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1. WYMAGANIE 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Edukacja rówieśnicza – realizacja projektu PEER EDUCATION Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddział w Lublinie 

3. CEL DZIAŁANIA 
 kształtowanie świadomości uczniów w zakresie dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje  

i innych; 

 promocja zdrowia i zdrowego trybu życia; 

 ukierunkowanie młodzieży w stronę pozytywnych zachowań prozdrowotnych i prospołecznych; 

 uwrażliwianie młodzieży, kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji dla odmienności. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 
Współpraca szkoły z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA Poland 
Oddział w Lublinie została zapoczątkowana w roku szkolnym 2012/2013.  
W ramach realizacji programów edukacji rówieśniczej studenci wydziału lekarskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie zrzeszeni w Stowarzyszeniu prowadzą dla uczniów zajęcia z zakresu promocji 
zdrowia.  
Realizowane są programy dotyczące, m.in.:  

 profilaktyki zaburzeń psychicznych i wykluczenia społecznego osób chorych psychicznie 
(„Psychiatria też dla ludzi”), 

 profilaktyki palenia papierosów i chorób związanych z nałogiem („Antitobacco”),  
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 profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy („Dotykaj swoich piersi”, „Pierwsza wizyta  
u ginekologa”),  

 odpowiedzialnego rodzicielstwa,  
 profilaktyki HIV i AIDS  oraz chorób przenoszonych drogą płciową.  

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem multimediów, mają charakter warsztatowy, uczniowie 
wykonują ćwiczenia praktyczne, np.: nauka badania piersi na fantomach.  
Spotkania ze studentami organizowane są systematycznie, w sposób umożliwiający każdej klasie 
uczestniczenie we wszystkich typach zajęć podczas trzyletniego cyklu kształcenia.  

5. EFEKTY 

 generacyjne podobieństwo edukatorów rówieśniczych do ich „uczniów” sprawia, że 
wiadomości są właściwie dobrane i przekazane odpowiednim i zrozumiałym językiem; 

 edukatorzy rówieśniczy docierają z celami realizowanych programów do młodzieży wysokiego 
ryzyka; 

 program profilaktyczny oparty o pomysły i pracę edukatorów jest ekonomiczny i efektywny; 

 młodzież uczestnicząc w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć czerpie długotrwałe korzyści 
dla własnego rozwoju (korzyści dla edukatorów); 

 uczniowie nabywają i utrwalają wiedzę oraz umiejętności dotyczące m.in.: zachorowalności na 
raka piersi i narządów kobiecych, zasad samobadania piersi, metod planowania rodziny, 
szkodliwości palenia papierosów, zakażeń wirusem HIV i HPV, konieczności systematycznego 
wykonywania badań profilaktycznych, zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych (depresja, 
bulimia, anoreksja, fobie); 

 wykształcenie u uczniów postawy otwartości i akceptacji dla odmienności, wrażliwości i empatii 
wobec drugiego człowieka; 

 wykształcenie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych ludzi 

6. RADY I PRZESTROGI 
Zorganizowanie przedsięwzięcia na tak szeroką skalę wymaga przemyślenia i precyzyjnego 
zaplanowania poszczególnych spotkań warsztatowych.  
Tematyka zajęć o zdrowiu powinna uzyskać akceptację uczniów i rodziców. 
Edukacja rówieśnicza sprzyja budowaniu atmosfery zaufania i otwartości młodzieży, a edukatorzy są 
dla uczniów wiarygodnym źródłem informacji związanych z problemami okresu dorastania. 

7. SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 
 informacje umieszczane w gablotach szkolnych; 

 kronika szkoły; 

 www.zsrz.lublin.pl 
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