
Λύνουμε τις διαφορές μας

Πολιτισμένα

Απευθυνόμαστε στους
Συμμαθητές - Μεσολαβητές

Σχολική     Διαμεσολάβηση
Λειτουργεί στο 2ο Λύκειο Αγ. Παρασκευής από το 2012



Στόχοι του 
προγράμματος

• Πρόληψη αντικοινωνικών συμπεριφορών και βίας

• Λύσεις σε θέματα σχέσεων από τα ίδια τα παιδιά

• Μείωση πειθαρχικών προβλημάτων και ποινών

• Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών



Περιπτώσεις στις οποίες παρεμβαίνουν οι 
Διαμεσολαβητές/τριες

Φήμες – αρνητικά σχόλια

Περιπτώσεις βίας

Βανδαλισμός

Εκφοβισμός

Ρατσισμός



Τι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της 
Διαμεσολάβησης

• Προβλήματα από χρήση ουσιών

• Κλοπή ή άλλο ποινικό αδίκημα

• Σεξουαλική παρενόχληση

• Έντονη βία

• Πρόθεση αυτοκτονίας

• Χρήση όπλων



Με τη 
Διαμεσολάβηση

• Αποκαλύπτεται το κίνητρο μιας πράξης

• Δίνεται αφορμή να εκφραστούν συναισθήματα

• Παύει η θυματοποίηση



Στάδια εφαρμογής του 
προγράμματος

 Εκπαίδευση υπεύθυνων του προγράμματος

 Έγκριση από σύλλογο καθηγητών και ΔΔΕ

 Εκπαίδευση μαθητών / τριών

(ομάδας διαμεσολαβητών)

 Εποπτεία περιστατικών



Επιλογή μαθητών για στελέχωση ομάδας 
Διαμεσολαβητών

 Τα παιδιά περνάνε από συνέντευξη

 Στο τέλος της εκπαίδευσης εγκρίνεται ή όχι η ένταξή 
τους στην ομάδα

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

 Κοινωνική ευαισθησία 

 Διάθεση να βοηθήσουν και να βοηθηθούν

 Να έχουν διαθέσιμο χρόνο



Εκπαίδευση 
Μαθητών/τριών - Διαμεσολαβητών

• Ασκήσεις χαλάρωσης

• Βιωματικές ασκήσεις

• Δραματοποιήσεις πιθανών σεναρίων

• Παιχνίδια ρόλων



Εκπαίδευση Μαθητών/τριών  Διαμεσολαβητών 
σε 6 βήματα

 Καλωσόρισμα
 Δήλωση εχεμύθειας
 Ενεργητική ακρόαση
 Ανοιχτές ερωτήσεις
 Αντικατοπτρισμός

 Τελικές ερωτήσεις:

• Εσύ πώς θα ήθελες να σε βοηθήσουμε; 
• Τι θα ήθελες να γίνει;
• Τι πιστεύεις ότι πραγματικά μπορεί να γίνει; 



Εποπτεία

• Οι Διαμεσολαβητές/τριες αναφέρουν στην ομάδα τα 
περιστατικά που διαχειρίζονται χωρίς να αναφέρουν 

πρόσωπα ή ονόματα

• Η ομάδα κάνει παρατηρήσεις, υποδείξεις, διορθώσεις



Στην πράξη 
οι Διαμεσολαβητές / τριες

• Δεν κρίνουν, δεν παίρνουν θέση στο περιστατικό

• Καλλιεργούν τον σεβασμό και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, το ομαδικό πνεύμα

• Δημιουργούν κλίμα ώστε να μη φοβούνται οι συμμαθητές να 
μιλήσουν για το πρόβλημά τους

• Εξισορροπούν τις αντιπαλότητες



Μαθαίνουν και οι ίδιοι/ες τον σεβασμό
Τονώνουν την αυτοπεποίθησή τους

Γίνονται καλύτεροι παρατηρητές

Οι Διαμεσολαβητές / τριες



Πώς θα μάθω περισσότερα για τη Σχολική 

Διαμεσολάβηση;

• Συνήγορος του παιδιού www.0-18.gr

• Νευρώνες Δύναμης http://dide-anatol.att.sch.gr

• Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) 
www.kede.org

• Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη www.laskaridou.gr

• 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας www.gym-artem.att.sch.gr

• 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου http://blogs.sch.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
http://dide-anatol.att.sch.gr/
http://www.kede.org/
http://www.laskaridou.gr/
http://www.gym-artem.att.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/


Σας ευχαριστούμε 

Βασιλική Συριοπούλου (syriopoul@yahoo.gr)
Θεοδώρα Δελλαπόρτα (ddellaporta@sch.gr)


