
Finał drugiej edycji
konkursu „Postaw na

mediację”.
 



MEDIATORZY ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W PRZEMYŚLU ZAJĘLI 

II MIEJSCE 
W KONKURSIE "POSTAW NA MEDIACJĘ"  ORGANIZOWANYM

PRZEZ INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI W WARSZAWIE.   





Nie zawsze rozwiązanie konfliktu musi wiązać się z wejściem na
drogę sądową. W wielu przypadkach najprostsze metody okazują się
być tymi najlepszymi, czego przykładem może być mediacja. Daje

ona stronom możliwość polubownego rozwiązania sporu –
powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski

podczas dzisiejszego (18 listopada 2022 r.) finału II edycji
konkursu „Postaw na mediację”.



Konkurs został zorganizowany  przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie.   I etap polegał na przygotowaniu

scenariusza mediacji na podstawie jednego z podanych przez Organizatora stanów
faktycznych tj. z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych oraz prawa pracy.

Scenariusz mediacji miał składać się  z monologu mediatora, przedstawienia
stanowisk zwaśnionych stron, analizy ich interesów, zaproponowania możliwych

rozwiązań sporu oraz propozycji zawarcia ugody. Nasi uczniowie przeszli do
drugiego etapu konkursu, który odbył się w Warszawie



 II etap konkursu polegał na przeprowadzeniu symulacji mediacji na podstawie wybranych
scenariuszy przygotowanych przez uczniów  w ramach I etapu konkursu. W konkursie zgłosiło

się i przesłało swoje prace blisko 100 Drużyn Mediacyjnych ze szkół podstawowych 
 i ponadpodstawowych z całej Polski. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się 4

drużyny ze szkoły podstawowej oraz 4 drużyny ze szkoły średniej. Nasza Szkoła zajęła drugie
miejsce w finale konkursu. „Postaw na mediację” jest jedną z wielu inicjatyw Ministerstwa
Sprawiedliwości zwiększających świadomość prawną dzieci  i młodzieży. Konkurs "Postaw na

mediację" ma na celu popularyzację tej problematyki wśród uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych. Młodzież dostaje doskonałą okazję, by zagłębić się w tematykę mediacji,

a także wykazać się kreatywnością 
i umiejętnością pracy w zespole.

 





Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega potrzebę zwiększenia świadomości
społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów,

zwłaszcza mediacji. Konkurs "Postaw na mediację" ma na celu
popularyzację tej problematyki wśród uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych. Młodzież dostaje doskonałą okazję, by zagłębić się

 w tematykę mediacji, a także wykazać się kreatywnością i umiejętnością
pracy w zespole.





Osią konkursu jest współzawodnictwo kilkuosobowych drużyn
tworzonych przez uczniów ze szkół z całej Polski. Do II etapu

(finału) konkursu dostaje się co najmniej 8 najlepszych drużyn.
Między nimi rozstrzyga się rywalizacja o pierwsze miejsce w jednej z

dwóch kategorii. Drużyny, które wykazały się największą wiedzą,
komunikatywnością, a nawet umiejętnościami gry aktorskiej,

otrzymują nagrody.











Dzięki tego typu inicjatywom, jesteśmy w stanie poszerzać wiedzę, 
a jednocześnie uświadamiać młode pokolenia. Mediacja otwiera nowe

możliwości. Można zastosować ją na wielu płaszczyznach, m.in.
 w konflikcie rówieśniczym czy szkolnym. To właśnie wy tworzycie
świadome i odpowiedzialne społeczeństwo. To wy wchodzie w role

nauczycieli kolejnych pokoleń – zwracał się do finalistów konkursu
wiceminister Marcin Romanowski.









„Postaw na mediację” jest jedną z wielu inicjatyw Ministerstwa
Sprawiedliwości zwiększających świadomość prawną dzieci i

młodzieży. Inne konkursy organizowane przez resort to m.in.
Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, Liga
Sprawiedliwości, czy konkurs legislacyjny „Stwórz ustawę,

zmieniaj prawo”.





Uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę w Warszawie to: Bieńko
Franciszek, Blecharczyk Antonina, Błądziński Jakub, Brzozowska Amelia,

Zagrobelna Kamila, Cichy Zuzanna , Srogi Miłosz , Trojniarz Jagoda.
Ferraresi Marco , Grochowicz Marcel , Inglot Vanessa. 

 
Uczniów przygotowały: Pani Marta Kowalska, Pani Edyta Gajda- Chorzępa, Pani Magdalena Ludwa.


