
JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W PRZEMYŚLU, W KTÓREJ OD
2018 DZIAŁA SZKOLNY KLUB MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH 

Szkolny Klub Mediatorów
Rówieśniczych w Szkole
Podstawowej Nr 16 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
w Przemyślu

Przygodę z mediacjami rówieśniczymi uczniowie naszej szkoły rozpoczęli 2018 na II
Kongresie Mediatorów Rówieśniczych, który odbył się w Rzeszowie i Czudcu. W tym
samym roku zostały zorganizowanie na terenie naszej szkoły warsztaty dla uczniów,
Rada Pedagogiczna dla nauczycieli, zebrania z rodzicami. Podczas spotkań
zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące sposobu prowadzenia mediacji
rówieśniczych. 
Mediatorzy oprócz prowadzonych mediacji, biorą udział w różnych przedsięwzięciach
organizowanych na terenie szkoły, które mają na celu propagowanie idei mediacji
oraz integrację społeczności szkolnej.

 



 Debata na temat mediacji szkolnych i rówieśniczych 
 z udziałem Pani Kurator Oświaty Małgorzaty Rauch 

  oraz uczennicy naszej szkoły - Rzeszów 2018.
 

Przygotowanie pokoju mediatorów 
rówieśniczych.



Pokój mediatorów 
rówieśniczych.



Występ Krystiana Herby, nauczyciela  
i sportowca – Czudec 2018.

 
 

Warsztaty dla młodzieży z zakresu mediacji 
rówieśniczych – Czudec 2018.

 

Warsztaty prowadzone przez mediatorów 
rówieśniczych dla wszystkich uczniów naszej szkoły.



16 H WARSZTATY DLA  PRZYSZŁYCH MEDIATORÓW  RÓWIEŚNICZYCH WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2021
 

W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się  z tematyką mediacji rówieśniczych,  poznali genezę konfliktu                
i sposoby radzenia sobie z sytuacją konfliktową. Uczyli się  kontroli języka własnego ciała. Ćwiczyli umiejętności
odczytywania emocji. Poznali techniki komunikacji. Rozwijali umiejętności empatii.
Wykonali eksperyment Marshmallow challenge, dzięki któremu mogli poznać różnice indywidualne w doborze strategii
rozwiązywania problemów. Poznali oraz przećwiczyli następujące techniki mediacyjne: aktywne słuchanie,
odzwierciedlenie, parafrazowanie, przeformułowanie. 
Wykonali ćwiczenie 5 technik mediacyjnych jednocześnie – parafrazowanie, nazywanie komunikacji niewerbalnej,
nazywanie uczuć, udzielanie informacji zwrotnych w postaci przeformułowania. Podczas ćwiczeń doskonalili 
 komunikację niewerbalną. Zapoznali się z symulacją mediacji. Układali własny monolog mediatora.
Zapoznali  się z techniką Misji Dobrej Woli, prezentowali własny monolog mediatora. 
Kolejne ćwiczenia uwzględniały:  uzgadnianie areny konfliktu, ćwiczenie prezentacji stanowisk, ćwiczenie - symulacja
Wentylacji – wyjaśnianie, ćwiczenie rozmów indywidualnych – klaryfikacja,  testowanie propozycji, testowanie impasu –
Watna, Batna, porozumienie, negocjacje stron, pisanie projektu ugody.

 


