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Wstęp 

N 
owy trend w udzielaniu pomocy 

w szkole uczniom to wsparcie 

rówieśnicze, które koncentruje się 

na budowaniu odporności i promowaniu 

dobrego samopoczucia wśród dzieci i mło-

dzieży. Partnerska, wspierająca relacja po-

między uczniem - Rówieśnikiem Wsparcia 

a uczniem  (podopiecznym) przyczynia się 

do poprawy wielu sytuacji problemowych 

szkolnych i  rodzinnych. Rówieśnikiem 

Wsparcia zostaje uczeń niewiele starszy 

lub równy wiekiem z podopiecznym, który 

przede wszystkim dobrze radzi sobie w 

szkole i w nauce. Jest osobą aktywną spo-

łecznie, komunikatywną, chcącą rozwijać 

kompetencje społeczne. Zadaniem Rówie-

śnika Wsparcia jest towarzyszenie podo-

piecznemu, który ma różne trudności 

szkolne, rówieśnicze, szuka pomocy oraz 

wsparcia innego rodzaju. Program Wspar-

cia Rówieśniczego to korzyści dla całej spo-

łeczności biorącej w niej udział. Program 

Wsparcia Rówieśniczego to model praktyki 

zaprojektowany w celu włączenia uczniów 

w pomoc rówieśnikom od problemów 

emocjonalnych i społecznych do wspólnej 

nauki. W okresie epidemii staje się  bardzo 

ważnym filarem w zapobieganiu wielu 

kryzysom. 

„Ktokolwiek potrafi dawać z siebie jest bogaty.” Erich Fromm 



Uzasadnienie wdrożenia Programu  

Wsparcia Rówieśniczego  

Z 
amknięcie szkół w wyniku pande-

mii zmusiło wielu uczniów do po-

zostania w domu i podjęcie samo-

dzielnej nauki. Brak kontaktów z rówie-

śnikami, czasami nauczycielami, nagłe 

ekstremalne zmiany w życiu codziennym, 

obawy o zdrowie własne i rodziny mogło 

przyczynić się do powstania różnych pro-

blemów natury emocjonalnej, społecznej 

i  szkolnej. Nie można zakładać, że w każ-

dej rodzinie dzieci mają jednakowe wa-

runki do nauki. Przebywając w izolacji z 

rodzicami dzieci przeżywają różne inte-

rakcje. Dobre relacje pomagają w kształto-

waniu umie jętnośc i  społeczno -

emocjonalnych. Część uczniów jednak ży-

je w stresującym środowisku domowym, 

które niestety pogłębia dysproporcje spo-

łeczno-emocjonalne i edukacyjne. Styl ro-

dzicielski, które może być ciepły jak i  su-

rowy, to ważny wyznacznik umiejętności 

dziecka. W okresie kształcenia na odle-

głość, rodzice w różny sposób egzekwują 

zasady i organizują naukę dzieciom, dys-

ponują czasem dzieląc go pomiędzy obo-

wiązkami domowymi a pomocą w nauce. 

Brak pomocy ze strony rodziców, nierozu-

mienie przebiegu lekcji może przyczynić 

się do powstania ogromnych zaległości 

i trudności w ich nadrobieniu. W okresie 

izolacji narastają również problemy dzieci 

nieśmiałych, które nie potrafią nawiązy-

wać znajomości, nie potrafią pracować 

w  grupach. Zupełnie nowe środowisko 

uczenia się zdecydowanie utrudnia proces 

integracji oraz adaptacji do nowej sytuacji 

szkolnej. Dysproporcja między uczniami, 

która powstała w okresie izolacji staje się 

wystarczającym uzasadnieniem wdroże-

nia Programu Wsparcia Rówieśniczego 

i wyrównania szans społeczno -

emocjonalnych jak i edukacyjnych dzieci 

i  młodzieży.  

Łatwiej jest uczniowi najpierw porozma-

wiać ze sowimi rówieśnikami, zanim za-

cznie poszukiwać pomocy specjalistycznej. 

Wielu uczniów nie potrafi poradzić sobie 

z emocjami, a co gorsze nie potrafi prosić 

o pomoc. Program Wsparcia Rówieśnicze-

go ma sprostać potrzebom dzieci w zakre-

sie zdrowia psychicznego.  

POTRZEBY UCZNIÓW 

radzenie sobie  

z nastrojem i emocjami 

pomoc w zakresie nauki 

rozwiązanie konfliktu  

z rówieśnikiem  

rozmowa o zainteresowaniach, pa-

sjach, nowych strategiach  uczenia 

problemy  

z rodzicami  

trudności w nawiązywaniu  

relacji z rówieśnikami  

zastraszanie i cyberprzemoc  



Wsparcie Rówieśnicze 

W 
sparcie rówieśnicze pozwala 

na  budowanie relacji pomię-

dzy uczniem, który dobrze 

sobie radzi w szkole, ma rozwinięte kom-

petencje społeczno-emocjonalne, a 

uczniem z  niższymi umiejętnościami i 

trudnościami w różnych obszarach szkol-

nych i życiowych. Program promuje na-

wiązywanie relacji koleżeńskich, otrzymy-

wanie wsparcia rówieśniczego, które ma 

szansę pozytywnie wpływać na samopo-

czucie dzieci i młodzieży z różnymi trud-

nościami. Głównym celem jest niesienie 

pomocy w  procesie adaptacji do sytuacji 

nauczania zdalnego i przyjścia do szkoły 

po czasie izolacji.  

• zmniejszanie poczucia osamotnienia i izolacji; 

• poszerzanie sieci kontaktów miedzy uczniami uczącymi się zdalnie i po powrocie do 

szkoły; 

• rozwijanie umiejętności społecznych ucznia oraz mentora; 

• rozwiazywanie pojawiających się problemów ucznia z trudnościami; 

• promowanie idei mentoringu rówieśniczego; 

• integrowanie uczniów o różnych kompetencjach szkolnych i społecznych. 

Cele szczegółowe programu  



Etapy wdrożenia  

Programu Wsparcia Rówieśniczego 

1  Powołanie Zespołu Wsparcia Rówieśniczego. Zespół tworzą:  

• Nauczyciele-opiekunowie, którzy pomagają Rówieśnikom Wsparcia;  

• Dyrektor szkoły; 

• Psycholog; 

• Pedagog; 

• Uczniowie z Grupy Wsparcia Rówieśniczego (Rówieśnicy Wsparcia); 

• Uczniowie Samorządu Uczniowskiego. 

 

2 Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas IV—VIII: 

• „Mój powrót do szkoły” - analiza obszarów potrzeb uczniów;  

• „Ja i moja szkoła” - badanie zjawiska nękania w szkole. 

 

3 Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą w celu przekazania uczniom założeń i zasad 

działania szkolnej Grupy Wsparcia Rówieśniczego. 

 

4  Rekrutacja uczniów do Szkolnego Programu Wsparcia Rówieśniczego poprzedzona 

badaniem i ustaleniem określonych trudności zaistniałych w nauczaniu stacjonarnym 

i  zdalnym oraz określona przez kryteria rekrutacji: 

• przeprowadzenie wyboru kandydatów do szkolnej Grupy Wsparcia Rówieśnicze-

go podczas zajęć z wychowawcą-wytypowanie kandydatów przez kolegów/

koleżanki z klasy; 

• zebranie indywidualnych zgłoszeń od chętnych uczniów. 

 

5 Przeprowadzenie spotkania organizacyjnego dla Rówieśników Wsparcia. Omówienie 

obaw i oczekiwań w związku z przystąpieniem do Programu .  

 

6 Utworzenie zespołów Grupy Wsparcia Rówieśniczego. Przypisanie Rówieśników 

Wsparcia do poszczególnych zespołów.  

 



Etapy wdrożenia  

Programu Wsparcia Rówieśniczego—cd.  

7 
Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczniów Grupy Wsparcia Rówieśniczego: 

• Kim jest Rówieśnik Wsparcia? Jaka jest jego rola w budowaniu dobrego klimatu 

w  szkole? 

• Strategie rozwiązywania problemów-jak pomagać rówieśnikom w ich trudno-

ściach? 

• Granice poufności-czyli jak poczuć się bezpiecznie, kiedy zgłosić konieczność po-

mocy specjalistycznej? Mój opiekun wsparcia. 

• Pomoc rówieśnicza w rozwijaniu własnych zainteresowań. Organizacja Dnia Pasji 

i  Zainteresowań. 

• Debata oksfordzka w szkole-czyli jak przygotować się do wystąpień publicznych? 

• Strategie uczenia się- czyli jak pomagać rówieśnikom w ich trudnościach szkol-

nych? 

• Strategie planowania swojej pracy-czyli jak pomagać swoim kolegom w nadrabia-

niu zaległości? Ustalanie celów krótko i długoterminowych. 



P  odział ról w grupie nauczycieli-opiekunów:  

• Koordynatorzy – wicedyrektor, psycholog;  

• Nauczyciele – opiekunowie Rówieśników Wsparcia;  

• Pedagog – wsparcie opiekunów; 

  
Podział  Grupy na zespoły:  

• Grupa edukacyjna, zainteresowań i pasji; 

• Grupa pomagająca w nauce; 

• Grupa rozwiązująca problemy rówieśnicze; 

• Grupa zapobiegająca nękaniu i przemocy w szkole. 

  
Podział ról w grupie uczniów:  

• Koordynatorzy—grupa 3 uczniów, wybranych przez koordynatorów, która 

kwalifikuje uczniów do określonego Rówieśnika Wsparcia w zależności od po-

trzeb. 

• Rówieśnicy Wsparcia. 

Rówieśnik Wsparcia udziela pomocy przydzielonym mu uczniom w zależności 

od   zgłaszanych przez niego potrzeb. 

Organizacja  Grupy Wsparcia Rówieśniczego 



Monitorowanie pracy Rówieśników Wsparcia 

M onitorowanie pracy Rówieśni-

ków Wsparcia jest możliwe 

przez regularne spotkania ucznia z 

opiekunem, podczas których omawiane 

są pojawiające się na bieżąco problemy. 

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy Rówie-

śnik Wsparcia pomagając podopieczne-

mu nie będzie wiedzieć, jak rozwiązać 

dany problem i co robić dalej.  

W trakcie rozmowy z opiekunem może 

zgłosić wszelkie wątpliwości i zastano-

wić się, czy wspierany rówieśnik robi 

postępy oraz jak program wpływa na 

rozwój kompetencji.  

Program zakłada dyżury opiekunów. 

W każdym dniu inny opiekun pełni dy-

żur. W każdej chwili Rówieśnik Wspar-

ci może zgłosić się z problemem do 

opiekuna, szczególnie kiedy zagrożone 

jest bezpieczeństwo podopiecznego. 

Spotkania pozwalają Rówieśnikom 

Wsparcia czuć się bezpiecznie, ponie-

waż wiedzą, że w każdej chwili mogą 

przekierować podopiecznego do opie-

kuna, szczególnie wtedy, gdy sytuacja 

będzie zbyt trudna i nie będą potrafić 

samodzielnie poradzić sobie w jej roz-

wiązaniu.  

Spotkania z opiekunem to okazja do 

docenienia pracy Rówieśnika Wspar-

cia .  



Budowanie atmosfery wsparcia.  

Szkolenia mentorów. 

B ezpieczne i oparte na zaufaniu rela-

cje uczestników Programu Wspar-

cia Rówieśniczego są niezbędne do pro-

mowania pozytywnego zdrowia psy-

chicznego. Ważny jest zatem udział Ró-

wieśników Wsparcia w warsztatach 

przygotowujących ich do funkcji osoby 

udzielającej wsparcia.  

P odczas szkoleń: 

• poznają ograniczenia w pełnie-

niu swojej roli; 

• poznają sposoby, jak radzić sobie 

z problemami, których nie mogą 

rozwiązać samodzielnie; 

• kształcą kompetencje w zakresie 

aktywnego słuchania, budowania 

relacji i udzielania pomocy.  

• podpisują umowę, która jasno 

określa zakres ich obowiązków.  

 



Ograniczenia w pełnieniu roli  

mentora i opiekuna  

G łówne założenie wsparcia rówie-

śniczego opiera się na tym, że 

uczeń ma wystarczającą  wiedzę o sobie, 

o tym co jest dla niego najlepsze. Potrze-

buje jednak czasami znaleźć drogę do 

rozwiązania powstałych trudności. 

Wsparcie rówieśnicze opiera się na rela-

cjach, w których każdy uczeń jest uważa-

ny za równego sobie, dzięki czemu ma 

poczucie o swoim samostanowieniu. 

Wielu dzieciom i młodzieży łatwiej jest 

rozmawiać z rówieśnikami, zanim poroz-

mawiają z  dorosłymi: członkami swojej 

rodziny, nauczycielami.  

Wsparcie  koncentruje się zatem na zdro-

wiu i dobrym samopoczuciu, a nie na 

chorobie i dysfunkcjach.  

W Programie Wsparcia Rówieśnicze-

go pojawiają obawy, które dotyczą sposo-

bu rozwiązania bardzo poufnych i wraż-

liwych problemów. Można je rozwiązać 

poprzez szkolenia mentorów i  spotkania 

z opiekunami.  Ważne jest, by mentor 

i opiekun byli świadomi ograniczeń swo-

jej roli. Uczestnictwo w programie nie 

wymaga by stali się ekspertami od zdro-

wia psychicznego. Ograniczenia roli 

wzajemnego wsparcia powinny być jasno 

określone i nie mogą być postrzegane ja-

ko porażka.  

Świadomość własnych ograniczeń jest 

cenną umiejętnością zarówno dla mento-

rów rówieśniczych jak i opiekunów pro-

gramów.  



Ewaluacja Szkolnego  

Programu Wsparcia Rówieśniczego  

E waluacja programu pozwoli okre-

ślić, czy wdrożony program spełnił 

założone cele i w razie potrzeby wyzna-

czy nowy kierunek zmiany.  

PYTANIA EWALUACYJNE:  

• W jaki sposób wdrażany Program 

Wsparcia Rówieśniczego przyczynił 

się do poprawy ogólnego samopo-

czucia uczniów?  

• Jak Program Wsparcia Rówieśnicze-

go wpłynął na relacje uczniowskie?  

• Czy Wsparcie rówieśnicze wpłynęło 

na klimat szkoły?  

• Czy zmniejszyło się zjawisko nękania 

w szkole?  

• Czy uczniowie są włączani w różne 

działania?  

• Czy zaspokojone są potrzeby 

uczniów w zakresie emocjonalno-

społecznym?  

Wyznaczone wskaźniki ewaluacyjne po-

zwolą znaleźć odpowiedź na  pytanie, 

w  jaki sposób  program wpłynął na za-

chowanie uczniów szkoły.  

Przed przystąpieniem do programu prze-

prowadzono dwie ankiety pozwalające 

określić potrzeby uczniów oraz ocenić zja-

wisko nękania w szkole. Po roku od wdro-

żenia programu zostanę przeprowadzone 

ankiety oceniające zaspokojone potrzeby 

oraz zjawisko nękania.  

METODY EWALUACJI: 

• kwestionariusz ankiety; 

• kwestionariusz wywiadu; 

• grupy fokusowe; 

• metoda obserwacji; 

• analiza dokumentacji; 

• analiza przypadku. 

 



Promocja Szkolnego  

Programu Wsparcia Rówieśniczego  

U 
dzielenie wsparcia rówieśniczego 

wymaga promocji w środowisku 

s z k o l n y m .  U c z n i o w i e 

z trudnościami mają ograniczone zaufanie 

do swoich rówieśników, dlatego ważne jest 

budowanie atmosfery bezpieczeństwa i za-

ufania. Cała społeczność szkolna powinna 

być zaangażowana w podejmowane działa-

nia, szkolenia, warsztaty. 

W roku szkolnym 2019/2020: 

 Wychowawcy klas przeprowadzili 

na  zajęciach warsztat: „Moje problemy 

w  uczeniu zdalnym i sposoby zaradzenia 

im”, co pomogło nauczycielom  ustalenie 

trudności, z jakimi borykają się uczniowie.  

 Nauczyciele, znający uczniów z różnych 

sytuacji szkolnych, wzięli udział 

w szkoleniu: „Dialog motywujący w inter-

wencji kryzysowej”.  

 Rodzice zostali zaproszeni do udziału 

w  prelekcji: „Czas pandemii—od kryzysu 

do nowych możliwości”.  

 Powstał Filmik promocyjny wykonany 

przez Rówieśników Wsparcia, który zachę-

ca do udziału w  programie uczniów 

z  trudnościami.  

 

 

W roku szkolnym 2020/2021: 

1. Wychowawcy przeprowadzili z uczniami 

zajęcia: 

• „Mój powrót do szkoły w czasie epide-

mii”; 

• „Wsparcie Rówieśnicze w mojej szkole”; 

• „Wybieramy Rówieśników Wsparcia”; 

• „Stop nękaniu w szkole”. 

2. Zapoznano nauczycieli z wynikami an-

kiet: 

• „Mój powrót do szkoły” - analiza obsza-

rów potrzeb uczniów;  

• „Ja i moja szkoła” - badanie zjawiska nę-

kania w szkole. 

3. Przeprowadzono  szkolenie dla nauczy-

cieli „Od konfliktów relacyjnych do nęka-

nia”. 

4. Przeprowadzono spotkanie organizacyjne 

dla Rówieśników Wsparcia. 

5. Zaplanowano utworzenie zakładki 

na  szkolnej stronie internetowej. 

6. Rówieśnicy Wsparcia po powrocie 

do  szkoły zostaną wyposażeni w plakiet-

ki informujące o przynależności do Grupy 

Wsparcia Rówieśniczego.  


