
 

Etapa 1 - selecția elevilor la nivelul claselor pentru participarea în cadrul 
programului, în calitate de mediatori (un elev din fiecare clasă)

Termen de realizare: 24 februarie 2023

Etapa 2 - prezentarea problemei și conștientizarea nevoii de intervenție la nivelul 
școlii pentru reducerea violenței în mediul școlar; evaluarea nivelului de manifestare 
a formelor de violență prin realizarea și aplicarea eșantionată de chestionare la orele 
de dirigenție, colectarea și interpretarea rezultatelor 

Termen de realizare: 31 martie 2023 

Etapa 3 - introducere în tainele medierii, alături de alte metode 
alternative în cadrul unui training interactiv.

Termen de realizare: 5 mai 2023

Etapa 4 - urmărirea exercitării rolului de mediator al elevilor selectați; 
colectarea datelor cu privire la numărul și tipul conflictelor mediate

Perioada: 5 mai 2023 - 15 iunie 2024

OBSERVAȚII 

Programul este o formă de intervenție cu succes, 
deoarece: 

➢ Limbajul folosit de tineri nu este întotdeauna 
accesibil adulţilor 

➢ Tinerii identifică mai repede natura problemei în 
care sunt implicaţi 

➢ Tinerii pot găsi mai repede soluţii pentru 
rezolvarea problemelor care afectează grupul din 
care fac parte 

➢ Dacă sunt bine instruiţi și consiliați, tinerii pot 
rezolva singuri conflictele, mai bine, mai repede 
şi mai eficient. 

Acțiunea eficientă a elevilor mediatori va contribui 

la: 

➢ soluţionarea noilor conflicte; 
➢ alocarea eficientă de către profesori a timpului 

de calitate pentru procesul educațional specific; 
➢ creşterea gradului de implicare a elevilor în 

activităţile școlare; 
➢ îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale 

elevilor; 
➢ un climat școlar pozitiv. 

Prin intermediul medierii de la egal la egal, rezolvarea conflictelor devine o oportunitate de 

învățare, pe măsură ce elevii sunt încurajați să-și rezolve problemele și să recunoască faptul că unele 

conflicte se pot rezolva prin consiliere orizontală, înainte de a cere implicarea adulților. 

 

Mediatorii învață în timpul instruirii și prin exersarea aptitudinilor dobândite, iar elevii care 

valorifică metodele de mediere învață să rezolve conflicte și își dezvoltă abilitățile de comunicare în acest 

timp, urmând comportamentul mediatorilor. 


