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KAS IR MEDIĀCIJA?

Skolas sociālajam pedagogam (turpmāk – SP), 

ja viņš savā skolā vēlas ieviest skolas 

mediāciju un praktizēt to ilgtermiņā, ir jāgūst 

priekšstats 

 par to, ko saprot ar jēdzienu mediācija,

 kā tā funkcionē ,

 kas ir jāmācās, lai risinātu konfliktu ar 

mediācijas palīdzību un konfliktsituācijā 

rīkoties mediatīvi. 



KAS IR MEDIĀCIJA?

priekšstats par to, kas ir vajadzīgs,

 lai arī skolēnus varētu izglītot kā mediatorus,

 lai arī citus skolas kolektīva locekļus 

iepazīstināt ar mediācijas tēmu,

 lai sagatavot interesentus mediatora 

izglītības ieguvei un kļūt par pavadoni šajā 

ceļā



MEDIĀCIJAS IEVIEŠANAS SKOLĀ 

VĒSTURISKAIS U.C. ASPEKTI 

Ceļi, pa kuriem mediācija ienāk skolā?

 20.gs.90-gg. Vācijā – angažētie skolotāji

 Lietuvā un Latvijā – skolas sociālie pedagogi 

 Regulējums, cik lielā mērā skolas SP ir 
jāiesaista arī neitrālos starpniekus konfliktu 
risināšanā skolas organizācijā, daudzās valstīs 
(arī Vācijā) atrodas attīstībā.

 Ja skolas sociālais darbs ir iekļauts skolas 
organizācijā, mediācijas veidojas veiksmīgāk 
(Bēns (Behn), 111.lpp.



MEDIĀCIJAS IEVIEŠANAS SKOLĀ 

VĒSTURISKAIS U.C. ASPEKTI 

Kāpēc skolā?
 Vieta, kur notiek novērtēšana, socializācija un izvēle, rodas 

arī vilšanās, frustrācija un  bezpalīdzība. Tātad rodas 
spēcīgas emocijas, pretestība un pretrunas.

 Vieta jauniem cilvēkiem, kur viņi ikdienā satiekas cits ar citu 
un ar jauniešu grupām, kuru izvēli viņi paši nenosaka. Tas 
pretēji viņu gribai rada konfliktu par atšķirīgiem 
dzīvesveidiem, attieksmēm un rada spriedzi cilvēku vidū.

 Vieta, kur bērni/jaunieši pavada lielu sava laika daļu, līdz ar 
ko tā ir arī vieta, kur ienestos konfliktus (piemēram, no 
ģimenes un no vienaudžu grupas) var un vajag risināt.



MEDIĀCIJAS IEVIEŠANAS SKOLĀ 

VĒSTURISKAIS U.C. ASPEKTI 

Mediācija kā izaicinājums! 
 Ierastā prakse skolās - lielākā daļa konfliktu 

 tiek uztverta kā normu pārkāpums, atbilstoši tam tiek veikts darbs ar 
iepriekš noteikto normu struktūru atjaunošanu,

 netiek pievērsta uzmanība konfliktu iemesliem un cēloņiem, netiek 
ievērots tas, ka aiz spriedzes slēpjas atšķirīgi uzskati un vajadzības.

 Jaunā pieredze –

 spēja skolas ikdienas spriedzi neuzskatīt par traucējumiem un 
normu pārkāpumiem, 

 spēja konfliktos saskatīt pretrunas starp dažādām pieredzēm, 
uzskatiem un vajadzībām,

 spēja  atbilstoši un produktīvi tos risināt  ir izaicinājums skolas SP un 
visai skolas organizācijai. 



MEDIĀCIJAS IEVIEŠANAS SKOLĀ 

VĒSTURISKAIS U.C. ASPEKTI 

Mediācija un sociālā darba centrālas vērtības, kas 
konsekventā un strukturētā veidā tiek īstenotas 
mediācijas gaitā:
 cieņa pret personu,

 iesaistīšanās un pašatbildība, 

 personas un lietas nošķiršana ,

 brīvprātīgums piespiešanas un sodu vietā,

 empātija un perspektīvas maiņa,

 nevērtējoša attieksme,

 sistēmiskā domāšana.



MEDIĀCIJAS IEVIEŠANAS SKOLĀ 

VĒSTURISKAIS U.C. ASPEKTI 

 Mediācija kā konflikta risināšana 

 Paredz no personas, kas to risina,  profesionālu attieksmi, kas 

iepriekš minētos elementus profesionāli iekļauj darbībā; 

 Profesionāla darbība un attieksme ir apgūstamas. 

 Mediācija un skolas klimats  

 Mediācija kā darbība veido skaidri strukturētu  darbības  modeli ,kas  

augstu kāpinātā (eskalētā) konfliktsituācijā paver ceļu uz 

vienošanos, kas apmierina visas konflikta puses, līdz ar to piedāvā 

iespējas uzlabot skolas klimatu kopumā.

 Mediācijas skolā ieviešanas un veicināšanas process norit 

kontekstā ar tās ieviešanu citās sabiedrības jomās .



MEDIĀCIJAS IEVIEŠANAS SKOLĀ 

VĒSTURISKAIS U.C. ASPEKTI 

ASV pieredze mediācijas ieviešanā  

 Konfliktu mediācija konfliktos skolas  organizācijās, piem. 

starp vecākiem un skolotājiem tiek praktizēta atsevišķās ASV 

valstīs jau gandrīz 20 gadus (Office of Dispute Resolution, 

ODR) (Džefrijs-Dudens (Jefferys-Duden) 1999).

 Šāda prakse pakāpeniski tiek ieviesta arī Eiropā, tostarp 

Vācijā (Filips/Rademahers (Philipp/Rademacher) 2002).

 ANO Bērnu konvencijas 19. pants  - pienākums visām līguma 

valstīm sargāt bērnus „no visām fiziskās un garīgās 

vardarbības formām“. 



MEDIĀCIJAS IEVIEŠANAS SKOLĀ 

VĒSTURISKAIS U.C. ASPEKTI 

Vācijas pieredze -

 Audzināšana bez vardarbības ierakstīta Vācijas Federatīvās 

Republikas Civillikumā  (2000;§ 1631). 

 Hesenes (Hessen) landtāgs vienbalsīgi nobalsoja par 

„Pasākumiem, kas ir vērsti pret rupjību un vardarbību 

Hesenes skolā" (Hesenes landtāga izdevums , 2006, 

16/5552).

 210 skolās un 4000 mācībspēki 5 gadu laikā saņēma 

„Bāzes treniņu" mediācijā.



MEDIĀCIJAS IEVIEŠANAS SKOLĀ 

VĒSTURISKAIS U.C. ASPEKTI 

Vācijas pieredze -

 Tīringijā 2004 - 2010. gg. visās 287 vispārizglītojošās skolās 

veikta izpēte vardarbības prevencijas ietvaros, vairāk nekā 

140 skolās ieviesta Tīringijas skolas mediatoru programma 

(Vills (Will), Kursa mācību grāmata 2005). 

 Hamburgā katru gadu svinīgā ceremonijā ar kultūras 

ministra dalību tiek apbalvoti jaunie skolas mediatori.

 Skolas mediācijas teorētiskos un praktiskos pamatus Vācijā 

veido nevardarbīgās komunikācijas pieeja pēc Maršala B. 

Rozenberga (Marshall B. Rosenberg).



SKOLAS MEDIĀCIJAS PAMATI 

Kas dara mediāciju tik pievilcīgu mūsdienās?

 Mediācija sodu vietā (Neviens nav zaudētājs!)

 Mediācija un izglītības koncepcija

 Skolām modernajā sabiedrībā ir vajadzīgas jaunas koncepcijas;

 Personas socializētība un stabilitāte skolas izglītības procesā ir 

jākultivē no jauna;

 Pašapziņa kā  izglītības mērķis : jaunajiem cilvēkiem līdz šim 

nezināmā mērā un jaunā kvalitātē ir jāapgūst spēja un gatavība 

darboties  neatkarīgi;  jābūt sagatavotiem sabalansētai darbībai -

īstenot savu vajadzību realizāciju, integrējot to sabiedrības 

kontekstā.

 Spēja mainīt perspektīvu ir centrāla kompetence, no kuras iziet 

sociāla darbošanās, spēja sadarboties, priekšstati par taisnīgumu 

un morāla spriestspēja. 



SKOLAS MEDIĀCIJAS PAMATI 

Mediācijas prakse veicina spēju mainīt perspektīvu kā neviens cits 

sociālais process, no kāpinātas konfliktsituācijas - uz sadarbību (Edelstein, 

2006).

 Mediācija nav patstāvīga zinātne. Tās pieeja ir 

starpdisciplināra.

 Mediācijas tapšana par zinātnes nozari, tās attīstība kā zinātniski 

pamatota profesija vēl ir bērna vecumā (Vills/Will,2011). 

 Plašāk pazīstamie mediācijas darbības modeļi 

 «Mediācijas U- modelis»( Vācijā attīstīja Glasls, Balreihs u.c. 

/Glasl, Ballreich u.c., kas izteikti balstās uz M.B. Rozenberga

nevardarbīgās  komunikācijas koncepciju)

 „Konstruktīvās rīcības Hārvardas modelis“ (ASV attīstīja Fišers, 

Patons un Uri /Fischer, Patton, Ury, 1981)



SKOLAS MEDIĀCIJAS PAMATI 

 Mediāciju var mācīties –

 profesija « sertificēts mediators» (vismaz 120 stundas) (Eiropas 

mediācijas vadlīnijas, Mediācijas likums Vācijā) 

 Mediācijas likums Latvijā

 Vācijā - skolas mediācijas smaguma punkts atrodas uz 

līdzskolnieku mediācijas ieviešanu

 skolēni paši noregulē savus strīdus ar skolēnu mediatoru 

palīdzību; skolēnus- mediatorus atbalsta   skolotāji – mediatori; 

uzmanība pievērsta skolēnu uzvedības pārmaiņām; skolas 

mediācijai - brīvprātīga „projekta“ raksturs



SKOLAS MEDIĀCIJAS PAMATI 

 Skolas mediācijas (plusi)(Simsa, 2001) 
 Konstruktīvais konflikta risinājums tā vietā, lai orientētos uz „vainīgo“ un 

„uzvarētāju“ 

 Alternatīva sodam un ignorēšanai

 Jaunas komunikācijas un interakcijas kultūras veicināšana

 Līdztiesība, iesaistīšanās un demokrātiskā interešu līdztiesība

 Brīvība no vardarbības un vardarbības prevencija

 Sociālas kompetences kā empātijas, sadarbības, perspektīvas maiņas  

spējas  attīstīšana

 Atbildības uzņemšanās

 Ieskats konflikta cēloņos

 Skolēnu pašapziņas un pašcieņas celšana

 Skolotāju atslogošana

 Spēj aizstāt skolas kārtības pasākumu ieviešanu



SKOLAS MEDIĀCIJAS PAMATI 

 Skolas mediācijas robežas:
 nav līdzeklis, kas palīdz visos gadījumos un nav patentējamā recepte;

 nepietiekamas izglītības gadījumā var notikt  iesaistīto skolēnu/ sociālo 

pedagogu pārslodze;

 panākumi atkarīgi no akceptēšanas no iesaistīto personu puses (skolas 

vadība, skolotāji, skolēni, vecāki); 

 skolotāju un skolas vadības bailes zaudēt varu;

 tradicionālā skolas sistēma sniedz maz vietas un laika mediācijai;

 kvalitātes nodrošinājums izglītībā un praksē;

 lai skolas mediācija būtu efektīva, tā ir jāiekļauj skolas attīstības 

koncepcijā;

 skolas mediācija konkurē ar citām skolas aktivitātēm par uzmanību un 

resursiem.



KAS IR MEDIĀCIJA?

 Mediācija (lat. val. - starpniecība) - skaidri 

strukturēts sarunas process konflikta risināšanai 

(Vills/Will,2011).

 Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konflikta 

partneri ar neitrālā trešā palīdzību, kuram nav 

saturisku lēmējpilnvaru, vienojas par kopīgiem, 

abpusēji attiecināmiem, pēc iespējas auglīgiem 

lēmumiem, kuri veidojas uz augošās sevis paša un 

otras puses, kā arī pušu realitātes skatījuma 

izpratnes (A.Trosens (izd.), R.Hofmans & D.B.Rotfišere, 

2004 tulk.)



KAS IR MEDIĀCIJA?

 Mediāciju klasificē 

 pēc procesa uzbūves, proti, pēc mediatora lomas 

(integrētā mediācija, komediācija, tiesai tuvinātā 

mediācija utt.) vai

 pēc mediācijas pārrunu priekšmeta  (A.Trosens (izd.), 

R.Hofmans & D.B.Rotfišere, 2004 tulk.)



KAS IR MEDIĀCIJA?

 Mediācija sastopama daudzās konfliktu jomās:

 Kopdzīves pārtraukšanas – šķiršanās mediācija,

 Bērnu un jauniešu tiesību mediācija, 

 Mediācija mantojuma jautājumos,

 Kaimiņu attiecību mediācija,

 Skolu mediācija,

 Mediācija īres vietās,

 Biznesa mediācija,

 Iestāžu iekšējā mediācija,

 Vainīgā – upura izlīgums, 

 Utt.



KAS IR MEDIĀCIJA?

 Mediācijas process

 mediators palīdz konflikta dalībniekiem izdibināt 

konflikta cēloņus, izpētīt jūtas un vajadzības, nosaukt 

tās;

 mediators vada procesu - abiem partneriem tiek 

radīti apstākļi (telpa) vienādā mērā, lai izteiktos 

drošos rāmjos; 

 „maģiskais moments“ mediācijā - medianta gatavība, 

iejusties otra cilvēka pozīcijā (perspektīvas maiņa);



KAS IR MEDIĀCIJA?

 Mediācijas process - ko iegūst dalībnieki?

 lēmumu rada un pieņem paši dalībnieki;

 mediējamās personas uztver izstrādāto risinājumu kā 

taisnīgu, jo abu pušu vajadzības tiek ņemtas vērā;

 mediējamās personas spēcīgāk piesaistītas 

risinājumam, kuru viņas pašas ir izstrādājušas, tas 

viņiem ir saistošāks un noturīgāks;

 mediējamās personas iegūst konflikta risināšanas 

kompetenci. 

Tāda veida konflikta risināšana ir iespējama tikai mediatora 

vadībā, kas mediējamām personām piedāvā godīgu un strukturētu 

procesu.



KAS IR MEDIĀCIJA?

 Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kurā 

mediators nedrīkst 

 pieņemt lēmumu (kā t.i. tiesas procesā vai šķirējtiesā);

 dot padomu (kā t.i. padomdošanas praksē);

 piedāvāt risinājumu (kā t.i. izlīguma gadījumā).

 Ideālā gadījumā mediatoram vispār nav nekādas 

ietekmes uz gala rezultātu. Izklausās neticami!

Uzziņai: vairāk kā 75% mediācijas procesu beidzas 

veiksmīgi (A.Trosens (izd.), R.Hofmans & D.B.Rotfišere, 

2004 tulk.)



DARBS GRUPĀS

 ĶIRBIS

Abi draugi Jans un Ēriks iet uz tirgu un strīdas par pēdējo 
ķirbi, ko piedāvā dārzeņu pārdevējs. Tā kā viņi abi strīdas 
un dārzeņu pārdevējs vēlas pēc iespējas ātrāk izbeigt šo 
strīdu, viņš pārgriež ķirbi uz pusēm un pārdod vienu pusi 
Janam, vienu Ērikam. Abi jūtas vīlušies, klusējot paņem 
katrs savu ķirbja daļu un dodas mājās.

Kad Jans ierodas mājās, viņš izņem mīkstumu no ķirbja un 
izvāra zupu; ķirbja mizu viņš izmet atkritumos.

Kad Ēriks ierodas mājās, viņš ņem savu daļu un izgatavo 
no tās Helovīna masku.

Ko izsaka šis piemērs? Kā būtu mediācijas procesā? 



PALDIES PAR UZMANĪBU!


