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Mācību semināra “Mediācija skolā” programma 
Autori: Rita Orska, Ženija Truskovska 

 

Programmas nosaukums (stundu skaits):  Mediācija  skolā   40 stundas 

Programmas mērķauditorija: sociālie pedagogi (vismaz 3 gadu darba pieredze), kuri strādā skolā vai pašvaldības sociālajā dienestā un kūrē 

bērna un ģimenes jautājumus 

Programmas mērķis: padziļināta izpratne par mediācijas būtību un pilnveidotas prasmes mediācijas metožu un paņēmienu izmantošanā efektīvai 

konfliktu risināšanai skolā 

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):klausītājs spēj: 

- demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par mediācijas būtību un nozīmi vardarbības mazināšanā skolā unģimenē; 

- parādīt izpratni par mediācijas pamatprincipu funkcionēšanas mehānismiem skolā, mediācijas metožu izmantošanu konfliktsituāciju 

risināšanā skolā; 

- izmantojot apgūtās prasmes veikt mediāciju, lai mazinātu konfliktsituāciju skaitu un sniegt skolēniem daudzpusīgu atbalstu savstarpējās 

sadarbības veicināšanā; 

- formulēt un kritiski analizēt konfliktsituācijas skolā; 

- parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību. 

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi (atgriezeniskā saikne, programmas apguves vērtēšana): 

1. noslēguma darbs – konfliktsituāciju risinājums mediācijas ceļā; 

2. programmas realizācijas izvērtējuma anketas izpilde; 

3. pārrunas par programmas saturu, organizāciju. 
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N.p.k. Tematika ar īsu satura anotāciju 
Stundu 

skaits 

Īstenošanas 

formas, metodes, 

pārbaudes formas 

un metodes 

Nodarbību vadītājs 

1. Izpratne par mediāciju skolā. Mediācijas modeļi skolās. 

Teorētiskās atziņas par mediāciju un konfliktu 

10 Stāstījums, 

prezentācija, 

videofilmas 

demonstrācija, 

diskusija 

Dr.paed.Svetlana Ušča 

Dr.paed. Ženija Truskovska 

Mg.psych.,lekt. Rita Orska 1.1. Iepazīšanās ar projekta Leonardo da Vinci programme Prroject 

„Improvement of Social Pedagogues Professional Qualification by 

Mediation Implementation” (Melmp) No LLP-LdV-TOI-2013-LT-

0141 mērķi un uzdevumiem. Salīdzinājums ar citiem Latvijā 

realizētajiem projektiem par mediāciju skolā 

1 

1.2. Kas ir mediācija?  2 

1.3. Ko dara un kāds ir mediators? 2 

1.4. Konfliktu būtība, attīstība. Dažādu autoru nostādnes par konfliktu. 4 

1.5. Mediācija  efektīvai konfliktu risināšanai skolā 1 

2. Mediācijas fāzes jeb struktūra 10 Stāstījums, 

prezentācija, 

psiholoģiskie 

vingrinājumi, 

situāciju 

modelēšana, 

analīze, izspēle 

Dr.paed.,Ženija Truskovska 

Mg.psych. Rita Orska 2.1. 1.fāze – ievads mediācijā 2 

2.2. 2.fāze - redzējums par konfliktu 2 

2.3. 3.fāze – mediācijas procesa galvenā daļa 2 

2.4. Problēmas risināsāna – 4.fāze 2 

2.5. Vienošanās par konflikta risinājumu – 5.fāze 2 

3. Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību. 10 Stāstījums, 

prezentācija, 

psiholoģiskie 

vingrinājumi, 

situāciju 

modelēšana, 

Dr.paed. Ženija Truskovska 

Mg.psych. Rita Orska 3.1. Aktīvās klausīšanās metodes 2 

3.2. Sarunu vadīšanas paņēmieni 2 

3.3. Konflikta risinājuma meklēšanas paņēmieni 2 

3.4. SVID analīze par mediāciju skolā 2 

3.5. Skolēnu sagatavošanas mediācijai programma 2 
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analīze, izspēle 

4. Zināšanas un prasmes mediācijā – palīgs sociālā pedagoga darbā 10 Stāstījums, 

prezentācija, 

psiholoģiskie 

vingrinājumi, 

situāciju 

modelēšana, 

analīze, izspēle 

Dr.paed. Ženija Truskovska 

Mg.psych. Rita Orska 4.1. Noslēguma darbs 5 

4.2. Supervīzija  4 

4.3. Semināra programmas realizācijas izvērtējums, noslēgums 1 

Nepieciešamie mācību materiāli, tehniskais nodrošinājums (tajā skaitā nodarbību vadītājiem un kursu klausītājiem): 
Multimēdiju projektors, tāfele, A2 un A4 papīra lapas, krāsainie flomāsteri, izdales materiāli, audiovizuālas prezentācijas par kursu tematiku (PowerPoint, videoieraksti) 

 

 

Programmas vadītāji  ______________   _____________________   ________________________ 

                         (datums)     (paraksts)    (paraksta atšifrējums) 

 

                                    ______________   _____________________   ________________________ 

                         (datums)     (paraksts)    (paraksta atšifrējums) 

 
 

 

 


