*íť'R
'#+{ť

Warszawa, 0ó marca 20l8 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Mctrek Michctlak
LEw.422.2.2018.KD

Państwo

MaľszałkowĺeWoj

ew

wszyscy

I

ődztw

t

Ĺe

szkoła jest dla dziecka waŻnym miejscem, w któľym zdobywa nie tylko wiedzę, ale

teŻ ksaałtuje kompetencje społeczne, w tym umiejętności właściwegorozwiązywania
konfliktów, ilP' W drodze mediacji' Interwencje podejmowane przęz Rzecznika Praw Dziecka
jednoznacznie wskazują, Że ta metoda rozwiązywania konfliktów jest wykoľzystywana
w jednostkach systemu oświatyw niedostatecznym stopniu. W mojej ocenie znakomitą

fo.-ą

popularyzacji međiacjibyłoby jej upowszechnienie poprzez działalnośćprowadzonychprzez
Zar ządy Woj ewództw o śľodków Do skonaleni a Nauc zy

cieli.

Dlatego na Państwa ręce przekazuję propozycję Standaľdów mediacji rówieśniczej

i

szkoĺnej w szkołach i innych placówkach oświatowycł.Dokument ten jest efektem prac

inteľdyscyplinarnego Zespołu ds. opracowanicl stąndardów mediacji szkolnej

i

mediacji

rówieśniczej, powołanęgo ptzez Rzecznika Pľaw Dziecka. W pľacach Zespołu brali udział
teoretycy

i

pľaktycy mediacji

-

pedagodzy, psycholodzy, mediatorzy

zawodów prawniczych. Celem

tych

dziaŁań

i

pľzedstawiciele

było opľacowanie jednolitych

zasad

wprowadzania oraz prowadzenia mediacji ľówieśniczej i szkolnej w placówkach oświatolvych

dla zapewnienia pełniejszej ochľony praw dziecka oraz zagwarantowanie pľawidłowości
i wysokiej jakości pľocedury mediacyjnej.

Mediacja, jako konstruktywna metoda rozwiązywania sporów, wzbogaca stosowane

metody wychowawcze oÍaz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów.
Pozwala okĺeślićkwestie Sporne' pokonać bariery komunikacyjne, opracować propozycje
r

ozwiązan i zawt zeć, satysfakcj onuj

ąc e

obie stľony sporu porozumienie.

Siłą mediacji jest rozmowa skonfliktowanych stľon o tym co dzięlli, a następnie
wspólne poszukiwanie rozwiązania

i

przyjęcie odpowiedzialności za wypľacowane

porozumienie, w tym jego realizację. Mediacja sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami,

ich

rodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek. Kreuje pozýywny
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wewnętrzny i ZewnętľZny wizerunek szkoły. Mediacja moŻe stać się metodą przeciwdziaŁania

z

przemocy rówieśniczej. Zgodnie Z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzieląnia

i

i

dnia

organizacji pomocy psychologicznej

pedagogicznej w ptłbĺicznychprzedszkolach, szkołąch i placóu,kach (Dz.ĺJ. z 2013 t'

poz. 532) oÍaz Íozporządzeniem Ministľa Edukacji Naľodowej z dnia 9 sierpnia 2017

w sprawie zasąd

organizacji

i

udzielanią pomocy psychologiczno-pedagogicznej

y, publicznych przedszkolach, szkołach i placóu,kach

stanowi waŻne

i

r.

(Dz'IJ. z2017 Í. poz. l59l), mediacja

w

skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pracy

zuczniami. Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakonczyć, spóľ, bez potrzeby
sięgania do innych pľawnych środków interwencji , w szczegőlności drogi sądowej.

Mediacja ma jednak SZanSę funkcjonować tylko wtedy, gdy jest Znana i akceptowana

pÍzez społecznoŚć szkoły. Standardy mają na celu propagowanie idei spľawiedliwości
naprawczej orazmogą stanowii pomoc w nauce rozwiązywania sporów.Przyb|iŻają dzieciom

oraz całej społecznościszkolnej tematykę instytucji mediacji, wskazują na rolę, jaką pełni
mediacja w rozwiązywaniu sporów, w szczegő|ności sporów rówieśniczych.

Rzecznik Praw Dziecka rekomenduje wpľowadzenie mediacji do szkół i innych
placówek oświatowychzgodnie

z

zaproponowanymi Standardąmi.-V{yraŻa takŻe nadzieję,

Że dzięki temu dokumentowi nauczyciele

i

i

pedagodzy, na co dzień pracujący

z

dzieć,mi

dostľzegaj ący potrzebę działan służących kształtowaniu umiejętności społecznych,

w tym

rozwiązywania konfliktów, uzyskają praktyczne wspaľcie w swoich działaniach.
Wobec povlryŻszego, działając na podstawie aľt. 10a i art.

2000 ľ' o Rzeczniku Praw Dziecką (Dz.U'

o

1

z 2017 r. poz. 922),

l

ustawy z dnia 6 stycznia
zwracam się do Państwa

upowszechnienie Stąndaľdów mediacji rówieśniczej i szkolnej

p l ac ów ka

c

w szkołach i

innych

h o świ at owycł w ośrodkach Doskonalenia Zawodowe go Nauczycieli
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Zalącznikz
Standardy mediacji rówieśniczej i szkoĺnej w szkołach i innych placówkach oświatowych
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