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Materiál vznik v rámci projektu Žij online, bezpečně!, který byl finančně podpořen Československou
obchodní bankou, a. s. Realizátorem aktivit projektu bylo Centrum inkluze o. p. s. Vydáno: Opava 2016
Projekt Žij online, bezpečně! byl zaměřen na podporu škol v opavském regionu při zavádění tzv. peer
(vrstevnických) programů v oblasti prevence rizikových jevů chování spojených s užíváním internetu a
online komunikací a na vytvoření a ověření metodiky práce s tzv. peer aktivisty.

1 ÚVOD
Předkládaná metodická příručka, která vznikla v rámci projektu Žij online, bezpečně!,
vznikla za účelem podpory pedagogů základních škol při zavádění peer (vrstevnických)
programů v oblasti prevence rizikových jevů chování. Cílem projektu Žij online, bezpečně!
bylo vytvořit a proškolit skupinu peer mediátorů, kteří by prostřednictvím peer mediace
pomáhali řešit konfliktní situace mezi spolužáky, mezi spolužáky a učiteli ve škole.
První kapitola pojednává o konfliktu obecně a způsobu reagování na konfliktní
situace. Zároveň se dozvíte něco o vývoji konfliktu, a jak reagovat v jednotlivých fázích.
Každá z fází vyžaduje jinou intervenci a současně vám pomůže rozhodnout se, zda situaci
řešit pomocí mediace nebo má zasáhnout autorita.
V druhé kapitole se dozvíte o mediaci a jejím využití, Popisuje roli mediátora, jeho
kompetence a zručnosti. Dále se dočtete o tom, jaké nástroje mediace používá v procesu
mediace a jakými principy se mediace řídí.
Třetí kapitola je věnovaná fázím mediačního setkání. Jsou zde podrobně rozepsané
jednotlivé fáze a způsoby intervence
Čtvrtá kapitola vám nabídne návod jak využít mediačních technik v akutní situaci.
Pátá a poslední kapitola je věnovaná využití mediace ve školním prostředí. Popisuje
rozsah využití peer mediace, její výhody, průběh zavedení do škol.
Na závěr každé z kapitol jsou uvedeny ukázky cvičení, které byly použity v rámci
výcviku peer mediátorů.
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2 KONFLIKT A JEHO ŘEŠENÍ
Obecně se konflikt dá popsat jako střet dvou nebo více rozporných sil, názorů nebo
motivů, které vyvolávají napětí a tendenci toto napětí redukovat (Řezáč, 1998). Pro potřeby
téhle metodiky můžeme definovat konflikt jako střet názorů na danou situaci dvou nebo více
osob. Konflikt se projevuje na úrovní emocionální, kognitivní i konativní.

2.1 Typologie konfliktu
Sociální hledisko:
─ Intrapersonální
─ Interpersonální
─ Uvnitř skupiny
─ Mezi skupinami
Psychologické hledisko:
─ Konflikt vztahů – skreslené vnímání druhého člověka, stereotypy, předsudky
─ Konflikt informací – nedostatek informací, desinformace, selektivní vnímání údajů
─ Konflikt zájmů – vnímání neslučitelných potřeb dvou osob v dané situaci
─ Konflikt hodnot – představy, myšlenky, zvyky o tom, jak by se měl člověk ve
společnosti v dané situaci chovat
─ Strukturální konflikt

2.2 Člověk v konfliktu obvykle reaguje následujícími dvěma
způsoby
Útěk:
─ Předstírání, že vše je o.k.
─ Záležitost zamlčíme
─ Pláčeme, máme pocit viny
─ Hrajeme roli „moudřejší ustoupí“
─ Hněv směřujeme k sobě
─ Stěžujeme si na druhého, pomlouváme
─ Smějeme se, jakoby se nic nestalo
─ Ustoupíme a tvrdíme, že vše je v pořádku
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Útok:
─ Udeříme druhého
─ Veřejně ho ponížíme
─ Vyhrožujeme mu, vydíráme ho
─ Zavoláme si posilu
─ Hněv směřujeme bez zábran na druhého
─ Nahlas mu nadáváme
─ Bereme vše smrtelně vážně
─ Za žádných okolností neustupujeme

2.3 V konfliktní situaci jsou typické projevy chování:
─ Sebestřednost: bránící se, nepřátelský, podezřívavý, uzavřený
─ Slabost: nevyrovnaný, zmatený, obávající se, rozhozený, nejistý
Reakce podporující konflikt – přímý útok, rozkaz, výčitka, obviňování, zesměšnění, ironie,
výhružky, ignorace, ostré odmítnutí
Co pomáhá – projevení zájmu o druhého, porozumění druhému, jasné vyjádření a popsání
svých zájmů, pocitů, potřeb, popsání bez hodnocení konkrétního chování druhého, které je
ubližující, návrhy řešení přijatelné pro obě strany
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Vývoj konfliktu
Chování stran

Možné způsoby řešení

Příznaky

napětí, strach, nejistota, hněv

uvědomění si, co se děje, čeho chci

konfliktu

přemýšlení o situaci

dosáhnout, jaké jsou mé potřeby, co

sevření v krku, bolesti břicha, mi na chování druhého překáží
zrychlený pulz
Otevření

jedna ze stran vysloví nahlas pojmenovat své pocity, zájmy,

konfliktu

svůj názor, kritiku, projeví své pojmenovat chování druhé osoby,
potřeby, požadavky, zájmy

které mi ubližuje, dávat návrhy
řešení přijatelné a srozumitelné i pro
druhou stranu

Polarizace

strany trvají na svých pozicích, nereagovat negativně na výhružky a
nechtějí ustoupit, začínají si obviňování, přeformulovat je na
vzájemně vyhrožovat, obviňovat věcný problém, pojmenovat zájmy
druhé strany, hledat řešení, které

se

uspokojí obě strany
Izolace

obě

strany

jsou

útočné, přivolání třetí strany, kterou obě

bezmocné, přestávají se sebou strany
mluvit

respektují,

nestranná,

je nezávislá,

pomáhá

vést

komunikaci, hledat řešení
Destrukce

fyzické ubližování, výhružky, důležitost autority třetí strany, která
zničení nebo odcizení majetku bude schopna zastavit destruktivní
druhého

Únava

chování

vyčerpanost z boje, záškoláctví, podpora
zhoršení prospěchu

psychická,

fyzická,

materiální, vytvoření podmínek,
které

zabrání

návratu

k destruktivnímu chování
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Cvičení 1:
Cílem je naučit se vzájemně si naslouchat, respektovat názor každého, dát si navzájem prostor
vyjádřit se.
Práce ve skupinách
─ Kde všude jste se potkali se sporem,
─ O jaký spor šlo,
─ Jak jednali aktéři sporu,
─ Čeho všeho si v průběhu sporu všimli,
─ Jak se spor řešil
Cvičení 2:
Cílem je naučit se poznat projevy chování v konfliktu, rozpoznat stadium konfliktu a
předpokládat jeho vývoj.
Úkoly:
a) Jaké chování vyvolávají následující výroky
b) Co prožívá osoba vyslovující daný výrok
c) Dle výroku určit, v jakém stádiu se konflikt nachází
d) V jakých situacích se můžou dané výroky vyslovovat
Výroky:
─ Už s tebou nebudu mluvit, nikdy mne neposloucháš!
─ Nepůjčím Ti už knížku, pokud mi nevrátíš tu, kterou jsem ti před půl rokem půjčil
─ Když mi to řekneš ještě jednou, něco ti udělám
─ Už tě nechci poslouchat!
─ Jsi divná, že posloucháš tuhle pěveckou skupinu
─ Proč to tak řešíš, vždyť se nic tak hrozného nestalo
─ Atd.
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3 MEDIACE
Slovo mediace je odvozeno od latinského slova medius, což znamená uprostřed,
prostřední. Proces mediace je veden mediátorem, člověkem stojícím uprostřed, který je
nestranný a nerozhoduje. Je to alternativní způsob řešení konfliktů, sporů, ve kterém znesvářené
strany za pomoci mediátora rozhodují o tom, jak chtějí svou situaci řešit. Mediace má své
principy, pravidla. Její využití je možné za jistých podmínek všude tam, kde dochází
k mezilidským vztahovým a komunikačním konfliktům. Cílem mediace je pak řešení sporu.
Obecně ale lze říci, že v první řadě jde o spokojenost stran sporu a dosažení konsenzu –
vzájemného souhlasu.
Mediace vede ke konstruktivnímu řešení konfliktu, v němž je dán prostor pro vyjádření
svých vlastních emocí, které ze začátku můžou bránit efektivnímu rozumovému nalézání řešení.
Je zaměřena na budoucnost. Vede k porozumění a respektu zájmů toho druhého. Dává
především stranám možnost nalézat své vlastní řešení situace, které by bylo trvalé. Mediace
pomáhá předcházet komunikačním šumům, vede k vyjasnění sdělených informací a
předcházení emocionálních zranění.
Cílem mediace může být zvládnutí konfliktní situace, pomoc pochopit stranám jejich
situaci a zájmy, podporovat spolupráci a zlepšit tak vzájemné vztahy. Obecně lze říci, že vede
k spokojenosti účastníků.

3.1 Schopnosti a zručnosti mediátora
─ Komunikační zručnosti
─ Schopnost zapamatovat si jak nejvíc informací, třídit je, analyzovat
─ Schopnost porozumět konfliktu
─ Umění definovat jasný cíl
─ Schopnost prosadit se
─ Schopnost naslouchat a klást otázky
─ Porozumění pro odlišnosti
─ Schopnost empatie
─ Sebereflexe, zpětná vazba
─ Chuť sdílet názory v komunitě vrstevníků a schopnost srovnávat je
─ Schopnost rozlišovat fakta od emocí
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3.2 Nástroje v mediaci
Mediace využívaná ve školním prostředí má svou strukturu. Mediátoři mají ve svých
rukou proces mediace, řešení jak pak věcí zúčastněných stran. Aby se mediátorům dařilo držet
strukturu mediace a dohlédli nad procesem, používají nástroje mediace, a to:
─ Otázky – otevřené, nebo otevřené. Kladením otázek se rozvíjí dialog mezi mediátorem a
klienty
─ Aktivní naslouchání – Aktivním nasloucháním dáváme najevo, že druhému nasloucháme,
klademe otevřené otázky. Techniky aktivního naslouchání jsou popsané v následující
tabulce
Výrok

Cíl

Jak toho dosáhnout

Povzbuzující

Projev zájmu o druhého,

Kladením otázek tipu:

povzbudit druhého, aby nám

„Co si o tom myslíš?“

sdělil více informací

„Jak to pokračovalo?“

Pomoc vysvětlit to, co se

Kladením otázek tipu:

stalo, pomoci vidět jiné

„Jak to probíhalo?“

hledisko problému.

„Kdy to probíhalo, jak

Objasňující

dlouho,…“
Parafrázování

Dát najevo, že nasloucháme,

Přeformulujeme hlavní

kontrola jestli správně

myšlenky, fakta svými slovy

rozumíme sdělenému výroku
Zrcadlení pocitů,

Projev porozumění pocitům,

Výroky tipu:

reflektující

které druhá osoba cítí,

„Vypadáš nazlobeně,

pomoc pojmenovat pocity,

smutně, …“ „Zdá se, že tě to

které druhá osoba cítí

hodně naštvalo, že se cítíš
provinile,…“

Oceňující

Uznání vážnost pocitů

„Je fajn, že máte zájem vaši

druhého, ocenit pozitivní

situaci řešit.“

chování druhého
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─ Přeformulování sdělení – sdělení výroku jinými slovy, které nejsou osobní, zraňující.
Jde o neutralizaci výroku.
─ Příklad: „Leze mi na nervy, jak se neustále na mně tlačí“ – „Potřebuješ svůj osobní
prostor pro svou práci v lavici?“
─ Komentáře – Mají motivující účel, směřují k aktivnímu řešení situace, ovlivňují
atmosféru mediace.
─ Neverbální komunikace
─ Shrnutí – Shrnutí sdělených informací. Pojmenování témat, které byly sdělené. Udělat
přehled sdělených informací.
─ Zápisky – Mediátoři si v průběhu jednání dělá poznámky, aby se mohl vrátit k sděleným
informací. Je to pomoc, aby mediátorům neunikly důležité informace, témata. Je možné
použít flip-chart, aby strany měli přehled témat, o kterých mluvili a mohli se následně
rozhodnout, jak dál.

3.3 Principy mediace
─ Dobrovolnost – První z principů mediace. Aby mediace byla efektivní a splnila svůj
účel, je důležité, aby strany chtěli řešit svou situaci prostřednictvím mediace raději než
prostřednictvím autority
─ Neutralita – Jde o postoj vůči procesu, mediátor nehodnotí názory, pocity ani
rozhodnutí stran, neprosazuje svůj názor ani možnosti řešení
─ Nestrannost – Mediátor dává stejný prostor oběma stranám, jde o vyváženost k oběma
stranám, nemá předsudky.
─ Diskrétnost nebo důvěrnost – Jde o vytvoření bezpečného prostředí pro vzájemnou
komunikaci, sdílení svých názorů a pocitů.
─ Přenechání zodpovědnosti za řešení situace stranám – Zúčastněné strany sami
rozhodují o tom, jak svou situaci řešit. Mediátor vede proces a o výsledku rozhodují
strany. Mediace tak dává prostor učení se zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
─ Spolupráce – V průběhu mediačního procesu dochází ke změně ze soupeření ke
spolupráci. Cílem mediace je tak vzájemná spolupráce a obě strany získávají. Dochází
ke změně ze situace „prohra x výhra“ na „výhra x výhra“.
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Cvičení na emoce:
Cíl: Schopnost rozpoznávat emoce a reagovat na ně – zrcadlení
Emoce: uražený, smutný, veselý, nazlobený, tvrdohlavý, ustrašený, šťastný
Úkoly:
a) Vymyslet příběh – situaci na danou emoci ze školního prostředí
b) Určit si ve dvojici toho, kdo danou emoci prožívá a toho, kdo na emoci reaguje
c) Jak jste se v dané roli cítili

Cvičení na rozlišování faktů od emocí:
Jsem Raweya. Je mi 15 a pocházím z Egyptu. Moji přátelé by mě popsali jako milou a
kamarádskou (teda doufám) a určitě jsem tvrdohlavá! Rodičům jsem od malička říkala, že
jednou půjdu do školy. V mnoha částech Egypta, zejména na venkově, kde je hodně práce na
polích a v domácnosti, se vzdělávání děvčat považuje za zbytečné. A já pocházím pávě
z venkova! Od děvčat se očekává, že se vdají, budou vzornými matkami a ženami v domácnosti.
Děvčata, kterým se podaří dostat se do školy a vzdělávat se, získávají více respektu a svobody.
Když jsem chodila do sdružené školy, musela jsem respektovat hodně pravidel, jako nesměla
jsem nosit kalhoty, chodit na procházky nebo cestovat městskou hromadní dopravou. Vždy
jsem snila o tom, že jednou se stanu doktorkou.
a) Pojmenovat emoce, které Raweya pociťovala, když příběh vyprávěla
b) Vyjmenovat informace, které Raweya sdělila.

Cvičení – pamatovat si jak nejvíc informací:
S kadeřníkem jsme se viděli po delší době. Pokaždé, když jsem k němu přišla upravit si vlasy,
tak ve dveřích mne přivítala kočka s příznačným jménem Chyba. Bylo to kočka víceméně
domácí. Téměř celý svůj život se pohybovala v bytě a pařil jí kompletně. U mé poslední
návštěvy jsem zaregistrovala, že je něco jinak, no nevěděla jsem co. Až mi kadeřník povyprávěl,
že Chybu již nemá. Musel ji dát na vesnici. Změnil práci a byl často pryč z domu. Stala se
chyba, kočce chyběla společnost. Vymýšlela různé kousky, které byly již pro obyvatelé bytu
9

neúnosné. Kadeřníkova kamarádka problém vyřešila. Navrhla, že vezme milou Chybu domů
na vesnici. Na první pohled by se mohlo zdát, že vesnice je místo pro kočku. Volný výběh
na zahradě kolem domu i po vesnici a k tomu bonus, moře myší. Co se ale nestalo. Milá Chyba
nebyla změnou nadšená. Stále vyžadovala domácí prostředí. Dokonce i domácí jídlo, po kterém
se jiná zvířata oblizovala, jí nechutnalo. Trvala na granulích. Přešel dlouhý čas, než se osmělila
jít ven. Po malých krocích … každý den začala více a více času trávit venku. Zatím se nedá říci,
že je změnou úplně nadšená, ale rozhodla se objevovat.
a) Pět dobrovolníků, jeden zůstává v místnosti, ostatní jdou za dveře.
b) Příběh přečteme prvnímu, ten si má zapamatovat jak nejvíc informací
c) To, co si zapamatoval, převypráví dalšímu, atd.

Cvičení na shrnutí a parafrázování:
a) Vytvoří se dvojice a ve dvojicích si vzájemně vypráví např. zážitek z prázdnin
b) Ten co naslouchá, procvičuje si techniky aktivního naslouchání – parafrázuje jednotlivá
sdělení – dává tak najevo, že správně rozumí sdělenému výroku.
c) Ten co naslouchá, shrne hlavní myšlenky příběhu.
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3.4 Fáze mediace
Kontaktování stran – každé mediační jednání předchází kontaktování mediátora. První
kontakt se může uskutečnit několika způsoby:
a) Jedna ze stran osloví mediátora – jednu ze stran trápí nějaká konkrétní situace, ve které
si neumí poradit, osloví mediátora
b) Mediátor osloví strany ve sporu – funguje v rámci neformálních vztahů, kdy mediátor
vstoupí přímo do sporu a vede rozhovor se stranami, bez toho, aby říkal, že jde o
mediaci.
c) Jedna ze stran osloví učitele a ten ji odporučí mediátorovi – mediátor pak následně
osloví stranu, která kontaktovala učitele. Tenhle způsob funguje na školách, kde učitelé
jsou obeznámení s řešením konfliktů prostřednictvím mediace
d) Učitel odporučí stranám mediaci – v situacích, kdy konflikt vymáhá zásah autority. Jde
o krajní způsob, jak dostat zúčastněné strany k mediaci. Na jedné straně to sice odporuje
principu dobrovolnosti, na straně druhé je to způsob, jak vyřešit situaci, kdy konflikt
stěžuje vyučování nebo obtěžuje okolí.
Úkol pro mediátora:
1. Vyslechnout obě strany, o čem je spor
2. Ověřit, jestli strany spor chtějí řešit a jestli se jedná o spor pro mediaci
3. Stručně vysvětlí oběma stranám, co můžou od mediace očekávat
4. Domluvit si místo a čas setkání

3.5 Úvod mediačního setkání
─ Mediátor vysvětlí stranám svou roli, své kompetence
─ Mediátor si ověří si dobrovolnost účasti stran na mediaci, respektive jejich rozhodnutí
řešit svou situaci bez autority. Vysvětlí, že nerozhoduje o tom, kdo je vinný, ani o tom,
na čem se mají dohodnout. Kdyby strany projevili zájem o to, aby v jejich situaci
rozhodla autorita, mediátor jim doporučí oslovit učitele.
─ Mediátor ujasní základní pravidla komunikace, a to: mluví jenom jeden, na začátku
strany mluví k mediátorovi, což pomáhá udržet komunikaci na konstruktivní úrovni,
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mediátor má právo zastavit mediaci v případě, že dojde k psychickému nebo fyzickému
ubližování
─ Strany mluví pravdu
─ Důvěrnost – to, co se odehrává u mediace, je důvěrné. Mediátor ani strany nikomu
nesdělují informace, které byly sděleny u mediace, pokud se nedomluví jinak
─ Mediátor spolu s účastníky mediace se domluví na časovém limitu mediace. Standardně
mediace trvá 30 minut
─ Možnost odděleného jednání – mediátor vysvětlí, že v průběhu jednání může nastat
situace, kdy zvolí možnost odděleného jednání
─ Mediátor se ujistí, že strany souhlasí se stanovenými pravidly

3.6 Rekonstrukce sporu
V této fáze mediace mediátor využívá zručnosti aktivního naslouchání.
─ Ověřuje, zda správně rozumí sděleným informacím
─ Pojmenovává důležitá fakta sporu
─ Pojmenovává a reaguje na pozitivní i negativní emoce spojené s konfliktem
─ Zjišťuje zájmy stran a pojmenovává je v pozičních výrocích. Zájem přeformuluje do
neutrálního jazyka
─ Sleduje průběh rozhovoru, aby žádná ze stran nenapadala tu druhou, aby byly
dodržované pravidla komunikace
─ Mediátor používá nástroje mediace (viz výše)

3.7 Definování sporu
V průběhu této fáze mediátor pojmenovává základní body sporu, definuje, to, co strany spojuje
a co rozděluje. Důležitou součástí je pomoc stranám pojmenovat jejich potřeby, zájmy a pocity.
Aby řešení sporu bylo konstruktivní, mediátor se snaží přeorientovat strany z toho, co bylo, na
to, co bude a co jim může pomoci toho dosáhnout. Nakonec mediátor definuje body k řešení,
domluví se, v jakém pořadí budou jednotlivé body řešit
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3.8 Tvorba možností řešení konfliktu
─ Strany dávají návrhy řešení bez hodnocení
─ Strany rozebírají každou navrhovanou variantu řešení sporu
─ Úkolem mediátora je podpořit strany, aby dávali návrhy, aby návrhy byly konkrétní,
ověřovat, zda s návrhem souhlasí obě strany, dohlédnout na to, aby se dotkli všech
problémů ve sporných bodech.

3.9 Sepsání dohody
─ Samostatně zaznamenávat jednotlivé body dohody
─ Nepodmiňovat přísliby za jiné přísliby
─ Konkrétně zapsat jednotlivé úkoly, které strany sporu mají vykonat
─ Dohoda musí obsahovat všechny důležité informace: jména, datum, místo, činnosti,
úkoly
─ Dohoda musí splňovat kritéria: splnitelná, měřitelná
─ Do dohody zakomponovat alternativní řešení
─ Dohodu dát přečíst a podepsat
Na závěr nabídnout stranám možnost potkat se v případě potřeby znovu.
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Cvičení – Změna stížností na zájmy, na neutrální výroky
─

Doplnit zájmy a neutrální výroky

Stížnost

Zájem

Neutrální výrok

Když si chci číst, má nahlas Chce mít pokoj

To, co ti říká, ti nepřipadá

puštěnou televizi

vtipné

Roztahuje se na lavici
Ve škole si povídáš jenom s
ní
V písemce jsem měl všechno
jak ona a já jsem dostal trojku
Pořád mne otravuje blbými
poznámkami
Nikdy nesplní, co slíbil
Pořád chodíš pozdě, jak ti
mám věřit
Nedívej se na mne, tak divně
Každou chvíli mluvíš něco
jiné, jak mám vědět, co
vlastně chceš
Bere si mé věci a ani se
nezeptá, jestli může
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3.10 Mediační intervence v akutní situaci
1. Úvod
─ Zastavit bitku, hádku – vstoupit mezi spořící se strany, oddělit je od sebe
─ Zeptat se, jestli strany chtějí svou situaci řešit, jestli ano, říct jim, že jim můžete pomoci
─ Najít si klidné místo na rozhovor
─ Vysvětlit pravidla a získat souhlas: Chceme náš spor řešit, nenadáváme si a
neobviňujeme se, neskáčeme si do řeči, budeme mluvit pravdu
2. Naslouchání
─ Zeptat se jedné ze stran, co stalo, jak se cítí
─ Pomoct formulovat průběh konfliktu
─ Používat techniky aktivního naslouchání
─ Vyzvat k vyjádření druhou stranu, stejně jak prvou
3. Řešení
─ Zeptat se stran co navrhují, aby se jejich konflikt vyřešil
─ Zeptat se stran, co by měli do budoucna dělat jinak, když se mezi nimi nastane konfliktní
situace
─ Domluvit návrhy řešení, které by byly pro obě strany přijatelné
─ Když nelze dojít k přijatelnému řešení, zjistit, co jim pomůže získat příměří a domluvit
si standardní mediaci
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4 MEDIACE VE ŠKOLE aneb peer mediace
Peer mediace je mediace vykonávaná ve školním prostředí prostřednictvím vrstevnických
mediátorů. Je to prostředek řešení konfliktu mezi spolužáky vlastními silami bez
disciplinárního řízení. Výzkumy prováděné na zahraničních školách, kde aplikují nástroj
vrstevnické mediace při řešení konfliktů, ukázaly, že mediace je účinný nástroj na:
─ Zvládání konfliktních situací
─ Rozvoj pozitivních vztahů mezi vrstevníky
─ Rozvoj sociálních dovedností a podpory prosociálního chování dětí
─ Výuku sociálních dovedností u dětí s výukovými obtížemi
Peer mediace se ukázala jako efektivní nástroj při řešení slovního tělesného napadání.
Pomáhá předcházet jakékoliv formě násilí. Obecně zavedení peer mediace do škol předchází
výběr a následný výcvik vrstevnických mediátorů. Mediaci ve školním prostředí můžeme
definovat jako schopnost vnímat, pochopit a reagovat na konflikt. Zavedení mediace do škol
předpokládá vytvoření kultury mediačního prostředí, definování rizikových skupin,
nejčastějších konfliktních situací, společných cílů a aktivit.
Zavedení mediace do škol přináší řadu výhod, mezi jiným učí:
─ Vzájemné toleranci
─ Trpělivosti
─ Empatie a porozumění emocím
─ Kritickému myšlení
─ Samostatnosti
─ Odpovědnosti
─ Zdravé komunikaci a aktivnímu naslouchání
─ Vzájemnému respektu a úctě
─ Důvěře
Ze zkušeností škol, ve kterých mediace probíhá, vyplývá, že vrstevnická mediace vede ke
vzájemné spolupráci, šetří čas učitele, zlepšuje vztahy a vytváří atmosféru důvěry.
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Ve srovnání se standardní mediací má vrstevnická mediace jisté odlišnosti a to zejména:
─ Je méně strukturovaná
─ Vrstevnický mediátor má být flexibilní – tzn., reaguje vždy na vzniklou situaci
v průběhu vyučovací hodiny nebo přestávky
─ Je více neformální – reakce účastníků jsou spontánní
─ Počítá s otevřeností
─ Ve větší míře pracuje s nestálými emocemi

4.1 Specifika peer mediace
─ neformálnost, výchovný charakter, podpora netradičních, tvůrčích řešení konfliktů, menší
zátěž pro učitelé v souvislosti řešení sporů ve třídách.
Dřív, než se peer mediace do školy zavede, je nutné především informovat všechny, kdo
školu navštěvují o tom, že do školy bude zaveden tento program. Nedílnou součástí zavedení
programu je informování především učitelského sboru. Hlavně proto, že když pedagog bude
svědkem sporu mezi žáky, nemusí zasahovat z pozice autority, ale může žákům doporučit
řešení konfliktu prostřednictvím peer mediace. Efektivitu programu podpoří, když alespoň část
učitelského sboru absolvuje výcvik v mediaci podobný tomu, který absolvují žáci. Zároveň se
ukázalo jako důležité informovat rovněž rodiče žáků o tom, že na škole probíhá program řešení
konfliktů prostřednictvím vrstevnické mediace.

4.2 Výběr mediátorů
Výběr žáků se řídí jistými kritérii: dobrovolnost, věk, pohlaví, třídní zastoupení. Čím
více je skupina budoucích peer mediátorů různorodá, tím víc se dá předpokládat vyšší efektivita
výcviku a následné realizace programu ve škole. Podmínkami výběru můžou být sociální
zručnosti žáků, jako: schopnost aktivního naslouchání, empatická vnímavost, smysl pro humor,
schopnost klást správné otázky ve správnou chvíli. Výběr může cílený nebo jako samovýběr
žáků, kdy se přihlášení žáci (max. 25 – 30) potkají a domlouvají se na kritériích, které by měl
budoucí mediátor splňovat. Každá z možností má své výhody a nevýhody. Cílený výběr je
jednodušší na organizaci, samovýběr zas dává prostor i pro tzv. outsidery, kteří by
prostřednictvím cíleného výběru vybráni nebyli.
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4.3 Výcvik mediátorů
Výcvik standardně trvá 40 hodin. S praxe vyplývá, že se dá realizovat buď ve škole,
nebo mimo školu. V průběhu výcviku žáci získají vědomosti v oblasti konfliktu a mediace. Na
základě praktických cvičení získávají konkrétní zručnosti při řešení konfliktů.
Nejdůležitější zručnosti vrstevnických mediátorů:
1. Schopnost aktivního naslouchání oběma stranám
2. Hledání důležitých faktů
3. Identifikace sporných bodů
4. Přeformulování sporných bodů prostřednictvím sporných stran na řešení
5. Usnadnění vzájemné dohody

4.4 Cíle výcviku
Cílem výcviku je umožnit účastníkům výcviku rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál
klíčových zdrojů, tj. vlastností, motivů, názorů, znalostí a dovedností, a naučit je využívat tyto
zdroje k dosahování efektivního výkonu v roli mediátora s důrazem na rozvoj měkkých
schopností a kompetencí; seznámit je s tím, co je to mediace, o jaký proces se jedná a čím je
charakterizován; zážitkovou formou je nechat vyzkoušet si v modelových situacích roli
mediátora a zažít proces, při kterém se účastník mediace stane tvořitelem dohody.
Cílem výcviku je rovněž umožnit účastníkům rozvinout schopnosti řešit konflikty pro
ně přiměřeným a jim srozumitelných způsobem. Naučit účastníky vnímat, pochopit a reagovat
na konflikt ve třídě pomocí třetí nezávislé osoby – mediátora. Seznámit je s tím, co je to
mediace, o jaký proces se jedná a čím je charakterizován; zážitkovou formou je nechat
vyzkoušet si v modelových situacích roli mediátora a zažít proces, při kterém se účastník
mediace stane tvořitelem dohody.
Výcvik nabízí možnosti využití zručností mediátora na různých rovinách – zmírňování
napětí ve třídě, individuální rozhovory se spolužáky, zastání se spolužáka před jiným
spolužákem, posilování odvahy submisivních spolužáků k vyjádření svého názoru, tlumení
prosazování pouze jednoho názoru ve třídě, konzultace peer mediátora s učiteli, přímá účast ne
řešení sporů prostřednictvím mediace
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4.5 Realizace mediace ve škole
Po zavedení mediace do školy je dobré, aby zároveň vznikl klub mediátorů, kteří by se
pravidelně scházeli a předávali si své zkušenosti z realizace mediace. Z kruhu učitelů a
mediátorů se vybere koordinátor učitel a koordinátor žák, kteří budou předávat informace
ostatním učitelům a mediátorům. Je dobré, když škola dá k dispozici jednu místnost, kde by se
realizovali mediační setkání a setkání mediátorů. Dále by bylo dobré dát mediátorům
k dispozici jednu uzamykatelnou skřínku, ve které by byl uložen sešit mediací, do kterého by
mediátoři zaznamenávali mediace: datum, čas, jména, probíraná témata, a rovněž by se do ní
ukládaly mediační smlouvy, popř. dohody.
Setkání mediátorů se může uskutečňovat za přítomnosti supervizora, kdy můžou probrat
mediační kauzy, které byly komplikované, nebo se v nich vyskytly nějaké nejasnosti. Nebo
můžou posloužit jako ujištění se o efektivitě činnosti mediace vůbec.

4.6 Vhodné případy pro mediaci
Následující kritéria můžou pomoci rozhodnout se, zda situaci řešit mediací nebo ne.
1. Strany mají podíl na vznik a řešení vzniklé situace
2. Obě strany mají pocit zodpovědnosti za vznik a řešení konfliktu
3. Obě strany souhlasí s účasti na mediaci
4. Strany jsou schopné spolu mluvit alespoň na minimální úrovni
5. Strany mají zájem řešit svou situaci, jsou schopné vzájemně si naslouchat a hledat zájmy
druhého

4.7 Situace nevhodné pro mediaci


Když účastnici zřetelně zneužívají návykové látky jako alkohol nebo drogy



Když zúčastněné strany nejsou schopny brát do úvahy zájmy toho druhého, nedaří se
vést produktivní komunikaci



Když jedna ze stran má vážné psychologické problémy, jako deprese, neutichající pláč,
stres ze situace,…



Když jedna ze stran si přeje, aby rozhodnutí učinila autorita
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Když jedna ze stran překročila zákon



Když mediátor má etické či morální zábrany, předsudky vůči jedné ze stran nebo
předmětu sporu – změnit mediátora



Když se jedná o dlouhodobou a pokročilou šikanu
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5 ZÁVĚR
Náš záměr zavést mediační peer programy do škol na Severní Moravě vychází
z pozitivní zkušenosti škol, kde peer mediace zavedli. Ukázalo, se, že ve školách, kde se peer
mediace realizuje a funguje, se snižují rizika nevhodného chování mezi spolužáky.
Samozřejmě, aby bylo vůbec možné peer mediaci na škole zavést je nevyhnutná připravenost a
otevřenost učitelského kolektivu pro partnerský přístup řešení konfliktů.
Téma partnerského přístupu ve školách by si asi zasloužilo zvláštní kapitolu nebo
dokonce knihu. Zavedením peer programů do škol věříme, že můžou pomoci na cestě
k zavedení a zlepšení partnerských vztahů mezi spolužáky a učiteli. Což může nabídnout
zkušenost důvěry žákům a učitelům. Od důvěry v schopnosti začíná cesta k mediaci. Mediace
otevírá cestu nalézání schopností v nás řešit mezilidské konflikty. Řešení nabídnuté z pozice
autority dá sice možnost rychlého vyřešení sporu nebo konfliktu, ale nedá prostor pro osobní
růst a osobní zodpovědnost za řešení. Naproti tomu mediace předpokládá svobodné rozhodnutí
pro převzetí zodpovědnosti za vzniklou situaci a nalézání řešení schůdné pro všechny
zúčastněné strany. Dává možnost pro naslouchání si, empatii a toleranci.
Věříme, že se necháte inspirovat inovativními a efektivními přístupy v řešení konfliktů, mezi
které mediace rozhodně patří.
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