Spojená Škola sv. Františka Assiského , Malacky
ERASMUS+ Peer Mediation at School (Rovesnícka mediácia v škole)
Cieľom dvojročného projeku je výchova žiakov na druhom stupni ZŠ pre prácu mediátorov
v prostredí školy a mimo nej. Do projektu sú zapojení žiaci 8. ročníka, ktorí prechádzajú
školením a následným zapracovaním sa do praxe mediátorov v štyroch základných fázach.
V prvom školskom roku prebiehajú prvé dve fázy projektu. V prvej fáze budúci mediátori
rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné schopnosti tým, že sa učia vnímať, vyjadrovať a
rozvíjať empatiu. Trénujú tiež schopnosť aktívne počúvať a primerane reagovať v bežných
životných situáciách. V druhej fáze sa po uvedenej príprave v rámci rozvoja sociálnopsychologických kompetencií učia používať rôzne stratégie riešenia konfliktov. Teoretická a
praktická skúška uzatvára výcvik ako sprostredkovateľa.
Počas druhého školského roka prechádzajú žiaci treťou a záverečnou štvrtou fázou projektu.
V tretej fáze Mediátori prezentujú svoju prácu študentom v nižších ročníkoch počnúc 5.
ročníkom. Okrem pravidelných konzultačných hodín ponúkajú aj služby sprostredkovania
riešenia sporu pre naliehavé potreby. V poslednej fáze mediátori odovzdávajú svoje skúsenosti
vybraným žiakom z nižších ročníkov na báze školení a prípravy budúcich mediátorov. Týmto
bude zabezpečená kontinuita činnosti mediátorov na našej škole aj po skončení projektu.
Tradícia rovesníckej mediácie sa tak stane ďalším dôležitým aspektom v živote školy.
Do projektu sú zapojené školy:
Das Bischöfliche Gymnasium Josephinum ,
Hildesheim - Nemecko
IISS Carlo Alberto Dalla Chiesa,
Montefiascone – Taliansko
Všetky tri školy dodržiavajú spoločný program projektu a taktiež realizujú rovnaké činnosti
vo forme sociálno-psychologických tréningov a výučby. Projekt je založený na spolupráci
a vzájomnej výmene skúseností uvedených škôl, realizovanej spoločnými pracovnými
stretnutiami mladých mediátorov v jednotlivých krajinách. Počas prvého roka boli
organizované odborné workshopy na pôde každej školy a taktiež prebehlo odborné školenie
na spoločných stretnutiach.
V decembri 2018 sa naši mladí mediátori stretli na päťdňovom programe v Nemecku, kde boli
ubytovaní v hosťovských rodinách a mohli okrem iného spoznať kultúru a zvyky krajiny.
V apríli 2019 sa žiaci opäť stretli v Taliansku. Spolupráca, vzájomné priateľstvá a pokroky
v rámci rovesníckej mediácie sú v tejto fáze zjavné u všetkých účastníkov.

Veríme, že naša činnosť je prínosom pre mladú generáciu, ktorá bude v budúcnosti uplatňovať
poznatky, zručnosti a rozvíjať svoje sociálne kompetencie v osobnom a spoločenskom živote.
Naša škola im týmto spôsobom pomáha rozšíriť dimenzie osobnosti pre ich budúci život.
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