ustvarimo varno in ugodno učno okolje v razredu.
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2. 2 Zakaj so pravila v ustanovah nujna?

Da bi lažje razumeli, zakaj v ustanovah potrebujemo pravila, ki so v neposredni povezavi z

disciplino, se lahko opremo na temeljno tezo Kantove pedagoške teorije, ki pravi, da je

disciplina pogoj vsakršnega izobraževanja in temelj celotne vzgoje (Salecl 1991).

Vzgojo otroka po Kantu namreč sestavljajo tri faze, ki postopoma vpeljujejo otroka v svet

odraslih: prva faza je vzreja, sledi disciplina, zadnja stopnja pa sta poučevanje in moralni

trening. Po Kantu je človek v zaporedju najprej dete (potrebno vzreje), nato otrok (potreben

discipline) in nato šolar (potreben poučevanja). Kant sicer označi discipliniranje kot negativno

plat vzgoje, vendar je njena naloga, da zatre človekovo naravno nebrzdanost in divjost.

Medtem pa je poučevanje pozitivna plat vzgoje. Kantova teorija vzgoje se neposredno veže na

njegovo teorijo razsvetljenstva: pogoj človekove svobode je njegova pokornost. Zanj je huje,

pri vzgoji zanemariti disciplino kot kulturo, saj se otrok lahko nauči misliti, postane kulturen,

le če je discipliniran (prav tam).

Robi Kroflič (2007) opozori, da je moralna vzgoja po Kantu ujeta v protislovje: otroka je

potrebno čim bolj in čim prej disciplinirati, da se bo naučil omejevati samovoljne vzgibe, saj

bo sicer vse življenje ostal »divji«. Pri tem pa se seveda ne moremo izogniti kaznovanju, ko

otrok kljub razlagam in spodbudam noče ali ne more slediti zahtevam odrasle osebe. Ker pa je

kultiviranost človeka povezana z odgovornostjo, ta pa s svobodnim sprejetjem moralne

norme, moramo ob discipliniranju in kaznovanju paziti, da ne »zlomimo« otrokove volje, saj

brez nje posameznik ne more razviti temeljne dimenzije človečnosti.

Janez Bečaj (1996) pravi, da so pravila pojem, ki ga zelo radi povezujemo z redom in

disciplino. Ob njih imamo včasih občutek, da omejujejo posameznikovo svobodo, kreativnost

in spontanost. Vendar, ali si lahko predstavljamo kakršno koli skupino ljudi, ki bi bila

sposobna uspešno delovati brez pravil? Še celo skupina prijateljev izoblikuje pravila; tem

pravilom ponavadi rečemo norme in se med prijatelji največkrat oblikujejo spontano, ne da bi

se o njih posebej pogovarjali. Popolnoma drugačno situacijo pa imamo v ustanovah, ki so

»umetne skupine«, združujejo večje število ljudi, ki niso vsi prijatelji med seboj. Tu je

oblikovanje in postavitev pravil nujno. Vendar ne smemo prezreti dejstva, da niso vsa pravila

dobra in vedno na mestu – tako kot se ljudje sčasoma spreminjamo, se morajo tudi pravila.

Nobeno pravilo ne more biti vedno enako učinkovito oz. sprejemljivo.
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Dva temeljna vzroka, ki potrjujeta nujnost pravil (prav tam):

- pravila so potrebna, da bi skupina lahko dosegla cilj;

- pravila so potrebna, da skupina na poti do svojega formalno postavljenega cilja ne bi

razpadla.

Pravila v ustanovah niso nujna le zato, da bi lahko dosegli svoje formalne cilje. Vsaka

ustanova je namreč sestavljena iz ljudi, ki so si med seboj zelo različni v svojih potrebah in

interesih, pa vendarle morajo skupaj preživeti določen čas. Zato pride večkrat do napetosti,

zamer, prizadetosti in razočaranj. V tem primeru so pravila potrebna zato, da vzdržujejo

motivacijo za nadaljnje sodelovanje in uravnavajo medsebojne odnose. Pravila pa omogočajo

tudi varnost; to je ena od temeljnih človekovih socialnopsiholoških potreb, ki je ustrezno

zadovoljena, kadar človek lahko obvladuje okolje, v katerem živi. Preko tega, torej

vzpostavljanja pravil v skupnosti, pa dosegamo tudi vzporedne učinke, saj vplivamo na razvoj

samodiscipliniranega posameznika. Najboljša so tista pravila, ki jih človek ne doživlja kot

prisilo, zlasti ne s strani nadrejene avtoritete. Veliko boljši od ukazov so dogovori. Zelo

pomembno je tudi, da otrok pravila razume, saj jih tako lažje sprejme, tudi kadar mu niso

najbolj všeč (prav tam).

2. 3 Vrste kazni v vzgoji

Če učenec krši pravila, dogovore, norme, idr., mora učitelj izvesti vzgojno kazen. Izpeljati

mora tehnike t.i. korektivne discipline, s katerimi daje posamezniku, ki je kršil določila,

možnost premisleka in odločanja za (ne)upoštevanje obstoječih mej (Peček Čuk in Lesar

2009). Avtorici strnjeno predstavita nekaj nasvetov, ki jih pri izvajanju kazni navajajo različni

avtorji, in jih je dobro upoštevati:

- kazen mora biti individualna in ne šablonska, kar nakazuje na omejenost formalnih

oblik kazni;

- kaznujemo le v primerih, ko smo izkoristili že vsa druga sredstva, tudi sredstva

discipliniranja;

- ne kaznujemo prepogosto, predvsem pa premislimo, na kakšen način bomo kaznovali;

- pri kaznovanju moramo biti pravični in dosledni;
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- kadar smo sami pretirano čustveno vznemirjeni, ni dobro, da se odločamo za kazni;

- kazen mora imeti svoj začetek in konec, sicer ostaja stalen sum in neka prikrita in

neporavnana zamera, ki lahko izzove le nove konfliktne položaje (prav tam, str. 61).

Kant pravi: »Otroka disciplinirajmo in kaznujmo dosledno, a ne pretrdo, da ne zlomimo

njegove volje.« (Kant 1988, str. 125 v: Kroflič 2007). Ob tem moramo upoštevati načelo

dostojanstva otroka iz Konvencije o otrokovih pravicah. Robi Kroflič (prav tam) se strinja z

drugimi teoretiki, da mnoge oblike ne le telesnega marveč tudi psihičnega kaznovanja

pomenijo nedopustno obliko trpinčenja otroka in posegajo v njegovo dostojanstvo. Avtor

hkrati poudarja, da je potrebno vedno delovati v korist otroka, kar v izhodišču predpisujejo

mnogi etični kodeksi poklicnih skupin, ki se ukvarjajo z otroci.

Ker je oblik kaznovanja otrok zelo veliko, jih na splošno lahko razdelimo na verbalno in

fizično kaznovanje ter druge oblike kaznovanja. V nadaljevanju se bomo seznanili, katere

oblike kazni lahko prepoznamo znotraj 3 skupin, ter katere učinke z njimi večinoma

dosegamo (Peček Čuk in Lesar 2009).

Verbalno kaznovanje:

Verbalne kazni oz. besedno kaznovanje ne zadaja telesnih bolečin, pa je kljub temu lahko zelo

boleče. Med verbalne kazni štejemo graje (kreganje, zmerjanje, oštevanje, idr.; z grajo

skušamo v posamezniku vzbuditi zavedanje in obžalovanje zaradi storjene napake in ga hkrati

usmerjati k sprejemljivejšim ravnanjem), grožnje (temeljijo na vzbujanju strahu pred

negativnimi posledicami, biti pa morajo realne in izvršljive), posmehovanje in zaničevanje

(čim bolj se ju izogibajmo, saj lahko dosežeta nasprotne učinke; če posameznik iz dneva v

dan posluša žaljivke in poniževalne izraze, se lahko začne v skladu z njimi tudi vesti) in molk

(ki je lahko včasih hujši od ostalih oblik kaznovanj, saj lahko v otroku vzbudi tesnobo in

občutek krivde, negotovost in zmedenost) (prav tam, str. 62–63).

Fizično kaznovanje:

Tovrstne oblike kaznovanja so v evropskih državah v javnih institucijah zakonsko

prepovedane in se danes čedalje redkeje uporabljajo. Fizično kaznovanje je vsako kaznovanje,

pri katerem uporabljamo fizično moč z namenom, da bi posamezniku povzročili fizično
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bolečino in trpljenje. Med njih spadajo: udarci (z roko, s palico, pasom, šibo in z drugimi

podobnimi predmeti), brcanje, klofutanje, tresenje, praskanje, ščipanje, puljenje las,

vlečenje za ušesa, stiskanje, metanje predmetov v posameznika in podobno (prav tam, str.

65–66).

Druge oblike kaznovanja:

Med njih uvrščamo odtegovanje ljubezni in pozornosti (pogosto je povezan z molkom,

hladnim pogledom in obračanjem hrbta; štejemo ga med tiste ukrepe, ki niso priporočljivi,

zato ker otroku na ta način sporočamo, da bo deležen naše pozornosti le, če se bo vedel tako,

kot mi želimo; nesprejemljivo pa je tudi iz vidika, da otroka prikrajšamo za temeljno bližino,

ki mu zagotavlja občutek varnosti), obremenilne kazni (se pogosto povezujejo z javnim

sramotenjem posameznika, npr. črna pika ob imenu kršitelja na javnem mestu, ali preko

zahteve po neki nesmiselni dejavnosti, npr. napisati nek stavek stokrat), odtegovanje

materialnih dobrin oz. privilegijev (je v današnjem času pogost način kaznovanja, pri čemer

je pomembno, da otroku odvzamemo stvari ali dejavnost, ki mu veliko pomenijo; pomembno

je, da so ti ukrepi otroku razloženi in utemeljeni, ter da jih prilagajamo teži in vrsti prekrška)

in poravnava povzročene škode (ki jo imenujemo tudi restitucija in jo uporabljamo, kadar

posameznik s svojim dejanjem povzroči materialno škodo sebi ali drugim, saj z njo pri

posamezniku razvijamo odgovornost; paziti je potrebno, da je poravnava realno izvedljiva in

da se posameznik zave svojih napak) (prav tam, str. 63–65).

Kazni so in bodo del vzgajanja; so del vsakdanjika in jih ne smemo jemati kot »nujno zlo«.

Ob pravilni uporabi pripomorejo k boljšemu posamezniku in posledično k boljši družbi.

2. 4 Kaznovalne prakse v slovenskih šolah nekdaj in danes

Pravila in kaznovanje v šoli so se skozi čas spreminjala, kar je povezano z oblikovanjem

novih oblik discipliniranja in nadzorovanja v družbi. Če so pretekla stoletja povezovali vzgojo

predvsem s palico, je danes čas »terapevtske vzgoje«. Avtoritarno vzgojo v šoli je zamenjala

permisivna vzgoja, vendar je potrebno na tem mestu poudariti, da tudi zagovorniki permisivne

vzgoje priznavajo, da je določeno število pravil v šoli nujno, vendar naj se uporaba le teh čim

bolj omeji, odnos med učiteljem in učencem pa naj postane odprt in prijateljski. Če
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povzamem kaznovalne prakse, ki so jih uporabljali v preteklosti in tiste, ki so v uporabi danes,

lahko rečem, da je kaznovanje postalo manj fizično oz. telesno boleče in usmerjeno v

spreminjanje človekove osebnosti (Salecl 1991).

V preteklosti so kot kazen za neprimerno vedenje največkrat uporabili telesno kaznovanje. V

večini primerov je šlo za telesno zlorabo, v drugih primerih pa za spolno zlorabo ali zastoj

rasti zaradi nedohranjenosti (Kornhauser in Pleterski Rigler 2007). Učitelji, pedagogi in

strokovnjaki so se strinjali, da take kazni niso učinkovite, saj otroka s svojimi metodami

pogojno učijo strahu. Telesna kazen ni le boleča, ampak tudi žaljiva in ponižujoča. Poleg

omenjenih načinov kaznovanja so bile v uporabi tudi sramotilne in poniževalne kazni. Pri tej

vrsti kazni je šlo za določeno obremenitev, ki naj bi v učencu vzbudila intenzivnejše čustvo

sramu. V 18. in 19. stoletju je bila raba te oblike kaznovanja v slovenskih šolah pogosta.

Uporabljali so različne načine; od sramotilnih napisov, ki so jih morali učenci nositi okrog

vratu, do dolgega papirnatega rdečega jezika navezanega okrog učenčevih ust, stanje v kotu z

zvezkom na glavi, presedanje v oslovsko klop ali nošenje narisanega osla na hrbtu (Strmčnik

1965).

Dandanes so formalne oblike discipliniranja predpisane in jih opredeljuje zakonodaja.

Vzgojni ukrepi v šoli temeljijo na različnih dokumentih. Konvencija o otrokovih pravicah

(1990), kjer je jasno izpostavljeno, da je pri obvladovanju discipline potrebno spoštovati

otrokovo človeško dostojanstvo. Zakon o osnovni šoli (1996) v 54. členu določa, da učenec ne

more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen, mogoče pa je njegovo prešolanje na drugo

osnovno šolo v soglasju s starši in šolo. Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni

šoli (1996), ki je veljal do leta 2007 in je podlaga Zakonu o spremembah in dopolnitvah

Zakona o osnovni šoli (2007) in Pravilniku o vzgojnih opominih v osnovni šoli (2008) varuje

učence kot subjekte lastnih pravic; vsi učenci RS imajo enake pravice in dolžnosti. Predvsem

pa si šole prizadevajo, da bi namesto kazni uporabile druge vzgojne ukrepe, kamor sodi tudi

mediacija.

Neformalne oblike discipliniranja razvijajo učitelji pri vodenju razreda. Tu govorimo

predvsem o pojasnjevanju, argumentiranju, prepričevanju, pridiganju, dajanju naukov in

nasvetov, ko se pojavijo disciplinski problemi (Peček Čuk in Lesar 2009). Avtorici

izpostavljata, da nekateri, še posebno, če gredo tovrstne metode vzgoje v smeri pridiganja,

pojmujejo kot najmanj učinkovite, saj se mladi poskušajo upirati avtoriteti. Pomembno je, da
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nasvet izreče prava oseba ob pravi priložnosti. Vse našteto pa morajo učitelji združiti s

primernimi metodami in oblikami dela, nagradami in kaznimi ter učnimi vsebinami, ki jih

vključujejo v delo z učenci.

Pri uporabi kazni je pomembno, da je le-ta pedagoška oziroma vzgojna ter v skladu s

pravilniki; usmerjena mora biti v bodoči razvoj učenca, da bi ga v prihodnosti odvrnili od

tega, da bi dejanje ponovil. V preteklosti se je velikokrat zgodilo, da je bil namen kazni vse

prej kot že našteto. Kazen je bila uporabljena izključno za kaznovanje neželenega vedenja;

prevladoval je zlasti retributivni koncept kaznovanja in ne utilitaristični koncept, katerega

namen je spreminjanje posameznika in je v tem smislu osredinjen na prihodnost (Kroflič

2009).

Retributivni koncept pravičnosti – za enako dejanje v enakih okoliščinah enako

nagrado/kazen – je vsekakor bolj načelen in manj problematičen od utilitarističnega. A če ga

je relativno uspešno kot temeljno paradigmo lastnega sistema integriralo moderno pravo, za

pedagogiko to težko trdimo, saj nas mnoga pedagoška načela (individualizacije, diferenciacije

idr.) opozarjajo, da se moderna pedagogika od samih začetkov trudi približati enkratnosti

vsakega posameznika in večrazsežnosti okoliščin, v katerih ga vzgajamo, pri čemer ji je

temeljni kriterij uspešnosti in pravičnosti napredek otroka/učenca/dijaka, torej predvideni

utilitarni učinek. In bolj kot se približujemo nekaterim novejšim konceptom šolske skupnosti

– na primer inkluziji – težje je vztrajati pri klasični retribuciji. Otrok z nižjimi učnimi

zmožnostmi, vključenih v heterogeno okolje, pač ne moremo ocenjevati (ali pa kaznovati, ko

gre npr. za motenje pouka hiperaktivnega otroka) z istimi kriteriji kot večinsko populacijo

(prav tam).

Robi Kroflič (2007, str. 131) je glede uporabe kazni izpostavil še en pomemben vidik:

»Ločnice med kaznijo kot negativnim ukrepom in spodbudo oziroma nagrado kot pozitivnim

ukrepom ne določa vzgojna teorija, ampak tista oseba, ki ji je ukrep namenjen – torej otrok.

Zgodi se nam lahko, da bo našo obliko pomoči, zaščite ali celo spodbude otrok doživel kot

hujšo obliko kazni od tradicionalnih kazni v vzgoji. Zato je kazen v vzgoji neizogibna,

nelagodje, ki spremlja vsakega starša in učitelja ob kaznovanju otroka, pa smo dolžni vzeti

nase kot najtežje breme vzgojnih odločitev.«



Rugelj, D. (2011) Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

14

Po njegovem mnenju ima lahko le kazen brez izključitve osebnega podpornega odnosa, ki jo

poleg tega otrok doživlja kot pravično, pozitivne pedagoške učinke; izogibanje vsakemu

negativnemu odzivanju na otrokovo ravnanje pa je prej posledica nezainteresiranega odnosa

in ne spodbujanje otrokove odgovornosti (prav tam).

Poglavje o vzgoji zaključujem z naslednjo mislijo: »Kaznovanje otrok od nekdaj velja za

sestavni del vzgojnih prizadevanj, hkrati pa tako pedagoška teorija kot praksa težita k odpravi

nelagodja, povezanega z zavestnim omejevanjem, discipliniranjem ali celo prizadejanjem zla

otroku (…) Kazni v vzgoji se ne moremo v celoti izogniti, pri njeni uporabi pa moramo razviti

etično odgovornost do varovanja otrokovega dostojanstva (…)« (Kroflič 2007, str. 133–134).

Različni vzgojni ukrepi so del vsakdana. Da bi bilo učiteljem lažje pri odločitvah, kako se

spoprijeti z različnimi vzgojnimi težavami, je na področju šolske zakonodaje predpisan

vzgojni načrt.
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3 VZGOJNI NAČRT

»Samo zakonsko določilo, da vzgojni načrt mora biti,

še ne pomeni, da bo ta dobro izdelan in upoštevan.«

(pater Silvo Šinkovec)

Konec leta 2007 se je v Sloveniji zgodila sprememba na področju šolske zakonodaje. V

Državnem zboru so sprejeli spremembe o vzgojnem delovanju šole; za osnovne šole je bilo

predpisano, da morajo z začetkom šolskega leta 2009/2010 imeti vzgojni načrt, ki bo del

Letnega delovnega načrta šole in s katerim bodo določile načine doseganja in uresničevanja

ciljev in vrednot iz 2. člena Zakona o osnovni šoli (1996), ob upoštevanju potreb in interesov

učencev ter posebnosti šolskega okolja.

Poleg tega, da se vzgojni načrt nanaša predvsem na Zakon o osnovni šoli (1996) ter na cilje

osnovnošolskega izobraževanja, zapisane v 2. členu omenjenega zakona, pa je potrebno pri

njegovi izdelavi upoštevati tudi druge dokumente, kot so Bela knjiga o vzgoji in

izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek 1995), Izhodišča kurikularne prenove (1996),

Konvencija o otrokovih pravicah (1990) ter Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in

izobraževanja (1996).

V 2. členu Zakona o osnovni šoli (1996) so navedeni cilji izobraževanja OŠ, ki zagotavljajo

splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzpodbujajo skladni, spoznavni, čustveni, duhovni in

socialni razvoj posameznika ter vzbujajo zavest o integriteti posameznika. Poleg tega cilji

izpostavljajo razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v

slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v

italijanskem oziroma madžarskem jeziku in razvijanje zavesti o državni pripadnosti ter

narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Pomembno je, da šole

vzgajajo za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter za

medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje

človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za življenje v

demokratični družbi. Poleg tega je izpostavljeno razvijanje in ohranjanje lastne kulturne

tradicije ter seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov. Potrebno pa je omeniti,
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da so med cilji navedeni še doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in

pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja ter pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki

omogočajo samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem

in razvijanje kritične moči razsojanja. Pomembno je tudi omogočanje osebnostnega razvoja

učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja ter razvijanje nadarjenosti

in usposabljanje za doživljanje umetniških del in za umetniško izražanje. Nenazadnje pa je

pomembno tudi oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa

do naravnega okolja.

Iz ciljev je razvidno, da je poleg izobraževalne pomembna tudi vzgojna razsežnost

pedagoškega dela osnovnih šol. V načrtovanje vzgoje v javni šoli nas silita pravni in

pedagoški razlog. Pravni razlog je, da legitimiteto vzgoje šoli kot družbeni inštituciji, ki nima

primarne pravice do vzgajanja otrok in mladine, dodeljujejo starši otrok, ki morajo biti

vnaprej seznanjeni z vzgojnim konceptom šole oz. inštitucije. Pedagoški razlog pa je pogojen

s tem, da v šoli delujejo mnogi vzgojni dejavniki, ki jih za učinkovito realizacijo vnaprej

opredeljenih vzgojnih ciljev oziroma vrednot šole z vzgojnim konceptom povežemo v

sklenjeno celoto (Kroflič 2002).

Ker smo zavezani vrednotam demokratične kulture, šola ne more biti le prostor, kjer se učenci

samo učijo, pač pa je šola življenjski prostor, v katerem je potrebno določiti pravila

medsebojnega sožitja, pravice, dolžnosti in odgovornosti posameznika. To je potrebno storiti

demokratično, s sodelovanjem in vplivom vseh, ki so s šolo tesno povezani – učenci, učitelji,

starši in drugimi delavci šole (Devjak in Krajnčan 2009).

Ko so šolam zakonsko določili obveznost pisanja vzgojnega načrta, so se večkrat pojavila

vprašanja, kot so: Ali ni dovolj že Letni delovni načrt šole kot dokument? Ali je vzgojni načrt

smiselno uzakoniti? Kot vsak dokument, ima tudi vzgojni načrt pozitivne in negativne

posledice, ki se pojavljajo ob oblikovanju le-tega.
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3. 1 Pozitivne in negativne posledice oblikovanja vzgojnega načrta

Z dnem uveljavitve Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda je prenehal veljati Pravilnik o

pravicah in dolžnostih, ki naj bi ga omenjena dokumenta nadomestila; vsaka šola ju pripravi

avtonomno. Po mnenju Gregorja Pečana (2009) to pomeni, da bodo učenci sedaj lahko

deležni precej različnih pravic in dolžnosti, če si je tako zamislila posamezna šola, vendar za

to ne navede nobenega konkretnega primera. Vseeno pa velja njegovo domnevo vzeti v

razmislek.

Šolsko leto 2009/2010 je poimenoval kar »leto vzgojnega načrta«. Pravi, da so v preteklem

šolskem letu na večini šol namenjali največ energije pri dodatnih dejavnostih ravno pripravi

vzgojnega načrta, ki po njegovem mnenju prinaša kar nekaj novosti, žal pa tudi kakšen dvom

in nejasnosti (prav tam).

Vodja Delovne skupine za vzgojne načrte, Nevenka Štraser (2009b) pravi, da so na samem

začetku skupaj s šolami iskali smiselne razloge v teoriji in v izjavah naših ter tujih

strokovnjakov, za spremembo osnovnošolske zakonodaje na področju vzgoje. Problem pri

oblikovanju vzgojnih načrtov se je pojavil predvsem zato, kar so nekatere šole vzele zapis

tega dokumenta izključno kot zakonsko zahtevo.

Po dveletnem skupnem delu s šolami in ob izteku zakonskega roka za sprejem vzgojnih

načrtov v osnovnih šolah, glede na oceno stanja, poudarja optimističen podatek, da so skoraj

vse šole ob oblikovanju vzgojnega načrta zaznala pozitivna dogajanja (prav tam).

In katere pozitivne izkušnje ob oblikovanju vzgojnih načrtov so prepoznali:

- intenzivno sodelovanje s starši v obliki delavnic, pogovorov, sestankov, aplikacija

vprašalnikov ipd.;

- timsko delo v kolektivih, med strokovnimi delavci na različnih ravneh;

- vključevanje učencev: delavnice, pogovori, skupnost učencev, aplikacija vprašalnikov,

razredne ure;

- veliko pogovorov o vrednotah, ki so pomembne tako staršem kot učencem in

zaposlenim, soočanja različnih pogledov na vzgojo, oblikovanje mnenj;

- ugotavljanje močnih in šibkih področij;
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- oblikovanje vizije in poslanstva v tem procesu;

- procesno oblikovanje vzgojnega načrta;

- usmeritev na vzgojno področje (prav tam).

Avtorica pa hkrati poroča o nekaterih negativnih dogajanjih, ki so spremljala oblikovanje

vzgojnih načrtov (prav tam):

- indiferentnost, negodovanje, nemotiviranost, odpori nekaterih zaposlenih; v nekaterih

okoljih so takšne reakcije zaznali pri mnogih starših;

- obremenjenost članov tima, posebej vodij;

- časovno usklajevanje, stres zaradi časovne stiske;

- pomisleki, da bo to samo še en dodatni »papir, ki vse prenese«.

Kot slabost, ki jo prinaša oblikovanje vzgojnega načrta, tudi Gregor Pečan (2009) izpostavlja,

da so različni vzgojni ukrepu lepo zapisani na papirju, težje pa izvedljivi v praksi. Terjajo

namreč ogromno dodatnega dela in angažiranja učiteljev. Hkrati pa meni, da je od države zelo

neodgovorno, da so pod pretvezo avtonomije, enostavno delegirali pripravo tako zelo

pomembnega akta šolam, kjer ni niti enega pravnika, ki bi lahko bdel nad nastajanjem

dokumenta in usmerjal postopke v pravo smer.

Sanja Berčnik (2009) pri vprašanju avtonomije šole pri pripravi vzgojnega načrta izpostavi,

da v kolikor bi država izdelala enotno vzgojno doktrino, bi s tem zelo omejila strokovno

avtonomijo šol. Država je z oblikovanjem priporočil za oblikovanje vzgojnih načrtov naredila

formalni okvir, znotraj katerega lahko šole oblikujejo individualen vzgojni načrt. Za šole je

lažje, če v oblikovanje vzgojnega načrta vključijo zunanjega strokovnega sodelavca, tudi zato,

da ne pride do favoriziranja idej določenih skupin učiteljev in da imajo vsi sodelujoči enako

možnost sodelovanja. Potrebno je razmisliti, kam bi nas pripeljalo formalno in državno

določanje vzgojne doktrine, za kar so se zavzemali največji nasprotniki avtonomije šol pri

oblikovanju vzgojnih načrtov. Za šole in učitelje bi bilo vsekakor lažje, vendar, ali si želimo

tega?

Poudariti je potrebno, da na nobeni šoli niso zaznali samo negativnih posledic pri oblikovanju

vzgojnih načrtov. Izjemno redki pa so poročali o tem, da se ni nič posebnega dogajalo. Tako
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lahko povzamem, da vzgojni načrt kljub nekaterim kritikam in pomanjkljivostim prinaša

številne koristi osnovnim šolam (Štraser 2009b).

3. 2 Vsebina vzgojnega načrta

VZGOJNI NAČRT

Vzgojne Sodelovanje Vzgojne Vzgojni postopki
vrednote šole in dejavnosti in ukrepi
šole staršev

Mediacija
Preventivne Svetovanje Pogovor
dejavnosti in usmerjanje

učencev Povračilo
škode Nagrade,

(restitucija) pohvale
priznanja

Slika 1: Vsebina vzgojnega načrta (Vzgojni načrt OŠ Dekani 2009)

Vzgojni načrt obsega (Gomboc 2007):

- temeljne vrednote in vzgojna načela;

- vzgojne dejavnosti (preventivne in proaktivne dejavnosti ter svetovanje ter usmerjanje

učencev);

- vzajemno sodelovanje s starši;

- vzgojne postopke in ukrepe;

- pohvale, priznanja in nagrade.
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Temeljne vrednote in vzgojna načela

Šola mora upoštevati skupne vrednote, zapisane v ustavi in šolski zakonodaji (načelo enakih

možnosti, načelo odsotnosti indoktrinacije pri pouku, pravičnosti ipd.). Sanja Berčnik (2009)

k temu dodaja, da lahko šole v ospredje postavijo tudi druge vrednote, ki so za njih

pomembne, npr. spoštovanje, poštenost, iskrenost, odgovornost, idr. Tako lahko izpostavijo

vrednote, ki so bile že do sedaj za njih najbolj pomembne, pa niso bile formalno opredeljene;

lahko pa izpostavijo tudi nove, ki jih pridobijo skozi vprašalnike za učitelje, učence in starše.

Poleg temeljnih vrednot pa mora šola oblikovati vzgojna načela. V Priporočilih o oblikovanju

in uresničevanju vzgojnega načrta osnovne šole (2008) so izpostavljena naslednja načela, ki

so lahko smernice za šole, da oblikujejo svoje:

- načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja;

- načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev;

- načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja;

- načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev;

- načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil;

- načelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline;

- načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti;

- načelo osebnega zgleda.

Vzgojne dejavnosti

a) Proaktivne in preventivne dejavnosti

Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti izhajajo iz poslanstva, vizije, vrednot in ciljev

osnovne šole ter potreb učencev in okolja. Osnovni cilj pri oblikovanju in izvajanju

proaktivnih vzgojnih dejavnosti je oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno

zadovoljujejo temeljne telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost

in pozitivno samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost (Priporočila 2008).
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Primeri različnih proaktivnih in preventivnih vzgojnih dejavnosti se nanašajo na (Hrovat

2006):

- razvijanje ugodne socialne klime, občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti, izvajanje

dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in sodelovanje;

- oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in

načinih ravnanja – pravila šole in oddelka;

- aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učenja in dela v

skladu z njihovimi zmožnostmi;

- sistematično razvijanje socialnih veščin, prostovoljno delo, vrstniška pomoč;

- poudarjanje in nagrajevanje zglednega vedenja učencev, pogovori o takem vedenju;

- obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih ter usposabljanje za

uspešno reševanje takih problemov;

- navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole in sprejemanja odgovornosti,

vzpodbujanje zavedanja svobode in omejitev v izbiranju vedenja;

- vrstniško svetovanje in posredovanje;

- izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost;

- načrtno, sistematično in redno vključevanje staršev v življenje in delo šole;

- spoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi ter s

spoznavanjem stališč in predlogov vseh udeleženih;

- povečanje nadzora na določenih krajih v določenem času;

- odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov, njihovo načrtno reševanje;

- druge dejavnosti, ki jih načrtuje in izvaja šola.

b) Svetovanje in usmerjanje

Svetovanje in usmerjanje pomaga učencem pri reševanju problemov v zvezi z njihovim

razvojem, delom, odnosih z drugimi, razvijanju samopresoje in prevzemanju odgovornosti.

Izvajata se v okviru ur oddelčnih skupnosti, pogovornih ur, ob sprotnem reševanju problemov

in drugih priložnostih. Izvajajo ju strokovni delavci in sodelavci šole. Posebno vlogo imajo

svetovalni delavci (Berčnik 2009).



Rugelj, D. (2011) Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

22

Cilji svetovanja in usmerjanja so (Gomboc 2007):

- oblikovati svoje cilje in strategijo za njihovo uresničevanje;

- organizirati lastno delo za večjo učinkovitost;

- spremljati svojo uspešnost;

- razmišljati in presojati o svojem vedenju in ravnanju drugih ljudi;

- prevzemati odgovornost in sprejemati posledice svojih dejanj;

- empatičnega vživljanja v druge;

- razumeti vzroke za neustrezna vedenja pri sebi in drugih;

- reševati probleme in konflikte;

- ustrezno ravnati v situacijah, v katerih se pojavijo stres, strah, čustvena napetost, konflikti,

apatičnost, frustracije, doživljanje neuspehov, depresija, ipd.;

- razvijati pozitivno samopodobo;

- dosegati druge cilje, ki si jih zastavi šola.

Vzgojni postopki in ukrepi

Vzgojni postopki obsegajo posledice kršitev pravil šole in se uporabljajo, kadar učenci niso

pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge

vzgojne dejavnosti. Učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in

pomen pravil v družbeni skupnosti. Med vzgojne postopke spada npr. restitucija (Gomboc

2007).

Vzgojni ukrepi so povezani tudi z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti

in priložnosti za spremembo vedenja. Med njih spadajo npr. ukinitev nekaterih pravic;

povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku; zadržanje na razgovoru po

pouku v zvezi z reševanjem problemov v soglasju s starši; dodatno spremstvo strokovnega

delavca; odstranitev od pouka idr. (Berčnik 2009).

Poleg že opisanih temeljnih vrednot in vzgojnih načel, vzgojnih dejavnosti ter vzgojnih

postopkov in ukrepov, pa mora vzgojni načrt vsebovati še pohvale, priznanja in nagrade ter

način sodelovanja med starši in šolo (prav tam). V skladu z načeli in vsebino vzgojnega

načrta pa šola izdela tudi Pravila šolskega reda. To je samostojen dokument, njegova vsebina

pa je predvidena v zakonu.
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3. 3 Vzgojni načrt kot oblika preventivne vzgojne dejavnosti

Različni avtorji (npr. Devjak in Krajnčan 2009; Gomboc 2007; Medveš 2007; Kroflič 2007)

imajo različne poglede na to, kaj vse in katere elemente naj bi vzgojni načrt vseboval. Vsi pa

so si enotni, da mora vzgojni načrt temeljiti na ciljih javne šole ter da ga morajo oblikovati

delavci šole s starši in učenci. Zlasti učenci morajo imeti aktivno vlogo pri nastajanju

vzgojnega načrta, pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji življenja in dela na šoli, pri tako

imenovanih proaktivnih, preventivnih in tudi korektivnih vzgojnih dejavnostih ter raznih

oblikah svetovanja. Odgovorno morajo sodelovati pri postavljanju mej, reševanju konfliktov

in pri izrekanju vzgojnih ukrepov.

Vendar so dejstva včasih lahko tudi drugačna od pričakovanj. Nekatere šole so se priprave

vzgojnega načrta lotile le zato ker je obvezen, druge pa so v njem videle prednosti, ki jih

prinaša. Nekatere so se pisanja lotile same, v ožji skupini ali celo kot posamezne osebe, druge

so iskale pomoč in priporočila pri raznih inštitucijah ali posameznikih, ki jim to ponujajo

zastonj ali za plačilo, tretje so načrte prepisale od koder koli že, četrte so dokumente kar

kupile. To so dejstva, ki žal odražajo realnost (Štraser 2009a).

Pomembno pa je poudariti, da lahko že z snovanjem vzgojnega načrta, pri katerem sodelujejo

tako delavci šole, kot tudi učenci in starši, vzpostavimo pozitivno klimo, če se vsi sodelujoči

čutijo »slišane in upoštevane«. Tako je lahko že zapis vzgojnega načrta učinkovita

preventivna vzgojna dejavnost.

V nadaljevanju se bom posvetila vrstniški mediaciji, kot načinu reševanju konfliktov v

osnovni šoli. Ob pripravi vzgojnih načrtov jo je mnogo šol uvrstilo med preventivne in

proaktivne dejavnosti, ki jih bodo uporabljali; v naslednjih poglavjih bom poskušala prikazati

prednosti njene uporabe, v empiričnem delu pa bom prikazala, kakšno je stanje v šolah, kjer

vrstniško mediacijo že nekaj časa vključujejo pri reševanju sporov.
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4 MEDIACIJA

»Konflikti lahko postanejo prostor dialoga in

družbenega soočanja s spoštovanjem medsebojne različnosti.«

(avtor neznan)

V Društvu mediatorjev Slovenije (http://www.slo-med.si) pravijo, da želijo z mediacijo

vzpostaviti novo kulturo reševanja sporov, kjer ni zmagovalca in poraženca, kjer vzamemo

spor v lastne roke in ga sami rešimo. V procesu mediacije poskušajo razumeti tako eno kot

drugo stran, se poglobiti v interese vseh strani in razumeti ozadje spora. V kreativnem procesu

iskanja nove rešitve poskušajo najti način, kako bi bili zadovoljeni interesi vseh strani.

4. 1 Kratka zgodovina mediacije

Mediacija je stara toliko kot človeštvo. Že od nekdaj so v različnih kulturah skušali

razreševati spore oz. pomagati pri razrešitvi spora na sporazumen način, saj je bilo od njegove

rešitve, ki je omogočala nadaljnje sodelovanje med vpletenimi, lahko odvisno celo preživetje

(Iršič 2010).

Najstarejši podatek o uporabi mediacije sega v zgodovino sumerske civilizacije. Na območju

Azije je bila mediacija že v zgodovini dominantna metoda reševanja sporov. Na Kitajskem in

Japonskem se sodni spor še danes upošteva kot zadnja možnost, saj družba nanj gleda kot na

sramotno javno priznanje, da stranke niso sposobne svojega problema rešiti na miren način.

Tradicionalni modeli mediacije, večinoma pod značilnim vplivom religije, ki so se razvili na

Japonskem, Šri Lanki, v Polineziji in Liberiji, danes služijo kot inspiracija ameriškim

avtorjem pri oblikovanju njihovega modernega modela mediacije (Karamarković 2004 V:

Iršič 2010).

Razcvet mediacije v njeni najbolj moderni obliki, ki je osvojila svet, je v šestdesetih letih

prejšnjega stoletja nastopil v ZDA, ko so se začeli ustanavljati mediacijski centri, ki so

delovali na nivoju lokalnih skupnosti. Delovali so izven oz. neodvisno od sodnega sistema.

Začetniki mediacije so kmalu spoznali, da je mediacija učinkovit proces, posebno če sta se

sprti strani poznali. V mediacijskih centrih so se prostovoljci usposabljali za mediacijo v
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sporih med sosedi, družinskimi člani, stanodajalci in najemniki, prijatelji, podjetji ipd. Vodje

teh programov so želeli prenesti znanje in moč ljudem, ki so bili v sporu, da le-tega rešijo

sami. Uspeh zgodnjih mediacijskih centrov je bil navdušujoč. V veliki večini sta se sprti strani

uspeli dogovoriti in rešiti spor. Strani sta po procesu izražali visoko stopnjo zadovoljstva s

procesom. Raziskave so tudi pokazale, da so sprte strani bolje izpolnjevale dogovore,

sklenjene na mediaciji, kot pa odločitve, ki so bile sprejete s strani sodišč (Cohen 1995).

Sledili so razni programi mediacije, organizirani s strani sodišč, ustanavljanje zasebnih

centrov za mediacijo, ustanavljanje neprofitnih organizacij, ki so nudile usluge reševanja

sporov, itd. (prav tam). V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je mediacija

razširila tudi po Evropi in leta 2007 je bila organizirana prva Evropska konferenca

mediatorjev na Dunaju (Iršič 2010).

Šolska in vrstniška mediacija sta se začeli razvijati ravno zaradi velikih uspehov različnih

programov mediacije. 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. Obenem pa se je začelo zanimanje za šolsko in vrstniško mediacijo

povečevati tudi drugod po svetu, v Evropi, Afriki, Aziji in Avstraliji (Cohen 1995).

4. 2 Mediacija v Sloveniji

V Sloveniji so mediacijo prvič uvedli leta 1994 v 15 centrih za socialno delo v podravski,

pomurski in koroški regiji (Iršič 2010). Z mediacijo se v Sloveniji ukvarjajo različne

organizacije in institucije. Poleg sodišč, na katerih mediacija v primeru sodnega spora poteka

brezplačno, mediacijo in izobraževanje za mediatorje ponuja tudi Pravno informacijski center,

Zavod RAKMO, Zavod Arsis, Inštitut za mediacijo Concordia, Inštitut Primus, Inštitut za

mediacijo MEDIO-M, Društvo za nenasilno komunikacijo, idr. Poleg samostojnih organizacij

pa v Sloveniji obstaja tudi Združenje mediacijskih organizacij - MEDIOS, ki povezuje pravne

osebe, ki se ukvarjajo z mediacijo in Društvo mediatorjev Slovenije, ki povezuje fizične

osebe, ki se ukvarjajo z mediacijo oz. so opravili vsaj 40 urno osnovno usposabljanje s

področja mediacije (Organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z mediacijo 2011).
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Če je pojav šolske in vrstniške mediacije v Sloveniji še sorazmerno svež – sistematičen razvoj

modela uvajanja mediacije v šolski prostor razvija Inštitut za mediacijo Concordia pet let –

pa nasprotno v mnogih državah zahodne Evrope in v Združenih državah Amerike mediacija v

šolskem prostoru že dosega vidne uspehe (Metelko Lisec 2008a).

Avtorica se sprašuje (prav tam) o specifikaciji šolske in vrstniške mediacije: je zgolj preprosta

tehnika obvladovanja oz. upravljanja konfliktov ali pa vzgojno-izobraževalni proces, ki ga je

vredno in smiselno vključiti v pedagoško prakso v ustanovah pri delu z otroki in mladostniki?

Odgovor slovenskega šolstva na splošni ravni gre vsekakor v smeri zadnjega, še posebej

intenzivno in načrtno v zadnjih dveh letih. Zlasti osnovne šole, ki so morale oblikovati

vzgojni načrt, so bile pozvane, da prepoznajo in uporabljajo šolsko mediacijo (poleg

restitucije in vzgojnih ukrepov) kot proaktivno in preventivno dejavnost šole v smislu

vzgojnih dejavnosti šole.

4. 3 Mediacija, mediator, mediant, mediatorska etika

Mediacija

Mediacija vključuje različne opredelitve. Odvisne so od njene uporabe in različnih avtorjev.

Mediacijska tradicija sega tako na družbeno kot na pravno področje. Vsem opredelitvam pa je

skupno, da lahko uporaba mediacije pripomore h graditvi močnejše skupnosti (Cremin 2007).

Izraz mediacija opredeljuje metodo mirnega reševanja sporov. Gre za prostovoljni, zunajsodni

proces, v katerem se udeleženci ob podpori nevtralnega in nepristranskega posrednika

sporazumejo, da bodo izmenjali stališča ter odkrili in strukturirali konfliktne točke s ciljem,

da bi v skupnem razgovoru izdelali opcije in alternative za dosego sporazumne in

samoodgovorne rešitve konflikta (Psihološki vidik mediacije 2011).

Jani Prgić (2010) navaja, da so si različne definicije mediacije enotne v tem, da je mediacija

pospeševalni proces, v katerem tretja nevtralna stran brez poseganja v vsebino spora

posreduje med dvema ali več udeleženci in nima nikakršnega pooblastila, da bi sprejela

kakršnokoli odločitev namesto udeležencev v sporu. Mediatorjeva naloga je, da s pomočjo

različnih komunikacijskih tehnik in veščin pomaga udeležencem v sporu definirati problem,
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vzpostaviti pogajanje in rešiti konflikt na sporazumen način, vendar brez vsiljevanja rešitve.

Ker pridejo pri mediaciji udeleženci do rešitve skupaj, z dogovorom, situacije ne moremo

opisovati kot zmago za eno in poraz za drugo stran.

Tanja Metelko Lisec (2005a) mediacijo opredeljuje kot strukturiran, metodičen in zaupen

proces, kjer nevtralna oseba uporablja veščine poslušanja in mediacijske tehnike in tako

udeležencem v sporu pomaga določiti problem in načine reševanja problema. Pomaga jim

tudi pri učinkovitejši komunikaciji, razvija empatijo med nasprotnikoma ter pomaga

udeležencem v sporu, da najdeta in izrazita svojo lastno rešitev problema.

Franc Udovič (1999) opozarja, da mora proces dogovarjanja med sprtima stranema potekati v

vzdušju odprtosti, poštenosti in »fer« odnosa. Sprejete morajo biti le takšne odločitve, ki v

najboljši možni meri zajemajo in upoštevajo interese vseh udeležencev.

Martin Lisec (2006) opredelitvam mediacije dodaja, da gre za prostovoljen proces, kar

posledično pomeni, da sprti strani sami prevzemata odgovornost za razrešitev konflikta.

Dogovor med njima mora vsebovati obojestransko dogovorjeno in sprejeto rešitev problema,

ki je strukturirana na način, da pomaga pri ohranjanju medsebojnega odnosa vpletenih. S

pomočjo mediacije se lahko okrepi oz. na novo vzpostavi odnos zaupanja in spoštovanja ali

pa pomaga, da se odnos zaključi na način, da so čustvene in psihološke izgube čim manjše.

Robert Brauch Bush in Joseph Folger (2005) mediacijo razlagata kot edinstveno možnost za

preoblikovanje konfliktov, saj je njen rezultat spreminjanje miselnosti ljudi, ki so vključeni

vanjo.

Poenostavljeno lahko rečemo, da je mediacija prostovoljen komunikacijski proces reševanja

spornih vprašanj, kjer udeleženca ob podpori in pomoči tretje osebe dosežeta rešitev oz.

sporazum, ki je sprejemljiv za obe strani (Iršić et al. 2010).

Tudi za šolsko in vrstniško mediacijo velja enaka definicija. Bistvena razlika med šolsko in

vrstniško mediacijo je predvsem v tem, da šolsko mediacijo izvajajo strokovni delavci na šoli,

medtem ko vrstniško mediacijo izvajajo učenci oz. dijaki sami. Sicer pa poznamo še številne

druge oblike mediacije (Metelko Lisec 2005b): poleg šolske in vrstniške mediacije še

družinsko mediacijo, mediacijo v gospodarskih, delovnopravnih in civilnih sporih, mediacijo
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med žrtvijo in oškodovancem ter mediacijo v delovnih skupnostih. Omeniti velja tudi dejstvo,

da le vrstniška mediacija v svojem poimenovanju izpostavlja mediatorja, medtem ko se vse

ostale osredinjajo na različne družbene dejavnosti (npr. gospodarstvo, delovnopravna…) oz.

institucije (npr. šolska, družinska).

Mediator

Mediator je tretja, nevtralna oseba, ki je strokovno usposobljena za vodenje procesa

mediacije. V konfliktu pomaga dvema (ali več osebam), da sama najdeta rešitev ali skleneta

dogovor, ki je sprejemljiv za oba (Iršič et al. 2010).

Jani Prgić (2010) navaja temeljne naloge mediatorja, s katerimi lahko razložimo, kdo je

mediator:

- je spoštljiv in dostojanstven ter medianta usmerja k iskanju skupnih točk in rešitev;

- je nevtralen (ne izraža svojega mnenja o vsebini in ne sodi – obema stranema omogoča

enakovreden položaj);

- skrbi za proces – ne razsoja o vsebini, ne daje nasvetov, ne sodi, kdo ima prav in kdo

nima;

- posluša, povzema, parafrazira in preverja razumevanje;

- ni svetovalec in reševalec – je sopotnik v procesu iskanja rešitve.

Mediant

Mediant je oseba, ki je udeležena v sporu, in poskuša z mediacijo rešiti težavo z drugim

udeležencem spora; oba v procesu mediacije imenujemo medianta. Ob pomoči mediatorja

skušata najti skupno rešitev za sporno vprašanje med njima (Iršič et al. 2010).

Mediatorska etika

Izraz mediatorska etika se nanaša na sklop pravil glede delovanja mediatorja. Določbe glede

tega so različne, večinoma pa obravnavajo vprašanja zaupnosti, mediatorjeve nepristranskosti
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in nevtralnosti, dolžnosti razkritja, vprašanja strokovnosti ter kompetentnosti mediatorja in

prostovoljnosti mediacije (Iršič 2010).

Mediatorska etika je neločljivo povezana z Evropskim kodeksom vedenja in ravnanja za

mediatorje, ki je bil sprejet leta 2004 (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij).

Kodeks, tako kot mediatorska etika, poudarja pomen zaupnosti, prostovoljnosti,

nepristranskosti in poštenosti. Tudi vrstniški mediatorji morajo pri svojem delu upoštevati

zgoraj omenjeni kodeks. Spoznavajo ga prek temeljnih načel, ki veljajo v vrstniški mediaciji.

4. 4 Predlog Bele knjige o mediaciji

Društvo mediatorjev Slovenije in strokovnjaki s področja mediacije so leta 2008 pripravili

Predlog bele knjige o mediaciji (2008). Namen Predloga bele knjige je, da bi vsem trem

vejam oblasti ponudili ogrodje, ki bi ga nato pristojni lahko uporabili kot osnovo za sprejem

nacionalne strategije na področju mirnega reševanja sporov, manjkajočih predpisov in

vprašanj financiranja. Tako bi dejavno in konkretno pripomogli k zmanjšanju sodnih

zaostankov, k bolj tolerantnim odnosom med mladimi in vzpostavitvi porušenih medsebojnih

in poslovnih odnosov.

Tanja Metelko Lisec (2008b) je v Predlogu bele knjige o mediaciji (2008) predstavila uporabo

mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah; s tem je utemeljila vpeljavo in koristi modela

mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V začetku je opisano obstoječe stanje, v

nadaljevanju pa je razložen model mediacije v vzgoji in izobraževanju. Podrobno sta opisani

šolska in vrstniška mediacija, predstavljene pa so tudi smernice za nadaljnji razvoj, glede na

petletne izkušnje, ki jih imamo na področju mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v

Sloveniji. Hkrati z vsebinskim vzpostavljanjem modela mediacije v vzgoji in izobraževanju

pa avtorica poudarja, da je potrebno na ravni zakonodaje in podzakonskih aktov vzpostaviti

formalne možnosti za razvoj mediacije. Na ravni osnovne šole je šole potrebno spodbujati, da

vključijo mediacijo v vzgojni načrt.
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4. 5 Pomen mediacije v šoli

Tanja Metelko Lisec (2008a) pravi, da je sposobnost reševanja konfliktov ena temeljnih

veščin, ki jih danes človek potrebuje za kakovostno in produktivno življenje v družbeni

skupnosti. Posebne veščine, znanja, zlasti pa pozitivne izkušnje razreševanja sporov, so

sestavni del socialne opremljenosti in so še posebej dobrodošle pri mladih, saj se lahko

oblikujejo v pozitiven vzorec reševanja problemov. Namesto izsiljevanja, verbalnega in

fizičnega nasilja ter groženj, stopi v ospredje mirno in konstruktivno sodelovanje pri iskanju

skupne rešitve.

Pomembna prednost mediacije pred drugimi vzgojnimi ukrepi je tudi to, da sta pri mediaciji

»zmagovalca« obe strani, pri ukrepih, ki jih izreče avtoriteta, pa imamo na eni strani

»zmagovalca«, na drugi pa »poraženca« (prav tam).

Z mediacijo učenci lažje prepoznavajo, da so sami tisti, ki lahko rešijo svoj spor, če tako

želijo. Z izvajanjem mediacije v šoli ustvarjamo šolsko klimo, ki podpira sodelovanje,

občutek za pravičnost, skrb za sočloveka in razumevanje za različnost med posamezniki.

Poleg tega uči učence konstruktivnega reševanja konfliktov, pripomore pa tudi k temu, da

učenci bolje rešujejo konflikte, kadar se sami znajdejo v njih (Prgić 2010).

Učenci se v procesu mediacije in v procesu usposabljanja za vrstniške mediatorje naučijo

komunikacijskih veščin, aktivnega poslušanja, izražanja lastnih čustev na pozitiven in miren

način, idr. Vse pridobljene veščine lahko uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju, kadar se

sami znajdejo v konfliktni situaciji (prav tam).

Glavna prednost usposabljanja za vrstniške mediatorje in uporabe mediacije v šoli pa je, da

mladi spoznajo, da so sami odgovorni za svoje vedenje.

Tanja Metelko Lisec (2008a, str. 11) povzema pomen mediacije v šoli z naslednjimi

besedami: »Vključitev obvladovanja konfliktov z mediacijo v šolski vsakdan in njegovo

prakticiranje pripravlja učence na življenje v družbi, zmanjšuje napetost in je način za

normalizacijo medčloveških odnosov; je hkrati sestavni del psihološke podpore pedagoški

praksi v šoli.«
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4. 6 Kdaj uporabiti mediacijo

Zavedati se moramo, da šolska in vrstniška mediacija nikakor ne pomenita nasprotovanja

vzgojnim ukrepom, ampak gre za proces, ki dopolnjuje obstoječe načine, s katerimi skuša šola

reševati kritične situacije. Prav tako je pomembno, da znamo ločiti različne situacije v šoli;

mnoge zahtevajo neposredno ukrepanje in ne mediacije kot prve možnosti za reševanje

problema, npr. zloraba drog, hudo nasilje idr. (Prgić 2010). S tem se strinja tudi Richard

Cohen (2002) in poudarja, da zahtevajo resnejše težave, kot so spolna zloraba, fizični napad,

poskus samomora, zloraba drog, uporaba orožja in ostale kriminalne dejavnosti takojšnjo

strokovno napotitev in niso primerne za vrstniško mediacijo.

Ker se v šoli včasih prekrižajo načini delovanja tistih, ki bolj zagovarjajo vzgojno ukrepanje,

in tistih, ki bi kot prvo možnost izbrali mediacijo, je potrebno med njimi najti neko sredino.

Obstajajo tri možnosti, po katerih se lahko mediacija in vzgojno ukrepanje kombinirata (prav

tam):

- V prvi možnosti šolski strokovni delavec, ravnatelj ipd. presodi, da vzgojno ukrepanje

ni smiselno in učenca takoj napoti na mediacijo. Če učenci ne privolijo v formalno

mediacijo (organizirano), lahko šolski strokovni delavec z njim izvede neformalno

mediacijo (v obliki pogovora, ki se nikamor ne zapiše), preden učenca napoti nazaj k

pouku.

- V drugi možnosti šolski strokovni delavec ali ravnatelj učenca najprej napoti na

mediacijo, a zahteva, da se potem vrne k njemu. Po mediaciji se odloči, kakšni ukrepi

bodo sledili, če sploh bodo. Pri odločitvi lahko upošteva izid mediacije.

- Po tretji možnosti se šolski strokovni delavec najprej odloči za vzgojni ukrep in šele

potem, ko učenec prejme kazen, je povabljen na mediacijo, če jo želi.

Na večini šol, kjer je mediacija dobro vzpostavljena, je prvi korak vedno napotitev na

mediacijo, razen če gre za hude kršitve. Pristop, ko mediaciji sledi vzgojni ukrep, je lahko

sporen predvsem zaradi tega, ker učenci sprejmejo mediacijski dogovor le zato, da bi se

izognili kazni. Sporno je tudi to, če je po mediaciji kazen vseeno enaka, kot bi bila pred

mediacijo, saj lahko učenci čutijo zmedo in odpor (Prgič 2010).
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Nujno se moramo zavedati, da šolska ali vrstniška mediacija nista vedno najbolj primerna

načina reševanja sporov. Po mnenju Tanje Metelko Lisec (2008a) sta primerni za reševanje

manjših sporov, kot so na primer žalitve, obrekovanja ali manjši pretepi. Tudi Viktor Benčan

(2008) pravi podobno, dodaja pa še probleme poniževanja, izzivanja in šikaniranja, ki jih

lahko rešujemo z vrstniško mediacijo. Poudarja tudi, da na njihovi šoli načeloma nimajo

omejitev, katere primere lahko obravnavajo z vrstniško mediacijo, razen za primere, ki jih

morajo po zakonu obravnavati druge službe. Z vsem navedenim se strinja tudi Darinka Berčič

(2008) in dodaja, da so primeri za vrstniško mediacijo pogosto tudi problemi ljubosumja

(ljubezenske težave, boljša ocena, priljubljenost, idr.). Nemalokrat povzročajo probleme

določene reakcije oz. vedenje nekaterih sošolcev ali njihove pripombe ter motenje pouka.

Učenci tudi težko sprejemajo drugačnost, npr. v slogu oblačenja, pričeske, ličenja, poslušanja

določene zvrsti glasbe, povod za spor pa so pogosto tudi socialne in kulturne razlike.

Povodov za spor je ogromno, pomembna lastnost mediacije pa je, da jih lahko rešimo na

miren način, brez uporabe verbalnega ali fizičnega nasilja. Odločitev, katere spore bodo

reševali z mediacijo, pa je na plečih vsake šole posebej.
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5 VRSTNIŠKA MEDIACIJA

»Mladi so, če so upoštevani ter cenjeni, in če čutijo,

da jim je zaupana odgovornost,

sposobni delati čudeže.«

(avtor neznan)

Med vzgojno delovanje šole spada tudi vrstniška mediacija. Je učinkovit vzgojni ukrep s

katerim lahko mlade spodbudimo da pomagajo svojim vrstnikom. Šole so v skladu z

zakonodajo o novem vzgojnem konceptu oblikovale in začele izvajati vzgojne načrte, s

katerimi bodo posodobile in razširile svojo vzgojno in izobraževalno vlogo. Spodnja slika

prikazuje prostor šolske mediacije med drugimi vzgojnimi dejavnostmi šole ter področje in

vsebino njenega delovanja, kamor spada tudi vrstniška mediacija.

Slika 2: Vključenost vrstniške mediacije v vzgojno delovanje šole (Iršič et al. 2010)

Vrstniška mediacija se od drugih vrst mediacije razlikuje že v tem, da v svojem imenu

izpostavlja mediatorja, v tem primeru vrstnika sprtih strani. Ravno to je ključno, saj učenci –

mediatorji naredijo proces primeren njihovim letom in sprtima stranema ne predstavljajo
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avtoritete, zato jih lažje spodbudijo, da se vključijo v proces (Iršič et al. 2010). S tem se

strinja tudi Tanja Metelko Lisec (2005a) in poudarja, da je eden od načinov, ki jih lahko šola

uporabi za spodbujanje in razvijanje strpnega ter konstruktivnega reševanja konfliktov. Gre za

proces, v katerem sta udeležena vsaj dva učenca ali dijaka, med katerima je prišlo do

nesoglasja, konflikta. Obe strani morata biti pripravljeni nastalo situacijo razrešiti na miren,

strpen in produktiven način, ki lahko pripelje do konkretne, prostovoljno in dogovorno

dosežene rešitve. Uspeh je tudi, če obe strani s komunikacijo dosežeta, da se spor prestavi na

obvladljivo raven.

Pri tem jima pomaga tretji, nevtralni vrstnik, ki z različnimi tehnikami, veščinami in znanji

učencema v konfliktu pomaga pri razlagi različnih pogledov, izražanju želja in potreb, da bi

poiskala najboljšo med možnimi rešitvami. Proces vrstniške mediacije se šteje za uspešnega,

če učenca zgladita spor ter ob koncu čutita zadovoljstvo z doseženo rešitvijo in če se iz

nastale situacije naučita kaj uporabnega za svoje življenje (prav tam).

Poudariti je potrebno, da je vrstniška mediacija v celoti v rokah učencev oz. dijakov: izvajajo

jo učenci za učence.

5. 1 Prednosti vrstniške mediacije

Prednosti vrstniške mediacije so hkrati tudi njene glavne značilnosti. Sem štejemo predvsem

miren, konstruktiven in odgovoren način reševanja konfliktov in sporov med učenci ter

usvajanje pomembnih življenjskih veščin, ki jih lahko mladostniki uporabljajo v vsakdanjem

življenju. Prav tako lahko učenci z vrstniško mediacijo povečajo samospoštovanje in

izboljšajo samopodobo, hkrati pa jim vrstniška mediacija pomaga razumeti različna stališča in

čustva ter privabi iz njih opravičilo, priznanje, željo po odpuščanju, povrnitvi in prijateljstvu.

Izpostaviti je potrebno, da vrstniška mediacija deluje tudi preventivno in ni uporabna samo za

razreševanje konfliktov ter prispeva k osebni rasti učencev. Pripomore tudi k boljšemu

razumevanju vrstnikov, saj jih spodbudi, da prisluhnejo drug drugemu in k prevzemanju

odgovornosti, saj prepusti učencem, da sami avtonomno iščejo rešitve za probleme, kadar je

to v njihovi moči (Cohen 2002; Iršič et al. 2010; Kaplan 2009).
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Tanja Metelko Lisec (2005b) poudarja, da vrstniška mediacija podpira pravila vedenja in

prinaša koristi za vso šolsko skupnost. Strinja se z drugimi avtorji, navedenimi v prejšnjem

odstavku, ki govorijo o koristih, ki jih vrstniška mediacija prinaša učencem. Koristi pa imajo

tudi učitelji, saj imajo več časa, ki ga lahko namenijo poučevanju, posledično pa so zaradi

tega deležni tudi manj stresa. Prav tako lahko učitelji razreševanje konfliktov uporabijo kot

sestavni del kurikula (socialna in družbena vzgoja, vzgoja za odnose in vrednote idr.), hkrati

pa so učenci v razredu mirnejši in bolj sodelujejo, ker so se priučili veščin poslušanja in

komunikacije. Usposabljanje za mediatorje tako vzpostavi zaupno in kreativno ozračje med

učenci in učitelji, posledično pa se poveča tudi produktivnost pri enih in drugih, ker se med

njimi zmanjšajo napetosti.

Avtorica poudari tudi prednosti, ki jih prinaša izvajanje vrstniške mediacije celotni šoli.

Splošna »klima« v šoli je manj napeta in bolj umirjena, zmanjša se število sporov, mediacija

lahko postane del šolskega pedagoškega razvoja in sestavni del vedenjske politike, zmanjša

pa se tudi število izključitev iz šole, ker so problemi rešeni, preden se razrastejo v

nenadzorovane dimenzije (prav tam).

Martin Lisec (2006, str. 31) strne pozitivne učinke, ki jih prinese vrstniška mediacija mladim

v naslednje besede: »Mediacija spodbuja pozitivno komunikacijo, zmanjšuje nasilje in

vandalizem, povečuje socialno opremljenost mladih, uči mlade mirnega načina soočanja z

razlikami in drugačnostjo ter jih motivira za občutek pravičnosti v življenju. Mediacija

vzpostavlja novo kulturo medosebnih odnosov.«

Večina avtorjev navaja le pozitivne lastnosti oz. učinke vrstniške mediacije; med njimi je

težko najti kakšno kritiko oz. slabost. To je seveda spodbudno in daje prepričljive utemeljitve,

zakaj je vrstniško mediacijo dobro izvajati v osnovnih šolah. V empiričnem delu diplomskega

dela se bom zato osredinila predvsem na pozitivne navedbe avtorjev o vrstniški mediaciji in

ugotavljala, ali se po mnenju učiteljev odražajo tudi v naših praksah vrstniške mediacije po

šolah.
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5. 2 Kriteriji za izbiro vrstniških mediatorjev

Najbolj pomembno dejstvo pri izbiri učencev, ki bodo postali vrstniški mediatorji je, da mora

biti odločitev za vrstniškega mediatorja prostovoljna. Učitelji, sošolci, prijatelji, itd. lahko

posameznika spodbudijo oz. mu predlagajo, da bi postal vrstniški mediator, vendar se mora za

to vlogo odločiti prostovoljno. Nesmiselno je nekoga siliti v nekaj, kar ne želi početi, saj

mediacija temelji na prostovoljnosti – tako vrstniških mediatorjev kot sprtih strani (Iršič

2010).

Pomembno se mi zdi, da se priložnost ponudi vsakemu, ki se za vlogo vrstniškega mediatorja

odloči prostovoljno. Če pa imamo težavo s prevelikim številom učencev, ki so se odločili za

usposabljanje, pa moramo pri izbiri upoštevati določene kriterije, da bo naša skupina

vrstniških mediatorjev čim bolj raznolika; dejstvo pa je tudi, da je delo v manjših skupinah

veliko bolj učinkovito.

Jani Prgić (2010) navaja različne dejavnike, ki jih upoštevamo pri izbiri kandidatov za bodoče

vrstniške mediatorje:

1. Raznolikost tako po spolu kot po veroizpovedi, nacionalnosti, učnih dosežkih,

socialnem statusu idr. Raznolika skupina vrstniških mediatorjev prinaša številne

prednosti, kot so:

- proces treninga je obogaten, saj učenci sodelujejo tudi s tistimi, s katerimi se sicer

morda niti pogovarjali ne bi;

- že sam trening je za učence demonstracija in izkušnja, kako lahko ljudje upoštevamo

različnost in smo strpni en do drugega;

- raznolika skupina pripravlja vrstniške mediatorje na vodenje mediacije z različnimi

udeleženci;

- tudi ostali učenci vidijo, da mediacija ni namenjena le določeni skupini učencev;

- raznolika skupina omogoča večjo fleksibilnost, ko pride do pravih mediacij; če je

potrebno izvesti mediacijo med deklico in dečkom, lahko koordinator poskrbi, da

bosta v »mediacijskem paru« prav tako deklica in deček.
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2. Izbrati je potrebno učence z različno razvitimi socialnimi veščinami, ki so opremljeni

tudi s komunikacijskimi veščinami, imajo smisel za delo z ljudmi, so zmožni javno

nastopati in se izpostavljati ter imajo občutek za sočloveka – dobra razvitost empatije.

3. Upoštevati je potrebno tudi predanost vrstniških mediatorjev. Učenci se morajo biti

pripravljeni zaradi mediacije odpovedati tudi kakšni drugi aktivnosti, poleg tega pa

morajo biti pripravljeni sodelovati na srečanjih oz. supervizijah vrstniških

mediatorjev.

4. Pomembna je tudi starost vrstniških mediatorjev; predvsem zato, ker je smiselno uriti

vrstniške mediatorje, ki bodo v šoli vsaj še eno leto, da bodo lahko izvajali mediacije.

Poleg tega je nujno vsako leto pripravljati mlajše učence, ki se lahko v sodelovanju s

starejšimi, v somediaciji, urijo za kasnejše izvajanje mediacij.

Richard Cohen (2002) navaja Noetovo pravilo, ki se nanaša na biblijsko osebnost Noeta. Ta je

pred uničenjem rešil pripadnike vseh živalskih vrst. Glede na to, kako je Noe izbiral živali, ki

jih je pripeljal na ladjo in jih s tem rešil, moramo tudi pri izbiri skupine vrstniških mediatorjev

upoštevati raznolikost, ki naj zajema »po dva učenca iz vsake skupine«. Jedro tima vrstniških

mediatorjev naj tvorijo učenci, ki imajo izrazit socialni čut, tisti, ki želijo pomagati sošolcem

oz. drugim učencem, tisti, ki so med vrstniki priljubljeni, ki imajo razvito empatijo, ki jih

vrstniki upoštevajo in dojemajo kot poštene ter pravične, ter tisti, ki že sami od sebe

velikokrat s svojim ravnanjem pomirjevalno vplivajo na druge in imajo razvite socialne

veščine ter se znajo povezovati z drugimi in nikogar ne izključujejo.

Avtor hkrati poudarja, da je potrebno v program vključiti tudi učence, ki imajo različne

težave, npr. vedenjske. Takšen trening jim omogoča, da se izkustveno učijo življenjskih

veščin in konstruktivnega obvladovanja konfliktov. To lahko pripelje do izjemne spremembe

pri teh učencih tako na akademski kot tudi na socialni ravni. Učenci, ki so imeli v preteklosti

težave zaradi nasilja ali agresivnega reševanja konfliktov, prinašajo prav posebno dimenzijo

mediaciji, saj iz prve roke poznajo in vedo, kako je biti na »drugi strani«. Dobre ocene in

vzorno vedenje ne zagotavljajo vedno, da je učenec lahko tudi dober mediator (prav tam).
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5. 2. 1 Lastnosti vrstniškega mediatorja

Schrumpf et al. (1997) izpostavlja pet lastnosti, ki so nepogrešljive za dobrega vrstniškega

mediatorja:

- vrstniški mediator je nepristranski; je nevtralen in objektiven, je oseba, ki se ne

postavlja na nobeno stran;

- vrstniški mediator je empatičen poslušalec; vešč je poslušanja z namenom razumeti,

kaj vsaka sprta stran misli in čuti;

- vrstniški mediator je spoštljiv; zmožen je spoštovati in razumeti obe strani brez

predsodkov;

- vrstniški mediator je vreden zaupanja; zaupanje sprtih strani v postopku mediacije si

gradi z varovanjem informacij kot zaupnih; mediator ne razpravlja o problemih z

ostalimi vrstniki; mediator tudi omogoča sprtima stranema, da sami rešita njun

problem, namesto da vsiljuje rešitev, ki bi bila všeč eni od strani;

- vrstniški mediator pomaga osebam sodelovati; odgovoren je za postopek mediacije, ne

pa za rešitev problema; ko sprti strani sodelujeta, sta zmožni sami najti rešitev.

Tanja Metelko Lisec (2005b) pa poleg zgoraj omenjenih lastnosti posebej izpostavlja, da

vrstniški mediator nikakor ne sme biti sodnik ali policist, ni tisti, ki moti in prekinja, ni oseba,

ki se postavi na določeno stran ter oseba, ki govori o konfliktih, ki jih imajo učenci med seboj.

Tem značilnostim Leah Davies (2008) dodaja tudi to, da vrstniški mediator skrbi za druge,

resno misli pomagati svojim vrstnikom rešiti probleme, zagotavlja priložnost, da oba

udeleženca povesta svojo zgodbo, pazljivo in spoštljivo posluša, hkrati pa je občutljiv in

dojemljiv za čustva vsakega učenca in je potrpežljiv ter prijazen.

Koordinator vrstniške mediacije mora dobro poznati lastnosti učencev, ki bodo postali

vrstniški mediatorji; dobro jih lahko spozna s pogovorom in z različnimi igrami. Tako tudi

učenci sami sebe bolje spoznajo, hkrati pa ima koordinator boljši vpogled, kakšno skupino

ima pred sabo; čemu bo namenil več pozornosti, kako bodo vrstniški mediatorji sodelovali

med sabo, idr.
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5. 3 Uvajanje vrstniške mediacije v šole

Uvajanje vrstniške mediacije v šolo se začne z odločitvijo šole, ali jo želi izvajati. Sprva

morajo na šoli poskrbeti za šolsko mediacijo (kjer so mediatorji učitelji oz. strokovni delavci

šole, ki jih je potrebno izobraziti; ti si morajo nabrati izkušnje, nato pa se lahko posvetijo

usposabljanju vrstniških mediatorjev, v kolikor se za to odločijo). Pri uvajanju je dobro

upoštevati naslednje korake, povzete po različnih avtorjih (Prgić 2009 in 2010; Cohen 1995;

Kaplan 2002):

1. PREDSTAVITEV MEDIACIJE

Koncept šolske in vrstniške mediacije je potrebno najprej predstaviti učiteljem, staršem in

učencem. Viktor Benčan (2008) pravi, da so na njihovi šoli želeli na začetku s projektom

seznaniti vse, ki so kakor koli povezani z delom in življenjem na šoli, zato so izvedli

programe mediacijskega usposabljanja za starše, delavce na šoli in učence. Darinka Berčič

(2008) pa je navedla konkreten primer, kako so na šoli v »tednu mediacije« predstavili

mediacijo vsem razredom. Vrstniški mediatorji so po razredih zaigrali konflikt med vrstniki,

nato pa prikazali možnost za rešitev spora, med njimi tudi mediacijo. Pri razrednih urah so si

učenci ogledali kratek film o vrstniški mediaciji v Ameriki, kjer je mediacija znana že dalj

časa. Vrstniški mediatorji so izdelali tudi lične plakate, na njih pa so v sliki in besedi prikazali

vrstniško mediacijo. Prav tako so pripravili informativno zgibanko, v kateri so na svojevrsten

način seznanili vse učence s tem, kaj je mediacija, kdaj ti lahko pomaga, kako prideta sprta

vrstnika do mediatorja, kako poteka proces mediacije in kaj lahko z mediacijo pridobijo.

Vrstniška mediacija pa je bila predstavljena tudi na informativnem dnevu.

Pomembno je informirati vse vključene v šolo, saj je mediacija na šoli vpeljana zato, da jim

služi. Prav tako je izrednega pomena, da mediacija ni predstavljena kot vzgojni ukrep. Dobiti

mora pozitiven predznak, da je nekaj, kar prispeva k boljšemu življenju na šoli.

2. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA

Pri izbiri inštitucije, ki bi usposabljala šolske strokovne delavce, je potrebno razmisliti o

kakovosti samega usposabljanja. Prav tako je potrebno preveriti, ali bo usposabljanje

zajemalo samo učenje veščin mediacije ali pa se bodo udeleženci usposobili tudi v vodenju
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delavnic za učence in ali lahko inštitucija ponudi kakovostna in uporabna gradiva. Smiselno je

izbrati inštitucijo, ki nudi podporo tudi pri rednem usposabljanju in je v oporo pri uvajanju

mediacije na šoli.

3. NAČRTOVANJE UVAJANJA

V tej fazi je potrebno razmisliti in odgovoriti na vprašanja o usposabljanju za vrstniške

mediatorje (kdo ga bo vodil, kdaj, kje in koliko učencev bo sodelovalo), obsegu uvajanja (ali

bo uvajanje potekalo postopoma v določenih razredih ali na vsej šoli ali samo na predmetni

stopnji idr.; o tem presodijo šolski strokovni delavci glede na potrebe njihove šole ter lastno

usposobljenost), času, ki bo namenjen formalni mediaciji (kdaj, kje, za koga, kdo jo bo vodil,

idr.) ter določitvi koordinatorja vrstniške mediacije in se dogovoriti za skupna srečanja,

supervizijo, podporo, evalvacijo programa idr.

4. IZOBRAŽEVANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV IN DODATNO

USPOSABLJANJE ŠOLSKIH STROKOVNIH DELAVCEV

V tej fazi pa se je potrebno posvetiti izbiri učencev oz. učenk za vrstniško mediacijo,

izobraževanju učiteljev, izbiri trenerjev, organizaciji usposabljanja za mediatorje, pridobitvi

soglasij staršev in samemu usposabljanju.

5. RAZVIJANJE MEDIACIJE

Da se bo lahko vrstniška mediacija kakovostno razvijala in se uveljavila, je potrebno

zagotoviti nemoteno izvajanje mediacije (čas, prostor, dovoljenja oz. soglasja), postaviti je

potrebno kriterije (kdo je usposobljen in kdaj lahko začne), slediti je potrebno primerom,

skrbeti za nadaljnjo promocijo mediacije v šoli, voditi redna srečanja z mediatorji,

dopolnjevati in razvijati program, ga evalvirati (redno in na koncu šolskega leta) ter ga

načrtovati za naslednje šolsko leto.
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6. RAZMISLEKI OB IZVAJANJU

Razmisleki se nanašajo predvsem na to, koliko strokovnih delavcev bo sodelovalo in kdo bo

koordinator programa, kdo lahko pomaga pri razvijanju projekta, koliko časa bo šola

namenila temu programu in kako bodo stimulirani koordinatorji oz. mentorji.

Vsaka šola se poslužuje svojega načina uvajanja mediacije na šolo in njene predstavitve vsem,

ki so z šolo povezani. Zelo dobro je, da si šole med seboj delijo izkušnje in ideje, kako bi bilo

to najbolje storiti; pri tem jim je v veliko pomoč model mediacije v vzgojno-izobraževalnih

ustanovah (Metelko Lisec 2008a), ki povezuje šole oziroma vzgojne ustanove, ki vrstniško

mediacijo že izvajajo v praksi. Predvsem pa je pomembno usposobiti čim boljše vrstniške

mediatorje, ki bodo svojo vlogo vzeli resno in bodo učinkovito posredovali v sporih med

vrstniki in na ta način pomagali k najboljši promociji vrstniške mediacije na šoli.

V Sloveniji so začeli z usposabljanjem in uvajanjem šolske in vrstniške mediacije na šole na

Inštitutu za mediacijo Concordia, zato imajo tudi največ izkušenj. Je zavod za mediacijo,

izobraževanje, vzgojo, mirno reševanje sporov in raziskovanje. Programi inštituta so

namenjeni strokovnim delavcem s področja vzgoje, sociale in izobraževanja, mladostnikom,

staršem in prostovoljcem. S svojim delovanjem, posebej z razvojem mediacije, širjenjem

kulture nenasilnega komuniciranja in vzgojno-izobraževalnimi programi, vnašajo v

medosebne odnose novo kulturo (Predstavitev Inštituta za mediacijo Concordia – zgibanka).

Na inštitutu omogočajo različne programe, zanimajo pa me predvsem tisti, ki so povezani z

vzgojo in izobraževanjem, saj skupaj z modelom mediacije v vzgojno-izobraževalnih

ustanovah širijo mediacijsko kulturo v šolski prostor. Programi so namenjeni samemu

uvajanju šolske mediacije ter usposabljanju mediatorjev za šolsko mediacijo in usposabljanju

vrstniških mediatorjev. Trajanje izobraževanja je odvisno od programa, za vrstniške

mediatorje obsega do 40 ur, vanj pa je lahko vključenih do 16 udeležencev. Z različnimi

programi želijo na inštitutu predvsem širiti kulturo učinkovitega reševanja konfliktov,

udeležence seznaniti z osnovami mediacije, ter jih usposobiti za reševanje konfliktnih situacij.

Izobraževanje pod okriljem Inštituta za mediacijo Concordia lahko poteka na posameznih

osnovnih šolah, ki se za programe usposabljanj odločajo, na njih pa program izvaja zunanji

sodelavec inštituta (prav tam).
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5. 3. 1 Model mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah

Tanja Metelko Lisec (2008a) je skupaj s sodelavci Inštituta za mediacijo Concordia razvila

model mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v katerega se je vključilo že prek 50

osnovnih in srednjih šol, pa tudi nekaj vrtcev, dijaških domov in drugih zavodov. Kako

usposabljanje vrstniških mediatorjev preko tega modela poteka v praksi, bom podrobneje

predstavila v empiričnem delu, saj sem se vključila v usposabljanje na eni izmed ljubljanskih

osnovnih šol, ki je poteklo po omenjenem modelu.

Bistvene prvine modela mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah so (prav tam):

- vzgojno-izobraževalna ustanova naj bi imela vsaj enega šolskega mediatorja; možnost

delitve dela in dela v timu pa govori v prid temu, da bi se v ustanovi oblikoval tim

dveh ali treh šolskih mediatorjev;

- šolski mediator je koordinator programov mediacije;

- šolski mediator(-ji) izvaja(-jo) konkretne mediacije v ustanovi med različnimi

udeleženci (učenec – učenec; učenec – učitelj; učitelj – starš, idr.)

- šolski mediator (oziroma tim, odgovoren za šolsko mediacijo) izvaja različna

usposabljanja, predvsem usposabljanja za vrstniške mediatorje;

- šolski mediator (oziroma tim, odgovoren za šolsko mediacijo) skrbi za procese

mediacije v vzgojno-izobraževalni ustanovi ter za vzpostavljanje razpoloženja in

klime, ki spodbuja vzpostavljanje nove kulture odnosov v ustanovi;

- med seboj primerljive vzgojno izobraževalne ustanove, ki vključujejo mediacijo v

vzgojno-izobraževalni proces, se povezujejo ter izmenjujejo izkušnje glede uvajanja in

izvajanja mediacije;

- Inštitut za mediacijo Concordia, strokovna ustanova s področja mediacije v vzgoji in

izobraževanju, skrbi za povezovanje, supervizijo, intervizijo ter strokovni razvoj

mediacije v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.



Rugelj, D. (2011) Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

43

Slika 3: Grafični prikaz modela mediacije v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah (Metelko Lisec 2008a)

5. 4 Izvajanje vrstniške mediacije

Šole prilagajajo čas mediacije svojemu urniku in obveznostim. Zagotovo je mediacijo dobro

izpeljati takoj, ko je to možno, ne sme pa zato trpeti pouk. Viktor Benčan (2008), ki je šolski

mediator in koordinator za vrstniško mediacijo na osnovni šoli, pravi, da se mediacija na

njihovi šoli izvaja med prostimi urami ali po pouku. Meni, da ni nujno, da se mediacija izvede

še isti dan, saj je potrebno kdaj pa kdaj kakšno stvar prespati in se umiriti, da lahko trezno

razmišljamo. Tudi Darinki Berčič (2008) se zdi pomembno, da učenci mediacije ne

izkoriščajo zato, da bi manjkali pri pouku, zato jo je potrebno izvesti pred ali po pouku.

Tatjana Verbnik Dobnikar (2006) piše, da so se na njihovi šoli odločili, da je mogoče imeti

mediacijo vsak dan takoj po pouku, ne pa tudi med poukom. To ima po njihovem dve

prednosti: mediatorji niso prikrajšani za pouk, sprti pa se pomirijo in lahko o problemu že

nekoliko razmislijo; tako se potem morda tudi lažje pogovorijo.

Viktor Benčan (2008) navaja, da mediacijo na njihovi šoli izvajajo v posebni sobici za

pogovore, ki jo je uredilo vodstvo šole. Tudi Jani Prgić (2010) poudarja pomen prostora, kjer

se odvija mediacija. Nuditi mora dovolj zasebnosti, zato je dobro, če je prostor ločen od

učilnic. Priporočljivo je, da imajo mediatorji skupni prostor, kjer se lahko srečujejo –

uporabimo lahko kar istega, kjer se izvajajo mediacijski procesi. V njem ne smejo biti odstrta

tista okna, skozi katera bi lahko drugi učenci opazovali dogajanje, prav tako pa mora tudi
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zvočno omogočati zasebnost. Prostor naj bo opremljen z znakom ali plakati, ki sporočajo, da

bodo učenci tam zmeraj našli nekoga, ki jim bo pripravljen prisluhniti in pomagati pri

samostojnem iskanju rešitve njihovih problemov.

O ovirah, ki se pojavljajo pri uvajanju vrstniške mediacije, imamo zelo malo podatkov.

Tatjana Verbnik Dobnikar (2006, str. 16) piše, da so pri izvajanju vrstniške mediacije na

njihovi šoli naleteli na naslednje ovire:

- pomanjkanje primerov za reševanje konfliktov s pomočjo mediacije, ki je posledica

premajhne prepoznavnosti mediacije in mediatorjev;

- sram učencev, saj je večini nerodno govoriti o svojih konfliktih pred drugimi;

- učitelji premalokrat predlagajo učencem mediacijo;

- učitelji nehote in nevede, sledeč ustaljenim načinom reagiranja, omejujejo razvoj

odgovornosti in samostojnosti, namesto da bi ga podprli.

Morebitne težave pri uvajanju mediacije v šolo bom z vprašalniki, namenjenimi

koordinatorjem vrstniške mediacije, raziskala v empiričnem delu tudi sama.

5. 5 Potek in faze vrstniške mediacije

Proces vrstniške mediacije običajno poteka po naslednjih korakih, povzetih po različnih

avtorjih (Cohen 2002; Metelko Lisec 2005b; Davies 2008; Kaplan 2009; Prgić 2009;):

Dokler program vrstniške mediacije v šoli še ni tako razvit, večino napotitev na mediacijo

prejme koordinator vrstniške mediacije s strani učiteljev, svetovalne službe in ravnatelja. Ko

pa učenci mediacijo vzamejo za svojo, se število napotitev s strani učencev in vrstniških

mediatorjev zelo poveča, kar je tudi cilj dobrega programa vrstniške mediacije na šoli: učenci

sami delujejo preventivno in proaktivno rešujejo medsebojne konflikte, še preden se ti

razrastejo v nasilje.

Ko dobi koordinator vrstniške mediacije obvestilo od učencev, učiteljev ali celo samih sprtih

učencev, da sta dva (ali več) učenca v sporu, se najprej pogovori s sprtima, jima predstavi, kaj

je mediacija, če je to potrebno in preveri, ali se prostovoljno strinjata s tem, da vstopita v
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proces. Če učenca zavrneta mediacijo, koordinator vpraša po morebitnih zadržkih, bolj

natančno predstavi mediacijo in ju pripravi na srečanje, v kolikor si ga želita. Če se strinjata,

koordinator preveri, kdo od vrstniških mediatorjev je prost, in skuša organizirati vrstniško

mediacijo, kolikor se da hitro.

Pred samo mediacijo seznani vrstniška mediatorja s primerom, nato pa je na voljo v svoji

pisarni. Lahko je prisoten tudi v sobi za mediacijo, če se tako odloči, vendar se ne sme

vmešavati v sam potek mediacije. Vrstniško mediacijo izvedeta dva vrstniška mediatorja, ki

sta (če se le da) uravnotežena po spolu z učencema v sporu. Če sta v sporu osebi različnih

spolov, je priporočljivo, da tudi mediacijo vodita predstavnika obeh spolov. Vrstniška

mediatorja sama vodita mediacijo. Če imata težave, poiščeta pomoč pri koordinatorju. Če je

potrebno, lahko izvedeta tudi ločena srečanja.

Mediiranje se začne s predstavitvijo mediatorjev, izrekom dobrodošlice ter poizvedovanjem o

osnovnih podatkih sprtih (ime ter razred, ki ga obiskujeta). Nato mediatorja predstavita

osnovna pravila mediacije, ki se jih je potrebno držati in vključujejo govorjenje resnice,

obljubo udeležencev, da se bosta po najboljših močeh prizadevala za rešitev problema,

vljudnost (brez groženj in nadvlade), poslušanje drugega brez prekinjanja, dogovor za rešitev,

podpis pisnega sporazuma, ki vključuje rešitev ter prevzem odgovornosti za izvajanje

sporazuma in ohranjanje zaupnosti mediacije.

Formalnemu začetku mediacije sledi definiranje osrednjega problema, ko mediator vsakega

udeleženca posebej vpraša za njegovo stran zgodbe. Po pripovedovanju obeh strani sledi

reflektiranje mediatorja. Vrstniške mediatorje je potrebno še posebej opozoriti, da lahko na

isto situacijo, isto zgodbo, gledamo na dva ali več različnih načinov. Tudi različno kulturno,

ekonomsko in versko ozadje lahko vpliva na to, kako ljudje vidijo ali razumejo določeno

situacijo. Dva sta lahko udeležena v isti situaciji in o njej poročata popolnoma drugače ter

imata hkrati oba prav. Meditor mora skozi neverbalno komunikacijo in komentarje pokazati

razumevanje za obe strani zgodbe in vse povedano parafrazirati. Poskrbeti moramo, da se

osredinimo na konkreten problem ter udeleženca prosimo, da izvedeta »možgansko nevihto«

oziroma nanizata čim več možnih rešitev za problem. Ob koncu poskušamo najti stične točke

in predstavimo najboljše rešitve, ki bodo zadovoljile oba udeleženca. Skupaj se morata

odločiti za končno rešitev in način, kako jo bosta uresničila. Mediator na končno odločitev ne
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sme neposredno vplivati. Dogovor udeležencev se zapiše v obliki sporazuma, postopek

mediacije pa se zaključi z rokovanjem ter zahvalo za udeležbo.

Srečanje je ponavadi končano v sklopu ene šolske ure. Po končani mediaciji se koordinator

pogovori z vrstniškima mediatorjema o poteku srečanja. Prav tako pa v naslednjih dneh ali

tednih (če je tak dogovor, lahko to stori tudi vrstniški mediator) preveri pri obeh učencih, ki

sta sodelovala pri mediaciji, ali sklenjen dogovor še drži, lahko pa ponudi tudi nadaljnjo

pomoč. Koordinator mora vsaj enkrat na mesec sklicati sestanek oziroma supervizijo z vsemi

vrstniškimi mediatorji.

Na Osnovni šoli Dobrova so učencem potek vrstniške mediacije razložili na enostaven in

slikovit način (Predstavitev mediacije na OŠ Dobrova 2011):

1. 2.

Slika 4: Konflikt, spor, nesoglasje Slika 5: Pogovor, poslušanje

3. 4.

Slika 6: Iskanje možnih rešitev Slika 7: Mediacijski dogovor



Rugelj, D. (2011) Izkušnje z vrstniško mediacijo na izbranih osnovnih šolah. Ljubljana: Pedagoška fakulteta

47

5. 6 Temeljna načela vrstniške mediacije

Temeljnih načel, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju mediacije, je zelo veliko. Opisala

bom le tista, ki so najpomembnejša pri vrstniški mediaciji. Povzeta so po Tanji Metelko Lisec

(2005a) in Marku Iršiču (2010).

 Načelo prostovoljnosti

Je temeljni pogoj za vsako mediacijo; mediacija ne more biti uspešna, če je katera od strank

vanjo prisiljena, saj v tem primeru ni mogoče konstruktivno iskanje rešitev in sklenitev

sporazumnega dogovora, ki se ga bosta stranki držali. Načelo prostovoljnosti se mora poleg

prostovoljnega sodelovanja nanašati tudi na prostovoljnost glede sprejemanja dogovora. Ne

povsem prostovoljen prihod oz. pristanek na mediacijo predstavlja oviro, ki otežuje ali celo

onemogoči uspešnost procesa.

 Načelo zaupnosti

Načelo zaupnosti se nanaša na ohranjanje vseh informacij, ki izhajajo iz mediacije, kot

zaupnih, vključno z dejstvom, da mediacija je ali bo potekala. Stranki morata imeti

zagotovilo, da bodo v procesu mediacije zaupane stvari ostale med udeleženimi in da izid

mediacije ne bo negativno vplival na nadaljnji razvoj dogodkov v zvezi s sporom. Zaupnost

pa se ne nanaša na primere, ko bi se v postopku mediacije razkrila morebitna kazniva dejanja,

ki smo jih dolžni razkriti po zakonu, ali ko bi se z razkritjem preprečila škoda ali ogroženost

drugih oseb ali ko je razkritje potrebno zaradi uveljavljanja doseženega dogovora. Zaupnost

se lahko ob soglasju vseh udeležencev mediacije, vključno z mediatorjem, tudi opusti.

 Načelo nepristranskosti in nevtralnosti mediatorja

Mediator mora biti v vsakem trenutku postopka nevtralen in nepristranski. Zaradi pogoja

nevtralnosti mediator nobeni izmed strani ne more svetovati, kaj je najbolje zanjo, lahko pa

podaja določene predloge, ki se nanašajo na obe strani. Mediator je zgolj pospeševalec

pogajanj med strankama in nima nikakršne moči avtoritativno poseči v razmerje med

strankama in odločiti v sporu. Odločitve sprejemata stranki sami. Vloga mediatorja je, da

pospešuje pogovor med strankama, jima pomaga pri pogajanjih, vzdržuje mirno in sodelujoče

vzdušje, skrbi za spoštovanje oseb in mnenj ter usmerja iskanje možnosti za rešitev spora.
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Pomembno se mi zdi, da zgornjim načelom dodam še načela, o katerih piše Tanja Lamovec

(2007); z zgornjimi načeli tako dobimo celoto, ki jo mora mediator upoštevati, da je mediacija

uspešna.

Mediator mora (prav tam):

- pozornost nameniti izrazom čustev vsake stranke; mora jih sprejeti in jim posvetiti vso

pozornost;

- zaustaviti poskuse žalitev, groženj ali izsiljevanja in doseči obojestransko spoštljiv

odnos – samospoštovanje nobene stranke ne sme biti ogroženo;

- poskrbeti za ohranjanje rdeče niti pogovora – vedno se rešuje le en problem hkrati;

- povzemati vse bistvene trditve in jih zapisovati;

- spodbujati stranke, da poiščeta čim več alternativnih možnosti reševanja problema –

izbira med realnimi alternativami je prepuščena strankama, mediator le usmerja

pogovor;

- uravnavati ravnotežje moči obeh strank tako, da prekinja vse neustrezne načine

komuniciranja (govorjenje mimo drugega, grožnje, ipd.).

Kljub temu, da vrstniška mediacija še nima formalnih okvirjev, lahko iz temeljnih načel

različnih avtorjev izluščimo določene skupne značilnosti, ki spremljajo skoraj vsak postopek.

Če načela preoblikujemo, pa dobimo temeljna pravila, ki jih mora mediator upoštevati v

mediacijskem postopku (Kaplan 2009):

- zaveza k rešitvi problema;

- brez nasilja, žalitev, groženj in poniževanja;

- ohranjanje dostojanstva in spoštljivosti;

- enakopravnost obeh strani;

- kadar eden govori, drugi posluša;

- zaveza h govorjenju resnice ter zaveza k zaupnosti.
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5. 7 Temeljne mediacijske tehnike

Skozi vse faze mediacije mora mediator ustrezno voditi pogovor, pri čemer si pomaga tudi z

določenimi komunikacijskimi tehnikami. S pomočjo le-teh mediator udeleženca vodi, ju

usmerja, jima pomaga, da bolje razumeta svoje in nasprotnikove poglede, čustva, potrebe,

interese in drugo, kar je zanju pomembno.

V mediaciji se uporablja več kot štirideset različnih tehnik, osredinila pa se bom na tiste, ki

pridejo najbolj prav pri vrstniški mediaciji. Začela bom z najpomembnejšimi, kot so aktivno

poslušanje, povzemanje in postavljanje vprašanj, nadaljevala pa z ostalimi, ki dopolnijo

mediatorjevo poznavanje v celoto in s pomočjo katerih lahko mediacijski postopek uspešno

pripelje do konca.

Aktivno poslušanje

Poslušanje je temelj vsake mediacije in konstruktivnega razreševanja konfliktov ter dobre

komunikacije nasploh. Kljub temu, da se morda zdi poslušanje enostavno in samoumevno, pa

gre v resnici za kompleksno in zahtevno veščino, ki jo ljudje večinoma zelo slabo obvladamo

(Iršič 2010).

V zvezi s poslušanjem lahko opredelimo pet možnosti: neposlušanje, navidezno poslušanje,

selektivno poslušanje, pozorno poslušanje in empatično poslušanje. V življenju večino časa

uporabljamo prve tri (neposlušanje, navidezno poslušanje in selektivno poslušanje), za

učinkovito in kakovostno komunikacijo pa sta potrebni zadnji dve (pozorno in empatično

poslušanje) (Prgić 2010).

Že nasploh v komunikaciji, še toliko bolj pa v konfliktni situaciji, prihaja do napačnega

razumevanja sporočil ali drugačne interpretacije namena. Zato je toliko bolj pomembno za

uspešno reševanje konfliktov, da pozorno in empatično poslušamo. Ostrejši je konflikt, težje

sprti strani to storita. Česar ne zmoreta storiti udeleženca, pa toliko lažje stori mediator. S

tem, ko mu uspe poslušati tako enega kot drugega, prispeva k temu, da udeleženca uspeta

vedno jasneje izraziti svoje misli in čustva ter tako tudi vedno bolj prisluhniti drug drugemu

(Iršič 2010).
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Celoten proces mediacije je odvisen od aktivnega poslušanja. Le-to je sestavljeno iz očesnega

kontakta, prikimavanja in postavljanja odprtih vprašanj. Pri aktivnem poslušanju se ne

prekinja in ne skače v besedo. S pozornim poslušanjem govorcu pritrjujemo. Poleg tega

aktivno poslušanje gradi vzdušje, v katerem se ljudje počutijo varno, da lahko govorijo.

Mediator mora ostati nevtralen in se ne sme postaviti na nikogaršnjo stran (Metelko Lisec

2005a in 2005b).

Povzemanje

Povzemanje prispeva tako k večji jasnosti konfliktne situacije in njenega ozadja, kot tudi k

večjemu zavedanju možnosti, ki jih imata eden ali drugi in tudi oba skupaj na razpolago za

rešitev konflikta. S povzemanjem omogočimo, da izluščimo bistvo sporočila, preverimo, ali

smo prav razumeli, prav tako pa sogovorniku damo povratno informacijo, kako smo ga

razumeli in mu damo s tem občutek, da je slišan. Tudi sogovornik sliši in bolj ozavesti, kaj je

povedal ter popravi oz. dopolni sporočilo. Enako velja za drugega sogovornika, saj tako bolje

sliši povedano iz ust nevtralne osebe. S tem ga pomirjamo ter stabiliziramo in upočasnimo

njegovo reakcijo. Tako imata obe strani več časa za premislek (Iršič 2010).

Vsem prednostim, ki jih prinaša uporaba povzemanja pri mediaciji, moramo dodati tudi

prednosti, ki jih povzemanje prinaša mediatorju. Pomaga mu preveriti tisto, kar je slišal. Ko

mediator povzame, kar je rekel prvi govorec, lahko s tem pomaga drugemu udeležencu bolj

jasno razumeti informacijo, saj prihaja s strani nevtralne osebe. Prav tako pa povzemanje

upočasni konverzacijo in pomaga vsem, da bolj pozorno poslušajo. Mediator lahko prosi

udeleženca, da s svojimi besedami pove, kar je rekel drugi udeleženec, v povzetek pa je

potrebno vključiti le najpomembnejše misli in občutke (Metelko Lisec 2005b).

Postavljanje vprašanj

Spretnost postavljanja vprašanj je za uspeh mediacije ključnega pomena, saj so vprašanja

mediatorjevo glavno orodje. Pri tem je seveda predpogoj, da zna mediator dobro poslušati in

da pravzaprav iz pripovedi mediantov »sliši« vprašanja, ki jih je potrebno zastaviti (Iršič

2010).
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Poznamo več vrst vprašanj. Predstavila bom tiste vrste, katerih delitev je preprosta, jasna in

pregledna, ter tako najbolj primerna za vrstniške mediatorje oz. za razumevanje, katere vrste

vprašanj poznamo. Vprašanja v grobem delimo na (Metelko Lisec 2005a, str. 35–36):

-Otvoritvena vprašanja: Postavljamo jih na začetku.

Primer: »Kako se počutiš, si v redu?«.

-Linearno-informativna vprašanja: Osnovna vprašanja: kdo, kdaj, kje, koliko, komu, itd.

-Odprta vprašanja: Udeleženec prosto odgovarja.

Primer: »Kakšen je na splošno tvoj odnos s Petrom?«

-Zaprta vprašanja: Možen je odgovor da/ne.

Primer: »Sta se že kdaj pred tem stepla?«

-Hipotetična vprašanja: Vnašajo nove možnosti.

Primer: »Če bi lahko sam izbiral rešitev, katero bi predlagal?«

-Povezovalna vprašanja: Spodbujajo udeleženca, da izrazi misli, potrebe.

Primer: »Kaj ti misliš o tem, Žiga?«

-Reflektivna vprašanja: Udeleženec razmišlja, hkrati pa dobimo veliko informacij.

Primer: »Kako vajin spor vpliva na vajin odnos v razredu?«

-Strateška vprašanja: Učenca želimo usmeriti, ko želimo točno določen odgovor.

Primer: »Ali veš, kaj se bo zgodilo, če vajinega spora ne bosta rešila tukaj, na mediaciji?«

-Relacijska vprašanja – vprašanja izbire: Primerjamo dve stvari, različna stanja med seboj.

Primer: »Kakšen je bil vajin odnos v preteklosti in kakšen je danes?« »Katera od obeh

možnosti se ti zdi najboljša?«

-Vprašanja vrednotenja: Pomagajo pri oceni napredka.

Primer: »Zakaj v pogovoru po tvojem mnenju ne napredujemo?«

Bodoči mediatorji se najpogosteje spopadajo z vprašanji, kot so: Kako naj sprašujem? Kakšna

vprašanja naj postavim? Ali obstaja kakšen nabor vprašanj, po katerih lahko sprašujem?

Pogovor (postavljanje vprašanj) naj bo čim bolj naraven. Najslabše je, če se naučimo nekaj

vprašanj in jih za vsako ceno postavljamo. Ob tem mislimo bolj nase in na samo

tehniko/metodo, namesto da bi se posvetili udeležencema v procesu. To vodi v izgubo

dobrega stika in s tem v slabo izpeljan proces vodenja (Prgić 2010).

Seveda si mediator lahko pomaga s poznavanjem različnih vrst vprašanj in z vedenjem, kdaj

je katero vprašanje primerno uporabiti. Vendar se dober mediator ne bo poglabljal v teorijo
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vprašanj, ampak bo s spremljanjem sogovorcev predvsem preverjal, ali prav razume

povedano in ali obe strani razumeta druga drugo. Vodenja pogovora in postavljanja vprašanj

se ne da naučiti iz priročnikov, zato je ustrezno vodeno in strokovno usposabljanje, ki temelji

na izkustvenem učenju, toliko bolj pomembno (prav tam).

V nadaljevanju bom predstavila tiste mediacijske tehnike, ki jih pri vrstniški mediaciji poleg

že naštetih izpostavlja Tanja Metelko Lisec (2005a).

»Jaz« stavki: osredinjeni so na občutke govorca. Dokler se ne kritizira in krivi poslušalca, se

poslušalec ne postavi v obrambno pozicijo. Z uporabo teh stavkov lahko vedenje poslušalca

tudi spremenimo. Mediator oba udeleženca vpraša, kaj čutita in zakaj tako čutita. Vsak stavek

morata začeti z »jaz«.

Interpretiranje nasprotnikovega zornega kota: Mediator vpraša eno stran, ali je razumela,

kaj je povedala druga stran in jo povabi, naj ponovi, kaj je rekla druga stran. To pripomore k

bolj aktivnemu poslušanju in razčiščuje nesporazume.

Ločitev stališč od interesov: Mediator udeležencema pomaga, da se osredinita na tisto, kar

zares želita in potrebujeta, da se premakneta iz pozicije stališč na interese. Pogosto se

udeleženca v sporu ustavita na mrtvi točki. To se zgodi zato, ker se ukvarjata z

nasprotovanjem drug drugemu in ostajata pri svojih stališčih, ki v resnici ne govorijo o tem,

kaj si zares želita. Preusmeritev k interesom oz. k temu, kar udeleženca v sporu prepoznata in

ozavestita, da zares potrebujeta, večkrat odpre paleto možnih rešitev.

Uravnoteženje moči: Mediator mora pomagati udeležencema, da bosta glede razmerij moči

čim bolj izenačena. To lahko stori s tem, da premakne stol k šibkejšemu udeležencu in ne

dovoli, da udeleženca drug drugemu skačeta v besedo ali se žalita. Na vsaki stopnji

mediacijskega procesa se mora prepričati, da ima šibkejši udeleženec možnost, da spregovori.

Šibkejšemu udeležencu mora zagotoviti možnost, da opiše problem in predlaga rešitve, prav

tako pa mora rešitve preveriti tako, da je prepričan, da se z njimi strinja tudi šibkejši

udeleženec.

Preokvirjanje: Negativne izjave udeležencev mediator preokviri v pozitivne – premaknejo se

v bolj konstruktivno področje. Primer: Če udeleženec reče: »Nikoli ne pospraviš za sabo!« to
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izjavo mediator preokviri in reče: »Če te prav razumem, bi se rad pogovoril o pravilih

pospravljanja.«

Opredelitev in definiranje problema: Mediator mora vsakega udeleženca dobro poslušati.

Problem mora povzeti na način, kot ga razume in vidi udeleženec. Pozorno mora opazovati,

kaj udeleženca čutita v zvezi s problemom. Če ni prepričan, kaj je problem, mora poiskati

dodatne informacije.

Iskanje pomembnih informacij: V kolikor mediator misli, da pri rešitvi problema potrebuje

več informacij, je dobro, da udeleženca v sporu vpraša: Kaj še lahko poveš o problemu?

Katere informacije bi nam še lahko posredoval, da bi problem bolje razumeli? Se je že kdaj

zgodilo, da si se znašel/a v podobnem sporu?

Okrepitev pravil: Mediator se mora zavedati mediacijskih pravil. Če je potrebno, mora

udeleženca opomniti, naj jih upoštevata.

Lupljenje čebule – od nepomembnega k pomembnemu: Pomembno je postavljati odprta

vprašanja, tako da širimo obzorja. S tem večamo možnosti za boljši vpogled v problem in

dobivamo informacije. Usmerjeni moramo biti v prihodnost. Najprej gre za iskanje vseh

možnih rešitev problema, iz njih se izluščijo sprejemljive rešitve problema, na koncu pa se

poišče najboljša skupna rešitev.

Razdelitev večjega problema na manjše dele: Celoten problem se včasih zdi pretežak in

težko rešljiv. Zato je dobro, da problem razdelimo na manjše dele; tako se vsak del že na

začetnih stopnjah mediacijskega procesa reši posebej. Pomembno je le, da se ne oddaljujemo

od spornega vprašanja. Mediator mora paziti, da ne dovoli govorjenje o stvareh, ki so se

zgodile v preteklosti in nimajo neposrednega vpliva na razrešitev problema.

Poudarjanje področij strinjanja in fokusiranje na prihodnost: Strinjanje glede katere koli

teme med udeležencema v procesu je treba takoj prepoznati in izpostaviti. To bo med

udeležencema ustvarilo pozitivno klimo in ju spodbudilo, da se bosta sporazumela tudi v

nadaljnjih spornih vprašanjih. Pozornost udeležencev mora mediator preusmeriti v

prihodnost, saj so ti ponavadi usmerjeni v preteklost.
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Možganska nevihta: Pri tej tehniki gre za to, da udeleženca nanizata čim več možnih rešitev.

Med možgansko nevihto mediator predlogov ne komentira, izključeni morajo biti tako

pozitivni kot negativni komentarji. Predloge sproti zapiše. Oba udeleženca morata imeti

možnost, da izrazita svoje ideje. Če so udeleženci brez predlogov, jih lahko mediator

spodbudi z »neumnimi« predlogi. Ko naredimo seznam idej oz. predlogov, udeleženca sama

izbereta rešitve, ki obema najbolj ustrezajo.

5. 8 Somediacija – komediacija

Jani Prgić (2010) poudarja pomembnost somediacije; vrstniško mediacijo vedno izvajata dva

učenca mediatorja, saj povečata dinamiko procesa, poleg tega pa dober

somediator/komediator zmanjša pritisk na drugega mediatorja, s čimer daje priložnost, da oba

skupaj bolje izpeljeta proces, ker sta lahko bolj potrpežljiva in vztrajnejša.

Prav tako somediacija omogoča uvajanje novega mediatorja, ki si skozi proces nabira nove

izkušnje ter pridobiva prakso za svoje delovanje. Obenem pa lahko pozitivno vpliva na

udeležence v sporu tudi kot zgled uspešnega medosebnega komuniciranja, še posebej v

primerih, ko sta v paru kot somediatorja osebi različnih spolov, veroizpovedi, nacionalnosti,

idr. To pripomore tudi k občutku nevtralnosti (prav tam).

Marko Iršič (2010) meni, da ima sodelovanje dveh mediatorjev pri vodenju procesa več

prednosti, saj se mediatorja lahko hkrati osredinita na različne vidike procesa in tako opazita

in slišita več kot bi eden sam. Lahko sta pozorna, ter kažeta interes za podporo mediantoma

nepretrgano in učinkovitejše. Lažje tudi zagotavljata nevtralnost in sta si v medsebojno oporo,

še posebej v zahtevnih situacijah, prav tako pa lažje obvladujeta bolj zaostrene spore in se

dopolnjujeta v spretnosti in znanju. Tudi za medianta je somediacija koristna, saj lahko

opazujeta mediatorja pri njunem delu in medsebojni komunikaciji (kako onadva razjasnjujeta

nesporazume, se pogovarjata, izražata svoje poglede brez vrednotenja druge strani…), s čimer

dobita zgled uspešnega komuniciranja. V kolikor sta potrebni ločeni srečanji, ju lahko

izvedeta hkrati (v istem ali v različnih prostorih), medianta pa imata zaradi prisotnosti dveh

mediatorjev večji občutek varnosti, še posebej če sta mediatorja različna po spolu,

veroizpovedi, nacionalnosti, idr.
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Somediacija pa pozitivno vpliva tudi na sama mediatorja, saj omogoča podporo s strani

drugega mediatorja, če se je mediator ustavil (izgubil) v procesu, psihološko podporo s strani

somediatorja, učenje od drugega mediatorja, če je bolj izkušen ali iz njegovega drugačnega

stila, pristopa in drugih dejavnikov ter možnost postopnega in nadzorovanega uvajanja novih

mediatorjev v prakso. Somediacija daje tudi možnost refleksije in povratne informacije po

mediacijskem srečanju ter možnost skupne strategije za nadaljevanje procesa, v kolikor je le-

ta potreben (prav tam).

Kljub vsem pozitivnim učinkom, ki so posledica somediacije, pa predstavlja njeno izvajanje v

praksi velik izziv. Skupno mediacijo bi lahko poimenovala kar umetnost, ki jo je treba

razvijati. Je izziv ne le za sodelovalne spretnosti, ampak tudi za osebno rast in preizkušnjo

mediatorjev. Za dobro somediacijo se je potrebno temeljito pripraviti, še posebej, kadar

somediatorja prvič delata skupaj. Potrebno si je izmenjati različne poglede glede načina

obravnavanja močnih čustev ter nesodelovalnega vedenja. Naloge je potrebno že pred izvedbo

mediacije jasno opredeliti. Somediacija mora temeljiti na zaupanju in spoštovanju

mediatorjev, ki delajo skupaj v mediaciji (Fechler 2007).

Slabosti oz. nevarnosti somediacije izhajajo predvsem iz neizkušenosti ali neusklajenosti

somediatorjev. Pojavljajo se težave, kot so na primer to, da se somediator vključi na nepravi

način ali ob nepravem trenutku in s tem prekine proces mediacije, lahko da mediatorja nista

uigrana ali usklajena, zgodi pa se tudi, da mediatorja ne prepoznata stiske drugega ali

signalov, ki si jih dajeta, in s tem puščata drug drugega »na cedilu«. Problem nastane tudi v

primeru, ko mediatorja nista osebnostno pozitivno naravnana drug do drugega oz. med njima

obstaja konflikt ali pa imata neusklajene načine vodenja mediacije ali različne poglede na

mediacijo (Iršič 2006).

Te težave se vnaprej lahko prepreči s kakovostnim usposabljanjem vrstniških mediatorjev,

ustrezno izbiro mediatorskih parov ter dobro pripravo na somediacijo, če somediatorji še niso

uigran tim (Prgić 2010).
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5. 9 Mediacijska pogodba

Mediacijski proces, ki je potekal uspešno, se zaključi z mediacijsko pogodbo. V njej morajo

biti zapisani osnovni podatki, kot so:

- šola,

- datum, ime in priimek mediatorjev,

- temeljna oz. osnovna pravila mediacijskega procesa,

- podpis udeležencev mediacije s strinjanjem z mediacijskimi pravili,

- zapis problema oz. spora,

- navedba rešitve problema

- ter podpis obeh udeležencev in mediatorjev ob uspešnem zaključku mediacijskega

procesa.

Slika 8: Primer mediacijske pogodbe (OŠ Jožeta Moškriča)
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Zmotno je pričakovati, da se vsi mediacijski procesi končajo z rešitvijo. Namen mediacije ni

rešiti vse spore, ki se pojavijo, temveč spodbujati k nenasilnemu reševanju sporov, pogovoru

in razumevanju, da smo za svoje spore odgovorni sami. Veliko je že to, da se sprti strani sploh

odločita za mediacijo in spor prestavita na obvladljivo raven, da se torej ne poslužujeta

verbalnega ali fizičnega nasilja.

Velikokrat se izkaže, da teoretiki v svojih delih predstavijo stvari v njenem idealu; ko pa jih

želimo prenesti v prakso, se pokažejo v drugačni luči. Namen moje raziskave v empiričnem

delu je zato preveriti, koliko zapisano o vrstniški mediaciji drži v praksi.
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II. EMPIRIČNI DEL

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA

1. 1 Opredelitev problema

Vrstniška mediacija se v slovenskem prostoru pojavlja šele od leta 2005. Od tedaj lahko

zasledimo kar nekaj teoretičnih razprav o tej temi; raziskav, ki bi pokazale stanje v praksi, pa

je zelo malo (Metelko Lisec 2005b; Prgič 2010). Posledica tega je, da je področje vrstniške

mediacije precej neraziskano. Namen mojega raziskovanja je dobiti vpogled v to, koliko in

kako vrstniško mediacijo v praksi izvajajo na ljubljanskih osnovnih šolah. V priporočilih za

oblikovanje vzgojnega načrta (2008) je vrstniška mediacija sicer izpostavljena kot »zaželena«

oblika preventivne in proaktivne dejavnosti in veliko šol jo je na podlagi teh priporočil

vključilo v svoje vzgojne načrte. Ob tem se zato zastavlja vprašanje, koliko in kako se

vrstniška mediacija dejansko izvaja ter kakšne so izkušnje z vrstniško mediacijo na teh šolah.

1. 2 Cilji raziskovanja

Cilji raziskovanja so ugotoviti najprej pogostost navajanja vrstniške mediacije kot proaktivne

in preventivne dejavnosti v vzgojnih načrtih ljubljanskih osnovnih šol in nato, kakšna je

dejanska uporaba te tehnike v praksi. Nadalje želim spoznati razloge, zaradi katerih se šole

odločijo za vrstniško mediacijo, kot tudi, kaj so motivi, da se učenci odločijo za usposabljanje

za vrstniške mediatorje, ter ugotoviti, kako ga izvajajo v praksi. Prav tako želim raziskati,

katere pozitivne učinke oz. prednosti vrstniške mediacije zaznavajo učitelji na šolah, kjer se

le-ta izvaja že vsaj 2 leti, ter katere so ovire, ki se pojavljajo ob uvajanju ali pa med

izvajanjem vrstniške mediacije.
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2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE

Raziskovalna vprašanja so bila vodilo pri izbiri raziskovalnih metod. Pri oblikovanju sem

izhajala iz teoretičnih predpostavk, ki sem jih spoznala z branjem literature in osebnega

zanimanja za izbrano temo. Ker sem želela na vprašanje, kakšne so izkušnje z vrstniško

mediacijo, dobiti čim bolj kompleksen vpogled, sem se odločila za triangulacijo virov, metod

in tehnik raziskovanja (Vogrinc 2008).

1. Na vprašanje »Kako poteka usposabljanje za vrstniške mediatorje?« bom skušala

poiskati odgovor s pomočjo metode opazovanja z udeležbo.

- Ali bo v opazovani skupini več deklet kot fantov?

- Bodo opazovano skupino vrstniških mediatorjev sestavljali tako tisti, ki imajo učne

težave, kot tisti, ki jih nimajo?

- Bodo imeli vsi v opazovani skupini vrstniških mediatorjev dobro razvite

komunikacijske sposobnosti?

- Bodo imeli učenci s kakšno izmed mediacijskih tehnik posebne težave?

- Kako se bodo učenci znašli v igri vlog?

- Bodo učenci ob koncu zadovoljni s celotnim izobraževanjem?

2. Na vprašanje »Koliko se zapisano o vrstniški mediaciji, v vzgojnih načrtih ljubljanskih

osnovnih šol, dejansko izvaja v praksi?« bom skušala odgovoriti s pomočjo kvalitativne

analize dokumentov.

- Ali bo več kot polovica ljubljanskih osnovnih šol v svojih vzgojnih načrtih omenjala

vrstniško mediacijo kot eno izmed oblik proaktivne in preventivne dejavnosti?

- Koliko ljubljanskih osnovnih šol, ki v svojih vzgojnih načrtih omenja uporabo

vrstniške mediacije, jo v praksi že izvaja?

- Koliko ljubljanskih osnovnih šol uporablja vrstniško mediacijo že 2 leti ali več?
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3. Na vprašanje »Kakšne izkušnje z vrstniško mediacijo imajo koordinatorji mediacije

na izbranih osnovnih šolah?« bom skušala poiskati odgovor s pomočjo vprašalnika odprtega

tipa za koordinatorje.

- Kakšni so razlogi, da se šole odločajo za uporabo vrstniške mediacije?

- Koliko časa že usposabljajo vrstniške mediatorje, koliko so jih usposobili?

- Koliko učiteljev je na njihovi šoli vključenih v mediacijski tim, koliko jih ima naziv

šolski mediator?

- Na kakšen način so koordinatorji in vrstniški mediatorji vrstniško mediacijo

predstavili ostalim učencem šole?

- Kakšni so kriteriji, ki jih šola upošteva pri izbiri učencev, bodočih vrstniških

mediatorjev?

- Katere so prednosti oz. slabosti uvajanja vrstniške mediacije v šolo?

- Kdo lahko predlaga mediacijo med sprtima stranema in kdo sprejem končno

odločitev?

- Koliko sporov so do sedaj reševali z vrstniško mediacijo, koliko je bilo uspešno

rešenih in kakšni so razlogi za neuspeh pri reševanju problemov z vrstniško

mediacijo?

- Katere ovire se pojavijo pri uvajanju in izvajanju vrstniške mediacije v praksi?

4. Na vprašanje »Kakšne izkušnje imajo učenci z usposabljanjem za vrstniške

mediatorje?« bom poiskala odgovore z vprašalniki za učence – vrstniške mediatorje.

- Kakšna bo spolna struktura udeležencev usposabljanja za vrstniške mediatorje?

- Hipoteza 1: Več kot polovico učencev, ki so končali usposabljanje za vrstniške mediatorje,

bodo predstavljala dekleta.

- Kakšna bo struktura vprašanih vrstniških mediatorjev glede učne uspešnosti?

- Hipoteza 2: Skupna povprečna ocena vprašanih vrstniških mediatorjev pri vseh izbranih

predmetih je prav dobro (4) ali več.

- Kdo je učence – vrstniške mediatorje seznanil z usposabljanjem?

- Hipoteza 3: Več kot polovico učencev je z usposabljanjem seznanil šolski mediator.

- Kakšni so razlogi, zaradi katerih se učenci odločijo, da bi postali mediatorji?

- Hipoteza 4: Najpogostejši razlog, zaradi katerega se učenci odločijo, da bodo postali vrstniški

mediatorji, je pomoč vrstnikom.
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- Kakšna pričakovanja so imeli vrstniški mediatorji pred usposabljanjem?

- Hipoteza 5: Pred usposabljanjem je več kot polovica učencev pričakovala, da bodo ob koncu

usposabljanja znali reševati različne spore.

- Bi učenci pri samem izobraževanju vrstniških mediatorjev kaj spremenili?

- Hipoteza 6: Več kot polovica vrstniških mediatorjev ne bi pri samem usposabljanju

spremenilo ničesar.

- Kaj je bilo učencem pri usposabljanju najbolj všeč in kaj se jim je zdelo najbolj

zahtevno?

- Hipoteza 7: Več kot polovici učencev so bile pri usposabljanju najbolj všeč igre vlog, najbolj

zahtevno pa jim je bilo usvojiti faze mediacije.

- Katera pridobljena znanja bodo vrstniškim mediatorjem v življenju najbolj koristila?

- Hipoteza 8: Več kot polovica vrstniških mediatorjev meni, da jim bodo v življenju prišla

najbolj prav znanja o načinih mirnega reševanja sporov.

- Kje bodo vrstniški mediatorji lahko uporabili pridobljeno znanje?

- Hipoteza 9: Več kot polovica vrstniških mediatorjev meni, da bodo lahko pridobljeno znanje

uporabili tudi v vsakdanjem življenju, ne le pri izvajanju mediacije v šoli.

- Ali imajo učenci pred svojo prvo mediacijo kakšne strahove?

- Hipoteza 10: Več kot polovica vrstniških mediatorjev ima pred svojo prvo mediacijo različne

strahove.

- Kako bi vrstniški mediatorji razložili, kaj je vrstniška mediacija?

- Hipoteza 11: Več kot polovica vrstniških mediatorjev bi vrstniško mediacijo razložilo le kot

način za mirno reševanje konfliktov.

5. Na vprašanje »Kaj o vrstniški mediaciji menijo učitelji na tistih ljubljanskih šolah,

kjer se vrstniška mediacija izvaja najmanj 2 leti?« pa bom poskušala odgovoriti s

pomočjo vprašalnika za učitelje.

- Bodo učitelji v izvajanju vrstniške mediacije zaznali pozitivne učinke?

- S katero trditvijo se bodo učitelji najbolj strinjali?

- Se učitelji s kakšno trditvijo sploh ne bodo strinjali?
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3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

3. 1 Raziskovalni vzorec

Raziskava temelji na precej raznolikem vzorcu, oblikovanem na podlagi namenskega

vzorčenja (Vogrinc 2008):

- program usposabljanja za vrstniške mediatorje v skupini 8 učenk;

- 46 vzgojnih načrtov vseh ljubljanskih osnovnih šol;

- 50 učencev (30 deklet in 20 fantov), vključenih v program usposabljanja za vrstniške

mediatorje na petih ljubljanskih osnovnih šolah v šolskem letu 2010/2011, ki so z

izobraževanjem končali do aprila 2011;

- 5 koordinatorjev vrstniške mediacije na petih ljubljanskih osnovnih šolah, kjer se ta

tehnika že izvaja;

- 26 učiteljev na petih ljubljanskih šolah, kjer se ta tehnika že izvaja.

Vzorec ni reprezentativen, zato ni mogoče oblikovati sklepov oz. ugotovitev za celotno

populacijo.

3. 2 Raziskovalne metode

V empiričnem delu je bila uporabljena deskriptivna metoda empiričnega pedagoškega

raziskovanja. Podatke sem zbirala s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih tehnik.

3. 3 Opis in merske značilnosti uporabljenih instrumentov

Izmed kvalitativnih tehnik sem uporabila kvalitativno analizo dokumentov (vzgojnih načrtov

ljubljanskih osnovnih šol), opazovanje z udeležbo (program usposabljanja za vrstniške

mediatorje) in anketni vprašalnik odprtega tipa za koordinatorje vrstniške mediacije. V okviru

kvantitativnega pristopa pa sem uporabila vprašalnik za učitelje na izbranih šolah v obliki

Likertove lestvice stališč ter anketo z zaprtim in odprtim tipom vprašanj za učence, vrstniške

mediatorje. Vsi vprašalniki so bili oblikovani za namene diplomskega dela.
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3. 3. 1 Metoda opazovanja z udeležbo

Ker sem želela pridobiti čim več podatkov in se s pomočjo njih z obravnavano temo

podrobneje seznaniti, sem se odločila za uporabo metode opazovanja z udeležbo. Opazovanje

je ena najstarejših tehnik zbiranja podatkov družboslovnega raziskovanja. Predpostavlja

navzočnost opazovalca v določenem položaju in zbiranje podatkov o tem, kaj se pri tem

dogaja (Vogrinc 2008).

Opazovanje z udeležbo prinaša veliko prednosti, kot je neposredno zbiranje podatkov,

veljavnost podatkov, pridobitev podatkov v naravnem okolju ter pridobitev tako verbalnih kot

neverbalnih podatkov. Slabosti omenjene metode pa so predvsem v tem, da zahteva prisotnost

opazovalca, ki lahko vpliva na opazovano skupino, prav tako pa zahteva veliko časa,

sodelovanja in dogovarjanja (Cencič 2002).

Metodo opazovanja z udeležbo sem izvedla na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol, vključeni

tudi v nadaljnjo kvantitativno raziskovanje. S tamkajšnjim koordinatorjem mediacije sem se

dogovorila za sodelovanje in se že na samem začetku vključila v usposabljanje vrstniških

mediatorjev kot članica skupine ter ga spremljala vse do konca, ko so učenci pridobili naziv

vrstniški mediatorji.

3. 3. 2 Kvalitativna analiza dokumentov

Analizo dokumentov se lahko uporablja kot samostojno tehniko zbiranja podatkov, lahko pa

jo uporabimo v kombinaciji z drugimi tehnikami (Vogrinc 2008). V diplomskem delu je bila

ta tehnika uporabljena kot osnova za nadaljnje namensko vzorčenje.

V primerjavi z drugimi tehnikami ima analiza dokumentov dve pomembni prednosti. Je

nevsiljiva in nereaktivna tehnika zbiranja podatkov, saj temelji na dokumentih, ki že

obstajajo. Poleg tega ni časovno in prostorsko omejena, lahko se večkrat ponovi, saj je

gradivo raziskovalcu vedno na voljo (prav tam).

S kvalitativno analizo dokumentov sem preučevala vzgojne načrte vseh 46 ljubljanskih

osnovnih šol; zanimala me je pogostost pojavljanja šolske in /ali vrstniške mediacije kot

preventivne in proaktivne dejavnosti.
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3. 3. 3 Vprašalniki za koordinatorje, učitelje in učence

Vprašalnik za koordinatorje mediacije je namenjen zlasti pojasnitvi razlogov za uvajanje

vrstniške mediacije v šolo, z njim pa pridobimo tudi podatke o pozitivnih in negativnih

učinkih mediacije, ovirah pri izvajanju idr. Sestavljen je iz 18-ih vprašanj odprtega tipa.

Odprta vprašanja so uporabljena tako zaradi majhnega števila vprašanih, kot tudi dejstva, da

sem želela pridobiti kompleksnejše podatke za posamezno šolo.

Vprašalnik za učitelje na izbranih osnovnih šolah je sestavljen iz 25 trditev do katerih so

učitelji izražali stopnjo strinjanja na Likertovi lestvici. Z njim naj bi pridobili podatke o

učinkovitosti vrstniške mediacije v praksi. Trditve o pozitivnih učinkih vrstniške mediacije v

osnovni šoli, so bile oblikovane na podlagi teoretičnih predpostavk. Učitelji so se morali do

posamezne trditve opredeliti na 5-stopenjski lestvici: 1 – »se sploh ne strinjam«, 2 – »se ne

strinjam«, 3 – »niti eno, niti drugo«, 4 – »se strinjam«, 5 – »popolnoma se strinjam«.

Vprašalnik za učence, vrstniške mediatorje, je sestavljen iz odprtih in zaprtih tipov

vprašanj. Z njim ugotavljamo predvsem razloge učencev, zaradi katerih se odločijo postati

vrstniški mediatorji, v nadaljevanju pa nas poleg tega zanima njihovo zadovoljstvo z

usposabljanjem, kje bodo uporabljali pridobljeno znanje, njihovi strahovi pred prvo

mediacijo, njihova razlaga pojma vrstniška mediacija idr. Na samem začetku je nekaj

vprašanj, namenjenih za pridobivanje demografskih podatkov, kot so spol, razred in ocene pri

izbranih predmetih v preteklem šolskem letu. V nadaljevanju sledi 10 vprašanj zaprtega tipa,

kjer se morajo učenci odločiti za enega od ponujenih odgovorov (pri dveh vprašanjih imajo

posebej označeno, da lahko izberejo več odgovorov) ter 2 vprašanji odprtega tipa, pri katerih

ni opredeljeno, kako dolg je lahko odgovor.

3. 4 Postopek raziskovanja

Metodo popolnega opazovanja z udeležbo sem izvedla na eni izmed ljubljanskih osnovnih

šol, v času od decembra 2010 do marca 2011, kjer sem se odkrito vključila v usposabljanje

vrstniških mediatorjev in tako opazovala celotno usposabljanje, od začetne teorije do

zaključnega mediacijskega tabora, ko so učenci pridobili naziv vrstniški mediator. V
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dogajanju sem bila udeležena kot članica skupine, vendar sem hkrati ohranila nevtralnost

(Sagadin 1993).

S kvalitativno analizo dokumentov – vzgojnih načrtov vseh 46 ljubljanskih osnovnih šol,

ki predstavljajo prvotni vzorec, sem v mesecu januarju 2011 raziskovala, v kolikih vzgojnih

načrtih se vrstniška mediacija pojavlja in nato v telefonskem pogovoru ugotavljala, ali

zapisano dejansko izvajajo ali (še) ne. Najprej sem morala zbrati vse vzgojne načrte. Večina

šol jih ima javno dostopne v elektronski obliki in objavljene na spletni strani šole. Da bi

pridobila še ostale, sem preko objavljenih naslovov na spletnih straneh vzpostavila stik z

ravnatelji šol. Na ta način sem dobila vzorec tistih šol, ki vrstniško mediacijo, zapisano v

vzgojnih načrtih, izvajajo tudi v praksi. Za doseganje ciljev diplomskega dela sem izbrala le

tiste šole, ki se z vrstniško mediacijo ukvarjajo že vsaj 2 leti, saj mi le tako lahko dajo

povratne informacije o učinkih izvajanja vrstniške mediacije. Pedagoški kader na izbranih

šolah, ki so bile vključene v vzorec, sem vključila v nadaljnje kvalitativno in kvantitativno

raziskovanje.

Na petih ljubljanskih osnovnih šolah sem v mesecu aprilu 2011 izvedla raziskavo z anketnim

vprašalnikom odprtega tipa, med koordinatorji vrstniške mediacije. Hkrati pa sem

izvedla še dva različna anketna vprašalnika med vrstniškimi mediatorji in učitelji. Takrat

so na vseh šolah, ki so vključene v vzorec, zaključili z usposabljanjem za vrstniške

mediatorje. Na izbranih ljubljanskih šolah sem že med kvalitativno analizo dokumentov

vzpostavila telefonski stik s koordinatorji vrstniške mediacije. Takrat smo se dogovorili, da se

ponovno slišimo v mesecu aprilu 2011, ko bo usposabljanje zaključeno. Na vseh petih šolah

so mi bili koordinatorji mediacije v veliko pomoč pri časovni organizaciji, da sem lahko

dobila vse podatke, ključne za mojo raziskavo, prav tako pa je vseh pet z veseljem sodelovalo

pri izpolnjevanju vprašalnika. Z izvedbo vprašalnikov pri učiteljih sem želela predvsem

ugotoviti, kakšne učinke vrstniške mediacije zaznavajo. Vendar pa se kljub vpeljani vrstniški

mediaciji na šolah pogosto dogaja, da ostali učitelji tega ne poznajo dobro. Ravno to je

verjetno eden od razlogov, da je bil odziv učiteljev kljub številnim posegom, saj sem šole

obiskovala osebno in tako koordinatorje mediacije kot ostale učitelje seznanila s tem, kako

pomembni bodo zbrani podatki za moje diplomsko delo, zelo skromen. Pričakovanja glede

števila učiteljev, ki bodo sodelovali v raziskavi, so bila višja, saj je na petih izbranih šolah

zaposlenih okrog 266 učiteljev, vendar jih je v raziskavi sodelovalo le 26, kar predstavlja

nekaj manj kot desetino vseh učiteljev na izbranih šolah. Pogost izgovor učiteljev je bil
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prenasičenost z anketnimi vprašalniki in časovna stiska. Nasprotno pa ni bilo težav z

vrstniškimi mediatorji, saj je velika večina (kar 50 učencev) izpolnila vprašalnike. Razlog

vidim v tem, da so jih k temu ustrezno spodbudili koordinatorji vrstniške mediacije in jih

motivirali za delo.

3. 5 Postopek obdelave podatkov

Podatke, ki sem jih pridobila med opazovanjem z udeležbo, sem kot sprotne zapise o

opažanjih analizirala glede na okvirni potek usposabljanja po modelu mediacije v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. Tako sem dobila celoto, ki predstavlja osebni pogled na potek

usposabljanja, osredinila pa sem se predvsem na stvari, ki so v meni vzbudile pozornost in so

se mi med usposabljanjem zdele še posebej zanimive. Hkrati pa sem lahko ugotavljala, kako

poteka uvajanje modela mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v praksi.

Kvalitativno analizo dokumentov sem uporabila le kot pripravo za namensko vzorčenje.

Ugotavljala sem namreč, katere osnovne šole v Ljubljani uporabljajo vrstniško mediacijo že 2

leti ali več. Pogoje, ki sem jih postavila, je izpolnjevalo 5 ljubljanskih osnovnih šol, ki sem jih

nato vključila v nadaljnje raziskovanje.

Podatki, pridobljeni z vprašalniki pri učiteljih in učencih na petih izbranih osnovnih šolah v

Ljubljani, so obdelani s pomočjo statističnega programa SPSS (Statistical Package for the

Social Sciences 17.0). Podatki, pridobljeni z vprašalnikom za koordinatorje na teh šolah ter

podatki, pridobljeni z metodo opazovanja z udeležbo, pa so analizirani kvalitativno in

predstavljeni opisno oz. s sklepnimi ugotovitvami.
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

4. 1 Metoda opazovanja z udeležbo

Zaradi zanimanja za vrstniško mediacijo, mi je koordinator mediacije na eni izmed osnovnih

šol v Ljubljani predlagal, da bi se aktivno vključila v samo usposabljanje vrstniških

mediatorjev. Strinjala sem se, da mi bo metoda opazovanja z udeležbo prinesla dragocene

izkušnje. Moj cilj je bil celoviteje spoznati preučevano skupino oziroma učence, ki se odločijo

postati vrstniški mediatorji.

Na omenjeni osnovni šoli vrstniško mediacijo izvajajo že 5 let. Ker je prejšnja generacija

vrstniških mediatorjev že zapustila klopi osnovne šole, so se odločili, da v šolskem letu

2010/2011 ponovno usposobijo skupino učencev, ki bo na šoli skrbela za nadaljevanje

vrstniške mediacije.

Pobudnik vrstniške mediacije na omenjeni šoli je učitelj, ki je poleg tega usposobljen šolski

mediator in zunanji sodelavec Inštituta za mediacijo Concordia. Tudi samo usposabljanje je

potekalo v okviru omenjenega inštituta, ki z modelom mediacije v vzgojno-izobraževalnih

ustanovah (v nadaljevanju model mediacije v V-I ustanovah) poskuša uporabo vrstniške

mediacije približati čim večim šolam.

Raziskovalno vprašanje in podvprašanja

Ker sem opazovala manjšo skupino in ker svojega zanimanja in opazovanja nisem želela

preveč omejiti, sem se odločila, da si pred opazovanjem zastavim le okvirna vprašanja, med

opazovanjem pa bom vodila zapise o opažanjih, skratka o vsem, kar se mi bo zdelo

zanimivega in pomembnega. Sprotne opombe, ki bodo nastale, mi bodo na koncu pomagale

sestaviti celotno sliko usposabljanja vrstniških mediatorjev. Na raziskovalna vprašanja bom

skušala odgovoriti pri sklepnih ugotovitvah, ko bom povzela ključna opažanja po celotnem

usposabljanju.
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Vključenost v usposabljanje vrstniških mediatorjev, trajanje in kraj usposabljanja

Vodja usposabljanja (njegov naziv je trener vrstniške mediacije; v nadaljevanju trener) me je

že na samem začetku enakovredno vključil v skupino; poleg mene sta usposabljanje

spremljali tudi dve učiteljici, ki do zdaj nista bili aktivno vključeni v mediacijo na šoli, a sta

želeli o njej izvedeti več. Vsem udeležencem sem že na samem začetku odkrito predstavila

moj namen opazovanja celotnega usposabljanja; tako so opazovanci vedeli, s kakšnim

razlogom sem se jim pridružila. Vsak teden (od decembra 2010 dalje) smo se dobivali ob

ponedeljkih, od 13-ih do 15-ih v določeni učilnici. V mesecu marcu 2011 pa je sledil

mediacijski tabor (mediacijski vikend), ki je bil organiziran še z dvema šolama, tako da so

imeli učenci možnost izmenjave izkušenj in kakovostnega utrjevanja pridobljenega znanja.

Kriteriji za izbiro učencev in število udeležencev

V opazovani skupini se je usposabljanja udeležilo 8 deklet. Pričakovala sem, da se ga bodo v

manjšini udeležili tudi fantje, vendar ni bilo nobenega. Prav tako sem predvidevala, da bodo v

usposabljanje zajeti tako učenci, ki imajo učne težave kot tisti, ki jih nimajo. Vendar so vsa

dekleta učno izjemno uspešna in nimajo izrazitih težav pri nobenem predmetu. Opazila sem,

da so se razlike med njimi pojavljale le pri komunikacijskih veščinah; pet učenk je bilo zelo

komunikativnih in samozavestnih, tri pa so bile bolj plahe in manj komunikativne v

primerjavi z ostalimi. Nobena se usposabljanja ni udeležila zaradi pritiskov ali le zaradi

zabave. Po mojih opažanjih so to dekleta, ki imajo zelo dobro razvito empatijo.

Cilji in namen usposabljanja

Cilj usposabljanja, ki ga opisuje model mediacije v V-I ustanovah in mu sledi tudi trener

vrstniških mediatorjev opazovane skupine, je naučiti udeležence razumevanj, obvladovanja

ter mirnega in konstruktivnega reševanja konfliktnih situacij. Hkrati pa želijo udeležence

usposobiti za samostojno vodenje mediacijskega procesa pri reševanju konfliktov med

vrstniki.

Namen usposabljanja vrstniških mediatorjev pa je naučiti mlade, da bi razumeli konflikt in ob

tem razvili učinkovite načine spoprijemanja z njim. S pomočjo mediacije se učenci učijo,

kako izraziti sami sebe na jasen, pozitiven način ter odkrivajo nove načine konstruktivnih
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spoprijemanj s konflikti. Tega se ne učijo samo za mediacijski proces, temveč za vsakdanje

življenje. Opazila sem, da je največji poudarek izobraževanja ravno na tem, da se učenci

začnejo zavedati, da so sami odgovorni za svoje vedenje.

Teme, ki jih vsebuje program usposabljanja in moja opažanja

Teme, ki jih vključuje program usposabljanja, so zapisane v modelu mediacije v V-I

ustanovah (2008):

- proces mediacije - komunikacijske veščine

- osnove mediacije - ravnanje s čustvi

- mediacijske tehnike - spoprijemanje s težkimi situacijami

- prepoznavanje in upravljanje

konfliktov

Pri samem usposabljanju gre za interaktiven, akcijsko orientiran program. Omenjene teme se

spoznava skozi različne demonstracije, vaje, diskusije z učenci in igranjem vlog. In ravno to

je tisto, kar učence še dodatno motivira za izobraževanje. Usposabljanje ne poteka 45 minut

neprekinjeno, kot velja za šolsko uro, ampak se po potrebi naredi premore. Prav tako trener ni

postavljen pred učence kot klasičen lik učitelja, ki poučuje, ampak na sproščen ter miren

način približa mediacijo prav vsem. Spodbuja sodelovanje in enakovredno vključuje vse.

Prednost predstavlja tudi manjše število udeleženih in domačnost v smislu manjše pogostitve

na vsakem srečanju.

Sprva smo se posvetili spoznavanju različnih čustev. Zanimiv se mi je zdel način, kako smo

se lotili učenja; trener je imel npr. na listkih napisana različna čustva in morali smo jih

odigrati, drugi pa so jih prepoznavali. Pri tem smo bili prav vsi zelo izvirni in iznajdljivi in

tudi pri prepoznavanju ni bilo težav. V nadaljevanju pa smo se posvetili konfliktom. Skozi

različne vaje smo prepoznavali konflikte in jih povezovali z različnimi čustvi. Zelo dobro se

mi je zdelo, da smo lahko pripovedovali o svojih izkušnjah s konflikti.

Seznanjanju z mediacijo, spoznavanju mediacijskih tehnik in učenju procesa mediacije je bilo

namenjenega večino časa usposabljanja. Glede na moje opažanje in odzive ostalih pa je bilo

učenje vse prej kot monotono. Trener je pripravil različne dejavnosti, ki jih priporoča tudi
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model mediacije v V-I ustanovah, s pomočjo katerih smo lažje usvojili novo znanje; od tega,

da smo izpolnjevali različne delovne liste in imeli kasneje o njih diskusijo, do zapisovanja

pomembnih stvari na tablo. Zaradi različnih pristopov, uporabljenih pri učenju, nisem pri

nobeni učenki opazila večjih težav z razumevanjem snovi. Tudi mediacijske tehnike smo z

različnimi vajami zelo dobro utrdili in pri igrah vlog se je pokazalo, da znajo učenke

pridobljeno znanje uporabiti tudi v praksi.

K razgibanosti usposabljanja je pripomoglo tudi dejstvo, da so bila le prva štiri srečanja

namenjena teoretičnemu spoznavanju. V nadaljevanju smo večino časa namenjali igri vlog in

s pomočjo le-te spoznavali novo in utrjevali že pridobljeno znanje. Ravno igra vlog je bila

tista, ki je dajala okvirno sliko, kako bo potekalo samo mediiranje, ko bodo učenke pridobile

naziv vrstniških mediatork. Trener je imel že vnaprej pripravljene različne konfliktne situacije

in v igranju smo se menjali; v enem primeru si igral vlogo mediatorja, v drugem pa si bil

mediant. Sprva se je učenkam zdelo smešno in smo se ob igranju vlog zelo nasmejali; zelo

dobro se mi je zdelo, da trener v tem ni videl neresnosti, ampak je vseskozi sproti svetoval in

popravljal naše odzive ter učenke same pripeljal do spoznanja, kako je to pomembno, saj jih

kmalu čakajo prave situacije, v katerih bo potrebno pravilno odreagirati.

Mediacijski tabor

Zadnji del usposabljanja, ki je potekal v obliki mediacijskega tabora, je bil le še vrhunec

odlične organizacije in kakovosti usposabljanja. Skupaj s še dvema slovenskima osnovnima

šolama smo se za 2 dni odpravili na eno izmed teh šol. Vsi trije trenerji vrstniške mediacije (iz

vsake šole eden), ki so skupaj organizirali tabor, so stroške na udeleženca zmanjšali na

najmanjšo vrednost, tako da to ni bila ovira za učence; prespali smo kar v šoli, po

»taborniško«, poskrbeli pa so tudi za prehrano. Lahko rečem, da je bil to tabor v pravem

pomenu besede – temeljil je na čim bolj preprosti organizaciji ter sproščenem in hkrati

delavnem vzdušju. Predvsem pa se mi zdi izmenjava mnenj in diskusije večih učencev z

različnih šol neprecenljiva izkušnja, s katero so učenci svoje znanje o vrstniški mediaciji le še

utrdili. Delo na taboru je potekalo v obliki delavnic. Poudarek je bil na igri vlog, vse skupaj

pa je bilo podprto s pogovori, kjer je vsak lahko izrazil svoje mnenje o morebitnih težavah in

dobrih odzivih učencev, ki so bili v vlogi mediatorjev. Zelo dobro se mi je zdelo tudi to, da so

trenerji učence med igranjem vlog snemali. Kasneje si bodo na svojih šolah učenci to tudi

ogledali ter tako lažje videli svoje prednosti in morebitne napačne odzive.
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Glede na sprotne pogovore in odzive učenk, lahko z gotovostjo rečem, da so bile vse učenke z

usposabljanjem zelo zadovoljne, predvsem pa so bile ponosne na pridobljen naziv vrstniških

mediatork. Dobile so potrdilo, da so usposabljanje uspešno zaključile. Vendar se je za njih

pravo delo šele začelo…

Sklepne ugotovitve

Z metodo opazovanja z udeležbo sem poglobljeno spoznala preučevano skupino in program.

Podrobno sem spoznala celoten potek usposabljanja za vrstniškega mediatorja in se tudi sama

ogromno naučila. Sodelovanje pri usposabljanju mi je bilo v veliko pomoč pri razumevanju

izbrane teme in pisanju diplomske naloge.

Če povzamem ugotovitve, je usposabljanje potekalo po modelu mediacije v V-I ustanovah. V

opazovani skupini se je za usposabljanje vrstniških mediatorjev odločilo 8 deklet, ki so učno

uspešnejša. Model mediacije v V-I ustanovah prav tako priporoča, da število udeležencev

izobraževanja ni večje od 20, po priporočilih omenjenega modela, pa naj bi skupino vrstniških

mediatorjev sestavljalo čim več različnih učencev, tako po karakternih lastnostih in učnih

sposobnostih kot tudi po družinskih okoljih, iz katerih izhajajo. Res je, da skupina ni

predstavljala vzorca celotne populacije na šoli, kot priporoča model mediacije v V-I

ustanovah, vendar pa je bil izpolnjen pomemben pogoj, da so se dekleta sama odločila za

usposabljanje, torej so imele veliko željo po tem. Manjši vpliv na odločitev učenk za

usposabljanje so imele komunikacijske sposobnosti; za usposabljanje so se odločile tudi tiste,

ki so v tem šibkejše. Zelo pomemben dejavnik pri odločitvi pa je razvitost socialnega čuta.

Prav visoka razvitost empatije je tisti dejavnik, ki se je pri dekletih izrazito pokazala. Vse

želijo pomagati svojim vrstnikom in mediacija se jim zdi za to najbolj primerna. Poleg tega

nobena izmed udeleženk zaradi interaktivnega programa, ki je predstavljal temelj celotnega

usposabljanja, ni imela težav z snovjo. Vse morebitne težave in nerazumevanje snovi smo

reševali sproti. Dekleta so pridobljeno znanje znala uporabiti v konkretnih primerih preko igre

vlog, s katero so najbolj neposredno spoznale, kako bo potekalo njihovo delo, ko bodo postale

vrstniške mediatorke.

Celotno usposabljanje je doseglo svoj namen – učenke so pokazale navdušenje in neučakanost

ob začetku »pravega dela«. Še bolj pomembno pa je, da smo se imeli vsi zelo lepo in smo se
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naučili ogromno za življenje, ne le za mediiranje. Po mojem mnenju je model mediacije v

vzgojno-izobraževalnih ustanovah učinkovita spodbuda, podpora in pomoč za razvoj

vrstniške mediacije v šoli.

4. 2 Analiza dokumentov

Pri kvalitativni analizi dokumentov sem uporabila deduktivni pristop; pred začetkom sem si

pripravila seznam kod in v analizi dokumentov preverjala, ali se te kode pojavljajo ali ne

(Vogrinc 2008). Kode sem izbrala na podlagi zanimanja za določeno temo – vrstniško

mediacijo.

Analizo dokumentov sem uporabila le kot pripravo na nadaljnje oblikovanje vzorca. Vsak

vzgojni načrt sem pregledala posebej. Že vnaprej sem se odločila, da bom v dokumentih

iskala besede oziroma besedne zveze: »mediacija«, »šolska mediacija«, »vrstniška

mediacija«. Najprej sem pregledovala, če se omenjene kode pojavljajo; v nekaj primerih so

se. Najbolj pogosto pa so se kode pojavljale pod točko »vzgojne dejavnosti«, »svetovanje in

sporazumno reševanje sporov« oziroma »preventivne in proaktivne vzgojne dejavnosti«. Za

vsak vzgojni načrt sem si posebej označevala, če se je koda pojavila ter kje se je pojavila.

Tako sem po temeljitem pregledu vseh 46 vzgojnih načrtov ugotovila, da se kode

»mediacija«, »šolska mediacija« in »vrstniška mediacija« pojavljajo v 28 vzgojnih načrtih, v

18 vzgojnih načrtih pa jih ne omenjajo.

V nadaljevanju sem se posvetila le 28 vzgojnim načrtom, ki so omenjali uporabo mediacije.

Oblikovala sem 4 kategorije in vzgojne načrte uvrščala v eno izmed njih, glede na to, katero

kodo omenjajo.

V prvo kategorijo sem uvrstila vzgojne načrte, ki mediacijo omenjajo le na splošno, npr. »V

primeru konfliktne situacije dveh posameznikov mediator preko procesa pomaga s tehnikami,

da vsak pove svoje doživljanje dogodka, opiše svoja čustva, pove svoje želje, potrebe in

interese. Potem skupaj iščeta rešitev, s katero bosta oba zadovoljna« (Vzgojni načrt OŠ Vič

2010, str. 15).
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V drugo kategorijo sem uvrstila vzgojne načrte, ki konkretneje omenjajo le vrstniško

mediacijo. Že vnaprej sem predvidevala, da se to verjetno ne bo zgodilo, saj vrstniška

mediacija brez šolske mediacije težko obstaja, šolska mediacija pa lahko poteka brez vrstniške

mediacije. Kljub temu sem pustila kategorijo namenjeno tem primerom, da bi ugotovila, ali je

kdo vrstniško mediacijo zapisal na tak način.

V tretjo kategorijo sodijo vzgojni načrti, ki konkretneje omenjajo le šolsko mediacijo, npr.

»V šoli uporabljamo metodo mediacije ob pomoči odraslih, torej strokovnih delavcev šole, v

vseh primerih, ko ocenimo, da bi takšna oblika dela lahko pomagala rešiti, omiliti ali

zmanjšati medsebojne probleme učencev. Pri tem upoštevamo razvojne in osebnostne

značilnosti učencev, vpletenih v problem. Mediacijo nadgradimo z drugimi oblikami pomoči

in svetovanja učencem« (Vzgojni načrt OŠ dr. Vita Kraigherja 2009, str. 10).

V četrto kategorijo pa sem uvrstila vzgojne načrte, ki podrobno opišejo tako uporabo šolske

kot tudi uporabo vrstniške mediacije, npr. »Mediacija deluje na ravni odnosov, zato bo

obvezno ponujena vsem, ki so v kakršnem koli konfliktu na šoli. Ponujena bo tudi takrat,

kadar je izrečen vzgojni ukrep, a se sprti strani še nista dogovorili za nadaljnje sobivanje.

Možna je tudi restorativna pravičnost, ko se storilec in žrtev po »odslužitvi kazni« z mediacijo

dogovorita o njuni skupni prihodnosti. Za izvajanje mediacije bo na šoli usposobljen tim

šolskih in vrstniških mediatorjev, ki jih bo vodil koordinator.« (Vzgojni načrt OŠ Jožeta

Moškriča 2009, str. 10).

Na podlagi razvrščanja vzgojnih načrtov po določenih kriterijih v kategorije, sem 28 osnovnih

šol razdelila v naslednje kategorije :

1. kategorija: »mediacijo omenja le na splošno, nič konkretizirano« 13 šol

2. kategorija: »omenja le vrstniško mediacijo« 0 šol

3. kategorija: »omenja le šolsko mediacijo« 8 šol

4. kategorija: »konkretno omenja šolsko in vrstniško mediacijo« 7 šol

Iz analize vzgojnih načrtov lahko torej ugotovimo, da kar 28 od skupno 46 (60,9 % )

ljubljanskih osnovnih šol v svojih vzgojnih načrtih omenja mediacijo kot eno izmed oblik

proaktivne in preventivne dejavnosti. Od 28-ih šol v vzgojnih načrtih 13 šol (46,4 %) omenja

mediacijo na splošno (1. kategorija), 8 šol (28,6 %) omenja le uporabo šolske mediacije (3.
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kategorija), 7 šol (25 %) pa konkretno omenja uporabo šolske in vrstniške mediacije (4.

kategorija).

46 ljubljanskih osnovnih šol

MEDIACIJA MEDIACIJA

18 šol 28 šol

1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija 4. kategorija

MEDIACIJA VRSTNIŠKA ŠOLSKA ŠOLSKA IN

MEDIACIJA MEDIACIJA VRSTNIŠKA

MEDIACIJA

13 šol 0 šol 8 šol 7 šol

Slika 9: Prikaz ugotovitev metode analize dokumentov

Oblikovanje končnega vzorca

Da bi preverila, ali na 28 ljubljanskih osnovnih šolah, ki v svojih vzgojnih načrtih omenjajo

uporabo mediacije, le-to res izvajajo, sem s šolami navezala telefonski stik. Govorila sem z

različnimi zaposlenimi: ravnatelji, učitelji, svetovalnimi delavkami idr. Odvisno je bilo od

tega, katere telefonske številke so bile objavljene na spletni strani šole in kako dosegljivi so

bili na teh številkah. Kljub temu, da je za mojo raziskavo pomembna le 4. kategorija, v katero

sem uvrstila vzgojne načrte, ki so poleg šolske mediacije omenjali uporabo vrstniške

mediacije, sem se odločila, da na vseh 28-ih šolah preverim dejansko uporabo mediacije.

Mogoče pa bi na kateri izmed šol uporabljali vrstniško mediacijo, kljub temu da so mediacijo

v vzgojnem načrtu omenili le na splošno.
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Na 10-ih od skupno 28-ih (35,7 %) osnovnih šol moji sogovorniki o mediaciji niso vedeli

ničesar, niti niso bili seznanjeni, da imajo mediacijo zapisano v svojem vzgojnem načrtu. Na

8-ih od skupno 28-ih šol (28,6 %) ne uporabljajo vrstniške mediacije, imajo pa šolsko

mediacijo. Na 10-ih od skupno 28-ih osnovnih šol (35,7 %) vrstniško mediacijo uporabljajo

oz. usposabljajo vrstniške mediatorje. Na 4-ih osnovnih šolah od 10-ih so šele v šolskem letu

2010/2011 začeli z izobraževanjem vrstniških mediatorjev, kar je zelo spodbudno za razvoj

vrstniške mediacije v Sloveniji, vendar jih zaradi pomanjkanja izkušenj z vrstniško mediacijo

nisem mogla uvrstiti v raziskavo. Na 6-ih osnovnih šolah od 10-ih pa sem dobila potrditev, da

izobražujejo vrstniške mediatorje že 2 leti ali več in že izvajajo mediiranje s pomočjo

vrstniških mediatorjev. Na eni izmed teh šol niso bili pripravljeni sodelovati v raziskavi, tako

da sem lahko v končni vzorec, ki sem ga uporabila v nadaljnjem raziskovanju, uvrstila 5

ljubljanskih osnovnih šol.

28 šol, ki v vzgojnih načrtih omenja mediacijo

MEDIACIJA ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA ŠOLSKA

MEDIACIJA MEDIACIJA

10 šol 10 šol 8 šol

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

manj kot 2 leti 2 leti ali več

4 šole 6 šol

sodelujejo v ne želijo sodelovati

nadaljnji raziskavi v nadaljnji raziskavi

5 šol 1 šola

Slika 10: Prikaz ugotovitev o vključevanju mediacije na podlagi telefonskih pogovorov
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Primerjava podatkov, pridobljenih z analizo vzgojnih načrtov in podatkov, pridobljenih s

telefonskimi pogovori, je spodbudna. V vzgojnih načrtih konkretno omenja uporabo šolske in

vrstniške mediacije 7 šol, na podlagi telefonskih pogovorov pa ugotovimo, da jo v praksi

izvaja 10 šol. Kljub pričakovanjem, da bodo šole v vzgojne načrte zapisale mediacijo, a jo v

praksi ne bodo izvajale, rezultati kažejo, da čedalje več šol šolsko in vrstniško mediacijo ne

zapiše le v vzgojne načrte, ampak jo tudi vključuje v šolski vsakdan.

4. 3 Analiza vprašalnikov za koordinatorje vrstniške mediacije

Koordinatorji mediacije na osnovnih šolah so najboljši vir podatkov da ugotovimo, kako se

vrstniška mediacija izvaja v praksi. Vsem petim anketiranim sem pripravila enotna vprašanja,

ki pa so bila zaradi pridobitve kakovostnejših informacij, odprtega tipa. Res je, da so si morali

za izpolnjevanje vzeti več časa, vendar so vsi z veseljem in brez težav to storili, saj vedo,

kako pomembni so ti podatki za boljše razumevanje, kaj se dogaja z vrstniško mediacijo v

praksi.

Pridobljeni podatki so bili analizirani v okviru posameznih raziskovalnih vprašanj. Prikazani

bodo večidel vsebinsko, v primeru pogostejšega navajanja podobnih odgovorov, pa bo to

prikazano v oklepajih.

Na vprašanje, zakaj so se na njihovih šolah odločili za uporabo vrstniške mediacije, so

koordinatorji mediacije zapisali, da predvsem zaradi spodbujanja nenasilnega reševanja

sporov, zaradi samega načina življenja in uporabe pozitivne komunikacije. Menijo, da so

učenci lahko učinkovita pomoč pri reševanju sporov med vrstniki, saj so si generacijsko

bližje, hkrati pa je to dober način, da se učenci naučijo odgovorno reševati svoje konflikte z

drugimi na nenasilen način.

Na štirih od petih šol so uporabo vrstniške mediacije predlagali sami (koordinatorji

mediacije), na eni šoli pa se je za to zavzemal celoten tim šolskih mediatorjev. Na treh od

petih šol usposabljajo vrstniške mediatorje 2 leti, na eni šoli 5 let, najdlje pa jih usposabljajo

na eni šoli in sicer 6 let. Točnih podatkov o številu usposobljenih vrstniških mediatorjev ne

vodijo, okvirni seštevek podatkov, ki so jih navajali koordinatorji, pa nam pokažejo, da se je

do sedaj usposobilo okrog 229 vrstniških mediatorjev. Na to, koliko se jih je usposobilo na
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posamezni šoli, vpliva tudi število let, ko šola izvaja vrstniško mediacijo. Na primer na eni

izmed šol, kjer usposabljajo vrstniške mediatorje 2 leti, so usposobili le okrog 9 učencev, na

šoli, kjer je vrstniška mediacija v uporabi že 6 let, pa so usposobili že okrog 150 učencev.

Prav tako šole ne vodijo natančne evidence o tem, koliko usposobljenih vrstniških

mediatorjev je bilo deklet in koliko fantov. Vsi se strinjajo, da večino predstavljajo dekleta; na

eni izmed šol menijo, da je deklet kar 70 %.

Število učiteljev na vseh petih šolah, ki so aktivno vključeni v usposabljanje vrstniških

mediatorjev, se od šole do šole razlikuje; odvisno je tudi od tega, če se šola s tem ukvarja le 2

leti ali pa jo uporablja že dlje, saj jih je več vključenih na šolah, kjer vrstniško mediacijo

izvajajo že dalj časa. Povprečno pa je v usposabljanje vrstniških mediatorjev na posamezni

šoli vključenih 6 učiteljev. Vsi nimajo naziva šolskih mediatorjev; podatki nam pokažejo, da

imajo ta naziv na posamezni šoli povprečno 3 učitelji.

Načini, s katerimi so koordinatorji in vrstniški mediatorji predstavili vrstniško mediacijo

ostalim učencem, se od šole do šole bistveno ne razlikujejo. Vrstniški mediatorji so

predstavitve izvedli v vseh razredih na razrednih urah. Pri tem so si pomagali s kratkim

filmom, ki prikazuje potek mediacije, z igrami vlog ali power point predstavitvijo.

Po kriteriji, ki so jih šole navedle, naj bi bodoč vrstniški mediator imel:

- socialni čut oz. razvito socialno občutljivost (razvito empatijo); (4)

- imeti mora voljo do dela oz. željo po izobraževanju za vrstniškega mediatorja; (3)

- razvite mora imeti komunikacijske sposobnosti; (2)

- voditeljske lastnosti (kljub temu, da je generacijsko blizu sprtima stranema, mora

znati prevzeti vlogo mediatorja). (1)

Pri tem koordinatorji poudarjajo, da kriteriji niso vedno pogoj za izbiro. Na eni šoli kriterijev

nimajo postavljenih in se lahko v usposabljanje vključi, kdor si to želi. Poleg zgoraj naštetih

kriterijev, pa koordinatorji poudarjajo, da poskušajo vključiti tako »priljubljene« učence, kot

tudi učence z vzgojnimi težavami. S tem poskrbijo za uravnoteženost in utrjujejo mnenje, da

vrstniška mediacija ni namenjena le določeni skupini učencev.
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Koordinatorji mediacije vidijo smisel uvajanja vrstniške mediacije v šolo predvsem v

usposabljanju za življenje, saj je znanje reševanja konfliktov življenjska veščina. Prednosti, ki

so jih koordinatorji vrstniške mediacije izpostavili, pa so združene v naslednje točke:

- vrstniški mediatorji imajo večji vpliv na vrstnike; (3)

- vrstniška mediacija spodbuja razmišljanje in odgovornost učencev; (3)

- prisotno je večje zaupanje; (2)

- ni občutka »nadmoči« med mediatorjem in sprtima stranema; (1)

- učenci dobijo nov pogled na konfliktne situacije. (1)

Med slabostmi pa so koordinatorji vrstniške mediacije izpostavili:

- da vrstniška mediacija ni vedno učinkovita, ko gre za kompleksnejše probleme; (1)

- da se učenci, ki se odločijo svoj spor rešiti z mediacijo, izpostavljeni; (1)

- za učence pa je včasih težavna tudi zaveza k molčečnosti. (1)

Na vseh petih šolah lahko kdorkoli predlaga mediacijo, tako učenci, kot tudi učitelji, ravnatelj

idr. Ali je spor primeren za reševanje z mediacijo, pa na vseh šolah presodi koordinator

mediacije oziroma šolski tim za mediacijo. Za število sporov, ki so jih do sedaj reševali z

vrstniško mediacijo, šole nimajo natančnega podatka, na dveh šolah so zapisali, da se število

vrti okrog 30 letno. Vsi koordinatorji se strinjajo, da je bila uspešno rešena velika večina

sporov, ki so jih obravnavali z vrstniško mediacijo, v primerih, ko se spor ni uspešno razrešil,

pa je šlo predvsem za kompleksno problematiko problema.

Med ovire, ki so prisotne pri uvajanju in izvajanju vrstniške mediacije na petih izbranih šolah,

so koordinatorji teh šol našteli naslednje:

- časovna in prostorska izvedba izobraževanja ter same mediacije; (3)

- premalo učencev, ki se odločajo, da bodo spor reševali z vrstniško mediacijo; (2)

- dvom učiteljev, da učenci zmorejo sami; (1)

- prepričanje, da bodo vsi konflikti izginili in razočaranje, ker ne; (1)

- »pubertetniško obnašanje« nekaterih učencev. (1)
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Sklepne ugotovitve

Na podlagi dobljenih podatkov lahko kot najpogostejši razlog, da se šole odločajo za izvajanje

vrstniške mediacije izpostavim željo po spodbujanju nenasilnega reševanje sporov. Prav tako

je izvajanje vrstniške mediacije pomembno zaradi pozitivne komunikacije, učenja nove

kulture odnosov, spoznanja, da so učenci lahko učinkovita pomoč pri reševanju sporov med

vrstniki, ker so si generacijsko bližje, prav tako pa tudi zaradi učenja odgovornosti. Na število

vrstniških mediatorjev, ki so končali usposabljanje ter število učiteljev, vključenih v tim za

mediacijo, vpliva tudi število let, ko šola izvaja vrstniško mediacijo. Podatki nam tudi

pokažejo, da se je do sedaj za vrstniške mediatorje usposobilo v večini več deklet kot fantov

ter, da imajo na posameznih šolah v povprečju 3 učitelji naziv šolski mediator. V povprečju

koordinatorji mediacije izpostavljajo več prednosti kot slabosti, ki jih prinaša vrstniška

mediacija. Največja prednost je vpliv vrstniških mediatorjev na svoje vrstnike ter spodbujanje

k razmišljanju in odgovornosti, prav tako pa je izpostavljeno, da je pri vrstniški mediaciji

prisotno večje zaupanje, da ni občutka »nadmoči« med mediatorjem in sprtima stranema ter

nov pogled, ki ga učenci dobijo na konfliktne situacije. Med slabostmi, ki jih prinaša, pa gre

predvsem za neučinkovitost mediacije, ko gre za kompleksnejše probleme, izpostavljenost

učencev, ki se odločijo za uporabo vrstniške mediacije in zavezo k molčečnosti vrstniških

mediatorjev. Kot pri vsaki stvari, ki se poskuša vpeljati v že utrjene sisteme, tudi pri uvajanju

vrstniške mediacije v šole naletimo na ovire. Kot najpogostejša ovira je izpostavljena časovna

in prostorska izvedba izobraževanja in same mediacije, poleg tega pa predstavlja oviro tudi

dejstvo, da se premalo učencev odloča, da bodo spor reševali z vrstniško mediacijo. Kot so se

strinjali vsi vprašani koordinatorji mediacije, lahko zaključim, da je uvajanje vrstniške

mediacije v šolo smiselno in koristno, predvsem zaradi učenja življenjske veščine – znanja

reševanja konfliktov.

4. 4 Analiza vprašalnikov za vrstniške mediatorje

Analiza odgovorov vrstniških mediatorjev bo prikazana s pomočjo frekvenčne analize. S

pridobljenimi podatki bomo skušali odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja ter

preveriti hipoteze.
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1. Kakšna bo spolna struktura udeležencev usposabljanja za vrstniške mediatorje?

Tabela 1: Spolna struktura udeležencev usposabljanja

Frekvence Odstotki Veljavni odstotki

Ženski 30 60,0 60,0Odgovori

Moški 20 40,0 40,0

Skupaj 50 100,0 100,0

S hipotezo 1 sem želela preveriti, ali se za usposabljanje vrstniških mediatorjev odloča več

deklet kot fantov. Iz tabele 1 je razvidno, da je bilo od skupno 50 vrstniških mediatorjev,

zajetih v vzorec, 30 deklet (60 %) in 20 fantov (40 %). Tako lahko hipotezo potrdim.

2. Kakšna bo struktura vprašanih vrstniških mediatorjev glede učne uspešnosti?

Tabela 2: Prikaz skupne učne uspešnosti vrstniških mediatorjev pri izbranih predmetih

Ocena SJ Ocena MA Ocena TJ Ocena LVZ Ocena SVZ

Število 50 49 50 50 50Skupaj

vseh Manjkajoči 0 1 0 0 0

Aritmetična sredina 4,54 4,33 4,66 4,92 4,96

Najnižja vrednost 3 2 3 4 4

Najvišja vrednost 5 5 5 5 5

S hipotezo 2 sem preverjala, ali so v usposabljanje vrstniških mediatorjev večinoma vključeni

učno uspešnejši učenci, katerih skupna povprečna ocena pri vseh predmetih je prav dobro ali

več. V tabeli 2 so prikazane aritmetične sredine ocen pri izbranih predmetih. Pri nobenem

predmetu ni skupna povprečna ocena nižja od 4; najnižja povprečna vrednost ocene znaša

4,33 (pri matematiki), najvišja pa 4,96 (pri športni vzgoji), zaradi česar je hipoteza, da bo

skupna povprečna ocena pri vseh izbranih predmetih višja od 4, potrjena.
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3. Kdo je učence – vrstniške mediatorje seznanil z usposabljanjem?

Tabela 3: Oseba, ki je učence seznanila z usposabljanjem

Frekvence Odstotki Veljavni odstotki

razrednik oz. razredničarka 8 16,0 16,3

sošolec/-ka 5 10,0 10,2

šolski mediator/-ka 29 58,0 59,2

drugo 7 14,0 14,3

Odgovori

Skupaj 49 98,0 100,0

Manjkajoči 1 2,0

Skupaj 50 100,0

Pri hipotezi 3 sem predpostavljala, da so učence z usposabljanjem najpogosteje seznanili

šolski mediatorji. Iz tabele 3 je razvidno, da je kar 29 učencev (59,2 %) za usposabljanje

izvedelo od šolskega mediatorje, s čimer lahko hipotezo potrdim. Ostali so se z

usposabljanjem seznanili pri razredniku oz. razredničarki (16,3 %), pri sošolcu/-ki (10,2 %)

ali drugje (14,3 %).

4. Kakšni so razlogi, zaradi katerih se učenci odločijo, da bi postali mediatorji?

Tabela 4: Razlogi za odločitev učencev, da postanejo vrstniški mediatorji

Frekvence Odstotki Veljavni odstotki

povabilo učitelja/-ice 2 4,0 4,0

pomoč vrstnikom 16 32,0 32,0

nekaj novega 29 58,0 58,0

Odgovori

drugo 3 6,0 6,0

Skupaj 50 100,0 100,0

S hipotezo 4 sem preverjala, ali je pomoč vrstnikom najpogosteje naveden razlog za odločitev

učencev postati vrstniški mediator. Iz tabele 4 je razvidno, da se je 29 učencev (58 %)

usposabljanja udeležilo zaradi nečesa novega, česar bi se lahko naučili. Hipotezo tako

ovržem. Pomoč vrstnikom je bil glavni razlog za 16 učencev (32 %) od skupno 50 učencev. 2
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učenca (4 %) sta se usposabljanja udeležila zaradi povabila učitelja/-ice, 3 učenci (6 %) pa so

podali drug odgovor.

5. Kakšna pričakovanja so imeli vrstniški mediatorji pred usposabljanjem?

Tabela 5: Pričakovanja učencev pred usposabljanjem

Frekvence Odstotki Veljavni odstotki

dodatno dejavnost 8 16,0 16,0

veliko novega 21 42,0 42,0

brez pričakovanj 1 2,0 2,0

Odgovori

reševanje sporov 20 40,0 40,0

Skupaj 50 100,0 100,0

Pri hipotezi 5 sem predvidevala, da bo več kot polovica učencev od usposabljanja pričakovala

zmožnost reševati različne spore. Do tega odgovora se je opredelilo 20 učencev (40 %), kar

21 učencev (42 %) pa je odgovorilo, da so bila njihova pričakovanj povezana predvsem s tem,

da se bodo veliko novega naučili. Tako hipotezo ovržem. 8 učencev (16 %) se je odločilo za

odgovor, da jim je usposabljanje predstavljalo zabavno dodatno dejavnost, le 1 učenec (2 %)

pa ni imel posebnih pričakovanj pred usposabljanjem.

6. Bi učenci pri samem usposabljanju vrstniških mediatorjev kaj spremenili?

Tabela 6: Zadovoljstvo vrstniških mediatorjev z usposabljanjem

Frekvence Odstotki Veljavni odstotki

nič/z vsem zadovoljni 37 74,0 77,1

več iger vlog/primerov 4 8,0 8,3

drug odgovor 7 14,0 14,6

Odgovori

Skupaj 48 96,0 100,0

Manjkajoči 2 4,0

Skupaj 50 100,0
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S hipotezo 6 sem predvidevala, da bo več kot polovica učencev zadovoljna z usposabljanjem

za vrstniške mediatorje, pri katerem ne bi spremenili ničesar. Iz tabele 3 je razvidno, da je na

vprašanje odgovorilo 48 od skupno 50 učencev. Kar 37 (77,1 %) učencev od skupno 48 (100

%) je z usposabljanjem zadovoljnih in pri njem ne bi spremenilo ničesar. 7 učencev (14,6 %)

je pri tem vprašanju navedlo druge odgovore: želeli bi drugačno organizacijo usposabljanja,

da bi potekalo večkrat in krajši čas; nekateri so mnenja, da bi lahko bilo usposabljanje krajše,

da ni potrebnih 40 ur, da usvojijo znanje; spet drugi pa bi si želeli daljši mediacijski tabor in

manj srečanj v šoli. 4 učenci (8,3 %) bi si pri usposabljanju želeli še več praktičnih primerov

oziroma iger vlog. Hipotezo lahko potrdim, saj je z usposabljanjem zadovoljnih več kot

polovico učencev (77,1 %).

7. Kaj je bilo učencem pri usposabljanju najbolj všeč in kaj se jim je zdelo najbolj

zahtevno?

Tabela 7: Kaj je bilo učencem pri usposabljanju najbolj všeč in kaj se jim je zdelo najbolj zahtevno

VŠEČ ZAHTEVNOMožni odgovori

f f (%) f f (%)

teorija, povezana z mediacijo 11 22 14 28

celotno dogajanje na srečanjih 31 62 2 4

igranje različnih vlog 37 74 6 12

intenzivnost dela na mediacijskem taboru 16 32 5 10

usvojiti faze mediacije 15 30 19 38

sproščen način učenja o mediaciji 29 58 2 4

učenje različnih mediacijskih tehnik 18 36 7 14

postavljanje vprašanj 5 10 17 34

drugo 1 2 4 8

Pri vprašanjih o tem, kaj je bilo učencem pri usposabljanju najbolj všeč in kaj se jim je zdelo

najbolj zahtevno, so lahko učenci izbrali več odgovorov. S hipotezo 7 sem želela preveriti, če

so bile več kot polovici učencev pri usposabljanju najbolj všeč igre vlog in ali jim je bilo

najbolj zahtevno usvojiti faze mediacije. Iz tabele lahko razberemo, da je bilo pri

usposabljanju učencem najbolj všeč igranje vlog, saj se je za ta odgovor odločilo kar 37
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učencev (74 %) od skupno 50-ih. Učencem je bilo pri usposabljanju prav tako všeč celotno

dogajanje na srečanjih (62 %) ter sproščen način učenja o mediaciji (58 %). V tabeli tudi

vidimo, da se je učencem zdelo najbolj zahtevno usvojiti faze mediacije, saj je ta odgovor

izbralo 19 učencev (38 %) od skupno 50-ih, zahtevno pa se jim je zdelo tudi postavljanje

vprašanj, saj se je do tega odgovora opredelilo 17 učencev (34 %) od 50-ih. Hipotezo tako

delno potrdim, saj je več kot polovica učencev izbrala, da jim je bilo igranje vlog najbolj všeč,

vendar pa jih je manj kot polovica (kljub temu da se je do tega odgovora opredelilo največ

učencev) navedla usvajanje faz kot najbolj zahtevno.

8. Katera pridobljena znanja bodo vrstniškim mediatorjem v življenju najbolj koristila?

Tabela 8: Najbolj koristna znanja, pridobljena na usposabljanju

Frekvence Odstotki Veljavni odstotki

mediacijske tehnike 2 4,0 4,2

razumevanje konfliktov 6 12,0 12,5

mirno reševanje sporov 28 56,0 58,3

načini komuniciranja 12 24,0 25,0

Odgovori

Skupaj 48 96,0 100,0

Manjkajoči 2 4,0

Skupaj 50 100,0

S hipotezo 8 sem predvidevala, da več kot polovica vrstniških mediatorjev meni, da jim

bodo v življenju prišla najbolj prav znanja o načinih mirnega reševanja sporov, ki so jih

pridobili na usposabljanju. Na vprašanje 2 učenca nista odgovorila. Kar 28 učencev (58,3

%) od skupno 48 pa je moje domneve potrdilo, zato lahko hipotezo potrdim. 12 učencem

(25 %) se zdijo najbolj uporabna znanja o načinih komuniciranja, 6 učencem (12,5 %) pa

bodo v življenju prišla najbolj prav znanja o razumevanju konflikta.
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9. Kje bodo vrstniški mediatorji lahko uporabili pridobljeno znanje?

Tabela 9: Prikaz mnenj vrstniških mediatorjev o uporabi novih znanj

Frekvence Odstotki Veljavni odstotki

izvajanje mediacije 11 22,0 22,9

vsepovsod 31 62,0 64,6

konfliktne situacije 4 8,0 8,3

drugo 2 4,0 4,2

Odgovori

Skupaj 48 96,0 100,0

Manjkajoči 2 4,0

Skupaj 50 100,0

S hipotezo 9 sem preverjala ali vprašani vrstniški mediatorji menijo, da bodo pridobljena

znanja lahko uporabili v vsakodnevnih situacijah ali pa so znanja uporabna le za mediiranje.

Iz tabele 9 je razvidno, da na vprašanje nista odgovorila 2 učenca, 48 pa jih je odgovorilo. Kar

31 učencev (64,6 %) se je odločilo, da bodo novo pridobljena znanja lahko uporabili v

vsakodnevnih situacijah oz. vsepovsod; 11 učencev (22,9 %) se je odločilo za odgovor, da

bodo znanje lahko uporabili izključno pri izvajanju mediacije, 4 učenci (8,3 %) pa so se

odločili, da bodo znanje lahko uporabili v konfliktnih situacijah s prijatelji/-cami. Le 2 učenca

(4,2 %) sta navedla drug odgovor; v tem sta združila vse možne kategorije pod drugimi

točkami. Ker več kot polovica učencev (64,4 %) meni, da bodo pridobljeno znanje lahko

uporabili v vsakodnevnih situacijah, hipotezo potrdim.

10. Imajo učenci pred svojo prvo mediacijo kakšne strahove?

Tabela 10: Prisotnost strahov pred prvo mediacijo

Frekvence Odstotki Veljavni odstotki

da 12 24,0 24,0Odgovori

ne 38 76,0 76,0

Skupaj 50 100,0 100,0
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S hipotezo 10 sem preverjala, ali imajo učenci, ki so končali usposabljanje za vrstniške

meditorje, pred svojo prvo mediacijo kakšne strahove. Iz tabele 6 lahko vidimo, da večina teh

težav nima. 38 učencev (76 %) se je opredelilo do odgovora, da pred prvo mediacijo nima

nobenih strahov, 12 učencev (24 %) pa se pred prvo mediacijo sooča z določenimi strahovi.

Ker več kot polovica vrstniških mediatorjev pred svojo prvo mediacijo nima različnih strahov,

hipotezo ovržem.

11. Kako bi vrstniški mediatorji razložili, kaj je vrstniška mediacija?

Tabela 11: Odgovori vrstniških mediatorjev na vprašanje, kaj je to vrstniška mediacija

Frekvence Odstotki Veljavni odstotki

reševanje sporov na miren

način (pogovor)

33 66,0 68,8

enako prvemu + dodatna

razlaga

9 18,0 18,8

drugi odgovori 6 12,0 12,5

Odgovori

Skupaj 48 96,0 100,0

Manjkajoči 2 4,0

Skupaj 50 100,0

S hipotezo 11 sem ugotavljala, kako učenci ob zaključku usposabljanja razložijo vrstniško

mediacijo. Sklepala sem, da jo več kot polovica vrstniških mediatorjev razloži le na kratko,

kot reševanje sporov na miren način in iz tabele 11 je razvidno, da 33 učencev (68,8 %)

vrstniško mediacijo razloži tako. S tem je hipoteza potrjena. Ostali učenci so tej razlagi dodali

še dodatna pojasnila oziroma podrobnejšo razlago (9 učencev, kar predstavlja 18,8 %) ali pa

so navedli druge odgovore (6 učencev, kar predstavlja 12,5 %). 2 učenca na vprašanje nista

odgovorila.

Interpretacija podatkov

Na podlagi metode opazovanja z udeležbo in prebrane literature o vrstniški mediaciji, sem

postavila hipotezo, da bodo dekleta predstavljala več kot polovico učencev, ki so se

usposobili za vrstniške mediatorje. In podatki so to potrdili. Za usposabljanje se v povprečju

bolj pogosto odločajo dekleta, vendar me je podatek o številu fantov vseeno presenetil v
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pozitivnem smislu, saj predstavljajo kar velik delež. Podatek je spodbuden, saj je za obstoj

vrstniške mediacije ključen tudi dejavnik različnosti vrstniških mediatorjev (Prgič 2010) tako

po spolu kot tudi po drugih značilnostih oziroma lastnostih.

Dobro je, da je prisoten dejavnik različnosti tudi pri učni uspešnosti vključenih učencev (prav

tam), zato me je s postavljeno hipotezo zanimalo, ali bodo imeli vprašani učenci v povprečju

pri vseh izbranih predmetih oceno 4 ali več. S pridobljenimi podatki sem hipotezo potrdila,

saj povprečna skupna vrednost ocen pri nobenem predmetu ni bila nižja od štiri. Zagotovo se

v izobraževanje vključujejo tudi učenci, ki imajo pri posameznih predmetih nižje ocene in gre

pri tem vprašanju za skupno povprečje, poudariti pa moram tudi dejstvo, da nisem zajela vseh

predmetov, ki jih imajo v posameznih razredih, saj se le-ti od razreda do razreda razlikujejo;

izpostaviti sem želela le tiste predmete, ki so skupni vsem razredom na predmetni stopnji. Na

podlagi podatkov lahko povzamem, da se za usposabljanje v večini primerov odločajo učno

uspešnejši učenci, ki želijo nadgraditi svoje védenje. Kljub temu, da to z vidika teorije ni

najbolj zaželeno, je po mojem mnenju najbolj pomembno, da si posameznik želi postati

vrstniški mediator, ne glede na vse kriterije, ki so postavljeni.

Učenci so se najpogosteje seznanili z usposabljanjem za vrstniške mediatorje preko šolskih

mediatorjev in tako sem postavljeno hipotezo potrdila. Razlog vidim v tem, da prav šolski

mediatorji vedo o vrstniški mediaciji največ in jo zato učencem tudi lažje približajo. Prav tako

pa je potrebno izpostaviti ugotovitev, pridobljeno s kvalitativno analizo dokumentov, na

podlagi katere sem vzpostavila telefonski stik s šolami, da na mnogo šolah za mediacijo sploh

ne vedo, kljub temu, da jo imajo zapisano v svojih vzgojnih načrtih. Z njo so seznanjeni le

koordinatorji mediacije in ozek krog učiteljev, ki jih mediacija osebno zanima. Na odločitev

učencev, da se bodo usposabljanju pridružili, pa v največji meri vpliva želja po učenju nečesa

novega, česar bi se lahko naučili. Tako sem morala hipotezo ovreči, saj sem pričakovala, da se

bo večina učencev za usposabljanje odločila zaradi želje po pomoči vrstnikom pri reševanju

sporov. Odločitev za omenjeni najpogostejši razlog se nanaša tudi na osebnosti učencev, ki so

že precej kritični oziroma vedo, kaj si želijo. Zagotovo pa na odločitev vpliva sama tema

usposabljanja – vrstniška mediacija, saj je učencem še precej neznana in zato toliko bolj

zanimiva.

Začetna pričakovanja večine učencev glede usposabljanja so se nanašala predvsem na to, da

se bodo veliko novega naučili. Tako hipoteze nisem potrdila, saj so se le pričakovanja
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nekaterih učencev nanašala na to, da bodo ob koncu usposabljanja znali reševati različne

spore. Ob zaključku usposabljanja pa me je zanimalo, ali so se jim pričakovanja izpolnila in

ali bi pri njem kaj spremenili. Več kot polovica učencev je odgovorila, da pri usposabljanju ne

bi spremenili ničesar, kar dokazuje, da je bilo usposabljanje večini učencev všeč in so ga z

veseljem obiskovali.

Pri vprašanju, kaj jim je bilo pri usposabljanju najbolj všeč in kaj se jim je zdelo najbolj

zahtevno, sem hipotezo delno potrdila, saj je več kot polovico učencev odgovorilo, da jim je

bilo najbolj všeč igranje različnih vlog, malo manj kot polovici pa se je zdelo najtežje usvojiti

faze mediacije. Z igranjem vlog so učenci lažje usvojili znanje, hkrati pa je bil to za njih

zanimiv način učenja, ki ga ne uporabljajo pogosto. Faze mediacije so bile po njihovem

mnenju najzahtevnejše, vendar sem prepričana, da jim je pri učenju le-teh pomagala tudi igra

vlog, saj so tako teoretično znanje uporabili na praktičnih primerih in ga dobro utrdili.

Med usposabljanjem so učenci pridobili ogromno novih in uporabnih znanj. S postavljeno

hipotezo me je zanimalo, ali jim bo v življenju najbolj prav prišlo znanje mirnega reševanja

sporov in odgovori učencev so to potrdili. Ravno uporabnost pridobljenih znanj je tisto, kar

naredi mediacijo posebno. Tudi učenci so s svojimi odgovori potrdili, da ne bodo pridobljena

znanja uporabljali le pri mediiranju, ampak jim bodo prišla prav v vsakodnevnih situacijah.

Tako so potrdili mojo hipotezo, s katero sem želela dokazati, da gre pri učenju mediacije za

spreminjanje miselnosti, gre za učenje za življenje.

Kljub vsemu znanju, ki so ga tekom usposabljanja učenci pridobili, pa me je zanimalo, če

imajo pred prvo mediacijo kakšne strahove. Pričakovala sem, da bo večina temu pritrdila, saj

je mediacija kljub temu, da so se o njej naučili veliko, še vedno nekaj, kar v praksi še niso

preizkusili. Odgovori učencev so pokazali, da ima določene strahove le približno četrtina

vprašanih. Tako sem hipotezo ovrgla, saj ostali odgovarjajo, da jih nimajo. Po mojem mnenju

je ravno kakovost usposabljanja ključen dejavnik, da se učenci čutijo dobro pripravljene na

mediiranje. Vseeno pa predvidevam, da bi bil rezultat verjetno drugačen, če ne bi tega

vprašanja učencem zastavila takoj po zaključku usposabljanja, ampak takrat, ko bodo soočeni

s tem, da stopijo v vlogo mediatorja in začnejo s »pravo mediacijo«.

Ob koncu usposabljanja, me je zanimalo, kako bi sedaj že usposobljeni vrstniški mediatorji

ostalim učencem razložili, kaj vrstniška mediacija sploh je. Vprašanje sem zastavila v odprti
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obliki, saj jim nisem želela ponuditi izbire. Že vnaprej sem postavila hipotezo, da bo večina

odgovorila s kratkim odgovorom, da je vrstniška mediacija mirno reševanje sporov s

pogovorom. Takšne odgovore sem uvrstila v eno kategorijo. In ravno takih odgovorov je bilo

največ, tako da sem hipotezo potrdila. V drugi kategoriji je bilo nekaj odgovorov, ko so

učenci kratki razlagi vrstniške mediacije dodali še dodatna pojasnila. V tretjo kategorijo pa

sem uvrstila razlage, ki so se povsem razlikovale od drugih. Kljub temu, da za potrditev

hipoteze niso ključni, se mi jih zdi vredno omeniti, saj so učenci z njimi povzeli številne

pomembne vidike, ki jih vrstniška mediacija predstavlja.

Vrstniška mediacija je….

»Reševanje sporov. In je zelo zaupno. Z nami se pogovarjaš kot s prijateljem. In ti

pomagamo.«

»Super način kako pomagam drugemu in grem zvečer spat z občutkom dobre vesti.«

»Reševanje sporov na prefinjen način. Biti moraš nevtralen. Najprej potrebujemo problem in

osebe, ki ga poskušajo rešiti. Mediacija se ne konča nujno z pričakujočo rešitvijo.«

»Pridi, saj je to super način, da poskusiš rešiti spor z nekom. Pogovorili se bomo o vsem in

nikogar ne bomo obtoževali.«

»Vrstniki skrbimo za vrstnike, da sporov ne bomo več reševali s pretepanjem in zmerjanjem.

Vse kar si povem je zaupno, tako da ni nič strašnega.«

4. 5 Analiza vprašalnikov za učitelje

Analiza vprašalnikov za učitelje nam prikaže, kaj o učinkovitosti vrstniške mediacije v praksi

menijo učitelji na izbranih šolah. Strinjanje anketiranih učiteljev s posamezno trditvijo je

prikazano v spodnji tabeli. Pri vsaki trditvi so odgovori učiteljev prikazani z odstotki.
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Tabela 12: Prikaz strinjanja učiteljev s posameznimi trditvami (Iršič et al. 2010; Prgić 2010; Metelko Lisec
2005a)

5-stopenjska lestvica
f (%)Trditve:

1 2 3 4 5

1. Vrstniška mediacija spodbuja pozitivno komunikacijo. 26,9 73,1

2. Vrstniška mediacija prispeva k sprejemanju odgovornosti

učencev za lastne odločitve.

3,8 38,5 57,7

3. Zaradi vrstniške mediacije učenci bolje razumejo svoje

vrstnike, spodbudi jih, da prisluhnejo drug drugemu.

3,8 50,0 46,2

4. Učenci naredijo proces vrstniške mediacije primeren

njihovim letom.

11,5 50,0 38,5

5. Pri vrstniški mediaciji učenci nimajo moči nad vrstniki, zato

jih lažje spodbudijo, da se vključijo v proces.

3,8 30,8 50,0 15,4

6. Vrstniški mediatorji normalizirajo proces in implicitno

sporočajo, da je v redu, da se govori o problemih.

7,7 38,5 53,8

7. Vrstniška mediacija zmanjšuje nasilje, vandalizem in

izključitev iz šole.

11,5 9,2 52,4 26,9

8. Vrstniška mediacija uči mirnega načina soočanja z

drugačnostjo.

42,3 57,7

9. Učenci s pomočjo vrstniške mediacije razvijajo kritično

mišljenje in veščine reševanja konfliktov.

34,6 65,4

10. Uspešno reševanje sporov z vrstniško mediacijo učence

spodbudi, da ta način prakticirajo tudi v vsakdanjem življenju.

3,8 7,7 42,3 46,2

11. Vrstniška mediacija poudarja izobraževalni pomen šole in

ustvarja več časa za učenje.

3,8 7,7 42,3 30,8 15,4

12. Vrstniška mediacija učence spodbuja in jim povečuje

samozavest.

11,5 57,7 30,8

13. Vrstniška mediacija od učencev pričakuje najboljše in

vključuje vse učence, tudi »težavne«.

3,8 34,6 38,5 23,1

14. Vrstniška mediacija deluje preventivno in izboljšuje ozračje

v šoli: povečuje občutek pripadnosti, prijateljstva in

obvladovanja šolske situacije; šola postane varnejši in

ustvarjalnejši kraj.

3,8 11,5 46,2 38,5

15. Vrstniška mediacija povečuje samospoštovanje in izboljša

samopodobo.

3,8 15,4 42,3 38,5

16. Mediacijski proces privabi iz učenca vrline, kot so

opravičilo, priznanje, željo po odpuščanju, povrnitvi in

prijateljstvu.

3,8 38,5 57,7

17. Vrstniška mediacija prispeva k osebni rasti učencev. 7,7 34,6 57,7

18. Vrstniška mediacija deluje tudi preventivno in ni uporabna

samo za razreševanje konfliktov; pogosto prepreči, da bi spor

prerasel v nasilje.

3,8 15,4 53,8 27,0

19. Vrstniška mediacija je proaktivno naravnan vzgojni pristop. 7,7 46,0 46,3
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20. Vrstniška mediacija pomaga učiteljem, da imajo več časa za

tisto, kar je njihova primarna naloga – poučevanje, ker imajo

manj opravka z disciplinskimi nalogami

3,8 7,7 23,0 42,4 23,1

21. Mediacija zadovolji psihosocialne potrebe učencev in

profesionalne zahteve učiteljev: učenci imajo občutek svobode,

učitelji pa nadzora.

3,8 11,5 34,6 30,8 19,3

22. Učitelji so zaradi vrstniške mediacije deležni manj stresa. 7,7 11,5 42,3 19,2 19,2

23. Učenci v razredu so mirnejši in bolj sodelujejo, ker so se

priučili veščin poslušanja in komunikacije.

3,8 7,7 42,3 23,1 23,1

24. Zaradi znižanja nivoja napetosti med učitelji in učenci se

poveča produktivnost le-teh.

3,8 7,7 34,6 34,6 19,3

25. Vrstniška mediacija ozavešča in širi družbene vrednote, kot

so: nenasilna komunikacija, spoštovanje, pravičnost, poštenje,

odgovornost, sožitje, mirno in kvalitetno sobivanje.

34,6 65,4

Interpretacija podatkov

Glede na zbrane podatke učitelji v praksi zaznavajo vrsto pozitivnih učinkov, ki jih prinese

izvajanje vrstniške mediacije v šoli. Pri nobeni trditvi učitelji niso izkazali popolnega

nestrinjanja. Največje strinjanje so pokazali do trditev, da s pomočjo vrstniške mediacije

spodbujamo pozitivno komunikacijo (73,1 %), razvijamo kritično mišljenje in veščine

reševanja konfliktov pri učencih (65,4 %) ter ozaveščamo in širimo družbene vrednote, kot

so: nenasilna komunikacija, spoštovanje, pravičnost, poštenje, odgovornost, sožitje, mirno in

kvalitetno sobivanje (65,4 %). Prav tako je visoka stopnja strinjanja učiteljev pri trditvah, da

vrstniška mediacija prispeva k sprejemanju odgovornosti učencev za lastne odločitve, da

vrstniški mediatorji normalizirajo proces in implicitno sporočajo, da je v redu, da se govori o

problemih, strinjajo pa se tudi s tem, da vrstniška mediacija uči mirnega načina soočanja z

drugačnostjo, ter da uspešno reševanje sporov z vrstniško mediacijo učence spodbudi, da ta

način prakticirajo tudi v vsakdanjem življenju, sam mediacijski proces pa iz učenca privabi

vrline, kot so opravičilo, priznanje, željo po odpuščanju, povrnitvi in prijateljstvu. Nenazadnje

se strinjajo tudi s trditvama, da je vrstniška mediacija proaktivno naravnan vzgojni pristop, ki

prispeva k osebni rasti učencev.

Neodločenost pa je večina učiteljev izrazila do trditev, ki poudarjajo izobraževalni pomen šole

in ustvarjanje več časa za učenje zaradi vrstniške mediacije, ter da le-ta zadovolji

psihosocialne potrebe učencev in profesionalne zahteve učiteljev: učenci imajo občutek

svobode, učitelji pa nadzora. Prav tako je visoka stopnja neodločenosti pri trditvah se, da so
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zaradi vrstniške mediacije učitelji deležni manj stresa in da so učenci v razredu mirnejši ter

bolj sodelujejo, ker so se priučili veščin poslušanja in komunikacije, prav tako pa se večina ne

more odločiti, ali vrstniška mediacija pripomore k znižanju nivoja napetosti med učitelji in

učenci in se tako poveča produktivnost le-teh.

Iz zbranih stališč pa lahko sklepamo, da vsi vprašani učitelji zaznavajo pozitivne učinke, ki jih

prinaša vrstniška mediacija, ter njeno izvajanje v šoli podpirajo.

4. 6 Interpretacija vseh zbranih podatkov

Raziskava je pokazala, da več kot polovica ljubljanskih osnovnih šol v svojih vzgojnih načrtih

omenja vrstniško mediacijo kot možno obliko preventivne in proaktivne dejavnosti. V praksi

pa le približno ena tretjina teh šol vrstniško mediacijo dejansko izvaja. Šole se odločajo za

izvajanje vrstniške mediacije predvsem zaradi nenasilnega reševanja sporov. Glavni razlog

učencev, da se odločijo postati vrstniški mediatorji pa je želja po učenju nečesa novega,

zanimivega.

Uvajanje vrstniške mediacije v šole poteka po modelu mediacije v vzgojno-izobraževalnih

ustanovah, veliko podporo pri izobraževanju pa predstavlja Inštitut za mediacijo Concordia,

katerih zunanji sodelavci vodijo usposabljanja po šolah. Kot povsod, tudi v primeru uvajanja

vrstniške mediacije v šolo koordinatorji vrstniške mediacije naletijo na določene ovire, ki se

kažejo predvsem v časovni in prostorski organizaciji usposabljanja in kasneje tudi same

vrstniške mediacije. Prav tako pa veliko oviro predstavlja dejstvo, da se premalo učencev

odloča za reševanje sporov z vrstniško mediacijo, saj jih učitelji redko napotijo k takšni obliki

reševanja sporov.

Izvajanje usposabljanja za vrstniške mediatorje je zelo kakovostno. Učenci pri usvajanju

novih znanj zaradi interaktivnega učenja nimajo večjih težav, posledično pa jih večina nima

niti večjih strahov pred svojo prvo mediacijo. Vrstniški mediatorji novih znanj ne bodo

uporabljali le pri mediiranju, ampak jim bodo prišla prav v vsakodnevnih situacijah oziroma

jih bodo lahko uporabljali vsepovsod. Ob koncu usposabljanja so razlage vrstniških

mediatorjev drugim učencem, kaj je to vrstniška mediacija različne; večina jo opisuje le kot
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način za mirno reševanje konfliktov s pogovorom, drugi pa ob tem dodajajo podrobnejše

opise ali pa jo razlagajo čisto po svoje.

Kljub temu, da ima večina šol oblikovane določene kriterije, po katerih izberejo učence,

bodoče vrstniške mediatorje, ti niso vedno pogoj. S pomočjo njih se trudijo vrstniško

mediacijo približati vsem učencem, saj ne želijo, da je namenjena le določeni skupini

učencev; za vrstniške mediatorje pa se kljub vsemu bolj odločajo dekleta, ki so učno

uspešnejša. Eden izmed glavnih dejavnikov pri odločitvi učencev, da postanejo vrstniški

mediatorji, je po mnenju koordinatorjev mediacije, razvitost socialnega čuta oziroma večja

razvitost empatije pri učencih, učenci pa povedo, da se za usposabljanje odločajo predvsem

zaradi želje po znanju nečesa novega.

Ko govorimo o prednostih in slabostih, ki jih prinaša izvajanje vrstniške mediacije, tako

koordinatorji mediacije kot tudi učitelji, izpostavljajo ogromno prednosti; največja je po

mnenju koordinatorjev vpliv vrstniških mediatorjev na svoje vrstnike zaradi generacijske

bližine ter spodbujanje k razmišljanju in odgovornosti. S pozitivnimi učinki, ki jih prinaša

vrstniška mediacija se strinjajo tudi drugi učitelji na šolah; menijo, da pripomore k

sprejemanju odgovornosti učencev za lastne odločitve ter zmanjšuje nasilje, vandalizem in

izključenost iz šole. Hkrati pomaga pri razvijanju kritičnega mišljenja pri učencih in učenju

veščin reševanja konfliktov. Velik pomen vrstniške mediacije pa vidijo tudi v tem, da imajo

zaradi nje učitelji več časa za svojo primarno nalogo – poučevanje, saj se manj ukvarjajo z

disciplinskimi problemi. Kot slabost vrstniške mediacije pa koordinatorji mediacije omenjajo

izpostavljenost učencev, ki se svoje probleme odločijo reševati s pomočjo vrstniškega

mediatorja ter zavezo k molčečnosti, ki obvezuje vrstniške mediatorje.

Rezultati raziskave niso presenetljivi. Teoretična podlaga raziskavi, povzeta po različnih

avtorjih, kaže zelo podobno sliko. O vrstniški mediaciji je v Sloveniji mogoče kar veliko

strokovnega prebrati, medtem ko jo šole pri nas šele dobro razvijajo in spremljamo lahko njen

vzpon oziroma njeno širitev. V zadnjem času se zanimanje za to temo povečuje in moje

ugotovitve, ki potrjujejo obstoječo teorijo, so lahko podlaga za nadaljnje raziskovanje

oziroma spremljanje vrstniške mediacije. Da pa se bo to lažje zgodilo, je potrebno

sodelovanje vseh na šoli. Učitelji, pri katerih sem z raziskavo ugotovila precejšnjo mero

nezanimanja oziroma nesodelovanja pri vključevanju mediacije v šolski vsakdan, bodo morali

pokazati več interesa za širjenje kulture drugačnega reševanja sporov, ki ga prinaša mediacija.
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Prav tako pa bodo morali koordinatorji mediacije dati več poudarka na evalvacijo mediacije.

Pri tem želim izpostaviti predvsem smiselnost sprotnega zapisovanja števila vrstniških

mediatorjev ter sporov, ki so se reševali z vrstniško mediacijo. Ko bodo tako koordinatorji,

učitelji, učenci in ostali, ki so vključeni v šolski sistem, v mediaciji prepoznali njene velike

razsežnosti in v njeno širitev ter prepoznavnost vložili več truda, bo le-ta zaživela in postala

del šolskega vsakdana.
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III. SKLEP

Prav vsi bi se morali zavedati pomembnosti vrstniške mediacije. Ne gre le za nekaj, kar

postaja vse bolj »popularno«. Ne gre le za to, da smo »dobra šola, če uporabljamo vrstniško

mediacijo«. Tudi pričakovanja, da bodo spori zaradi vrstniške mediacije izginili, so napačna,

prav tako miselnost, da se bodo vsi spori v mediacijskem procesu rešili. Pomembna je pot, po

kateri sploh pridemo do mediacijskega procesa. Ozaveščanje ljudi o tem, da se spor lahko reši

na povsem drugačen način, ki smo ga vajeni. Vsak, ki doda kamenček v mozaik širjenja

mediacije, je pomemben. Še posebej to velja za vrstniško mediacijo; ne gre za to, da bomo z

njo rešili vse spore v šolah. Gre za miselnost, ki jo prenese trener vrstniške mediacije oziroma

šolski mediator na mlade ljudi. Ravno te mlade ljudi je poleg učiteljev potrebno naučiti

drugačnega soočanja s konflikti. Kajti oni so tisti, ki bodo širili »duh« mediacije naprej in to

lahko pripomore k boljši družbi nasploh. Za to pa potrebujejo zgled, ki ga lahko nudimo tisti,

ki nas je miselnost mediacije že osvojila ter tisti, ki jih še bo.

V teoretičnem delu sem z vzgojo, vzgojnimi ukrepi ter vzgojnim načrtom želela prikazati,

kam vrstniško mediacijo uvrščamo, na kakšen način postaja del našega šolskega vsakdana in s

tem pripravila podlago za empirično raziskovanje. Kaj se z njo dogaja v praksi, sem preverila

z vidika koordinatorjev vrstniške mediacije, učiteljev na šoli ter hkrati tudi z vidika vrstniških

mediatorjev. Ugotovitve govorijo v prid uporabi vrstniške mediacije v šoli, saj le-ta prinaša

veliko pozitivnih učnikov, ki jih zaznavajo vsi, tako učitelji kot tudi učenci. Nihče z vrstniško

mediacijo nima slabih izkušenj, zagotovo pa bo potrebnih še nekaj let, da se bo vrstniška

mediacija pokazala v vsej svoji pravi luči in pokazala svoje razsežnosti.

Raziskave zaradi majhnega vzorca ne moremo posplošiti na celotno populacijo, vendar nam

vseeno daje jasen pogled na ključno vprašanje, kako poteka vrstniška mediacija na osnovnih

šolah. Mogoče bi bilo bolje v vzorec zajeti šole iz cele Slovenije, saj bi bil tako lahko

reprezentativen, vendar sem se odločila, da se podrobneje posvetim osnovnim šolam v

Ljubljani in opravim poglobljeno raziskavo. Ravno zaradi uporabe različnih kvalitativnih in

kvantitativnih tehnik, ki jih smatram za prednost, saj so mi omogočile temeljit vpogled v

dogajanje na izbranih osnovnih šolah, je raziskava zelo bogata; problem preučuje v globino,

ne preučuje pa ga v širino; iz enega vidika je to boljše, saj so podatki bolj kakovostni, iz

drugega vidika pa pridobljenih podatkov na majhnem vzorcu ne morem posplošiti, kar
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smatram za slabost raziskave. Kljub temu menim, da je moja raziskava lahko kakovostna

podlaga nadaljnjemu raziskovanju o izkušnjah z vrstniško mediacijo v praksi.

Za konec želim poudariti, da mora biti učencem dovoljeno delati napake in jih popravljati,

tudi s pomočjo mediacije. Tako je večja verjetnost, da bodo pripravljeni spreminjati svoje

vedenje, izgrajevali bodo pozitivno samopodobo in samospoštovanje; lažje bodo razumeli

napake drugih in razvijali svojo strpnost.
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