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ΣΚΟΠΟΣ

◦ Δημιουργία ενός πολιτισμού ειρήνης

◦ Βελτίωση του σχολικού κλίματος 

◦ Προσωπική ανάπτυξη των παιδιών (διαχείριση συναισθημάτων, 

ενσυναίσθηση κ.α.) και υιοθέτηση ειρηνικών τρόπων επίλυσης των 

διαπροσωπικών τους συγκρούσεων
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

• Mορφή ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων, 

ως εναλλακτική πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό                   

σύστημα της τιμωρίας. 

• Mε τη συνδρομή εκπαιδευμένων μαθητών/τριών, οι 

εμπλεκόμενοι/ες ακούν με προσοχή και κατανοούν την 

άλλη πλευρά. 

• Στόχος: μια συμφωνία όπου και τα δύο μέρη θα 

αισθάνονται ικανοποιημένα, “win-win” (μη επανάληψη 

της επιθετικής ή προσβλητικής συμπεριφοράς)



ΠΛΑΙΣΙΟ
◦ Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας -

Όμιλοι

◦ Εθελοντική ανάληψη από εκπαιδευτικούς

◦ Εθελοντική συμμετοχή παιδιών, εκτός σχολικού ωραρίου

◦ Συγκεκριμένη εκπαίδευση σε 10-15 δίωρες συναντήσεις

◦ Έγκριση προγραμμάτων το Νοέμβρη (αργά!)

◦ Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Μόνο μια ιδέα για το θεσμό.
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ΕΜΠΟΔΙΑ

◦Συμμετοχή παιδιών μετά το τέλος του σχολικού 

ωραρίου (αποχή λόγω εξωσχολικών δραστηριοτήτων)

◦Υποστήριξη και ενθάρρυνση από Διεύθυνση και 

Σύλλογο Εκπαιδευτικών

◦Αντιπροσωπευτική ομάδα (όλες οι τάξεις, αγόρια-

κορίτσια, προσφυγόπουλα, ρομά κ.λ.π.)
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

◦ Μείωση διαπροσωπικών συγκρούσεων

◦ Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων

◦ Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στην επίλυση 

συγκρούσεων

◦ Ενσυναίσθηση

◦ Βελτίωση αυτο-εικόνας

Απαιτείται:

ΣΥΝΕΧΕΙΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ
27/10/2022



ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ:
Με βιωματικό τρόπο/ενεργητικές τεχνικές μάθησης (1/2)

• Ενίσχυση των δεσμών της ομάδας 

• Επικοινωνιακές δεξιότητες (μη-λεκτική επικοινωνία, 
γλώσσα του σώματος, στρατηγική ερωτήσεων, τεχνικές 
ουδετερότητας)

• Δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (2/2)

• Ζητήματα ταυτότητας, διαφορετικότητας, 
ενσυναίσθησης και αποδοχής

• Έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων

• Διαδικασία διαμεσολάβησης                            
(βήματα διαμεσολάβησης)
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▪ Μείωση πειθαρχικών προβλημάτων και αποβολών
▪ Μείωση των βίαιων και αντικοινωνικών συμπεριφορών/ 

προστασία των φιλικών σχέσεων
▪ Κλίμα συνεργασίας, αυτονομίας και εποικοδομητικού 

διαλόγου
▪ Προώθηση της ισότητας
▪ Εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων
▪ Ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης μελλοντικών 

προβλημάτων
▪ Βελτίωση εν γένει της σχολικής καθημερινότητας 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΟΦΕΛΗ (1/2)
Στη σχολική κοινότητα
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΟΦΕΛΗ (2/2)
Ατομικά

◦ Ενσυναίσθηση: Κατανοούμε τη θέση του άλλου

◦ Αυτογνωσία: Αναγνωρίζουμε τους προσωπικούς μας φόβους, 

διαχειριζόμαστε τα αρνητικά μας συναισθήματα, ανακαλύπτουμε 

δυνάμεις και δεξιότητες

◦ Συνεργατικότητα: Απαλλασσόμαστε από την επίρριψη ευθυνών, 

την άσκηση κριτικής, προχωρούμε προς μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων 

και λύσεων, αναλαμβάνουμε την εμψύχωση της ομάδας στις 

συναντήσεις, πρωτοβουλίες- ιδέες

◦ Εκπαιδευτικοί: χαρά, ικανοποίηση, αυτογνωσία, συγκίνηση, 

πληρότητα, ευτυχία! 



ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ
Τα 6 κύρια βήματα της σχολικής διαμεσολάβησης είναι:

1. Καλωσορίζουμε θερμά

2. Εμπνέουμε και εγγυόμαστε την εμπιστοσύνη.

3. Ακούμε την άλλην και τον άλλον με ενδιαφέρον, με προσοχή και σοβαρότητα.  
Ενεργητική ακρόαση.

4. Προσπαθούμε να μάθουμε για αυτόν/αυτήν που μας μιλάει, κάνοντας ερωτήσεις: πού 
συνέβη, πότε, πώς, με ποιον, από πότε συμβαίνει αυτό, έχει ξανασυμβεί, τι εννοείς όταν λες…, 
πώς αισθάνθηκες;

5. Όταν ο μαθητής, η μαθήτρια που ήρθε στη διαμεσολάβηση, ολοκληρώσει όσα έχει να 
πει, επαναλαμβάνουμε με δικά μας λόγια, σε μία περίληψη, όλα όσα μας είπε.

6. Στο τέλος, ρωτάμε: εσύ πώς θα ήθελες να σε βοηθήσουμε, τι θα ήθελες να γίνει; Έπειτα 
βρίσκουμε μία κοινή λύση και από τις δύο πλευρές και συνυπογράφουν ένα συμβόλαιο μη 
επανάληψης του περιστατικού.
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
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ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

27/10/2022

Εγχειρίδιο για 
εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευτές νέων κι 

ενηλίκων

H.R. Edu Services
Human Rights and 
Education Network

www.humanrights-edu-
cy.org

Λεμεσός, Ιούνιος 2007



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

7 χρόνια: 

◦ Εκπαιδεύτηκαν περίπου 150 παιδιά

◦ Πραγματοποιήθηκαν 37 διαμεσολαβήσεις

◦ Τέσσερις 3ήμερες εκδρομές σε «Διαμεσολαβητικά» σχολεία

◦ Πάνω από 50 δράσεις μέσα στη σχολική κοινότητα 

◦ Συμμετοχές σε 18 ημερίδες, σεμινάρια και συναντήσεις του 

Δικτύου Διαμεσολάβησης Δυτικής Θεσσαλονίκης   
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Επιστολή γονέα…

«Είμαι η μαμά της Κ. και έπρεπε τελικά να μπει το 2022 για να καταφέρω να σου 

γράψω. Πραγματικά δεν ξέρω από που ν' αρχίσω.

Για την ομάδα της διαμεσολάβησης έχω να πω τα καλύτερα. Η Κ. από πέρυσι έχει 

αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση και έχει πλέον το θάρρος να υποστηρίζει την άποψη 

της σε θέματα όπως ο ρατσισμός, η ομοφοβία και ο σεξισμός με τέτοιο τρόπο που με 

συγκινεί. 

Η ομάδα μόνο καλά έχει να προσφέρει σε όλα τα παιδιά και πολλά μπράβο για το 

κουράγιο και την υπομονή σου , όπως και των συναδέλφων σου. Χωρίς υπερβολή 

θεωρώ ότι το μόνο που άξιζε στην περσινή σχολική χρονιά της «καραντίνας» ήταν η 

συμμετοχή σ' αυτή την ομάδα.»
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

27/10/2022



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 
«ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩ

Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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Θεατρικές τεχνικές 

Γωνιά διαμεσολάβησης





27/10/2022

«Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας, δεν

υπάρχει τέτοιο σύστημα, σας είπαν ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε

ολοένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται βασιζόμενοι στην

κούραση σας, με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

Μα, με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε

ένα βήμα πιο μπροστά».

Μάνος Χατζιδάκις

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


