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На зимових канікулах семикласника Андрія дорогою до бабусі зупинила компанія із семи ровес-
ників, які вимагали в нього гроші. Хлопець пояснив, що грошей із собою не має, несе кутю та інші 
страви для бабусі. Однолітки почали штовхати хлопця від одного до іншого, принижувати і сміяти-
ся з нього. Коли Андрій пригрозив, що вони матимуть справу з його батьком, ветераном-афганів-
цем, знущання хлопців посилилися, також були розбиті і розсипані страви, які ніс хлопець. Андрій 
почувався дуже принижено.

Батько Андрія був страшенно розлючений, він прагнув відправити до в’язниці всіх кривдників 
або вчинити самосуд. Медіація відбулася за участю всіх обвинувачених і потерпілого та їхніми 
батьками. Медіатор сконцентрувала роботу на можливості всіх учасників висловити власні пере-
живання щодо ситуації, та бути почутими. Для більшості учасників цей процес примирення став 
трансформувальним. Під час медіації порушники усвідомили свої дії та щиро вибачилися щодо 
скоєного. Було сформовано довіру між сторонами конфлікту, емоційний стан всіх учасників значно 
поліпшився. Андрій і його батько мали підстави впевнитися, що ситуація не повториться. Домов-
леність між сторонами включала згоду батька Андрія не позивати до суду. Діти вибачилися перед 
Андрієм і його батьком. Батько Андрія подякував медіатору, що зупинив його від вчинку, про який 
потім пожалкував би. За подальшими спостереженнями медіатора, Андрій і деякі із хлопців стали 
друзями, колишні кривдники зуміли знайти свої ролі в шкільній діяльності і не повторювали подіб-
них вчинків. 

Дев’ятий клас готувався до випускного та збирав кошти. Під час перерви у школі учениця 9-го 
класу Оля, яка була відповідальна за збір коштів на випускний вечір, помітила зникнення значної 
суми коштів. Школярі досить швидко зрозуміли, що гроші взяла їхня однокласниця Катя, яка не по-
вернулася на уроки після перерви. Катя не користувалася популярністю або повагою у класі, можна 
сказати, що діти не завжди помічали, чи є вона в школі, і ставилися до неї неприязно. Коли додому 
до дівчини прийшов класний керівник, вона відразу зізналася і повернула гроші. Отримавши запит 
від класного керівника, медіатор вирішив провести для учнів Коло порозуміння. Учні висловлюва-
ли свої претензії та звинувачували Катю. Проте коли настала її черга говорити, учні вперше могли  
реально побачити людину за скоєними діями. Дівчина поділилася, що її мама зловживає алкого-
лем і вдома зовсім погано з грошима. Вона, як і однокласники, дуже хоче потрапити на випускний,  
але в неї немає коштів не те, що на сукню або внесок, а навіть на панчохи до сукні. Діти слухали 
дівчину у повній тиші. Наступного дня однокласники принесли Каті і сукню, і взуття, і панчохи,  
й інший одяг, який вона могла вдягати у будні дні. Катя й однокласники не стали друзями, але учні 
допомагали їй на уроках, було помітно, що дівчину прийняли до колективу.

”

”

ШКІЛЬНА МЕДІАЦІЯ: ЕФЕКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ  У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ШКІЛЬНА МЕДІАЦІЯ: ЕФЕКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ  У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Медіація в дії: РІЗДВЯНА КУТЯ

Медіація в дії: ВИПУСКНИЙ




