
Mediacje Rówieśnicze  

Szkolny Klub Mediatorów 
Rówieśniczych w Szkole Podstawowej 

w Zarszynie  



Co to są mediacje? 

• Mediacje pomagają rozwiązać konflikty  
w sposób satysfakcjonujący każdą ze stron. 

• Konieczna jest chęć porozumienia się. 



Mediacje Rówieśnicze  

• W szkole mówimy o mediacjach 
rówieśniczych – prowadzonych przez uczniów 
dla uczniów; 

• W sytuacji konfliktu czy kłótni możesz 
skorzystać z pomocy mediatorów 
rówieśniczych. 



Jak działają mediacje rówieśnicze? 
 

1. Grupa Mediatorów Rówieśniczych 
prowadzona jest przez opiekuna – mediatora 
(nauczyciela, pedagoga, psychologa 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje). 

 
2. Grupę Mediatorów Rówieśniczych tworzą 
uczniowie posiadający predyspozycje 
osobowościowe do pełnienia tej roli, wybrani 
przez opiekuna – mediatora. 

 
3. Grupa Mediatorów Rówieśniczych odbywa 
cykliczne spotkania doskonalące swój 
warsztat. 

 
4. Mediacja rówieśnicza przebiega według ściśle 
określonej procedury. 



Jak działają mediacje rówieśnicze? 

• W naszej szkole powstał 
Szkolny Klub 
Mediatorów 
Rówieśniczych – 

 

„M jak Mediator” 



Jak działają mediacje rówieśnicze? 

• Grupa Mediatorów 
Rówieśniczych 
prowadzona jest przez 
opiekuna – mediatora 
(nauczyciela, pedagoga, 
psychologa 
posiadającego 
odpowiednie 
kwalifikacje). 

• Opiekun naszej grupy: 
Justyna Haduch 



Jak działają mediacje rówieśnicze? 

• Grupę Mediatorów 
Rówieśniczych tworzą 
uczniowie posiadający 
predyspozycje 
osobowościowe do 
pełnienia tej roli. 



Jak przebiegają mediacje rówieśnicze? 

• Bezstronni mediatorzy 
pomagają rówieśnikom 
rozwiązać ich konflikt. 

• Mediacje rówieśnicze 
odbywają się pod 
opieką, ale bez 
obecności nauczyciela. 

• Są poufne. Opiekun 
Koła otrzymuje prosty 
protokół oraz treść 
porozumienia. 

Konflikt  

2 mediatorów 
rówieśniczych  

2 strony konfliktu 

Porozumienie  



Mediator, czyli kto?? 
Potrafi słuchać, 

dochowuje 
tajemnicy 

Myśli 
krytycznie 

Jest cierpliwy 
 i bezstronny 

Cieszy się 
zaufaniem 

rówieśników 

Zmotywowany i 
otwarty  



Zasady mediacji  

• Wzajemny szacunek; 
• Chęć porozumienia; 
• Dobrowolności – zawsze można 

zrezygnować z mediacji; 
• Konflikt należy do stron, nie do 

mediatora;  
• Poufność – informacje uzyskane 

podczas mediacji nie mogą być 
wykorzystane poza nią; 

• Satysfakcja – sporządzona 
ugoda satysfakcjonuje każdą ze 
stron;  

 



Szkolny Klub Mediatorów 
Rówieśniczych w Szkole Podstawowej 

w Zarszynie 

• Opiekun Klubu: Justyna Haduch  
• Mediatorzy Rówieśniczy  

– Julian Semenowicz  
– Seweryn Oleniacz  
– Aleksandra Leszkiewicz  
– Michalina Maślany  
– Jakub Jędruczko  
– Zofia Kwiatanowska  
– Oliwia Haduch  
– Damian Trelewicz  
– Aleksandra Wojtal  
– Wiktoria Kurpiel  
– Bartłomiej Sikorowicz 
– Zuzanna Jakiel  



Nasze działania  

• Przeszliśmy szkolenie, na którym uczyliśmy się 
skutecznej komunikacji oraz tego, czym są 
mediacje i jak je prowadzić. 

• 23.11.2018r. uczestniczyliśmy w V Kongresie 
Mediatorów Szkolnych w Rzeszowie;  

• Spotykamy się regularnie by móc doskonalić swój 
warsztat i dobrze przygotować się do 
prowadzenia mediacji rówieśniczych;  

• Przygotowaliśmy film, który obrazuje, jak 
przebiegają mediacje rówieśnicze. Zapraszamy do 
wspólnego obejrzenia.  
 



Zapraszamy do obejrzenia filmu 



Kiedy mediacje?  
Lista spraw do mediacji rówieśniczych: 
• Plotkowanie, obmawianie; 
• Wywyższanie się nad innymi;  
• Obrażanie słowami;  
• Wyśmiewanie, drwienie; 
• Dokuczanie słabszym; 
• Zazdrość;  
•  Ingerowanie w cudzą własność 

 (zabieranie bez pozwolenia, chowanie); 
• Odrzucanie np. niedopuszczanie do 

wspólnych gier i zabaw; 
• Przezywanie;  
• Niszczenie cudzej własności;  
• Obrażanie w Internecie   
 



Jak skorzystać z pomocy mediatorów? 

1. Zgłoś się bezpośrednio do mediatora 
rówieśniczego. 

2. Zgłoś się do opiekuna Klubu Mediatorów 
Rówieśniczych.  

3. Zgłoś się do wychowawcy lub innego 
nauczyciela – on na pewno przekaże sprawę 
opiekunowi Klubu Mediatorów 
Rówieśniczych. 

Pamiętaj: Masz prawo do mediacji. 



Jak przebiegają mediacje? 

• Mediator rówieśniczy zawsze zapyta o zgodę na 
mediacje;  

• Mediator rówieśniczy dokładnie przedstawi 
zasady i odpowie na wszystkie Twoje pytania; 

• Mediator rówieśniczy pozwoli Ci przedstawić 
Twoje stanowisko;  

• Zostaniesz wysłuchany; 
• Mediator rówieśniczy zapyta, co jest dla Ciebie 

ważne. Zapyta także o Twoje propozycje 
rozwiązania konfliktu.   



Zapraszamy  

Zachęcamy do kontaktu z Mediatorami 
Rówieśniczymi. 


