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Drogi Czytelniku! 
Obecny numer naszego kwartalnika poświęcamy tematyce mediacji. Metodzie tyle skutecznej co niepowszechnej. Jest bowiem 
sposobem rozwiązywania konfliktu pomiędzy stronami, stosowanym przez te strony, przy wparciu osoby trzeciej – mediatora. 
Mediator nie jest arbitrem, nie rozstrzyga, nie wskazuje racji, nie staje po którejś ze stron. Jego rolą jest wpieranie obu stron  
w samodzielnym znalezieniu rozwiązania zaistniałego konfliktu lub niepewności. Mediacja, jako sposób przywracania ładu  
w stosunkach pomiędzy stronami znalazła uznanie w systemach rozwiązywania konfliktów. Trafiła do regulacji prawnych w zakresie 
konfliktów cywilnych, biznesowych rodzinnych, w zakresie konfliktów wynikających z czynów karalnych, popełnianych zarówno 
przez dorosłych jak i nieletnich. Toruje sobie drogę w konfliktach rówieśniczych, głownie szkolnych. Mediacja wymaga kultury 
dążenia do współpracy i rezygnacji z konfrontacji ukierunkowanych na zniszczenie przeciwnika. Jest zatem procesem trudnym. 
Dlatego też postanowiliśmy przybliżyć tę tematykę naszym czytelnikom. 
Zapraszamy do lektury. 
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Konflikt jest sprzecznością interesów, poglądów. Konflikt to niezgodność, spór, zatarg, kolizja. Konflikt jest także interakcją 

ludzi zależnych, którzy mają niezgodne cele i uważają siebie za przeszkodę w osiągnięciu celu.
1
 Konflikt jest pojmowany także, jako 

przedłużająca się niezgoda pomiędzy stronami
2
. Jest nieunikniony a nawet konieczny dla właściwego funkcjonowania grupy/ 

organizacji/ zbiorowości. w tym podejściu stosowane są metody oparte na świadomym/ racjonalnym wyborze optymalnej 
odpowiedzi w danej sytuacji, przy czym odpowiedzią taką może być ucieczka lub agresja, jeśli została uznana za optymalną, choć 
najefektywniejszą a przede wszystkim gwarantującą poszanowanie godności i odrębności podmiotów uczestniczących w konflikcie 
jest odpowiedź asertywna. Można tu zaliczyć metody ukierunkowane na poszukiwanie wspólnego rozwiązania poprzez współpracę 
a co najmniej dążenie do kompromisu. Takie dążenia wynikają z neuronalnego układu motywacji, ukierunkowanego na zaspokajanie 
potrzeby uznania społecznego (akceptacji) i pragnienie sprawiedliwości oraz na dążenie do współpracy

3
 

W przypadku, gdy stronom trudno opanować emocje i zrezygnować ze stanowisk, negocjacje mogą toczyć się z udziałem 
osoby trzeciej – mediatora. Osoba mediatora jest kluczowa w pomaganiu stronom pokonania negatywnej inklinacji na rzecz 
współpracy w dochodzeniu do porozumienia. Stąd wymaga się od mediatora wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia 
mediacji, doświadczenia życiowego (mediator wpisany na listę stałych mediatorów powinien ukończyć 26 lat życia), znajomości 
języka stron (w przypadku mediacji prowadzonych w Polsce – języka polskiego), uczciwości badanej poprzez brak prawomocnego 
skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4
 Stąd też mediator powinien kierować się i kierować 

procesem mediacji wg następujących zasad
5
:  

 dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, bez presji czy nacisku odnośnie 
udziału w mediacji,  

 bezstronność – strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,  

 poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,  

 neutralność - mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane 
przez same strony,  

 akceptowalność - strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia, mogą też 
uzgodnić reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać. 

Mediacja stanowi odbicie nowych koncepcji stosunków społecznych, służy godności człowieka. Dlatego musi być 
dobrowolna. Nie może być alternatywą dla procesu ani ograniczać sądów w ich roli. Załatwianie konfliktu w drodze mediacji jest 
postrzegane jako „sprawiedliwość terapeutyczna”. Sprawiedliwość państwowa to sprawiedliwość narzucona odgórnie, 
hierarchiczna, karząca. Sprawiedliwość społeczna to sprawiedliwość negocjowana, naprawcza. Jest to filozofia dająca szanse na  
wprowadzenie tych wartości, które czynią ludzi wielkimi. Prawdziwa sprawiedliwość opiera się na przeproszeniu, współczuciu, 
uzdrowieniu, litości, pojednaniu, wybaczeniu, a dopiero tam, gdzie to konieczne, na sankcjach.

6
 

Istotę negocjacji z udziałem mediatora przedstawiłem poniżej 

 
Źródło: Opracowania własne.  
 
Mediacja, jako metoda efektywnego, m.in. pod względem czasu i kosztów, osiągania ugód w sprawach cywilnych i handlowych, 
które mogą zostać dobrze dostosowane do potrzeb stron, znalazła uznanie w Unii Europejskiej

7
 oraz w Polsce

8
. W trakcie 

postępowania mediacyjnego, mediator zachęca strony do nawiązania dialogu oraz unikania konfrontacji i szukania porozumienia.
9
 

                                                           
1 Jurkowski R. (2004), Komunikowanie się zarys wykładu, OW WSM SIG, s. 130 
2
 http://sjp.pwn.pl/szukaj/konflikt.html z dnia 12.06.2016 

3 Bauer J. (2015), Granica bólu, o źródłach agresji i przemocy, Dobra Literatura, s. 30 i n. 
4 Art. 157a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Dz. U. z 2015, poz. 133 
5 Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze ? Mediacja i sądownictwo polubowne, Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, POKL 2007-2013, Warszawa 2010, s. 15 
6
 Romer M.T. (2005), Ugoda w postępowaniu procesowym i pojednawczym, MOP, nr 11 

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC z 21.5.2008 r 
8 M.in. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego, tj. Dz. U. z 2014 poz. 101, powoływana dalej jako KPC 
9 Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze ? Mediacja i sądownictwo polubowne, Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, POKL 2007-2013, Warszawa 2010, s. 10 

Ryszard Jurkowski 
Prawnik, ekonomista, pedagog. Mediator, trener, coach. Prowadzi ośrodek doskonalenia nauczycieli oraz placówkę kształcenia 
ustawicznego w Gdyni. 
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Mediacja to szczególne spotkanie spierających się stron w obecności mediatora. Najważniejszym celem jest 
wypracowanie porozumienia korzystnego dla rozwiązania konfliktu (za Moore 2009, Nordhelle 2012). Mediacje kierują się zasadami, 
określonymi w Europejskim Kodeksie Postępowania Mediacyjnego. W Polsce funkcjonuje Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich, 
opracowany w maju 2008 r., który jest ściśle powiązany ze Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora, 
ogłoszonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze 
Sprawiedliwości w czerwcu 2006 r 

Postępowanie mediacyjne charakteryzuje się  następującymi cechami: 

 Dobrowolność, która oznacza, że strony konfliktu nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia i dobrowolnie zgadzają się 
na udział w spotkaniu. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej 
presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Strony mogą na każdym etapie mediacji wskazać innego mediatora 

 Bezstronność wiążąca się z postawą mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron i jest obiektywny w swoich poglądach. 
Osoby biorące udział w spotkaniu  mediacyjnym mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator nie staje po żadnej stronie 
i nie wyróżnia żadnej z nich.  Ujawnia stronom wszelkie z nimi związki o charakterze zawodowym lub prywatnym i uwzględnia ich 
stanowisko w tym zakresie. Respektując godność stron mediator umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem. 

 Neutralność przejawia się w tym, że stronom nie podsuwa się konkretnego rozwiązania. Osoba mediatora ma raczej pomóc 
w samodzielnym podjęciu decyzji przez strony konfliktu. Przyjęte przez strony postanowienia mediator stara się urealnić 
i ukonkretnić. Może zaproponować stronom skorzystanie z pomocy odpowiedniego specjalisty, np. innego lekarza czy lekarza, który 
jest biegłym sądowym. Decyzja o skorzystaniu z usług specjalisty pozostaje w rękach stron. W trakcie mediacji sam mediator nie 
wchodzi w rolę innego specjalisty, nawet mimo posiadania wiedzy z danej dziedziny. 

 Akceptowalność przejawia się w tym, że spierające się osoby zgadzają się na udział osoby trzeciej, która pomoże im 
wypracować porozumienie. Proces mediacji wymaga zgody i akceptacji uczestników spotkania na zasady obowiązujące podczas 
rozmowy. Ustalane są one na początku spotkania, ale jeśli nie ma takiej zgody mediacja nie może być przeprowadzona. 

 Poufność oznacza, że wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia 
nikomu tego, o czym się dowiedział. Jeśli strony w obecności mediatora podpiszą ugodę, wtedy protokół lub sprawozdanie zawiera 
niezbędne informacje typu:  kto brał udział w mediacji, ile było spotkań, gdzie się odbywały (za Gmurzyńska, Morek, 2010) 

Warto wspomnieć, że mediator nie ma prawa do podejmowania rozstrzygających decyzji. 
Mediacje cechują się także procesem następujących po sobie zdarzeń. Jest to otwarcie sesji mediacyjnej, wysłuchanie stron, 

zdefiniowanie kwestii spornych, tzw. wymianie, praca nad realnymi rozwiązaniami, negocjowanie i pisanie porozumienia. Pomyślnie 
przeprowadzoną mediację kończy zamknięcie sesji, przy czym nawet jeśli nie osiągnięto porozumienia mediatorzy powinni mimo 
wszystko podkreślić, co udało się osiągnąć oraz powinni wskazać pozostałe trudności i możliwości. Przez wszystkie etapy 
prowadzenia mediacji należy nieustannie objaśniać, pytać, omawiać, zachować właściwe tempo, budować zaufanie, trzymać się 
konkretów, myśleć nad możliwymi rozwiązaniami. Dotyczy to stron konfliktu i mediatorów. W trakcie trwania mediacji oprócz 
wspólnych spotkań mediatorów ze stronami konfliktu odbywają się spotkania mediatorów z każdą ze stron na osobności. Mają one 
na celu przełamanie impasu, budowanie zaufania, spokojne przemyślenie, odnalezienie interesów stron i poszukiwanie nowych 
rozwiązań, wyjaśnienie niezgodności i niejasności, odreagowanie emocji, poznanie realnych możliwości stron, dojście do 
satysfakcjonującego strony rozwiązania i zastanowienie się nad jego konsekwencjami. Najistotniejszą sprawą jest jednak fakt, że 
podczas mediacji same strony konfliktu, nie mediatorzy, szukają rozwiązań dla nich odpowiednich. (za Morek, 2004) 
 
 

 
 
 
 
 

Mirosława Spaleniak-Jurkowska 
Psycholog, mediator, trener, coach. Prowadzi poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Gdyni. 
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Od kilku lat mediacja jako sposób rozwiązywania sporów w szkole jest w coraz szerszym zakresie wykorzystywana  
w odniesieniu do konfliktów na linii uczeń – uczeń. To szczególna odmiana mediacji zwana rówieśniczą, bo też – jak zaznaczyliśmy 
wcześniej – uczeń to szczególny uczestnik szkolnego życia, członek wspólnoty społecznej, w której zawsze będą rodziły się konflikty.  

Mediacja rówieśnicza wypracowała już swoje reguły i narzędzia, dzięki którym jest efektywnie wdrażana. Uczestnikami 
mediacji są tylko uczniowie, mediatorem jest uczeń – przeszkolony i cieszący się zaufaniem zarówno uczniów, jak i kadry 
pedagogicznej. Nad całością procesu mediacyjnego czuwa nauczyciel-mediator, opiekun mediatorów rówieśniczych. Podkreślmy, że 
ten sposób rozwiązywania międzyuczniowskich sporów jest realną pomocą w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Nas interesuje jednak rozwiązywanie sporów na linii nauczyciel – uczeń i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy jest 
możliwa mediacja w konfliktach zachodzących między tymi stronami? Wydaje się, że ta odmiana mediacji szkolnej nie jest w pełni 
rozpoznana i wykorzystywana. Tym samym pozbywamy się bardzo istotnego narzędzia pomocnego w kształtowaniu prawidłowych 
relacji międzyludzkich. W jakich obszarach ta metoda dążenia do porozumienia jest możliwa do zastosowania? Najczęstsze sytuacje 
sporne obejmują sferę oceniania postępów w nauce oraz zachowania uczniów wobec nauczycieli i nauczycieli wobec uczniów. 
Zarówno jedni, jak i drudzy wywodzą się z różnych środowisk, przejmują określone wzorce zachowań oraz mają ukształtowany 
system wartości i poglądów. Do tego dochodzą odmienne emocje i reakcje, wynikające z sytuacji i zdarzeń, w których osoby te 
uczestniczą. Każda z nich ma swój indywidualny obraz świata. 

Główne trudności w zastosowaniu mediacji w sytuacji konfliktowej między nauczycielem a uczniem wypływają – 
paradoksalnie – z powszechnie przyjmowanych zasad mediacji. Strony postawione w nowej dla nich sytuacji mogą mieć opory przed 
bezbolesnym podporządkowaniem się określonym regułom.  

Zasada dobrowolności zakłada, że strony świadomie, bez presji i nacisku wyrażają zgodę na udział w postępowaniu 
mediacyjnym. Co z tego wynika? Że trzeba usiąść z poszkodowanym/pokrzywdzonym twarzą w twarz przy jednym stole. To już nie 
jest sytuacja w klasie, w której panuje podział ról i wyraźna hierarchia: nauczyciel wymaga, kieruje, uczy, kontroluje; uczeń wykonuje 
polecenia, jest podporządkowany. Zarówno jedna, jak i druga strona wyrażając zgodę na mediację, wyraża zgodę także na wyjście ze 
swoich szkolnych ról. Nie rozmawia nauczyciel z uczniem, ale człowiek z człowiekiem. 

Przyjęcie takiej opcji jest realizacją drugiej zasady mediacji – bezstronności. Strony mają równe prawa i powinny być 
traktowane jednakowo. Dla wielu nauczycieli przyjęcie takiej postawy może być trudne ze względu na swoją pozycję w szkole. 
Zwróćmy uwagę na dwie przeszkody. Pierwsza to hierarchia szkolna – nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym, jego praca 
obejmuje także ocenianie innych. Ktoś kto ocenia, sytuuje się wyżej, a w mediacji taka sytuacja nie występuje. Mediacja niweluje 
różnice w pozycji zajmowanej w szkole przez obie strony. Druga przeszkoda to kompetencja merytoryczna. Jeśli spór dotyczy – 
przykładowo – niesprawiedliwego oceniania – to pedagogowi nie jest łatwo przyjąć taki zarzut od ucznia, który czuje się 
pokrzywdzony. Ludzkim odczuciem jest myśl, że podważa się wówczas wiedzę i umiejętności zawodowe nauczyciela. 

Uczeń natomiast może próbować wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną prowokującym zachowaniem, formułowaniem 
pretensji i żalów wobec adwersarza, nie odnoszących się w ogóle do przedmiotu sporu. Szczególnie ważne jest wówczas 
przestrzeganie zasady neutralności oraz rola mediatora. Musi on czuwać nad przebiegiem rozmowy i zapewnić równorzędną 
pozycję dla każdej ze stron. Wydaje się, że w takiej sytuacji mediacyjnej bardzo korzystne byłoby nakłonienie adwersarzy do 
rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony. Nauczyciel powinien wejść w skórę ucznia, a uczeń w rolę nauczyciela. Taki 
eksperyment jest szansą na zdystansowanie się i zobiektywizowanie swojego spojrzenia na problem. 

Aby ułatwić przebieg procesu mediacyjnego oraz nie być narażonym na jakieś niemiłe niespodzianki w trakcie mediator 
powinien pamiętać o uzgodnieniu ze stronami reguł, których będzie się przestrzegać. Dochodzimy więc do zasady akceptowalności. 
Strony zgadzają się na osobę mediatora oraz na reguły obowiązujące podczas mediacji. Kto powinien mediować? Biorąc pod uwagę 
równość stron, ideałem byłaby sytuacja, w której mediują dwie osoby: nauczyciel i uczeń. W pewien sposób zabezpiecza to 
potencjalnego przeciwnika przed zarzutem forowania go w trakcie mediacji, a mediatorów przed zarzutem stronniczości. Wiemy 
jednak, że ludzkie reakcje i emocje nie są w pełni przewidywalne i nie ma gwarancji, że strony – nawet jeśli zawrą ugodę mediacyjną 
– będą zadowolone z wyniku. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego mediatora oraz uświadomienie stronom, że celem 
mediacji nie jest wskazywanie winnego, ale dążenie do usunięcia przedmiotu sporu oraz budowanie płaszczyzny porozumienia.  

Mediator to osoba trzecia, obserwator konfliktu z zewnątrz, który uzyskuje wiedzę i o uczestnikach sporu, i o jego 
przedmiocie. Zgadzając się na mediację, uczestnicy tym samym obdarzają mediatora zaufaniem. Wierzą, że wszystko co się wydarzy 
w trakcie procesu mediacyjnego pozostanie objęte tajemnicą. W ten sposób realizuje się zasada poufności.  

Zwróciliśmy uwagę tylko na niektóre – naszym zdaniem istotne problemy – które mogą pojawić się w trakcie wprowadzania w 
szkole mediacji z nauczycielem i uczniem jako uczestnikami procesu. Czy zatem warto podejmować działania mediacyjne? Warto, 
mimo tego, że opór materii może wymagać od nas zintensyfikowania naszej aktywności, ale też korzyści płynące z mediacji wpływają 
pozytywnie na życie w szkolnym środowisku. 

Podsumujmy zatem. Dlaczego mediacja w sporze nauczyciel-uczeń jest możliwa, potrzebna i powinna być stosowana? 
 Bo jest to metoda rozwiązywania konfliktów na drodze porozumienia i komunikacji, bez agresji i przemocy 
 Bo w mediacji nie ma przegranych 
 Bo nie ma gorszych i lepszych, wszyscy są równi 
 Bo strony sporu wspólnie wypracowują najbardziej korzystne dla nich rozwiązanie 
 Bo mediacja to otwarcie drzwi ku budowaniu pozytywnych relacji w przyszłości. 

Paweł Paziak 
Nauczyciel i od czasu do czasu dziennikarz, współpracownik prasy regionalnej. Mediator. Doktorat z semantyki na UG. 
Publikacje w Poradniku Językowym, Gościu Niedzielnym, Naszej Polsce i w kwartalniku  Prowincja. Zainteresowania - Ziemia, 
planeta ludzi. ;-) 
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Obserwując współczesne problemy wychowawcze w codziennym życiu zwracamy uwagę na pewne zachowania 

występujące u dzieci, które poprzez naśladownictwo modyfikują swoje reakcje, postawy i myśli. Zachowania te  są o zabarwieniu  
negatywnym. Występują w środowisku szkolnym jako bardzo powszechne  zjawiska społeczne.  
Agresja w szkole i, w domu prowadzi, bowiem do zachowań agresywnych, a te z kolei przeradzają się w  długi proces przemocy. 
Istniejąca wielka różnorodność zachowań wśród dzieci związane integralnie z ich funkcjonowaniem  stwarzają wrażenie, że zamiast 
zastanawiania się, co może być przyczyną takich zachowań, koncentrujemy się tylko na samym akcie agresji. Dokonujemy wówczas 
oceny danego zachowania, następnie wybieramy karę, która tylko chwilowo tłumi agresję, lecz jej nie eliminuje! Należałoby 
zastanowić się, czy stosowanie rożnego rodzaju kar i wytworzenie lęku przed karą spowoduje zmianę negatywnego zachowania?  
Czy też sama kara jest już objawem agresywnego zachowania ze strony osoby karzącej?  
W podobny sposób mogą też być odebrane decyzje o pozbawieniu kogoś np.: pewnego rodzaju przyjemności co w konsekwencji 
przyczyni się do zablokowania potrzeb tej osoby i spowodowania pojawienia się kolejnego ładunku agresji. Każda kara odwołująca 
się do uczuć osoby ukaranej potęguje uświadomienie mu, że wyrządził przykrość drugiej osobie. Jest to bardzo pozytywny moment, 
który służy do budowy u dziecka kontroli wewnętrznej i eliminowania kontroli z zewnątrz.  
 A więc mogę jednoznacznie stwierdzić, iż stosowanie kar niesie za sobą duże ryzyko braku skuteczności w spełnieniu zamierzonego 
celu jakim jest stopniowa budowa kontroli wewnętrznej u dziecka. 

Najlepszym środkiem zapobiegającym agresję może być  pokazanie jej nieskuteczności. Należy pozostawić ją bez sukcesu, 
przepełnioną niepowodzeniami jakimi mogą być straty emocjonalne. Dziecko, bowiem musi się przekonać, że napadami złości  
i gniewu nic nie uzyska. 
To właśnie poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych u dzieci i ich hierarchii  wartości możemy wypracować pozytywne 
modele społecznego zachowania i ukształtować określone postawy i oceny moralne. Należy pamiętać, że stosowany system 
nakazowo-zakazowy powinien zatem być zgodny z  normą wewnętrzną dziecka. 
W tym celu należy przeciwstawiać się postawie cwaniactwa, kultu siły pokazując postawę koleżeństwa, życzliwości, zgodnej 
współpracy i pomocy słabszym.  

Wybrane zagadnienia, które wydały mi się istotne i ważne dla zaprezentowanego tematu: 
Agresja (łac. aggressjo – napad), w psychologii tłumaczone jako działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom 

wywołującym u danego osobnika niezadowolenie lub gniew. Celem agresji jest wyrządzenie szkody przedmiotom agresji. 
Odpowiedzią na frustrację jest często agresja. 
Kiedy jest mowa o zachowaniu agresywnym 

Zachowania agresywne odznaczają się naruszeniem granic drugiej osoby wbrew jej woli, pamiętajmy każdy ma prawo do 
nietykalności i godności osobistej. Wykorzystaniem przewagi, która wynika z osłabienia zdolności do obrony drugiej osoby, intencja 
skrzywdzenia. Wyrządzeniem drugiej osobie szkody materialnej. Wykorzystaniem nad drugą osobą przewagi. 
Rodzaje agresji 
Agresja fizyczna wyraża się w biciu i znęcaniu, popychaniu, wymuszaniu pieniędzy, zamykaniu w pomieszczeniach, niszczeniu 
przedmiotów, kopaniu, pluciu. 
Agresja słowna wyrażana jest słowami poprzez wyśmiewanie, przezywanie, grożenie, plotkowanie, ośmieszanie, szantażowanie, 
obrażanie. 
Agresja bez użycia słów i kontaktu fizycznego odznacza się wrogimi gestami, minami, izolowaniem, odrzucaniem, manipulowaniem 
związkami przyjaźni, prowokacją. 
Agresja przeniesiona wyrażana jest agresją skierowaną na osoby lub przedmioty nie będące przyczyną agresji. 
Zachowania agresywne u dzieci mogą być wywołane przez nieodpowiedni stosunek wychowawczy do nich, cechujący się brakiem 
życzliwości i szacunku, zbytniej surowości i nadużywaniu kar oraz nie zapewnienie podstawowych potrzeb psychologicznych. 

 

 

Urszula Badełek-Szabelka 
Psycholog. Absolwentka  Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych, kierunek psychologia o dwóch specjalizacjach 
psychologia sądowo-penitencjarna i psychologia kliniczna. Mediator z zakresu prawa rodzinnego i dla nieletnich, prawa 
cywilnego i gospodarczego. Ukończone  Podyplomowe Studia w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku, w kierunku mediacji 
sądowych i pozasądowych.  Obecnie  kandydat do doktoratu z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się 
w interwencji kryzysowej i mediacji. 
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Formy agresji według Bassa i Durkee 
Teorie te odnoszą się do agresji jako ataku poprzez użycie siły przeciwko innym, jako agresja pośrednia skierowana na dana 

osobę drogą okrężną, np. plotki, następnie poprzez skłonność do irytacji, przejawianie przykrych emocji np. drażliwość, zrzędliwość, 
szorstkość. Kolejną formą jest negatywizm jako zachowanie opozycyjne, skierowane przeciwko autorytetowi np.: nauczycielowi, 
które może się nasilać od biernego sprzeciwu, aż do aktywnej walki oraz urazy jako zazdrość, nienawiść do otoczenia , rozgoryczenie, 
gniew na cały świat za rzeczywiste lub wymyślone krzywdy. Następnie podejrzliwość jako forma niedowierzania i ostrożność 
względem ludzi, aż do przekonania, że inni czynią nam krzywdę lub ją planują. Agresja słowna poprzez wyrażanie przykrych emocji 
zarówno formą, jak i treścią wypowiedzi słownych.  
Dzieci wzrastające w rodzinach, w których występowała przemoc wykazują skłonności do zachowań agresywnych w kolejnym etapie 
swojego życia, a mianowicie w życiu dorosłym. 
Potrzeby psychologiczne  

Za najważniejsze i podstawowe potrzeby psychologiczne dzieci należy uważać akceptację, tożsamość, miłość oraz potrzebę 
bezpieczeństwa. Ważna jest realizacja celów rozwojowych i radzenie sobie z przeżywaniem różnego rodzaju trudnościami. 
Ludzie uczą się zachowań agresywnych bądź przez własne, bezpośrednie doświadczenia, bądź przez naśladownictwo innych. 
Przyczyny psychologiczne prowadzące do rozwoju agresji 

Agresja ze strony osób dorosłych i brak z nimi kontaktu budzi frustrację, niskie poczucie wartości połączone z dużą ilością 
komunikatów negatywnych. Poprzez modelowanie zachowań agresywnych w mediach, w rodzinie swojej i obcej, środowisko. Brak 
jasnych i przestrzeganych reguł życia szkolnego oraz mała umiejętność radzenia sobie z przeżywaniem silnych i negatywnych uczuć, 
a zwłaszcza złości. Brak umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
Przyczyny pedagogiczne powodujące agresję 

Zbyt rzadko wykorzystywana umiejętność konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych przez nauczyciela. 
Niewłaściwe sposoby komunikowania się z uczniami powodujące ich agresję ( poniżanie, krytykowanie, wyśmiewanie lub nie 
zauważanie osiągnięć ucznia). Nieumiejętność radzenia sobie z przeżywaniem silnych i trudnych uczuć (także wynikających  
z kontaktu z uczniami). Nieskuteczne rozładowywanie napięć podczas lekcji( nastawienie na szybki skutek, bez uwzględniania 
przyczyni warunków). 
Sposoby na rozmowę z rodzicami  

Za najważniejszą formę kontaktu z rodzicem należy uznać dialog oraz umiejętność prawidłowego przekazania informacji  
o dziecku. Nie należy oskarżać rodziców lecz ich wysłuchać co mają do powiedzenia w danym temacie. 
Pozyskanie uwagi i zaufania rodziców pozwala, bowiem na dalszą współpracę.  
Istotne jest, aby wskazać dany kierunek pomocy rodzicom i ewentualnie narzędzie jakim mogliby pracować z dzieckiem. 
Sposoby reagowania w określonej sytuacji 

Klucz do spokoju FUO, który należy traktować jako pewnego rodzaju komunikaty, które należy formować tak, aby najpierw 
powiedzieć o FAKCIE, potem o UCZUCIU wynikającym z faktu, a na koniec o OCZEKIWANIU, które jest związane z zaistniałym faktem 
czyli: 
- Fakty (omówienie incydentu agresji) 
- Ustosunkowanie (nie podoba mi się to) 
- Oczekiwanie (oczekuję, że nie powtórzy się to) 
Działania przeciwko agresji  

Na wstępie należy dostrzec agresywne uczucia i spróbować je wyrazić, nazwać. Kolejnym etapem jest  rozpoznanie 
przyczyny wściekłości i agresji. Trzeba też nauczyć się lepiej rozumieć samego siebie być bardziej świadomym siebie i otaczających 
nas ludzi, by móc opanować oraz przezwyciężyć złość i agresję. Stopniowo budować poczucie własnej wartości i silnej osobowości, 
nawiązywać pozytywne kontakty i rozwiązywać pokojowo konflikty metodą mediacji.  
Najważniejsze jest, bowiem  stworzenie klimatu zaufania w oczach drugiego człowieka. 
Kilka słów o zachowaniu asertywnym 

Jak należy się zachować asertywnie? Co zrobić, czy też co powiedzieć? Często dorośli spotykają się z takimi pytaniami, które 
budzą dużo wątpliwości. Działania dorosłych w  celach wychowawczych względem dziecka są często odruchowe, impulsywne  
 i nieprzemyślane. Zdarza się, że jesteśmy niezadowoleni z tego, co zrobiliśmy. Analizujemy wówczas swoje zachowanie w stosunku 
do dziecka i żałujemy, że nie postąpiliśmy inaczej. Mimo wielu różnorodnych doświadczeń brakuje nam wszystkim umiejętności, 
którą jest asertywność. 

Asertywność jest pewną sztuką otwartego wyrażania swoich myśli, uczuć przekonań, bez lekceważenia uczuć i poglądów 
innych. Zastosowanie umiejętności asertywnych wobec dziecka są szczególnie trudne. Ta bardzo trudna a zarazem cenna 
umiejętność pozwala w pełni wyrażać siebie w kontakcie z innymi i być sobą w różnych sytuacjach naszego życia. 
Proces uczenia się asertywności oznacza przyswajanie prostych, obserwowalnych zachowań i wykorzystanie ich w stosunkach 
międzyludzkich. Dziecko najczęściej, bowiem powtarza zachowania, które są zaobserwowane w najbliższym otoczeniu. Często 
zachowuje się agresywnie lub ulegle. W zachowaniu agresywnym dziecko respektuje własne prawa lekceważąc przy tym  prawa 
innych. 
Uległe dziecko rezygnuje z własnych dążeń, pragnień i potrzeb na rzecz interesu innych osób. Dziecko asertywne swobodnie ujawnia 
innym siebie, wyraża otwarcie swoje myśli, uczucia, pragnienia. Ważne dla nas dorosłych jest to, abyśmy potrafili odpowiednio 
pielęgnować i wzmacniać naturalną dla dziecka zdolność do „kochania siebie”.  
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Wyrażając przy tym swoje opinie i oceniając postępowanie dziecka wzmacniamy lub osłabiamy poczucie ich własnej wartości. 
Dziecko o obniżonym poczuciu własnej wartości nie wierzy w swoje możliwości i w sytuacjach trudnych reaguje dużym lękiem  
 i napięciem emocjonalnym, co dodatkowo obniża efekty jego działania. 
 
Prawo asertywnego zachowania 
1. Prawo do mówienia „nie” 
2. Prawo do własnego zdania, uczuć i emocji i do ich wyrażania  
3. Prawo do podejmowania własnych decyzji i radzenia sobie z ich skutkami 
4. Prawo do dokonywania wyboru 
5. Prawo do popełniania błędów 
6. Prawo do wypowiadania swoich opinii, których nie musimy uzasadniać (myśli i uwagi) 
7. Prawo nie wiedzieć i nie rozumieć czegokolwiek 
8. Prawo do odnoszenia sukcesów 
9. Prawo do zmiany swojego zdania 
10. Prawo do bycia w samotności i niezależności 
11. Prawo do zmieniania się i bycia asertywnym 
12. Prawo do prywatności i intymności 

 

 
 
Zaangażowanie rodziców do współpracy  

Bardzo ważnym elementem w terapii negatywnych emocji jest zaangażowanie rodziców do współpracy, która powinna polegać 
na: 

 włączaniu rodziców w terapię dziecka. 

 zaproponowanie rodzicom pomocy poprzez rozmowę.  Wyjaśnić, iż rozmowa nasza o dziecku jest podyktowana jedynie troską  
o jego przyszłość i celem znalezienia nowych sposobów i metod postępowania. Stosowanie podczas dialogu parafrazy 
 i komunikatu „Ja”, który nikogo nie obraża, a nastawia na współpracę  

 nazywaniu uczuć  i uświadomieniu ich obecności 

 opisie danej sytuacji 

 skutkach danego zdarzenia 
 
Dodatkowo należy pamiętać o wartości jaką jest aktywna obecność rodziców w zajęciach terapeutycznych oraz wspólna radość   
z sukcesu dziecka – optymizm pedagogiczny. Rodzicom pomogą także aktywizujące i twórcze metody pracy z dzieckiem  
oraz wszelkie wskazówki wspierające rodziców w procesie wychowawczym. 
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W tym artykule  postaram się dokonać przeglądu wybranych technik prowadzenia mediacji, jako narzędzi przydatnych do 

codziennej pracy wychowawcy internatu. Nie będę starał się o wskazanie najlepszych dla pracy wychowawczej, tylko postaram się  
udowodnić, że większość z nich znakomicie sprawdza się w codziennej praktyce wychowawczej. Nie zawsze musimy prowadzić 
mediacje, lecz zawsze musimy pamiętać o tym, że pracujemy z ludźmi i dla ludzi, a bogaty warsztat tylko służy podniesieniu jakości 
tej pracy. Celowo pomijam tu elementy mediacji rówieśniczych, które zdarzają się w praktyce wychowawczej, lecz z reguły 
występują w formie doraźnie dostosowanej do aktualnych potrzeb grupy. 

Podstawowe techniki które mogą podnieść jakość pracy wychowawcy są to: normalizacja, wzajemność, uwspólnianie, 
przedefiniowanie, przeformułowanie, koncentrowanie się na przyszłości oraz oczywiście podsumowanie. 

Poniżej przedstawię garść subiektywnych refleksji i uwag, na temat przydatności tych technik w codziennej praktyce 
wychowawcy internatu, które być może posłużą do próby odpowiedzi na postawione w tytule pytanie.  

Normalizacja – służy pokazaniu że problem z którym mamy do czynienia nie jest niezwykły, a przede wszystkim jest 
rozwiązywalny. Jest rozwiązywalny na drodze którą proponuje wychowawca, który w tym momencie całkowicie utożsamia się z rolą 
i funkcją mediatora. Dążąc do pokazania normalności sytuacji konfliktu, udowadnia przede wszystkim to, że można go rozwiązać.   

Nie tylko przemocą, słowną bądź fizyczną, ale wspólną pracą. Zadając odpowiednie pytania: pomocnicze, naprowadzające, 
a wręcz pytania „adwokata diabła”, wychowawca jest w stanie rozwiązać konflikt. 

Wzajemność i uwspólnianie – techniki te, celowo połączone, pozwalają zmienić odpowiednio perspektywę postrzegania 
sprawy trudnej. Pokazują odpowiedzialność obydwu stron, oraz to że problem jest dla nich wspólny. Pomaga to w precyzyjniejszym 
pokazaniu celu spotkania, jakim z reguły jest zawarcie porozumienia, rozumianego jako rozwiązania satysfakcjonującego strony. 
W pracy z wychowankami, rodzicami, a zdarza się że z innymi pracownikami pedagogicznymi, techniki te są  bardzo przydatne.  

Ponownie wychowawca wciela się przede wszystkim w mediatora, ale przez samą próbę znalezienia rozwiązanie problemu, 
staje na straży norm społecznych, a często dobrego obyczaju.  

Przedefiniowanie – pomaga zmienić sposób myślenia stron.  Przekierowanie postrzegania sytuacji konfliktu z fazy 
obwiniania i oskarżania, do poszukiwania rozwiązań jest bardzo przydatne w praktyce wychowawczej. Pokazanie wychowankom,  
iż to co się stało ( konflikt, spór  itp.), może być nie musi być tylko i wyłącznie definiowane w kategorii zła, może być przyczyną  
do całego ciągu dobrych zmian. W tym momencie rola mediatora przeważa zdecydowanie nad rolą strażnika. Trudno pilnować tego 
co może się zdarzyć, oczywiście przy założeniu że są to zmiany służące poprawie sytuacji.  

Przeformułowanie – technika polegająca na pozytywnym interpretowaniu zachowań, które na ogół są postrzegane 
negatywnie. W praktyce wychowawcy nie do zastosowania,. Przedmiot rozmów, mediacji, z zasady definiowany jest jako 
negatywny. Warto zauważyć że w specyficznej formie, i z reguły nieświadomie, stosują tę technikę wychowankowie. Lecz 
zachowania tego typu nie służą rozwiązywaniu sytuacji spornych. Wychowawca musi być w tym momencie nadzwyczaj czujny,  
i w porę reagować na wszelkie próby przeformułowań.  

Koncentrowanie się na przyszłości połączone z umiejętnością celnego podsumowania – to technika którą może stosować 
wychowawca zarówno w roli mediatora jak i strażnika.  Pozwalając stroną na swobodne wypowiedzi, koncentrując się  
na podobieństwach, pomagając w wyznaczaniu celu, zmierzamy do poprawienia zastałej sytuacji. Naprawiamy ją bądź uzdrawiamy, 
mając na uwadze wspólne dobro. Odpowiednio podkreślając wagę wspólnych rozwiązań, budujemy  wspólnotę i wzmacniamy 
integrację grupy wychowawczej. Działając jako mediator, budujemy odpowiednio mocny fundament, którego potem może strzec 
strażnik.  

Nie warto zastanawiać się czy w danym momencie stosuję techniki mediacyjne, albo czy w tej chwili nie łamię zasad 
mediacji?  Najważniejsze jest to, że je znam, że potrafię je zastosować działając dla dobra innych osób, a także dla swojego spokoju 
sumienia.  
 

 

 

Andrzej Starobrat 
Wychowawca, mediator. Od ponad dziesięciu lat pracuje jako wychowawca w internacie Zespołu Specjalnego Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego Nr1 w Gdańsku Sobieszewie. Jest to placówka przeznaczona dla tak zwanej „trudnej 
młodzieży”, a chcąc stosować terminologię fachową, należy powiedzieć że dla młodzieży posiadającej Orzeczenia Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych, o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. 
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W rzeczywistości szkolnej najczęściej mamy do czynienia z zachowaniami ryzykownymi uczniów noszącymi znamiona 

demoralizacji. Bójki, drobne kradzieże, przejawy przemocy psychicznej, zachowania obraźliwe w stosunku do pracowników szkoły 
czy niezrealizowanie obowiązku szkolnego zdarzają bardzo często. Zgodnie z prawem szkoła zwraca się do Sądu Rodzinnego  
o określenie stopnia demoralizacji, wgląd w sytuację wychowawczą ucznia oraz ustalenie środków wychowawczych i poprawczych 
(art.6 § 2 k.k.). W związku z rosnącą liczbą wybryków uczniów, wydłuża się czas podejmowania decyzji przez Sąd. To z kolei 
wzmacnia poczucie bezkarności wśród uczniów. Centrum mediacji w szkole może w sposób znaczący wspomóc szkołę podczas 
oczekiwania na decyzję Sądu. Pozwala również na szybkie podjęcie interwencji wychowawczej, rozwiązanie sporu, ustalenie 
zadośćuczynienia albo warunków i sposobów zmiany zachowania ucznia.

1
 „Ugoda podpisana przez strony oraz rodziców może 

zostać dołączona do dokumentacji dołączonej do Sądu, ale tylko Sędzia decyduje jakie będą dalsze losy ucznia i jakie środki 
wychowawcze lub poprawcze będą zastosowane.”
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W 2014r. oficjalnie powołano istnienie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej przy Zespole Kształcenia Podstawowego 
 i Gimnazjalnego nr 33 na Przymorzu w Gdańsku. Projekt powstał w wyniku współpracy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku i Polskiego Centrum Mediacji. Sąd Okręgowy w Gdańsku objął Patronatem Honorowym przedsięwzięcie 
ponieważ mediacje stanowią szansę uniknięcia wielu rozpraw w sądzie rodzinnym, które mogą zakończyć się na terenie szkoły. 
Patronatu naukowego udzieliła także Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz  Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu. Projekt Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej  wyrósł na doświadczeniach wyniesionych z projektu: 
„Mediacja szkolna jako element wychowania obywatelskiego. Doświadczenie polskie dla Ukrainy”. Głównym założeniem 
programowym tego przedsięwzięcia było przeprowadzenie serii warsztatów i zajęć edukacyjnych w zakresie mediacji rówieśniczej 
dla aktywnych uczniów klas gimnazjalnych z Obwodu Ługańskiego na Ukrainie i Gdańska. W projekcie wzięli udział uczniowie 
Gimnazjum nr 21 w Gdańsku i I Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którzy planowali w swoich szkołach pełnić 
rolę mediatorów w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.

3
 

Przejawy agresji wśród uczniów to wołanie o pomoc do osób dorosłych. Centrum mediacji jest rozwiązaniem, które oferuje 
tę pomoc uczniom, którzy są bezradni, nie potrafią poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Do jego celów należą między innymi 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w społeczności szkolnej, podnoszenie świadomości społecznej i odpowiedzialności za swoje 
postępowanie wśród uczniów, szerokie rozpropagowanie idei sprawiedliwości naprawczej, metod ADR, w tym szczególnie mediacji 
 i negocjacji.4 Rosnące zainteresowanie młodych ludzi mediacją, jako formą sprawiedliwości naprawczej jest wspaniałą okazją  
do zmian postaw młodzieży, do nabycia umiejętności społecznych, komunikacyjnych pozwalających na zdrowe, szczęśliwe 
funkcjonowanie w rodzinie, grupie rówieśniczej, zawodowej. Centra mediacji chronią przyszłość narodu polskiego przed wieloma 
niszczącymi konsekwencjami złych wyborów, niejednokrotnie pojedynczych decyzji mogących zaważyć na całym późniejszym życiu. 
To szansa zarówno dla sprawców, jak i dla ich ofiar.  

Mediacje, jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w szkole, przynoszą wiele dobrych owoców. Świadczą o tym 
wyniki ewaluacji, przeprowadzanych regularnie w placówkach, które wskazują między innymi na wysoką skuteczność oraz 
pozytywne zmiany nastrojów wśród nauczycieli i uczniów. Uważam, że na podstawie przytoczonych w tej pracy faktów i informacji 
dotyczących mediacji w placówkach szkolnych, można orzec, iż pełnią one bardzo ważną rolę we właściwym kształtowaniu postawy 
młodych ludzi oraz zapobiegają wielu błędom, przejawom demoralizacji. Udział w mediacjach wzmacnia też równocześnie  
u mediatorów rówieśniczych poczucie wartości i sprawstwa, kształtując prospołecznie ich osobowość, wychowując w ten sposób 
prawidłowo funkcjonujących obywateli. Pojawiające się szkolnej rzeczywistości Kluby Mediatora czy Centra Mediacji w Szkołach i ich 
wysoka skuteczność świadczą o dużej potrzebie ich istnienia i działania w Polsce. To, co przedstawiłam w tej pracy jest tylko 
niewielkim wycinkiem wiedzy o tym, co faktycznie się dzieje tam, gdzie toczą się mediacje w szkołach. To tylko próba 
zasygnalizowania, jak bardzo są potrzebne mediacje w środowisku szkolnym, ogromnie narażonym na przejawy demoralizacji, 
pełnym wołań o pomoc dzieci i młodzieży i stresu osób dorosłych, które są z uczniami na co dzień.  
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Monika Butowska 
mediator od 2006r., pedagog założyciel i  kierownik Filii Polskiego Centrum Mediacji w Koszalinie. Diagnosta i terapeuta w MPP-
P w Koszalinie. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. 
Pracowała z nieletnimi i ich rodzicami jako kurator przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Prowadziła zajęcia dla dzieci 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym w placówkach w Koszalinie. Współpracowała w ramach projektu „Koszaliński 
program indywidualizacji nauczania w klasach I- III szkół podstawowych prowadząc zajęcia socjoterapeutyczne  
i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Obecnie zajmuję się prowadzeniem mediacji, dyżurami  
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie oraz propagowaniem mediacji w szkołach. Prowadzi spotkania z rodzicami dotyczące 
kształtowania umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.  
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