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PROJEKT:  

„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA AKO NÁSTROJ PREVENCIE  

ŠIKANOVANIA A ĎALŠÍCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV“ 

 
 Občianske združenie Ave ProsperitA  podáva projekt v spolupráci s Activ Citizens Fund – Slovakia, spravovateľ Nadácia Ekopolis v partnerstve s 

vyhlasovateľom výzvy Nadáciou otvorenej spoločnosti, a Karpatskou nadáciou 

 Plánované obdobie trvania projektu od apríla 2020 do septembra 2021  

 Uzávierka podávania projektu 22.1.2020 

 12 škôl  

 Každá  škola  v projekte ZÍSKA: 2 stretnutia s pedagógmi (6hod + 3hod) + 4 stretnutia žiaci 

 Rovesnícka mediácia so žiakmi = 4 stretnutia x 4 hod = 16hod x 12 škôl 

 Školská mediácia s pedagógmi = 9hod x 12 škôl 

Posledné stretnutie mimo už spomenutých bude po konzultácii so školami. Jeho cieľom je stretnutie už vybraných rovesníckych mediátorov zo škôl, 

ktorí sa stretnú s rovesníckymi z projektových škôl, vzájomne budú komunikovať, predostrú čo sa im podarilo, čo využívali atď. Stretnutie približne na 

5 hod.   

 

Cieľ projektu 

 Projekt „školskej a rovesníckej mediácie ako nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa 

v školskom prostredí bude realizovaný  prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na školách, 

vedený dvoma lektormi. Školskou a rovesníckou mediáciou naplniť nižšie stanovené ciele na školách a podporiť projekt prieskumom, ktorý bude 

pre porovnanie uskutočnený dotazníkovou formou na začiatku a pri ukončení projektu na školách s pedagógmi a žiakmi.  

 

Školská mediácia: Mediácia v školskom prostredí predstavuje možnosť riešenia konfliktov cestou zmierovania. Stavia na budovaní zdravých vzťahov 

medzi učiteľmi a žiakom, učiteľom a rodičom, učiteľmi navzájom, riaditeľom a pedagogickým zborom, žiakmi navzájom. 
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Cieľ školskej mediácie: 

 Vštepovanie dôvery a rešpektu k iným názorom 

 Venovanie pozornosti rozhovorom s kolegami, ktorí prichádzajú do kontaktu s rodičmi 

 

 Vedieť prijímať pozitívne aj negatívne informácie 

 Získať poznanie, aké motivačné stimuly sú pre členov pedagogického tímu dôležité 

 Poznať, čo je dôležité pre kvalitný tím, aké sú bariéry dobrého tímu 

 Zlepšenie klímy v škole a školských triedach 

 Oboznámenie s rovesníckou mediáciou na škole 

 

Rovesnícka mediácia pre žiakov: je mediácia, kde rovesník (žiak) pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej 

strany. Najčastejšie využitie rovesníckej mediácie je v: slovných útokoch, šikanovaní, nevhodnom správaní, ohováraní, bitkách a pod. 

 

Cieľ rovesníckej mediácie v prostredí školy: 

 Prevencia pred sociálnopatologickými javmi 

 Pokles počtu konfliktov na škole 

 Naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie  

 Opatrenia na ochranu detí pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy 

 Naučiť žiakov vnímať, rešpektovať názory druhých, kritickému mysleniu, sociálnej tolerancii 

 Pomoc pri odhaľovaní šikanovania 

 Záujem znížiť množstvo vzájomne prejavovaných verbálnych útokov medzi spolužiakmi 

 Snaha zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach 

 Odbremenenie pedagógov od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi    

 Záujem v dialógu odstraňovať bariéry vyplývajúce z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov 

 Predchádzanie odcudzeniu detí od školského prostredia v dôsledku prvých nepríjemných pocitov zo zlyhania 

 


