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POVZETEK 

Konflikti so del našega vsakdana, so nujni in neizogibni. V literaturi najdemo različne 

definicije samega konflikta. Iršič (2010) konflikt pojmuje kot stanje nasprotujočih si teženj v 

nekem sistemu, tako v posamezniku, kot med osebami znotraj določene skupnosti oziroma 

prostora, ali med skupinami, ki so del večje skupnosti ali delujejo na področju, kjer se križajo 

interesi.  

Kljub negativnemu prizvoku pa ima konflikt tudi številne pozitivne učinke. Medtem, ko so 

posledice nerazrešenih konfliktov večinoma negativne.  

Poznamo več vrst konfliktov. Medosebni oziroma interpersonalni konflikti so sestavni del 

vsake šole in se pojavljajo med vsemi udeleženci v šoli. 

Ljudje se na konflikte različno odzivamo, prav tako jih na različne načine razrešujemo. V 

novejši literaturi najdemo tri postopke reševanja konfliktov. Cohen (2012) govori o pogajanju, 

mediaciji in arbitraži. V sami diplomski nalogi nas je podrobneje zanimala mediacija oziroma 

vrstniška mediacija, ki je v zborniku Kazen v šoli (2010) opisana kot proces, v katerem sta 

udeležena vsaj dva učenca/dijaka, med katerima je prišlo do nesoglasja, konflikta, spora. Oba 

morata biti pripravljena nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen, produktiven način, ki 

lahko pripelje do konkretne, prostovoljne in dogovorno dosežene rešitve. Pri tem jima 

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

učencema/dijakoma v konfliktu pomaga pri razlagi različnih pogledov, izražanju želja in 

potreb, da bi poiskala najboljšo med možnimi rešitvami. Nevtralni osebi, ki sodeluje v 

procesu mediacije rečemo mediator. 

Čeprav vrstniška mediacija temelji na tem, da vrstniki sami razrešujejo medsebojne konflikte, 

sta še vedno potrebna podpora in nadzor odrasle osebe, v tem primeru koordinatorja. 

Zanimalo nas je, kako vrstniška mediacija deluje v praksi na izbranih osnovnih šolah ter kako 

učinkovita je kot strategija reševanja konfliktov med učenci. 

S pomočjo analize intervjujev smo predstavili pozitivne učinke vrstniške mediacije ter njeno  

uporabnost in učinkovitost na izbranih osnovnih šolah skozi oči vrstniških mediatorjev. 

 

 

 

Ključne besede: šola, konflikt, medosebni konflikt, mediacija, vrstniška mediacija, 

somediacija, šolska klima, vrstniški mediator



 

 

ABSTRACT 

Conflicts are a part of our daily routine, necessary and inevitable. Literature states different 

definitions of conflict. Iršič (2010) regards conflict as a state of contradictory views in a 

system, in an individual, as well as among people inside a certain community or space, or 

among groups, which are part of a larger society or work on different fields with cross 

interests.  

Despite the hint of negativity, conflict has several beneficial effects. However, the 

consequences of unsolved conflicts remain negative.  

Several forms of conflicts are known – mutual or interpersonal conflicts are a basic part of 

every school and emerge among all attendees.  

People react differently to conflicts, as well as their solutions. In recent literature three 

possibilities of conflict solution are mentioned. Cohen (2012) talks about negotiation, 

mediation and arbitrage. The main focus of our thesis is mediation or peer mediation, 

described in miscellany Punishment in school (2010) as a process in which at least two pupils, 

having a conflict, dispute or difference, participate. Both have agreed on solving the situation 

on a calm, tolerant and productive way, which can lead to a concrete, voluntary and consensus 

solution. A third, neutral peer, with different techniques, skills and knowledge, helps the 

pupils in dispute by interpreting different perspectives and expressing wishes or needs, in 

order to find the best possible solution. A neutral person, involved in the process of mediation 

is called a mediator.  

Although peer mediation is based on teenagers solving mutual conflicts on their own, a 

support of an adult is still needed – in this case a coordinator. 

Our interest was how peer mediation works in practice on chosen primary schools and how 

effective it is as a strategy of teenage conflict solving.  

With interview analysis the positive effects of peer mediation and its applicability and 

efficacy were presented on chosen primary schools through the perspective of a peer 

mediator.  

 

Key words: school, conflict, mutual conflict, mediation, peer mediation, comediation, school 

environment, peer mediator.           
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1.0 UVOD 
 

Zaradi različnih osebnostnih lastnosti pri ljudeh in njihovih pogledih, vrednotah, 

pričakovanjih itd. prihaja do raznih konfliktov. Beseda konflikt ima pogosto negativen 

prizvok. Kljub temu se moramo zavedati, da so konflikti neizogiben del življenja. Lahko so 

tudi pozitivni. Najpomembneje pa je, da jih skušamo rešiti. Toda, če jih sami ne znamo 

obvladovati, ne smemo pričakovati, da jih bodo znali naši otroci. Starši so zgled svojim 

otrokom, zato je pomembno, da se najprej naučijo obvladovati lastne konflikte. Otroci se 

namreč soočanja s konflikti naučijo predvsem v družinskem okolju. Sposobnost reševanja 

konfliktov pa je v današnji družbi, ki je tako raznolika, ena izmed temeljnih veščin. Življenje 

s to sposobnostjo in željo je tako kakovostnejše in lepše. 

 

Imela sem možnost, da sem že bila zaposlena kot specialna pedagoginja na osnovni šoli. 

Skozi svoje delo sem se srečevala z različnimi otroki in opazovala njihove odnose tako z 

vrstniki kot  z učitelji. Predvsem med odmori, ko smo bili učitelji dežurni oziroma prisotni na 

šolskih hodnikih, sem opazila veliko konfliktnih situacij, med drugim tudi nasilje, kjer smo 

morali učitelji konstantno posredovati.  

 

Ko sem razmišljala o temi za diplomsko nalogo, sem ideje črpala predvsem iz lastnih 

izkušenj. Zdi se mi, da je v današnjem času disciplinska problematika v šolah vse večja, zato 

jo moramo reševati. Tako so nekatere šole začele vpeljevati mediacijo, ki je odličen način 

reševanja konfliktov. V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na vrstniško mediacijo, 

katere bistvo je, da je proces mediacije popolnoma v rokah učencev, seveda ob podpori 

koordinatorja.  

 

V diplomskem delu sem opredelila sam konflikt in njegove prednosti. Na drugi strani pa sem 

poudarila negativne posledice nerazrešenih konfliktov. Podrobneje sem opisala medosebni 

konflikt, kajti prav medosebni konflikti se vsakodnevno pojavljajo v šoli. Odzivanje na 

konflikt je pri vsakem posamezniku nekoliko drugačno, prav tako njegovo reševanje. 

Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov in vse pogosteje vstopa v šolski 

prostor. Poudarek je seveda na vrstniški mediaciji, saj je cilj diplomske naloge, raziskati 

pozitivne učinke vrstniške mediacije ter njeno  uporabnost in učinkovitost na izbranih 

osnovnih šolah skozi oči vrstniških mediatorjev. 
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Na OŠ n.h. Maksa Pečarja v Črnučah in OŠ Jožeta Moškriča v Ljubljani, smo izvedli 

intervjuja z dvema mediatorkama. Skozi analizo intervjujev so predstavljeni pozitivni učinki 

vrstniške mediacije na omenjenih osnovnih šolah. 
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2.0 KONFLIKT 
 

2.1 Opredelitev konflikta 

 
»Večina ljudi razume besedo konflikt kot prepir ali fizično nasilje. V zvezi z večjimi 

skupinami in narodi pa se beseda konflikt uporablja za spopade ali vojne. Prepir, nasilje ali 

vojna, pa so le (običajno destruktivni) načini odziva na konflikt« (Iršič 2005, str. 7). V 

literaturi najdemo številne definicije konflikta. Kljub različnim opredelitvam in pojmovanjem 

lahko pod pojmom konflikt razumemo »stanje nasprotujočih si teženj v nekem sistemu, tako v 

posamezniku, kot med osebami znotraj določene skupnosti oziroma prostora ali med 

skupinami, ki so del večje skupnosti ali delujejo na področju, kjer se križajo interesi« (Iršič 

2010, str. 25).  

 

»Konflikt je normalen in neizogiben del življenja, legitimen izid interakcij tudi med najbolj 

dobro mislečimi posamezniki.« (Cohen, 2012, str. 23) 

Lahko bi rekli, da je konflikt v našem življenju nujen ter neizogiben. Vsak izmed nas je že bil 

v konfliktu z drugo osebo. Že kot otroci se prepiramo z drugimi otroki, ker želimo točno tisto 

igračo, s katero se igra nekdo drug, s starši, ker ne želimo zvečer v posteljo. V puberteti 

število konfliktov še naraste, saj v tem obdobju najstniki želijo čim več svobode, doživljajo 

veliko sprememb tako na psihičnem kot fizičnem področju. Kasneje v življenju je cel kup 

stvari, zaradi katerih smo lahko v konfliktu (služba, odnosi s sosedi, partnerstvo, starševstvo, 

vera, denar...).  

 

Izvira lahko iz razlik posameznikov, iz razlik v načinih njihovega uresničevanja ali pa iz 

razlik med potrebami in pričakovanji posameznika v odnosu do druge osebe (Lamovec, 

1991). 

 

Konflikti prinašajo spremembe, ki pa so lahko tudi pozitivne. 

Cohen (2012) deli konflikte na pozitivne, ki nas opolnomočijo, zbližajo z ljudmi, ki nam 

veliko pomenijo, nas obogatijo, izoblikujejo našo osebnost itd. Na drugi strani pa negativni 

konflikti v nas vzbudijo občutke jeze, žalosti, nemoči, lahko imajo celo uničujoče posledice 

(npr. vojna kot posledica konflikta).  
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2.2 Prednosti konfliktov in negativne posledice nerazrešenih konfliktov 

 

Kljub negativnemu prizvoku, ki ga ima beseda konflikt, nam v življenju lahko prinese tudi 

marsikaj  pozitivnega. 

Tanja Lamovec (1991) in Iršič (2004) navajata naslednje prednosti konfliktov: 

 Konflikti pripomorejo, da ozavestimo probleme v odnosu, ki jih je potrebno rešiti. 

 Mobilizirajo energijo, imamo večjo motivacijo za soočenje s problemi. 

 Spodbujajo spremembe. 

 Življenje ni tako monotono, spodbujajo nove interese, lahko so izziv in vnašajo 

dinamiko. 

 Pogosto zaradi konfliktov sprejmemo ustreznejšo odločitev. 

 Napetost v vsakdanjih odnosih se zniža. 

 Omogočijo, da bolje spoznamo drugega in sebe ter s tem poglobimo in obogatimo 

odnos. 

  Spodbujajo osebnostno rast. 

 

Medtem, ko razrešeni konflikti: 

 Prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja sveta oz. življenja samega. 

 Prinašajo višjo raven kulture v interakciji ter bolj intenzivno sodelovanje. 

 Omogočajo večje zaupanje drug drugemu oziroma samemu sebi. 

 Sposobnosti razreševanja in obvladovanja konfliktov se poveča. 

 

Vse zgoraj navedene prednosti konfliktov in pozitivne posledice razrešenih konfliktov veljajo 

ne glede na to, ali smo konflikt reševali sami ali pa nam je pri tem kdo pomagal (Iršič, 2004).  

 

Konflikti, ki niso konstruktivno razrešeni, lahko vodijo v zaostrovanje konfliktne interakcije 

in ekspanzijo konflikta ter prispevajo k razvoju cele vrste negativnih posledic nerazrešenih ali 

neobvladanih konfliktov kot so: 

 Komunikacija upade, odnos se poslabša. 

 Odnos razpade. 

 Sistem ali odnos stagnira. 

 Privedejo do nasilja in zatiranja. 
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 Pojavi se izključitev ali izobčenje. 

 Lahko se pojavijo duševne motnje ali psihosomatske bolezni. 

 Motnje optimalne interakcije (Iršič, 2010). 

 

Zavedati se moramo, da so nekateri konflikti večji oziroma močnejši, spet drugi pa blažji. 

Toda iz vsakega, še tako majhnega konflikta, se moramo nekaj naučiti ter ga poskušati rešiti.  

Kajti nerazrešeni konflikti imajo le negativne posledice. 

 

2.3 Ravni konflikta 

 

Iršič (2010) glede na globino konflikt deli na spor, podpovršinski konflikt, globoko 

zakoreninjen konflikt in dediščino preteklosti. 

 

Spor je vezan na stališča in pravice vpletenih oseb. Večinoma je problem konflikta točno 

določen, toda redko dejanski vzrok za konflikt. Če je problem res jedro spora, pa je koristno 

imeti razsodnika. 

 

Podpovršinski konflikt je povezan z interesi, ki se jih vpletene strani pogosto ne zavedajo v 

celoti. Vsebuje tudi čustva in odnose. Določeni spori lahko nastajajo zato, ker se nekdo v 

skupini čuti zapostavljenega in neupoštevanega, čeprav ima vsebina spora lahko bolj malo 

opraviti z vzrokom zanj. Torej se konflikt na tej ravni ne more razrešiti na ravni spora. 

Smiselno je, da udeležencema konflikta pri razčiščevanju pomaga usposobljen mediator. 

 

Globoko zakoreninjen konflikt je povezan z identiteto, stereotipi ter predsodki. Pogosto 

izvira iz nepoznavanja drugega oz. njegove kulture ter iz nesposobnosti sprejemanja ali 

spoštovanja drugačnosti. Za reševanje takih konfliktov je potreben proces, ki vključuje tudi 

identiteto in vrednote vpletenih. Do neke mere tudi tukaj lahko pomaga mediacija. 

 

Dediščina preteklosti vsebuje vse v preteklosti nerazrešene spore, podpovršinske in globoko 

zakoreninjene. Sčasoma se vsi te konflikti naberejo in vedno bolj otežujejo sodelovanje in 

sobivanje vpletenih. Zopet je potreben mediacijski proces, ki izboljšuje odnose in vzdušje 

med vpletenimi. 
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2.4 Medosebni konflikt 

 

Medosebni oziroma interpersonalni konflikti so sestavni del vsake šole. Tedaj govorimo o 

zunanjih konfliktih med dvema ali več osebami, in sicer se pojavljajo konflikti med učenci, 

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

konflikti med šolo in zunanjimi inštitucijami. Govorimo torej o konfliktih, ki se pojavljajo 

med vsemi udeleženci v šoli (Iršič, 2010). 

 

Iršič (2004) označuje medosebni konflikt kot stanje, ko dva ali več posameznikov znotraj 

določene skupine ali odnosa oz. na določenem področju (so)delujejo neoptimalno zaradi 

njihove (delne) neusklajenosti. Na drugi strani pa Lamovec (1991) medosebni konflikt 

definira kot situacijo, v kateri dejanje ene osebe onemogoča, otežuje ali ovira dejanje druge 

osebe. 

Cohen (2012) govori o šestih dejavnikih medosebnega konflikta:  

 

 Zgodovina konflikta 

Medosebni konflikti se redko zgodijo v trenutku. Vedno imajo zgodovino (predhodna vedenja, 

izkušnje, pogovori in dojemanje), ki ga določa. Zasebna in skupna zgodovina oseb vpletenih v 

konflikt pogosto  pripomore k konfliktu. 

 

 Zaostrovanje/intenzivnost 

Medosebni konflikti so redko izoliran dogodek. Običajno so sestavljeni iz serije dejanj oseb, 

ki so vpletene v konflikt. Trenja med osebami se lahko stopnjujejo ali zmanjšujejo med 

samim potekom konflikta. Ključno je, da se vedenje ene osebe pogosto zrcali v vedenju 

druge. Če ena oseba pristane na razreševanje enega problema, bo druga bolj naklonjena tudi 

glede drugih problemov. V nasprotnem primeru, ko ena oseba stopnjuje konflikt, bo po vsej 

verjetnosti tudi druga oseba ravnala enako. Proces stopnjevanja konflikta gre lahko do te 

mere, da je prvotni problem pozabljen ali zmanjšan v primerjavi s kasnejšimi dejanji. 
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 Psihološke potrebe 

Nanašajo se na stopnjo, do katere je konflikt prepleten s poskusom posameznika, da zadovolji 

lastne osebne in psihološke potrebe. Prav želja po zadovoljevanju teh potreb motivira 

posameznikovo vedenje med konfliktom. Pri razreševanju konfliktov so v prednosti 

samozavestne osebe, saj se bolje znajdejo v položaju, ko katera izmed njihovih potreb ni 

zadovoljena.  

 

 Sprožilci konflikta 

Sprožilec konflikta je incident, ki se osredotoča na konflikt in ga odkriva. V šolskem okolju 

skoraj vse služi kot sprožilec za medosebni konflikt (trk na hodniku, pripomba, govorica...) 

 

 Zaznavanje 

Ljudje imamo pogosto različen pogled na svet, menja, vrednote, prepričanja idr. Zato pogosto 

prihaja do napačne razlage nekega dejanja druge osebe. Lahko bi rekli, da ljudje nismo 

nevtralni prejemniki informacij. Vsak si lahko določeno stvar razlaga po svoje, kar v določeni 

situaciji pripelje do konflikta. 

 

 Vloga drugih oseb  

Osebe, ki niso neposredno vpletene v konflikt lahko stopnjujejo (npr. s širjenjem govoric) ali 

umirjajo konflikt (npr. z neodobravanjem nasilja). To velja še posebej za šole. Konflikt lahko 

zadovolji psihološke potrebe tudi tistih, ki niso vpletene vanj. S poistovetenjem z osebami, ki 

so v konfliktu, da »drugim osebam« občutek pomembnosti. 

 

Medosebni konflikt lahko predstavlja neke vrste grožnjo v odnosu ali pa priložnost za razvoj 

tako posameznika kot tudi odnosa.  Zato je dobro, da konflikt sprejmemo kot del medosebnih 

odnosov, ki pa ga skušamo rešiti. 

 

2.5 Odzivanje na konflikt 

 

Lipičnik (1996) trdi, da se moramo konflikte naučiti reševati. Ne smemo se jim izogibati ali 

se celo truditi ustvariti družbo, v kateri konflikti ne bi obstajali. 

Iršič (2010) opisuje pet stilov odzivanja na konflikte: prevlado, razreševanje, kompromis, 

umik in izglajevanje. Različni ljudje, kot tudi isti posameznik, se lahko v različnih okoliščinah 
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različno odzovejo na konflikt. O umiku govorimo, kadar se posameznik fizično ali psihično 

umakne, saj mu oseba oziroma njun odnos ne pomeni veliko. Kadar posamezniku osebni 

interesi niso pomembni, dobri odnosi pa so mu zelo pomembni, bo prišlo do izglajevanja. 

Kajti izglajevalec se ob konfliktu počuti nemočno in neprijetno, dobro vzdušje pa mu veliko 

pomeni. Kadar je situacija obratna, torej, da so posamezniku osebni interesi zelo pomembni, 

odnos oziroma osebni interesi drugega pa ne, bo konflikt reševal s prevlado ter na ta način 

skušal uveljaviti lastne interese in poglede. Kadar so osebi v konfliktu pomembni tako osebni 

interesi kot tudi odnosi do določene mere, bo skušala doseči kompromis. Taka oseba se bo 

pogajala kot tudi popuščala, želi priti do rešitve, ki bi bila bolj ali manj sprejemljiva za vse. 

Kadar pa so posamezniku tako lastni interesi kot tudi interesi drugega oziroma sam odnos, 

zelo pomebni, si prizadeva najti optimalno rešitev ter se odloči za razreševanje. Uveljaviti želi 

lastne interese ter obdržati dober odnos, kar pa je lahko dolgotrajen in izčrpajoč proces. 

 

 

Slika 1: Stili odzivanja na konflikt v odvisnosti od pomembnosti lastnega interesa in 

pomembnosti odnosa (Iršič 2004, str. 43) 
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2.6 Postopki razreševanja konfliktov 

 

Ljudje se različno odzivamo pri določenih konfliktih, prav tako jih na različne načine 

razrešujemo. V novejši literaturi najdemo opisane tri običajne postopke s katerimi se rešujejo 

medosebni konflikti. Cohen (2012) govori o: 

 pogajanju 

 arbitraži 

 mediaciji 

Ti trije postopki gradijo drug na drugem. Preko pogajanja in mediacije napredujemo k 

arbitraži, ki je nadgradnja obeh. Pogajanje je del vsake mediacije in arbitraže. Pogosto 

arbitraža sprva poteka kot mediacija. Ti trije postopki prehajajo od manj formalnega k bolj 

formalnim, kjer ima tretja oseba čedalje večjo moč, udeleženca v konfliktu pa vedno manj 

nadzora nad njegovim razreševanjem. 

 

 

Slika 2: Postopki razreševanja konfliktov (Cohen 2012, str. 36) 

 

Pogajanje je postopek, v katerem se udeleženci sami pogovarjajo in skušajo rešiti konflikt. Je 

najbolj neformalen postopek, do njega pride spontano , udeleženci sami razpravljajo o 

medsebojnih razlikah. Udeleženci nadzorujejo sam proces reševanja konflikta in končni cilj 

(Cohen, 2012). 

 

Pri arbitraži je vključena tretja, nevtralna oseba, ki nadzoruje sam proces ter izid. V tem 

primeru arbiter določi, kako naj sprti strani rešita svoj konflikt ter prisili sprt strani, da 

upoštevata arbitrovo odločitev. Koristna je, kadar se sprti strani ne morete dogovoriti ter v 
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primeru, da ju je potrebno seznaniti s splošno veljavnimi normami in pravili (Prgić, 2010). 

Mediacija je proces, skozi katerega udeleženci, ob pomoči nevtralne osebe skozi pogovor 

izpostavljajo problem zaradi katerega so udeleženci v sporu. Namen je oblikovanje dogovora, 

s katerim se bodo strinjali vsi udeleženci in bo zadovoljil potrebe vseh (Šetinc Tekavc, 2002). 

 

Vkolikor spor rešujemo po pravni poti pa proces imenujemo ligitacija oz. pravda ali tožba. V 

tem primeru glavno vlogo igrajo odvetniki, ki predstavljajo dokaze vseh vpletenih strani. Na 

koncu sodnik odloči v korist ene izmed njih (Liebmann, 2000, v Prgić, 2014). 

 

 

 

 

 

Slika 3: Idealen sistem reševanja konfliktov (Cohen, 2012, str. 44) 
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3.0 MEDIACIJA 

 

3.1 Definicija mediacije 

 

»Mediacija je alternativa nasilju, samopomoči in sodnim postopkom, razlikuje se tudi od 

svetovanja, pogajanj in arbitraže. Mediacijo v angleški teoriji razumejo kot pospeševalen 

proces v katerem stranki pritegneta k sodelovanju nevtralno tretjo osebo, ki deluje kot 

posrednik v njunem sporu, nima pa pooblastila, da sprejme kakršnokoli odločitev, ki bi bila 

zavezujoča. Delovanje mediatorja je omejeno na določene postopke, tehnike in veščine, s 

katerimi strankama pomaga vzpostaviti pogajanja, s pomočjo katerih naj se njun spor reši na 

sporazumen način, brez sodnega ali arbitražnega postopka« (definicija povzeta po Brown, 

Marriott v ŠetincTekavc 2002, str. 19).  

 

Metelko Lisec (2008) navaja, da sama beseda mediacija izhaja iz latinske besede mediatio, 

kar pomeni »pomirjajoče posredovanje«. 

 

Iršič (2010, str. 61) opisuje mediacijo kot »proces, ki poteka med udeležencema v zvezi s 

spornim vprašanjem oziroma področjem med njima. Proces med dvema ali več osebami glede 

spornega področja je lahko konstruktiven ali destruktiven. Mediator prispeva k temu, da 

proces poteka bolj konstruktivno, kar posledično pomeni, da bo verjetneje prišlo do izida, ki 

bo za vse vpletene boljši.« 

 

Poudariti je potrebno, da v literaturi ni enotne definicije za mediacijo. Poleg različnih definicij 

najdemo celo več različnih poimenovanj. Sekirnik (2007) navaja, da mediacijo poimenujejo 

tudi kot posredovalni postopek, pomirjevalni postopek in celo koncilacija. 

V velikem priročniku o mediaciji (2011) najdemo bistvene, na prvi pogled vidne značilnosti 

mediacije: 

 

 spor se skuša rešiti v strukturiranem postopku, 

 sodelovanje nevtralne tretje osebe 

 mediator ne sprejema zavezujoče odločitve 

 sporazumna rešitev, usmerjena v prihodnost 

 zaupnost 
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3.2 Vrste mediacije 

 

»Mediacija je širok pojem, ki ima različne oblike. Vrste mediacije se oblikujejo na naslednja 

merila: 

 stopnjo aktivnosti mediatorja (pasiven ali aktiven), 

 stopnjo eskalacije konflikta, 

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

 ali mediator poda svojo oceno pravnih in dejanskih vidikov spora, 

 ali je mediacija pridružena sodnemu postopku ali z njim povezana, 

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

 

Mediacija se izvaja v različnih postopkih in jo je moč najti tudi na področjih, ki niso 

civilnopravna; npr. mediacija v družinskih sporih, v delovnih sporih, v lokalnih skupnostih, 

vrstniška mediacija idr. (Betetto, Hajtnik idr., 2011). Tudi Cremin (2011) navaja različna 

področja, kjer se vse bolj uveljavljajo različne oblike mediacije, kot npr.: okoljska mediacija, 

mediacija med žrtvami in storilci, gospodarska mediacija, mediacija med skupinami, 

družinska mediacija, mediacija na delovnem mestu, vrstniška mediacija idr. 

Na šolskem področju ločimo šolsko in vrstniško mediacijo, ki je podvrsta šolske. 

  

3.2.1 Šolska mediacija 

 

Tudi za šolsko mediacijo velja definicija, da gre za »proces, v katerem tretja, nevtralna stran 

pomaga sprtima stranema pri iskanju skupne rešitve, ki bo omogočila, da bosta obe strani iz 

spora izšli zadovoljni in opolnomočeni« (Prgić, 2010, str 36). Metelko Lisec (2008) 

opredeljuje šolsko mediacijo kot enega izmed načinov reševanja konfliktov, ki postavlja spor 

in udeležence spora v drugo perspektivo. 

Iršič (2010) šolsko mediacijo opredeljuje kot mediacijo, ki je povezana s šolo in šolskim 

okoljem. V prvi vrsti je namenjena učencem, šoli in staršem učencev. Poleg tega je namenjena 

tudi drugim subjektom, ki so kakorkoli povezani s šolo. 

Definicije različnih avtorjev so si med seboj dokaj podobne in sicer mediacijo samo definirajo 

kot miren način reševanja konfliktov, pri čemer je v pomoč tretja, nevtralna oseba, medtem, 

ko šolska mediacija poteka v povezavi s šolo. 

Šolska mediacija razvija konstruktivno komunikacijo in komunikacijske spretnosti, vpliva na 
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in izbljšuje kakovost medosebnih odnosov, razvija sposobnost konstruktivnega reševanja 

problemov in , nenazadnje, pomaga reševati že nastale konflikte in spore. Pomembna je tako 

pri sprotnem reševanju konfliktov in sporov kot tudi v dolgoročnih vzgojnih učinkih, ki se 

kažejo kot usvojeni vzorci pozitivnega ravnanja posameznika v odnosu do drugih (Iršič, 

2010). 

 

Marič (2010) dodaja, da šolska medicija kot celostna vzgojna dejavnost predstavlja tudi 

oblike socialnega učenja, ki vodijo k spoznavanju in razumevanju sebe in drugih v šolskem 

okolju, k učenju sobivanja, k občutku pripadnosti ožji in širši skupini, k medsebojni pomoči 

in socialni interakciji, k razvijanju pozitivne samopodobe itd. 

 

3.2.2 Vrstniška mediacija  

 

V zborniku Kazen v šoli (2010, str. 270) je »vrstniška mediacija opisana kot proces, v katerem 

sta udeležena vsaj dva učenca/dijaka, med katerima je prišlo do nesoglasja, konflikta, spora. 

Oba morata biti pripravljena nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen, produktiven način, ki 

lahko pripelje do konkretne, prostovoljne in dogovorno dosežene rešitve. Pri tem jima 

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

učencema/dijakoma v konfliktu pomaga pri razlagi različnih pogledov, izražanju želja in 

potreb, da bi poiskala najboljšo med možnimi rešitvami«. Iršič (2010) navaja, da je pri 

mediaciji med učenci pomembna takojšnja obravnava spora, sicer se povečuje možnost za še 

dodatno poslabšanje in širjenje destruktivnega odnosa. Mediacijo med učenci lahko vodita 

eden ali dva vrstniška mediatorja ali pa šolski mediator, sam ali s somediatorjem, ki je lahko 

tudi vrstniški mediator. Kdo vodi proces mediacije, je odvisno od narave spora in 

razpoložljivosti vrstniških mediatorjev. Kadar obstaja težji spor dveh ali več učencev, ki bi bil 

prezahteven za vrstniško mediacijo, pa je smiselno, da mediacijo vodi šolski mediator. Poleg 

lažje in hitrejše rešitve, ki je sprejemljiva za oba medianta, vrstniška mediacija prispeva tudi k 

moralnemu razvoju posameznikov, pripravi na življenje v družbi in razvoju komunikacijskih 

veščin.  

 

»Vrstniška mediacija je primerna za manj zahtevne spore med učenci vključno s spori, kot so: 

nagajanje in zbadanje, govorice in obrekovanja, medosebni nesporazumi, kulturni in rasni 

problemi, prerivanje in lažji pretepi, manjše goljufije, manjše kraje itd. 

Zelo pomembno pri izvajanju vrstniške mediacije je, da je v šoli sistemsko vpeljana in, da ima 
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ves čas podporo tako pri vodstvu šole kot tudi konkretno pomoč in podporo pri šolskem 

mediatorju oz. pri koordinatorju vrstniške mediacije« (Iršič, 2010, str. 108). 

Bistvena razlika med šolsko in vrstniško mediacijo je predvsem v tem kdo pravzaprav vodi 

mediacijo. Šolsko mediacijo izvajajo šolski strokovni delavci, medtem, ko vrstniško vodijo 

učenci oziroma dijaki sami. 

 

3.3 Pravila in temeljna načela mediacije 

 

Kaplan (2009) navaja določena pravila, ki jih je potrebno upoštevati, ko pričnemo s procesom 

mediacije: 

 zavezati se moramo k rešitvi problema; 

 prepovedano je nasilje, žalitve, grožnje in poniževanje; 

 vesti se moramo dostojanstveno in spoštljivo; 

 obe strani sta enakopravni; 

 upoštevati je potrebno da, ko eden govori, drugi posluša; 

 zavežemo se h govorjenju resnice ter zaupnosti. 

 

Mediator je pomemben in nujen člen mediacije, zato mora tudi on upoštevati načela 

mediacije. Iršič (2010) in Prgić (2014) navajata: načelo prostovoljnosti, načelo zaupnosti, 

načelo nevtralnosti in nepristranskosti mediatorja, načelo enakopravnosti udeležencev, načelo, 

da mediator ne posega v vsebino, ampak pospešuje pogajanja, načelo, da mediator ne 

sprejema odločitev in zasleduje sporazumno rešitev. 

 

1.Načelo prostovoljnosti 

Eno najpomembnejših načel je načelo prostovoljnosti. Nanaša se na prostovoljno sodelovanje 

obeh udeležencev kot tudi na prostovoljno sprejemanje dogovorov. Nikogar ne smemo 

prisiliti v sodelovanje pri procesu mediacije. 

 

2. Načelo zaupnosti 

Sam proces mediacije temelji na zaupnosti, ki se nanaša na ohranjanje vseh informacij, 

vključno z dejstvom, da mediacija je ali bo potekala. V šolski in vrstniški mediaciji se 

moramo zavedati dejstva, da se informacije o nasilju, o samopoškodovanju, o zlorabi ipd. 

posredujejo učitelju. Mediator v tem primeru služi kot varen poslušalec. 
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3. Načelo nevtralnosti in nepristranskosti mediatorja 

V konfliktu je temeljni pogoj, da je mediator popolnoma nevtralen oz. nepristranski. Zaradi 

tega pogoja mora biti mediator enako naklonjen obema stranema in si ne sme prizadevati v 

korist ene izmed strani. 

 

4. Načelo enakopravnosti udeležencev 

Oba udeleženca sta v procesu mediacije enakopravna, kar jima zagotavlja dovolj prostora za 

izražanje svojih misli, mnenj, čustev, želja in potreb. Mnenji obeh imata enako težo tako pri 

opredelitvi problema kot tudi pri oblikovanju skupne rešitve. 

 

5. Načelo, da mediator ne posega v vsebino, ampak pospešuje pogajanja 

Mediatorjeva naloga je, da uravnoteža moči med udeležencema ter s tem razvija pogajanje, ne 

sme pa dokončno odločiti v sporu. Mediator le ustvari pogoje, znotraj katerih se lažje 

pogovarjajo in iščejo skupne rešitve. 

 

6. Načelo, da mediator ne sprejema odločitev in zasleduje sporazumno rešitev 

Temeljni cilj mediacije je, da mediator zasleduje rešitev, s katero se strinjajo vse vpletene 

strani, ne sme pa dokončno odločiti v sporu. Lahko bi rekli, da v mediaciji zmagajo vse strani. 

Namesto ozračja tekmovalnosti ustvarja sodelovalno ozračje, ki pripomore k iskanju 

sporazumne rešitve. 

 

3.4 Mediator 

 

»Mediator je nepristranska in nevtralna tretja oseba, ki udeležencema ali več udeležencem s 

spornim vprašanjem ali področjem pomaga pri razjasnjevanju nesporazuma in iskanju 

sporazumne rešitve« (Iršič 2010, str. 137). 

 

Za uspešno izvajanje in izpolnjevanje svoje naloge mora imeti mediator številne osebnostne 

lastnosti in kvalitete, s katerimi daje udeležencema dober zgled in zelo pomembno pripomore 

k uspešnemu poteku mediacije. 

 

Pri mediaciji je so stranke tiste, ki so aktivne, toda kljub vsemu je mediator na nek način 

moderator postopka, saj s posebnimi tehnikami poskrbi, da se ponovno vzpostavi dobra 

komunikacija med udeleženci, ki so v sporu. S tem ne mislimo samo, da mediator omogoči 
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vsaki od strank, da lahko pove svoje želje, potrebe, pogled ter svoj del zgodbe pač pa tudi, da 

jih nasprotna stran sliši kot interes in ne kot stališča (Betetto, Hajtnik idr., 2011). Iršič (2010, 

str. 138) pravi, da je potrebno kot mediator dati »občutek slišanosti tako na eni kot na drugi 

strani«. 

 

V velikem priročniku o mediaciji (2011) je navedeno, da ko so udeleženci v sporu, sploh, če 

gre za konflikt »nabit s čustvi«, ne slišijo drug drugega. Vsak govori svoj »jezik«, ki ga 

nasprotna stran ne razume. V teh primerih mediator poskrbi za to, da se med obema stranema 

ponovno vzpostavi prava komunikacija. Tako doseže, da imajo vsi vpleteni občutek, da ju 

nasprotna stran sliši in tudi razume, kar je globoka potreba vsakega. 

»Potrebne so posebne človeške lastnosti, ki se jih lahko tudi priučimo. V ospredju tako ni le 

pripravljenost pomagati ljudem reševati spore, temveč tudi izobraževanje mediatorja« 

(Betetto, Hajtnik idr., 2011, str. 197). 

 

Šetinc Tekavc (2002) lastnosti, ki opredeljujejo dobrega mediatorja primerja s kraljem 

Salomonom. Te lastnosti so: razumevanje, preudarnost, intuicija, kreativnost, zaupanja 

vrednost, avtoritativnost, sposobnost vživljanja v položaj oziroma čustva drugega, 

konstruktivnost, fleksibilnost, samostojnost itd. sposoben pa naj bi bil poslušanja, opazovanja 

neverbalne komunikacije, spodbujanja medsebojnega poslušanja strank, dobrega postavljanja 

vprašanj, povzemanja že povedanega, izpostavljanja skupnih točk, obvladovanja konfliktne 

situacije, spodbujanja sodelovalnega pristopa in drugih vrlin, s katerimi bi tvorno pripomogel 

k iskanju rešitve za spor strank. 

 

Ena glavnih in po mojem mnenju težjih nalog je, da mediator ves čas znotraj mediacijskega 

procesa ostaja nevtralen in nepristranski. Pomembno je, da se zaveda, da ne more rešiti 

problemov oziroma sporov namesto drugih. S poslušanjem in postavljanjem vprašanj skuša 

udeležene pripeljati do vpogleda na osnovi katerega se bodo lahko odločili. Delovati mora 

vsestransko in se angažirano zavzemati za vse udeležence spora ter jih ne obsojati. 
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3.4.1 Izbira vrstniških mediatorjev 

 

Cohen (2012) pravi, da se moramo pri izbiri udeležencev ravnati po petih kriterijih: 

 Različnost: učenci, ki so mediatorji morajo predstavljati celotno šolsko skupnost. Zato 

sem uvrščamo rasno, narodnostno različnost, različnost v ocenah, okolju bivanja, 

spolu, ekonomsko različnost itn. Bolj, ko se učenci razlikujejo med seboj, bolj se bodo 

naučili sodelovati med sabo. V primeru, da šole oblikujejo skupino udeležencev le z 

eno vrsto učencev, omejijo uspešnost programa. 

 

 Osebne spretnosti in sposobnosti: bodoči vrstniški mediatorji morajo imeti osebne 

lastnosti kot so komunikativnost, samozaupanje, empatijo, spoštovanje ipd. Verbnik 

Dobnikar (2008) pravi, da na njihovi šoli izbirajo učence, ki želijo pomagati sprtim 

sošolcem, so med vrstniki priljubljeni in imajo sposobnost empatije. 

 

 Obveza: učenci, ki želijo postati mediatorji, se morajo zavedati, da so obvezani k 

opravljanju nalog, ki jih ima mediator, vsaj eno leto. Prav tako jih je potrebno 

seznaniti z vsemi obveznostmi, ki jih od njih zahteva program. Potrebna je precejšnja 

mera predanosti in časa, zaradi česar se bodo morali kot mediatorji občasno 

odpovedati drugim stvarem.  

 

 Ravni razreda: priporočljivo je, da šole za mediatorje usposobijo učence, ki bodo po 

koncu usposabljanja vsaj še eno šolsko leto v šoli. S tem se izognemo, da po enem letu 

šola ostane brez mediatorjev. Ravno tako, naj bi se tega držali tudi v srednjih šolah. 

»Čeprav je v nekaterih šolah, biti mediator privilegij, pridržan starejšim učencem, ta 

pristop ni priporočljiv prvo leto programa, ker pušča šolo brez usposobljenih 

mediatorjev po tem, ko zaključijo šolo« (Cohen, 2005, str. 110). 

 

 Dosegljivost: pri zadnjem kriteriju morajo šole upoštevati, da izberejo izključno 

učence, ki bodo imeli dovolj časa ter bodo na voljo tako v času usposabljanja kot tudi 

v času samega mediiranja. Izbira je odvisna od posamezne šole, kajti nekatere 

mediacijo izvajajo samo v času pouka, spet druge izven. Zato je pri izbiri potrebno 

upoštevati, da imajo učenci po oziroma pred poukom čas ter, da v primeru izvajanja 

med poukom, lahko nadoknadijo zamujeno. 
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Vsi navedeni kriteriji so pomembni in priporočljivi. Kljub temu določene šole v samem 

programu mediacije ne zadostijo vsem kriterijem. Zasledila sem raziskavo, ki sta jo izvedli 

Lesar in Rugelj (2008, str. 63), kjer navajata podatek, da so se v »ljubljanskih šolah, kjer 

izvajajo vrstniško mediacijo, za vlogo mediatorja odločila predvsem dekleta«. S tem ne 

zadovoljijo kriterija različnosti. Kot osnovni motiv udeležbe na usposabljanju za vrstniške 

mediatorje pa je prevladovala vedoželjnost  in ne želja pomagati sprtim učencem. Prgić (2010, 

str. 124) pa priporoča, »naj tim vrstniških mediatorjev v prvi vrsti sestavljajo učenci, ki imajo 

izrazit socialni čut in želijo pomagati sošolcem«. 

 

3.4.2 Moč učencev v vlogi mediatorja  

 

Vrstniška mediacija temelji na tem, da medosebne konflikte razrešujejo učenci oziroma 

vrstniki sami. Kajti odrasli se pogosto srečujejo z zadregami, ko mediirajo v konfliktih med 

mladimi. Učenci pogosto odrasle doživljajo, kot da jih hočejo pripraviti do tega, da nekaj 

naredijo. Med procesom vrstniške mediacije pa učenci sami prinesejo svoje edinstvene 

prednosti k mediaciji (Cohen, 2012): 

 

 Učenci razumejo svoje vrstnike. 

Kljub dobrim namenom, različne generacije različno gledajo na določene stvari. Mladi najbolj 

razumejo svoje vrstnike, vedo kaj jim je pomembno in zakaj. To jim je v vlogi mediatorjev 

prednost. 

 

 Učenci naredijo postopek primeren letom.  

Odrasli pogosto govorijo na način, ki ga učenci še ne razumejo, medtem, ko vrstniški 

mediatorji spore obravnavajo na primerni razvojni stopnji. 

 

 Učenci opolnomočijo svoje vrstnike, ker nimajo nobene moči nad njimi.  

Učenci so se prisiljeni soočiti sami s seboj in z drugimi brez prisotnosti avtoritete, ki jo imajo 

odrasli. Nad svojimi vrstniki nimajo nobene moči, zahtevajo izključno spoštovanje glede 

vodenja srečanja. 

 

 Učenci zahtevajo spoštovanje svojih vrstnikov. 

Učenci mediatorji z zrelostjo in mirnostjo vodijo srečanje in na nek način zahtevajo več 

spoštovanja kot odrasli. 
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 Učenci normalizirajo postopek razreševanja konfliktov. 

Učenci so navajeni, da jim odrasli izrekajo sankcije kadar so v konfliktu. Pri vrstniški 

mediaciji udeleženci sedijo in se pogovarjajo o problemih. Vrstniški mediatoji normalizirajo 

probleme in sporočajo, da je vredu, če se pogovarjamo o problemih. 

 

3.5 Somediacija 

 

Pri vrstniški mediaciji sta navadno mediatorja dva učenca, zato govorimo o somediaciji. S 

tem zagotovimo večjo nevtralnost mediatorjev. Vkolikor sta prisotna dva vrstniška 

mediatorja, se lahko osredotočita na različne vidike konflikta. Vidita in slišita več kot en sam 

in tako nenehno opogumljata udeležence. Drug od drugega se učita, se podpirata ter si po 

koncu mediacije podata povratno informacijo. Somediacija omogoča tudi uvajanje novih 

mediatorjev, ki si tako pridobijo praktična znanja. Dva učenca prispevata k sami dinamiki in 

nevtralnosti, saj sta si različna tako po osebnostnih lastnostih, kot lahko tudi po spolu, rasi, 

starosti, nacionalnosti idr. (Prgić 2010; Iršič 2010). 

 

3.6 Potek vrstniške mediacije  

 

Že na začetku izvajanja programa vrstniške mediacije je pomembno, da se določi odraslo 

osebo, ki bo koordinirala celoten program. Tako koordinator nadzira vse razsežnosti 

programa, vključno z obrazložitvijo procesa mediacije osebam v sporu, razporejanjem 

mediacijskih srečanj, nadziranjem mediatorjev ter spremljanjem mediacijskih primerov 

(Cohen, 2012). Koordinator je lahko prisoten na samem srečanju, če sam tako želi. Mediacija 

v povprečju ne poteka več kot eno šolsko uro in se načeloma izvaja izven pouka. Vkolikor se 

sprti strani strinjata z rešitvijo problema, podpišeta sporazum. Vrstniška mediatorja nato o 

samem poteku poročata koordinatorju, ki sam preveri pri sprtih straneh, če sporazum v resnici 

drži (Prgić, 2010).  

 

V priročniku Vrstniška mediacija (2010) je v šestih korakih opisan postopek za mediacijo. 

Priročnik služi vrstniškim mediatorjem za usposabljanje vodenja vrstniške mediacije.  

Dober začetek mediacijskega srečanja je zelo pomemben za uspešen nadaljnji potek srečanja. 
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1. korak: Soglasje za mediacijo 

Mediator se predstavi ter prosi sprti strani, da se prav tako predstavita. S svojimi besedami na 

razumljiv način razloži kaj pravzaprav mediacija je oziroma kakšen pomen ima. Postavi 

osnovna pravila, ki se jih morajo skozi celoten proces držati vsi udeleženci mediacije 

(nevtralnost, zaupnost, govorjenje in poslušanje ter sodelovanje). Nato mora od vsake strani 

pridobiti soglasje o strinjanju z mediacijo in s spoštovanjem predstavljenih pravil. 

 

2. korak: Zbiranje različnih pogledov 

Mediator mora uporabiti komunikacijske veščine aktivnega poslušanja, povzemanja in 

razjasnjevanja, ki pomaga vsem udeleženim razumeti situacijo in problem. Vsaka stran opiše 

svoj pogled na problem. Naloga mediatorja je pozorno poslušanje in povzemanje ter po 

potrebi postavljanje dodatnih vprašanj (npr.: Kaj si čutil/a?, Kaj si naredil/a?, Kaj misliš, da je 

glavni problem?, Kako se je spremenil vajin odnos? Ipd.) 

 

3. korak: Osredotočanje na interese 

Pri tem koraku mora mediator poiskati skupne interese sprtih strani ter oblikovati skupno 

rešitev, kajti le z oblikovanjem skupnih interesov lahko pridemo do sporazuma. S 

postavljanjem vprašanj mediator odkrije interese sprtih strani (npr.: Kaj si želiš?, Kaj se lahko 

zgodi, če ne dosežeta sporazuma?, Zakaj druga oseba ni storila, kar si pričakovala? ipd.). 

 

4. korak: Oblikovanje »zmagam – zmagaš« možnosti 

Mediator sprtima stranema s pomočjo »možganske nevihte« pomaga oblikovati različne 

možnosti, ki bi lahko rešile njun problem. Ideje zapisuje na list papirja in po potrebi zopet 

postavlja dodatna vprašanja (npr.: Na katere druge možnosti lahko še pomislita?, Kaj bi se 

dalo narediti za rešitev tega spora?, Kako bi lahko drugače ravnala v prihodnosti? Ipd.) 

 

5. korak: Ovrednotenje možnosti 

Glavna naloga mediatorja v tem koraku je, da ovrednoti možnosti, ki sta jih sprti strani 

navedli s pomočjo »možganske nevihte«. Mediator na listu z idejami obkroži tiste, ki sta jih 

obe strani pripravljeni sprejeti. Obe strani nato, s pomočjo mediatorjevih vprašanj, (npr.: Je ta 

možnost poštena?, Mislita, da bo delovala?, Kakšne so posledice, če to naredita? ipd.) 

ovrednotita sprejete ideje. 
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6. korak: Oblikovanje sporazuma 

V zadnjem koraku sledi izdelava akcijskega načrta. Obe strani povesta podrobnosti za rešitev 

problema s katerimi se morata obe strani tudi strinjati. Mediator nato zapiše vrstniški 

mediacijski sporazum in zaključi mediacijo. Obe strani sporazum prebereta in podpišeta. Za 

konec ju mediator povabi k rokovanju in izrazi pripravljenost pomagati tudi v prihodnje. 

 

Na začetku vpeljevanja programa vrstniške mediacije na določeni šoli, večino napotitev 

opravijo koordinatorji, učitelji in svetovalni delavci. Ko pa učenci mediacijo vzamejo za 

svojo, se število napotitev s strani učencev zelo poveča, kar pa je tudi cilj dobre vrstniške 

mediacije. Učenci sami delujejo preventivno in rešujejo medsebojne konflikte, še preden se ti 

razrastejo v nasilje (Prgić, 2010). 

 

3.7 Koordinator vrstniške mediacije 

 

Koordinator vrstniške mediacije ima veliko nalog in odgovornosti. Poleg usposabljanja 

učencev za vrstniške mediatorje, usklajuje tudi urnike mediacij in sestavlja ustrezne time 

vrstniških mediatorjev. Predstavlja osebo, ki ji učenci lahko zaupajo ter jo prosijo za pomoč. 

Pogosto je ta vloga dodeljena socialnemu delavcu na šoli. Lahko pa so koordinatorji tudi 

učitelji, ki so se ustrezno usposobili (Prgić, 2014).  

 

Čeprav vrstniška mediacija temelji na tem, da vrstniki sami razrešujejo medsebojne konflikte, 

sta še vedno potrebna podpora in nadzor odrasle osebe. Poudariti moramo dve pomembni 

vlogi koordinatorja. Prva je ta, da je koordinator v prvi vrsti sam izvrsten mediator ter, da 

pooseblja načela razreševanja konfliktov, ki jih podpira. Naslednja vloga pa je vloga mentorja 

in prijatelja učencem. Nekateri mediatorji ta odnos opišejo celo, kot odnos v katerem so 

»drugi starši« (Cohen, 2012). 

 

Iršič, Borštnar idr. (2010) pravijo, da je šolski koordinator izkušen in usposobljen mediator, ki 

skrbi za uvajanje in razvijanje ter koordinacijo vrstniške mediacije na šoli. 

Avtorji v knjigi Šolska in vrstniška mediacija (2010) ter Cohen (2012) navajajo številne 

odgovornosti, ki jih ima oseba v vlogi koordinatroja in vključujejo več elemntov: 
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 Načrtovanje programa: 

spremlja in načrtuje program z vseh vidikov, 

načrtuje postopek napotitve na mediacijo in vseh obrazcev, ki so povezani z njo, 

oblikuje in vodi posvetovalni odbor. 

 

 Širjenje programa in obveščanje javnosti: 

skrbi, koordinira ter lahko tudi izvaja izobraževanje zaposlenih in učencev, 

ohranja pozitiven odnos z vodstvom šole in učitelji, 

organizira predavanja in delavnice za starše in okolico, 

ohranja stike s starši ter jih obvešča o pomenu šolske mediacije, 

sproti obvešča šolo o napredovanju programa. 

 

 Usposabljanje 

ima pregled nad selekcijo učencev, ki se usposabljajo, 

skrbi za lokacijo usposabljanj, pridobiva in ohranja dovoljenje staršev. 

 

 Obravnavanje primerov: 

pojasnjuje potencialnim kandidatom kaj mediacija je ter jih spodbuja, da naredijo korak 

naprej, 

sprejema napotene primere, 

presoja, kdaj je potrebno drugačno posredovanje kot je vrstniška mediacija, 

določa primernega mediatorja za vsako srečanje, 

mediira v primerih, ko je to potrebno, 

nadzoruje posamezna mediacijska srečanja, 

pomaga mediatorjem pri urjenju njihovih spretnosti. 

 

 Vzdrževanje programa: 

vodi evidence, 

vzdržuje redne sestanke z mediatorji, 

koordinira ocenjevanje programa. 
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Če želimo, da je koordinator uspešen mora izpolnjevati tri obvezne kriterije (Cohen, 2012): 

 

1. Koordinator mora biti stacioniran v šoli. 

Zelo pomebno je, da ima koordinator pisarno v šoli, saj je tako lažje dosegljiv učencem, 

učiteljem in vodstvu šole. 

 

2. Koordinator mora imeti možnost, da kar nekaj službenega časa posvetijo izključno 

vrstniški mediaciji. 

Učitelji, ki imajo skozi cel delovni dan veliko drugih obveznosti, ne bodo uspešni 

koordinatorji. 

 

3. Koordinatorji ne smejo biti osebe, ki lahko kaznujejo. 

Mediacija je zaupen in nekaznovalen postopek, zato oseba, ki kaznuje ne more biti 

koordinator, ker bi s tem nasprotovali samemu namenu postopka. 

4.0 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 Opredelitev problema 

 

V življenju se vsakodnevno srečujemo z različnimi vrstami konfliktov. Medosebni konflikti 

so del vsake šole in se pojavljajo med vsemi udeleženci v šoli. Kljub negativnemu prizvoku, 

so konflikti lahko tudi pozitivni. Lahko jih rešujemo na različne načine. V diplomskem delu 

me je predvsem zanimalo, kako vrstniška mediacija deluje v praksi na izbranih osnovnih 

šolah ter kako učinkovita je kot strategija reševanja konfliktov med učenci. 

S pomočjo analize intervjujev bom skušala predstaviti pozitivne učinke vrstniške mediacije 

ter njeno  uporabnost in učinkovitost na izbranih osnovnih šolah skozi oči vrstniških 

mediatorjev. 

 

4.2 Cilji 

 

Glede na problem sem postavila naslednje cilje: 

 Ugotoviti, kako je vrstniška mediacija pomagala vrstniškemu mediatorju videti 

določen konflikt. 
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 Ugotoviti, v čem vrstniški mediator vidi prednosti vrstniške mediacije pred drugimi 

vzgojnimi ukrepi. 

 Ugotoviti, kako so znanja, pridobljena s pomočjo vrstniške mediacije, prenosljiva na 

konflikte v drugem okolju. 

 Ugotoviti, ali vrstniški mediator meni, da vrstniška mediacija zmanjšuje konflikte na 

šoli ter izboljšuje medsebojne odnose med učenci. 

 Ugotoviti, kaj se vrstniškemu mediatorju zdi bistveno za uspešno mediiranje. 

 Ugotoviti, s katerimi ovirami se srečujejo pri izvajanju vrstniške mediacije na določeni 

šoli. 

 

4.3 Raziskovalna metoda 

 

V raziskavi sem uporabila kvalitativno metodo zbiranja podatkov. Kot tehniko zbiranja 

podatkov pa sem uporabila intervju, ki sem ga izvedla na dveh osnovnih šolah. Pri izbiri šol, 

ki sta sodelovali v raziskavi, sem si pomagala z Inštitutom za mediacijo Concordia. Poslali so 

mi seznam šol, vrtcev in zavodov, ki izvajajo mediacijo. Prošnjo za sodelovanje sem poslala 

šestim osnovnim šolam, le dve pa sta bili pripravljeni sodelovati.  

 

Najprej sem se za intervju dogovorila s socialno delavko na OŠ narodnega heroja Maksa 

Pečarja, kjer imajo največ izkušenj z vrstniško mediacijo pri nas, saj jo aktivno izvajajo že 

deset let. Imajo kar visoko število mediatorjev in sicer štiriintridest. Mediacijo vedno izvajajo 

v paru, namenjena pa je le nižjim razredom. Tako so udeleženci učenci, ki obiskujejo prvi, 

drugi ali tretji razred. Na omenjeni šoli vrstniške mediatorje izberejo iz nabora nadarjenih 

učencev. Tisti učenci, ki izstopajo na socialnem delu so vabljeni na tabor, kjer poteka 

usposabljanje za vrstniške mediatorje. 

 

Naslednji intervju sem izvedla na OŠ Jožeta Moškriča. Trenutno imajo dvanajst vrstniških 

mediatorjev, od tega sta dva fanta. Tudi tu se mediacija vedno izvaja v paru. Vsi učenci so 

letos prvič v vlogi vrstniških mediatorjev, saj so izkušeni mediatorji že zaključili osnovno 

šolo. Na tej šoli mediatorje izbira učitelj športne vzgoje. Opazuje jih že od šestega razreda 

naprej, saj kot pravi sam, se pri tem predmetu pokažejo vse osebnostne lastnosti. Tako učitelj 

naredi selekcijo izmed vseh starejših učencev na šoli, od šestega pa do devetega razreda. Nato 

jih povabi, da se najprej udeležijo začetnega izobraževanja na šoli zatem pa še tabora, ki traja 
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tri dni.  

Na vsaki šoli sem intervjuvala enega izmed vrstniških mediatorjev. Na OŠ n.h. Maksa 

Pečarja, sem intervju izvedla z učenko sedmega razreda, ki vlogo vrstniške mediatorke 

opravlja drugo leto. Na OŠ Jožeta Moškriča pa sem intervju izvedla z učenko, ki je vrstniška 

mediatorka prvo leto in obiskuje osmi razred. Vzorec ni bil slučajnostni, saj so mi na vsaki 

šoli določili po eno vrstniško mediatorko, s katero sem opravila intervju, ki je trajal približno 

dvajset minut. Pripravila sem strukturiran intervju, saj učenci lažje odgovarjajo na jasno 

zastavljena vprašanja. Vseboval je devetnajst vprašanj odprtega in eno vprašanje zaprtega 

tipa. Učenki sta vprašanja razumeli ter smiselno odgovarjali nanje. Ni bilo potrebnih veliko 

podvprašanj. 

Pri pripravi vprašanj mi je bila v pomoč vsa teoretična podlaga, ki sem jo pridobila iz 

navedene literature. Prav tako sem pazila, da bom z vprašanji pridobila odgovore na vse 

zastavljene cilje. 

 

Intervjuja sem zvočno posnela, nato pa zapisala, da so bili odgovori urejeni in lažji za 

obdelavo. S pomočjo navodil Blaža Meseca (1998) sem besedilo razčlenila na sestavne enote 

ter tako dobila enote kodiranja. Enote kodiranja so predstavljali posamezni smiselno 

zaključeni deli besedila, ki so se nanašali na določen sklop vprašanj. S pomočjo odprtega 

kodiranja sem iz empiričnih opisov oblikovala pojme. Najprej sem oblikovala splošne pojme, 

ki sem jih nato združila v kategorije. 

 

4.4 Predstavitev in interpretacija rezultatov, zbranih z intervjuji 

 

Odgovore obeh intervjujev sem razdelila na pet sklopov: 

 

 Potek vrstniške mediacije na določeni šoli 

 Odločitev za vlogo vrstniškega mediatorja in njene prednosti 

 Vpliv vrstniške mediacije na določeni šoli in odziv učencev  

 Dejavniki za uspešno mediiranje in ovire pri izvajanju vrstniške mediacije 

 Doživljanje konflikta skozi vrstniško mediacijo 
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           4.4.1 Potek vrstniške mediacije na določeni šoli 

 

Vsaka šola, na kateri se izvaja vrstniška mediacija, ima svoje kriterije, po katerih izbira 

vrstniške mediatorje. Na OŠ Jožeta Moškriča učence, ki bi lahko postali vrstniški mediatorji, 

izbere učitelj športne vzgoje. Je koordinator in usposobljen mediator, ki se je izobraževal na 

Inštitutu za mediacijo Concordia v Ljubljani. Sam pravi, da učence pri svojih urah ves čas 

opazuje, saj se pri športni vzgoji pokaže večina osebnostnih lastnosti učencev.  

 

Prgić (2010) pravi, da usposabljanje za vrstniške mediatorje lahko prevzame le oseba, ki je 

sama mediator in ima za sabo ustrezno in uspešno usposabljanje. Kajti potrebno je globoko 

razumevanje procesa mediacije v šoli, saj jo ne le izvaja ampak tudi uvaja in razvija.  

 

Učitelj športne vzgoje izbira vrstniške mediatorje ne glede na njihov učni uspeh oziroma 

mentalne sposobnosti. »Učenci, ki se jim svetijo učke in te dejansko pogledajo v oči, tisti so 

vrstniški mediatorji.« To so besede koordinatorja na OŠ Jožeta Moškriča. Zaveda se, da 

morajo imeti učenci določene lastnosti, vendar ni vse odvisno od njihovih mentalnih 

sposobnosti.  

 

Warne (2003) je razvil program mediacije v šoli za učence s posebnimi potrebami, natančneje 

s specifičnimi učnimi težavami. Nato je izvedel raziskavo, ki je pokazala, da se je že med 

samim uvajanjem vrstniške mediacije, število lažjih konfliktov zmanjšalo, sčasoma pa se je na 

šoli opazilo tudi bolj sodelovalno vzdušje. Raziskava dokazuje, da uspeh vrstniške mediacije 

ni odvisen od mentalnih sposobnosti učencev, ampak zmožnosti poslušanja, empatije in želje 

po pomoči (Warne v Cremin 2007). 

 

Medtem, ko na OŠ n.h. Maksa Pečarja vrstniške mediatorje izberejo iz nabora nadarjenih 

učencev. K sodelovanju povabijo le učence, ki izstopajo na socialnem področju. Pomembno 

je, da šola in koordinator poskušata ustvariti čim bolj raznoliko skupino po nacionalnosti, rasi, 

socialnem, ekonomskem statusu ter učnem uspehu (Prgić, 2010). Čeprav je Rugelj (2011) 

ugotovila, da so vrstniški mediatorji pogosteje uspešni učenci, med njimi pa je največ deklet. 

Kljub temu je priporočljivo v usposabljanje za vrstniške mediatorje vključiti tudi otroke, ki 

imajo čustvene in vedenjske težave, saj je vrstniška mediacija na nek način trening, ki jim 

omogoča spoznavanje konstruktivnih načinov soočanja s težavami, konflikti in povezovanje z 
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drugimi (Prgić, 2010). Po mojem mnenju bi bilo dobro, da se vrstniška mediacija približa 

vsem učencem in učiteljem na šoli. Kajti na obeh šolah sem dobila odgovore, da nekateri 

sošolci sploh ne poznajo vrstniške mediacije. Čeprav na OŠ n.h. Maksa Pečarja želijo 

vrstniško mediacijo čimbolj približati tako učencem in njihovim staršem kot tudi učiteljem. 

»Vsako leto se namreč predstavimo na šolskem pomladnem sejmu, kjer imamo svojo stojnico 

in svojo maskoto z imenom Mirko.«  Potrebno je pojasniti, da se vrstniškim mediatorjem lahko 

pridruži vsak učenec, četudi na prvi pogled ne zadosti pogojem, ki jih ima določena šola. Zato 

bi moral biti večji poudarek na pozitivnem predstavljanju same vrstniške mediacije na šoli.  

 

Cohen (2012) svetuje, da se usposabljanje vrstniških mediatorjev izvede med šolskim letom. 

Načeloma se lahko učence usposablja po pouku, čez vikende ali čez počitnice. Na obeh šolah 

vrstniške mediatorje izobražujejo na taboru, ki traja čez vikend. Na OŠ Jožeta Moškriča pa se 

srečujejo tudi v šoli. »Najprej smo imeli izobraževanje na šoli. Tem uram smo rekli kar 

mediacije.« Kajti Cohen (2012) pravi, da so usposabljanja lahko kratka in intenzivna (v 

sklopu treh dni) ali pa trajajo približno 2-3 šolske ure in so razporejena skozi daljše časovno 

obdobje. Prgić (2010) prav tako omenja, da trening vrstniških mediatorjev traja med 8 in 40 

ur. 

Cohen (2012) opozarja, da moramo paziti, da z novim šolskim letom ne ostanemo brez 

vrstniških mediatorjev in moramo tako vse učence izobraziti na novo. To se je zgodilo na OŠ 

Jožeta Moškriča. Zato je dobro, da je skupina vrstniških mediatorjev raznolika. 

Lahko bi rekla, da je na OŠ n.h. Maksa Pečarja vrstniška mediacija nekoliko bolje 

organizirana, saj so na šoli vsak dan dežurni mediatorji, ki so na voljo učencem. Zato imajo 

vrstniški mediatorji čez celotno šolsko leto veliko mediacij in tako v času svojega dežurstva 

izvedejo vsaj eno mediacijo. Medtem, ko na drugi šoli, mediacijo izvedejo po potrebi, na željo 

učencev oziroma učiteljev. Učenka na OŠ Maksa Pečarja je v letošnjem šolskem letu prvič 

mediatorka in je izvedla eno mediacijo. Tudi vsi ostali mediatorji na šoli so izvedli po eno 

mediacijo. Pomanjkljivost tega sistema je, da mediatorji niso ves čas v stiku z mediacijami in 

posledično manj izkušeni. 

 

Zelo pomembno je, da vrstniško mediacijo spodbujajo in podpirajo vsi zaposleni na določeni 

šoli. Izvedela sem, da je na obeh šolah temu tako, z izjemo določenih učiteljev, ki jim 

mediacije niso najbolj po godu, o čemer bom kasneje še govorila. Obe šoli zagotavljata miren 

in prijeten prostor za izvajanje samih mediacij, ki je zelo pomemben dejavnik za uspešno 

mediiranje. Prav tako so vrata opremljena s kartončkom, ki se lahko obrača in sporoča, da v 
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tem prostoru poteka vrstniška mediacija. 

 

Verbnik Dobnikar (2008) poudarja, da je za dobro izvajanje mediacije potreben ustrezen 

prostor, kjer jih nihče ne moti. S tem jim zagotovimo zasebnost in mir (npr. manjša učilnica 

ali kabinet). Med neprimerne prostore spadajo kabinet svetovalnega delavca, knjižnica in 

drugi večji, javni prostori. Prgić (2010) svetuje, da naj bo prostor opremljen z znakom in 

plakati, ki jasno sporočajo, da učenci v tem prostoru lahko vedno najdejo nekoga, ki jim bo 

pripravljen prisluhniti in pomagati pri samostojnem reševanju konfliktov. 

Glede na to, da je vrstniška mediacija na obeh šolah namenjena mlajšim učencem, od prvega 

pa do šestega razreda, se z njeno pomočjo rešujejo blažji spori, kot so razna zbadanja, 

žaljenje, ignoranca, izzivanje... 

Mediatorka na OŠ Jožeta Moškriča pravi: »Večinoma gre za blažje spore. Kajti mediacij se 

udeležujejo mlajši učenci.« Prav tako mediatorka na OŠ n.h. Maksa Pečarja navaja: 

»Večinoma vrstniško mediacijo uporabljamo zaradi žaljenja, zbadanja oziroma bolj blagih 

prepirov (npr. zaradi radirke, svinčnika itd.).« 

 

Davies (2008) navaja konflikte, ki jih rešujemo z vrstniško mediacijo: 

 verbalno nasilje 

 razširjanje govoric oz. opravljanje 

 psihično nasilje 

 ustrahovanje 

 manjši vandalizem 

 prijateljski problemi 

 razredna nesoglasja 

 rasne in kulturne spopade oz. razlike 

 goljufanje in manjša kraja 

 

Medtem, ko Cohen (2012) opozarja, da resnejše težave, kot so spolna zloraba, fizični napad, 

zloraba drog, uporaba orožja ter ostale kriminalne dejavnosti niso primerne za vrstniško 

mediacije temveč zahtevajo strokovno napotitev in reševanje. 

Menim, da bi bilo dobro, da se vrstniške mediatorje ob koncu šolskega leta tudi simbolično 

nagradi (izlet, predstava, knjiga...). »Obljubljeno nam je že bilo, da bomo šli na sladoled,« 

pove mediatorka na OŠ n.h. Maksa Pečarja. Kajti ti učenci se trudijo za pozitivnejšo klimo na 
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šoli, z veseljem pomagajo sovrstnikom ter jim tako rekoč namenjajo svoj prosti čas. 

 

          4.4.2 Odločitev za vlogo vrstniškega mediatorja in njene prednosti 

  

Iršič (2010) poudarja, da lahko učitelji, svetovalni delavci ali sošolci, učencu predlagajo, da 

postane vrstniški mediator, toda odločitev mora biti njegova in predvsem prostovoljna.  

»Doma sem razmišljala o učiteljevih besedah in se odločila, da se priključim mediatorjem na 

šoli. Saj se mi zdi, da, če drugim pomagam reševati spore, pripomorem k boljšim odnosom na 

šoli,« tako je razmišljala ena izmed vrstniških mediatork na OŠ Jožeta Moškriča. Podobnega 

mnenja je bila tudi učenka na OŠ n.h. Maksa Pečarja. Dodala je še: »Se mi zdi prav, da 

pomagam drugim, če že imam te sposobnosti. Vsak namreč ne more biti vrstniški mediator.«  

Lastnosti, ki jih mora imeti dober vrstniški mediator sem že v teoretičnem delu povzela po 

Šetinc Tekavc (2002), ki jih je primerjala s kraljem Salomonom: razumevanje, preudarnost, 

intuicija, kreativnost, zaupanja vrednost, avtoritativnost, sposobnost vživljanja v položaj 

oziroma čustva drugega, konstruktivnost, fleksibilnost, samostojnost itd. Sposoben pa naj bi 

bil poslušanja, opazovanja neverbalne komunikacije, spodbujanja medsebojnega poslušanja 

strank, dobrega postavljanja vprašanj, povzemanja že povedanega, izpostavljanja skupnih 

točk, obvladovanja konfliktne situacije, spodbujanja sodelovalnega pristopa in drugih vrlin, s 

katerimi bi tvorno pripomogel k iskanju rešitve za spor strank. Na učenkin odgovor verjetno 

vpliva tudi način izbiranja vrstniških mediatorjev na omenjeni šoli. Lahko povzamem, da je 

biti vrstniški mediator privilegij oziroma vloga, ki jo moraš opravljati odgovorno in z 

veseljem.  

 

V šoli lahko naredimo veliko s tem, da izkoristimo razburjanje, prepire in pretepe kot 

možnost, da otroke naučimo obvladovanja impulzov, komunikacije, empatije in 

konstruktivnega reševanja problemov. Kaznovanje tako nadomestimo z razvijanjem 

spretnosti, kar ima dolgoročni vpliv na zmanjšanje težav z disciplino zdaj in v prihodnje 

(Schilling 2000, str. 14). Obe intervjuvanki sta kot prednost vrstniške mediacije poudarili 

odsotnost kazni ter boljše razumevanje svojih sovrstnikov v primerjavi z odraslimi. Kajti 

mladi najbolje vedo kaj jim je pomembno in zakaj. Cohen (2012) dodaja še nekaj prednosti, 

ki jih imajo učenci v vlogi mediatorjev. Odrasli pogosto govorijo na način, ki ga učenci še ne 

razumejo, medtem, ko vrstniški mediatorji spore obravnavajo na primerni razvojni stopnji. 

Učenci opolnomočijo svoje vrstnike, ker nimajo nobene moči nad njimi in so se prisiljeni 
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soočiti s seboj in z drugimi brez prisotnosti avtoritete. Prav tako z zrelostjo in mirnostjo 

vodijo srečanje in na nek način zahtevajo več spoštovanja kot odrasli. Učenki sta poudarili, da 

sta kot vrstniški mediatorki pridobili bogate izkušnje, ki jima pomagajo v vsakdanjem 

življenju. Zaradi vloge, ki jo opravljata se v življenju s konflikti spopadata bolj konstruktivno. 

Predvsem pri konfliktih s sošolkami in občasno s starši, jima pomaga, da sta v stiku z 

mediacijo in tako večkrat razmislita, zakaj je pravzaprav prišlo do konflikta, se znata 

opravičiti in predlagata celo rešitev oziroma kompromis. 

Učenka na OŠ Jožeta Moškriča pravi: »Pogosto se mi zgodi, da sem podoben konflikt 

pomagala rešiti drugim in na tak način pomagam tudi sebi in z osebo, s katero sem v sporu, 

hitreje in na bolj miren način rešim spor.« Medtem, ko mediatorka na OŠ n.h. Maksa Pečarja 

poudarja: »V situacijah, ko si sam vpleten, je potrebno veliko samokontrole, če želiš ravnati 

prav. Pri manjših prepirih so mi izkušnje iz mediacij že dostikrat prišle prav, saj se poskušam 

umiriti, vendar vseeno reagiraš dosti drugače kot, če si v vlogi mediatorja.« 

Sposobnost reševanja konfliktov je danes ena izmed temeljnih veščin, ki jih človek potrebuje 

za čim bolj kakovostno življenje v družbi. Vrstniška mediacija je tako priložnost za moralno 

rast, saj mora biti vsak dogovor sklenjen preko komunikacije, ki je dosežena prostovoljno. 

Spodbuja pozitivno samopodobo učencev, navaja jih na komunikacijo, ki je odprta ter jih uči 

vzpostavljanja dialogov in sklepanja kompromisov. Prav tako vrstniška mediacija spodbuja 

moralno presojanje, postavljanje v vlogo nekoga drugega ter s tem razumevanja njegovih 

misli, čustev in vedenja (Hebar 2009). 

 

          4.4.3 Vpliv vrstniške mediacije na določeni šoli in odziv učencev 

 

Vpeljevanje vrstniške mediacije v šolo je dolgotrajen in počasen proces, ki menja odnose med 

učenci in učitelji in pozitivno vpliva na šolsko klimo in kulturo (Verbnik Dobnikar, 2008, str. 

187). Učenka na OŠ Jožeta Moškriča je mnenja, da so učenci zaradi vrstniške mediacije, ki je 

prisotna na njihovi šoli, v bolj prijateljskih odnosih, tudi nasilja je manj. »Na primer, ko sem 

imela na mediaciji dve deklici, ki sta bili sprti, sem ju videla čez teden dni in sta postali 

najboljši prijateljici. Brez mediacije dvomim, da bi bilo temu tako.« Na OŠ n.h. Maksa 

Pečarja mediatorka opaža, da je med mlajšimi učenci manj konfliktov. »Medtem, ko se pri 

starejših učencih opazi, da mediacija ni prisotna.« Predvsem med odmori je opaziti, da so 

konflikti ves čas prisotni. Pravi, da bi se klima na šoli zagotovo izboljšala, če bi vrstniška 

mediacija zaživela tudi med starejšimi učenci 
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Literatura navaja, da vrstniška mediacija pripomore k zmanjšanju nasilja na šolah. Hebar 

(2009, str. 12) pravi, da se »šolska klima spreminja predvsem zaradi zmanjšanega nasilja in 

boljše samopodobe otrok, saj ohranijo zdrav in sproščen odnos, namesto občutka zmagovalca 

in poraženca«. 

 

V Ameriki so na eni izmed osnovnih šol izvedli raziskavo, ki je trajala tri leta. Avtorji 

Schellenberg Cantrell, Parks-Savage in Rehfuss (2007) navajajo, da so na omenjeni osnovni 

šoli 15 učencev, starih od 8 do 11 let, usposobili za vrstniške mediatorje. Na začetku in na 

koncu raziskave so jim razdelili anketne vprašalnike. Na podlagi odgovorov so nato ugotovili, 

da se je zaradi prisotnosti vrstniške mediacije na šoli, zmanjšalo tako fizično kot tudi verbalno 

nasilje. 

 

Tudi Cohen (2012) poudarja, da se učenci lahko za razreševanje konfliktov, naučijo 

uporabljati komunikacijske spretnosti namesto nasilja. 

Na obeh šolah, kjer sem izvedla intervju, se vrstniška mediacija odvija le med mlajšimi 

učenci. Medtem, ko so mediatorji le starejši učenci. Vse to se pozna na njihovem odnosu in 

šolski klimi. Na  OŠ n.h. Maksa Pečarja, kjer mediacijo izvajajo že dlje časa, učenci lepo 

sodelujejo na mediacijah. Sogovornica mi je povedala, da mlajši učenci mediatorje spoštujejo 

in so jim za vzor. »Mlajši nas imajo zelo radi, bi nam bili radi podobni.« Radi se družijo z 

njimi. Med odmori se celo igrajo mediatorje, ki vodijo mediacije. Zelo so jim všeč obrazci, ki 

jih je potrebno izpolniti pri mediaciji. Le-te uporabljajo pri svoji igri. Zato na omenjeni šoli 

celo razmišljajo, da bodo uvedli »mini mediatorje«, ki bodo lahko sodelovali na pravih 

mediacijah. 

 

Na OŠ Jožeta Moškriča je vrstniška mediacija prisotna manj časa. Mediatorka mi je povedala, 

da so odzivi učencev na samih mediacijah zelo različni. Nekateri lepo sodelujejo in jo 

jemljejo resno, medtem, ko nekateri niso pripravljeni sodelovati in želijo, da se mediacija čim 

hitreje zaključi. V tem primeru imajo tudi mediatorji težje delo. 

Sošolci oziroma sovrstniki, ki niso mediatorji, imajo pričakovano različna mnenja o vrstniški 

mediaciji. Nekaterim se to zdi vredu, imajo pozitivno mnenje o programu, spet drugim pa se 

vse skupaj zdi »brez veze«, oziroma »večinoma sploh ne vedo, da imamo vlogo vrstniških 

mediatorjev.« Razlogov je lahko več. Ne smemo pozabiti, da so starejši učenci v obdobju 

pubertete. Poleg tega sem dobila občutek, da vrstniške mediacije niti ne poznajo dobro in bi 

bilo v prihodnje smiselno več narediti na sami promociji.  
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 4.4.4 Dejavniki za uspešno mediiranje in ovire pri izvajanju vrstniške 

mediacije 

 

Dejavniki za uspešno mediiranje skozi oči dveh vrstniških mediatork so sledeči: 

 miren prostor brez motečih dejavnikov 

 jasna pravila, ki se jih morajo držati vsi udeleženci  

 mirnost, sproščenost in pozitivna naravnanost mediatorjev 

 mediacija poteka počasi in po korakih 

 naklonjenost in podpora učiteljev ter staršev 

 vsi udeleženci govorijo resnico 

 

Obe mediatorki sta poudarili pomembne in po mojem mnenju ključne dejavnike za uspešno 

mediiranje. V prvi vrsti je pomemben miren in zato namenjen prostor. Ta dejavnik sem že 

omenila, saj ga obe šoli zagotavljata. Učenci se morajo na mediacijah dobro počutiti, k čemur 

pripomore tudi sam prostor, ki je miren, udoben in kot že rečeno, brez motečih dejavnikov. 

Na začetku mediacije mediatorja prebereta pravila, ki se jih je potrebno  držati tekom 

mediacije. Mediatorka na OŠ n.h. Maksa Pečarja je izpostavila: »Pogosto se učenci ne držijo 

pravila, da ko eden govori, drugi posluša.« To pravilo se ji zdi eno izmed najpomembnejših 

za uspešno mediiranje. Prav tako je izpostavila pravilo, da vsi udeleženci govorijo resnico. 

Oba pravila navaja Kaplan (2009), ki sem jih omenila že v teoretičnem delu. Poleg tega se 

morajo udeleženci zavezati k rešitvi problema, prepovedano je nasilje, grožnje, poniževanje. 

Tekom mediacije se je potrebno vesti dostojanstveno in spoštljivo. Poleg tega se moramo 

zavedati, da sta obe strani enakopravni. Vsi udeleženci in mediatorja se morajo zavezati k 

zaupnosti. 

 

Za primerjavo navajam raziskavo, ki jo je izvedel Sellman na konferenci vrstniških 

mediatorjev leta 2001, ki je pokazala, da so ključni dejavniki za uspešno vrstniško mediacijo 

naslednji: 

 opolnomočenje učencev, 

 pristop, v katerega je vključena celotna šola, 

 finančna sredstva, podpora mediatorjem, 

 spodbuda in nagrajevanje mediatrojev, 

 trening socialnih veščin za vse učence. 
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Raziskava je zajemala 15 šol iz Birminghama z uspešno vrstniško mediacijo (Cremin, 2007). 

Iz raziskave je razvidno, da so našteti dejavniki ključni za celoten program vrstniške 

mediacije, medtem, ko sta sogovornici našteli dejavnike, ki so pomembni za določen proces 

mediacije. 

Vsaka šola je edinstvena in na vsaki šoli so zelo različni učenci ter učitelji. Tako se lahko na 

šoli, kjer izvajajo mediacijo, pojavijo tudi ovire. Zanimivo, da sta obe mediatorki izpostavili 

nenaklonjenost nekaterih učiteljev.  

 

Cohen (2012) opozarja, da pogosto pride do razhajanj med učitelji, ki mediacijo sprejemajo in 

tistimi, ki je ne. Razvoj vrstniške mediacije je prinesel nekaj novega tudi za učitelje. Naučiti 

oziroma sprejeti morajo dejstvo, da del odgovornosti za reševanje problemov prenesejo na 

učence. Na tem mestu se postavlja vprašanje, ali so se učitelji pripravljeni odreči svoji moči 

ter spremeniti svoj način reagiranja. 

 

Med pogovorom z učenkama, sem izvedela, da učitelje predvsem moti, da učenci odhajajo na 

mediacijo med poukom, kar se izjemoma zgodi na OŠ Jožeta Moškriča. Medtem, ko na OŠ 

n.h. Maksa Pečarja učenci odidejo na mediacijo v času podaljšanega bivanja, ko je na 

»urniku« pedagoški mir. V tem času namreč učenci delajo domačo nalogo in, ko gredo na 

mediacijo, se njihovo delo prekine, saj odidejo iz razreda. Kar pa učiteljem ni ravno po godu. 

»Predvsem jim ni všeč, če gre učenec na mediacijo v času pouka.« 

Ta problem omenja tudi Prgić (2010). Veliko šol se ukvarja z vprašanjem, kam umestiti 

vrstniško mediacijo. Ali naj se izvaja v času pouka ali po pouku. Šole si seveda želijo, da so 

učenci prisotni pri pouku. 

 

Na OŠ n.h. Maksa Pečarja je mediatorka opisala primer, ko so se starši vpletli v samo 

mediacijo. Prišli so po svojega otroka, ki je bil v podaljšanem bivanju in, ko so izvedeli, da je 

na mediaciji, so  želeli, da se mediacija zaključi. Kajti bili so mnenja, da njihov otrok 

takšnega načina reševanja konfliktov ne potrebuje. Verjetno niso bili niti dovolj poučeni o 

mediaciji in so stvar sprejeli kot nekaj negativnega. Brez razlage, kaj se je pravzaprav zgodilo, 

so zagovarjali svojega otroka in niso želeli, da še kdaj pride na mediacijo. Ta primer kaže na 

to, da je za uspešno mediiranje pomembna tudi podpora staršev. Zato je potrebno tudi njim 

predstavit mediacijo kot nekaj pozitivnega za njihovega otroka. 

Vsak dejavnik posebej je pomemben, da se mediacija lahko odvija tekoče in je na koncu tudi 

uspešna. Kajti ta način reševanja konfliktov mora biti pozitivna izkušnja za vse udeležence. 
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Domov morajo oditi z nasmehom in pozitivno naravnanostjo. 

 

4.4.5 Doživljanje konflikta skozi vrstniško mediacijo 

 

»Za izpeljavo svoje naloge ima mediator na voljo določene tehnike vodenja pogovora in 

postopka mediacije, ki naj bi jih usvojil v času svojega izobraževanja« (Simsa 2001, str. 17). 

Schrumpf, Crawford idr. (2010) navajajo komunikacijske pasti, ko vrstniški mediator, 

namesto, da bi spodbujal komunikacijo, komunikacijo prekine. Pomembno je, da mediator ne 

nudi nasvetov, ne obsoja, ne zasmehuje, ne kritizira, ne moti, ne prekinja ter ne govori o 

svojih izkušnjah. Zelo pomembna komunikacijska veščina je aktivno poslušanje, ki je trajajoč 

proces, sestavljen iz  prisotnosti, povzemanja in razjasnjevanja.  

Prisotnost pomeni predvsem uporabo neverbalne komunikacije, saj s tem udeležencem 

pokažemo, da slišimo, da nas zanima in da si želimo razumeti. Vključuje očesni stik, obrazno 

mimiko, kretnje in držo telesa. Poleg tega pa so vključeni tudi kratki besedni izrazi (npr. hm, 

aha, v redu itd.). seveda mora biti mediator, medtem, ko udeleženec govori, enako prisoten pri 

vsaki strani. 

Med povzemanjem delamo dve stvari: obnovimo dejstva, tako da ponovimo najpomembnejše 

točke, opredelimo interese in opustimo postranske informacije. Zrcalimo tudi čustva glede 

konflikta. Pri povzemanju je zelo pomembno, da prepoznamo tako čustva v situaciji kot tudi 

dejstva. 

Razjasnjevanje pomeni, da uporabimo odprta vprašanja ali izjave za pridobitev dodatnih 

informacij (npr.: Kako si se počutil/a, ko se je to zgodilo?, Bi želel/a kaj dodati?, Kaj misliš, 

da te zadržuje pri doseganju sporazuma o problemu? itd.) (Schrumpf, Crawford idr., 2010) 

Iz pogovora z učenkama, ki imata vlogo vrstniških mediatork, sem razbrala, da se zgoraj 

navedenim pastem uspešno izogibata. Pri samih tehnikah, ki jih uporabljata pri procesu 

mediacije sta poudarili predvsem aktivno poslušanje in nevtralnost. Tudi Tanja V. Dobnikar 

pravi, da je glavna naloga mediatorja »poslušanje, poslušanje, poslušanje«! 

Dodali sta še, da učence skušata pripraviti do točke, ko se postavijo v vlogo učenca, s katerim 

so v konfliktu. Udeležence spodbujata, da sami predlagajo in iščejo rešitev za spor.  

Mediatorka na OŠ Jožeta Moškriča med pripovedovanjem omeni: »Skušali sva ju pripraviti 

do tega, da se postavita tudi v vlogo druga druge, kako bi se počutili, če bi bili na mestu 

druge.«  
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Medtem, ko je mediatorka na OŠ n.h. Maksa Pečarja opisala zanimiv primer, ko je prišlo do 

spora med učenkama, ki se nista sporazumeli zaradi različnega maternega jezika. Ena izmed 

deklic je bila iz Makedonije. »Ker sem se z drugo punčko pogovarjala hrvaško, je dobila 

občutek, da ni prijetno, ko si med vrstniki in jih ne razumeš.« 

Včasih pride tudi do tega, da učenca, ki sta prišla na mediacijo, nočeta sodelovati. To sem 

izvedel od učenke na OŠ Jožeta Moškriča: »Na začetku nista želela sodelovati, samo smejala 

sta se in bila tiho.« V tem primeru imajo mediatorji težko nalogo. Pomembno je, da vztrajajo, 

ostanejo mirni ter učence s svojim zgledom spodbujajo h komunikaciji. 

 

»Mediatorjeva naloga je, da ustvari ustrezen okvir komunikacije med sprtima. Skrbi, da 

pogovor med mediantoma teče, da ga zna usmeriti, ustaviti, če je to potrebno ali pa 

spodbuditi, kadar pride do zastojev. Mediator lahko oziroma mora prevzeti vodenje pogovora 

in paziti, da se upoštevajo vsa pravila« (Verbnik Dobnikar, str. 17). 

Mediatorki sta opisali primer mediacije, ki jima je najbolj ostal v spominu. Mediacijo sta 

vodili počasi, umirjeno, udeležence pa sta spodbujali in usmerjali. Ostali sta nevtralni ter 

aktivno poslušali obe strani. V vseh opisanih primerih je bila mediacija uspešna.  

Iz vsakega primera se tako udeleženci, kot tudi mediatorja nekaj naučijo in pridobijo novo 

izkušnjo. 

 

5.0 SKLEP 

 

Bistvo vrstniške mediacije je, da medosebne konflikte razrešujejo učenci sami. Cohen (2012) 

pravi, da se odrasli pogosto srečujejo z zadregami, ko mediirajo v konfliktih z mladimi. Kajti 

učenci pogosto odrasle doživljajo, kot da jih hočejo pripraviti do tega, da nekaj naredijo. 

Med procesom vrstniške mediacije učenci sami prinesejo svoje edinstvene prednosti k 

mediaciji brez prisotnosti odrasle osebe.  

 

Med pisanjem diplomske naloge, je bilo zanimivo spoznavati, na kakšen način pravzaprav 

vrstniški mediatorji doživljajo razreševanje konfliktov s pomočjo mediacije. Še vedno so 

otroci in njihov svet še ni tako v kalupih kot pri odraslih. Njihovo razmišljanje, odzivanje, 

način komunikacije itd. je drugačno. Že v teoretičnem delu sem po Cohenu (2012) povzela 

prednosti, ki jih imajo učenci v vlogi vrstniških mediatorjev. Učenci razumejo svoje vrstnike, 

postopek naredijo letom primeren in opolnomočijo svoje vrstnike, ker nimajo nobene moči 

nad njimi, saj jim ne predstavljajo avtoritete. Kljub temu zahtevajo spoštovanje svojih 
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vrstnikov in normalizirajo postopek razreševanja konfliktov.  

Mediatorki sta med intervjujanjem opisali tri primere vrstniške mediacije. Preko pogovora 

sem izvedela, na kakšen način so se odzivali medianti.  

Lahko povzamem, da s pomočjo vrstniške mediacije učenci spoznajo, da so ravnali 

neprimerno. Do takšnega mišljenja pridejo preko pogovora, se opravičijo in jim je resnično 

žal. Sami poiščejo rešitev za nastali problem ter konflikt vidijo z drugega zornega kota. Na 

mediaciji sprejmejo dogovor, kako bodo ravnali v prihodnje, da do podobnih situacij ne bo 

prihajalo. V primeru, da bi dobili kazen od učitelja, niti ne bi toliko razmišljali o svojem 

ravnanju, bili bi morda celo užaljeni, saj imajo učenci o samem konfliktu svojo predstavo in 

se pogosto ne čutijo krive.  

 

Mediatorji med procesom vrstniške mediacije slišijo obe plati nekega konflikta. Pomembno 

je, da ves čas ostanejo nevtralni ter poslušajo oba udeleženca. Na ta način tudi mediatorji 

bolje razumejo določen konflikt in se ne postavijo na eno stran. V opisanih primerih sta 

mediatorki ravnali po načelih mediacije ter svojem občutku. Kajti vsega se tudi ne moremo 

naučiti. Zelo pomembne so izkušnje in naučena pravila. Toda po mojem mnenju mora imeti 

vrstniški mediator tudi nekoliko več posluha za sovrstnike, ki pridejo na mediacijo. Že učitelj 

športne vzgoje, ki je koordinator na OŠ Jožeta Moškriča, je rekel, da so mediatorji tisti učenci, 

ki se jim »svetijo učke«. Tudi ljudje, ki delajo z ljudmi s posebnimi potrebami morajo imeti v 

sebi nekaj več, nekaj, kar jim fakulteta ne more dati. Posluh in sočutje za sočloveka. 

 

Sogovornici sta mi vsaka posebej predstavili potek vrstniške mediacije pri določenem 

konfliktu. Skušali sta mi prikazati na kakšen način sta videli konflikt v vlogi vrstniških 

mediatork. Učenka iz OŠ Jožeta Moškriča je priznala, da bi v primeru, ko učenca nista želela 

sodelovati, najraje uporabila drugačne prijeme, kot so dovoljeni pri mediaciji, saj jo je vse 

skupaj močno jezilo. Vendar se je kljub vsemu trudila ostati mirna in vztrajala. Njen trud se je 

obrestoval, saj je bila mediacija uspešna. 

 

Vrstniška mediacija ima številne prednosti. To sta opazili tudi sogovornici, ki sta kot prednost 

vrstniške mediacije poudarili odsotnost kazni ter boljše razumevanje svojih sovrstnikov v 

primerjavi z odraslimi. Kajti mladi najbolje vedo kaj jim je pomembno in zakaj. 

Učenki sta poudarili, da sta kot vrstniški mediatorki pridobili bogate izkušnje, ki jima 

pomagajo v vsakdanjem življenju. Zaradi vloge, ki jo opravljata, se v življenju s konflikti 

spopadata bolj konstruktivno.  
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V literaturi zasledimo, da vrstniška mediacija zmanjšuje tako verbalno kot tudi fizično nasilje 

na šoli. Vrstniški mediatorki sta potrdili, da to velja tudi za njuni šoli, vendar le na razredni 

stopnji, kajti na predmetni stopnji vrstniška mediacija ni prisotna. Na OŠ n.h. Maksa Pečarja 

so mediacijo vpeljali tudi pri starejših učencih, vendar ni zaživela. Morda bi bilo dobro, da se 

vrstniški mediaciji nameni več pozornosti z raznimi predstavitvami, delavnicami, razrednimi 

urami itd. kjer so vključeni vsi učenci na šoli. 

 

Vrstniška mediacija sama po sebi ne more biti uspešna, če niso izpolnjeni določeni pogoji. 

Bila sem prijetno presenečena, ker sta učenki navedli zelo pomembne dejavnike, ki sta jih 

črpali iz svojih izkušenj. Izpostavili sta miren prostor brez motečih dejavnikov. Pomembna so 

jasna pravila, ki se jih morajo držati vsi udeleženci. Posebej sta poudarili pravilo, da 

udeleženci govorijo resnico. Mediatorji morajo biti med procesom mediacije mirni, sproščeni 

in pozitivno naravnani. Poleg tega je pomembno, da mediacija poteka počasi in po korakih. 

Ne smemo pa pozabiti na podporo ter naklonjenost staršev in učiteljev. 

 

Na šolah, kjer poteka program vrstniške mediacije, se lahko pojavijo tudi razne ovire. Učenki 

sta sicer povedali, da je na njihovi šoli vrstniška mediacija dobro utečena in se z večjimi 

ovirami ne srečujejo. Želeli bi si edino več podpore pri nekaterih učiteljih in starših. Zato je 

pomembno, da  program vrstniške mediacije  pozitivno predstavijo vsem zaposlenim na šoli 

in, da soglasno določijo termin, v katerem se izvaja mediacija. Kajti največji problem 

učiteljem predstavlja, odhod učencev na mediacijo, v času pouka oziroma v času podaljšanega 

bivanja. 

 

Poleg vseh prednosti, ki jih prinaša vrstniška mediacija, sem v tujih raziskavah (Jones, 2004) 

zasledila, da mediacija pozitivno vpliva tudi na učence s posebnimi potrebami. Čeprav je 

vrstniška mediacija pri nas še nekoliko v povojih, oziroma ni tako zelo razširjena po šolah, 

želimo zagotavljati čim boljše pogoje za delo z učenci s posebnimi potrebami. Zagotovo bi 

bilo smiselno v vrstniško mediacijo vključiti vse učence, ne glede na to, koliko imajo razvite 

socialne veščine. 

Kajti vrstniška mediacija ne prispeva zgolj k izboljšanju šolske klime, temveč pripomore tudi 

h kvalitetnejšemu življenju posameznika izven šolskih klopi. 
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7.0 PRILOGE 

 

7.1 Intervju z vrstniškim mediatorjem 

 

Oseba A: 

Koliko časa si že vrstniški mediator? 

Letos prvič. 

 

Zakaj si se odločil, da boš vrstniški mediator? 

V nižjih razredih smo se večkrat kaj skregali, predvsem je šlo za blažjo obliko konfliktov, ki se 

nam danes zdijo celo smešni. Učitelj športne vzgoje (koordinator) nam je že takrat rekel, da 

bomo šli na mediacijo. Sedaj, ko smo starejši, je nekaj učencev povabil, da postanemo 

vrstniški mediatorji. Najprej nam je predstavil zakaj pravzaprav gre in nas povabil na tabor. 

Doma sem razmišljala o učiteljevih besedah in se odločila, da se priključim mediatorjem na 

šoli. Saj se mi zdi, da, če drugim pomagam reševati spore, pripomorem k boljšim odnosom na 

šoli. 

 

Kako je potekalo izobraževanje za vrstniškega mediatorja? 

Najprej smo imeli izobraževanje na šoli. Tem uram smo rekli kar mediacije. Učence, ki bi 

lahko postali mediatorji, je izbral učitelj in nas povabil, da to postanemo. Kajti koordinator 

na naši šoli je učitelj športne vzgoje in nas pri urah precej dobro spozna. Nato pa smo se po 

večini udeležili še tabora, ki smo ga imeli ob morju in je trajal tri dni. Bilo je zanimivo, tam 

smo pridobili kar nekaj znanja. Vadili smo mediacije oziroma smo imeli kar igro vlog. Vsak 

izmed nas je bil mediator, udeleženec v sporu in gledalec. Vse to smo posneli in nato 

analizirali. Čeprav je bilo zaigrano, smo se kar vživeli in reagirali podobno kot v resničnem 

življenju. Dobili smo tudi liste, ki jih moramo izpolniti na vsaki mediaciji. Vse to smo se 

naučili na taboru. 

 

Koliko mediacij si že vodil? 

Samo eno. Nimamo nekega urnika mediacij ampak se le-te izvajajo po potrebi. Vso 

organizacijo vodi učitelj, ki tudi določi mediatorja. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kotnik Polona, diplomsko delo 

- 44 - 

 

Kaj od naštetega ti kot mediatorju nudi šola? 

a) organizirano izobraževanje za vrstniškega mediatorja  DA 

b) vrstniški mediatorji imamo podporo in spodbudo s strani ravnatelja, koordinatorja ter 

ostalih učiteljev  DA 

c) nagrado (npr. končni izlet, predstavo... organizirano za vrstniške mediatorje)  NE 

d) ustrezen prostor za nemoteno izvajanje vrstniške mediacije  DA 

e) opravičen izostanek od pouka v času mediacij  DA 

 

Kdaj in kje poteka vrstniška mediacija na vaši šoli? 

Odvisno. Lahko med poukom ali po pouku. Odvisno je od vrste spora. V primeru, da gre za 

resnejši spor, posredujemo hitreje, drugače se počaka na konec pouka in prostega mediatorja.  

 

Na koga se učenci obrnejo, ko želijo mediacijo? 

Na učitelje. Oziroma učitelji sami usmerijo učence na mediacijo. Učenci redko sami prosijo 

za mediacijo. Čeprav sama sem pa že bila v taki situaciji. Sprta sem bila s sošolko, kar se mi 

je zdelo brez potrebe, saj bova še kar nekaj časa sošolki. Zato sem prosila za mediacijo. In sva 

rešili spor. 

 

Katere vrste konfliktov rešujete z vrstniško mediacijo? 

Večinoma gre za blažje spore. Kajti mediacij se udeležujejo mlajši učenci.  

 

Ali mi lahko predstaviš konkreten primer, v katerem si imel vlogo vrstniškega 

mediatorja (kako je mediacija potekala, za kakšen konflikt je šlo, katere tehnike in 

načela si uporabil, ali je bila mediacija uspešna, kakšen je bil odnos učencev po 

mediaciji...)? 

 

Bili sta dve učenki iz nižjega razreda, skregali sta se zaradi svinčnika in lepila. Nobena izmed 

njiju ni več vedela za kaj sta se pravzaprav skregali. Dvajset minut smo potrebovali, da smo 

sploh ugotovili zakaj se je pravzaprav šlo pri tem sporu. Mediatorki sva ju spraševali kako sta 

se počutili v tej situaciji, skušali sva ju pripraviti do tega, da se postavita tudi v vlogo druga 

druge, kako bi se počutili, če bi bili na mestu druge. Želeli sva, da razmislita na kakšen način 

bi rešili spor, kaj bi izboljšali, da do tega ne bi več prišlo v prihodnje. Ko smo stvari razčistili, 

smo zapisali, kako bi udeleženki rešili spor. Mediacija je bila uspešna, spor sta rešili. 

V drugem primeru pa sta na mediacijo prišla fant in dekle. Do spora je prišlo zaradi 
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zmerjanja in uporabe grdih besed. Na začetku nista želela sodelovati, samo smejala sta se in 

bila tiho. Na vprašanja kako se počutita, so bili odgovori ves čas samo »vredu, vredu«. 

Mediatorki sva imeli težko delo. Sama sem se trudila, da ne bi postala nervozna, saj sta me s 

svojim obnašanjem razjezila. Vztrajali sva in dosegli, da sta drug za drugim ponavljala kako 

se počutita. Trajalo je kar dolgo časa, vendar sta pričela sodelovati. Priznala sta, da njuno 

ravnanje ni bilo pravilno. Drug drugemu sta se opravičila, dogovorila sta se, da bosta 

prijatelja. Strinjala sta se, da je takšno obnašanje nesmiselno. 

 

Kako nate gledajo (kot vrstniškega med.) sošolci oz. vrstniki? 

Nič posebnega. Večinoma sploh ne vedo, da imamo vlogo vrstniških mediatorjev. 

 

Kako se večinoma odzivajo učenci, ko pridejo na mediacijo? 

Različno. Nekateri lepo sodelujejo, so pripravljeni rešiti spor. Nekateri pa nočejo sodelovati 

oziroma jasno pokažejo svojo nezainterasiranost in želijo čim prej končati. 

 

Ali se ti zdi mediacija primeren način za reševanje sporov med učenci? Kakšne so prednosti 

vrstniške mediacije pred drugimi vzgojnimi ukrepi? 

Seveda. Predvsem vrstniška mediacija, saj starejši vedno drugače gledajo na spor kot mi 

mlajši. Vrstniki bolj razumemo zakaj je prišlo do spora in kako se učenci počutijo ob tem. 

Lažje se nam zaupajo, saj predvidevajo, da smo tudi sami že bili kdaj v podobni situaciji in to 

niti ne tako dolgo nazaj in ne gledamo na vse skupaj tako odraslo. Zato lažje rešujejo spore z 

nami. Nimajo strahu povedati po resnici, saj jih pri mediaciji ne doleti kazen. Dobro je, ker je 

to miren način reševanja sporov, saj med seboj ne smejo fizično obračunavati. Spori se pri nas 

vedno rešijo, včasih je potrebnih tudi več mediacij. Prav tako določen spor težko rešiš na 

hodniku, kjer je prisotnih veliko učencev in ni nekega miru zato se tudi težko skoncentriraš in 

trezno razmišljaš. Na mediaciji smo vsi sproščeni in v mirnem prostoru. 

 

Kaj se ti zdi, da si pridobil kot vrstniški mediator? 

Na mediacijah se srečujemo z različnimi vrstami konfliktov. Drugim skušamo pomagati rešiti 

njihove spore, s tem pa pridobimo izkušnje, ki nam lahko pomagajo, ko se skregamo tudi 

sami. Predvsem se v konfliktih, ki jih imam z drugimi skušam ustaviti, razmisliti in ne 

reagirati prehitro oziroma preveč burno. Pogosto se mi zgodi, da sem podoben konflikt 

pomagala rešiti drugim in na tak način pomagam tudi sebi in z osebo, s katero sem v sporu, 

hitreje in na bolj miren način rešim spor. 
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So ti znanja in izkušnje, ki si jih pridobil kot vrstniški mediator že pomagale pri 

reševanju konfliktov v vsakdanjem življenju? 

Seveda. Se mi zdi, da reagiram nekoliko bolj zrelo. 

 

Se ti zdi, da vrstniška mediacija zmanjšuje konflikte na šoli? 

Se mi zdi, da so učenci v bolj prijateljskih odnosih, tudi nasilja je manj. Na primer, ko sem 

imela na mediaciji dve deklici, ki sta bili sprti, sem ju videla čez teden dni in sta postali 

najboljši prijateljici. Brez mediacije dvomim, da bi bilo temu tako. 

 

Kaj se ti osebno zdi bistveno za uspešno mediiranje? 

Pomembno je, da imaš na voljo miren prostor. Prav tako je zelo pomembno, da smo 

mediatorji mirni, dobre volje in skušamo ustvariti sproščeno vzdušje, saj se le tako lahko 

sprostijo tudi učenci, ki so prišli na mediacijo. Ne smemo hiteti in prehitevati stvari. Za 

mediacijo si moramo vzeti dovolj časa, da vse poteka počasi in po korakih, saj časovno nismo 

omejeni. 

 

Obstajajo na vaši šoli kakšne ovire, s katerimi se srečujete pri izvajanju vrstniške 

mediacije? 

Na naši šoli poteka vse dokaj gladko. Vse organizira učitelj, tako, da se mediatorji ne 

obremenjujemo s tem. Vseeno pa so nekateri učitelji bolj naklonjeni mediaciji, drugi pa manj. 

Predvsem jim ni všeč, če gre učenec na mediacijo v času pouka. 

 

Oseba B: 

Koliko časa si že vrstniški mediator? 

Letos drugo leto. 

 

Zakaj si se odločil, da boš vrstniški mediator? 

Odzvala sem se na povabilo, potem, ko so nam predstavili vrstniško mediacijo. Se mi zdi prav, 

da pomagam drugim, če že imam te sposobnosti. Vsak namreč ne more biti vrstniški mediator. 

 

 

 

Kako je potekalo izobraževanje za vrstniškega mediatorja? 
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Socialni pedagoginji iz nabora nadarjenih učencev vsako leto povabita k sodelovanju tiste, ki 

izstopajo bolj na socialnem delu (npr. dobre vodstvene sposobnosti, čut za druge...). Vkolikor 

nam teh učencev primanjkuje, lahko s seboj na tabor pripeljejo še kakšnega prijatelja, saj 

mediacija pri nas vedno poteka v paru. Samo izobraževanje se je odvijalo na taboru, ki vsako 

leto poteka čez vikend. Razdeljeni smo bili v dve skupini. V eni so bili izkušeni mediatorji v 

drugi pa tisti, ki bi to šele radi postali. Učenci, ki se prvo leto srečujejo z mediacijo se najprej 

učijo kaj pravzaprav mediacija je in kakšna je vloga vrstniškega mediatorja. Učenci, ki so že 

vrstniški mediatorji pa nadgrajujejo svoje znanje in pripravljajo razne predstavitve. Vsako 

leto se namreč predstavimo na šolskem pomladnem sejmu, kjer imamo svojo stojnico in svojo 

maskoto z imenom Mirko. 

 

Koliko mediacij si že vodil? 

Veliko. Težko bi rekla, saj je vsak teden vsaj ena. Proti koncu šolskega leta jih je manj, saj se 

večina učencev drži tistega, kar smo se na mediaciji dogovorili. 

 

Kaj od naštetega ti kot mediatorju nudi šola? 

a) organizirano izobraževanje za vrstniškega mediatorja  DA 

b) vrstniški mediatorji imamo podporo in spodbudo s strani ravnatelja, koordinatorja ter 

ostalih učiteljev  DA 

c) nagrado (npr. končni izlet, predstavo... organizirano za vrstniške mediatorje)  Obljubljeno 

nam je že bilo, da bomo šli na sladoled. Drugače imamo različne igre, predstavljamo se na 

stojnici v času sejma, kar nam je v veselje. 

d) ustrezen prostor za nemoteno izvajanje vrstniške mediacije  DA 

e) opravičen izostanek od pouka v času mediacij  Mediacije ne potekajo med poukom. 

 

Kdaj in kje poteka vrstniška mediacija na vaši šoli? 

V času podaljšanega bivanja, ko je pedagoški mir. Takrat učenci delajo domačo nalogo. Za to 

imamo posebno sobo. Smo pa izvajali mediacije tudi že na šolskem igrišču. 

 

Na koga se učenci obrnejo, ko želijo mediacijo? 

Dostikrat učenci sami izrazijo željo in nas tudi sami poiščejo. Na naši šoli imamo namreč 

dežurne mediatorje, ki so na voljo enkrat na teden v času podaljšanega bivanja. Oblečeno 

imajo črno majico z napisom mediator. Sprehajamo se po razredih ali po igrišču. Se je že 

zgodilo, da so učenci želeli na mediacijo, da bi se izognili domači nalogi. 
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Na mediacijo jih napotijo tudi učitelji. 

 

Katere vrste konfliktov rešujete z vrstniško mediacijo? 

Večinoma vrstniško mediacijo uporabljamo zaradi žaljenja, zbadanja oziroma bolj blagih 

prepirov (npr. zaradi radirke, svinčnika itd.). Je pa prišlo tudi že do nasilja. Kajti mediacija je 

namenjena mlajšim učencem in sicer od prvega pa do šestega razreda. Smo jo imeli tudi že za 

starejše učence, vendar ni zanimanja. 

 

Ali mi lahko predstaviš konkreten primer, v katerem si imel vlogo vrstniškega 

mediatorja (kako je mediacija potekala, za kakšen konflikt je šlo, katere tehnike in 

načela si uporabil, ali je bila mediacija uspešna, kakšen je bil odnos učencev po 

mediaciji...)? 

Zunaj na igrišču je prišla do naju s sošolko, ki sva imeli tisti dan vlogo mediatork, učenka 2. 

razreda. Povedala nama je, da se njena sošolka ne želi pogovarjati z njo, ker ji enkrat ni dala 

žoge. Toda punčka, ki je prišla do naju je bila iz Makedonije in večino stvari niti ni razumela 

kar so se pogovarjali. Bila je v stiski, želela je domov. K sreči sama znam hrvaško in sem 

uspela komunicirati z njo. Povedala mi je, da pogreša mamo in, da ni želela nič slabega 

vendar sošolcev enostavno ne razume. Potem sem povabila še drugo punčko ter ji razložila 

situacijo. Na nek način sem bila tudi prevajalka. Pomagala sem jima, da sta se sporazumeli in 

ju pri tem usmerjala. Punčki iz Slovenije sem želela čimbolj jasno prikazati kako se počuti. 

Ker sem se z drugo učenko pogovarjala hrvaško, je dobila občutek, da ni prijetno, ko si med 

vrstniki in jih ne razumeš. Obljubila je, da bo bolj razumevajoča in tolerantna do punčke, ki 

ne prihaja iz Slovenije. Mediacija je bila uspešna, saj sem ju naslednji teden videla kako se 

skupaj žogata in smejita. 

 

Kako nate gledajo (kot vrstniškega med.) sošolci oz. vrstniki? 

Med sošolci so mnenja različna. Nekaterim se zdi to vredu, spet drugi govorijo, da je to »kar 

nekaj«. Medtem, ko mlajši nas imajo zelo radi, bi nam bili radi podobni.  

 

Kako se večinoma odzivajo učenci, ko pridejo na mediacijo? 

Večinoma sodelujejo. Saj se je udeležujejo učenci iz nižjih razedov in jo jemljejo resno. Tudi 

nas, mediatorje, spoštujejo. 
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Ali se ti zdi mediacija primeren način za reševanje sporov med učenci? Kakšne so 

prednosti vrstniške mediacije pred drugimi vzgojnimi ukrepi? 

Absolutno. Po mojem mnenju bi bilo dobro, da se mediacijo skuša približati tudi starejšim 

učencem. Učenci bolje razumemo vrstnike, nekako čutimo kaj pravzaprav doživljajo, ko se 

zapletejo v prepir, konflikt in jim skušamo pomagati na svoj način, drugače kakor odrasli. 

Prav tako je prednost, da vrstniška mediacija pomaga rešiti spor brez kazni. Učenci preko 

pogovora sami pridejo do tega, da so ga polomili, se zamislijo in čeprav ne dobijo na primer 

ukora, je vrstniška mediaicja bolj učinkovita kot razni vzgojni ukrepi. Kajti učenci začnejo 

razmišljati in nečesa, kar bi vodilo v prepir v prihodnje ne naredijo, ker bi se ob tem slabo 

počutili in ne zaradi strahu pred kaznijo. Tako to vidim jaz. 

 

Kaj se ti zdi, da si pridobil kot vrstniški mediator? 

Bolje znam prisluhniti človeku, ne sodim in ne obsojam, ne postavljam se na nobeno stran in 

skušam učenca razumeti, se postaviti v njegovo kožo.  

 

So ti znanja in izkušnje, ki si jih pridobil kot vrstniški mediator že pomagale pri 

reševanju konfliktov v vsakdanjem življenju? 

V situacijah, ko si sam vpleten je potrebno veliko samokontrole, če želiš ravnati prav. Pri 

manjših prepirih so mi izkušnje iz mediacij že dostikrat prišle prav, saj se poskušam umiriti, 

vendar vseeno reagiraš dosti drugače kot če si mediator. Mogoče sem bolj strpna. 

 

Se ti zdi, da vrstniška mediacija zmanjšuje konflikte na šoli? 

Med mlajšimi učenci ja. Nekateri učenci potrebujejo več mediacij, da je viden učinek, nekateri 

pa manj. Medtem, ko se pri starejših učencih opazi, da mediacija ni prisotna.  

 

Kaj se ti osebno zdi bistveno za uspešno mediiranje? 

Pomembna so jasna pravila, ki jim jih predstavimo na začetku. Udeleženci morajo sodelovati, 

mediatorja pa morata biti umirjena in mediacijo voditi po korakih. Pogosto se učenci ne 

držijo pravila, da ko en govori, drugi posluša. Pomembno je, da vsak pove svojo zgodbo. 

Tekom vsake mediacije moramo izpolnjevati obrazce, na katere zapisujemo zakaj je prišlo do 

prepira, kakšno rešitev smo poiskali ter vse kar je potrebno in pomembno. Pomembna 

dejavnika za uspešno mediacijo sta naklonjenost in podpora učiteljev in staršev, saj to čutimo 

tako mediatorji kot učenci in mediacije potekajo bolj gladko. Seveda pa je najpomembneje, da 

vsi učenci govorijo resnico.  
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Obstajajo na vaši šoli kakšne ovire, s katerimi se srečujete pri izvajanju vrstniške 

mediacije? 

Izpostavila bi nenaklonjenost nekaterih učiteljev. Ni jim namreč všeč, da učenci v času 

podaljšanega bivanja odidejo iz razreda na vrstniško mediacijo. Prav tako vem za primer, ko 

so se starši vpletli v samo mediacijo, saj so bili mnenja, da je njihov otrok ne potrebuje. 

 


