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Skolā ir daudz un dažādi konflikti

• Tur, kur notiek novērtēšana, socializācija un izvēle, 

rodas arī vilšanās, frustrācija un  bezpalīdzība. Tātad 

rodas spēcīgas emocijas, pretestība un pretrunas.

• Skola ir vieta jauniem cilvēkiem, kur viņi ikdienā 

satiekas cits ar citu un ar jauniešu grupām, kuru izvēli 

viņi paši nenosaka. Minētā pretēji viņu gribai izveidotā 

kopiena ar atšķirīgiem dzīvesveidiem rada konfliktus 

un spriedzi cilvēku vidū. 

• Jaunieši pavada skolā lielu sava laika daļu, līdz ar to tā 

ir arī vieta, kur ienestos konfliktus (piemēram, no 

ģimenes un no vienaudžu grupas) var risināt.



Pastāv plašs metožu un rīku spektrs, kā skolā var 

risināt minētos konfliktus.

• Lielākā daļa konfliktu tiek uztverta kā normu pārkāpums 
un nodarbojas tikai ar iepriekš noteikto normu struktūru 
atjaunošanu, bet netiek pievērsta uzmanība konfliktu 
iemesliem un cēloņiem. 

• Visbiežāk netiek ievērots tas, ka aiz spriedzes slēpjas 
atšķirīgi uzskati un vajadzības. Tas ir jāuztver un 
jārespektē.

• Lai novērstu noteikumu pārkāpumus pastāv sodu 
sistēma. Tajā vienmēr ir „Ieguvējs“ un „Zaudētājs“. 
Sodītā persona jūtas slikti un netaisnīgi sodīta, jūt 
frustrāciju, un viņai ir maz motivācijas vēl komunicēt ar 
„Uzvarētāju“, ar to, kas netika sodīts. Konflikts netiek 
atrisināts un noregulēts. Attiecības starp abām strīda 
pusēm paliek saspringtas. 



Mediācija sodu vietā

• Mediācijā strīda dalībnieki satiekas vienā līmenī; 

• Mediatori rūpējas par to, lai abi izklāsta savu 
skatījumu uz konfliktu un apraksta savas jūtas 
un vajadzības, kas aiz tā slēpjas.

• Rodas abpusējā izpratne un ir iespējams rast 
risinājumu, lai rezultātā abas puses iegūtu, kad 
neviens nejūtas kā „Zaudētājs’’.

• Rezultāts ir noturīgāks, jo rodas abpusēja 
izpratne par jūtām un vajadzībām, kas slēpjas 
aiz uzvedības modeļa. 



Jaunajai izglītības koncepcijai jārūpējas

• par pāreju uz zināšanu sabiedrību,

• par mēdiju informācijas un dezinformācijas  
spiedienu,

• par globalizāciju,

• par dabīgā līdzsvara transformāciju,

• par politikas teritorijas maiņu,

• par tradicionālo vērtību zudumu,

• par kultūras pluralizāciju un

• pieaugošo individuālismu.



Pašapziņa kā  izglītības mērķis

• Pašapziņa nozīmē to, ka jaunajiem cilvēkiem līdz šim 

nezināma mērā un jaunā kvalitātē ir jāapgūst spēja un 

gatavība darboties  neatkarīgi. 

• Jāmācās apliecināt sevi un būt sociāli kompetentiem. 

• Skolas uzdevums ir sagatavot jauno cilvēku sabalansētai 

darbībai, kad darbība iegūst jēgu, īstenojot savu 

vajadzību realizāciju, bet gan arī integrējot to 

sabiedrības kontekstā .

• Spēja mainīt perspektīvu ir centrālā kompetence, no 

kuras iziet sociāla darbošanās, spēja sadarboties, 

priekšstati par taisnīgumu un morāla spriestspēja. 



Perspektīvas maiņa

• Perspektīvas maiņa kā sociāla kompetence ir 
personības pašapziņas stabilizētāja, jo tā 
padara iespējamu citu uzvedības izpratni, tātad 
arī reakcijas uz paša uzvedību paredzēšanu. 

• Perspektīvu maiņa pamatojas uz atziņu, ka ir 
vairāk kā viens redzes viedoklis attiecībā uz 
problēmu. 

• Perspektīvu mainīšana ir Ž.Piažē (Piaget) īpaši 
preoperacionālajā fāzē novērotā egocentrisma 
pārvarēšana.



Likumsakarība – veiksmīga 

mediācija balstās uz spēju 

mainīt perspektīvu. 



Skolas mediācijas ieguvumi

• 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 



Skolas mediācijas ieguvumi

• Atbildības uzņemšanās

• Ieskats konflikta cēloņos

• Skolēnu pašapziņas un pašcieņas celšana

• Skolotāju atslogošana

• Spēj aizstāt skolas kārtības pasākumu 

ieviešanu



Skolas mediācijas ierobežojumi

• Skolas mediācija nav līdzeklis kas palīdz visos 
gadījumos un nav patentējamā recepte

• Nepietiekamas izglītības gadījumā pastāv iespēja, ka 
notiek  iesaistīto skolēnu/ sociālo darbinieku pārslodze

• Panākumi ir atkarīgi no akceptēšanas no iesaistīto 
personu puses (skolas vadība, skolotāji, skolēni, vecāki) 

• Skolotāji un skolas vadība baidās zaudēt varu, ja viņi 
konflikta gadījumā iesaistīsies mediācija



Skolas mediācijas ierobežojumi

• Tradicionālā skolas sistēma sniedz maz 

vietas un laika mediācijai

• Kvalitātes nodrošinājums izglītībā un 

praksē ir nepieciešamība

• Lai skolas mediācija būtu efektīva, tā ir 

jāiesaista skolas attīstības koncepcijā

• Skolas mediācija konkurē ar citām skolas 

aktivitātēm par uzmanību un resursiem



Skolas mediācijas efektivitāte

• skolas mediācijas ieviešana nekaitē nevienam 

• iesaistītie skolēni iegūst no tās (kā tie, kas tiek izglītoti 

par mediatoriem, tā arī tie, kuru konflikti tiek risināti 

mediācijā) 

• skolotāji līdz ar skolas mediācijas programmu tiek 

atslogoti no konflikta risināšanas darbības 

• klases klimata uzlabošanās, jo vairs nav tik daudz 

agresijas skolas pagalmā un klasēs, nodarbības ir 

saistītas ar mazāku stresu un klases ir iemācījušās jaunu 

uzvedību grupā 

• konflikta līmenis skolās ar kāpinātu konfliktu līmeni vairs 

nav tik augsts un mazāk tiek pielietotas sankcijas. 

Konflikti tiek apstrādāti  pirms sākas to eskalācija. 



Mediācijas iniciatori

• Lielākajā daļā gadījumu mediācija notika pēc pedagogu 
iniciatīvas (51,7%), 
– 20,6% ideja nāca no otrās konflikta puses, 

– 14,9% no skolas biedriem, 

– 9,2% tā bija paša ideja

– un 3,4% kopējā strīdnieku ideja. 

• Tas skaidri parāda, cik liela loma tajā, vai skolēni nonāk 
līdz mediācijai, ir pedagogiem. Vienlaikus ir redzams, ja 
no skolēnu un skolas biedru attieksmes ir atkarīgs tas, 
kā tiek izprasta mediācija. Ja skolēni nedomā neko labu 
par mediāciju un viņiem tajā nav labas pieredzes, viņi 
šādu iniciatīvu neuzņemsies un to neieteiks.

(Pētījums Lejassaksijas (Vācija) skolās,1999.)



Mediācijā izskatīto konfliktu veids

• Gānīšanās, baumu izplatīšana, mobings2,38%

Fizisks spēks, sišana, speršana, grūšana19,0%

Apsaukāšana, lietu bojāšana16,7%

Greizsirdība, draudzības izjaukšana12,5 %

Pārējais10.7%

(Pētījums Lejassaksijas (Vācija) skolās,1999.)



Veiksmīgs konflikta  risinājums, izmantojot 

mediāciju

Konflikta veids Jā Nē

Apsaukāšana, apvainojumi 64,3% 35,7%

Fizisks spēks

Zādzība, mantas bojāšana

71,0%

76,9%

29,0%

23,1%

Gānīšanās, baumu izplatīšana, 

mobings

75,7% 24,3%

Greizsirdība, izjaukta draudzība 75,0% 25,0%



Spēka prevencija

Spēka prevencija ar skolēnu mediācijas 
starpniecību, tas ir, apmācot skolēnus par 
mediatoriem, nozīmē sociālo mācīšanos un ir 

mērķēta uz sekojošu kompetenču stiprināšanu:
• pozitīvas pašvērtības sajūtas attīstīšana,

• klausīšanās un gatavība saprast citus,

• iejušanās spējas attīstīšana,

• Konfliktu risināšanas un patstāvīgas rīcībspējas 
attīstība,

• aizspiedumu likvidācija,

• parauga  funkcija.



Spēka prevencija

Skolās, kurās tiek respektēta skolēna personība, 

kurās vērtība tiek veltīta komunikācijas 

uzlabošanai un interakcijām, tāpat arī labam 

klases klimatam, ir mazāk spēka pielietošanas 

nekā skolās, kurās skolotāji praktizē tikai savu 

mācību vielas pasniegšanas uzdevumu un 

autoritāru vadības un komunikācijas stilu.  

Skolēnu iesaistīšana norišu veidošanā, kur tas 

pedagoģiski pieļaujams, ir pasākums, kas 

preventīvi pretdarbojas spēkam. 



Salīdzinājums starp ierasto konfliktu 

risināšanas taktiku un mediāciju

• Uzvarētājs/Zaudētājs 

• Atbildību par 

risinājumu uzņemas 

tiesnesis

• Patiesības un vainas 

meklējumi

• Viens pret otru 

• Labākais risinājums 

abiem

• Atbildību par 

risinājumu uzņemas 

strīdus puses

• Dažādu redzes 

viedokļu 

noskaidrošana 

• Viens ar otru



Pamatnoteikumi skolēnu mediācijas prakses 

ieviešanai ir:

• Pieaugušie (parasti skolotāji) metodi zina, akceptē un 
ņem nopietni. Veiksmīgas mediācijas gadījumā ir gatavi 
atteikties no sankcijām (parasti brīdinājums vai sods). 
Viņi akceptē risinājumu, kuru izstrādājuši skolēni, ja 
risinājumu abas puses ir atzinušās par labu un taisnīgu. 
Viņi daļu savas varas nodod cerībā, ka mediācija starp 
skolēniem ar konsensā izstrādātu risinājumu ir 
konstruktīva un izbeidz konfliktu.

• Skolotāji uzticas skolēnu atbildības spējai un definē 
savas attiecības ar skolēniem mazāk hierarhiski, bet 
vairāk kā partnerattiecības. Parasti tas korelē ar to, ka 
viņi daudzās jomās piešķir skolēniem viņu vecumam 
atbilstošu līdzdalību pedagoģiskās ikdienas izveidē un 
meklē ar viņiem dialogu. 



Soļi skolēnu mediācijas ieviešanai

• informēt kolēģus konferences ietvaros

• panākt skolas vadības un kolēģu lēmumu

• atrast kolēģus, kuri būtu gatavi aktīvi piedalīties projektā

• skolotāju izglītošana par mediatoriem

• vecāku un skolēnu informēšana

• vecāku piekrišanas saņemšana

• skolēnu mediatoru apmācīšana

• skolēnu klašu iepazīstināšana ar mediatoriem un 
projektu

• kontaktu kopšana ar citām skolām, kurām ir vai kuras 
plāno skolu mediāciju



Skolēnu - mediatoru  treniņu saturs

• Konflikta definīcija un rašanās; konflikta dinamika (eskalācija/ 
deeskalācija); jūtas konfliktā; saskarsmes ar konfliktu; sava pieredze 
ar konfliktiem

• Konflikta risināšanas teorētiskie modeļi: aisberga modelis, 
attiecības starp pozīcijām, jūtas un vajadzības, komunikācija: ”Es” 
un „Tu” iedarbība – vēstījumi

• Mediācija: kas tas ir, kā tas funkcionē; sarunas noteikumi; 
mediatora loma; mediācijas fāzes

• Mediācijas metodes: radīt uzticību, jautājumu tehnika un dažādu 
veidu iedarbība ar jautājumiem; atspoguļošana un aktīva 
klausīšanās; panākt perspektīvas maiņu un savstarpēju empātiju; 
risinājuma meklējumi (prāta vētra, risinājumu priekšlikumu 
novērtēšana)

• Starprezultāta vizualizācija: precīzs rakstisks formulējums 
risinājumiem

• Kooperācija starp mediatoru un ko-mediatoru, jo skolēniem 
parasti  jāstrādā kā mediatoriem pa diviem.



Attīstot mediāciju skolā attīstās skolēnu 

personību veidojošās kompetences

• sociālas kompetences;

• personīgā atbildība;

• komunicēšanas spējas;

• patstāvība;

• tolerance;

• personības veidošanās;

• pozitīva emociju regulācija;

• demokrātiskas rīkošanās;

• spēja būt komandā;

• atbildības sajūtas veicināšana.

(Behn, 2005;)



Skolas un mediācijas sistēmu konflikts

• Mediācijai raksturīgi:

• Brīvprātības princips

• Partnerattiecības starp 
instruktoru un mediatoru 

• Līdztiesīgā attieksme 

• Konfliktējošo pušu personīga 
atbildība 

• Mediācijas sarunu un 
satikšanās laiku nosaka pēc 
situācijas/ nepieciešamības 

• Skolai raksturīgi:

• Skolas pienākums un 
situatīvais uzvedības 
izkārtojums

• Hierarhiskas attiecības starp 
skolotāju un skolēnu 

• Novērtēšana

• Skolēniem tiek noteikti darbi, 
mācību saturs un normas, 
pavēles un kārtība 

• Stingri strukturēts laika 
plānojums un 
skolotāju/skolēnu pieejamība 



Iespējami 4 mediācijas attīstīšanas varianti skolā:

• Mediācijas projektam ir „salas” nozīme, uz kuras darbojas citi 
noteikumi un uzvedības formas , kuri nevar tikt integrēti skolas 
ikdienas procesos. 

• Uz skolēniem centrēta pieeja. Mediācijas projektiem un skolai ir 
kopīgs skatījums uz  skolēnu kā vienlīdzīgu partneri,  un ir 
gatavība piešķirt personālu, laiku, telpu un citus mediācijas 
aktivitātēm vajadzīgos resursus. 

• Skolas mediācija kā mainošās skolas daļa. Visveiksmīgākā 
skolas mediācijas ieviešana skolas kopējās attīstības rāmjos, kura 
skolas organismu uztver kā „mācošu institūciju”. 

• Sliktākajā gadījumā virs mediācijas loģikas un principiem dominē 
skolas sistēma: skolas mediācija tiek pielāgota. Mediācijas 
uzticēšanās, brīvprātības un personīgās atbildības principi tiek 
dažādā veidā ierobežoti (skolotāji nosaka, kuros gadījumos 
izmantot mediāciju, kuros- nē, nosaka, kuri skolēni var kļūt par 
mediatoriem, skolas hierarhija tiek pārnesta uz mediācijas 
organizēšanu un vadīšanu).


