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Uczniowie nauczą się jak skutecznie radzić sobie z konfliktami
rówieśniczymi w szkole oraz pozyskają kompetencje rozwiązywania 
problemów i konfliktów, które przydadzą im się w ich przyszłym

życiu i pracy.
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Ten projekt wynika z rozpoznanej w uczestniczących ośrodkach potrzeby nad  priorytetowymi działaniami

rozwijania nowych, pedagogicznych technik służących do radzenia sobie z nowymi rodzajami konfliktów

(tożsamość,  kultura,  cyberprzemoc,  etc.),  które  pojawiają  się  w  szkołach  oraz  z  zainteresowania

uczestników rozwijaniem kompetencji komunikacji językowej uczniów niezbędnej w szkolnej mediacji jako

narzędzia w zarządzaniu konfliktem.

Komunikacja  pełni  ogromną  rolę  w  zarządzaniu  konfliktem,  słaba  komunikacja  zawsze  prowadzi  do

nieporozumień a w efekcie końcowym do konfliktów.

Niewyartykułowane konflikty mogą utrudniać efektywne nauczanie, które przebiega sprawniej w

ciszy  i  spokoju.  Wiedza  jak  zachować  się  w  stresującej  sytuacji  udostępni  naszym  uczniom

narzędzie do polepszenia jakości i wydajności ich edukacji. 

Naszym celem jest poprawa komunikacji  językowej  ponieważ zauważyliśmy, iż nasi uczniowie

mają problemy z wyrażaniem siebie w kontekście formalnym zarówno w mowie jak i piśmie.
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Faktem jest, iż komunikacja językowa jest podstawowym narzędziem, który jest istotny dla sukcesu we
wszystkich  obszarach  i  przedmiotach.   W  związku  z  tym  komunikacja  językowa  jest  podstawowym
narzędziem  dla  edukacji  szkolnej,  ponadto  zapobiega  przedwczesnemu  kończeniu  nauki.  Ten  program
podejmie działania w tym celu oraz zachęci uczniów do krytycznego myślenia, zwiększy ich umiejętności
komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nauczy ich komunikacji międzykulturowej. Jesteśmy przekonani,
iż  najlepszym sposobem rozwijania  kompetencji  językowych  jest  użycie  jej  jako  narzędzia  i  środka  do
zdobywania nowej wiedzy. 
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