
Relacje z działań mediacyjnych – dobre 
praktyki mediatorów. 

Przyczyny konfliktów i trudnych sytuacji          
w szkole i wybrane metody ich 

rozwiązywania. 





Cele: 

 Upowszechnienie idei mediacji w polskich szkołach. 

 Budowanie nowych wzorców rozwiązywania konfliktów. 

 Przedstawienie przykładowych propozycji do pracy              
z uczniami.  

 



Treści : 

 Dlaczego jest tak źle, skoro może być tak dobrze? 

 ADR a podstawa programowa. 

 Propozycje ORE: 

 Fenomen Gdański. 

 Szkolne Kluby Mediatorów. 

 Tydzień Mediacji w szkołach. 

 Sądowi Koordynatorzy ds. mediacji. 

 Powiatowe Centrum Mediacji. 

 Centrum Edukacji Prawnej. 



 

 

RAPORT KOŃCOWY. Diagnoza stanu stosowania mediacji  
oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej  
popularności mediacj. 

Projekt „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów” 

 
(Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego       
i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości   
 
Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”realizowany          
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014) 
finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków 
krajowych 



 
 
 
 



  

           Trochę stastystyki 

2011 r. - 42 % Polaków rozumiała 
znaczenie pojęcia mediacji; 

 

 

2015 r. - 52,6 % ; 

 

 

 

 



Kompleks Pawlaka i mentalność 
Kargula - słowem „Tacy Sami” 

https://www.youtube.com/watch?v=xeBQFy9DUUQ 
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Nowa podstawa programowa  
z wiedzy o społeczeństwie 

Wymaganie ogólne 

 

IV. Komunikowanie i współdziałanie. 

 

I. Społeczna natura człowieka. Uczeń: 

6. uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać              
z różnych przyczyn ( sprzeczne interesy, inne cele); 
przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów 
oraz analizuje ich zalety i wady.  



     Warsztaty dla mediatorów      
rówieśniczych 



 
 
 

            Propozycje ORE 

1) Edukacja prawna w szkole, Poradnik dla 
nauczycieli; 

2) Szkolenia:  

- Edukacja prawna w podstawie 
programowej; 

- Edukator mediatorów rówieśniczych; 

https://www.ore.edu.pl/wydzialy/rozwoju-kompetencji-spolecznych-i-obywatelskich/6946-
edukacja-prawna-w-szkole-poradnik-dla-nauczycieli 
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   Inspirator edkuacji prawnej 

 

 

Instutut Spraw Publicznych  

 

http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/17
3991875.pdf 
 

s. 63  
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http://centrumedukacjiprawnej.pl/wp-content/uploads/2016/02/PREZENTACJA_MEDIACJE.pps 

http://centrumedukacjiprawnej.pl/?page_id=48 
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https://www.youtube.com/watch?v=iJnzuTM6OGM 
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Fenomen Gdański 

 
 Centrum Mediacji Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku 

 
Projekt powstał w wyniku współpracy Wydziału Rozwoju Społecznego 

Miasta Gdańsk i Polskiego Centrum Mediacji w 2014 r.  
 
 

Iwona Klein 
Dyrekor Gimnazjum nr 21 

 
 
 



Szkolne Kluby Mediatorów 

 Rozwiązywanie sporów uczniowskich, które 

przeszkadzają w procesie edukacyjnym; 

Budowanie silniejszego poczucia wspólnoty szkolnej; 

Poprawienie atmosfery w szkole przez zmniejszenie 
poziomu wrogości i napięcia; 

 Zwiekszenie udziału uczniów w życiu szkolnym oraz 
rozwijanie cech przywódczych; 

Rozwijanie komunikacji, krytycznego myslenia                             
i praktycznych umiejetności życiowych; 

Poprawienie relacji między uczniami – uczniami                          
i uczniami - nauczycielami; 

Budowanie poczucia własnej wartości; 



Tydzień Mediacji w szkołach  i nie tylko ... 

19 października 2017 roku 

 

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/miedzynarodowy-dzien-mediacji-2017-rok/ 
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Koordynatorzy ds. mediacji 

Sędzia Anna Pać - Piętak 
 
  


