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Zastosowanie mediacji w sytuacji konfliktu nastolatek – rodzic 
 

Mediacja to rozwiązywanie konfliktu  przez  strony  w obecności  mediatora 

Mediacja z definicji jest współpracą pomiędzy równoważnymi stronami. Tymczasem wydaje 

się, że relacja rodzic-dziecko jest w swej istocie nierównoważna. Przecież nastolatek w sensie 

prawnym, ekonomicznym i społecznym jest zależny od rodziców. Rodzic dba o zaspokojenie 

potrzeb młodego człowieka, ma większe doświadczenie życiowe, po prostu jest mądrzejszy, no 

i ponosi odpowiedzialność za swoje dziecko. 

Jednak młody człowiek także ma prawo do własnych sądów i pragnień. Podejmuje własne 

wybory, które nierzadko nie zgadzają się z tym, czego chcą rodzice.  To rodzi konflikty, 

często bardzo gwałtowne. Eskalacja i sprawdzanie, kto komu może bardziej dokuczyć 

doprowadzi do “wojny domowej”, a nawet  do zerwania kontaktu.  W głębi duszy chyba nikt 

tego nie chce: ani dziecko, ani rodzic. To tylko emocje zagnały ich w ślepą uliczkę. 

Jak temu zaradzić? Jeśli wszyscy czują, że stan wrogości im nie pasuje, ale nie wiedzą, co 

zrobić, mediacja ukierunkowana na rozwiązanie problemu może okazać się wyjściem 

idealnym.  Tu nikt nie ocenia, kto ma rację, nie poucza i nie daje instrukcji. Mediator pomaga 

wyciszyć emocje i usłyszeć się wzajemnie. 

Jedynym warunkiem jest gotowość rozmowy.  

Dlaczego warto?  ( szczególnie w perspektywie długofalowej )  

1. Rodzice uczą dziecko (od najmłodszych lat) rozsądnego radzenia sobie z konfliktem.        

W przyszłości (np. trudny wiek dojrzewania) łatwiej będzie się z nim dogadać. 

2. Jest bardzo duża szansa na wspólne znalezienie rozwiązań korzystnych dla obu stron, które 

trwale rozwiążą konflikt. 

3. Metody mediacyjne zwiększają szansę na zachowanie dobrych relacji z dzieckiem i na 

głębsze zrozumienie jego potrzeb. 

4. Dziecko może się poczuć potraktowane „poważnie", jako partner w rozmowie i wziąć 

część odpowiedzialności za rozwiązanie konfliktu. 

5. Dziecko uczy się, że rodzice też mają swoje ważne potrzeby i że warto je rozumieć             

i uwzględniać. 

6. Mediacyjne rozwiązywanie konfliktów uczy dziecko odpowiedzialności. 

Poniżej przedstawiony jest przykład mediacji nastolatek – rodzic. 



 

  

 

     Opis mediacji   
1) Dane stron konfliktu : 

 Strony : Adam  – syn (13 lat), Iza – matka (dane zmienione) 
 

2) Historia konfliktu  

 

Według mamy : 

Konflikt narasta od początku roku szkolnego. Adam opuścił ponad 50 godzin w szkole            

i sprawa rozpatrywana była na Komisji Wychowawczej.  Ponadto coraz później wraca do 

domu (godz.23/24) spóźnia się nagminnie, nie dotrzymuje umów w tym zakresie. Mimo 

licznych rozmów z synem, ustaleń, korzystania z pomocy psychologów mama czuje się 

bezradna i załamana sytuacją.  

Kilka dni po ustaleniach Komisji Wychowawczej ( m.in. założeniu specjalnego zeszytu 

obecności, w którym Adam miał obowiązek zbierania podpisów wszystkich nauczycieli         

z którymi miał lekcje) chłopiec znowu nie poszedł do szkoły. W tej sytuacji matka zakazała 

mu wychodzenia z domu, zabrała komórkę tel. i zabroniła jakichkolwiek kontaktów  

ze znajomymi. 

 

Według syna: 

Mama zamknęła go w domu i zabrała komórkę. Nie pozwala spotykać się ze znajomymi. 

Mama każe wracać do domu ok. godz. 19.00 a inni mogą wracać później. Adam nie może też 

chodzić na dyskoteki, imprezy, ogniska. Mama „czepia” się znajomych . 

Szkoły nie lubi, bo musi dojeżdżać do niej i traci przez to dużo czasu. 

 

Cechy stron: 

 pomocne w rozwiązywaniu konfliktu: 

- matka- poszukująca rozwiązań,  wykorzystała już inne formy pomocy (PPP, 

Ośrodek Pomocy Rodzinie), zna rozwojowe potrzeby dziecka  

 

- syn – zależy mu bardzo na kontaktach rówieśniczych, chętnie opowiada matce 

o swoich sprawach  

 

 przeszkadzające w rozwiązywaniu konfliktu: 

- matka – mała konsekwencja w egzekwowaniu zawieranych z synem umów,  

rekompensowanie braku ojca, niekiedy stosuje „moralizowanie pedagogiczne” 

- syn – zbuntowanie, nagromadzenie złości, agresja w stosunku do matki 

                  ( słowna: ton, głośność mówienia, język „Ty”) 

 

Temat zgłoszony do mediacji 

 

- Kontynuowanie nauki szkolnej 

- Korzystanie z czasu wolnego 

 

Oczekiwania stron:  

Mama oczekuje, że rozwiąże problem frekwencji szkolnej syna i jego punktualnych 

powrotów do domu. 



Syn oczekuje, że będzie mógł chodzić na imprezy  i wracać później do domu. 

 

4) Przebieg mediacji 

Mediacja poprzedzona była rozmowa wstępną 

Po zapoznaniu  stron z zasadami i procedurą mediacji, strony zaakceptowały mediatorów   

i wyraziły zgodę na mediację ( zawarty został kontrakt) 

Ilość sesji wspólnych – 2 

Czas trwania sesji : I sesja  –    1 godz.45 min.,                  II sesja  - 2 godz.45 min 

 

I sesja  

Temat sesji: korzystanie z czasu wolnego  

                    wywiązywanie się z zaleceń Komisji Wychowawczej 

 

Omawiane sprawy: 

- poznanie przez matkę znajomych Adama 

- realizacja zaleceń szkolnej Komisji Wychowawczej dotyczące zobowiązania Adama  

  do„zbierania” podpisów nauczycieli w „zeszycie obecności w szkole” 

- punktualność syna, 

- określenie czasu wieczornego powrotu do domu 

 

II Sesja 

Temat sesji: sposób wywiązywania się z obowiązku szkolnego 

                     zasady specjalnych wyjść Adama np.: impreza, grill  

                      

 Omawiane sprawy: 

- punktualność, 

- zasady bezpieczeństwa wieczornych powrotów do domu, 

- uczenie się, 

- wiarygodność Adama i zaufanie mamy,  

 

5. Wynik mediacji 

 Porozumienie zostało zawarte ( ugoda w załączeniu) 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

UGODA  MEDIACYJNA 

 

Zawarta w dniu……. pomiędzy mamą - Izą , zam. Wrocław, a synem - Adamem ., zam. 

Wrocław w obecności mediatora….. 

          TREŚĆ  UGODY 

Strony zgodnie ustaliły: 

1. Adam przyprowadza do domu i przedstawia mamie swoich  znajomych z którymi 

najczęściej się spotyka. 

2. Adam będzie od poniedziałku do piątku włącznie chodził na zajęcia szkolne i nie 

będzie uciekał z lekcji. 

3. Czas powrotu Adama do domu: 

-  godz.  21.30 od niedzieli do czwartku, a w piątek i sobotę o godz. 22.00  

5. Adam zobowiązuje się wracać punktualnie o określonych godzinach. 

6. W przypadku spóźnienia przewidziana jest konsekwencja polegająca na wcześniejszym 

    o 1 godzinę powrocie dnia następującego po spóźnieniu. 

7. Adam będzie się uczyć tak, aby osiągać oceny nie niższe niż 3 ( dostateczny). 

8. W przypadku uzgodnionego ( co najmniej 2 dni wcześniej) wyjścia Adama na 

„imprezę”, Adam zobowiązuje się : 

                  -     podać mamie dokładny adres, telefon miejsca docelowego, 

- podać dokładną godzinę powrotu ( planowego) 

- zadzwonić do mamy lub wysłać sms 

- informować o ewentualnym spóźnieniu 

. 

9. Jeżeli mama dowie się o nieusprawiedliwionych godzinach w szkole, to cała umowa 

       traci moc. 

                                                                                

podpisy stron  , podpis mediatora          
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