
 

D O B R E  P R A K T Y K I    

E M  

MEDIACJE  RÓWIEŚNICZE 



MEDIACJE… 

 

1. Dlaczego w szkole? 

2. Kto? 

3. Kiedy? 

4. Jak? 

5. Jakie efekty? 

6. Co dalej? 



 
DLACZEGO W SZKOLE? 

 
1. Konflikty są nieuniknione 

 

2. Umiejętność radzenia sobie  

    w sytuacjach konfliktowych – ułatwia życie  

 

3. Zadania szkoły – (…) 

 
Szkoła  - ma przygotowywać do życia  

 
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

(Dz.U. z dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1591) 

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach  

 

§ 24. Do zadań pedagoga  … 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  

    w sytuacjach kryzysowych 

 
 



 
KTO ?   

   
• Ewa Matejska ,  

    pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny 

     

• Kinga Klepacka, 

    nauczyciel języka polskiego, opiekunka SU 

    - współpraca  

 

oraz 

 

   Edyta Karasiewicz-Mróz  - psycholog, mediator, 

   Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnowie 

   - wsparcie merytoryczne  

 

            



KIEDY ? 
   

 

           Od września 2016 do nadal… 

 
1. W ramach Projektu „Bezpieczna +” (2016-2018) 

 

2. Innowacje pedagogiczne w ZSP WW: 
 

• metodyczna: 

Mediacje rówieśnicze  

metodą rozwiązywania konfliktów 

 
• organizacyjno- metodyczna: 

Zespół  Mediatorów Rówieśniczych  

w szkole podstawowej 



 
JAK ? 

   

Poinformowano uczniów, 

 rodziców i innych pracowników szkoły  

(zebrania  z rodzicami – ogólne i klasowe, zebranie Rady Pedagogicznej,  

informacje na tablicy ogłoszeń na korytarzu, informacje na stronie internetowej szkoły, 

rozmowy indywidualne i grupowe). 

 

o realizowanym  w szkole własnym projekcie: 

Mediacje rówieśnicze  

 

w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” 

 

 



JAK ?   (2) 

W klasach  

IV - VI szkoły podstawowej oraz  I - III gimnazjum 

przeprowadzono zajęcia na temat:  

 

Negocjacje i mediacje  

jako metody rozwiązywania konfliktów 



JAK ? (3) 

 

Rozwiązywanie konfliktów  

metodą mediacji rówieśniczych  

zostało wpisane  

do Statutu szkoły  

 

oraz do szkolnego Programu profilaktyki 
od IX 2017  

szkolnego Programu wychowawczo- profilaktycznego 

 



JAK? (4) 

Opracowano  

 

Procedurę powoływania Szkolnego Zespołu 

Mediatorów Rówieśniczych 



PROCEDURA … 



JAK? (5) 

Nawiązano współpracę  

z psychologiem, mediatorem  

Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

w Tarnowie,  

który przyjął opiekę merytoryczną nad projektem. 

 



JAK? (6) 

Przeprowadzono cykl szkoleń  

dla grupy uczniów zainteresowanych  

mediacjami rówieśniczymi,  

prowadzony przez  psychologa - mediatora  

z Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

 



USTALENIE ZASAD WSPÓŁPRACY 



SZKOLENIE 



  SZKOLENIE 



SZKOLENIE 



     WARSZTATY 



JAK? (7) 

Zweryfikowano wiedzę  

kandydatów na szkolnych mediatorów, 

przeprowadzając          

Test wiedzy o mediacjach rówieśniczych 



SPRAWDZIAN  WIEDZY 



JAK? (8) 

Spośród uczniów szkoły,  

którzy uczestniczyli w szkoleniach oraz  

wykazali się motywacją, wiedzą i umiejętnościami,  

wyłoniono Szkolny Zespół Mediatorów 



POWOŁANIE  ZESPOŁU 



 JAK? (9) 

Przygotowano  i wyposażono Pokój mediacji  -  

 

wygospodarowano w szkole oddzielne pomieszczenie,  

które po wyposażeniu ze środków uzyskanych  

z Projektu „Bezpieczna +”, 

zamieniono w przyjazny pokój mediacji - miejsce,  

gdzie uczniowie szkoły, przy pomocy mediatorów – rówieśników 

mogą szukać porozumienia i próbować rozwiązywać  konflikty. 

 





     POKÓJ  MEDIACJI 



 W  POKOJU  MEDIACJI 



JAK? (10) 

Kontynuowano szkolenia warsztatowe  

dla uczniów – szkolnych mediatorów rówieśniczych 

prowadzone przez psychologa mediatora  

i pedagoga szkolnego 



WARSZTATY 



WARSZTATY 



WARSZTATY 



JAK? (11) 

Nawiązano współpracę  

z mediatorem z listy Sądu Okręgowego w Tarnowie 

panem Jackiem Żołędziem 



SPOTKANIE Z MEDIATOREM 



JAK? (12) 

Zorganizowano wycieczkę uczniów –  

szkolnych mediatorów rówieśniczych  

do Sądu Rejonowego w Tarnowie.  

 

Uczniowie zwiedzili budynek Sądu  

oraz uczestniczyli jako widzowie w rozprawie na  sali sądowej, 

gdzie mieli okazję przekonać się, jakie skutki może mieć  

brak polubownego rozwiązania sporu i eskalacja konfliktu 



  



JAK? (13) 

Zorganizowano w szkole  

wizytę mediatora z listy sądowej,  

który przeprowadził  zajęcia warsztatowe  

dla Szkolnego Zespołu Mediatorów Rówieśniczych 



WARSZTATY 



JAK? (14) 

Cykl szkoleń został oficjalnie zakończony,  

jednak uczniowie - szkolni mediatorzy rówieśniczy 

nadal doskonalą swe umiejętności   

podczas warsztatów szkolnych,  

spotkań i konsultacji.       

    

 



JAK? (15) 

 

Mediatorzy rówieśniczy pełnią dyżury  

w pokoju mediacji   

wg opracowanego przez siebie harmonogramu 

 

 

 



JAKIE EFEKTY? 

 

 Wiedza … 

 

 Świadomość… 

 

 Umiejętności … 

 

 

 



EWALUACJA  



MIĘDZYNARODOWY   
DZIEŃ  MEDIACJI  2017 

Promocja projektu i szkoły  

na sesji popularno- naukowej w Sądzie Okręgowym  

w Tarnowie 

 

•   

 



CO DALEJ?  

 

Projekt jest kontynuowany. 

 

Odbywają się szkolenia 

 dla chętnych uczniów … 

 

 



WARSZTATY  2018 

 

 

 



WARSZTATY  2019 



WARSZTATY  2020 



WARSZTATY  
I   SZKOLENIA   ONLINE   2021 



CIĄG   DALSZY  NASTĄPI… 

 

 

 

 

 

                                      … taką mam nadzieję ;) 

                                       

                                        Ewa Matejska, pedagog 

 


