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„Cre@T1ve Conflict Resolution and Peer-to-Peer School Mediation” to projekt 
dwuletni dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat, obejmujący szkoły z Grecji, 
Polski, Włoch: Crema, Włoch: Bari, Malty i Portugalii. Bezpośrednią grupą 
docelową jest 25/30 studentów i 10 nauczycieli, ale planowany zasięg projektu 
wpłynie na szersze grupy: na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 
międzynarodowym. W ciągu dwóch lat planowane są 4 spotkania 
międzynarodowe i 3 wspólne szkolenia dla personelu, jeden na początku 
projektu, jeden w połowie okresu trwania oraz jedno spotkanie 
podsumowujące projekt. 
Najistotniejszym priorytetem projektu jest zajęcie się problemem konfliktów 
wśród uczniów we współczesnych szkołach (co prowadzi do 
negatywnych/destrukcyjnych rezultatów) oraz znaczne zmniejszenie lub 
całkowite wyeliminowanie powyższego zjawiska. 
Projekt jest innowacyjny ponieważ szczególna uwaga zostanie poświęcona 
mediacji jako metodzie pokojowego i twórczego rozwiązywania konfliktów. 
Technika ta jest nie tylko narzędziem do rozwiązywania konfliktów, ale też 
najodpowiedniejszym sposobem niwelowania wszelkich napięć w szkole. 
Ponadto, umiejętności rozwiązywania konfliktów są kluczowe w niezwykle 
złożonym społeczeństwie pełnym wyzwań i konfliktów, a zatem przyczyniają się 
do rozwoju  aktywnych obywateli jutra, którzy zbudują pokojowe i tolerancyjne 
społeczeństwo. Projekt zakłada również poprawę umiejętności analitycznego i 
twórczego rozwiązywania konfliktów oraz technik w partnerskich 
społecznościach szkolnych i poza nimi w społeczności szkolnej Unii Europejskiej. 
 



Głównym rezultatem naszego projektu będzie stworzenie grup mediacyjnych 
w każdej szkole partnerskiej, które będą działać nawet po zakończeniu 
projektu. 
 
Innymi oczekiwanymi rezultatami projektu będą również: 

- lepsza wiedza i umiejętności nauczycieli do wspierania uczniów w radzeniu 
sobie z konfliktami w pokojowy i kreatywny sposób; 
- lepsza wiedza naszych uczniów na temat wykorzystania konfliktów i napięcia 
jako szans na rozwój osobisty; 
- poprawa umiejętności mediacyjnych, które rozwijane i praktykowane będą 
zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli; 
- nasze szkoły staną się społecznościami lepszej komunikacji, wzajemnego 
zrozumienia i współpracy; 
- nastąpi lepsze zrozumienie różnorodności jako źródła współpracy, a nie 
konfliktu; 
- projekt zmotywuje uczniów do większego działania poprzez pracę zespołową i 
metody uczenia się oparte na współpracy;  
- studenci będą doskonalić swoje umiejętności badawcze i umiejętności w 
zakresie ICT; 
- nauczanie języka angielskiego będzie coraz bardziej atrakcyjne dla uczniów, 
którzy wezmą udział w warsztatach twórczego rozwiązywania konfliktów; 
- uczestnictwo w czatach z przyjaciółmi z innych krajów wzbogaci ich w cenne 
doświadczenie edukacyjne, które również nauczy ich jak konstruktywnie 
rozwiązywać problemy interpersonalne. 
 
Współpraca nauczycieli, wdrażanie innowacyjnych sposobów uczenia się i 
nauczania w zakresie kreatywności i rozwiązywania problemów, mediacja, 
wymiana doświadczeń na forum międzynarodowym, spowodują opracowanie 
odpowiednich materiałów dydaktycznych, którymi podzielą się z uczniami, 
współpracownikami oraz rozpowszechnią interaktywne metody nauczania 
również w innych szkołach. 
 


