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συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.    



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
Εισαγωγή 
 
 

«Μια καλή πρακτική δεν είναι μόνο μια πρακτική που είναι καλή, αλλά μια πρακτική που 
έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά και παράγει καλά αποτελέσματα και ως εκ τούτου 
συνιστάται ως πρότυπο. Είναι μια επιτυχημένη εμπειρία, η οποία έχει δοκιμαστεί και 

επικυρωθεί, με την ευρεία έννοια, η οποία έχει επαναληφθεί και αξίζει να αναπαραχθεί, 
ώστε να την υιοθετήσει μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων» 

 
 
Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι μια συλλογή εκπαιδευτικού υλικού και 
προσεγγίσεων για τη διαμεσολάβηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό να ενδυναμώσει 
τους εκπαιδευτικούς με νέες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες για την επίλυση 
συγκρούσεων. 
 
Από την άλλη πλευρά, με βάση αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση 
να δημιουργήσουν τις δικές τους προσεγγίσεις και εργαλεία χρησιμοποιώντας τα ήδη 
υπάρχοντα και έχοντας επίγνωση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων, των 
ευκαιριών και των κινδύνων τους. 
 
Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το έγγραφο παρέχει μια σύγκριση μεταξύ των μεθόδων και 
των προσεγγίσεων που παρέχονται στις χώρες των εταίρων με έμφαση στις ομοιότητες και 
τις διαφορές, αλλά κυρίως στο τι λειτουργεί και τι όχι σε διαφορετικές καταστάσεις 
συγκρούσεων. 
 
Επιπλέον, οι μαθητές θα επωφεληθούν επίσης από τη συλλογή, καθώς οι δάσκαλοί τους θα 
παρουσιάσουν τις πρακτικές και θα τους διευκολύνουν να αναλάβουν ενεργό θέση στην 
επίλυση καθημερινών συγκρουσιακών καταστάσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  La Nave 

Χώρα:  Ισπανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: -  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@lanavemadrid.com 

Ιστοσελίδα: lanavemadrid.com 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας:  
 
I JORNADAS DE MEDIACIÓN ESCOLAR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. ANDREA APP – NECTAR 
ESTUDIO 

Τύπος:  
 
Διαδικτυακή εκδήλωση  

Ημερομηνία:  
 
 Πραγματοποιήθηκε στις 02 Ιουλίου 2020, από τις 10.00 π.μ. έως και τις 13.30 και 
αποθηκεύτηκε σε ζωντανή ροή για μελλοντική πρόσβαση.  

Στόχος της δραστηριότητας: 
 
Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να συγκεντρώσει επαγγελματίες πάνω στην εκπαιδευτική 
διαμεσολάβησης για να ανταλλάξουν γνώσεις και να εμβαθύνουν στις τελευταίες προκλήσεις 
που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 

Kοινό (επωφελούμενοι): 
 
Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία του εκπαιδευτικού τομέα που 
εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη συμβίωση των μαθητών στο σχολείο. 
Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από τον οργανισμό Nectar, ο οποίος έχει αναπτύξει μια 
εφαρμογή (Andrea) για την παρακολούθηση και την υποστήριξη περιπτώσεων εκφοβισμού 
στο σχολείο, και έξι άλλοι εκπαιδευτικοί και διαμεσολαβητές έχουν εμπλακεί συμμετέχοντας 
ως ομιλητές.  
 
 

Σύντομη εισαγωγή:  
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Τα σεμινάρια αυτά οργανώθηκαν αμέσως μετά την τρίμηνη καραντίνα που έλαβε χώρα στην 
Ισπανία. Σε μια κατάσταση στην οποία η τεχνολογία απέκτησε πιο σημαντικό ρόλο από ποτέ, 
η πρόκληση του πώς να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν και πώς να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της ως εργαλείο διαμεσολάβησης έγινε πιο σημαντική. 
Η δραστηριότητα αυτή αποτελούνταν από πέντε ομιλίες επαγγελματιών όπου συζητούν 
δεξιότητες, εργαλεία και μεθοδολογίες διαμεσολάβησης. Οι ομιλίες αυτές 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός πρωινού, σε ομάδες των τριάντα λεπτών η 
καθεμία, από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00.  

Τοποθεσία/ γεωγραφική κάλυψη: 
 
Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία, αν και η διαδικτυακή τους διάδοση 
και η μαγνητοφώνηση μέσω ζωντανής ροής τα καθιστά διαθέσιμα σε οποιονδήποτε έχει 
σύνδεση στο διαδίκτυο και κατανοεί την ισπανική γλώσσα.  

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
 
Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, οι διάφοροι ομιλητές συγκέντρωσαν τις 
προηγούμενες γνώσεις τους, καθώς επίσης μελέτησαν αυτά τα νέα σενάρια εφαρμόζοντας  
υπόβαθρό τους. 
Στη συνέχεια, παρείχαν στους θεατές μια τηλεδιάσκεψη στην οποία παρουσιάστηκαν όλες 
αυτές οι πληροφορίες, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής των ατόμων που 
συμμετείχαν στην εκδήλωση.  

Απαιτούμενοι πόροι: 
 
Για τη διεξαγωγή αυτών των σεμιναρίων χρειάστηκαν σύνδεση στο διαδίκτυο και διαχείριση 
μιας εφαρμογής για τηλεδιάσκεψη. Επιπλέον, θα ήταν επίσης απαραίτητο να υπάρχει ένα 
γενικότερο ενδιαφέρον για την ευημερία και την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση, προκειμένου 
να ενδιαφερθούν οι συμμετέχοντες για το θέμα.  

Διάρκεια: 
 
Η διάρκεια αυτής της δραστηριότητας είναι τρεισήμισι ώρες . 

Επικύρωση: 
 
Η βιντεοσκόπηση αυτών των σεμιναρίων έχει παρακολουθηθεί εξήντα φορές, αλλά δεν 
υπάρχει διαθέσιμο στοιχείο για το πόσοι άνθρωποι τα παρακολούθησαν ζωντανά, ούτε 
έχουμε πρόσβαση σε κάποια δεδομένη αναφορά σχετικά με αυτό.  

Αντίκτυπος:  
 
Αν και δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις χωρίς να έχουμε όλες τις πληροφορίες, 
ενδιαφέροντα θέματα εξετάστηκαν από τους ειδικούς που συμμετείχαν, γεγονός που μπορεί 
να οδήγησε σε ένα θετικό αποτέλεσμα για όποιον το παρακολούθησε, καθώς και σε μια 
ευκαιρία εκμάθησης νέων πτυχών για περαιτέρω εφαρμογή στο σχολείο.  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
 
Το γεγονός ότι πρόκειται για μια διαδικτυακή εκδήλωση καθιστά τη δραστηριότητα αυτή 
ευρεία μέσω υποτίτλων  καθώς και μέσω της διοργάνωσης μιας παρόμοιας εκδήλωσης με 
ομιλητές και επαγγελματίες και από άλλες χώρες.   
Σε περίπτωση που η δραστηριότητα αυτή επαναλαμβανόταν σε περισσότερες από μία χώρες, 
απαιτείται καλή επικοινωνία μεταξύ των εκπροσώπων όλων αυτών των χώρων, ώστε να 
υπάρχει μια κοινή γραμμή λόγου που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για όλες τις χώρες  που 
συμμετέχουν.  

Συμπεράσματα: 
 
Μια παγκόσμια πανδημία έχει αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους γίνονται ορισμένες 
βασικές δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι η εκπαίδευση, η οποία έπρεπε να 
ενσωματώσει νέους τρόπους διδασκαλίας, μάθησης και αλληλεπίδρασης. Δεδομένου ότι η 
χρήση της τεχνολογίας για τον σκοπό αυτό μπορεί να φέρει ένα διαφορετικό τοπίο, οι 
εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες πρέπει να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν για 
να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που μπορεί να φέρει και να αξιοποιήσουν στο έπακρο. 
Όταν μιλάμε για διαμεσολάβηση, γίνεται ακόμη πιο σημαντικό, καθώς είναι βασική για την 
αλληλεπίδραση με τους άλλους, αλλά επίσης εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο 
οικοδομούνται και αντιμετωπίζονται αυτές οι σχέσεις. Η ύπαρξη ειδικών που μελετούν αυτό 
το νέο σκηνικό και μοιράζονται τις γνώσεις τους είναι, αναμφίβολα, κάτι θετικό  για την 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών κλάδων.  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/ Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  IES Sobradillo de Santa Cruz de Tenerife 

Χώρα:  Ισπανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Δημόσιο Λύκειο  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:   

Ιστοσελίδα: www.ieselsobradillo.com 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Tίτλος δραστηριότητας:  
 
Dramatización de un caso real de Mediación Escolar (Παιχνίδι ρόλων σε μια πραγματική 
κατάσταση διαμεσολάβησης) 

Τύπος:  
 
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Πρόκειται για μια πρακτική παιχνιδιού ρόλων μεταξύ μαθητών και καθηγητών ενός λυκείου, 
η οποία καταγράφηκε και αναρτήθηκε στο YouTube.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4&feature=emb_title 

Ημερομηνία: 
 
Αναρτήθηκε τον Νοέμβριο του 2015 

Στόχος της δραστηριότητας: 
 
Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στο να δείξει πιο καθαρά τι είναι η διαμεσολάβηση και 
πώς λειτουργεί όταν προκύπτει ένα πρόβλημα στο σχολείο, τόσο για τη συγκεκριμένη 
κοινότητα όσο και για το ευρύ κοινό.  

Κοινό (επωφελούμενοι): 
 
Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται κυρίως στους μαθητές και τους καθηγητές που ανήκουν 
στην κοινότητα του λυκείου, και δευτερευόντως σε όλους όσοι παρακολουθούν το  
επακόλουθο βίντεο   
Τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτήν είναι τρεις εκπρόσωποι μαθητών, καθηγητών και 
διαμεσολαβητών.  

Σύντομη εισαγωγή:  
 
Η διαμεσολάβηση είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για την επίλυση των 
συγκρούσεων όταν αυτές προκύπτουν, αλλά και για την κατανόηση του από πού 
προέρχονται και πώς αναπτύσσονται. Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι το σύστημα τιμωρίας 
εξακολουθεί μερικές φορές να επιλέγεται πρώτο όταν κάτι πάει στραβά.  
Με αυτό το παιχνίδι ρόλων, αυτοί οι μαθητές και ο καθηγητής τους ενσαρκώνουν μια 
πραγματική περίπτωση όπου χρησιμοποιήθηκε η διαμεσολάβηση, κατανοώντας την 
καλύτερα οι ίδιοι και ελπίζοντας ότι το παράδειγμά τους θα βοηθήσει και άλλους που μπορεί 
να μην κατανοούν πλήρως τη διαμεσολάβηση και τον τρόπο λειτουργίας της.   

Τοποθεσία/ γεωγραφική κάλυψη: 
 
Η δραστηριότητα αυτή αναπτύχθηκε σε ένα λύκειο, αλλά διαδόθηκε σε όλη τη χώρα μέσω 
του YouTube και του περιοδικού "diariodemediacion.es".  

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
 
Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα παιχνίδι ρόλων μεταξύ των 

μαθητών που συμμετείχαν στο έργο, καθώς και η καταγραφή της σκηνής και η ανάρτησή της 

στο διαδίκτυο.  

Οι δραστηριότητες που είχαν οδηγήσει στην παραγωγή αυτού του βίντεο είναι απολύτως 
συμμετοχικές, αν και όσον αφορά την προβολή του και τα συμπεράσματα που μπορούν να 

https://www.youtube.com/watch?v=1XP07COagn4&feature=emb_title


   
 
 
 
 

 
   
 
 

εξαχθούν από αυτό, η μόνη συμμετοχή που επιτρέπεται είναι η αλληλεπίδραση των θεατών 
μέσω της πλατφόρμας.  

Απαιτούμενοι πόροι: 
 
Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας, χρειάζεστε έναν εξοπλισμό καταγραφής, τόσο 

από τεχνικής όσο και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, μια ομάδα ατόμων που 

ενδιαφέρεται και κάποιον με γνώσεις στη διαμεσολάβηση για να την κατευθύνει.  

Μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα, αρκεί το σχολείο ή ο εκπαιδευτικός φορέας να διαθέτει 

τους τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την καταγραφή ενός βίντεο και την ανάρτησή 

του στο διαδίκτυο. 

Διάρκεια: 
 
Δεν γνωρίζουμε την ακριβή διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, αλλά το βίντεο διαρκεί 36:31 

λεπτά. Μπορούμε, ωστόσο, να συμπεράνουμε ότι η διαδικασία διαμεσολάβησης μπορεί να 

διήρκεσε περισσότερο.  

Επικύρωση: 
 
Η ίδια δεν έχει επικυρωθεί, αλλά η δημοσίευσή της θα μπορούσε να θεωρηθεί ως θετική 

ανταπόκριση.  

Αντίκτυπος:  
 
The uploaded video has received more than 39.000 visits, which can make us think that it has 

been positively used by the educative community and that it has helped members of it 

understand better what mediation is. 

Διδάγματα: 
 
Το βασικό μήνυμα αυτής της δραστηριότητας είναι το πόσο χρήσιμη είναι η διαμεσολάβηση 

όταν πρόκειται να φτάσουμε στη ρίζα των συγκρούσεων που προκύπτουν και πόσο θα 

μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ευημερία στο σχολείο αν αρχίζαμε να γενικεύουμε την 

εφαρμογή της σε όσο το δυνατόν περισσότερες συγκρούσεις.  

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
 
Όσον αφορά τη διαδικτυακή του διάδοση, αν τα κατάλληλα προφίλ μέσων ενημέρωσης 

ανέβαζαν ένα βίντεο όπως αυτό, θα μπορούσε να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους. 

Όσον αφορά την παραγωγή, θα μπορούσε ίσως να αναπαραχθεί σε παρόμοια κλίμακα, 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 

καθώς χρειάζεται ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και δεν θα είχε πολύ νόημα να γίνει αυτό 

εκτός εκπαιδευτικού ιδρύματος.  

   

Συμπεράσματα: 
 
Αυτή η δραστηριότητα είναι αρκετά ολοκληρωμένη όσον αφορά τη διαμεσολάβηση. Βοηθά 
πολλούς ανθρώπους να δουν μια πιθανή κατάσταση του πώς λειτουργεί, να έρθουν σε 
επαφή με τη δυναμική της καθώς και με χρήσιμα εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων και 
την καλύτερη κατανόησή της. Για τους μαθητές που έπαιξαν ρόλο στην παραγωγή της, ίσως 
έχει βοηθήσει να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση και  εμπλοκή με αυτήν. Επομένως, η 
δραστηριότητα αυτή ήταν χρήσιμη μέσα από δύο διαφορετικούς τρόπους.  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης  

Ίδρυμα:   C.E.I.P Lorenzo Medina 

Χώρα:   Ισπανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος:  Δημόσιο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  13003221.cp@edu.jccm.es 

Ιστοσελίδα:  http://ceip-lorenzomedina.centros.castillalamancha.es/  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας:  
 
Proyecto de Mediación Escolar (Πρόγραμμα εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης για το σχολείο). 

Τύπος:  
 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης που εφαρμόζεται στο σχολείο. 

Ημερομηνία:   

Το έγγραφό του δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2016, αν και το ίδιο έργο είχε 

χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.  

Στόχος δραστηριότητας: 
 

http://ceip-lorenzomedina.centros.castillalamancha.es/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου διαμεσολάβησης, όπου 
οι μαθητές της 5ης και 6ης τάξης αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαμεσολάβηση των 
συγκρούσεων μεταξύ των συμμαθητών τους με τον υπεύθυνο καθηγητή/δάσκαλό  τους. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 
 
Η δραστηριότητα αυτή, η οποία ξεκινά με τον απαραίτητο σχηματισμό για  εθελοντές 

μαθητές  που θέλουν να γίνουν διαμεσολαβητές, απευθύνεται άμεσα στους μαθητές και 

έμμεσα σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.  

Για να αναπτυχθεί, απαιτείται η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

Σύντομη εισαγωγή:  
 
The context in which this project is developed is the useful presence of peers in a process of 

mediation, as they usually share more points in common than a teacher with their students.  

This project arises then as an opportunity to exploit those possibilities in behalf of the well-
being at school, aiming to implement it during, at least, one scholar year.   
 

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
 
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε στο σχολείο όπου προτάθηκε. 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
 
For the implementation of this project, they are going to have a training phase in which 

students are going to receive training regarding peer-mediation for then being able to 

implement that content while monitoring how it develops. 

It is a completely participatory process, as the students who enrol in the project need to be 
voluntary and willing to take an active part in it, as well as the teachers who support the 
process. 
 

Απαιτούμενοι πόροι: 
 
For implementing this activity, you only need a human team who has the knowledge, time and 

willingness to carry it out.  

It can be replicated as many times as wanted, and once you have a teaching team, the next 

thing that would be necessary is the motivation among the students to participate in this 

process.  

Διάρκεια: 
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 
Η δραστηριότητα αυτή διαρκεί, τουλάχιστον, για το μισό του ακαδημαϊκού έτους.  

Επικύρωση: 
 
Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην έκθεση αξιολόγησης προκειμένου να 
συμπεράνουμε πώς επικυρώθηκε.  

Αντίκτυπος:  
 
Παρόλο που δεν έχουμε κάποια επίσημη έκθεση/ αναφορά, η υλοποίηση του έργου για 
περισσότερες από μία φορές μπορεί να σημαίνει ότι είχε θετικά αποτελέσματα στη σχολική 
κοινότητα. 

Διδάγματα: 
Αυτό το έργο μας μας επιτρέπει να αναλογιστούμε τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η 
προώθηση της διαμεσολάβησης μεταξύ των συνομηλίκων, όχι μόνο για την επίλυση 
προβλημάτων αλλά και για την καλύτερη εμπλοκή των μαθητών μεταξύ τους και με το 
κοινωνικό τους περιβάλλον.  

Αναπαραγωγή και/ή αναβάθμιση : 
 
Αυτό το έργο θα μπορούσε να αναπαραχθεί σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο και θα μπορούσε 

ίσως να εφαρμοστεί ως πτυχή του εθνικού νομοθετικού σχεδίου. 

Για να πετύχει αυτό το έργο σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαζόταν μια προηγούμενη μελέτη 
προκειμένου να γίνει ένα βασικό σχέδιο που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδος σχολείου, 
με χώρο για ειδικές προσαρμογές που μπορεί να είναι απαραίτητες.  

Συμπεράσματα: 
 
Το έργο αυτό ενσωματώνει ένα πραγματικά ισχυρό εργαλείο, καθώς δίνει στους μαθητές τη 
γνώση και τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις τους με έναν ολοκληρωμένο και 
ειρηνικό τρόπο, καθιστώντας τους πιο προετοιμασμένους και υπεύθυνους όσον αφορά τη 
συναισθηματική τους εμπειρία και την ένταξή τους στην κοινότητα.  

 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:   IES Ausiàs March de Manises 

Χώρα:  Ισπανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: José Ignacio Magdalena, καθηγητής δημόσιου λυκείου 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: - 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ιστοσελίδα: -  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Tίτλος δραστηριότητας:  
 
Encuentros de Alumnado Mediador (Συναντήσεις για μαθητές διαμεσολαβητές). 
 

Τύπος:  
Περιοδικές συναντήσεις σε διάφορα λύκεια της κοινότητας της Βαλένθια.  

Ημερομηνία:  
Η τελευταία: Δεκέμβριος 2020. 
 

Στόχος της δραστηριότητας: 
 
Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των μαθητών, 
όπου θα μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να μαθαίνουν ο ένας από τις 
πρακτικές του άλλου.  

Κοινό (επωφελούμενοι): 
 
Αυτή η δραστηριότητα απευθύνεται ειδικά σε όλους τους μαθητές που αναλαμβάνουν 

ενεργό ρόλο στις διαδικασίες διαμεσολάβησης των λυκείων τους, καθώς και στους 

καθηγητές τους και σε ορισμένες ομάδες πολιτικής επιρροής.  

Σύντομη εισαγωγή:  
Οι δραστηριότητες αυτές αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να καταστεί η διαμεσολάβηση 

μια εγκάρσια ικανότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία. Οι μαθητές που 

συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης της διαμεσολάβησης ως  κεντρικό εργαλείο στα 

κέντρα τους συγκεντρώνονται περιοδικά για να συζητήσουν κάποια υφιστάμενα θέματα 

σχετικά με την ανθρώπινη εμπειρία γενικά, να μοιραστούν γνώσεις διαμεσολάβησης, 

κάνοντας αυτές τις δραστηριότητες να χρησιμεύσουν ως δραστηριότητα αναψυχής και ως 

εκτίμηση της εθελοντικής τους εργασίας.     

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη: 
Η δραστηριότητα αυτή συγκεντρώνει μαθητές από όλη την Κοινότητα της Βαλένθια, ως 
Ισπανική περιφέρεια. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, στους μαθητές παρέχονται εργαστήρια, ομιλίες 

για τα θέματα που επιλέγονται για την παρουσίαση και χρόνος για εργασία και ανταλλαγή 

εμπειριών μεταξύ τους.  

Πρόκειται για μια πλήρως συμμετοχική διαδικασία όπου οι ίδιοι μπορούν να μάθουν, να 
μοιραστούν και να αναπτύξουν τα δικά τους αποτελέσματα.  

Απαιτούμενοι πόροι: 
 
Για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων θα χρειαζόταν μια οργανωτική ομάδα. Στη 

συνέχεια, θα ήταν απαραίτητο να υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι για τη μεταφορά των 

σπουδαστών από το ένα μέρος στο άλλο και ένας φυσικός χώρος όπου θα μπορούσαν να 

συγκεντρωθούν. 

Αυτού του είδους οι συναντήσεις θα ήταν πιο επιτυχείς όσο πιο κινητοποιημένοι είναι οι 

μαθητές που συμμετέχουν. Για την προώθηση αυτού του γεγονότος, θα ήταν πάντα 

ενδιαφέρον να τους δίνεται άφθονος χώρος για να αποφασίζουν οι ίδιοι και να προτείνουν 

δραστηριότητες και θέματα προς διαχείριση.  

Διάρκεια: 
Η δραστηριότητα αυτή διαρκεί μία ημέρα και γίνεται περιοδικά εδώ και αρκετά χρόνια.  

Επικύρωση: 
Οι συναντήσεις αυτές έχουν καλυφθεί από τον Τύπο με πολύ καλά σχόλια.  

Αντίκτυπος:  
 
Διαβάζοντας τις ειδήσεις όπου καλύπτουν αυτές τις συναντήσεις, μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει ότι έχουν πραγματικά καλό αντίκτυπο στην κατάσταση της διαμεσολάβησης 
γενικά και στη σχολική συνύπαρξη των κέντρων που συμμετέχουν. Επίσης, προωθούν τη 
διαμεσολάβηση έτσι ώστε να υπάρχει στην πολιτική ατζέντα, διατηρώντας τη δυναμική της.   

Διδάγματα: 
 
Με αυτή τη δραστηριότητα, μαθαίνουμε ότι η προώθηση της συμμετοχής μεταξύ των 
μαθητών έχει πραγματικά θετικό αποτέλεσμα στην ενίσχυση της μεγαλύτερης 
αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών και των συμμαθητών τους αλλά και της γενικότερης 
κοινότητάς τους, δημιουργώντας χώρο για καινοτομία και πρόοδο.   

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε κλίμακα. Θα ήταν ενδιαφέρον 

να γίνουν τέτοιου είδους συναντήσεις σε όλες τις περιφέρειες, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και 

μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα.  

Αυτές οι ευρύτερες εκδηλώσεις θα ήταν πιο δύσκολο να οργανωθούν, αλλά θα  μια 
απίστευτη ευκαιρία για ανταλλαγή και ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη.  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

Συμπεράσματα: 
 
Η διοργάνωση αυτών των συναντήσεων δείχνει τη συμμετοχή της Κοινότητας της Βαλένθια 
με τη διαμεσολάβηση και τη δημιουργία ενός υγιούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, δίνοντας 
στους μαθητές της μεγάλες ευκαιρίες για να εξελιχθούν ατομικά και συλλογικά.  

 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/ Συγγραφέας/ Δημιουργός/ Εκδότης 

Ίδρυμα :  Pro-Mediation Professional School and School of Teachers and Culture Professional ( 

Επαγγελματική Σχολή  για τη Διαμεσολάβηση και Επαγγελματική Σχολή Εκπαιδευτικών και 

Πολιτισμού)  

Χώρα:  Ισπανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Teaching Centre part of the Mediation Institutions 

recognised by the Justice Ministry (Κέντρο διδασκαλίας μέρος του Ιδρύματος Διαμεσολάβησης 

αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  secretaria@promediation.com 

Ιστοσελίδα:  www.promediacion.com  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  
 
Taller de Mediación Escolar (Εργαστήριο εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης) 
 

Τύπος:  
 
Εκπαιδευτική εκδήλωση για εκπαιδευτικούς που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
διαμεσολάβησης των σχολείων τους.  

Ημερομηνία:  
 
Οκτώβριος  2016 
 

Στόχος της δραστηριότητας: 
 
Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς/ δασκάλους 
την απαραίτητη κατάρτιση για αποτελεσματική διαμεσολάβηση.  
 

http://www.promediacion.com/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Κοινό (επωφελούμενοι): 
 
Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς και προϋποθέτει επαγγελματίες 
της διαμεσολάβησης που θα προσφέρουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο. 

Σύντομη εισαγωγή:  
 
Καθώς δεν είναι υποχρεωτικό, δεν έχει κάθε σχολείο ένα σχέδιο διαμεσολάβησης να 

ακολουθήσει, και πολλές φορές η αιτία είναι η έλλειψη καταρτισμένων επαγγελματιών 

μεταξύ του προσωπικού ενός σχολείου.. Για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την 

πραγματικότητα και να διευκολύνουμε τη διάδοση της διαμεσολάβησης ως εγκάρσιο 

συστατικό κάθε κέντρου, αναπτύχθηκαν αυτά τα εργαστήρια για εκπαιδευτικούς.  

Η δραστηριότητα αυτή διεξήχθη για 10 ώρες χωρισμένες σε δύο ημέρες 

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
 
Αυτό το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στην πόλη Αλικάντε. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
 
Η μέθοδος που εφαρμόζεται σε αυτή τη δραστηριότητα είναι η παροχή βασικών 
πληροφοριών, ακολουθούμενη από μια πρακτική συσκευή για τη διευθέτηση και οργάνωση 
των ληφθέντων πληροφοριών.  

Απαιτούμενοι πόροι: 
 
Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας, θα χρειαζόμασταν μια ομάδα επαγγελματιών 

που είναι πρόθυμοι να προετοιμάσουν το περιεχόμενο που πρέπει να δοθεί, έναν φυσικό 

χώρο για να υλοποιηθεί και κάποια μέσα διάδοσης για να επιτύχουμε μια ευρεία 

υποστήριξη.  

Διάρκεια: 
 
Η διάρκεια της δραστηριότητας είναι δυο ημέρες.  

Επικύρωση: 
 
Δεν έχουμε πρόσβαση σε κάποια αναφορά αξιολόγησης για την επικύρωσης αυτής της 
δραστηριότητας.  

Αντίκτυπος:  
 
Παρόλο που δεν έχουμε αναφορά για την υποστήριξη του αντίκτυπού της, κάθε ευκαιρία 
κατάρτισης που καθιστά τους εκπαιδευτικούς ικανούς να διαμεσολαβούν ή να εκπαιδεύουν 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

ομότιμους διαμεσολαβητές στα σχολεία τους έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την 
εκπαιδευτική κοινότητα.  

Διδάγματα: 
 
Το βασικό μήνυμα από αυτή τη δραστηριότητα είναι η ζωτική σημασία της ποιοτικής 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών στο θέμα της διαμεσολάβησης, καθώς αποτελεί βασική πτυχή 
κάθε προθυμίας για να αρχίσει να εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
 
Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να αναπτυχθεί όσες φορές είναι επιθυμητό.  

Επί τόπου, αυτό το εργαστήριο θα μπορούσε να επεκταθεί ευρύτερα, καθώς θα μπορούσε 
να γίνει περισσότερες από μία φορές και σε πολλά άλλα μέρη, αλλά οι ομάδες δεν θα πρέπει 
να είναι πολύ μεγάλες, προκειμένου να υπάρξει μια ποιοτική εκπαιδευτική εμπειρία. 
Ωστόσο, όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας, και προσπαθώντας να το 
καταστήσουμε πιο προσιτό και ευρύτερο, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως διαδικτυακό 
μάθημα.  

Συμπεράσματα: 
 
Εν κατακλείδι, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει όταν πρόκειται για την ανάπτυξη μιας 
ευρύτερης παρουσίας της διαμεσολάβησης στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι η κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών στο θέμα. Χωρίς αυτό, κανένα σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί, οπότε 
ένας από τους βασικούς πυλώνες που πρέπει να επενδύσουμε θα πρέπει οπωσδήποτε να 
είναι η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  

 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  Κυβέρνηση της Βαλένθια  

Χώρα:  Ισπανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Επίσημο Αυτόνομο Κυβερνητικό Ίδρυμα  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: -  

Ιστοσελίδα:  http://www.ceice.gva.es/es/web/educacion  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Creación de la Figura de Coordinador o Coordinadora de Igualdad y Convivencia (Δημιουργία 
της ιδιότητας του/ της συντονιστή/ στριας ισότητας και ακαδημαϊκήw συνύπαρξης σε κάθε 
δημόσιο σχολείο).  
 

Τύπος:  
 
Είναι μια νομοθετική ρύθμιση.  

Ημερομηνία:  
 
2015 
 

Στόχος της δραστηριότητας: 
 
Στόχος του μέτρου αυτού είναι να εγγυηθεί την καινοτομία και την υποστήριξη στην 
προώθηση της συνεκπαίδευσης και της διαμεσολάβησης.  

Κοινό (επωφελούμενοι): 
 
Κάθε άτομο που είναι μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας επωφελείται από αυτό το μέτρο 
και τις συνέπειές του. 

Σύντομη εισαγωγή:  
 
Η συνεκπαίδευση και η διαμεσολάβηση είναι δύο βασικά συστατικά μιας ποιοτικής 
εκπαίδευσης, αλλά συχνά παρουσιάζονται ως συστάσεις που πρέπει να ακολουθούν τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα αντί για υποχρεωτικές μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της 
Βαλένθια προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, εισάγοντας την υποχρεωτική παρουσία ενός 
επαγγελματία του οποίου η δουλειά είναι να διασφαλίζει την τήρηση αυτών των πτυχών ή 
μέτρων.   
 

Τοποθεσία / γεωγραφική κάλυψη: 
 
Ο νόμος αυτός ισχύει για όλα τα δημόσια σχολεία της Κοινότητας της Βαλένθια.  

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
 
Δίνοντας την απαιτούμενη κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς και διαμορφώνοντας αυτό το 
πρόσωπο, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα υπάρχει ένα άτομο του οποίου το καθήκον θα 
είναι να συντονίζει σχέδια ισότητας και διαμεσολάβησης και να φροντίζει για τη σωστή 
εφαρμογή τους. 

Απαιτούμενοι πόροι: 
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

Για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, απαιτούνται οικονομικοί πόροι και χρόνος για να 

είναι σίγουρο ότι κάθε εκπαιδευτικός που καλύπτει αυτόν τον ρόλο θα εκπαιδευτεί επαρκώς.  

Η δημόσια διοίκηση πρέπει να εργαστεί διεξοδικά για να οργανώσει και να εφαρμόσει αυτό 

το μέτρο σε κάθε σχολείο, αλλά εφόσον γίνει αυτό, η μόνη πρόκληση θα είναι η διεξαγωγή 

περιοδικών επιθεωρήσεων, οι οποίες θα έπρεπε ήδη να γίνονται χωρίς την ύπαρξη αυτού 

του προσώπου.  

Διάρκεια:  
Το μέτρο αυτό διαρκεί μέχρι να αλλάξει ο νόμος.   
 

Επικύρωση: 
 
Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκθέσεις αξιολόγησης για την επικύρωσή του.  

Αντίκτυπος:  
Η ύπαρξη αυτού του σχήματος έχει διπλό θετικό αντίκτυπο. Αφενός, διασφαλίζει ότι θα 
υπάρχει αποτέλεσμα όσον αφορά την κοινωνική εκπαίδευση και την προώθηση της 
ευημερίας στο σχολείο και αφετέρου οργανώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια το χρόνο και τα 
καθήκοντα των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε κάθε κέντρο.  

Διδάγματα: 
 
Αυτό που θα μπορούσαμε να εξάγουμε από αυτό το μέτρο είναι η βιωσιμότητα και η 
αποτελεσματικότητα της δημιουργίας τέτοιου είδους μέτρων σε νομοθετικό επίπεδο.  

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
Το βήμα αυτό θα μπορούσε να επαναληφθεί σε κάθε περιοχή της οποίας η κυβέρνηση 
ενδιαφέρεται και διαθέτει τους οικονομικούς πόρους για την υλοποίησή του, ακόμη και σε 
εθνικό επίπεδο.    

Συμπεράσματα: 
 
Συμπερασματικά, η κυβέρνηση της Βαλένθια έκανε ένα βήμα παραπέρα για να εγγυηθεί ένα 
υγιές και ενημερωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο επενδύει στην ευημερία, την 
ισότητα και τις υγιείς προσωπικές σχέσεις.  

 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ίδρυμα:  ASEMED – Asociación Española de Mediación 

Χώρα:  Ισπανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Έμπειρο μέλος της οργάνωσης, María Sierra Manchado 

Ropero 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  intercessiomanchado@gmail.com 

Ιστοσελίδα:  www.asemed.org  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας:  
 
Programa de Mediación en Centros Educativos. Protocolo de actuación. (Πρόγραμμα 
διαμεσολάβησης σε κέντρα σπουδών. Πρωτόκολλο δράσης)  
 

Τύπος:  
 
Πρόκειται για ένα πλήρες πρόγραμμα με κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του σε 
κάθε σχολείο που μπορεί να το εφαρμόσει, καθώς και πρωτόκολλα συμπεριφοράς και τη 
δυνατότητα επαγγελματικής βοήθειας.  

Ημερομηνία:  
 
 

Στόχος της δραστηριότητας: 
 
Το παρόν έγγραφο στοχεύει να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για προγράμματα 
διαμεσολάβησης σε οποιοδήποτε Ισπανικό σχολείο. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 
 
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, ως αναφορά για τα 

δικά τους προγράμματα διαμεσολάβησης, καθώς και για τα συγκεκριμένα σχολεία που 

αποφασίζουν να εφαρμόσουν αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. 

Για την ανάπτυξή του, κάθε ομάδα πρέπει να συμμετέχει. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και τον σύλλογο γονέων.   

Σύντομη εισαγωγή:  
 

http://www.asemed.org/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται αυτό το πρόγραμμα είναι μια εκπαιδευτική 

πραγματικότητα που δεν υπολογίζεται με κατευθυντήριες γραμμές για το σχέδιο 

διαμεσολάβησης που μπορεί να θέλουν να εφαρμόσουν τα σχολεία.  

Σε αυτό το σενάριο, ένα μέλος της ισπανικής ένωσης διαμεσολάβησης έχει αναπτύξει ένα 

πλήρες πρόγραμμα, όπου διερευνά κάθε βήμα που πρέπει να ακολουθηθεί για την 

εφαρμογή του προγράμματος. Η επικοινωνία με τις τρεις ομάδες ενδιαφερομένων, η ειδική 

κατάρτιση γι ’αυτές τις ομάδες, ένα σύνολο φυσικών εργαλείων για να δοθεί στους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να επικοινωνήσουν οποιαδήποτε ανάγκη, καθώς και 

συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία διαμεσολάβησης είναι τα βήματα 

που καλύπτονται από αυτό το πρόγραμμα.  

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές ή σε ποιους συγκεκριμένους χώρους 
έχει εφαρμοστεί, αλλά δημοσιεύεται μέσω της Ισπανικής Ένωσης Διαμεσολαβητών που έχει 
εθνική απήχηση.  
 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
 
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζει μια ολιστική άποψη για την ανάπτυξη του σχεδίου 

διαμεσολάβησης. Περιλαμβάνει όχι μόνο εκπαιδευτικούς και μαθητές, αλλά και τις 

οικογένειες των τελευταίων. Το διαμορφωτικό περιεχόμενο που προτείνεται για τους 

μαθητές αφορά όχι μόνο πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση, αλλά και μια βαθιά 

εκπαίδευση σχετικά με τη συναισθηματική ευημερία καθώς και τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους ως νέοι. Αυτή η οπτική εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη επιτυχή έκβαση όταν 

ακολουθείται  

Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πλήρως συμμετοχικό για να επιτύχει, καθώς χρειάζεται την 
εμπλοκή εκπαιδευτικών, μαθητών και των οικογενειών τους.  

Απαιτούμενοι πόροι: 
 
Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας απαιτείται μια ομάδα επαγγελματιών με χρόνο 

και θέληση για κάτι τέτοιο, καθώς και οι υποδομές που παρέχει ένα σχολείο όσον αφορά 

τους χώρους μάθησης και συνύπαρξης 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

Για να είναι επιτυχής η δραστηριότητα, θα πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και περιοδική 

παρακολούθηση της δραστηριότητας.  

Διάρκεια: 
 
Η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος.  

Επικύρωση: 
 
Δεν υπάρχει πρόσβαση σε κάποια έκθεση αξιολόγησης για το πρόγραμμα αυτό. 

Αντίκτυπος:  
 
Καθώς δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά σχετικά με το πρόγραμμα, δεν πρέπει να 
κάνουμε υποθέσεις όσον αφορά τον αντίκτυπό του. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός προγράμματος 
διαμεσολάβησης που μπορεί να εφαρμόσει κάθε σχολείο με τη δυνατότητα επαγγελματικής 
βοήθειας αποτελεί από μόνη της θετικό αντίκτυπο για την εξέλιξη της διαμεσολάβησης και τη 
διάδοσή της στην εκπαιδευτική κοινότητα.   

Διδάγματα: 
 
Τα βασικά διδάγματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτή τη δραστηριότητα είναι η σημασία 
του να υπάρχει μια ολιστικής οπτικής όταν πρόκειται για διαδικασίες διαμεσολάβησης, 
καθώς και η σημασία του να προωθούνται προγράμματα διαμεσολάβησης και να 
δημιουργούνται επαγγελματικά δίκτυα για την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης ως 
καθημερινό εργαλείο επίλυσης συγκρούσεων.   

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
 
Σε αυτή την περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί νομοθέτες θα χρειαζόταν να κάνουν μια ενδελεχή 
μελέτη πριν αναπτύξουν το πρόγραμμά τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι καλύπτουν κάθε 
σημαντικό παράγοντα και ότι θα το καταστήσουν δυνατό να αναπαραχθεί σε κάθε σχολείο 
της χώρας. 

Συμπεράσματα: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή έλλειψη προγραμμάτων διαμεσολάβησης που μπορεί να 
επηρεάσει πολλά σχολεία, το είδος της εργασίας που κάνει η ASEMED καθίσταται 
πραγματικά σημαντικό. Η διάδοση της γνώσης και των εργαλείων για την ευρεία εφαρμογή 
της διευκολύνει τους φορείς να συμμετέχουν σε αυτό το έργο, υπολογίζοντας τους 
ανθρώπινους επαγγελματικούς πόρους που απαιτούνται.   

Πρότυπο για την καταγραφή της πρακτικής της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  4ο   Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Κεντρικής Μακεδονίας 

Χώρα:  Ελλάδα 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,  με 

την καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  daniieugenia@gmail.com  (email of Ευγενία Δανιηλίδου –  

Συντονίστρια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των φιλολόγων στο 4ο ΠΕΚΕΣ, η οποία 

έκανε την παρουσίαση που σχετίζεται με τη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων). 

Διαθέσιμο στη λίστα του ακόλουθου συνδέσμου (συμβατό με τους κανονισμούς του GDPR): 

http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/4pekes/syntonistes4  

Ιστοσελίδα:  http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-

tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis, http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-

4o-pe-k-e-s/188-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo   

και διαθέσιμη πηγή από την παρουσίαση:  https://cutt.ly/pkjSr4E   

2. Επισκόπηση δραστηριότητας   

Τίτλος της δραστηριότητας:  

"Διαμεσολάβηση μεταξύ ομοτίμων:  Μια εναλλακτική μέθοδος ειρηνικής διαχείρισης και 

επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον". Συμπεριλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο με τίτλο "Από τον σχολικό εκφοβισμό στις θετικές διαπροσωπικές σχέσεις".  

Τύπος:  

Αφορά μια συγκεκριμένη παρουσίαση από το συνολικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, την πρώτη 

από όλες τις συνεδρίες μετά το εισαγωγικό μέρος του σεμιναρίου.  

Ημερομηνία:  

Η παρουσίαση, ως αναπόσπαστο μέρος του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε στις 20 

Φεβρουαρίου 2019. 

Η παρουσίαση αυτή, σύμφωνα με τον γενικότερο στόχο της εκδήλωσης, είχε ως σκοπό να 

προσκαλέσει καθηγητές, δασκάλους και διευθυντές σχολικών μονάδων από διαφορετικές 

εκπαιδευτικές βαθμίδες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) σε μια ανοιχτή 

συζήτηση, εστιάζοντας στα βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης 

μεταξύ συνομηλίκων στη σχολική κοινότητα, στο νομοθετικό της πλαίσιο και στον τρόπο με τον 

οποίο η διαδικασία αυτή (ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης συγκρούσεων με ειρηνικό τρόπο) 

εφαρμόζεται συνήθως στα σχολεία. Επιπλέον, ο γενικός βασικός στόχος του όλου σεμιναρίου 

ήταν η μετάδοση, με έναν ολοκληρωμένο τρόπο, χρήσιμων πληροφοριών και η ανταλλαγή 

mailto:daniieugenia@gmail.com
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/4pekes/syntonistes4
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/181-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/188-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo
http://www.kmaked.gr/pekes/index.php/arthro/12-4o-pe-k-e-s/188-imerida-tou-4ou-pe-k-e-s-k-makedonias-sto-kilkis-gia-ton-sxoliko-ekfovismo
https://cutt.ly/pkjSr4E


   
 
 
 
 

 
   
 
 

γνώσεων γύρω από κρίσιμα ζητήματα που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα τα σχολεία, 

όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό 

περιβάλλον, η έννοια των ορίων σε τέτοια περιστατικά, καθώς και η καλλιέργεια του 

αμοιβαίου σεβασμού σε σχέση με το ζήτημα της διαφορετικότητας. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Σε όλο το σεμινάριο και ως εκ τούτου στην παρουσίαση ως η πρώτη ενότητα μετά την 

εισαγωγή, στο κοινό περιλαμβάνονταν διευθυντές σχολείων (άνδρες ή γυναίκες) και έναν  

εκπαιδευτικό (άνδρες ή γυναίκες) από κάθε σχολείο τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Κεντρική Μακεδονία). 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, υπήρχε ο στόχος όλοι οι συμμετέχοντες να λειτουργήσουν στο 

σχολικό τους περιβάλλον ως πολλαπλασιαστές της "πλούσιας" γνώσης που θα αποκτήσουν 

στο σεμινάριο, με την ελπίδα να τη μεταδώσουν (μαζί με τα όποια διδάγματα αποκόμισαν κατά 

τη διάρκεια του σεμιναρίου και την εμπειρία τους) στους μαθητές τους. Επίσης, πρέπει να 

αναφερθεί ότι δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς να 

συμμετέχουν ως ακροατές, λαμβάνοντας χρήσιμα σχόλια ή θέτοντας τα ερωτήματά τους 

σχετικά με την ομαλή επίλυση των συγκρούσεων που εμφανίστηκαν μεταξύ τους στη σχολική 

κοινότητα. Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα οφέλη της σχολικής 

διαμεσολάβησης σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία προκύπτει στη σχολική τους 

καθημερινότητα.  

Σύντομη εισαγωγή:  

Αυτό το σεμινάριο και φυσικά το περιεχόμενο των ενοτήτων του που παρουσιάστηκε στο κοινό 

είχε έναν καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς επικεντρώθηκε στη σημασία των βασικών αξιών (όπως 

ο αμοιβαίος σεβασμός και η ανεκτικότητα, η ισότιμη ένταξη, η επίλυση των συγκρούσεων 

χωρίς βία) που μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό όλους τους ανθρώπους της σχολικής 

κοινότητας, μέσα από διάφορες παρουσιάσεις που οργανώθηκαν από ένα μέρος 

εκπαιδευτικών από πολλούς τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, η πρόκληση που επισημάνθηκε ήταν το γεγονός ότι δεν έχουν όλα τα σχολεία, σε 

αυτή την Περιφερειακή Ενότητα αλλά και σε άλλες τοπικές περιοχές της Ελλάδας, προωθήσει 

τόσο πολύ τέτοιες πρωτοβουλίες για να εμπλουτιστούν όλο και περισσότερο οι δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών (ως πιθανών εξειδικευμένων διαμεσολαβητών/συμβούλων) και των μαθητών 

(ως πιθανών ομότιμων διαμεσολαβητών).   

Ως εκ τούτου, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους 

μαθητές να συμμετέχουν σε αυτό το διαθεματικό σεμινάριο, να ακούσουν προσεκτικά όλες τις 

συζητήσεις, να θέσουν κρίσιμα ερωτήματα ή προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν στο 

σχολείο τους και να προβληματιστούν σχετικά με τη δική τους πραγματικότητα. Όσον αφορά 

την παρουσίαση που ήταν αφιερωμένη στην "Διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων ως 

εναλλακτική μέθοδος ειρηνικής διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων...", η οποία διήρκεσε 

περίπου 30 λεπτά, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα ποιες 

δεξιότητες και πλεονεκτήματα προσφέρονται μέσω της διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων, 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

πού και πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί, το νομοθετικό πλαίσιο πίσω από αυτή τη 

διαδικασία, ενώ ενημερώθηκαν επίσης για τις απόψεις ορισμένων μαθητών για ένα άλλο 

πρόγραμμα διαμεσολάβησης στο οποίο εκείνοι είχαν ήδη συμμετέχει ενεργά.    

Τοποθεσία / γεωγραφική κάλυψη: 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 1ου Επαγγελματικού 

Λυκείου στην πόλη του Κιλκίς, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα. Για 

το λόγο αυτό προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία κυρίως 

διευθυντές και εκπαιδευτικοί από την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς.  

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Η μεθοδολογία αυτού του σεμιναρίου περιελάβανε μια σειρά από έξι διαφορετικές 

διαδραστικές παρουσιάσεις σε χωριστές ενότητες και με διαφορετικό θέμα συζήτησης. Όλες 

οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις οργανώθηκαν ισότιμα και ανατέθηκαν τόσο σε άνδρες 

όσο και σε γυναίκες δασκάλους και καθηγητές, με αποτέλεσμα να μην παρατηρηθούν 

ζητήματα ισότητας των φύλων κατά τη λειτουργία του σεμιναρίου. Επιπλέον, επισημαίνεται 

ότι η όλη διαδικασία ήταν ξεκάθαρα συμμετοχική, καθώς μετά την επίσημη παρουσίαση κάθε 

ενότητας και στο τέλος ολόκληρου του σεμιναρίου υπήρχε η δυνατότητα για το ακροατήριο να 

συζητήσει με τους εισηγητές, να ανταλλάξει απόψεις, σκέψεις, ανησυχίες ή να θέσει κρίσιμα 

ερωτήματα για την τρέχουσα κατάσταση στο σχολικό τους περιβάλλον.  

Απαιτούμενοι πόροι: 

Η πρακτική αυτή δεν απαιτούσε σημαντικούς πόρους, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και να 

προσαρμοστεί σε διάφορα κοινωνικοοικονομικά ή θεσμικά πλαίσια. Οι βασικοί πόροι που 

χρειάστηκαν για ολόκληρο το σεμινάριο αφορούσαν κάποιες βασικές υποδομές, όπως μια 

αίθουσα σε σχολικό περιβάλλον, καθώς και κάποια βασικά ψηφιακά εργαλεία: έναν προβολέα 

δεδομένων, υπολογιστές ή προσωπικούς φορητούς υπολογιστές κ.λπ.  

Διάρκεια: 

Με βάση συγκεκριμένες διαθέσιμες πληροφορίες μέσω διαδικτυακών πηγών σχετικά με 

αυτό το σεμινάριο, η διάρκεια όλης της εκδήλωσης ήταν περίπου δυόμισι ώρες (από τις 

11.00 έως τις 13.30, με μικρές αποκλίσεις).  

Επικύρωση: 

Αυτό το σεμινάριο ως δραστηριότητα καθαυτή δεν μπορούσε να επικυρωθεί λόγω της φύσης 

του, καθώς επρόκειτο για ένα εξατομικευμένο σεμινάριο αφιερωμένο σε συγκεκριμένο αριθμό 

ατόμων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να διαδοθεί ως πρακτική σε άλλες 

περιφερειακές μονάδες ως ένα καλό παράδειγμα για μελλοντικά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις. 

Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες που παρείχε η παρουσίαση όλων των ενοτήτων περιλάμβαναν 

προηγουμένως επικυρωμένα δευτερογενή δεδομένα (βάσει βιβλιογραφικής ανασκόπησης), 

ιδίως στην παρουσίαση σχετικά με τη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων, όπου υπήρχε 

ειδικό μέρος αφιερωμένο στη νομοθεσία για την διαμεσολάβηση στα σχολεία στην Ελλάδα.  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 

Αντίκτυπος:   

Όλες οι πληροφορίες που παρείχαν οι διοργανωτές του σεμιναρίου έδωσαν άμεσο ερέθισμα 

στους ακροατές σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, όπως οι συγκρούσεις ή οι διαφωνίες μεταξύ των 

μελών της σχολικής κοινότητας ή μεταξύ μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων από 

διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η αξιοποίηση διαδραστικών μεθόδων και εργαλείων 

(όπως βίντεο, ανοικτές συζητήσεις) συνέβαλε επίσης στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και 

των ψηφιακών δεξιοτήτων του ακροατηρίου και αυτό θεωρήθηκε μια ουσιαστική 

προστιθέμενη αξία που αποκόμισαν οι ακροατές σε αυτό το επιμορφωτικό σεμινάριο. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα για τους δασκάλους ή καθηγητές των οποίων τα σχολεία δεν διαθέτουν 

τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένα με την έννοια και την 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης.   

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 

Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, δεδομένων των περιορισμένων πόρων που απαιτεί αυτή η 

δραστηριότητα, υπάρχει ευρεία δυνατότητα αναπαραγωγής. Τέτοιου είδους παρουσιάσεις 

μπορούν να σχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν σε άλλα σχολεία καθώς και σε 

περιβάλλοντα εκτός σχολείου, όπως τα πανεπιστήμια. Επιπλέον, η πιθανή αναβάθμιση της 

δραστηριότητας θα μπορούσε ίσως να περιλαμβάνει τη διεύρυνση του αριθμού του κοινού-

στόχου (είτε μαθητές είτε εκπαιδευτικοί), τη διεύρυνση της εστίασης της δραστηριότητας από 

το περιφερειακό επίπεδο στο εθνικό επίπεδο μέσω συνεργειών με άλλα Περιφερειακά Κέντρα 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων.   

Πρότυπο για την καταγραφή της πρακτικής της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα: ΑΝΤΙΓΟΝΗ - "Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, 

την Ειρήνη και τη Μη Βία", με την υποστήριξη του Ιδρύματος HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG 

(Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 

Χώρα:  Ελλάδα  

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Συγγραφείς: Ειρήνη Γρηγοριάδου (ψυχολόγος και 

εκπαιδεύτρια στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ), Αθανασία Τέλλιου (πολιτικός επιστήμονας και εκπαιδεύτρια 

στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ)  

Ηλεκτρονική διέυθυνση: info@antigone.gr  

Ιστοσελίδα:  https://www.antigone.gr/en  

mailto:info@antigone.gr
https://www.antigone.gr/en


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Πηγές για τον οδηγό:  

• https://gr.boell.org/sites/default/files/odigos_sholikis_diamesolavisis_omilikon.pdf 

• https://gr.boell.org/el/2017/03/02/odigos-diamesolavisis-omilikon  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας: 
"Σχολική διαμεσολάβηση: Σχέδιο δράσης για την επίλυση των συγκρούσεων στο σχολείο 
μέσω της διαμεσολάβησης συνομηλίκων"  

Τύπος:  
Αυτός ο οδηγός δράσης αναπτύχθηκε ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την πρόληψη και τον 

αποτελεσματικότερο χειρισμό τυχόν διαφωνιών ή συγκρούσεων που προκύπτουν στο σχολικό 

περιβάλλον. 

Ημερομηνία:  
Ο οδηγός δημοσιεύτηκε το 2016.  ISBN / DOI: 978-618-82604-1-2    

Στόχος της δραστηριότητας: 
Ο στόχος αυτού του σχεδίου δράσης είναι να φωτίσει τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας 

διαμεσολάβησης στα σχολεία, τους πρωταρχικούς στόχους του και τον σημαντικό ρόλο που 

πρέπει να διαδραματίσουν όλοι οι συμμετέχοντες (ως ομότιμοι διαμεσολαβητές) σε μια τέτοια 

διαδικασία, με τη βοήθεια διαδραστικών ασκήσεων και κατευθυντήριων γραμμών, για την 

ειρηνική διαχείριση των προβλημάτων μεταξύ των μαθητών αλλά και με την ευρύτερη έννοια 

μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων. Έχοντας εμπνευστεί από μια σειρά εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων που διοργάνωσε η Αντιγόνη από το 2013 στο πλαίσιο του προγράμματος 

"Σχολεία για την Αλλαγή" για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού της 

διαφορετικότητας στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το παρόν 

σχέδιο δράσης για τη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων σκοπεύει να δώσει χρήσιμα και 

εποικοδομητικά σχόλια σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και πρωτίστως σε 

μαθητές και εκπαιδευτικούς, προκειμένου να προωθηθεί η ενίσχυσή τους σε μαθητές και 

μαθήτριες για να διαχειρίζονται και να αποτρέπουν πιο ομαλά διάφορα πιθανά περιστατικά 

βίας μεταξύ τους.  

Κοινό (επωφελούμενοι): 
Αυτός ο ολοκληρωμένος, θεωρητικός και πρακτικός οδηγός απευθύνεται σε διάφορους 

δικαιούχους. Ως βασικό κοινό είναι όλοι οι μαθητές (άνδρες και γυναίκες) τόσο της 

πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί 

τους, καθώς οι τελευταίοι μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη θετική συμπεριφορά 

και την αμοιβαία ενσυναίσθηση των πρώτων μέσω της καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων 

και μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών που μπορούν να διευκολύνουν τις ομάδες-στόχους να 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις όποιες συγκρούσεις εντός αλλά και εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος. Σε δεύτερο επίπεδο, η πρακτική αυτή μπορεί να ωφελήσει τους 

https://gr.boell.org/sites/default/files/odigos_sholikis_diamesolavisis_omilikon.pdf
https://gr.boell.org/el/2017/03/02/odigos-diamesolavisis-omilikon


   
 
 
 
 

 
   
 
 

γονείς των μαθητών, καθώς μπορούν να επικοινωνούν με πιο ανοιχτό και φιλικό τρόπο με τα 

παιδιά τους για οποιοδήποτε πρόβλημα, ανησυχία ή σύγκρουση ανακύπτει στη σχολική τους 

ζωή μέσω της επικοινωνίας και άλλων κοινωνικών δεξιοτήτων που εξασκούνται μέσω της 

διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων. 

Σύντομη εισαγωγή:  
Δυστυχώς, στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, οι όποιες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 

διαχείρισης των συγκρούσεων στο σχολικό πλαίσιο μέσω της επικοινωνίας, της κατανόησης 

και της αμοιβαίας εμπλοκής των συγκρουόμενων μερών εξακολουθούν να είναι 

αποσπασματικές. Έχουν υπάρξει σημαντικές πρωτοβουλίες που προωθούν τη σχολική 

διαμεσολάβηση, αλλά παραμένουν διάσπαρτες και ασυντόνιστες. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί 

να λείπει μια συνολική προσέγγιση που θα βοηθούσε στη θεσμοθέτηση της διαμεσολάβησης 

μεταξύ συνομηλίκων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτός ο οδηγός είχε ως στόχο να 

καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο οδηγό που θα μπορούσε να 

υιοθετηθεί και να προσαρμοστεί σε κάθε ελληνικό σχολείο, προωθώντας έτσι τη 

διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων με πιο συντονισμένο τρόπο.  

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
Όσον αφορά την τοποθεσία, αυτό το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας ενός 

πιλοτικού προγράμματος σε ορισμένα σχολεία της Θεσσαλονίκης (στη Βόρεια Ελλάδα). Πιο 

συγκεκριμένα, το γεωγραφικό εύρος κάλυψε σχολεία στο κέντρο της πόλης, όπως το 9ο 

Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, αλλά και σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 

προάστια της πόλης, όπως το 1ο Γυμνάσιο της περιοχής Πανοράματος και το 1ο Γυμνάσιο της 

περιοχής Περαίας.   

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
Από μεθοδολογική άποψη, ο χάρτης πορείας μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει τις κανονιστικές κατευθυντήριες 

γραμμές για τη διαμεσολάβηση μεταξύ ομοτίμων: τους στόχους, τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης και τα συγκρουόμενα μέρη. Βασίζεται σε  βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπως 

διενεργήθηκε από τους συγγραφείς.  

Το δεύτερο μέρος της μεθοδολογίας, ο οδικός χάρτης, περιλαμβάνει το πρακτικό μέρος, το 

οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από έξι εργαστήρια και μελέτες περιπτώσεων, οι οποίες 

μπορούν να εφαρμοστούν από τους μαθητές των σχολείων στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον. 

Απαιτούμενοι πόροι: 
Θεωρητικά, η ανάπτυξη και η κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης δεν απαιτεί εκτεταμένους 

υλικούς πόρους ή υποδομές. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτούνται ανθρώπινοι πόροι. 

Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων ή/και επαγγελματιών του 

τομέα που θα είναι σε θέση να συλλέξουν και να συνθέσουν τις πληροφορίες και να 

δημιουργήσουν το περιεχόμενο αυτού του σχεδίου με κατανοητό τρόπο.  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Σε πρακτικό επίπεδο, όπως ορίζεται από τους συγγραφείς, για τα εργαστήρια που αποσκοπούν 

στην εφαρμογή του σχεδίου στην πραγματική ζωή χρειάζεται μια σειρά από βασικούς πόρους: 

μια σχολική αίθουσα, ετικέτες, μολύβια, χαρτιά και μαρκαδόροι. Ανάλογα με τη μορφή του 

πρακτικού εργαστηρίου, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τους 

ακριβείς πόρους που απαιτούνται.  

Διάρκεια: 
Το σχέδιο δράσης εκδόθηκε το 2016, αλλά από άποψη διάρκειας το περιεχόμενό του δεν είναι 

περιορισμένο, καθώς τα σχολεία μπορούν εύκολα να το υιοθετήσουν στο μέλλον. Επιπλέον, 

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η (πιλοτική) εφαρμογή του σχεδίου διήρκεσε ένα πλήρες 

σχολικό έτος (2016-2017).  

Επικύρωση: 
Οι οδηγίες και το συνολικό περιεχόμενο του σχεδίου δράσης έχουν ήδη εφαρμοστεί στην 

πράξη και επικυρωθεί σε πραγματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, το εν λόγω σχέδιο δράσης 

εφαρμόστηκε πιλοτικά σε τρία διαφορετικά σχολεία: (i) στο 9ο Δημοτικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης, (ii) στο 1ο Γυμνάσιο Πανοράματος και (iii) στο 1ο Γυμνάσιο Περαίας. Επιπλέον, 

το γεγονός ότι  δοκιμάστηκε σε σχολεία που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές και 

εκπαιδευτικά επίπεδα (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) προσέφερε μια 

ποικιλία μελετών περίπτωσης. 

Αντίκτυπος:  
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το σχέδιο δράσης έχει ήδη επιφέρει έναν θετικό αντίκτυπο 

μέσω της αρχικής εφαρμογής του (2016-2017) σε τρεις μελέτες περίπτωσης. Ωστόσο, ο 

αντίκτυπος του σχεδίου έγινε πιο εμφανής την επόμενη σχολική χρονιά (2017-2018), καθώς 

δέκα ακόμη σχολεία (τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στη 

μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης  εφάρμοσαν μια σειρά εργαστηρίων που 

βασίστηκαν σε αυτό τον οδηγό/ σχέδιο δράσης. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση σχετικά με 

τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της οργάνωσης Αντιγόνη για το σχολικό έτος 2017-2018, 

υπήρξαν πολύ θετικά σχόλια από τα πιλοτικά σχολεία και τους συμμετέχοντες μαθητές. Αυτό 

σημαίνει ότι το σχέδιο αυτό μπορεί στην πράξη να προσφέρει προστιθέμενη αξία στα σχολικά 

περιβάλλοντα, όπως επικυρώθηκε σε διάφορα σχολικά πλαίσια. 

Πηγή: file:///C:/Users/User/Downloads/apologismos_ekp_draseis2017-18_14-06-18.pdf  

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
Δεδομένου ότι το σχέδιο δράσης έχει σχεδιαστεί ως ένα γενικό κανονιστικό πλαίσιο και ως 

πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές που απαιτούν ελάχιστους πόρους, η δυνατότητα 

αναπαραγωγής του μπορεί εύκολα να εξασφαλιστεί. Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής περισσότερα 

από 10 σχολεία έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες με βάση αυτό το σχέδιο δράσης δείχνει ότι το 

περιεχόμενό του μπορεί να μεταδοθεί και να υιοθετηθεί από ένα ευρύ φάσμα σχολείων, που 

καλύπτουν σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πειραματικής εκπαίδευσης. Όσον 

αφορά τη δυνατότητα αναβάθμισης του σχεδίου δράσης, τα σχολεία ανώτερης 

file:///C:/Users/User/Downloads/apologismos_ekp_draseis2017-18_14-06-18.pdf


   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δηλαδή τα γυμνάσια) σε εθνικό επίπεδο μπορούν να 

αξιοποιήσουν το περιεχόμενό του, ιδίως δεδομένου ότι οι μαθητές αυτών των σχολείων 

αντιμετωπίζουν συνήθως μεγαλύτερη πίεση και άγχος λόγω των επικείμενων 

πανεπιστημιακών εξετάσεων. Επιπλέον, τα εργαστήρια του σχεδίου δράσης μπορούν να 

υλοποιηθούν διαδικτυακά στην περίοδο αυτή της πανδημίας Covid-19, χάρη στους 

περιορισμένους πόρους που απαιτούνται. Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσθετη 

προστιθέμενη αξία του σχεδίου δράσης.  

Πρότυπο για τη  καταγραφή της πρακτικής της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  Resolve 

Χώρα:  Ελλάδα 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Η ομάδα των διαμεσολαβητών (i.e. συλλογική 

προσπάθεια) 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@resolve.gr  

Ιστοσελίδα: http://en.resolve.gr/slider/resolve-and-school-peer-mediation-the-program-

mediation-everywhere-2/ 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας: Πρόγραμμα “MEDIATION EVERYWHERE” 

Τύπος:  

Η δραστηριότητα αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την 

Αστική Εταιρεία "Resolve" για να βοηθήσει τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια σχολεία να 

συμπεριλάβουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων στις ευρύτερες εκπαιδευτικές 

στρατηγικές τους. 

Ημερομηνία:  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα το 2015 και από τότε εφαρμόζεται. Μέχρι στιγμής, το 

πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερο από πέντε χρόνια.  

Στόχος της δραστηριότητας: 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να παρέχει στα καινοτόμα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς που 

εφαρμόζουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων μια πρόσθετη πολύτιμη επιστημονική 

mailto:info@resolve.gr
http://en.resolve.gr/slider/resolve-and-school-peer-mediation-the-program-mediation-everywhere-2/
http://en.resolve.gr/slider/resolve-and-school-peer-mediation-the-program-mediation-everywhere-2/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

γνώση σχετικά με τη διαδικασία και τις αρχές της διαμεσολάβησης. Ο τελικός στόχος είναι η 

ενσωμάτωση και εδραίωση της διαμεσολάβησης μεταξύ ομοτίμων στα σχολικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα μέσω της προώθησης του διαλόγου και της δημιουργικής επίλυσης διαφορών 

μεταξύ Ελλήνων μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Όπως αναγνωρίζεται από το ίδιο το πρόγραμμα, το κοινό-στόχος αποτελείται από διάφορους 

συνδυασμούς ενδιαφερόμενων μερών: (ii) μαθητές/φοιτητές και καθηγητές/καθηγητές 

(σχολική διαμεσολάβηση), (iii) δάσκαλοι/καθηγητές (διαμεσολάβηση ομοτίμων), (iv) γονείς 

και μαθητές/φοιτητές (ενδοοικογενειακή διαμεσολάβηση), (v) γονείς και δάσκαλοι/καθηγητές 

(σχολική διαμεσολάβηση). 

Σύντομη εισαγωγή:  

Το σημείο εκκίνησης της δραστηριότητας είναι η αναγνώριση ότι μέχρι πρόσφατα, στην 

Ελλάδα οι διάσπαρτες προσπάθειες των σχολείων και των εκπαιδευτικών για την προώθηση 

της διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων γινόταν με εμπειρικό, μη θεσμοθετημένο τρόπο. Το 

Πρόγραμμα της εταιρίας RESOLVE "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ" στοχεύει να καλύψει αυτό το 

κενό κάνοντας ένα βήμα παραπάνω: η βασική παραδοχή της πρωτοβουλίας είναι ότι η 

ενσωμάτωση της ομότιμης διαμεσολάβησης πρέπει να ενταχθεί πλήρως σε μια συνολική 

εκπαιδευτική στρατηγική, στην οποία εμπλέκεται ενεργά ολόκληρη η σχολική κοινότητα και οι 

ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών της (π.χ. εκπαιδευτικοί, καθηγητές, μαθητές, φοιτητές, 

γονείς και άλλοι επαγγελματίες).  

Τοποθεσία/ γεωγραφική κάλυψη: 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος υλοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, επομένως σε εθνικό 

επίπεδο. Ωστόσο, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά 

περιλαμβάνει σχολεία και εκπαιδευτικούς και από το εξωτερικό. Επιπλέον, καλύπτει τόσο τα 

δημόσια όσο και τα ιδιωτικά σχολεία. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Το πρόγραμμα "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ" ακολουθεί μια μεικτή μεθοδολογία. Πρώτον, 

περιλαμβάνει μια σειρά δημοσίων παρουσιάσεων για τη Σχολική Διαμεσολάβηση που 

σημειώνουν μεγάλη επιτυχία σε μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, καθηγητές και γονείς. 

Δεύτερον, το πρόγραμμα παρέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με τις δεξιότητες 

σχολικής (ομότιμης) διαμεσολάβησης σε εκπαιδευτικούς και καθηγητές όλων των βαθμίδων 

του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία αποτελείται 

από ένα θεωρητικό πλαίσιο και διάφορες εφαρμοσμένες δραστηριότητες. 

Απαιτούμενοι πόροι: 

Ο σημαντικότερος πόρος του προγράμματος είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Το πρόγραμμα 

λειτουργεί μέσω μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαμεσολάβησης μεταξύ 

ομοτίμων, η οποία παρέχει κατά περίπτωση ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σχολική 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 

διαμεσολάβηση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όσον αφορά τις υπηρεσίες παρουσίασης στο 

πλαίσιο των οποίων οι εκπαιδευτές του προγράμματος παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και 

γενικές πληροφορίες στο κοινό, απαιτούνται βασικές οπτικοακουστικές υποδομές.  

Διάρκεια: 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια κάθε 

δραστηριότητας που εκτελείται στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος. Ωστόσο, σε γενικό 

επίπεδο, η συνολική διάρκεια του προγράμματος μέχρι στιγμής είναι πάνω από 5 έτη.  

Επικύρωση: 

Το πρόγραμμα έχει ήδη επικυρωθεί μέσω της ευρείας εφαρμογής του σε σχολεία σε όλη την 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό 

των σχολείων ή των εκπαιδευτικών ενδιαφερόμενων μερών που έλαβαν τις υπηρεσίες του 

προγράμματος. 

Αντίκτυπος:  

Ο άμεσος αντίκτυπος του προγράμματος είναι η συμβολή στην ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών πάνω στη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας πρόληψης των 

διενέξεων και μιας κουλτούρας ειρηνικής επίλυσης, ενώ έχει προσφέρει στους δασκάλους και 

καθηγητές νέες δεξιότητες που σχετίζονται με: (i) ουδετερότητα, (ii) διαδικασία 

διαμεσολάβησης, (iii) προώθηση του δημιουργικού διαλόγου, (iv) και μη βίαιη επικοινωνία. 

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η προστιθέμενη αξία του προγράμματος αναφέρεται μόνο στην 

εκπαίδευση/ κατάρτιση  των εκπαιδευτικών στο πώς να εκπαιδεύουν με τη σειρά τους τους 

δικούς τους μαθητές/μαθητές και όχι στο πώς να εκπαιδεύουν γενικά άλλους ενήλικες στη 

διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων.  

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα δεν σχεδιάστηκε για να ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο (δηλαδή απευθύνεται σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα), δεν 

υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη δυνατότητα αναπαραγωγής του. Μέχρι στιγμής, το 

πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί τόσο σε ελληνικά 

όσο και σε ξένα σχολεία. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά το πρόγραμμα πολύ ευέλικτο όσον 

αφορά την υιοθέτηση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές του προγράμματος θα μπορούσαν να 

συνεργάζονται με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς για την προώθηση του 

πανελλαδικού συντονισμού σχετικά με τη σχολική διαμεσολάβηση και, ως εκ τούτου, να 

επιτύχουν την περαιτέρω αναβάθμιση του προγράμματος.   



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Πρότυπο για τη  καταγραφή της πρακτικής της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου (Κρήτη) 

Χώρα:  Ελλάδα 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος:  Η συντονιστική ομάδα διαμεσολάβησης του Σχολείου 

(συλλογική προσπάθεια από τους δασκάλους) 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 3gymreth@sch.gr  

Ιστοσελίδα: https://3gymreth.gr/archives/207636  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  

"ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας" 

Τύπος:  

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, το οποίο υπάγεται στην "Ομάδα Υποστήριξης Μαθητών και 

Λύσεων Σχολικού Εκφοβισμού" του σχολείου.  

Ημερομηνία:  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το σχολικό έτος 2018-2019 και είναι σήμερα ενεργό.  

Στόχος της δραστηριότητας: 

Το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από τις αρχές και τους στόχους της σχολικής 

διαμεσολάβησης. Ως εκ τούτου, ο βασικός στόχος είναι η εισαγωγή και η εδραίωση πρακτικών 

για την επίλυση διαμαχών μεταξύ μαθητών με ειρηνικό τρόπο, χωρίς να καταφεύγουν σε 

μορφές βίας. Το σχολείο αναπτύσσει τη δραστηριότητα για να διδάξει στους μαθητές πώς να 

χρησιμοποιούν τη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων ως εναλλακτική λύση στη σωματική 

τιμωρία. Οι μαθητές που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση πρέπει να μάθουν, ως τελικό στόχο, 

να επιλύουν αμοιβαία τα προβλήματά τους και να συμφωνούν, με καλές προθέσεις, σε μια 

κοινή συμφωνία που θα καταγραφεί στη συνέχεια στη Συμφωνία Διαμεσολάβησης. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στη σχολική διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων, 

όπως προβλέπεται από τους επίσημους σχολικούς κανονισμούς. Ως εκ τούτου, ο 

διαμεσολαβητής είναι ένας μαθητής που προτείνεται από τους συμμαθητές του/της. 

Δεδομένου ότι οι μαθητές είναι οι "πρωταγωνιστές" σε ολόκληρη τη διαδικασία, θεωρούνται 

οι κύριοι επωφελούμενοι. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί επωφελούνται επίσης από το πρόγραμμα, 

mailto:3gymreth@sch.gr
https://3gymreth.gr/archives/207636


   
 
 
 
 

 
   
 
 

καθώς ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του επόπτη/συντονιστή για κάθε μαθητή-

διαμεσολαβητή. 

Σύντομη εισαγωγή:  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε δεδομένης της ύπαρξης διάχυτων φαινόμενων και περιστατικών 

ψυχολογικού και σωματικού εκφοβισμού και βίας στα ελληνικά σχολεία. Έχοντας αντιληφθεί 

τις πολλαπλές επιπτώσεις αυτής της πραγματικότητας, το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου είχε 

αποφασίσει να αντιμετωπίσει σταδιακά τη σχολική βία με συγκεκριμένο τρόπο, προωθώντας 

έτσι την εισαγωγή της έννοιας και των πρακτικών της σχολικής διαμεσολάβησης ως επίσημο 

θεσμό μέσα στις εκπαιδευτικές δομές. Η διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων είναι μια 

διαδικασία ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων και διαφωνιών, που συνεπάγεται την αμοιβαία 

εμπλοκή των συγκρουόμενων μερών μέσω της διαμεσολάβησης ενός εξωτερικού, 

αμερόληπτου παράγοντα. Ο τελικός στόχος είναι η επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας 

μεταξύ των συγκρουόμενων μερών, η οποία θα είναι μακροχρόνια και, ως εκ τούτου, βιώσιμη. 

Αυτή ακριβώς την ιδέα προσπαθεί να επιτύχει το σχολείο του Ρεθύμνου: εφαρμόζει τη 

διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων με συστηματικό τρόπο, αναθέτοντας σε έναν εξωτερικό, 

αμερόληπτο διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι μαθητής του σχολείου, το καθήκον να βοηθήσει 

τους  συμμαθητές του που βρίσκονται σε σύγκρουση να επιτύχουν ειρηνικές λύσεις με καλές 

προθέσεις.  

Τοποθεσία / γεωγραφική κάλυψη: 

Η γεωγραφική κάλυψη είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο 

εντός μιας σχολικής μονάδας. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Η εφαρμογή της διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων λαμβάνει διάφορες μορφές. Πρώτον, 

οι μαθητές εκπαιδεύονται από τους αντίστοιχους καθηγητές τους στην έννοια της ομότιμης 

διαμεσολάβησης (ή διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων) μέσω μιας σειράς βιωματικών 

πρακτικών. Η εκπαίδευση γίνεται μέσω: (i) δραματοποίηση, (ii) τεχνικές ερμηνείας και (iii) 

παιχνίδια ρόλων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές αποκτούν μια σειρά από 

κοινωνικές δεξιότητες: (i) καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, (ii) ενεργητική ακρόαση, (iii) 

ενσυναίσθηση, (iv) αναγνώριση των συναισθημάτων και (v) διαχείριση συγκρούσεων και 

θυμού.  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές συμμετέχουν στη διαδικασία με ίσους όρους, ανεξάρτητα από 

το φύλο, το εθνικό υπόβαθρο ή την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση. Λαμβάνονται 

υπόψη όλες οι γνώμες και οι οπτικές, ακόμη και αν δεν έχουν εμπλακεί όλοι οι μαθητές στην 

αρχική σύγκρουση ή αντιπαράθεση. Ο μαθητής που έχει αναλάβει το ρόλο του ομότιμου 

διαμεσολαβητή, υπό την αιγίδα του καθηγητή-συντονιστή, συνδυάζει όλα τα επιχειρήματα και 

βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία. Η συμφωνία στη συνέχεια υπογράφεται και 

επισημοποιείται μέσω της λεγόμενης "Συμφωνίας Διαμεσολάβησης". 

Απαιτούμενοι πόροι: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Θεωρητικά, το πρόγραμμα δεν απαιτεί πολλούς πόρους. Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία 

γίνεται μέσω της εκπαίδευσης που βασίζεται στην ερμηνεία και στο διαδραστικό παιχνίδι 

ρόλων, η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι να υπάρχει μια ομάδα καταρτισμένων 

εκπαιδευτικών που θα καθοδηγούν τους μαθητές. Ωστόσο, εάν οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

διαθέσιμοι να εκτελέσουν αυτό το έργο, μπορεί να χρειαστούν εξωτερικοί ανθρώπινοι πόροι, 

όπως ψυχολόγοι ή σχολικοί σύμβουλοι. Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

ψηφιακά εργαλεία για την εκτέλεση της διαδραστικής εκπαίδευσης, ιδίως στο πλαίσιο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας.   

Διάρκεια: 

Το πρόγραμμα είναι μια συνεχής διαδικασία που καλύπτει όλο το σχολικό έτος. Η διάρκεια 

κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ποικίλλει. Σε γενικές γραμμές, οι 

δραστηριότητες υλοποιούνται κατά τη διάρκεια των επίσημων σχολικών ωρών. 

Επικύρωση: 

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία σε πραγματική κατάσταση στο 

πλαίσιο του σχολείου, έχει επικυρωθεί πολλές φορές. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα δεν είναι 

απλώς μια θεωρητική κατευθυντήρια γραμμή, αν και βασίζεται σε θεωρητικές προϋποθέσεις, 

αλλά έχει μια έντονα πρακτική διάσταση. Έχουν ήδη υπάρξει συγκεκριμένα αποτελέσματα στο 

σχολείο του Ρεθύμνου, οπότε το πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί επικυρωμένο. Ωστόσο, μένει 

να δούμε αν το πρόγραμμα, με την τρέχουσα μορφή του, μπορεί να επικυρωθεί σε άλλα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ή σε άλλες χώρες/περιοχές. 

  

Αντίκτυπος:  

Το πρόγραμμα έχει επιφέρει ως αποτέλεσμα μια σειρά θετικών επιπτώσεων. Ειδικότερα, έχει 

παρατηρηθεί από τους εκπαιδευτικούς ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις ακόλουθες 

πτυχές: 

• Τα ποσοστά περιστατικών σχολικού εκφοβισμού και βίας, καθώς και τα ποσοστά αποβολής 

μαθητών ως τιμωρία έχουν μειωθεί. 

• Έχει αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική για τη διαχείριση μελλοντικών περιστατικών βίας. 

• Έχει παρατηρηθεί ότι η προθυμία των μαθητών να λύσουν με ειρηνικό τρόπο τους καυγάδες 

και τις διαφωνίες τους έχει αυξηθεί. 

• Το αίσθημα της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της ισότητας έχει διαχυθεί μεταξύ των 

μαθητών 

•  Σε γενικές γραμμές, το σχολείο έχει καταφέρει να αναπτύξει κανόνες και ικανότητες σχετικά 

με τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανεξαρτησία/ αυτάρκεια.  

Replicability and/or up-scaling: 

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να αναπαραχθεί από άλλα σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, ή ακόμη και σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης (π.χ. δημοτικά 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

σχολεία, γυμνάσια κ.λπ.), με τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές, δεδομένου ότι, 

όπως εξηγήθηκε παραπάνω, δεν απαιτεί εκτεταμένους πόρους. 

Όσον αφορά την αναβάθμιση, το πρόγραμμα θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με τη 

συστηματικότερη εισαγωγή πρόσθετων εργαλείων, όπως διαδικτυακά/ψηφιακά εργαλεία 

απόδοσης, διαδραστικά εργαστήρια, εμπλοκή γονέων, καθώς και δραστηριότητες ανταλλαγής 

γνώσεων με άλλα σχολεία που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις/προβλήματα (είτε στην 

Ελλάδα είτε από το εξωτερικό).  

Πρότυπο για τη  καταγραφή της πρακτικής της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα: Συνεργατική προσπάθεια από σχολεία και τα “Συμβουλευτικά Κέντρα Νέων” από 

νησιά και από την ηπειρωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

ήταν:  Συμβουλευτικά Κέντρα Νέων στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στη Φλώρινα, στην 

Αλεξανδρούπολη, στη Σάμο, στον Βόλο και στα Τρίκαλα, μαζί με 26 δημοτικά και γυμνάσια 

σχολεία από νησιά του Νοτίου Αιγαίου.  

Χώρα: Ελλάδα 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Συνεργατικές προσπάθειες από σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο συντονιστής ήταν ο κύριος Μιλτιάδης 

Σακελαρίου, διευθυντής σχολείου.   

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  mail@ssn.kyk.sch.gr  

Ιστοσελίδα: 

• http://dssd.ecedu.uoi.gr/?page_id=21 (ιστοσελίδα του Δικτύου) 

• https://cutt.ly/ckbZHFg  (Σελίδα Facebook του Δικτύου) 

• https://cutt.ly/VkbZZQO (γενικές πληροφορίες) 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας:  

Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης  

Τύπος:  

Η δραστηριότητα αναφέρεται σε μια πανελλαδική συνέργεια που αναλαμβάνουν διάφορα 

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να συντονίσουν τις προσπάθειες 

για σχολική διαμεσολάβηση. Στο πλαίσιο αυτής της συνέργειας, υλοποιήθηκε μια σειρά 

δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων/ ομοτίμων. 

mailto:mail@ssn.kyk.sch.gr
http://dssd.ecedu.uoi.gr/?page_id=21
https://cutt.ly/ckbZHFg
https://cutt.ly/VkbZZQO


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ημερομηνία: Σχολικό έτος 2017-2018 

Στόχος της δραστηριότητας: 

Ο τελικός στόχος του δικτύου είναι να διευκολύνει και να συντονίσει τα συμμετέχοντα σχολεία 

να αξιοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς πόρους για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές ως 

διαμεσολαβητές συνομηλίκων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ενδιάμεσου στόχου της 

ενημέρωσης των συντονιστών εκπαιδευτικών και των δασκάλων σχετικά με τον τρόπο 

εκπαίδευσης των μαθητών στα σχολεία τους μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, το 

Δίκτυο επιδιώκει τη σύνδεση των διαφόρων σχολείων που εφαρμόζουν τη διαμεσολάβηση 

μεταξύ τους, την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης και του αντίκτυπού της 

καθώς και την πραγματοποίηση περαιτέρω έρευνας για τη σχολική βία. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Το κύριο κοινό-στόχος του Δικτύου είναι οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/μαθητές 

των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικοί επωφελούμενοι 

θεωρούνται επίσης οι διευθυντές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους εκπαιδευτικές 

μονάδες. Οι γονείς αποτελούν δευτερεύοντες ωφελούμενους, καθώς μπορούν επίσης να 

επωφεληθούν από το Δίκτυο μέσω της ενημέρωσης για την πρόοδο των παιδιών τους στη 

διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς.  

Σύντομη εισαγωγή:  

Όπως αναγνωρίζεται από το Δίκτυο, η ενδοσχολική βία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει 

αυξηθεί ανησυχητικά. Ως εκ τούτου, είναι επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής δυναμικών πρακτικών διαμεσολάβησης μεταξύ 

συνομηλίκων. Υπήρξε αυξανόμενη ανάγκη για τη δημιουργία ενός Δικτύου σχολείων για τη 

διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων, καθώς μόνο μέσα από την ενεργή εμπλοκή και την 

καλλιέργεια της συνείδησης των μαθητών μπορεί να υπάρξει μείωση του μεγέθους της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων έπρεπε 

να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη μιας κοινής πανελλαδικής εκστρατείας 

κατά της σχολικής βίας.  

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη: 

Δεδομένου ότι τα σχολεία και τα "Συμβουλευτικά Κέντρα Νέων" που συμμετείχαν στο Δίκτυο 

προέρχονταν από όλη την Ελλάδα (ηπειρωτική και νησιωτική), η γεωγραφική εμβέλεια ήταν 

πανελλαδική. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Το Δίκτυο αξιοποίησε μια σειρά από θεωρητικές και πρακτικές δραστηριότητες και υπηρεσίες, 

ειδικότερα: 

- Παρουσίαση βίντεο, ντοκιμαντέρ και μαθητικών ταινιών στο θέμα της σχολικής βίας και των 

πιθανών λύσεων, 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

- Καθημερινά σεμινάρια που ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για το πρόβλημα της σχολικής 

βίας και τον τρόπο αντιμετώπισής τους μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης, 

- Εργαστήρια για τη σχολική διαμεσολάβηση μέσω διαδραστικών και βιωματικών 

δραστηριοτήτων για την πρόληψη της βίας και εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση μεταξύ 

συνομηλίκων, 

- Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς, καλλιτεχνικές ομάδες, τοπικές και πολιτιστικές 

ενώσεις, 

- Ανάπτυξη και διανομή έντυπου υλικού σχετικά με τη σχολική βία, καθώς και σημεία 

επικοινωνίας για τους μαθητές των σχολείων, 

- Έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας, ιστοσελίδα του Δικτύου που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό 

υλικό και καλές πρακτικές, 

- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εντύπων μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μπορούν 

να υποβάλλουν ερωτήσεις και απαντήσεις, να αναφέρουν περιστατικά και να ανταλλάσσουν 

γνώσεις και ιδέες, 

- Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολεία που αντιμετωπίζουν περιστατικά εκφοβισμού, 

- Αξιοποίηση πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών για τον εντοπισμό της σχολικής βίας και την 

αντιμετώπισή της μέσω παρεμβάσεων για το σκοπό αυτό.  

Απαιτούμενοι πόροι: 

Είναι κατανοητό ότι η δημιουργία, η λειτουργία και η διατήρηση  ενός τέτοιου δικτύου απαιτεί 

σημαντικό αριθμό πόρων. Πρώτα απ' όλα, το Δίκτυο χρειάζεται ανθρώπινους πόρους: 

καθηγητές σχολείων που είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια για να 

ξεκινήσουν κοινές δράσεις, να εκπαιδεύσουν τους μαθητές, να ανταλλάξουν γνώσεις, να 

εκδώσουν εφημερίδα και να διατηρήσουν τις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτύου. Δεδομένου 

ότι το Δίκτυο έχει ενεργή ψηφιακή παρουσία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν ψηφιακές 

δεξιότητες και τα αντίστοιχα διαδικτυακά εργαλεία για να διατηρούν τους διαύλους 

επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων. Βασικές υποδομές για την υλοποίηση δια ζώσης 

συναντήσεων, εργαστηρίων και σεμιναρίων είναι επίσης απαραίτητες: π.χ. βιντεοπροβολείς, 

σχολικές αίθουσες, χαρτιά, μολύβια κ.λπ. 

Διάρκεια: 

Οι δραστηριότητες του πρώτου γύρου στο πλαίσιο του δικτύου πραγματοποιήθηκαν για ένα 

πλήρες σχολικό έτος (2017-2018). Έκτοτε, το Δίκτυο είναι ενεργό. Κάθε δραστηριότητα στο 

πλαίσιο του Δικτύου έχει διαφορετική διάρκεια, ανάλογα με τη μορφή, τη φύση, τον στόχο, το 

κοινό – στόχο του / τους συμμετέχοντες κ.λπ. 

Επικύρωση: 

Οι δραστηριότητες του Δικτύου έχουν ήδη επικυρωθεί μέσω της ευρείας εφαρμογής του σε 

διάφορα σχολεία από την αρχική του λειτουργία. Οι δραστηριότητες έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί από 26 σχολεία μέχρι σήμερα και από 13 νησιά του Νοτίου Αιγαίου, σε 

συνεργασία με άλλα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

Αντίκτυπος:  

Επί του παρόντος, το Δίκτυο έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ζωντανή κοινότητα 

εκπαιδευτικών και μαθητών σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στον λογαριασμό του Δικτύου 

στο Facebook υπάρχουν 1.889 ακόλουθοι. Επιπλέον, το Δίκτυο είχε σημαντικό αντίκτυπο στην 

εδραίωση της παρουσίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς προωθήθηκε σε άλλες χώρες 

της ΕΕ μέσω του προγράμματος Erasmus+ και ανέπτυξε συνέργειες με εταίρους από τη 

Σουηδία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ολλανδία. 

Αναπαραγωγή και/ ή αναβάθμιση : 

Σε εθνικό επίπεδο, το Δίκτυο μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω με τη συμμετοχή επιπλέον 

σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τομείς και φορείς τόσο της τυπικής όσο και της 

μη τυπικής εκπαίδευσης. Παρόλο που η αναπαραγωγή ενός τόσο εκτεταμένου δικτύου σε άλλα 

εθνικά πλαίσια δεν είναι εύκολη προσπάθεια, είναι ωστόσο εφικτή αν επιδιωχθεί με 

συστηματικό τρόπο. Αυτό αναδεικνύεται από το γεγονός ότι το Δίκτυο διατηρεί δεσμούς με 

ιδρύματα από άλλες χώρες της ΕΕ, επομένως μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων και 

πόρων (π.χ. διακρατικά εργαστήρια, διάδοση αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών μεταξύ 

ξένων σχολείων) για το σκοπό αυτό.  

Πρότυπο για τη  καταγραφή της πρακτικής της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:   EUDEC Greece (περιφερειακό τμήμα της EUDEC - Ευρωπαϊκή Κοινότητα Δημοκρατικής 

Εκπαίδευσης). Για περισσότερες πληροφορίες,  παρακαλώ ελέγξτε την ιστοσελίδα:  

https://www.eudec.gr/en/  

Χώρα:  Ελλάδα 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος:  Μη κερδοσκοπική οργανισμός που εργάζεται σε όλη την 

Ευρώπη για την προώθηση της δημοκρατίας στην εκπαίδευση.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sympraxis.eudec@gmail.com  

Ιστοσελίδα:   

https://cutt.ly/PkRt9lO (επίσημη ιστοσελίδα)  

https://www.facebook.com/SympraxisEudec/ (Σελίδα στο Facebook της ομάδας της Sympraxis) 

https://cutt.ly/Dkb4g5M  (επιπλέον πληροφορίες) 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας:  

https://www.eudec.gr/en/
mailto:sympraxis.eudec@gmail.com
https://cutt.ly/PkRt9lO
https://www.facebook.com/SympraxisEudec/
https://cutt.ly/Dkb4g5M


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Sympraxis Team for the Democracy in School (In Greek: “Σύμπραξη σχολείων για τη Δημοκρατία στην 

Εκπαίδευση”)  

Τύπος δραστηριότητας:  
H «Σύμπραξη σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» είναι μια καινοτόμα εκπαιδευτική 

πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε από την EUDEC Greece σε συνεργασία με μια ομάδα Ελλήνων 

εκπαιδευτικών που έχουν θέσει ως κοινό σημείο αναφοράς τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή των 

δημοκρατικών τεχνικών και αξιών στα ελληνικά σχολεία. Δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες μεθόδους 

διδασκαλίας και βιωματικές πρακτικές, η πρωτοβουλία έχει μια μαθητοκεντρική προσέγγιση για την 

προώθηση της συνεργατικής μάθησης μεταξύ των μαθητών, την αλλαγή της σχολικής πραγματικότητας 

και την ειρηνική συνύπαρξη των μαθητών με τους συμμαθητές τους και τους άλλους εκπαιδευτικούς 

φορείς (εκπαιδευτικούς, καθηγητές, διευθυντές, γονείς). 

Ημερομηνία:  
Η αφετηρία ήταν το 2018, όταν η EUDEC Greece (η οποία υποστηρίζεται από την ευρωπαϊκή EUDEC) 

ξεκίνησε το πρόγραμμα Σύμπραξης ως καινοτόμα δράση στην εκπαίδευση του δημόσιου τομέα. 

Στόχος της δραστηριότητας: 
Ο κύριος σκοπός αυτής της δράσης είναι η διάδοση της φιλοσοφίας και των απαραίτητων τεχνικών της 

Δημοκρατικής Παιδείας στα ελληνικά δημόσια σχολεία, επιτρέποντας την ανταλλαγή απόψεων, 

γνώσεων, πρακτικών και προβληματισμών μεταξύ των Δημοκρατικών Σχολείων της EUDEC και των 

Σχολείων που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη δημοκρατική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να διευκολύνει την καλλιέργεια μιας σχολικής 

κουλτούρας που βασίζεται στις αξίες του αμοιβαίου σεβασμού, της συνδημιουργίας, της 

συμπερίληψης καθώς και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την αύξηση της συνείδησης των 

μαθητών. Οι στόχοι αυτοί όσον αφορά την καλύτερη γνώση, τις δεξιότητες και τις στάσεις που 

βασίζονται στις δημοκρατικές αξίες αναμένεται να επιτευχθούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον, ώστε 

όλοι οι μαθητές να είναι σε θέση να αποκτήσουν βασικά εργαλεία και κοινωνικές δεξιότητες είτε μέσω 

κοινών πρακτικών στην τάξη τους είτε μέσω διαδραστικών δράσεων σε ένα πιο ανοιχτό περιβάλλον. Ο 

εκπαιδευτικός (στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) ή ο καθηγητής (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) έχει 

κεντρικό ρόλο ως "διευκολυντής", ειρηνικός "διαμεσολαβητής" και συντονιστής σε όλες τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες και συμμετέχει ισότιμα στη συνδιαμόρφωση μιας ομαλής και 

δημοκρατικής σχολικής ζωής. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος να βοηθήσει όλους τους 

μαθητές να μοιραστούν τις ιδέες τους, τις ανησυχίες τους ή τα προβλήματα που μπορεί να 

αντιμετωπίζουν με κάποιον άλλο συμμαθητή τους ή γενικότερα στη σχολική τους πραγματικότητα, 

προωθώντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά του.  

Κοινό (επωφελούμενοι): 
Οι κύριοι ωφελούμενοι είναι οι μαθητές που συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες (Κύκλος Διαλόγου, 

Ομάδα Διαχείρισης Συγκρούσεων και συμμετοχή στην Τάξη ή στη Σχολική Συνέλευση) για να 

συζητήσουν και να μοιραστούν, υπό την αιγίδα του καθηγητή/καθηγητή τους, με τους συμμαθητές 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

τους τυχόν προβλήματα, ανησυχίες ή σκέψεις που σχετίζονται με τη σχολική τους ζωή. Ταυτόχρονα, ο 

εκπαιδευτικός που έχει το ρόλο του διευκολυντή στις κοινές δραστηριότητες αυτών των ομάδων 

θεωρείται επίσης ωφελούμενος, καθώς λειτουργεί ως φορέας αλλαγής στην μεταμόρφωση της τάξης 

του σε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό περιβάλλον, μεταδίδοντας ένα αίσθημα σεβασμού, ουδετερότητας 

και εμπιστοσύνης σε όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα προς όφελος κάθε δημόσιου σχολείου. 

Μέσω της άσκησης των βασικών δεξιοτήτων (αυθεντικότητα, ειλικρίνεια, προθυμία να ακούει τους 

μαθητές και να τους βοηθήσει σε κάθε περίπλοκη κατάσταση) που πρέπει να διατηρεί ως 

εκπαιδευτικός, ο ίδιος έχει την ευκαιρία να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της πρωτοβουλίας. Ως εκ 

τούτου, δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον σε οποιοδήποτε πλαίσιο με το οποίο σχετίζεται και 

ενθαρρύνει κάθε παιδί ή έφηβο προς την ήπια εσωτερική του ανάπτυξη για να συνυπάρξει ειρηνικά 

με τους άλλους μαθητές και τα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός 

έχει το προνόμιο ως δικαιούχος να ασκεί αυτοκριτική και να αναστοχάζεται βραχυπρόθεσμα πάνω στα 

αποτελέσματα που παράγονται από τις μεθόδους διδασκαλίας που έχει εφαρμόσει, με σκοπό να τα 

βελτιώσει μέσω παράλληλων συζητήσεων με άλλους συναδέλφους ή να προτείνει νέες εκπαιδευτικές 

μεθόδους μετά από προσωπική σκέψη, παρατήρηση και έρευνα που μπορούν να φανούν χρήσιμες για 

την τάξη του. 

Σύντομη εισαγωγή:  
Η ομάδα της Σύμπραξης αναπτύχθηκε αρχικά για να επιφέρει μια θετική αλλαγή στα ελληνικά δημόσια 

σχολεία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τη στάση που 

έχουν υιοθετήσει ως πολίτες και ως συμμαθητές. Πιο συγκεκριμένα, η δράση αυτή προσπαθεί να 

εισάγει στη σχολική ζωή δημοκρατικές αξίες μέσω άμεσων εκπαιδευτικών μεθόδων, ώστε να 

μετατραπεί η παραδοσιακή σχολική  πραγματικότητα σε ένα δημοκρατικό και καινοτόμο περιβάλλον. 

Αυτό το ανοιχτό και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελείται από υπεύθυνους μαθητές - που 

τίθενται στο επίκεντρο της δράσης για να υψώσουν τη φωνή τους σε όλα τα θέματα που σχετίζονται 

με τη σχολική τους ζωή - και από συνεργάσιμους και λιγότερο αυταρχικούς δασκάλους/ καθηγητές για 

να συνδιαμορφώσουν σε ισότιμη βάση διαφανείς και αποτελεσματικές δομές στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Η κύρια πρόκληση που σκοπεύει να αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτή η καινοτόμος δράση 

είναι να δώσει μια εναλλακτική και δημοκρατική ταυτότητα στη σχολική πραγματικότητα με πιο άμεσο 

τρόπο, παρέχοντας την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (με προτεραιότητα τους 

μαθητές) να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου τους. Η όλη 

διαδικασία πραγματοποιείται με τρόπο που αποτρέπει κάθε μορφή βίας και εστιάζει ταυτόχρονα σε 

συγκεκριμένες τεχνικές διευκόλυνσης, οι οποίες βασίζονται στη σημασία του διαλόγου και της 

διαχείρισης των συγκρούσεων για την εδραίωση της "δημοκρατικής" σχολικής τάξης. 

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
Οι τεχνικές και οι εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώνονται από αυτή την πρωτοβουλία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από όλα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Η μεθοδολογία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται έμμεσα με την έννοια της σχολικής 

διαμεσολάβησης - αν και ο όρος "διαμεσολάβηση" δεν αναφέρεται με αυτό τον τρόπο - χωρίζεται σε 

τέσσερις βασικές τεχνικές. Η πρώτη τεχνική είναι ο κύκλος του διαλόγου, μέσω του οποίου κάθε 

μαθητής και ενήλικας μοιράζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, τα σχέδιά του καθώς και αν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με άλλους μαθητές. Η δεύτερη τεχνική είναι η πρακτική της 

συγκέντρωσης όλων των μαθητών της τάξης για την επίλυση των συγκρούσεων: Συνέλευση των 

μαθητών για τη διαχείριση των συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής, τα προβλήματα που δεν 

αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του Κύκλου έρχονται στην επιφάνεια Οι μαθητές που αισθάνονται 

περιθωριοποιημένοι ή αδικημένοι ζητούν τη βοήθεια των συμμαθητών τους για να βρουν συλλογικά 

λύσεις. Όλα τα συγκρουόμενα μέρη συνδέονται υπό από ένα πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, με στόχο 

την επίτευξη επανορθωτικής δικαιοσύνης. Η τρίτη τεχνική προβλέπει το ρόλο του εκπαιδευτικού ως 

διαμεσολαβητή, ο οποίος ενθαρρύνει όλους τους μαθητές να εκφράσουν τη φωνή και τις ανησυχίες 

τους. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός βοηθά όλους να εμπλακούν σε ισότιμη βάση. Η τελευταία 

βασική τεχνική είναι η Γενική Συνέλευση του Σχολείου, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές από 

όλες τις τάξεις. Στόχος είναι να συζητηθούν προβλήματα και περιστατικά βίας που είναι διάχυτα σε 

όλες τις τάξεις και έτσι οι μαθητές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις αξίες της ανεκτικότητας και 

του αμοιβαίου σεβασμού. Μαθαίνουν επίσης πώς να γίνουν ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι 

πρόσθετες δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν 

εκπαιδευτικά εργαστήρια, συλλογή καλών πρακτικών στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, σεμινάρια 

και διαλέξεις.  

Απαιτούμενοι πόροι: 
Οι σημαντικότεροι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι τα ψηφιακά 

εργαλεία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid 19. Οι ανθρώπινοι πόροι 

είναι επίσης αρκετά σημαντικοί, δεδομένου ότι για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργαστηρίων ή 

τεχνικών όπως ο κύκλος του διαλόγου, μπορεί να χρειαστούν εμπειρογνώμονες (όπως κοινωνικοί 

σύμβουλοι, ψυχολόγοι κ.λπ.) προκειμένου να προσφέρουν αξιόλογες πληροφορίες και καθοδήγηση σε 

δύσκολες συνθήκες ή απρόβλεπτα προβλήματα. 

Διάρκεια: 
Η διάρκεια κάθε δραστηριότητας ποικίλλει ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά της 

δραστηριότητας. Για παράδειγμα, ένα ανοικτό διαδικτυακό εργαστήριο μπορεί να διαρκέσει περίπου 

δύο ώρες, ενώ βιωματικές δραστηριότητες όπως η Συνέλευση στην τάξη για τη διαχείριση των 

συγκρούσεων μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες κατά τη διάρκεια των επίσημων σχολικών ωρών. 

Επικύρωση: 
Αυτή η εκπαιδευτική δράση έχει επικυρωθεί πρώτα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), 

το οποίο υπάγεται στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπλέον, κάθε δημοκρατική 

μέθοδος που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί επικυρώνεται αυτόματα, αφού εφαρμόζεται πρακτικά και 

συνδιοργανώνεται μεταξύ του υπεύθυνου εκπαιδευτικού (δάσκαλος ή καθηγητής) και των μαθητών 

της τάξης του. Επομένως, η πρακτική αυτή περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές πτυχές όσο και την 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

πρακτική εφαρμογή με τη μορφή διαφόρων πρακτικών (είτε κατ'ιδίαν είτε διαδικτυακά) εντός της 

τάξης ή σε άλλο χώρο προσαρμοσμένο στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Αντίκτυπος:  
Η πρωτοβουλία κατάφερε να δημιουργήσει μια ζωντανή διαδικτυακή κοινότητα, η οποία λειτουργεί 

ως κύρια βάση για περαιτέρω επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα. Για παράδειγμα, είναι ενδεικτικό ότι 

στο διαδικτυακό κανάλι στο Facebook, υπάρχουν σχεδόν 2.000 ακόλουθοι/συνδρομητές. Εν 

προκειμένω, η πρωτοβουλία έχει καταφέρει να φέρει κοντά όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(π.χ. εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς). Ένας άλλος αντίκτυπος είναι η παραγωγή απτών εργαλείων , 

όπως κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σε εκτυπώσιμα και διαδικτυακά προσβάσιμα έγγραφα, τα 

οποία άλλα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να υιοθετήσουν τα αποτελέσματα των 

δραστηριοτήτων της πρωτοβουλίας. 

Αναπαραγωγή και/ ή αναβάθμιση: 
Αυτή η πρωτοβουλία (Sympraxis Team) έχει σχεδιαστεί για δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεδομένων των ήδη επιτυχημένων αποτελεσμάτων της και της 

δυναμικής της στη μετατροπή της σχολικής τάξης σε ένα δημοκρατικό και ισορροπημένο χώρο όπου 

κυριαρχεί ο αμοιβαίος σεβασμός και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών καθώς και μεταξύ των 

μαθητών και των άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, το πείραμα αυτό θα μπορούσε εύκολα 

να αναπαραχθεί και στα ιδιωτικά ελληνικά σχολεία. Επιπλέον, η δημιουργία μιας μελλοντικής 

συνέργειας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων στο πλαίσιο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, που θα 

ενσωματώνει δημοκρατικές αξίες και θα εξαλείφει κάθε είδους βία στο σχολικό περιβάλλον, θα 

αποτελούσε μια μεγάλη ευκαιρία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης. Το βασικό πλεονέκτημα σε μια τέτοια πρόταση είναι ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

ενός συγκεκριμένου σχολείου μπορούν να μοιραστούν γνώσεις και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά 

με τη σημασία και την πρόοδο της δημοκρατικής σχολικής τους τάξης με ενδιαφερόμενα μέρη από 

άλλο σχολείο, έχοντας ως κοινή βάση την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων προς την κατεύθυνση 

της επίλυσης των διαφορών και της ειρηνικής συνύπαρξης για όλα τα μέλη εντός της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Τέλος, μια άλλη πρόταση για την αναβάθμιση αυτής της δράσης είναι η διάχυση των 

δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, εστιάζοντας σε συναφείς κοινές δημοκρατικές πρωτοβουλίες τις 

οποίες μπορεί να έχουν ξεκινήσει σήμερα ιδιωτικά ή δημόσια σχολεία στην Ευρώπη και καθιερώνοντας 

μια σταθερή συνεργασία προς όφελος όλων των μαθητών, όχι μόνο ως μαθητών της χώρας τους αλλά 

και ως Ευρωπαίων πολιτών.   

Πρότυπο για τη  καταγραφή της πρακτικής της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:    Instituto de Apoio à Criança - IAC (Ινστιτούτο Υποστήριξης για τα Παιδιά) 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Χώρα: Πορτογαλία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Συντονιστής του  Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) 

(Γραφείο Υποστήριξης Μαθητών και Οικογένειας) 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: -- 

Ιστοσελίδα:  https://iacrianca.pt/ 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας:  

Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) (Γραφείο Υποστήριξης Μαθητών και Οικογένειας) 

Τύπος δραστηριότητας:  

Το GAAF (Γραφείο Υποστήριξης Μαθητών και Οικογένειας) είναι ένα γραφείο παρέμβασης για τους 

μαθητές, το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα και αποτελείται από μια μεθοδολογία του 

Ινστιτούτου Υποστήριξης Παιδιού στο πλαίσιο του τομέα SOS Child και της σχολικής διαμεσολάβησης. 

Το  Γραφείο Υποστήριξης Μαθητών και Οικογένειας είναι ένα μέσο/ εργαλείο σχολικής 

διαμεσολάβησης και συγκροτήθηκε μέσω ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της ομάδας 

σχολείων Coruche και του Ινστιτούτου Υποστήριξης Παιδιού (IAC). Αυτό το Ινστιτούτο, μέσω του τομέα 

της SOS Criança (ή στα αγγλικά  SOS Child ) και και της σχολικής διαμεσολάβησης, εποπτεύει, 

παρακολουθεί και αξιολογεί τις δραστηριότητες του Γραφείοου Υποστήριξης Μαθητών και 

Οικογένειας  . 

Ημερομηνία:  

Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 1997. 

Στόχος της δραστηριότητας: 

Οι γενικοί στόχοι είναι: η προώθηση των ψυχοπαιδαγωγικών συνθηκών που συμβάλλουν στην 

εδραίωση της σχολικής επιτυχίας των παιδιών/νέων- η μείωση και η πρόληψη καταστάσεων 

κινδύνου- η προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων φορέων 

(οικογένεια/σχολείο/κοινότητα) ως παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία της 

κοινωνικοεκπαιδευτικής ανάπτυξης. Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν: την προώθηση της ανάπτυξης 

των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητή, τη συμβολή στον αναστοχασμό και την 

υλοποίηση του σχεδίου της ζωής του μαθητή, την πρόληψη καταστάσεων σχολικής εγκατάλειψης/ 

σχολικής διαρροής και απουσίας από το σχολείο, την προώθηση της ξεκάθαρης εργασίας μεταξύ των 

υπηρεσιών της σχολικής κοινότητας. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Στους επωφελούμενους περιλαμβάνεται ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, 

γονείς/φροντιστές, εκπαιδευτική κοινότητα). Η προσέγγιση του  Γραφείου Υποστήριξης Μαθητών και 

Οικογένειας περιλαμβάνει την παρακολούθηση του παιδιού/νέου και της οικογένειας, η οποία 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

πραγματοποιείται σε άτυπο ή επίσημο πλαίσιο. Το γραφείο αποτελείται από μια διεπιστημονική 

ομάδα (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, μεταξύ άλλων) που επιτρέπει την αύξηση 

των επαγγελματικών δικτύων, τη διατήρηση στενών επαφών με επαγγελματίες από διάφορους 

τομείς, καθώς και την αναζήτηση επαφών και κοινωνικής υποστήριξης από περιπτώσεις 

ανακατεύθυνσης που μπορεί να υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους να παρέμβουν. Στους 

ενδιαφερόμενοι φορείς συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κοινοτικοί εταίροι (ιδιωτικά ιδρύματα 

κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώσεις στον τομέα της υγείας, κοινωνικές και δικαστικές υπηρεσίες κ.λπ.) 

Σύντομη εισαγωγή:  

Το πρόγραμμα του Γραφείου Υποστήριξης Μαθητών και Οικογένειας  παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους και επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση, διάγνωση και παρακολούθηση 

παιδιών, εφήβων και νέων με κοινωνικές και ψυχολογικές/παιδαγωγικές διαδρομές κινδύνου. Το  

Γραφείο Υποστήριξης Μαθητών και Οικογένειας εστιάζει επίσης στην ευαισθητοποίηση, 

παρακολούθηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και του μη εκπαιδευτικού προσωπικού. Το πλαίσιο 

στο οποίο απευθύνεται το γραφείο είναι η ευάλωτη κοινωνική κατάσταση και όλες οι καταστάσεις 

που περιέχουν ρίσκο (σχολική εγκατάλειψη και απουσία, σχολική αποτυχία, ποικίλες αποκλίνουσες 

συμπεριφορές). Οι δραστηριότητες που διεξάγονται περιλαμβάνουν την κατάρτιση τεχνικών, την 

υποστήριξη και την παρακολούθηση των καταστάσεων που σηματοδοτούνται στο Γραφείο, την 

εποπτεία των διαφόρων δράσεων που προωθεί, την εφαρμογή των μέσων σχολικής διαμεσολάβησης, 

την ευαισθητοποίηση των διαφόρων κοινοτικών φορέων σε προβληματικές καταστάσεις, τη 

συνεργασία με κοινοτικούς φορείς για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Παρέχει επίσης 

ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα σε παιδιά και οικογένειες, αντικείμενο παρέμβασης από 

τεχνικούς των τομέων SOS Criança και Polo of Coimbra σε καταστάσεις που δεν βρίσκουν ανταπόκριση 

στο επίπεδο της τοπικής κοινότητας. Ενσωματώνει και υποστηρίζει την εκτέλεση ακαδημαϊκού έργου, 

τη δημοσίευση άρθρων και τη συμμετοχή σε σεμινάρια και συναντήσεις αναστοχασμού σχετικά με 

αυτά τα προβλήματα. 

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 

Ηπειρωτική Πορτογαλία.  

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

To GAAF (Γραφείο Υποστήριξης μαθητών και Οικογένειας) χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία ατομικής 

προσέγγισης, η οποία υποστηρίζεται από ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ τεχνικού και μαθητή και 

από μια λειτουργική σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υποστηρικτικών υπηρεσιών του σχολείου και των 

κοινοτικών εταίρων. Στην παρέμβαση της GAAF υπάρχουν διαμεσολαβητές (τεχνικοί, εκπαιδευτικοί) 

από διάφορους τομείς κατάρτισης. Είναι σημαντικό ο επαγγελματίας να έχει ένα προφίλ που να 

σχετίζεται με το είδος της εργασίας και το κοινό-στόχο. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται 

περιλαμβάνει την προσέγγιση και την παρακολούθηση του παιδιού/νέου και της οικογένειας, 

δημιουργώντας μια σχέση ενσυναίσθησης και εμπιστοσύνης.  Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας της 

πρακτικής εντοπίστηκαν σύντομα στο πιλοτικό πρόγραμμα, βοηθώντας την παρέμβαση να εξελιχθεί 

σύμφωνα με τις κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

Απαιτούμενοι πόροι: 

Η καλή διαχείριση στα σχολεία και η διεπιστημονική ομάδα θεωρούνται οι πυλώνες της επιτυχίας. 

Οι κύριες προκλήσεις είναι οι οικονομικοί περιορισμοί για την πρόσληψη της τεχνικής ομάδας. 

Διάρκεια: 

Η διάρκεια είναι ένα σχολικό έτος.  

Επικύρωση: 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται τακτικά από τη διοίκηση του σχολείου. Επίσης, ετησίως συντάσσεται 

έκθεση του δικτύου της GAAF από τον συντονιστή της και υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε χρόνο, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, αναπτύσσεται μια αξιολόγηση 

των επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα αναλύονται και ακολουθούνται συστάσεις για το επόμενο 

σχολικό έτος. 

Αντίκτυπος:  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ετήσιες εκθέσεις απέδειξαν ότι η GAAF αποτελεί καλή 

πρακτική όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων με ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 60%.  

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 

Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αναπαραγωγής. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι μια 

διεπιστημονική ομάδα με τεχνικούς από τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίοι είναι σε 

θέση να συνεργαστούν με παιδιά/νέους, οικογένειες και κοινότητες σε σχολικά περιβάλλοντα.  

 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:   EPIS - Empresários Pela Inclusão Social (Επιχειρηματίες για την κοινωνική ένταξη) 

Χώρα :  Πορτογαλία  

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος : -- 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : -- 

Ιστοσελίδα:   https://www.epis.pt/homepage 

2.  Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας:  

 Mediadores para o Sucesso Escolar (Διαμεσολαβητές για τη σχολική πρόοδο) 

Τύπος δραστηριότητας:  

Πρόγραμμα 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ημερομηνία:  

Ξεκίνησε το 2007 

Στόχος της δραστηριότητας: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους μαθητές που δεν έχουν καλές επιδόσεις και ο στόχος είναι 

οι καλύτερες σχολικές επιδόσεις, ώστε να αποτραπεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να 

τους παρακινήσει να ολοκληρώσουν τα 12 υποχρεωτικά σχολικά έτη στην Πορτογαλία. Στόχος είναι 

οι νεαροί μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με ευελιξία 

στις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Με αυτό τον τρόπο θα  

έχουν περισσότερες πιθανότητες για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή και παράλληλα θα 

ενδυναμώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, εστιάζοντας στα κίνητρα για μάθηση, στην 

αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους και στη συστηματική αξιολόγηση των πεπραγμένων 

τους. Οι διαμεσολαβητές ασχολούνται με συγκεκριμένους τομείς όπως: πεποιθήσεις και αξίες που 

σχετίζονται με το σχολείο- συμπεριφορά, αυτορρύθμιση της προσοχής και προβλήματα ελέγχου των 

παρορμήσεων- αυτοαντίληψη και επένδυση στο σχολείο- σχέση με τους συνομηλίκους (αποδοχή / 

κοινωνική απόρριψη)- σχέση με τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενήλικες- αντιμετώπιση 

προβλημάτων και αντίσταση στην αλλαγή.  

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Το κοινό-στόχος είναι έφηβοι (12-18 ετών) που κινδυνεύουν με πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

(Early School Leaving) και ενισχύονται ώστε ολοκληρώσουν επιτυχώς τα 12 έτη εκπαίδευσης.  

Οι κύριοι συνεργάτες του EPIS είναι το Υπουργείο Παιδείας, περισσότεροι από 26 δήμοι της 

Πορτογαλίας (συμπεριλαμβανομένων των Αζορών), τουλάχιστον 135 σχολεία σε εθνικό επίπεδο, 105 

διαμεσολαβητές πλήρους απασχόλησης και περίπου 490 εθελοντές.  

Σύντομη εισαγωγή:  
Το "Διαμεσολαβητές για σχολική πρόοδο" είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που επικεντρώνεται 

στην ενδυνάμωση των εφήβων (12-18 ετών) που κινδυνεύουν με πρόωρη σχολική εγκατάλειψη και 

έχει στόχο να τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τα 12 έτη εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα 

προωθείται από το EPIS - Empresários Pela Inclusão Social ( Επιχειρηματίες για την κοινωνική ένταξη) 

και άλλους επιχειρηματικούς φορείς. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι το κύριο πρόγραμμα του 

EPIS, μιας ΜΚΟ που χρηματοδοτείται από ιδιώτες και ιδρύθηκε το 2006, μετά από "ένα κάλεσμα για 

την κοινωνική ένταξη" από τον Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, με επίκεντρο την ανάπτυξη 

και ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών για την προώθηση της σχολικής εκπαίδευσης, την ποιότητα 

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την απασχολησιμότητα και την ένταξη των νέων στην 

αγορά εργασίας.   

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
Το 2018, το πρόγραμμα κάλυψε 258 εκπαιδευτικά ιδρύματα/ σχολεία, κατανεμημένα σε 44 δήμους 

της ηπειρωτικής χώρας. Στις Αζόρες, καλύπτει σχολεία στις περιοχές Pico, São Miguel και Terceira. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του προγράμματος χωρίζεται σε δύο τομείς: ένα σύστημα αναγνώρισης 

του κινδύνου των μαθητών και ένα μοντέλο εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των μαθητών, με 

λειτουργική ανάλυση, εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης και τεχνικές παρέμβασης - που 

καλύπτουν την οικογένεια, το σχολείο και το ευρύτερο πλαίσιο. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 

διαμεσολαβητές, κατά προτίμηση ψυχολόγο ή εκπαιδευτικό πλήρους απασχόλησης, ο οποίος 

παρακολουθεί περίπου 65 μαθητές ετησίως. Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, 

με την υποστήριξη καθηγητών πανεπιστημίου και μιας ομάδας συντονιστών, οι οποίοι ελέγχουν 

επίσης την ποιότητα των διαδικασιών. 

Απαιτούμενοι πόροι: 
Το εκπαιδευτικό μοντέλο του EPIS απαιτεί διαμεσολαβητές πλήρους απασχόλησης που βοηθούν 

τους μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες που θα ενισχύσουν τις πεποιθήσεις τους, την 

αυτοεκτίμηση τους, την ευσυνειδησία (οργάνωση, υπευθυνότητα, εργασία), τη θέληση για μάθηση, 

την εξωστρέφεια, την καλή διάθεση και τη συναισθηματική σταθερότητα. Το μοντέλο παρέμβασης 

EPIS προβλέπει τη χρήση ενός συνόλου στρατηγικών και τεχνικών γνωστικού και συμπεριφορικού 

χαρακτήρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στη συμβουλευτική των μαθητών 

που είναι σε κίνδυνο κακής σχολικής απόδοσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων αυτών των μαθητών με βάση στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι δεξιότητες 

αυτές θα βοηθήσουν την επιτυχία τους στη ζωή. Περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση των δασκάλων 

σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών και τη διαχείριση συγκρούσεων στην τάξη. 

Διάρκεια: 
Η μεθοδολογία του προγράμματος στηρίζεται στην αλλαγή μέσω ενός κύκλου ζωής που διαρκεί 2 

έως 3 έτη. Η ατομική παρέμβαση ξεκινά με συγκεκριμένες ενότητες εργασίας με στόχο την ανάπτυξη 

εξατομικευμένων σχεδίων για την υποστήριξη και την παρακολούθηση των μαθητών και της 

οικογένειας. Στα δύο επόμενα έτη, οι ενότητες αυτές δουλεύονται ατομικά ή σε μικρές ομάδες. 

Επικύρωση: 
Τον Μάρτιο του 2017, παρουσιάστηκε μια μελέτη από τον καθηγητή Pedro Martins - Queen Mary, 

Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, η οποία επικεντρώθηκε σε δεδομένα από το 2015 έως το 2016 και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ‘Διαμεσολαβητές για τη 

σχολική πρόοδο’ αυξάνουν την πιθανότητα παραμονής στο σχολείο κατά περισσότερο από 10%. 

(http://qmulcgr.blogspot.pt/2017/05/cannon-cognitive-interventions-improve.html).  

Αντίκτυπος:  
Τα αποτελέσματα του προγράμματος μετρούνται μέσω της αύξησης των ποσοστών σχολικής 

επιτυχίας ανά έτος, της βελτίωσης και της αύξησης των σχολικών βαθμών (4 και 5 σε κλίμακα από 

το 1 έως το 5), καθώς και της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης των μη γνωστικών δεξιοτήτων. 

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση των ποσοστών σχολικής επιτυχίας των 

μαθητών του προγράμματος είναι: 

• 2016/2017: 78% σε 86%, σε σύνολο 1834 μαθητών (+ 7,4%)  

• 2015/2016: 72% σε 82%, σε σύνολο 2451 μαθητών (+ 9,5 %)  

http://qmulcgr.blogspot.pt/2017/05/cannon-cognitive-interventions-improve.html


   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

 

• 2014/15: 60% σε 74%, σε σύνολο 1127 μαθητών (+ 14,5 %)  

• 2013/14: 59% σε 71%, σε σύνολο 1541 μαθητών (+ 12,2 %)  

Αναπαραγωγή και/ ή αναβάθμιση: 
Ο δικτυακός τόπος EPIS προσφέρει σενάρια εργασίας ως ένα πακέτο στρατηγικών και τεχνικών 

παρέμβασης που μπορεί να είναι χρήσιμα για τους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης ως 

ένας τρόπος αύξησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεών στους μαθητές του 3ου κύκλου 

της βασικής εκπαίδευσης. Τα σενάρια εργασίας είναι διαθέσιμα για τρεις τομείς (μαθητής, 

οικογένεια, σχολείο-δάσκαλοι), καθώς και ένα τμήμα με συστάσεις για τη δικτύωση, 

συμπεριλαμβανομένων βασικών διαδικασιών στη διαμεσολάβηση, τον εντοπισμό τοπικών πόρων, 

τον εντοπισμό αναγκών και την παρέμβαση. Όλα τα σενάρια παρέμβασης περιγράφονται σύμφωνα 

με μια συγκεκριμένη δομή: (τεχνικές υποθέσεις, στόχοι, τύπος συνεδρίας, αριθμός συνεδριών, 

περιοδικότητα, προτεινόμενη διάρκεια, υλικά, βήμα προς βήμα διαδικασία, συστάσεις και 

αντενδείξεις). 

1.  Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:   Ομάδα σχολείων Lousada Oeste 

Χώρα:  Πορτογαλία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος : -- 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : -- 

Ιστοσελίδα:   

http://www.lousadaoeste.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4&Itemid=206  

2.  Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  

República de Jovens (Η δημοκρατία των νέων)  

Τύπος: Έργο/πρόγραμμα  

Ημερομηνία :  

Το έργο υλοποιείται από το 2016 (νικητής του πρώτου βραβείου για το ‘Φιλικό προς τα Παιδιά 

Σχολείο’ το 2018). 

Στόχος της δραστηριότητας: 

http://www.lousadaoeste.org/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=4&Itemid=206


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ο κύριος στόχος είναι η παροχή των απαραίτητων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική 

δημοκρατική συμμετοχή των μαθητών στους διάφορους τομείς της σχολικής ζωής, με βάση την έννοια 

της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, το σχολείο αποτελεί χώρο όπου μπορεί να αναπτυχθεί το αίσθημα 

του πολίτη για τους μελλοντικούς πολίτες μιας δημοκρατίας, μέσα από κανόνες που εκπονούνται 

σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές - το Σύνταγμα, τον νόμο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 

τρίπτυχο ‘ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη’. 

Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν: ανάπτυξη της ικανότητας διαλόγου και συνεργασίας με άλλους- 

συμβολή στην εξασφάλιση της πραγματικής συμμετοχής των μαθητών στις αποφάσεις που τους 

αφορούν- ανάπτυξη στάσεων και αξιών στις διάφορες διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη- ανάπτυξη 

της υπευθυνότητας και της δημιουργικότητας- δυνατότητα ανακάλυψης ταλέντων/δεξιοτήτων ή 

αναζήτησης τους- δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων- εκμάθηση μέσω πρακτικών 

εργασιών. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται όλοι οι μαθητές (1ος, 2ος και 3ος κύκλος, που στην Πορτογαλία 

αντιστοιχεί σε όλες τις τάξεις από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο). Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι η 

Εκπαιδευτική Κοινότητα, ο Εκδοτικός Οίκος Leya και το Δημαρχείο της Lousada. 

Σύντομη εισαγωγή:  

Το έργο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου για την προώθηση της 

σχολικής επιτυχίας και αποσκοπούσε στην καταπολέμηση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και της 

χαμηλής αίσθησης του «ανήκειν» σε μια κοινότητα. 

Σκοπός του ήταν να προσκαλέσει τα σχολεία να οικοδομήσουν σε μια δυναμική βάση την έννοια της 

Δημοκρατίας των Νέων, όπου μπορεί να αναπτυχθεί το αίσθημα του πολίτη σε μια δημοκρατία. Μια 

δημοκρατία των νέων, που εφαρμόζεται ήδη από το σχολείο, ορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο οι 

μαθητές συμμετέχουν στις αποφάσεις και τους στόχους που προτείνονται, ανακαλύπτουν την ανάγκη 

συνεργασίας για να εκτελέσουν μια εργασία, να συζητήσουν ένα σημαντικό θέμα, να αποφασίσουν 

κάτι που αξίζει να αλλάξει και να αναπτύξουν ένα έργο της τάξης ή του σχολείου. 

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη: 

Πορτογαλία, Βόρεια Περιφέρεια, Lousada - Ομάδα σχολείων Lousada Oeste 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Η διδακτική προσέγγιση της αγωγής του πολίτη μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως η ανάπτυξη 

σχεδίων και δραστηριοτήτων με δική τους πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τις οικογένειες και 

τοπικούς φορείς, στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας. Καθώς δεν 

επιβάλλεται ως υποχρεωτικό, δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία να αποφασίσουν για την υλοποίηση 

του ως αυτόνομο μάθημα. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, οι μαθητές, στη συνέλευση της τάξης, 

επιλέγουν, διαπραγματεύονται και οργανώνονται σε ομάδες των 5 έως 8 ατόμων. Η τάξη δεν 

εκπροσωπείται πλέον από τον παραδοσιακό αντιπρόσωπο και αρχίζει να έχει ως ηγέτες τους 

συντονιστές κάθε ομάδας, που επιλέγουν και τον επικεφαλής εκπρόσωπο. Το συμβούλιο των 

συντονιστών αποτελείται από τους επιτηρητές και τον υπεύθυνο της τάξης και είναι ένα από τα 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

κεντρικά όργανα της τάξης έχοντας αρμοδιότητες, όπως: να ασχολείται με τα προβλήματα της τάξης 

και να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις, να καθοδηγεί και να επιμορφώνει συνεχώς τους συντονιστές, 

να ενδιαφέρεται για τη σχολική επίδοση κάθε μαθητή, ώστε να του παρέχει τα μέσα για να 

προοδεύσει, να προβληματίζεται για το έργο που αναπτύσσει η τάξη στα διάφορα προγράμματα που 

υλοποιούνται κ.λπ. 

Απαιτούμενοι πόροι: 

Εβδομαδιαίες συναντήσεις για τον υπεύθυνο της τάξης και τους μαθητές του, για την ανάπτυξη 

σχεδίων σε ένα αμφιθέατρο- Συμβούλια τάξεων/ ομάδων (ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα)- 

Συμβούλια συντονιστών- Συνελεύσεις τάξεων- Συνελεύσεις συντονιστών- Ολομέλεια συντονιστών και 

συμβούλια έργων. Συγκεκριμένες δομές για τη διεξαγωγή και την εξέλιξη των αυτόνομων δράσεων, 

καθώς και για τη διαχείριση των συγκρούσεων και των διαφορών, που εφαρμόζονται σε μια 

εβδομαδιαία σχολική ώρα που ονομάζεται "Επικοινωνία". Τα διάφορα σχέδια που αναπτύσσουν οι 

μαθητές είναι ένας άλλος απαραίτητος πόρος. Οι κύριες προκλήσεις περιλαμβάνουν αξιακές και 

συμπεριφορικές αλλαγές και αντιμετώπιση της προβληματικής λειτουργίας στο οικογενειακό 

περιβάλλον.  

Διάρκεια: 

Κατά το σχολικό έτος. 

Επικύρωση: 

Η ολομέλεια των συντονιστών, που αποτελείται από όλους τους συντονιστές των τάξεων, τον 

διευθυντή του σχολείου, τον συντονιστή όλου του προγράμματος, τους εκπροσώπους των 

υπευθύνων των τάξεων, τον πρόεδρο του Συλλόγου Μαθητών και συντονίζεται από τον διευθυντή 

του σχολείου, έχει ως κύριο στόχο τη συζήτηση και την προσαρμογή των δραστηριοτήτων και των 

αναγκών του προγράμματος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες σχετικά με τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης του έργου. 

Αντίκτυπος:  

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση και τα δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο του 

έργου. 

Αναπαραγωγή και/ ή αναβάθμιση: 

Το έργο έχει δυνατότητα αναπαραγωγής με τη χρήση της μεθοδολογίας του έργου. 

 

1.  Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ίδρυμα :  ADESER II - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Marinha Grande 
(Ένωση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Marinha Grande ) 

Χώρα :  Πορτογαλία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος : -- 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : -- 

Ιστοσελίδα :   https://adeser2ipss.wordpress.com/  

2.  Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας:  

ASAS – Projecto concertado de desenvolvimento de competências pessoais e sociais (Συντονισμένο 
σχέδιο για την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: Διαμεσολάβηση για την επίλυση 
συγκρούσεων στο πλαίσιο του σχολείου) 

Τύπος:  

Έργο/ πρόγραμμα  

Ημερομηνία: 2009 

Στόχος της δραστηριότητας: 

Το έργο έχει ως στόχους: την προώθηση της ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στα 

παιδιά και τις οικογένειες, μείωση την παραβατικής συμπεριφοράς- την ενίσχυση των δεξιοτήτων 

των γονέων, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα πρόληψης στις οικογένειες- την ενίσχυση της 

προστασίας των παιδιών και των νέων με την αύξηση της ικανότητάς τους να αποφεύγουν τους 

παράγοντες κινδύνου. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Οι κύριοι δικαιούχοι ήταν παιδιά και νέοι από 3 έως 18 ετών, γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί. 

Οι κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς ήταν το IDT - Ινστιτούτο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας και ως εταίροι 

το Κέντρο Υγείας της Marinha Grande, η Επιτροπή Προστασίας Παιδιών και Νέων της Marinha 

Grande, η τοπική Αστυνομία, ο σχολικός όμιλος Guilherme Stephens, το Γυμνάσιο Pinhal do Rei και το 

Ενοριακό Συμβούλιο της Marinha Grande. 

Σύντομη εισαγωγή:  

Το έργο ‘Διαμεσολάβησης για την επίλυση συγκρούσεων στο Σχολικό Πλαίσιο’ έχει μια σφαιρική 

προσέγγιση του μετασχηματισμού των συγκρούσεων, εστιάζοντας την παρέμβασή στην ανάπτυξη 

κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση των συναισθημάτων και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικής επικοινωνίας. Η παρέμβαση έχει τρεις άξονες δράσης: 

1. εργαστήρια απασχόλησης (για παιδιά από 3 έως 5, από 6 έως 13, από 14 έως 18 ετών), 

https://adeser2ipss.wordpress.com/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

2. εργαστήρια γονέων (με στόχο την ανάπτυξη γονεϊκών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων κινδύνου και την προώθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 

με τους νέους), 

3. σχολική διαμεσολάβηση, σε συνεργασία με τα σχολεία Guilherme Stephens και Pinhal do Rei. 

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη: 

Σχολεία Guilherme Stephens - Γυμνάσιο Pinhal do Rei. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Το πρόγραμμα ‘Διαμεσολάβησης για την επίλυση συγκρούσεων στο Σχολικό Πλαίσιο’ που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ASAS είχε 4 φάσεις υλοποίησης, βασισμένες στο "Εθνικό 

Πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης - Καθοδήγηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου" 

του Υπουργείου Παιδείας και Τεχνολογίας της Αργεντινής.  

• Πρώτη φάση: Διάγνωση αναγκών (προσδιορισμός των ειδικών προβλημάτων κάθε σχολείου) 

• Δεύτερη φάση: (η ομάδα διαμεσολαβητών προώθησε συνεδρίες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης με μαθητές, δασκάλους, οικογένειες και άλλους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίες ήταν και ανοικτές στην κοινότητα) 

• Τρίτη φάση: επιλογή και κατάρτιση διαμεσολαβητών και εφαρμογή του προγράμματος 

• Τέταρτη φάση: αξιολόγηση του προγράμματος 

Απαιτούμενοι πόροι: 

Ομάδα διαμεσολαβητών, εκπαιδευτικοί (ως επόπτες των διαμεσολαβητών), μια ομάδα για την 

εκπαίδευση δασκάλων και διαμεσολαβητών. 

Διάρκεια: 

Ένα σχολικό έτος (το πρόγραμμα διακόπηκε μετά την 3η φάση). 

Επικύρωση: 

Το έργο ASAS διακόπηκε στο 3ο στάδιο υλοποίησης του. Το πάγωμα της χρηματοδότησης του έργου 

εμπόδισε τη συνέχισή του. Η επιλογή και η κατάρτιση των νέων διαμεσολαβητών ολοκληρώθηκε, 

αλλά τα σχολεία ήταν υπεύθυνα για τη δημιουργία και την υλοποίηση του γραφείου 

διαμεσολάβησης.  Προγραμματίστηκε μια έρευνα που απευθυνόταν στη σχολική κοινότητα για να 

αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος σχετικά με τις συγκρούσεις στο σχολικό πλαίσιο. 

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση/επικύρωση του προγράμματος. 

Αντίκτυπος:  

Δεν αξιολογήθηκε.   

Αναπαραγωγή και/ ή αναβάθμιση: 

Η δυνατότητα αναπαραγωγής δεν αναφέρεται.  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

1.  Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα: Όμιλος σχολείων Paulo da Gama  

Χώρα :  Πορτογαλία  

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος : -- 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : -- 

Ιστοσελίδα:   http://www.aepg.pt/gab-int-pedagogica   

2.  Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας : 

Gabinete de Intervenção Pedagógica (GIP) (Γραφείο Παιδαγωγικής Παρέμβασης ) - Projeto de 

coadjuvação comportamental (Σχέδιο βελτίωσης συμπεριφοράς) 

Τύπος:  

Έργο/ Πρακτική 

Ημερομηνία :  

2013 

Στόχος της δραστηριότητας : 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και η καθιέρωση 

στρατηγικών παρέμβασης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η παροχή 

κατάρτισης στα βασικά στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών. 

Οι ειδικότεροι στόχοι περιλαμβάνουν: μείωση του αριθμού των πειθαρχικών διαδικασιών- έλεγχο 

της απειθαρχίας- δυνατότητα απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων- βοήθεια στο μαθητή να 

αναστοχαστεί τη συμπεριφορά του- επίλυση των συγκρουσιακών καταστάσεων με βιώσιμο και 

παιδαγωγικό τρόπο- πρόληψη των συγκρούσεων και της βίας- βελτίωση της ένταξης των μαθητών 

στο σχολικό πλαίσιο- διάγνωση καταστάσεων σχολικής βίας και υποστήριξη των εμπλεκομένων μέσω 

διαλόγου- μείωση των επιπτώσεων των συγκρούσεων και της βίας στη σχολική διαρροή και τη 

σχολική αποτυχία- παρακολούθηση του φαινομένου της απειθαρχίας- συμβολή στη βελτίωση του 

μαθησιακού κλίματος στην τάξη- προώθηση της ζωής στην κοινότητα και της δημοκρατίας με 

υπευθυνότητα. Ένας από τους κύριους άξονες δράσης του έργου είναι το  Σχέδιο βελτίωσης 

συμπεριφοράς, το οποίο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση καταστάσεων απειθαρχίας στην τάξη. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Μαθητές  

http://www.aepg.pt/gab-int-pedagogica


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Σύντομη εισαγωγή:  

Το έργο ξεκίνησε το σχολικό έτος 2013 και είναι ένα πρόγραμμα που λειτουργεί, σε συνεργασία με 

τα παιδαγωγικά και διοικητικά όργανα του σχολείου, με κύριο στόχο την καθοδήγηση των 

παιδιών/νέων στην αναζήτηση της επίλυσης των καθημερινών τους προβλημάτων και την καθιέρωση 

στρατηγικών παρέμβασης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των μαθητών και 

κατά συνέπεια τη μείωση των καταστάσεων απειθαρχίας. Το έργο GIP προέκυψε ως συνέπεια του 

προγράμματος TEIP - μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, η οποία εφαρμόζεται επί του παρόντος σε 

136 σχολεία που βρίσκονται σε οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και εκδηλώνονται φαινόμενα βίας, 

απειθαρχίας, πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και χαμηλές σχολικές επιδόσεις. Το TEIP δίνει 

κίνητρο στα σχολεία να συμπεριλάβουν στο Πολυετές Σχέδιο Βελτίωσής τους εκπαιδευτικές και 

ενισχυτικές δομές (όπως είναι η περίπτωση του Γραφείου Παιδαγωγικής Παρέμβασης - GIP). 

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη : 

Η γεωγραφική κάλυψη του TEIP είναι εθνική με 136 σχολεία που βρίσκονται σε οικονομικά και 

κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές. Το κομμάτι του έργου που παρουσιάζεται εδώ αντιστοιχεί στον 

όμιλο σχολείων Paulo da Gama. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στα σχολεία Paulo da Gama οργανώνεται σε 4 άξονες δράσης: 

1. Συμμετοχή των μαθητών στο γραφείο 

• Παρακίνηση του μαθητή να προβληματιστεί και να αποσαφηνίσει την κατάσταση και 

τις δραστηριότητες/ εργασίες που προωθούν την αλλαγή, 

• Ανάλυση της εργασίας που ανέθεσε ο δάσκαλος στον μαθητή, 

• Παρακολούθηση της εκτέλεσης της εργασίας. 

2. Υλοποίηση της παρέμβασης αλλαγής συμπεριφοράς στην τάξη  

• Βοήθεια στον εκπαιδευτικό για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων. 

3. Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα εξειδικευμένα στελέχη 

• Συνεργασία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, λαμβάνοντας υπόψη 

το προφίλ του μαθητή και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης. 

4.  Προώθηση συνεδριών ευαισθητοποίησης ή/και δραστηριοτήτων στο χώρο του σχολείου 

• Προώθηση δράσεων ή/και δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το EPIS; 

• Δημιουργία χαρτοφυλακίου μαθητών-μεντόρων που συνεργάζονται ενεργά για την 

αλλαγή των στάσεων και των αξιών τους απέναντι στους συνομηλίκους τους; 

Απαιτούμενοι πόροι : 

Ψυχολόγος για το συντονισμό του έργου. 

Διάρκεια : 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Επικύρωση: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  Centrul de Resurse Juridice  

Χώρα: Ρουμανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Συντονιστής του έργου "Ποιότητα στην εκπαίδευση μέσω 
διαμεσολάβησης και επανορθωτικών πρακτικών"   

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  office@crj.ro   

Ιστοσελίδα:  http://www.crj.ro/antidiscriminare/proiecte-incheiate/calitate-ineducatie-prin-
mediere-si-practici-restaurative/noutati-calitate-in-educatie-prin-mediere-sipractici-
restaurative/ https://www.edumanager.ro/proiect-privind-aplicarea-medierii-si-practicilor-
restaurative-insituatii-de-violenta-in-scoli-la-final/  
https://issuu.com/crjromania/docs/raport_de_studiu_final_37259_ 
http://www.crj.ro/cursuri-de-formare-pentru-personalul-din-sistemul-de-educatie/  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας: "Ποιότητα στην εκπαίδευση μέσω διαμεσολάβησης και 
επανορθωτικών πρακτικών"   

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την επικύρωση αυτού του έργου. 

Αντίκτυπος :  

Η έκθεση του GIP (2016/2017) παρουσιάζει τον αντίκτυπο της διεξαγωγής της συμπεριφορικής 

αλλαγής στην τάξη, μετρώντας τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των πειθαρχικών ποινών που 

εφαρμόστηκαν πριν και μετά την ένταξη στο πρόγραμμα της συμπεριφορικής αλλαγής.  

Κατά το έτος 2016/2017, 4 τάξεις εντάχθηκαν σε αυτό το έργο, γεγονός που αντιπροσωπεύει μείωση 

κατά δύο τάξεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την έκθεση, η μείωση αυτή 

αντανακλά την προσπάθεια που καταβάλλεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς. Ο αντίκτυπος του έργου αντανακλά μια διαφορά 64% μεταξύ του αριθμού των 

πειθαρχικών ποινών πριν και μετά τη συμμετοχή στο έργο. 

Αναπαραγωγή και/ ή αναβάθμιση: : 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα αναπαραγωγής του έργου.  
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Τύπος:  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση και τις επανορθωτικές πρακτικές. Το έργο 
"Ποιότητα στην εκπαίδευση μέσω διαμεσολάβησης και επανορθωτικών πρακτικών" 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Τομεακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013 σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Νεολαίας και Αθλητισμού. 

Ημερομηνία: Το έργο υλοποιήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 2010 και Οκτωβρίου 2012. 
  

Στόχος της δραστηριότητας:  
Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικών, 
παιδαγωγών, σχολικών επιθεωρητών) για την κατάλληλη αντιμετώπιση των συγκρούσεων 
και της βίας στα σχολεία, καθώς και για την προώθηση και τη δημιουργία ενός αρμονικού 
κλίματος συνύπαρξης στην εκπαίδευση, με βάση την εκτίμηση της διαφορετικότητας, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, την ισότητα ευκαιριών, την επικοινωνία, τη διαβούλευση και 
τη συμμετοχή. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο έργο αποσκοπούσαν στην 
παροχή πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση.  Επιπλέον, 
μία από τις δραστηριότητες του έργου επικεντρώθηκε στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις 
εξελίξεις στον τομέα της εκδήλωσης και της καταπολέμησης της βίας στα σχολεία στην 
περιοχή Ilfov του Βουκουρεστίου με συστάσεις για σχετικές δράσεις και τη διατύπωση 
προτάσεων στον τομέα των εκπαιδευτικών πολιτικών.    

 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Διευθυντές σχολείων, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, σχολικοί σύμβουλοι και μαθητές 
από μονάδες προ-πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που βρίσκονται στην περιοχή Ilfov του 
Βουκουρεστίου, γιατροί, γονείς και σχολικοί επιθεωρητές, εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Παιδείας και Έρευνας.   
Σύντομη εισαγωγή:  

  
Μια μελέτη που διεξήχθη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2007 έδειξε ότι τα σχολεία 
στη Ρουμανία κατέχουν τη δεύτερη θέση σε μια κατάταξη που περιλαμβάνει 37 χώρες όσον 
αφορά τη βία.  
Πάνω από το 70% των Ρουμάνων μαθητών παραδέχονται ότι φοβούνται την επιθετική 
συμπεριφορά των συμμαθητών τους.  
Πάνω από 4.000 κρούσματα βίας, κατανάλωσης αλκοόλ, διακρίσεων και κλοπών 
καταγράφηκαν το 2011, μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, στα ρουμανικά σχολεία, σύμφωνα με 
πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα το MECTS στις αρχές Ιουνίου.  
 
Σε αυτό το πρόγραμμα δίνεται έμφαση στις επανορθωτικές πρακτικές και τη διαμεσολάβηση 
ως μοντέλα επίλυσης των συγκρούσεων στο σχολείο.   
Οι επανορθωτικές πρακτικές και η διαμεσολάβηση είναι μοντέλα παρέμβασης μέσω των 
οποίων τα άτομα που εμπλέκονται ή επηρεάζονται από συγκρούσεις, συναντώνται για να 
αναλύσουν τα προβλήματα, να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανάγκες τους, προκειμένου να 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

βρουν από κοινού τις καλύτερες λύσεις για την επίλυση των συγκρούσεων και την 
αποκατάσταση των επιπτώσεων.   
  
Για δύο χρόνια, μέσω αυτού του έργου, ένα δίκτυο 12 εκπαιδευτικών μονάδων από την 
περιοχή Ilfov του Βουκουρεστίου εφάρμοσε πειραματικά τη διαμεσολάβηση και τις 
επανορθωτικές πρακτικές ως μεθόδους παρέμβασης σε καταστάσεις συγκρούσεων και βίας.   

Τοποθεσία / γεωγραφική κάλυψη: 

 Ilfov, Βουκουρέστι  

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

  
Το έργο συνέβαλε στην προώθηση νέων μεθόδων παρέμβασης σε καταστάσεις 
συγκρούσεων και σχολικής βίας, στην αύξηση της πληροφόρησης σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
πρακτικές στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας και των συγκρούσεων 
στα σχολεία, καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης στα 
σχολεία.  
  
Το έργο περιλάμβανε μια σειρά μαθημάτων για τους μαθητές σε θέματα όπως:  
  

• Ίσες ευκαιρίες και ισότητα  

• Διαχείριση συγκρούσεων με επανορθωτικό τρόπο  

• Διαφορετικότητα και κοινωνική συνοχή  

• Επικοινωνία και ηγεσία  

• Αειφόρος ανάπτυξη και ενεργός πολιτότητα  
  
Τα προγράμματα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των συμμετεχόντων προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς σε καταστάσεις 
συγκρούσεων και βίας στα σχολεία. Η μεταφορά ευρωπαϊκών καλών πρακτικών μέσω 
εκπαιδευτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, επέτρεψε στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και 
να κατανοήσουν τα οφέλη της αντιμετώπισης των καταστάσεων σύγκρουσης μέσω της 
διαμεσολάβησης και των επανορθωτικών πρακτικών, σε σύγκριση με την προσέγγιση που 
επικεντρώνεται σε τιμωρητικά μέτρα. 
 

 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Απαιτούμενοι πόροι: 

  
Ανθρώπινοι πόροι (εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου, μαθητές 
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου, συνεργάτες)   
Υλικοί πόροι (χώρος εργασίας, εξοπλισμός και αναλώσιμα)   
Πνευματικοί πόροι (σχετικές πληροφορίες για τη λήψη ορθών αποφάσεων)  
Χρονικοί πόροι (διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου).  
Οικονομικοί πόροι (οργανωτικά κονδύλια και πόροι προσέλκυσης)   
Στην αρχή της υλοποίησης του έργου οι οργανισμοί προσέλαβαν διάφορα άτομα όπως: 
εμπειρογνώμονα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, συντονιστή έργου, ερευνητές κ.λπ. 

Διάρκεια:  

2 χρόνια διάρκεια υλοποίησης του έργου (Σεπτέμβριος 2010- Οκτώβριος 2012) 

Επικύρωση: 

  
Οι νέες μέθοδοι και τεχνικές που προτάθηκαν να εφαρμοστούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
άνοιξαν νέους ορίζοντες για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θεώρησαν απολύτως απαραίτητο 
να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να τις εφαρμόσουν σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό 
σύστημα της Ρουμανίας.  
  
"Έχουμε χρησιμοποιήσει με επιτυχία επανορθωτικές πρακτικές στο σχολείο και μάλιστα 
εισαγάγαμε στο σχολείο κανονισμούς και μοντέλα παρέμβασης που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όποτε είναι απαραίτητο και κυρίως πριν προβούμε στην εφαρμογή 
τιμωρητικών μέτρων. Συνιστούμε να συνεχιστεί αυτό το έργο και να εκπαιδευτούν όλο και 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις επανορθωτικές πρακτικές ", ανέφερε ο M. Gașpar, σχολικός 
σύμβουλος στο Γυμνάσιο Mihail Kogălniceanu.  
  
"Ως διευθυντής ενός εκπαιδευτικού κέντρου, η διαμεσολάβηση και οι επανορθωτικές 
πρακτικές με βοήθησαν να κατανοήσω καλύτερα και να επιλύσω τις συγκρούσεις μεταξύ των 
μαθητών και των εργαζομένων. Εφαρμόζοντας τις επανορθωτικές αρχές, χρησιμοποιώντας 
ερωτήσεις όπως ‘Τι σκέφτηκες; Τι αισθάνεσαι; Ποιες είναι οι ανάγκες σου;’, μπορούσαμε να 
δούμε ότι ο αριθμός των συγκρούσεων μεταξύ του προσωπικού του σχολείου μειώθηκε.  Έτσι, 
αυτές οι επανορθωτικές πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία σε οποιαδήποτε 
κατάσταση σύγκρουσης, όχι μόνο σε εκείνες τις καταστάσεις όπου εμπλέκονται μόνο 
μαθητές", δήλωσε ο διευθυντής A. Greavu, από το Τεχνικό Κολέγιο "Dimitrie Leonida" στο 
Βουκουρέστι. 
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Αντίκτυπος:  

  
Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σχεδόν 50 άτομα (διευθυντές 
σχολείων, μέλη των διοικητικών συμβουλίων και σχολικοί σύμβουλοι) από 12 εκπαιδευτικές 
μονάδες της περιφέρειας Ilfov Βουκουρεστίου συμμετείχαν την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2011 
σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούσαν τρέχοντα θέματα για τις ανάγκες και προκλήσεις 
του εκπαιδευτικού συστήματος όπως: διαχείριση της διαφορετικότητας, συμμετοχική 
διαχείριση και διαχείριση συγκρούσεων.  
  
Σχεδόν 50 μαθητές ηλικίας 16 έως 19 ετών από περισσότερα από δέκα σχολεία στο 
Βουκουρέστι συμμετείχαν μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2011 σε μαθήματα που 
διοργάνωσε το Κέντρο Νομικών Πόρων (CRJ) στο πλαίσιο του έργου ‘Ποιότητα στην 
εκπαίδευση μέσω διαμεσολάβησης και επανορθωτικών πρακτικών’.  
  
Επίσης διοργανώθηκαν 10 ενημερωτικές συνεδρίες σε πέντε προ-πανεπιστημιακές 
εκπαιδευτικές μονάδες στο Βουκουρέστι με πάνω από 400 συμμετέχοντες (μαθητές, σχολικοί 
σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, διευθυντές, μέλη διοικητικών συμβουλίων) και κεντρικό θέμα 
συζήτησης: καταπολέμηση και πρόληψη των συγκρούσεων και της βίας στα σχολεία μέσω της 
χρήσης επανορθωτικής διαμεσολάβησης και πρακτικών.   
 
Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 

  
Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος, όπως παρουσιάσεις, 
προβολές εκπαιδευτικών ταινιών, θέατρο φόρουμ, σεμινάρια και συζητήσεις, βασίστηκαν σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις βίας στα ρουμανικά σχολεία, με στόχο την εξοικείωση των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών με τις τεχνικές διαμεσολάβησης και τις επανορθωτικές 
πρακτικές (reparative). Αυτές οι δραστηριότητες επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να μάθουν 
άλλους τρόπους επίλυσης μιας σύγκρουσης, εκτός από τον φυσικό ή λεκτικό εξαναγκασμό. Οι 
δραστηριότητες ήταν πρακτικές, βασισμένες σε μελέτες περιπτώσεων, υποστηριζόμενες από 
εμπειρογνώμονες και θα μπορούσαν εύκολα να μεταφερθούν σε άλλα σχολεία και 
εκπαιδευτικά πλαίσια.   
  
Τα μοντέλα παρέμβασης που προτείνονται από το Κέντρο Νομικών Πόρων (CRJ) - 
διαμεσολάβηση και επανορθωτικές πρακτικές - επιφέρουν πραγματική αλλαγή στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς δίνεται έμφαση στην ανάληψη ευθυνών και στην 
αποκατάσταση των σχέσεων, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων άγχους, της 
δυσαρέσκειας και στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος στα σχολεία.   
 

  
  
  
  

  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/ Συγγραφέας/ Δημιουργός/ Εκδότης 

Ίδρυμα:  Οι οδηγοί εκδόθηκαν σαν αποτέλεσμα του προγράμματος "Το μέλλον αρχίζει στο 
σχολείο", μιας στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Αντιπροσωπείας της UNICEF στη Ρουμανία 
και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας, Νεολαίας και Αθλητισμού.   

Χώρα:  Ρουμανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Συγγραφείς του οδηγού:  
- Gheorghe Sarau, Διδάκτωρ του τμήματος γλώσσας και λογοτεχνίας των Ρομά (Πανεπιστήμιο 
του Βουκουρεστίου) και σύμβουλος για τη γλώσσα των Ρομά (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, 
Νεολαίας και Αθλητισμού - Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης στις γλώσσες των μειονοτήτων)  
-   Elena Radu, σχολική διαμεσολαβήτρια και ειδική στη γλώσσα και την ιστορία των Ρομά. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:   

Ιστοσελίδα: http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/Mic-ghid-de-lucru-pentru-
mediatoriiscolari-pentru-comunitati-cu-romi-2011.pdf 
http://isjiasi.ro/index.php/management/minoritati-nationale/documente-
specifice/355mediere-scolara  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

 

Τίτλος δραστηριότητας:  

Σύντομος οδηγός για σχολικούς διαμεσολαβητές (για κοινότητες Ρομά).  
Ο οδηγός του σχολικού διαμεσολαβητή στη Ρουμανία (για κοινότητες Ρομά).   

Τύπος:  

Οδηγοί για σχολεία/υποστηρικτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και σχολικούς διαμεσολαβητές. 

Ημερομηνία:  

Οι οδηγοί εκδόθηκαν το 2011. 
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Στόχος της δραστηριότητας: 

Αυτοί οι οδηγοί εκδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος "Το μέλλον αρχίζει στο σχολείο", 
το οποίο είχε ως στόχο αφενός τη μείωση του φαινομένου των απουσιών και της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου και αφετέρου την προώθηση του ρόλου του σχολικού 
διαμεσολαβητή.  
  
Επιπλέον, οι οδηγίες επιδιώκουν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και τους 
παιδαγωγούς που εργάζονται με κοινότητες Ρομά, κυρίως για την ένταξη των παιδιών Ρομά 
στο σχολείο, προσφέροντάς τους συμβουλές και χρήσιμες οδηγίες για να επιτύχουν σε αυτή 
τη διαδικασία.   
 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Οι οδηγοί απευθύνονται σε δασκάλους, σχολικούς διαμεσολαβητές, εκπαιδευτικούς, γονείς 
και σχολικούς επιθεωρητές, ερευνητές και γενικά σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να 
υποστηρίξει τις κοινότητες των Ρομά.   
  

Σύντομη εισαγωγή:  

Στα μέσα του 2010, η UNICEF ξεκίνησε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, 
Νεολαίας και Αθλητισμού και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών, την εκστρατεία "Το 
μέλλον των παιδιών αρχίζει στο σχολείο" (αργότερα ονομάστηκε η εκστρατεία "Πάμε στο 
σχολείο!"). με σκοπό να φέρει τα παιδιά πίσω στο σχολείο και να τα βοηθήσει να 
ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.  
  
Το πρόγραμμα παρεμβαίνει σε κοινότητες με υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου 
και απουσίας παιδιών και περιλαμβάνει δράσεις που απευθύνονται σε τρία επίπεδα της 
κοινότητας:  
- Σε επίπεδο οικογένειας 
- Σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας/ σχολείου 
- Σε επίπεδο κοινότητας  

 
Εκτός από την κατάρτιση των σχολικών διαμεσολαβητών σε κάθε συμμετέχουσα κοινότητα, 
το έργο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη βαθύτερη κατανόηση της 
κοινότητας των Ρομά, αλλά και του ρόλου του σχολικού διαμεσολαβητή.  
Ως αποτέλεσμα αυτού του έργου και της εκστρατείας, εκδόθηκαν το 2011, δύο οδηγοί για 
εκπαιδευτικούς που εργάζονται με κοινότητες Ρομά. Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι στο 
διαδίκτυο. Οποιοσδήποτε επαγγελματίας σχετίζεται με την ένταξη των παιδιών Ρομά στα 
σχολεία, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το βοήθημα στη διδασκαλία και τη γενικότερη 
μεθοδολογική του προσέγγιση.  
 
Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 

 
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

  
Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο στη ρουμανική γλώσσα.   
  
Επιπλέον, η εκστρατεία υλοποιήθηκε με επιτυχία αρχικά σε 38 κοινότητες από 16 νομούς. Το 
επόμενο σχολικό έτος (2011-2012) συνεχίστηκε σε 141 σχολεία από 37 νομούς και το σχολικό 
έτος 2012-2013 σε 100 κοινότητες, καλύπτοντας έτσι το 10% των κοινοτήτων της χώρας, 
δηλαδή ένα σημαντικό μέρος, με δυνατότητες επέκτασης και σε εθνικό επίπεδο.   

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Οι οδηγοί αποτελούν μέρος εκπαιδευτικού υλικού που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και 
έχουν συνταχθεί από τους Gheorghe Sarau και Elena Radu. Οι οδηγοί αναφέρονται στα 
προβλήματα της κοινότητας των Ρομά, η οποία για διάφορους λόγους (κοινωνικούς, 
οικονομικούς, ιστορικούς) αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ένταξη των παιδιών Ρομά στα 
σχολεία. Οι οδηγοί περιέχουν πληροφορίες σχετικά με:  
- το καθεστώς του σχολικού διαμεσολαβητή στη Ρουμανία μεταξύ 1990-2011  
- Πανόραμα της εκπαίδευσης για τους Ρομά- Επιτεύγματα και προκλήσεις  
- Φύλλα εργασίας και εκπαιδευτικό υλικό για σχολικούς διαμεσολαβητές  
- Μέθοδοι εργασίας με παιδιά προσχολικής ηλικίας/μαθητές και την κοινότητα των Ρομά  
- Ο ρόλος του σχολικού διαμεσολαβητή (αρμοδιότητες και ευθύνες). 
 
Οι οδηγοί αναπτύσσουν συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τους τρόπους συνεργασίας με 
τους εκπαιδευτικούς/γονείς και τους σχολικούς διαμεσολαβητές.  Για την 
αποτελεσματικότητα των οδηγών οι συγγραφείς χρησιμοποιούν ορισμένα πιθανά σενάρια 
και τρόπους αντιμετώπισης, θέματα που γενικά αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που 
εργάζονται στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.   
 
Απαιτούμενοι πόροι: 

Οι απαιτούμενοι πόροι για το πρόγραμμα είναι οι εξής:   
-  Ανθρώπινοι πόροι (εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου, 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς)   
-  Υλικοί πόροι (κτιριακές υποδομές/γραφεία, εξοπλισμός και αναλώσιμα)   
-  Πνευματικοί πόροι/ εκπαιδευτικό υλικό (σχετικές πληροφορίες για τη λήψη ορθών 
αποφάσεων)  
-  Χρονικοί πόροι (διαθεσιμότητα χρόνου για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου) 
-   -  Οικονομικοί πόροι (οργανωτικά κονδύλια και πόροι προσέλκυσης).    
 

Διάρκεια: 

Δεν αναφέρεται.   



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Επικύρωση: 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας "Πάμε σχολείο!", η UNICEF πραγματοποίησε παρεμβάσεις σε 
τρία επίπεδα: σχολείο, οικογένεια και κοινότητα. Οι παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου 
στόχευαν στη μετατροπή του σχολείου σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για τα παιδιά, 
εκπαιδεύοντας τους σχολικούς διαμεσολαβητές, τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς να 
προσαρμόζουν τον τρόπο διδασκαλίας τους στις ανάγκες κάθε μαθητή. Σε οικογενειακό 
επίπεδο, στόχος ήταν η ενίσχυση της σύνδεσης των γονέων με το σχολείο, η συμμετοχή τους 
στη σχολική ζωή των παιδιών τους και η υποστήριξη των γονέων μέσω συμβουλευτικής και 
ατομικών συζητήσεων. Οι παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινότητας είχαν ως στόχο να επηρεάσουν 
και να κινητοποιήσουν τα μέλη της κοινότητας να εμπλακούν και να υποστηρίξουν τις 
οικογένειες των οποίων τα παιδιά κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. 

Για παράδειγμα, το έργο του οδηγού του σχολικού διαμεσολαβητή τυπώθηκε σε 1500 
αντίτυπα και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ενώ ο άλλος οδηγός τυπώθηκε σε 2000 αντίτυπα. 

Αντίκτυπος:  

Η εκστρατεία ήταν επιτυχής. Το αποτέλεσμα και ο αντίκτυπος των παρεμβάσεων κατά το 

σχολικό έτος 2011-2012, σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος, ήταν ο εξής: 

- Το 80% των παιδιών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο συνέχισαν τη φοίτηση 

τους, βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους 

- Από το 83% όλων των παιδιών που ήρθαν στο σχολείο για τουλάχιστον μία ημέρα, το 66% 
αυτών των παιδιών βελτίωσαν τις σχολικές τους επιδόσεις και πέρασαν την τάξη.  
- κατά μέσο όρο, το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε κατά 60%.  
  

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 

Οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα της 
εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά. Το υλικό διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο και 
πληροφορίες από τους οδηγούς μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε κοινότητα/σχολείο με 
παιδιά Ρομά. Οι οδηγοί είναι φιλικοί προς το χρήστη, το περιεχόμενο είναι σαφές και 
πρακτικό, εύκολο στην παρακολούθηση και κατανοητό. 
 

  
  
  

  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:   Inspectoratul Școlar Județean Suceava/ Σχολική ελεγκτική υπηρεσία της κομητείας 
Suceava   



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Χώρα: Ρουμανία  

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος:  Συντονιστής του έργου R.E.S.P.E.C.T   

Ηλεκτρονική διεύθυνση: isjsv@isj.sv.edu.ro   

Ιστοσελίδα:   

https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/07/25/r-e-s-p-e-c-t-rezultatele-unuiproiect-de-

responsabilizare-sociala/  

https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/ 
https://issuu.com/tatianavintur/docs/respect_isjsv_20  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  

R.E.S.P.E.C.T.  
  

 

Τύπος:  

Έργο κοινωνικής ευθύνης, πρόληψη της βίας στο σχολικό περιβάλλον 

Ημερομηνία: Η εκστρατεία R.E.S.P.E.C.T. για την πρόληψη της βίας ξεκίνησε το 2015 και με την 
πάροδο του χρόνου το έργο ενίσχυσε τις δραστηριότητές του ανταποκρινόμενο στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών στην κομητεία Suceava. 
 
Στόχος της δραστηριότητας: 

Στόχος του έργου είναι η πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας στο σχολικό περιβάλλον με 
τη δημιουργία ενός αρμονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, έτσι 
ώστε κάθε μαθητής να αισθάνεται ενθάρρυνση, παρακίνηση και ασφάλεια. Παράλληλα ο 
μαθητής θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του μέσα από μια ανεκτική και 
χωρίς διακρίσεις στάση, επικοινωνώντας ενεργά και ειρηνικά με τους άλλους. 
 

https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/01/23/medierea-conflictelor-3/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, μαθητές, γονείς.  
  
Στην εκστρατεία συμμετείχαν φορείς με σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, τοπικές και 
δημοτικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις: Αστυνομία της κομητείας Suceava, Κέντρο 
Πρόληψης, Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής για τα Ναρκωτικά της Suceava, Γενική 
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδικής Προστασίας, Ο Συνήγορος του πολίτη, 
Ενώσεις γονέων, ο οργανισμός «Σώστε το Παιδί», η Ένωση «Υπέρ της Ευρώπης» και τοπικά 
μέσα ενημέρωσης NewsBucovina και Bucovina TV. 

Σύντομη εισαγωγή:   

Η βία είναι ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα και έχει σημαντικό αντίκτυπο σε κάθε 
θεσμοθετημένο πλαίσιο.  
  
Η βία μεταξύ των μαθητών είναι η πιο διαδεδομένη μορφή βίας στο σχολείο και αφορά τη 
λεκτική βία, καυγάδες, προσβολές, απειλές, εκφοβισμό, παρενόχληση, χλευασμό, ύβρεις- 
ενώ πολλές φορές εμφανίζεται ως "συνηθισμένο" φαινόμενο και μερικές φορές ως ανεκτή 
συμπεριφορά.   
  
Η ιστορία του R.E.S.P.E.C.T. - έργο κοινωνικής ευθύνης, πρόληψης της βίας στο σχολικό 
περιβάλλον ξεκίνησε από τις εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού και συμβάλλει στην 
εναρμόνιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που είναι η καρδιά και η ψυχή του σχολείου, 
στο σεβασμό της διαφορετικότητας, στη συνεργασίας και στην επικοινωνία, καθώς και στην 
ευημερία που είναι απαραίτητη για τη σχολική επιτυχία.  
  
Μέσω αυτής της εκστρατείας, τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς είχαν 
την ευκαιρία να συνεργαστούν και να μάθουν νέες τεχνικές και μεθόδους καταπολέμησης 
της βίας στο σχολείο μέσα από πρακτικές όπως: διαμεσολάβηση, επικοινωνία, πρόληψη 
που με την πάροδο του χρόνου θα οδηγήσουν σε μια νοοτροπία μη βίας.   
 
 

Τοποθεσία/γεωγραφική κάλυψη:  
Το έργο υλοποιείται στην κομητεία Suceava (σε αγροτική και αστική περιοχή)    

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Το R.E.S.P.E.C.T. ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών μέσω μιας μη 
τυπικής προσέγγισης της εκπαίδευσης, με σύνθετο τρόπο - επτά συμπληρωματικούς, 
συνεκτικούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν τρόπους προληπτικής δράσης για τη μείωση της 
βίας στα σχολεία. Η ονομασία του έργου προέρχεται από το αρχικό γράμμα των παρακάτω 
λέξεων: 
R από το Responsibility (ευθύνη) 
E από το Education (εκπαίδευση) 
S από το Solidarity (αλληλεγγύη) 
P από το Prevention (πρόληψη) 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

E από το Emotion (συναίσθημα) 
C από το Communication (επικοινωνία) 
T από το Tolerance (ανεκτικότητα) 
  
Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες του έργου για το σχολικό έτος 2019 - 2020 
περιλάμβαναν:  

- Εξάσκηση στρατηγικών και τεχνικών για την πρόληψη της βίας κατά τη διάρκεια 
μαθημάτων ηγεσίας, δραστηριότητες εκπαιδευτικής υποστήριξης για μαθητές και γονείς.  

  

- Τεχνικές διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης σε συγκρούσεις: οι συγκρούσεις σε οικείο 
περιβάλλον, η κατανόηση των συγκρούσεων, τα αίτια και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων, 
η επίλυση συγκρούσεων, η διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις, οι ιδιότητες του 
διαμεσολαβητή, τα στάδια επίλυσης συγκρούσεων, η ακρόαση του "αρνητικού" χαρακτήρα, 
το φαινόμενο του εκφοβισμού, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, φόρουμ θεάτρου. 

  

- Δραστηριότητες που αφορούν ειδικά τα στοιχεία της εκστρατείας: Υπευθυνότητα, 
Εκπαίδευση, Ασφάλεια, Πρόληψη, Συναίσθημα, Επικοινωνία και Ανεκτικότητα.  

 

Απαιτούμενοι πόροι: 

Ανθρώπινοι πόροι (εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου, μαθητές 
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου, συνεργάτες)   
Υλικοί πόροι (υποδομές/χώρος εργασίας, εξοπλισμός και αναλώσιμα)   
Πνευματικοί πόροι (σχετικές πληροφορίες για τη λήψη ορθών αποφάσεων)  
Χρονικοί πόροι (διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου).  
Οικονομικοί πόροι (οργανωτικά κονδύλια και πόροι προσέλκυσης) 

Διάρκεια: 

Η εκστρατεία R.E.S.P.E.C.T. για την πρόληψη της βίας ξεκίνησε το 2015 και με την πάροδο του 
χρόνου το έργο διαφοροποίησε τις δραστηριότητές του ανταποκρινόμενο στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των παιδιών στην κομητεία Suceava. 

Επικύρωση: 

"Τα τελευταία πέντε χρόνια, χιλιάδες μαθητές από σχολεία της Suceava συμμετείχαν στις 
δραστηριότητες προώθησης των επτά συνιστωσών, επειδή συνειδητοποίησαν τη σημασία της 
εξασφάλισης ενός φιλικού σχολικού κλίματος στο οποίο να αισθάνονται ασφαλείς. Κάθε 
συνιστώσα αντιπροσώπευε μια πρόκληση στην καταπολέμηση της βίας στο σχολικό 
περιβάλλον και ένα σημείο εκκίνησης για τις δραστηριότητες που ξεκίνησαν στο σχολείο. Η 
εκστρατεία R.E.S.P.E.C.T. είναι ένας ισχυρός μοχλός που συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων 
στρατηγικών για την πρόληψη της βίας στα σχολεία, ένα μοντέλο καλής πρακτικής που αξίζει 
να ακολουθηθεί σε εθνικό επίπεδο, μια εκστρατεία στην οποία τα σχολεία της χώρας θα 
μπορούσαν να γίνουν αξιόπιστοι εταίροι για την επίτευξη των στόχων της εκστρατείας. " 
(Luminița Dobrea – Γυμνάσιο του Corocăiești)  
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

"Μου άρεσε πολύ να συμμετέχω και φέτος στην εκστρατεία R.E.S.P.E.C.T. Είναι ένα έργο στο 
οποίο ο καθένας μας μπορεί να βρει τη θέση του, όταν θέλει να κάνει κάτι ώστε ο κόσμος 
γύρω μας να γίνει καλύτερος για όλους. Λέγεται συχνά ότι εμείς, τα παιδιά και οι νέοι του 
σήμερα, θα αλλάξουμε τον κόσμο και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Απλά 
πρέπει να ξεκινήσουμε με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε και ακούμε τους 
γύρω μας, δηλαδή αλλαγή νοοτροπίας. Και όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν αν όλοι μας 
συμμετείχαμε σε τέτοιες εκστρατείες. " (Darie Evelina-Iustina, 14 ετών, Τεχνολογικό Λύκειο 
"Vasile Cocea", Moldovița). 
 

 

Αντίκτυπος:  

  
40.000 μαθητές από 180 σχολεία στην κομητεία Suceava ήταν άμεσα επωφελούμενοι από τις 
δραστηριότητες του έργου.  
 
1500 εκπαιδευτικοί υλοποίησαν δράσεις μη τυπικής μάθησης σε εξωσχολικές δραστηριότητες, 
ενώ και 4000 γονείς συμμετείχαν στις δράσεις του έργου.  
  
Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν: μείωση των κρουσμάτων βίας στο σχολικό περιβάλλον με 
τη βελτίωση των συμπεριφορών και των στάσεων όσον αφορά το σεβασμό, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων κ.λπ. μείωση των κρουσμάτων βίας στο σχολείο με τη 
συμμετοχή των μαθητών σε τυπικές / μη τυπικές και άτυπες δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και της επίλυσης συγκρούσεων.   

Αναπαραγωγή και/ ή αναβάθμιση: 

Οι μη τυπικές δραστηριότητες μάθησης του R.E.S.P.E.C.T. μπορούν να μεταφερθούν σε τυπικά 
μαθησιακά πλαίσια, σε πλαίσια συμβουλευτικής και καθοδήγησης, καθώς και σε άτυπα 
μαθησιακά πλαίσια με προσαρμογή των δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ίδρυμα: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara  
(Κέντρο Εκπαιδευτικών Πόρων και Υποστήριξης της κομητείας Hunedoara) 

Χώρα: Ρουμανία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Συντονιστής του Έργου   

Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Ιστοσελίδα:  https://cjraehd.ro/wp- 

content/uploads/2018/02/Proiect_Prevenirea_si_combaterea_violentei_prin_peermediation_201 

8.pdf   

http://arhiva.replicahd.ro/?p=20288, http://www.ltgmoisildeva.ro/prevenirea-
%C8%99icombaterea-violen%C8%9Bei-prin-peer-mediation 
https://www.youtube.com/watch?v=RIOQCdg24oU  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  

Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας μέσω του προγράμματος διαμεσολάβησης μεταξύ 
συνομηλίκων  

 

Τύπος: Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στο σχολικό περιβάλλον, διαμεσολάβηση σε 
συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον 

Ημερομηνία:  

Το έργο ξεκίνησε το 2015 και θα συνεχιστεί μέχρι το 2019.   

Στόχος της δραστηριότητας: 

Ο κύριος στόχος της υλοποίησης αυτού του έργου είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας 
στο σχολικό περιβάλλον της κομητείας Hunedoara.  Ως εκ τούτου, σκοπός του έργου είναι η 
πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας σε επίπεδο σχολείου μέσω της άμεσης συμμετοχής των 
μαθητών σε δράσεις διαμεσολάβησης σε συγκρούσεις. 
 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές γυμνασίων και λυκείων, ενώ 
γενικότερα επωφελήθηκε η τοπική σχολική κοινότητα.  
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Σύντομη εισαγωγή:  

  
Στο σχολικό περιβάλλον, πολλές διαμάχες και συγκρούσεις μεταξύ παιδιών λαμβάνουν χώρα σε 
καθημερινή βάση.   
Ένας ιδιαίτερος τρόπος καταπολέμησης και πρόληψης της βίας στο σχολείο είναι η 
διαμεσολάβηση στις συγκρούσεις. Η διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων, ως τεχνική 
διαπραγμάτευσης, είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των 
συγκρούσεων όποτε αυτές εμφανίζονται. Είναι ακόμη πιο σημαντική όταν μιλάμε για 
συγκρούσεις μεταξύ παιδιών.  
  
Ως εκ τούτου, η καταπολέμηση της βίας μέσω της διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων έχει 
γίνει μια επιτυχημένη και αποδεκτή πρακτική στο ρουμανικό σχολείο, ιδίως από τη στιγμή που 
διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική αυτή η διαμεσολάβηση να ασκείται από 
διαμεσολαβητές ίδιας ηλικίας και ιδιότητας με τα ωφελούμενα άτομα, δηλαδή μεταξύ των 
μαθητών.    
 

Τοποθεσία / γεωγραφική κάλυψη: 

  
Κομητεία Hunedoara  
  

 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

  
Προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο βήμα στην υλοποίηση 
του έργου είχε να κάνει με την επιλογή των κατάλληλων ατόμων (εκπαιδευτικοί και μαθητές) 
που θα συμμετείχαν στη διαδικασία διαμεσολάβησης. Ως εκ τούτου, η κύρια δραστηριότητα 
στο πλαίσιο του προγράμματος συνίστατο στη συγκρότηση ομάδων διαμεσολάβησης μεταξύ 
συνομηλίκων, που περιλάμβαναν 2 ως 6 εθελοντές μαθητές και έναν συντονιστή εκπαιδευτικό, 
σε επίπεδο τάξης.   
  
Η ομάδα διαμεσολάβησης συνομηλίκων διαφέρει από άλλους τύπους ομάδων διαμεσολάβησης 
συγκρούσεων στο ότι οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές και παρεμβαίνουν σε συγκρούσεις που 
δημιουργούνται από συνομηλίκους τους, ακόμα και συμμαθητές τους.   
Ο ρόλος των ομάδων διαμεσολάβησης συνομηλίκων είναι σε αυτή την περίπτωση να 
παρεμβαίνει όποτε στην ομάδα-τάξη θα ξεσπάσει σύγκρουση μεταξύ συμμαθητών ή μεταξύ 
άλλων μαθητών του σχολείου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σύγκρουση. Η ομάδα 
διαμεσολάβησης συνομηλίκων είναι μια ομάδα παρέμβασης, η οποία επιλέγεται για να μπορεί 
να παρέμβει άμεσα και μάλιστα να έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει τις συγκρούσεις να 
κλιμακωθούν. Οι μαθητές που συμμετέχουν στις δράσεις διαμεσολάβησης παρεμβαίνουν στην 
ομάδα των μαθητών της τάξης στην οποία ανήκουν, καθώς είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα 
τους συμμαθητές τους, αλλά και μεταξύ συμμαθητών τους και άλλων μαθητών του σχολείου. Η 
παρέμβαση πραγματοποιείται σε έναν συγκεκριμένο χώρο προεπιλεγμένο από το σχολείο για 
την διαμεσολάβηση. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Απαιτούμενοι πόροι: 

Ανθρώπινοι πόροι (εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου, μαθητές 
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου, συνεργάτες)   
Υλικοί πόροι (χώρος εργασίας, εξοπλισμός και αναλώσιμα)   
Πνευματικοί πόροι (σχετικές πληροφορίες για τη λήψη ορθών αποφάσεων)  
Χρονικοί πόροι (διαθέσιμος χρόνος για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου).  
Οικονομικοί πόροι (οργανωτικά κονδύλια και πόροι προσέλκυσης)  
 

Διάρκεια:  

 
Το έργο ξεκίνησε το 2015 και διήρκησε μέχρι το 2019, οπότε και σταμάτησε λόγω της 
πανδημίας. 

Επικύρωση: 

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι μαθητές που έχουν αποκτήσει δεξιότητες διαμεσολάβησης 
σε συγκρούσεις μπορούν να συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή 
του. Επιπλέον, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μπορούν 
επίσης να γίνουν εκπαιδευτές - μέντορες για άλλους μαθητές σε παρόμοιες μελλοντικές 
δράσεις.  
Αντίκτυπος:  

  
Βασικός αντίκτυπος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών 
σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις.  
Η διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων στο σχολικό περιβάλλον σημαίνει ότι το σχολείο θα 
επωφεληθεί από ένα πρόσθετο πλεονέκτημα προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο κατάλληλη 
ατμόσφαιρα για την διδασκαλία και την εκπαιδευτική διαδικασία.  
  
Οι σημαντικότερες αλλαγές θα παρατηρηθούν: στην πρόληψη των συγκρουσιακών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού και της παρενόχλησης- στη διαχείριση 
των συγκρούσεων- στην εξάλειψη των υφιστάμενων συγκρούσεων και στην υπέρβαση των 
εμποδίων που δημιουργούνται για τους μαθητές λόγω των συγκρούσεων.  
 
Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 

Η ομάδα διαμεσολάβησης συνομηλίκων διαφέρει από άλλους τύπους ομάδων 
διαμεσολάβησης σε συγκρούσεις, καθώς οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές και παρεμβαίνουν 
σε συγκρούσεις που δημιουργούνται από τους συνομηλίκους τους. Η ιδέα του σχεδίου μπορεί 
να αναπαραχθεί και να εφαρμοστεί εύκολα και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Οι 
απαιτούμενοι πόροι δεν είναι τόσο μεγάλοι, δεδομένου ότι το έργο βασίζεται σε εθελοντική 
δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, ο θετικός αντίκτυπος του έργου φαίνεται στην καθημερινή 
σχολική δραστηριότητα και στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον.   
 

 
  
 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  Κέντρο Διεθνοτικού Διαλόγου και Ανεκτικότητας AMALIPE 

Χώρα: Βουλγαρία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Εκπαιδευτικό τμήμα 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  edu@amalipe.com; amalipe.edu@gmail.com  

Ιστοσελίδα:  http://www.amalipe.com   

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  
"Κάθε μαθητής μπορεί να είναι νικητής" 

Τύπος:  
Εθνικό πρόγραμμα μακράς διάρκειας  

Ημερομηνία:  
Η δραστηριότητα ξεκίνησε το 2015.   

Στόχος της δραστηριότητας: 
Η αποτροπή της πρόωρης σχολικής διαρροής, κυρίως των μαθητών Ρομά  

Κοινό (επωφελούμενοι): 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, δασκάλους και διευθυντές σχολείων ώστε να βοηθήσουν 
τους μαθητές να βρουν σε τι είναι καλοί και πώς να γίνουν καλύτεροι στους τομείς που τους 
ενδιαφέρουν, καθώς και να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Η 
πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Trust for Social Achievement Foundations.   

Σύντομη εισαγωγή:  
Οι δραστηριότητες του έργου επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού απουσιών, 
των χαμηλών βαθμών στο σχολείο, της χαμηλής συμμετοχής των γονέων στη σχολική ζωή και της 
γενικότερης διαχείρισης του σχολείου. Το έργο προβλέπει επίσης δραστηριότητες για την ανάπτυξη 
ενός βιώσιμου κοινωνικού περιβάλλοντος και για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ώστε να 
υποστηριχθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και η ένταξη των μαθητών Ρομά σε αυτή. Δημιουργήθηκε 
νέο εκπαιδευτικό υλικό στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εγχειρίδια για τη βελτίωση 
του έργου των συλλόγων γονέων και των σχολικών συμβουλίων.  Οι δραστηριότητες αυτές 
πραγματοποιήθηκαν από το 2015 ως το 2017.  

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
Το έργο ξεκίνησε από τη βόρεια και κεντρική Βουλγαρία και εξαπλώθηκε και στην υπόλοιπη χώρα.    

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
Το πρόγραμμα ενισχύει τα ακόλουθα σημεία: 

mailto:amalipe.edu@gmail.com
mailto:amalipe.edu@gmail.com
http://www.amalipe.com/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 

- Οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, εκστρατεία 
για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης σε συλλόγους νέων. 

- Εκπαίδευση των γονέων και των συλλόγων γονέων, κατάρτιση για τους επικεφαλής των 
συλλόγων, Δράσεις με μέντορες "οι γονείς εκπαιδεύουν τους γονείς".   

- Κατάρτιση των δασκάλων – ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, χρήση του μοντέλου 
"Μάθηση μέσω της ανταλλαγής εμπειριών", διοργάνωση συνεδρίων στους δήμους, 
διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων για την διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον- 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο μάθημα επιλογής "Εθνοτική λαογραφία - λαογραφία των 
Ρομά", διεξαγωγή εθνικού συνεδρίου.  

- Θεσμικές αλλαγές και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών Ρομά μέσω 
της συμμετοχής των σχολείων σε σεμινάρια και επιμορφώσεις.    

Απαιτούμενοι πόροι: 
Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ σχολείων, μαθητών, γονέων και εταίρων προκειμένου να 
υλοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τη 
μεθοδολογική προσέγγιση προκειμένου να υλοποιηθεί με επιτυχία. 

Διάρκεια: 
Πρόκειται για διετές πρόγραμμα (2015-2017). Η δεύτερη φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε από 
τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Επικύρωση: 
Περίπου 1500 μαθητές συμμετείχαν στα μαθητικά συμβούλια των σχολείων και 1400 γονείς 
συμμετείχαν στους συλλόγους γονέων, καθώς και 2500 εκπαιδευτικοί σε σεμινάρια, εκπαιδεύσεις 
και άλλες σχετικές δράσεις. Όλες οι ομάδες-στόχοι ανέπτυξαν σχετικές δεξιότητες και είναι σε θέση 
να επιλύουν συγκρούσεις και προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον.  

Αντίκτυπος:  
Το πρόγραμμα είχε συνολικά θετικό αντίκτυπο και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μαθητών Ρομά και 
των γονέων τους. Ενίσχυσε επίσης τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών τους. Το 
έργο συνέβαλε σε θεσμικές αλλαγές και στην βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για τους 
μαθητές Ρομά.   

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
Η πρώτη φάση του έργου ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, γι' αυτό και το έργο συνεχίστηκε. Συνολικά 
200 σχολεία από ολόκληρη την χώρα συμμετείχαν στις δραστηριότητες. Για συνέχιση της υλοποίησης 
ή και εφαρμογή σε άλλα πλαίσια, θα μπορούσαν να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για τη βιωσιμότητας αυτού του μοντέλου.  

 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα: Γυμνάσιο ‘Pencho P. Slaveykov’ 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Χώρα: Βουλγαρία  

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Σχολικός Ψυχολόγος  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sofia_1sou@abv.bg 

Ιστοσελίδα: http://1sousofia.org  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  
Εκστρατεία του μαθητικού συμβουλίου 'Γίνε σχολικός διαμεσολαβητής' 

Τύπος:  
Πρακτική  

Ημερομηνία:  
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020 

Στόχος της δραστηριότητας: 
Η εκστρατεία "Γίνε σχολικός διαμεσολαβητής" είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία που 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο "διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων" και αποσκοπεί στη 

δημιουργία ενός χώρου στο σχολείο όπου οι μαθητές μπορούν να επιλύουν γρήγορα και 

αποτελεσματικά τις συγκρούσεις με τη βοήθεια των συνομηλίκων τους. Η ιδέα της εκστρατείας 

προέρχεται από μια έρευνα σε σχολείο, η οποία δείχνει ότι η αύξηση των διαπροσωπικών 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών οδηγούν στην βία και η τιμωρία είναι μια παλιά και μη 

λειτουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας. Χρειάζονται νέες μέθοδοι 

αντιμετώπισης οι οποίες ενθαρρύνουν την επίλυση των συγκρούσεων με εποικοδομητικό 

τρόπο και σεβασμό και οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές την προσωπική 

ικανοποίηση ότι επιλύσαν οι ίδιοι το πρόβλημα. Μια τέτοια μέθοδος είναι η διαμεσολάβηση, 

όπου οι μαθητές επιλύουν οικειοθελώς οι ίδιοι τις συγκρούσεις και μαθαίνουν να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμπεριφορά και τις επιλογές τους. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 
Η εκστρατεία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και αποτελεί μέρος της πρόληψης της 

σχολικής βίας στο Γυμνάσιο "Pencho P. Slaveykov". Οι άμεσοι συμμετέχοντες είναι 10 μαθητές 

από το μαθητικό συμβούλιο ως εκπαιδευτές, 15 μαθητές από τις μεγαλύτερες τάξεις ως 

διαμεσολαβητές και ο σχολικός ψυχολόγος ως συντονιστής-εκπαιδευτής. Επίσης, αρκετοί 

εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά ως εθελοντές. Το έργο των σχολικών διαμεσολαβητών 

συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.   

http://1sousofia.org/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Σύντομη εισαγωγή:  
Το Μαθητικό Συμβούλιο του σχολείου διοργάνωσε την εκστρατεία ως μέρος της πρόληψης της 

βίας μεταξύ των μαθητών και στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης της 

επιθετικότητας στο σχολείο μέσω της ενεργού συμμετοχής των μαθητών ως εθελοντών - 

διαμεσολαβητών και διαπραγματευτών σε καταστάσεις διαπροσωπικών συγκρούσεων. Ο 

τελικός στόχος της εκστρατείας είναι να δημιουργηθεί χώρος για άμεσο και αποτελεσματικό 

τρόπο αντιμετώπισης των συγκρούσεων και μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί το κλίμα μεταξύ 

των μαθητών του Γυμνασίου. Ο ρόλος των εθελοντών είναι οι μαθητές που βρίσκονται σε 

κίνδυνο να λάβουν βοήθεια και θα βρουν τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς βία. Η 

ιδέα της εκστρατείας προέρχεται από μια έρευνα σε ένα σχολείο, η οποία δείχνει ότι η αύξηση 

των διαπροσωπικών συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών οδηγεί στη βία και ότι η τιμωρία είναι 

πλέον μια μη λειτουργική μέθοδος αντιμετώπισης της επιθετικότητας. Χρειάζονται σύγχρονοι 

και λειτουργικοί τρόποι, οι οποίοι ενθαρρύνουν την εποικοδομητική επίλυση των διαφωνιών 

και συμβάλουν στην ψυχική υγεία των μαθητών και την προσωπική ικανοποίηση ότι βρήκαν 

οι ίδιοι τη λύση στο πρόβλημα.  Μια τέτοια μέθοδος είναι η διαμεσολάβηση, όπου οι μαθητές 

επιλύουν οικειοθελώς οι ίδιοι τις συγκρούσεις και μαθαίνουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη 

για τη συμπεριφορά και τις επιλογές τους. 

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
Σόφια, Γυμνάσιο ‘Pencho P. Slaveykov’ 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι: "εκπαίδευση από συνομηλίκους". 

Απαιτούμενοι πόροι: 
Ανθρώπινοι πόροι: Εκπαιδευτικοί και μαθητές που υπηρετούν εθελοντικά ως διαμεσολαβητές. 

Απαιτούμενα υλικά: προστατευμένος χώρος στο σχολικό κτίριο όπου θα διεξαχθεί η 

διαμεσολάβηση και είδη γραφείου. 

Το σχολείο ως θεσμός πρέπει να παρέχει κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή της σχολικής 

διαμεσολάβησης.   

Δεν υπάρχουν επίσης ζητήματα σχετικά με το φύλο κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας. 

Διάρκεια: 
Η εκστρατεία διεξήχθη από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2020. Το έργο των σχολικών 

διαμεσολαβητών ως εθελοντών στο σχολείο είναι μακροπρόθεσμο. 

Επικύρωση: 
Η ανατροφοδότηση έδειξε υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων στην εκστρατεία. 

Αντίκτυπος:  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 

Καταγράφηκε ο ακόλουθος θετικός αντίκτυπος της εκστρατείας:  

- Δημιουργήθηκε χώρος στο σχολείο για έναν ειρηνικό και αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης 

διαφωνιών και συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών. 

- Η σχολική βία μειώθηκε. 

- Μειώθηκαν οι αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο λόγω της βελτίωσης του κλίματος 

μεταξύ των μαθητών. 

- Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για εθελοντική εργασία και εξωσχολικές 

δραστηριότητες. 

- Οι μαθητές που συμμετείχαν μπορούν να επιλύουν ειρηνικά τις διαφορές τους και να 

αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για τη συμπεριφορά και τις επιλογές τους. 

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
Κληρονομιά του συγκεκριμένου έργου μπορεί να θεωρηθεί η δημιουργία ενός ειδικού χώρου 

στο σχολείο για ειρηνικό τρόπο επίλυσης διαφωνιών και συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 

μέσω της μεθόδου "εκπαίδευση από συνομηλίκους" και η ετήσια εκπαίδευση δύο 

εκπροσώπων από κάθε τάξη, οι οποίοι θα βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να επιλύουν τις 

διαπροσωπικές συγκρούσεις στην τάξη. 

Εκστρατείες όπως το "Γίνε σχολικός διαμεσολαβητής" προλαμβάνουν με επιτυχία τη βία 

μεταξύ των μαθητών στο σχολείο και μπορούν να επιτύχουν την επιθυμητή αλλαγή στον τρόπο 

αντιμετώπισης της επιθετικότητας με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών ως εθελοντών-

διαμεσολαβητών σε καταστάσεις διαπροσωπικών συγκρούσεων. Η δημιουργία ειδικού χώρου 

για γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των συγκρούσεων βελτιώνει το 

γενικότερο κλίμα στο σχολικό περιβάλλον. 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα: 122o Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο "Nikolay Liliev", Σόφια 

Χώρα: Βουλγαρία  

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Σχολικός Ψυχολόγος στο 122ο  Πρότυπο Δημοτικό 

Σχολείο "Nikolay Liliev" 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  122ou@122ou.com 

Ιστοσελίδα: https://122ou.com/  

mailto:122ou@122ou.com
https://122ou.com/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  
Πρακτική για την αντιμετώπιση και αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς από τους 

μαθητές στο σχολικό περιβάλλον.  

Τύπος:  
Πρωτόκολλο/ εγχειρίδιο δραστηριοτήτων όταν οι μαθητές παραβιάζουν τους κανόνες και 

έχουν διαπράξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.  

Ημερομηνία:  
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διεξάγεται από το σχολικό έτος 2018/2019. 

Στόχος της δραστηριότητας: 
Υποστήριξη των μαθητών με προβληματική συμπεριφορά στην τάξη. 

Κοινό (επωφελούμενοι): μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείου 
Γραφείο ψυχολογικής συμβουλευτικής στο δήμο Lozenets - ειδικοί επιστήμονες (παιδαγωγοί, 

σύμβουλοι) - Τοπική Επιτροπή για την καταπολέμηση αντικοινωνικής συμπεριφοράς 

ανηλίκων - Επιθεωρητής Παιδαγωγικής (CPR)- Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσιών - Τμήμα 

Παιδικής Προστασίας. 

Σύντομη εισαγωγή:  
Η πρακτική μπορεί να αναλυθεί στα ακόλουθα βήματα: 

- Ο δάσκαλος της τάξης συνομιλεί με τον μαθητή. Η εκτύπωση/ οπτικοποίηση των 
κανόνων της τάξης, οι οποίοι κοινοποιούνται στους μαθητές στην αρχή κάθε 
σχολικού έτους, αποτελούν σημαντικό εργαλείο σε αυτές τις συζητήσεις. 

- Ο δάσκαλος της τάξης συζητά με τον γονέα που ενημερώνεται για τη συμπεριφορά 
του παιδιού του και μαζί συναποφασίζουν για το ποιες δραστηριότητες είναι 
κατάλληλες για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του μαθητή στο σχολείο. 

- Παροχή υποστήριξης στον δάσκαλο της τάξης (εφόσον ζητήσει) από τον διευθυντή, 
άλλους δασκάλους και τον σχολικό ψυχολόγο. Στις συζητήσεις με τους μαθητές 
συμμετέχουν και οι γονείς, εάν είναι απαραίτητο. Έμφαση σε αυτές τις 
δραστηριότητες δίνεται στην καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων με τους 
μαθητές και στην κατανόηση των λόγων της παραβατικής τους συμπεριφοράς. Είναι 
σημαντικό τόσο οι γονείς όσο και το σχολείο να έχουν την ίδια αντίληψη για τον 
μαθητή. Η κατανόηση επίσης της άποψης του μαθητή είναι σημαντική για την όλη 
διαδικασία.   

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
Βουλγαρία, Σόφια, 122ο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο "Nikolay Liliev" 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
- Σε ορισμένες περιπτώσεις ο σχολικός ψυχολόγος προβαίνει σε ατομική 

συμβουλευτική με τους γονείς και συζητούν τους λόγους σχετικά με την παραβατική 
συμπεριφορά του μαθητή. Έτσι, καθορίζουν μαζί τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιεί ο ψυχολόγος (παρατήρηση της συμπεριφοράς του μαθητή κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων και των διαλειμμάτων- δίνει ανατροφοδότηση σε έναν 
γονέα- συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς- ατομικές συναντήσεις με τον μαθητή). Η 
διάρκεια της περιόδου για τις ατομικές συναντήσεις εξαρτάται από την πρόοδο του 
μαθητή σχετικά με την συμπεριφορά του. Κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου των 
παρεμβάσεων, ο ψυχολόγος χρειάζεται συχνά να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής 
μεταξύ του σχολείου, της οικογένειας και των κοινωνικών υπηρεσιών, με σκοπό να 
βοηθήσει κυρίως την οικογένεια. 

- Όταν η οικογένεια ή ο μαθητής χρειάζονται συμβουλές για διάφορα προβλήματα 
εκτός σχολείου, η οικογένεια απευθύνεται στο γραφείο ψυχολογικών συμβουλών 
του δήμου "Lozenets" και σε άλλους κατάλληλους ειδικούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
το σχολείο ενεργεί ως διαμεσολαβητής. 

- Για πιο σοβαρά προβλήματα (αποκλίνουσα συμπεριφορά, μαθητής σε κίνδυνο) το 
σχολείο ζητά υποστήριξη από την Τοπική Επιτροπή για την Καταπολέμηση των 
Αντικοινωνικών Εκδηλώσεων των Ανηλίκων και την Κοινωνική Υπηρεσία - Τμήμα 
Παιδικής Προστασίας. 

Απαιτούμενοι πόροι: 
Εκπαίδευση των συμμετεχόντων από το σχολείο στις βασικές μεθόδους διαμεσολάβησης. 

Η συμμετοχή ειδικών επιστημόνων στις δράσεις με το σχολείο και την κοινότητα.    

Διάρκεια: 
Η διάρκεια της παρέμβασης είναι συγκεκριμένη και ανάλογη με την περίπτωση για την οποία 

εφαρμόζεται. 

Επικύρωση: 
Τα θετικά αποτελέσματα εφαρμογής της συγκεκριμένης πρακτικής είναι η θετική αλλαγή στη 

συμπεριφορά των μαθητών, η οποία οδηγεί στη βελτίωση του κλίματος στην τάξη. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μείωση του άγχους των γονέων, καθώς και βελτίωση των 

σχολικών επιδόσεων των μαθητών.  

Αντίκτυπος:  
Στις περισσότερες περιπτώσεις που εφαρμόστηκε η συγκεκριμένη πρακτική είχε θετικό 

αντίκτυπο.  Η αποτελεσματικότητα της πρακτικής έγκειται στην ατομική και προσαρμοσμένη 

προσέγγιση σε κάθε μαθητή και οικογένεια. Όταν δημιουργείται μια στενή σχέση με την 

οικογένεια, η αποτελεσματικότητα είναι συνήθως μεγαλύτερη. 

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 

 

Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σχολικό περιβάλλον όπου οι 

μαθητές εμφανίζουν συχνά παραβατική συμπεριφορά. 

Χρειάζονται βέβαια κάποιοι ειδικοί επιστήμονες και άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι 

διαθέσιμοι πόροι στο σχολείο ή στην κοινότητα. Η πρακτική είναι κατάλληλη κυρίως σε 

επίπεδο δημοτικού σχολείου, αλλά και γυμνασίου ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών.  

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρακτικής θέτει τις ανάγκες των μαθητών στο επίκεντρο. 

Όταν οι οικογένειες, η τοπική κοινωνία και τα σχολεία συνεργάζονται, οι μαθητές έχουν 

καλύτερες σχολικές επιδόσεις και αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, οι οποίες 

είναι χρήσιμες για την ανάπτυξή τους προσωπικά αλλά και για την κοινότητα.  
 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα: 44o Γυμνάσιο "Neofit Bozveli", Σόφια 

Χώρα: Βουλγαρία  

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Σχολικός Ψυχολόγος  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: g.stamova@44sou.eu 

Ιστοσελίδα:  - 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  
Υποστήριξη των μαθητών που κινδυνεύουν με πρόωρη σχολική εγκατάλειψη (για μαθητές 

της 5ης και 8ης τάξης) 

Τύπος:  
Πρακτική  

Ημερομηνία:  
Εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019/2020 και 2020/2021 και 

καταγράφεται στο ημερολόγιο εργασίας του σχολικού διαμεσολαβητή. 

Στόχος της δραστηριότητας: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Σκοπός του ημερολογίου του διαμεσολαβητή είναι να καταγράφει γεγονότα όπως 

συναντήσεις γονέων και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών. Στο ημερολόγιο 

γράφονται τα ονόματα των μαθητών που κινδυνεύουν με πρόωρη σχολική εγκατάλειψη (όχι 

μόνο από την 5η και την 8η τάξη). 

Κοινό (επωφελούμενοι): 
Μαθητές της 5ης και 8ης τάξης (και όχι μόνο) που κινδυνεύουν με πρόωρη σχολική 

εγκατάλειψη, καθώς και οι γονείς τους. 

Συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι εκπαιδευτικοί των τάξεων που ανήκουν οι ευάλωτοι 

μαθητές.  

Σύντομη εισαγωγή:  
 

Αφορμή για την συγκεκριμένη πρακτική στάθηκε το γεγονός αρκετοί μαθητές της 5ης και της 

8ης τάξης να έχουν αδικαιολόγητες απουσίες με αποτέλεσμα να χάνουν μαθήματα, ενώ και οι 

γονείς τους δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν.  

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των δασκάλων των τάξεων που 

ανήκαν και ανήκουν οι συγκεκριμένοι μαθητές. Οι περισσότεροι μαθητές της 8ης τάξης είναι 

νεοεισερχόμενοι στο σχολείο και πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ των δασκάλων και 

του σχολικού διαμεσολαβητή, ώστε να εντοπιστούν οι μαθητές που κινδυνεύουν με πρόωρη 

σχολική εγκατάλειψη.  

 

Περίοδος: Σχολικά έτη - 2019/2020 και 2020/2021 
 

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
Σόφια  

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
Ανάλυση των περιπτώσεων μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο στην 5η 

και 8η τάξη. 

Συναντήσεις γονέων, πρόσθετη υποστήριξη και διαβουλεύσεις/ συναντήσεις. 

Απαιτούμενοι πόροι: 
Υλικά: Αίθουσα συναντήσεων  
Ανθρώπινοι πόροι: Εκπαιδευτικός-διαμεσολαβητής για το συντονισμό της δραστηριότητας. 

Διάρκεια: 
Δύο σχολικά έτη.  

Επικύρωση: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 

Θετική ανατροφοδότηση από τους γονείς.  

Αντίκτυπος:  
Θετικός.  

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
Η πρακτική μπορεί να αναπαραχθεί σε σχολεία με μαθητές που κινδυνεύουν να 

εγκαταλείψουν την 5η και την 8η τάξη. Ορισμένοι από τους μαθητές αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην προσαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οπότε είναι απαραίτητη η 

υποστήριξη σε αυτούς και στους γονείς τους.  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας /Συγγραφέας /Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:   Το Εθνικό Λύκειο στον τομέα των Οικονομικών και Επιχειρήσεων στη Σόφια 

Χώρα: Bουλγαρία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Maya Gesheva - διευθύντρια; Angel Angelov - 

ψυχολόγος 

Ηλεκτρονική διέυθυνση: gesheva.m@nfsg-sofia.org; angelov.a@nfsg-sofia.org 

Ιστοσελίδα: https://www.nfsg-sofia.net/  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Η τρέχουσα δραστηριότητα είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται όταν προκύπτει ένα 

σχολικό πρόβλημα, όπως η αποβολή από τα μαθήματα για αντικοινωνική συμπεριφορά. Σε ένα 

ψυχοκοινωνικό σχέδιο μπορεί να περιγραφεί ως η διακοπή της σύνδεσης μεταξύ δασκάλου 

και μαθητή. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται μια τρίτη πλευρά μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού 

για να καλύψει το κενό στην επικοινωνία μεταξύ τους και να τους δώσει κοινωνική υποστήριξη. 

Πραγματοποιείται αμέσως όταν συμβαίνει ή λίγο αργότερα. Η τρίτη πλευρά στην περίπτωση 

αυτή συναντιέται με τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος και προσπαθεί να ακούσει και τις δύο απόψεις. Η αποτελεσματικότητα μιας 

τέτοιας πρακτικής παρατηρείται από τις επόμενες συναντήσεις, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 

κατάσταση. 

Tίτλος δραστηριότητας: 

mailto:gesheva.m@nfsg-sofia.org
mailto:angelov.a@nfsg-sofia.org
https://www.nfsg-sofia.net/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Η λειτουργία της διαμεσολάβησης όταν ένας μαθητής έχει αναγκαστεί να αποχωρήσει από το 

μάθημα λόγω κακής συμπεριφοράς  

Τύπος δραστηριότητας: 

Πρακτική 

Ημερομηνία:  

2017 -2021 

Στόχος δραστηριότητας:  

Να καταστήσει δημοφιλή τη σχολική πρακτική  για τους στόχους του προγράμματος 

"Εκπαιδευτική διαμεσολάβηση".  

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Διευθυντές, δάσκαλοι, παιδαγωγικοί σύμβουλοι, σχολικός ψυχολόγος 

Σύντομη εισαγωγή:  

Το να αναγκάζεται ένας μαθητής να εγκαταλείψει ένα σχολικό μάθημα αποτελεί σοβαρό 
πρόβλημα και επηρεάζει όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία - 
εκπαιδευτικούς, μαθητές, ψυχολόγους, παιδαγωγικούς συμβούλους, διευθυντές σχολείων και 
γονείς. Οι λόγοι είναι διαφορετικοί σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά όλες οι καταστάσεις είναι 
δύσκολες να αντιμετωπιστούν από έναν εκπαιδευτικό. Στις περισσότερες από αυτές τις 
καταστάσεις ο μαθητής καλείται να μιλήσει με τον σχολικό ψυχολόγο ή τον παιδαγωγικό 
σύμβουλο, αλλά η ανάλυση δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων είναι 
χαμηλή, επειδή δεν υπάρχει προθυμία του μαθητή για μια τέτοια διαβούλευση. Καταγράφεται 
ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο μαθητής επέδειξε αμυντική συμπεριφορά, αρνήθηκε τις ευθύνες 
του και κατηγόρησε τον εκπαιδευτικό. 
Ως μια προσπάθεια εξεύρεσης πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την επίλυση του 
προβλήματος, χρησιμοποιούνται στοιχεία διαμεσολάβησης κατά την περίοδο 2017 - 2021. Για 
το λόγο αυτό απαιτείται μια τρίτη πλευρά ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό για να 
καλύψει το κενό στη μεταξύ τους επικοινωνία και να τους προσφέρει κοινωνική στήριξη. 
Πραγματοποιείται αμέσως όταν συμβεί ή λίγο αργότερα. Η τρίτη πλευρά στην περίπτωση αυτή 
συναντάται με τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος και προσπαθεί να ακούσει και τις δύο απόψεις.  

Τοποθεσία / γεωγραφική κάλυψη:  

Σόφια, περιοχή Lozenets  

Μεθοδολογική προσέγγιση:  

Μελέτη περίπτωσης 

Η πρακτική πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχολικού προγράμματος όταν 

χρειάζεται. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 

Απαιτούμενοι πόροι:  

Μπορούν να συμμετέχουν διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί, σχολικός 

ψυχολόγος/παιδαγωγικός σύμβουλος, μαθητές. 

Είναι απαραίτητο να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς του σχολείου. 

Διάρκεια:  

Τέσσερα χρόνια (2017-2021) 

Επικύρωση:  

Η δραστηριότητα έχει ελεγχθεί μέσω πρόσθετων συζητήσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
έχουν παρατηρηθεί τόσο ποσοτικοί (αριθμός απουσιών) όσο και ποιοτικοί (τρόποι 
συμπεριφοράς και μη λεκτικοί δείκτες) παράμετροι. 
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες η πρακτική θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του αριθμού 
των μαθητών που απομακρύνονται από τις τάξεις. 
Η τρέχουσα πρακτική χρησιμοποιείται για την επίλυση συγκεκριμένων σχολικών προβλημάτων 
απέναντι στα οποία οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
ευαισθητοποιημένοι. Για το λόγο αυτό, μέχρι τώρα δεν έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες που 
σχετίζονται με τη δημόσια διάδοση συγκεκριμένων ιστοριών και άλλων, επειδή θα πρέπει να 
γίνει πιο προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη πιθανές αρνητικές συνέπειες. 

Αντίκτυπος: 

Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας παρέμβασης είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών που 
απευθύνονται στον σχολικό ψυχολόγο. Ταυτόχρονα, περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν 
να συζητήσουν από πριν με τους μαθητές που βρίσκονται σε προβληματική κατάσταση αντί να 
τους στείλουν απευθείας στον ψυχολόγο. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να είναι θετικό, 
καθώς η αντίδραση δεν είναι μόνο συναισθηματική, γεγονός που δίνει την ευκαιρία να 
σχεδιαστεί μια κατάλληλη παρέμβαση.  Η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας πρακτικής 
παρατηρείται με συμπληρωματικές συναντήσεις  ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση. 

Αναπαραγωγή και / ή αναβάθμιση : 

Η τρέχουσα πρακτική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και αξιοποιηθεί ως μοντέλο για τη 

δημιουργία σχολικών πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίλυση συγκρούσεων 

σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου ιδρύματος. Είναι σημαντικό η πρακτική να 

λαμβάνεται υπόψη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη η υποστήριξη από τους διευθυντές του σχολείου, η 
έγκριση από τους εκπαιδευτικούς, τους ψυχολόγους, τον παιδαγωγικό σύμβουλο, άλλους 
ειδικούς καθώς επίσης και από τους μαθητές.    

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας /Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ίδρυμα: 22ο  Δευτεροβάθμιο Σχολείο Γλωσσών ‘G. S. Rakovski’ 

Χώρα: Βουλγαρία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Miroslava Mircheva-Bozhkova – Σχολικός ψυχολόγος 

στο ρόλο του διαμεσολαβητή 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: rakovski22sou@abv.bg 

Ιστοσελίδα:  www.22seu.bg  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες είναι η επίλυση συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα 

επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το επίπεδο της σύγκρουσης. Ορισμένες 

συγκρούσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να επιλυθούν λόγω του επιπέδου της έντασης των 

συναισθημάτων ή η σύγκρουση μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένες αξίες, πεποιθήσεις ή 

προσδοκίες. Οι διαφορές στις προσδοκίες και τις ανάγκες μπορεί επίσης να βρίσκονται στη 

ρίζα μιας κατάστασης συγκρούσεων. 

Τίτλος δραστηριότητας: 

Υποστήριξη μέσω σύμπραξης 

Τύπος δραστηριότητας: 

Μελέτη περίπτωσης, που συνδέεται με την επίλυση συγκρούσεων. 

Ημερομηνία:  

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019/2020. 

Στόχος δραστηριότητας:  

Η ρύθμιση του ρόλου του διαμεσολαβητή στην επίλυση συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα 

επικοινωνίας στο σχολείο. 

Κοινό (επωφελούμενοι): Μαθητές – γονείς  - δάσκαλοι  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι μαθητές από την 1η έως την 4η τάξη και οι γονείς τους. 

Σύντομη εισαγωγή:   

Η σύγκρουση ξεκίνησε με μια διαφωνία μεταξύ αγοριών, στη συνέχεια μετατράπηκε σε 

διαπροσωπική σύγκρουση και μετά το σχολείο οι μαθητές πήγαν στο σπίτι τους και 

διηγήθηκαν το περιστατικό στους γονείς τους. Οι γονείς επικοινώνησαν με τον καθηγητή της 

τάξης για πληροφορίες. Εν τω μεταξύ στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης οι γονείς 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

άρχισαν να διαπληκτίζονται. Ο καθένας υπερασπιζόταν το παιδί του. Η σύγκρουση ξεκίνησε 

και άρχισαν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον.  

Ο σχολικός ψυχολόγος οργάνωσε μια συνάντηση μεταξύ των μαθητών, των γονέων τους και 

του καθηγητή της τάξης. Στην αρχή, οι μαθητές ένιωσαν άγχος, ακόμη και φόβο. Αφού 

εξοικειώθηκαν με το σκοπό της συνάντησης, που περιλάμβανε την ισότητα και την 

προσπάθεια να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους, τα αγόρια άρχισαν να αισθάνονται χαλαρά. 

Το κύριο πρόβλημα ήταν ότι όλοι ήταν υπερβολικά συναισθηματικοί. Το αν ακούει ο ένας την 

άποψη του άλλου είχε ένα αποτέλεσμα. Οι πλευρές της σύγκρουσης συνειδητοποίησαν ότι 

χωρίς τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή δύσκολα θα μπορούσαν να χειριστούν την κατάσταση 

αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο για κάθε πλευρά.  

Η συνάντηση χωρίστηκε σε δύο μέρη. 

I: Ομαδική συνάντηση, μαζί με τους γονείς και τον καθηγητή της τάξης - 2 ώρες. 

Ομαδική συνάντηση με τους μαθητές και τον καθηγητή της τάξης - 30 λεπτά. 

II: Ατομικές συναντήσεις με τους μαθητές - 30 λεπτά η καθεμία.  

Τοποθεσία/geographical coverage: 

Σόφια, 22ο Δευτεροβάθμιο Σχολείο Γλωσσών ‘G. S. Rakovski’ 

Μεθοδολογική προσέγγιση:  

Για την αντιμετώπιση του αρχικού ζητήματος χρησιμοποιήθηκαν: 

- Συζήτηση σχόλια, συλλογή στοιχείων 

- Υποστήριξη, κατανόηση, ενσυναίσθηση, περιστασιακή ενθάρρυνση , εμπιστοσύνη 

- Εφαρμόζεται ακόμη η μετασχηματιστική διαμεσολάβηση και μια αρχική διαμεσολάβηση με 

βοηθητικό χαρακτήρα.  

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας που πραγματοποιείται από τη διαμεσολάβηση οδηγεί σε 

κατηγορηματικά, επιτυχή αποτελέσματα. Η κύρια δυσκολία για τον ψυχολόγο δεν είναι η ίδια 

η διαμεσολάβηση ως διαδικασία επίλυσης των δύο τύπων συγκρούσεων, αλλά ο συνεχής 

ρόλος του ψυχολόγου σε μελλοντικές ατομικές συναντήσεις με τους μαθητές, ο οποίος είναι 

ένα άλλο είδος ρόλου με διαφορετική έμφαση, μεθόδους και κανόνες εργασίας. 

Απαιτούμενοι πόροι:  

Καταρτισμένες προσωπικότητες (ψυχολόγος, παιδαγωγικός σύμβουλος), προετοιμασμένοι να 

εργαστούν στο σχολείο και κινητοποιημένοι για την επίλυση συγκρούσεων. 

Καλές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες για την πρόσληψη εξειδικευμένων και 

κινητοποιημένων ατόμων γαι να εργαστούν σε ένα σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. 

Δεν παρατηρούνται προκλήσεις για τα διάφορα φύλα κατά την αναπαραγωγή της 
δραστηριότητας. Σημαντικά είναι τα προσόντα και η εμπειρία. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

Διάρκεια:   

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ μαθητών, γονέων και καθηγητών με επικεφαλής τον 

διαμεσολαβητή εντός 2 ημερών. Σε συγκρούσεις αυτού του είδους είναι σημαντική η συνεχής 

εργασία σε όλα τα επίπεδα. Στην περίπτωση αυτή συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Μετά από αυτή τη διαδικασία η σύγκρουση τελείωσε και  επιλύθηκε πλήρως. 

Επικύρωση:  

Ο χρόνος για τη διαβεβαίωση των πλευρών σχετικά με τη σημασία της διαδικασίας αυτής και 

την επίτευξη αποτελεσματικότητας χωρίς να πάρουν θέση είναι μεγαλύτερος από τη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης. Το κύριο πρόβλημα εδώ είναι η ρύθμιση του ρόλου του 

διαμεσολαβητή για τις πλευρές της σύγκρουσης και η αλλαγή των προσδοκιών. Ο ψυχολόγος 

χρειάζεται περισσότερο χρόνο για τον κανόνα, τη δομή και το ρόλο της διαμεσολάβησης. Σε 

όλες τις περιπτώσεις της δραστηριότητας αφού ο ψυχολόγος αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, 

συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του ως σχολικός ψυχολόγος.  

Η παρακίνηση των συμμετεχόντων και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, καθώς και η καλή 

οργάνωση για αποτελεσματική επικοινωνία και περαιτέρω σχόλια οδηγούν σε θετικά 

αποτελέσματα. 

Αντίκτυπος: 

Οι δύο πλευρές της διένεξης συνειδητοποίησαν ότι χωρίς τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή 

δύσκολα θα μπορούσαν να χειριστούν την κατάσταση αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο για 

κάθε πλευρά. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας που πραγματοποιείται από τη διαμεσολάβηση 

οδηγεί σε κατηγορηματικά επιτυχή αποτελέσματα εμφανώς για κάθε συμμετέχοντα.    

Αναπαραγωγή και/ή αναβάθμιση: 

Για την ευρύτερη επέκταση της δραστηριότητας απαιτείται σε πιο ευρύ φάσμα 

χρηματοδότηση και προσωπικό. Η παρακίνηση των συμμετεχόντων και η οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης, καθώς και η καλή οργάνωση για αποτελεσματική επικοινωνία και 

εποικοδομητικά αποτελέσματα οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα. 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας /Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  59ο  Ενιαίο Σχολείο ‘Vasil Levski’ 

Χώρα: Βουλγαρία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος:  Mariyana Bozhkova - διευθύντρια 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση :  sou59@mail.bg 

Ιστοσελίδα: 59sou.org  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας: 

Μαζί στο δρόμο της επιτυχίας  

Τύπος: 

Συνεργατική πρακτική για το καλό των παιδιών  

Ημερομηνία:  

Οι δραστηριότητες της εκπαιδευτικής ένταξης πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους 2019/2020.  

Στόχος δραστηριότητας:  

Οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση αποσκοπούν στην 

οικοδόμηση δεσμών μεταξύ του σχολείου ως θεσμού, της κοινότητας των γονέων και όλων των 

άλλων θεσμών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την ανατροφή των νέων στη Βουλγαρία. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Συμμετέχουν το 

σχολείο, η κοινότητα των γονέων, το Ίδρυμα "Konkordiya" - Βουλγαρία, οι περιφερειακές 

ενότητες "Serdika" και "Poduyane", η Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προστασίας 

Παιδιών.   

Σύντομη εισαγωγή:  

Το 59ο Ενιαίο Σχολείο 'Vasil Levski' βρίσκεται στη Σόφια, στη γειτονιά Malashevtsi. Είναι ένα 
σχολείο με ιστορία 128 ετών. Υπάρχουν μαθητές με διαφορετική εθνική καταγωγή και 
κοινωνική θέση. Πολλοί μαθητές προέρχονται από φτωχές οικογένειες. Υπάρχουν κάποιες 
παραγκουπόλεις στη γειτονιά και οι άνθρωποι που ζουν εκεί δεν έχουν καταγραφή 
διεύθυνσης. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ανθυγιεινές συνθήκες και κοινωνική 
αποδιοργάνωση. Ένα σοβαρό πρόβλημα για τους μαθητές που ζουν σε τέτοιες συνθήκες είναι 
η πρόωρη εγκατάλειψη από το εκπαιδευτικό σύστημα. Για αυτούς ο ρόλος του σχολικού 
διαμεσολαβητή είναι πραγματικά σημαντικός. Στο σχολείο υπάρχει κοινωνική λειτουργός που 
εργάζεται εδώ και ένα χρόνο και η οποία μαζί με τον διαμεσολαβητή συμβάλλει στη βελτίωση 
της σχέσης μεταξύ σχολείου και της κοινότητας των γονέων. Χρησιμοποιούνται διάφορες 
πρακτικές, που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους: 
- συναντήσεις και συζητήσεις με τους γονείς στα σπίτια τους, 
- εκστρατείες για τη βοήθεια των παιδιών από φτωχές οικογένειες κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του Covid 19, 

mailto:sou59@mail.bg


   
 
 
 
 

 
   
 
 

- διαμεσολάβηση μεταξύ δασκάλων και μαθητών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από 
απόσταση. 
- διατήρηση επαφής με φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την ανατροφή των νέων. 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

 Τοποθεσία/ γεωγραφική κάλυψη: 

Βουλγαρία, Σόφια , γειτονιά Malashevtsi 

Μεθοδολογική προσέγγιση:  

Πριν αρχίσει να εργάζεται ένας εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής στο σχολείο μας, συναντήσαμε 
δυσκολίες στην οικοδόμηση δεσμών μεταξύ μαθητών - εκπαιδευτικών - γονέων - ιδρυμάτων. 
Έγινε ανάλυση του προβλήματος και χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι για την 
αντιμετώπιση της αρχικής κατάστασης - συζητήσεις με τους γονείς στο χώρο τους, τακτικές 
επαφές με τα ιδρύματα, αυστηρά οργανωμένο σύστημα επαφής μεταξύ του διαμεσολαβητή 
και των εκπαιδευτικών. 
Η διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύγχρονο σχολείο. Είναι η απαραίτητη σύνδεση που ενώνει 
μαθητές - εκπαιδευτικούς - γονείς και χτίζει μια γέφυρα μεταξύ του σχολείου ως θεσμού και 
των γονέων ως μέρος της κοινότητας.  

Απαραίτητοι πόροι:  

Για την επιτυχή εφαρμογή των καλών πρακτικών της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης 
απαιτούνται οικονομικοί πόροι. Ο εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής και ο κοινωνικός λειτουργός 
πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται στο σχολείο μας και για να είναι αποτελεσματικό το έργο 
τους, το σχολείο πρέπει να υποστηρίξει τη δουλειά τους με τα απαραίτητα υλικά.  

Διάρκεια:  

Η δραστηριότητα του εκπαιδευτικού διαμεσολαβητή σχεδιάζεται κάθε χρόνο. 

Επικύρωση:  

Η δραστηριότητα έχει εγκριθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς - το σχολείο και την 
κοινότητα των γονέων. Οι εκπαιδευτικοί της τάξης βοηθήθηκαν από τον διαμεσολαβητή κατά 
τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την εύρεση μαθητών, τη διατήρηση άμεσης 
επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς (οι οποίοι έστειλαν υλικό και ο διαμεσολαβητής 
βοήθησε επισκέπτοντας τους μαθητές (οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικές συσκευές και 
διαδίκτυο) στα σπίτια τους και προσφέροντάς τους το εκπαιδευτικό υλικό. Η πρακτική αυτή 
εγκρίνεται από τους γονείς, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Εκτιμούν το έργο του διαμεσολαβητή, γίνονται πιο βοηθητικοί 
και ενδιαφέρονται να παρακινήσουν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν μαθήματα στο 
σχολείο. 

Αντίκτυπος: 

Η διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση έχει σίγουρα θετικό αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο. Μπορεί να παρατηρηθεί στη βοήθεια διαμόρφωσης 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 

του έργου των εκπαιδευτικών, της προσωπικής στάσης απέναντι σε κάθε μαθητή που έχει 
προβλήματα με τη φοίτηση στο σχολείο, και της επικοινωνίας μεταξύ του διαμεσολαβητή και 
των γονέων στα σπίτια τους.  

Αναπαραγωγή και/ή αναβάθμιση: 

Η πρακτική πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσει το έργο της με τους γονείς, διότι τα περισσότερα 

προβλήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση 

και η εκπαίδευση δεν αποτελεί προτεραιότητα γι' αυτούς. Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν σε 

σχολικές εκδηλώσεις για να γίνουν μέρος των σχολικών πρωτοβουλιών. 

Η διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντική στο σύγχρονο σχολείο. Είναι 

ιδιαίτερα απαραίτητη εκεί όπου εκπαιδεύονται μαθητές με διαφορετική εθνική προέλευση 

και χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Απέδειξε την αποτελεσματικότητά της κατά τη 

διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, όταν έπρεπε να εκπαιδευτούμε κατά τη 

διάρκεια του Covid-19. 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  149ο Γυμνάσιο  ‘Ivan Hadzhiyski’ 

Χώρα: Βουλγαρία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος :  Εκπαιδευτής (πιστοποιημένος διαμεσολαβητής) με 

αστική σύμβαση  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  manchev_c@abv.bg 

Ιστοσελίδα: www.149su.com  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας: 

Εκπαίδευση: Η ουσία της διαμεσολάβησης  

Τύπος δραστηριότητας: 

Προαιρετικά μαθήματα μέρος του σχολικού σχεδίου καινοτομίας 

Ημερομηνία:  

mailto:manchev_c@abv.bg


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ξεκίνησε στις 15.09.2020 

Στόχος δραστηριότητας:  

Η εκπαίδευση παρέχει στους μαθητές πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για το πώς να 

αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και διαφωνίες κάθε είδους. Αποτελείται από τις καλύτερες 

τεχνικές που εφαρμόζονται από κορυφαίους ειδικούς σε όλο τον κόσμο, δοκιμασμένες σε 

πολλές διαφορετικές καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων τα τελευταία 9 χρόνια και σε 

διεθνές πλαίσιο.  

Κοινό (επωφελούμενοι): 

 Οι μαθητές της 10ης τάξης του 149ου  Γυμνασίου 'Ivan Hadzhiyski'  

Σύντομη εισαγωγή: 

Για πρώτη φορά διοργανώνεται στη Βουλγαρία ετήσιο μάθημα για μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα μάθησης είναι προσαρμοσμένο για μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, με στόχο την αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, τη μείωση 

της επιθετικότητας στο σχολείο και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων των μαθητών. 

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη:  

Σόφια, συνοικία Ovcha Kupel,   149ο  Γυμνάσιο ‘Ivan Hadzhiyski’ 

Μεθοδολογική προσέγγιση:  

Το να δώσει ένα καλό παράδειγμα και ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας λόγω της 

ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών.  

Παιχνίδια ρόλων, ανταγωνιστικά παιχνίδια και ομαδικά παιχνίδια.  

Απαιτούμενοι πόροι:  

Ένας εξειδικευμένος και πιστοποιημένος εκπαιδευτικός, 

Μια καλά σχεδιασμένη αίθουσα, 

Κινητοποιημένα (ενδιαφερόμενα) μέρη. 

Διάρκεια: 

Ένα σχολικό έτος 

Επικύρωση:  

Οι δραστηριότητες έχουν αξιολογηθεί υψηλά από τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, 

οι οποίοι εξέφρασαν θετικά σχόλια.  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 

Αντίκτυπος: 

Μέχρι στιγμής μόνο θετικός αντίκτυπος έχει παρατηρηθεί.   

Αναπαραγωγή και/ή αναβάθμιση: 

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα ουδέτερο τρίτο μέρος βοηθά τα 

μέρη που διαφωνούν στην επίλυση της σύγκρουσης μέσω της χρήσης εξειδικευμένων τεχνικών 

επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Οι διαμεσολαβητές είναι επαγγελματίες με πολλές 

ικανότητες, οι οποίοι διαχειρίζονται την αλληλεπίδραση μεταξύ των μερών και χρησιμοποιούν 

διάφορες τεχνικές για να κατευθύνουν τη διαδικασία προς μια εποικοδομητική κατεύθυνση.  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας /Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης  

Ίδρυμα:   Επαγγελματικό Λύκειο Τουρισμού της Σόφιας 

Χώρα: Βουλγαρία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος:   Σχολικός ψυχολόγος και παιδαγωγικός σύμβουλος 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  thh_sofia@abv.bg 

Ιστοσελίδα:  http://www.spgt.org  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας: Μια συμφωνία για επίλυση συγκρούσεων  

Τύπος δραστηριότητας: 

Μέθοδος 

Ημερομηνία:  

Ιανουάριος 2020 

Στόχος δραστηριότητας:  

Διαχείριση συγκρούσεων και επίλυση διαφωνιών στην εκπαίδευση με βάση το νομοθετικό 
πλαίσιο της διαμεσολάβησης στη Βουλγαρία, απόκτηση δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και 
διαχείρισης συγκρούσεων και γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ειδικές λειτουργίες 
του. Με την υπογραφή της συμφωνίας οι πλευρές της σύγκρουσης πρέπει να έχουν κατά νου 
ότι η σύγκρουση δεν είναι ασήμαντη και δεν πρέπει να επιδεινώνεται.   

mailto:thh_sofia@abv.bg


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Μαθητές, καθηγητής τάξης, σχολικός ψυχολόγος, παιδαγωγικός σύμβουλος, γονείς και 

διευθυντές σχολείων. 

Σύντομη εισαγωγή:  

Οι πλευρές της σύγκρουσης προσβάλλουν και απειλούν η μία την άλλη κατά τη διάρκεια του 
διαλείμματος και στη συνέχεια η σύγκρουση επιδεινώνεται και εμπλέκονται και άλλοι 
μαθητές. Το αρνητικό συναισθηματικό κλίμα οδηγεί σε κακή πειθαρχία κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων. 
Οι συμμαθητές των μαθητών γνωστοποιούν στον καθηγητή της τάξης ότι μπορεί να εξελιχθεί 
σε σωματική επίθεση μετά το σχολείο. Για να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης των 
μαθητών ο δάσκαλος της τάξης τους στέλνει στον σχολικό ψυχολόγο και στον παιδαγωγικό 
σύμβουλο. Οι συντονιστές στο σχολείο (δάσκαλος της τάξης, σχολικός ψυχολόγος και 
παιδαγωγικός σύμβουλος) μοιράζονται την άποψη ότι η υπόθεση είναι κατάλληλη για να 
επιλυθεί μέσω των μεθόδων της διαμεσολάβησης. Οι μαθητές καλούνται να μιλήσουν στο 
σχολείο με συμφωνία που υπογράφεται από τους γονείς. Σε αυτό το στάδιο δηλώνεται ότι η 
συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία διαμεσολάβησης δεν είναι απαραίτητη. Αφού 
καθοριστεί ο σκοπός της σύγκρουσης, εκτονωθεί η συναισθηματική ένταση, βελτιωθεί η 
επικοινωνία και συζητηθούν οι στάσεις των πλευρών, βρίσκουν μόνοι τους τη λύση και 
παίρνουν απόφαση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.  

Τοποθεσία/ γεωγραφική κάλυψη: Σόφια, συνοικία Oborishte  

Μεθοδολογική προσέγγιση:  

1. Συλλογή πληροφοριών για τη σύγκρουση. 
2. Προσδιορισμός των πλευρών της σύγκρουσης. 
3. Συζήτηση για τον σκοπό της σύγκρουσης με τις πλευρές, αλλά με την εκ των προτέρων 
συμφωνία των γονέων τους. 
4. Υπογραφή συμφωνίας για την επίλυση της σύγκρουσης  .  

Απαιτούμενοι  πόροι:  

Ανθρώπινοι πόροι: σχολικός ψυχολόγος και παιδαγωγικός σύμβουλος 

Γραπτή μεθοδολογία για την εφαρμογή της μεθόδου για την οικειοθελή συμφωνία μεταξύ 

των πλευρών για την επίλυση της σύγκρουσης.  

Διάρκεια:  

Η δραστηριότητα αυτή είχε διάρκεια τριών εβδομάδων. Κάθε περίπτωση προσεγγίζεται 

ατομικά, πράγμα που σημαίνει ότι η διάρκεια μπορεί να διαφέρει μεταξύ των διαφόρων 

περιπτώσεων. 

Επικύρωση:  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 

Η δραστηριότητα εγκρίνεται από τους μαθητές και τους γονείς μέσω της συμπλήρωσης της 
δήλωσης συγκατάθεσης για την εφαρμογή της μεθόδου εθελοντικής επίλυσης της 
σύγκρουσης.  

Αντίκτυπος:  

Ο παρατηρούμενος αντίκτυπος είναι θετικός. Μετά τον καθορισμό του σκοπού της 
σύγκρουσης, την εκτόνωση της συναισθηματικής έντασης, τη βελτίωση της επικοινωνίας και 
τη συζήτηση των θέσεων των πλευρών, βρίσκουν μόνοι τους τη λύση και παίρνουν την 
απόφαση να τερματίσουν τη σύγκρουση και να καθίσουν σε διαφορετικές θέσεις στην τάξη 
(προηγουμένως καθόταν ο ένας πίσω από τον άλλον στην τάξη).  

Αναπαραγωγή και/ή αναβάθμιση: 

Η εκπαιδευτική διαμεσολάβηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη ειρήνης 
στην τάξη. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ένα εγκεκριμένο μοντέλο για τη 
διαχείριση των συγκρούσεων και την επίλυση διαφωνιών στην εκπαίδευση βασισμένο στο 
νομοθετικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης στη Βουλγαρία, στην απόκτηση δεξιοτήτων για τη 
διαπραγμάτευση και τη διαχείριση των συγκρούσεων και στην γνώση του εκπαιδευτικού 
συστήματος με τις συγκεκριμένες λειτουργίες του. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος στην 8η 
τάξη ο εκπαιδευτικός της τάξης ενημέρωσε τους μαθητές για τις δυνατότητες επίλυσης των 
συγκρούσεων μέσω της διαμεσολάβησης.  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  Η Υπηρεσία Σχολικής Διαμεσολάβησης   

Χώρα:  Βέλγιο-Βαλλονία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος:    Υπηρεσία Σχολικής Διαμεσολάβησης (ανάλογα με τη 
Γενική Διεύθυνση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [DGEO - Ομοσπονδιακό Υπουργείο Βαλλονίας-
Βρυξελλών])  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  juliette.vilet@cfwb.be 

Ιστοσελίδα:  www.enseignement.be  

2.Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  

 

LA MÉDIATION SCOLAIRE (Σχολική διαμεσολάβηση) 
 

Τύπος:  

mailto:juliette.vilet@cfwb.be
http://www.enseignement.be/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Συμβολή ενός διαμεσολαβητή για τις συγκρούσεις στα σχολεία. 

Ημερομηνία:  
Δημιουργήθηκε το 1998 και εξακολουθεί να λειτουργεί. 

Στόχος δραστηριότητας: 
 
Προτείνει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων, λειτουργώντας ως εγγυητής 
της διαδικασίας διαμεσολάβησης, αναζητώντας μια λύση που να ταιριάζει σε όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη. 

Κοινό  (επωφελούμενοι): 
Οι διαμεσολαβητές εργάζονται στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Σύντομη εισαγωγή:  
Η Υπηρεσία Σχολικής Διαμεσολάβησης προτείνει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση των 
συγκρούσεων, ανεξάρτητα από την αιτία της έντασης. Δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο της 
σύγκρουσης- αντίθετα, λειτουργεί ως εγγυητής της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Το 
περιεχόμενο της σύγκρουσης εναπόκειται στα μέρη, αλλά, χάρη στη διαδικασία 
διαμεσολάβησης, αναζητούν μια λύση που να ταιριάζει σε όλους.  

Τοποθεσία/ γεωγραφική κάλυψη: 
 
Περιφέρειες των Βρυξελλών και της Βαλλονίας. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
Οι διαμεσολαβητές μπορούν να παρέμβουν μόνο κατόπιν αιτήματος. Τα αιτήματα μπορούν να 
υποβληθούν από διευθυντές σχολείων, μαθητές, γονείς, προσωπικό σχολείων, αλλά και από 
εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει μια σύγκρουση ή μια περίπτωση 
απουσίας που χρήζει διαμεσολάβησης για να επιλυθεί. Στις Βρυξέλλες, οι διαμεσολαβητές 
είναι εσωτερικοί και δραστηριοποιούνται κυρίως εντός 51 σχολείων. Στη Βαλλονία, οι 
διαμεσολαβητές είναι εξωτερικοί και λειτουργούν κατόπιν γραπτής αίτησης.  
Επί τόπου, οι διαμεσολαβητές εξετάζουν κάθε κατάσταση και διενεργούν αξιολόγηση για να 
καθορίσουν αν είναι σε θέση να παρέμβουν ή αν πρέπει να παραπέμψουν την υπόθεση σε μια 
εναλλακτική υπηρεσία. Εάν μπορούν να παρέμβουν, τότε προχωρούν στη διαμεσολάβηση.   

Απαιτούμενοι πόροι: 
 

Μια ομάδα εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών για την παρέμβαση στις παρουσιαζόμενες 

καταστάσεις και μέσα για τη δημιουργία ενός δικτύου που επιτρέπει τη σύνδεση των 

διαμεσολαβητών με τους ενδιαφερόμενους που τους χρειάζονται. 

Διάρκεια: 
 
Η διαδικασία διαμεσολάβησης μπορεί να διαφέρει από τη μία κατάσταση στην άλλη, 
επηρεάζοντας τη διάρκειά της. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

Επικύρωση: 
 
Τα θετικά αποτελέσματα έχουν σχολιαστεί στο School Education Gateway, καθώς και σε 
άλλους ιστότοπους και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τον αντίκτυπο της διαμεσολάβησης 
στη σχολική εκπαίδευση, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για μια 
αναγνωρισμένη καλή πρακτική στον τομέα αυτό 

Αντίκτυπος:  
 
Η κουλτούρα της διαμεσολάβησης και της επικοινωνίας αναπτύσσεται ικανοποιητικά στα 
σχολεία. Έχει αυξηθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων του σχολείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των συγκρούσεων 
και των εντάσεων, σύμφωνα με τη σύνοψη της πρακτικής.  

Διδάγματα: 
 
Με αυτή τη δραστηριότητα, μπορούμε να μάθουμε ότι η διαμεσολάβηση είναι μερικές φορές 
απαραίτητη για την επίτευξη θετικής έκβασης από μια σύγκρουση, ενώ δείχνουμε στα 
εμπλεκόμενα μέρη ότι η ακρόαση και η διαπραγμάτευση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 
επίλυσης μιας διαφοράς. 

Αναπαραγωγή και/ή αναβάθμιση: 
 
Η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να γίνει σε οποιαδήποτε κλίμακα σε διάφορες χώρες, 
καθώς απαιτείται μόνο η εκπαίδευση ενός δικτύου διαμεσολαβητών που θα είναι διαθέσιμοι 
για τα αιτήματα που μπορεί να υποβληθούν.  

Συμπέρασμα: 
 
Πρόκειται για έναν εξαιρετικό τρόπο επίλυσης της πιθανής έλλειψης προγραμμάτων 
διαμεσολάβησης που μπορεί να επηρεάσει πολλά σχολεία.  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  Φινλανδικό φόρουμ διαμεσολάβησης  

Χώρα:  Φινλανδία 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος:  -  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: -  

Ιστοσελίδα:   https://sovittelu.com/vertaissovittelu/in-english/  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Τίτλος δραστηριότητας:  
 
Πρόγραμμα VERSO : Διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση  

Τύπος:  
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει εκπαίδευση σχετικά με την επανορθωτική 
προσέγγιση, τις επανορθωτικές πρακτικές και τη διαμεσολάβηση σε παιδιά και 
επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση, στα σχολεία και σε 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Ημερομηνία:  
 
Έχει δημοσιεύσεις σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματά του ως πρόγραμμα  
τουλάχιστον από το 2001. 

Στόχος δραστηριότητας: 
Να διδάξει στους μαθητές και στα σχολεία γενικότερα ότι οι συγκρούσεις μπορούν να 
θεωρηθούν ως μια μαθησιακή κατάσταση, χρησιμοποιώντας τη διαμεσολάβηση για τη 
διαχείριση και την επίλυσή τους.   

Κοινό (επωφελούμενοι): 
 
Παιδιά στα σχολεία  

Σύντομη εισαγωγή: 
Το πρόγραμμα VERSO έχει ως στόχο να διδάξει στους μαθητές να επιλύουν τα προβλήματά 
τους μόνοι τους, με τη βοήθεια και τη διαμεσολάβηση των μεγαλύτερων συμμαθητών τους, 
μερικές φορές ακόμη και χωρίς την παρέμβαση οποιουδήποτε ενήλικα. Αυτό αποσκοπεί στη 
μείωση της βίας και των συγκρούσεων γενικότερα μεταξύ των μαθητών, ενώ παράλληλα τους 
μαθαίνει να επιλύουν ανεξάρτητα τα προβλήματά τους με πολιτισμένο τρόπο. Εάν η εν λόγω 
σύγκρουση περιλαμβάνει βία ή εκφοβισμό ή συμβαίνει μεταξύ ενός εκπαιδευτικού και ενός 
μαθητή, άλλοι εκπαιδευτικοί ή καταρτισμένο προσωπικό παρεμβαίνουν για να αναλάβουν τη 
διευθέτηση της κατάστασης. 

Τοποθεσία / γεωγραφική κάλυψη: 
Είναι διαθέσιμο για σχολεία στη Φινλανδία 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
 
Για " ήσσονος σημασίας συγκρούσεις ", όπως διαφωνίες μεταξύ παιδιών, μεγαλύτεροι 
μαθητές, εκπαιδευμένοι στη διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις, συναντώνται με τα 
εμπλεκόμενα μέρη σε ειρηνικές συναντήσεις.  Εάν η κατάσταση δεν μπορεί ή δεν πρέπει να 
επιλυθεί μεταξύ συνομηλίκων, συμμετέχουν καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί ή το προσωπικό 
για να καθοδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η διαμεσολάβηση γίνεται 
μια ευκαιρία για μάθηση και ανάληψη ευθύνης, καθιστώντας τους μαθητές πιο 
ανεξάρτητους. 

Απαιτούμενοι πόροι: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 

Οι εκπαιδευμένοι διαμεσολαβητές πρέπει να διδάξουν στους μεγαλύτερους μαθητές που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα πώς να διαµεσολαβούν σε συγκρούσεις, καθώς και στους 

ενήλικες που συμμετέχουν πώς να καθοδηγούν τους μαθητές στην επίλυση των 

προβλημάτων με ειρηνικό τρόπο.  

Διάρκεια: 
Η διάρκεια μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε κατάστασης ή 
σύγκρουσης.  

Επικύρωση: 
Στην ιστοσελίδα υπάρχει ένας κατάλογος που δείχνει τη συνεχή αξιολόγηση του 
προγράμματος. Επίσης, δημοσιεύονται περιοδικά αποτελέσματα από τη δημιουργό του 
προγράμματος, τη Maija Gellin, η οποία το 2019 δημοσίευσε τη διδακτορική διατριβή της για 
το πρόγραμμα. 

Αντίκτυπος:  
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και το πόσο 
καιρό διαρκεί το πρόγραμμα, μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι ήταν ένα επιτυχημένο 
εργαλείο για την επίλυση των συγκρούσεων και τη διδασκαλία των παιδιών στο πώς να 
μετατρέπουν τις διαφωνίες σε ευκαιρία μάθησης. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καθώς αυτό όχι μόνο συμβάλλει στη μείωση των συγκρούσεων 
αλλά επίσης προετοιμάζει τα παιδιά για την ενηλικίωσή τους. 

Διδάγματα: 
Το βασικό μήνυμα αυτής της δραστηριότητας είναι πόσο χρήσιμη είναι η διαμεσολάβηση 
όταν πρόκειται να φτάσουμε στη ρίζα των συγκρούσεων που προκύπτουν, διότι όχι μόνο 
βοηθά στη μείωσή τους και στην επίλυσή τους, αλλά επίσης μετατρέπει αυτές τις 
καταστάσεις σε ευκαιρία μάθησης για τα παιδιά.   

Αναπαραγωγή και/ ή αναβάθμιση: 
Το έργο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες ή περιοχές, καθώς χρειάζεται μόνο 
μερικούς εκπαιδευτές για την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων μερών.  

Συμπέρασμα: 
 
Το έργο αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς δίνει στους μαθητές τη γνώση και τη 
δύναμη να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις τους με έναν ολοκληρωμένο και ειρηνικό τρόπο, 
καθιστώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πιο προετοιμασμένα για την επίλυσή τους. 

Εργαλείο αξιολόγησης του νομοθετικού πλαισίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που 
συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση σε κάθε χώρα εταίρο  

Ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης όσον αφορά τη νομοθεσία 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
Η διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ατόμων, με την παρέμβαση ενός αμερόληπτου τρίτου μέρους που ονομάζεται 
διαμεσολαβητής. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης, ο διαμεσολαβητής αυτός μπορεί να είναι 
μαθητής, καθηγητής ή γονέας. 
Η αρχή της σχολικής διαμεσολάβησης στην Ισπανία ξεκίνησε γύρω στο 1994 στην País Vasco, 
για να διαδοθεί αργότερα και στις υπόλοιπες αυτόνομες κοινότητες της χώρας.  
Δημιουργήθηκαν ομάδες διαμεσολάβησης σε εκπαιδευτικά κέντρα, τόσο της πρωτοβάθμιας 
όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αντιμετώπιση συγκρουσιακών 
προβλημάτων που μπορεί να έρθουν στο επίκεντρο. Πάνω απ' όλα, το σύστημα αυτό 
εφαρμόστηκε με μεγαλύτερη αυστηρότητα και έμφαση στα κέντρα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, επειδή οι υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή είναι πιο πιθανό να είναι 
απαραίτητες. 
Για το λόγο αυτό, οι Αυτόνομες Κοινότητες έχουν νομοθετήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 
1990 τη στήριξη των λειτουργιών αυτών των ομάδων διαμεσολάβησης. 
Η πρώτη που ενσωμάτωσε ρητά και επίσημα τη διαμεσολάβηση στη νομοθεσία της ήταν η 
Καταλονία με το νόμο 21/2003, της 4ης Ιουλίου, για την προώθηση της ειρήνης το 2003. 

Νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 
Η κρατική νομοθεσία που υποστηρίζει τη διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση μπορεί να 
εντοπιστεί στον εξής νόμο: Νόμος 27/2005, της 30ής Νοεμβρίου, για την προώθηση της 
εκπαίδευσης και της κουλτούρας της ειρήνης. 
Η προέλευση αυτού του νόμου οφείλεται στο Πρόγραμμα Δράσης για μια Κουλτούρα 
Ειρήνης, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1999. 
Ο δεύτερος ρυθμιστικός παράγοντας στον οποίο βασίζεται η σχολική διαμεσολάβηση είναι ο 
Οργανικός Νόμος 3/2020, της 29ης Δεκεμβρίου, ο οποίος τροποποιεί τον Οργανικό Νόμο 
2/2006, της 3ης Μαΐου, για την εκπαίδευση. Σε αυτόν τον νόμο, υπάρχει αναφορά στη 
διαμεσολάβηση στα άρθρα του τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω αναφορών, όπως αυτή 
που βρίσκεται στις Αρχές της Εκπαίδευσης (άρθρο 1.γ) ή στον πρόλογο και στο άρθρο 2.1.γ. 
Βασιλικό διάταγμα 732/1995, της 5ης Μαΐου, με το οποίο αποκτήθηκαν τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των μαθητών και οι κανόνες συνύπαρξης στα εκπαιδευτικά κέντρα. Έχει 
συμπληρωματικό χαρακτήρα, καθώς εφαρμόζεται στις Αυτόνομες Κοινότητες που δεν έχουν 
εγκρίνει τους δικούς τους κανονισμούς στον τομέα αυτό. 
Εκτός από αυτούς τους κανονισμούς, υπάρχουν Σχέδια Συνύπαρξης, όπως για παράδειγμα: 
το Σχέδιο για την Προώθηση και τη Βελτίωση της Σχολικής Συνύπαρξης. 

Ποιος μπορεί να παρέχει εκπαιδευτική διαμεσολάβηση; Ποιος μπορεί να γίνει 
εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής; 
Στην Ισπανία, δεν υπάρχει επαγγελματική κατηγορία σχολικού διαμεσολαβητή, αν και 
υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες από άλλους τομείς, όπως η ψυχολογία ή η κοινωνική 
εργασία/ κοινωφελές έργο, που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα.  
Για να γίνετε εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής, πρέπει να παρακολουθήσετε εθελοντικά ένα 
σεμινάριο κατάρτισης για τη διαμεσολάβηση. Ένας επαγγελματίας διαμεσολαβητής είναι 
αυτός που θα εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι μπορεί να είναι 
τόσο εκπαιδευτικοί όσο και μαθητές. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 

Προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτικούς 
διαμεσολαβητές 
Μεταξύ των προσωπικών χαρακτηριστικών των διαμεσολαβητών, τα ακόλουθα είναι 
σημαντικά: η ικανότητα του να μην κρίνουν, να ακούνε ενεργά, να ακολουθούν στάση 
αλληλεγγύης και να έχουν την ικανότητα του διαλόγου είναι σημαντικά χαρακτηριστικά, ακόμη 
το να είναι διαθέσιμοι, πρόθυμοι και προετοιμασμένοι, να γνωρίζουν πώς να παραφράζουν, 
να έχουν υπομονή, να είναι ουδέτεροι και να μην πιέζουν. 
Στη σχολική διαμεσολάβηση, ο διαμεσολαβητής μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός, ένας 
μαθητής ή ο διευθυντής. Για να μην υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων, συνιστάται ο 
διαμεσολαβητής να είναι άτομο εκτός του κέντρου. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 
Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση μπορούν να προσφερθούν 
μέσω εξωτερικής κατάρτισης που προτίθεται να εφαρμόσει τη διαμεσολάβηση στο 
εκπαιδευτικό κέντρο. Τα σεμινάρια παρέχονται από εκπαιδευτικά κέντρα, δήμους, κοινωνικές 
υπηρεσίες, ΜΚΟ κ.λπ. στα οποία επιλέγεται και εκπαιδεύεται μια συγκεκριμένη ομάδα 
μαθητών και εκπαιδευτικών. 
Μια υπηρεσία διαμεσολάβησης μέσω εσωτερικής κατάρτισης είναι επίσης δυνατή και σε αυτή 
την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί που έχουν κατάρτιση στη διαμεσολάβηση μπορούν να τη 
διδάξουν στα κέντρα τους, για αυτό μπορούν να υποστηριχθούν από δημοσιεύσεις, συνέδρια 
κ.λπ. Αν και προϋποθέτει μικρότερη οικονομική επένδυση για το εκπαιδευτικό κέντρο, 
προσαρμόζει ή εξατομικεύει τη διδασκαλία στους μαθητές του κέντρου. 
Ωστόσο, οι προηγούμενες επιλογές δεν αντιτίθενται, αλλά μπορούν να εξεταστούν και να 
συνδυαστούν και οι δύο, αποτελώντας μια μικτή εκπαίδευση. Είναι σύνηθες να ξεκινάμε με 
μια εξωτερική εκπαίδευση και να την επεκτείνουμε σταδιακά μέσα από το κέντρο με μια 
εσωτερική εκπαίδευση. 
Καλό είναι η εκπαίδευση να γίνεται κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, καθώς συχνά είναι 
αμφισβητούμενη μετά το σχολείο.  

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας /Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα:  Κέντρο Ειρήνης και Δικαιοσύνης του Εδιμβούργου  

Χώρα:  Ηνωμένο Βασίλειο 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Μη κυβερνητική οργάνωση 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

contact@peaceandjustice.org.uk (για γενικές πληροφορίες),  

coopgames@peaceandjustice.org.uk (για επικοινωνία με τον συντονιστή του προγράμματος) 

admin@peaceandjustice.org.uk  (για επικοινωνία με τον διαχειριστή του Κέντρου) 

Ιστοσελίδα: https://peaceandjustice.org.uk/  

mailto:contact@peaceandjustice.org.uk
mailto:coopgames@peaceandjustice.org.uk
mailto:admin@peaceandjustice.org.uk
https://peaceandjustice.org.uk/


   
 
 
 
 

 
   
 
 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  
Το πρόγραμμα "Οικοδόμηση Ειρήνης για τα δημοτικά σχολεία" 

Τύπος:  
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε δημοτικά σχολεία και προσφέρει διάφορα 
προγράμματα και μαθήματα. Επιπλέον, το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις 
από το Network for Social Change, το Pumphouse Trust, την Fellowship of Reconciliation, την 
Anglican Pacifist Fellowship, τα κληροδοτήματα του Κέντρου Ειρήνης και Δικαιοσύνης  του 
Εδιμβούργου και από ατομικές δωρεές.   

Ημερομηνία:  
Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2015 και από τότε έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε 
διάφορα σχολεία. 

Στόχος δραστηριότητας: 
Το έργο υποστηρίζει το σχολικό πρόγραμμα σπουδών για την αριστεία και συμβάλλει στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης και συνεργασίας. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να 
μιλήσουν για τα συναισθήματα, να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 
ενσυναίσθησης, επιδοκιμασίας και διαμεσολάβησης. Ο στόχος είναι να τεθούν πρώτα οι 
βάσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα διδαχθούν τις δεξιότητες επίλυσης 
συγκρούσεων και τη νοοτροπία, καθώς και να προσφερθεί κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς 
και τους μαθητές σε ομάδες τάξεων με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στη μη βίαιη 
επικοινωνία, μια επανορθωτική πρακτική επίλυσης συγκρούσεων, τη διαμεσολάβηση μεταξύ 
συνομηλίκων και την οργάνωση κύκλων (σε πιο προχωρημένο επίπεδο). Αυτός ο δεύτερος 
στόχος εμπίπτει στον γενικότερο στόχο της ανάπτυξης ενός εμπεριστατωμένου μοντέλου για 
την οικοδόμηση της ειρήνης. Επιπλέον, το έργο βοηθά τα παιδιά να βελτιωθούν στην 
αυτοεκτίμηση, τον σεβασμό και την επικοινωνία. Τέλος, το πρόγραμμα υποστηρίζει την Υγεία 
και την Ευημερία στο Σκωτσέζικο Πρόγραμμα Σπουδών για την Αριστεία. 

Κοινό (επωφελούμενοι): 
Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι μαθητές και οι δάσκαλοι στα δημοτικά σχολεία της Σκωτίας. 
Ωστόσο, έμμεσοι δικαιούχοι μπορούν να θεωρηθούν και οι γονείς των μαθητών. 

Σύντομη εισαγωγή:  
Το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεκίνησε το έργο είναι η ανάγκη να ενισχυθεί η 
συναισθηματική και κοινωνική μάθηση των μαθητών των δημοτικών σχολείων, καθώς και η 
ανάγκη να βοηθηθούν οι μαθητές να αναπτύξουν συναισθηματική ανθεκτικότητα. 
Το Κέντρο επιδιώκει, μέσω της υλοποίησης του έργου, να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους 
και να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες προκλήσεις: (i) χαμηλό επίπεδο διαταραχής στην τάξη, (ii) 
συναισθηματική νοημοσύνη, (iii) εκφοβιστική συμπεριφορά, (iv) έλλειψη ενσυναίσθησης από 
τους μαθητές, (v) τάσεις αποκλεισμού, (vi) δυσκολίες στο να κάνουν φίλους και να 
κοινωνικοποιηθούν σωστά, (vii) τάξεις που δεν έχουν εσωτερική συνοχή μεταξύ των μαθητών 
και (viii) ανάπτυξη ομαδικής ώρας.  

Τοποθεσία/ γεωγραφική κάλυψη: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Δεδομένου ότι η έδρα του Κέντρου βρίσκεται στο Εδιμβούργο, η γεωγραφική κάλυψη του 
έργου περιλαμβάνει κυρίως τη Σκωτία. Ωστόσο, το έργο επικεντρώνεται κυρίως στα σχολεία 
του Εδιμβούργου και της Γλασκώβης.  

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
Το έργο αυτό ακολουθεί μια διττή μεθοδολογική προσέγγιση. Στο πρώτο μέρος της 
μεθοδολογίας, το έργο παραδίδει το μάθημα "Peacebuilders Foundation: Συνεργατικά 
Παιχνίδια και Επίλυση Συγκρούσεων" το οποίο απευθύνεται γενικά σε σχολικές τάξεις που 
βρίσκονται σε επίπεδο αρχάριο όσον αφορά την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων  και 
διαμεσολάβησης. Μέσω αυτού του διαδραστικού μαθήματος, υπάρχει τεράστια δυνατότητα 
για όλη την τάξη (ανεξάρτητα από το αν κάποιος μαθητής έχει ήδη εμπλακεί σε σύγκρουση/ 
βίαιο περιστατικό ή όχι) να μετατρέψει το δύσκολο περιβάλλον ή την αρνητική ψυχολογία των 
παιδιών σε κάτι θετικό, υπό τις αξίες του κοινού σεβασμού και της συναισθηματικής 
ανθεκτικότητας. Σε αυτό το μάθημα προσφέρεται μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως 
συνεργατικές δραστηριότητες, ομαδική επίλυση προβλημάτων, αφήγηση ιστοριών και 
αναστοχασμός.  
 
Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της μεθοδολογίας, το έργο προσφέρει το μάθημα 
"Συνεργατικές τάξεις: μια πιο εμπεριστατωμένη ανάπτυξη του μοντέλου των ειρηνοποιών". 
Αυτό το μάθημα έχει επίσης συμμετοχικό αλλά βαθύτερο και πιο προχωρημένο επίπεδο σε 
σχέση με το προηγούμενο (το οποίο είναι πιο στοιχειώδες), χτίζοντας ουσιαστικά πάνω στο 
τελευταίο ως επόμενο βήμα. Βασιζόμενοι σε μια ολιστική σχολική προσέγγιση, προσφέρεται 
μια κατάρτιση για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ομάδες τάξεων - φυσικά προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε σχολείου - για την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών 
στη μη βίαιη επικοινωνία, τις επανορθωτικές πρακτικές επίλυσης συγκρούσεων, τη 
διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων και την τήρηση κύκλων (ομαδικών ωρών). Πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι υπάρχει η δυνατότητα από το Κέντρο Ειρήνης και Δικαιοσύνης (το οποίο 
παρέχει και τα δύο μαθήματα) να επικεντρωθεί μόνο στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών 
συνομηλίκων στο σχολείο για να βοηθήσουν τους μαθητές να επιλύσουν τις μεταξύ τους 
διαφορές. Τέλος, το Σχέδιο και στα δύο μαθήματα λαμβάνει υπόψη τις πτυχές του φύλου, 
συμπεριλαμβάνοντας τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες μαθητές/ μαθήτριες στα 
συνεργατικά παιχνίδια και στη συνεδρία διαμεσολάβησης μεταξύ ομοτίμων (ως μέρος του 
δεύτερου μαθήματος).  

Απαιτούμενοι πόροι: 
Όσον αφορά τους πόρους που απαιτούνται για την εφαρμογή και την αναπαραγωγή αυτής της 
πρακτικής, το Κέντρο προσφέρει ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και εργαλεία που είναι 
απαραίτητα για την προώθηση του σχολικού προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, μερικές 
φορές χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργήσει μια πιο πρωτοποριακή 
ατμόσφαιρα σε μια διαδραστική δραστηριότητα. Τέτοια ψηφιακά εργαλεία περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά βιντεοπροβολείς ή φιλικούς χώρους για την εκτέλεση δραστηριοτήτων, όπως 
στρογγυλές τράπεζες για τη δραστηριότητα της αφήγησης ιστοριών και συνεργατικά παιχνίδια.  
Ωστόσο, ένα δύσκολο σημείο όσον αφορά τους πόρους, ιδίως όσον αφορά το πρώτο μάθημα, 
είναι το γεγονός ότι το Κέντρο ζητά συνήθως από τα σχολεία να συνεισφέρουν ένα ποσό από 
20 έως 150 λίρες ανά μάθημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Κέντρο ενεργεί ως εξωτερικός 
συνεργάτης που εισέρχεται στη σχολική κοινότητα και προσφέρει πρόσθετες δραστηριότητες 
που δεν περιλαμβάνονται στο προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών. Προφανώς, ένα σχολείο 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

θα μπορούσε να θεωρήσει την οικονομική επιβάρυνση ως εμπόδιο για τη συμμετοχή. Παρ' 
όλα αυτά, το Κέντρο έχει δηλώσει ότι μπορεί να βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων, ώστε 
τα σχολεία να προχωρήσουν στα μαθήματα και να αποκομίσουν τα πολλαπλά οφέλη τους.  

Διάρκεια: 
Η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με το κάθε μάθημα. 

• Το πρώτο μάθημα (μάθημα Συνεργατικά Παιχνίδια και Επίλυση Συγκρούσεων) 

διαρκεί 8 εβδομάδες ως μέρος της σχολικής ημέρας, ενώ οι εκπαιδευμένοι 

Συντονιστές εργάζονται συνήθως με δύο ομάδες τάξεων την ημέρα. Επιπλέον, μια 

περίοδος διευκόλυνσης που περιλαμβάνει μια ποικιλία δραστηριοτήτων σε αυτό το 

μάθημα μπορεί να διαρκέσει περίπου 55 λεπτά την εβδομάδα.  

• Ο δεύτερος πιο προχωρημένος κύκλος μαθημάτων (Συνεργατικές τάξεις: μια πιο 
διεξοδική ανάπτυξη του μοντέλου των ειρηνοποιών) δεν αρχίζει πριν από την 
ολοκλήρωση του αρχικού βασικού μαθήματος των 8 εβδομάδων. Ωστόσο, το έργο δεν 
προσδιορίζει την ακριβή διάρκεια του μαθήματος. 

Επικύρωση: 
Η πρακτική δεν είναι ένας θεωρητικός οδικός χάρτης ή ένα μη εφαρμοσμένο πλαίσιο. 
Αντιθέτως, το έργο "Οικοδόμηση ειρήνης για τα δημοτικά σχολεία" έχει επικυρωθεί 
επανειλημμένα από τα αρχικά βήματα της υλοποίησής του το 2015. Ειδικότερα, έχει 
αναφερθεί ότι μέσω του έργου αυτού το Κέντρο Ειρήνης και Δικαιοσύνης του Εδιμβούργου 
έχει συνεργαστεί με 50 ομάδες τάξεων σε 25 δημοτικά σχολεία μέχρι σήμερα σε όλο το 
Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη. Πρόκειται για μια σημαντικό επίπεδο επικύρωσης, καθώς 
υπερβαίνει το τοπικό πεδίο και αποδεικνύει ότι το έργο υλοποιήθηκε πρακτικά σε διαφορετικά 
πλαίσια, αν και πάντα εντός των εθνικών ορίων της Σκωτίας.  

Σύμφωνα με το γεγονός ότι οι πτυχές του έργου έχουν επικυρωθεί πολλές φορές κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, από το 2015 παρατηρούνται πολλά συγκεκριμένα 
αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου, 
μέσω τόσο ποσοτικών (π.χ. στατιστικά στοιχεία) όσο και ποιοτικών (άμεσες συνεντεύξεις με 
τους δικαιούχους ή τις γαλακτοβιομηχανίες) δεικτών, κατέδειξαν σημαντικό θετικό αντίκτυπο 
του έργου. 
Αναλυτικότερα, αποκαλύφθηκε ότι σε ορισμένα σχολεία που εφάρμοσαν τα μαθήματα, 
τουλάχιστον το 50% των παιδιών παρουσίασε κάποια βελτίωση όσον αφορά τη μετάβαση 
από τις βίαιες τάσεις σε συμπεριφορές ανεκτικότητας και σεβασμού- το 82% των παιδιών 
ανέφερε αύξηση της αυτοπεποίθησης- το 78% των παιδιών έδωσαν στον εαυτό τους 
βαθμολογία 7 στα 10, με το 10 να σημαίνει "εργάζονται καλύτερα με τους άλλους" μετά το 
πρόγραμμα συνεργατικών παιχνιδιών- ενώ το 38% των παιδιών αισθάνθηκαν ότι χειρίζονται 
καλύτερα το θυμό. Αυτοί οι αριθμοί είναι μόνο μερικά παραδείγματα των ευρύτερων 
στατιστικών βελτιώσεων που έχουν καταγραφεί και δείχνουν τον αντίκτυπο. 
Επιπλέον, οι ίδιοι οι ωφελούμενοι έχουν εκφράσει θετικά σχόλια για το πρόγραμμα. Δύο 
δηλώσεις από μαθητές που πήραν συνέντευξη παρατίθενται ως παραδείγματα για να 
καταδείξουν αυτό το σημείο: (i) "Έμαθα από τα εργαστήρια να μη φοβάμαι να μοιράζομαι τα 
συναισθήματά μου" (από μαθητή P3/4 Stockbridge το 2017)- και (ii) "Έμαθα να χαλαρώνω και 
να εμπιστεύομαι ο ένας τον άλλον και πώς να είμαι καλός φίλος" (από μαθητή P5 Stockbridge 
το 2016).   



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
Εργαλείο αξιολόγησης του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου  
 

Αναπαραγωγή και/ ή αναβάθμιση: 
In principle, the project can be replicated in the sense that the courses offered could potentially 
transferred to other national or regional contexts, with some necessary adaptations. In this 
case, it should just be guaranteed that the resources required are in place before the courses 
are replicated. Moreover, these courses could be upscaled and integrated fully into national 
formal educational curricula, at least for primary schools. This could be done either for the 
Scottish educational system, but potentially for other national educational systems across 
Europe. 

Εργαλείο αξιολόγησης του νομοθετικού πλαισίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που 
συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση σε κάθε χώρα εταίρο 

Ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης όσον αφορά τη νομοθεσία 
 
Στην Ελλάδα, από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, άρχισαν να εφαρμόζονται σε άτυπη βάση 
μια σειρά από διάσπαρτα προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης. Ωστόσο, οι υπηρεσίες 
αυτές δεν συνεπάγονταν επίσημο νομικό καθεστώς και αναγνώριση του ρόλου της 
διαμεσολάβησης, επομένως οι εμπλεκόμενοι φορείς της σχολικής κοινότητας (όπως οι 
εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές ή οι γονείς) στερούνταν ενός νομικού πλαισίου, με τη μορφή 
επίσημης υπουργικής απόφασης, που θα τους επέτρεπε να καθιερώσουν τη διαδικασία της 
εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο τους.   
Μια σημαντική αλλαγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά τη θεσμοθέτηση και 
την αναγνώριση του ρόλου της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής μορφής επίλυσης διαφορών 
σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Η εκπαιδευτική 
διαμεσολάβηση, ως μέθοδος ειρηνικής επίλυσης κάθε διαφοράς και διαφωνίας στο πλαίσιο 
της σχολικής κοινότητας, εισήχθη αρχικά στα ελληνικά σχολεία το 2011, μετά από επίσημη 
πρόταση του "Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού" μέσω της εγκυκλίου υπ' 
αριθμ. 18890/ΓΣ201, που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπλέον, στις 
23/01/2018, δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 10645/ΓΔ4/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο ΦΕΚ με αρ. 120/Β/23-1-2018, στην οποία το 
άρθρο 31 (Παιδαγωγικά μέτρα και δράσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα), παρ. 1 ορίζεται ότι: "Το 
άρθρο 1, παράγραφος 1, του άρθρου 1 του ν: "Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική 
ευθύνη για τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή πρακτικών για τη δημιουργία στο σχολείο του 
κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης.... Για το σκοπό αυτό, 
οφείλει να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα (π.χ. συμβουλευτικές συνεδρίες με 
υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση 
οποιασδήποτε αποκλίνουσας συμπεριφοράς". Ο όρος "διαμεσολάβηση" στην 
προαναφερθείσα παρένθεση θεωρήθηκε ιστορικό σημείο αναφοράς για την αναγνώριση της 
διαδικασίας διαμεσολάβησης στο σχολικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη δυνατότητά της για την 
υποστήριξη ενός κλίματος συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Πηγές:  
❖ https://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2019/10/Thanos_.pdf  
❖ https://www.opemed.gr/?p=6043  
❖ https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/koine-

upourgike-apophase-10645-gd4-2018.html  

Νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, υπάρχουν δύο σημαντικά νομοθετικά πλαίσια που 
μπορούν να θεωρηθούν ως σημεία αναφοράς και ταυτόχρονα ως κανονιστικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση, εκτός από τις 
προαναφερθείσες νομοθετικές δράσεις. Το πρώτο πλαίσιο ορίζεται από το ΦΕΚ με αρ. πρωτ. 
158733/ΓΔ4, το οποίο εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018. Αν και ο όρος "διαμεσολάβηση" 
καθαυτός δεν αναφέρεται, το ΦΕΚ ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) έχουν 
την αρμοδιότητα να "[...] προσφέρουν επιστημονική, εκπαιδευτική και συμβουλευτική 
υποστήριξη [στους εκπαιδευτικούς] σε διάφορα θέματα, όπως η αξιολόγηση της 
εκπαιδευτικής προόδου, η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η επίλυση συγκρούσεων 
[...]", στο άρθρο 3, παράγραφος 3(ζ). Επιπλέον, στο άρθρο 3, παράγραφος 3(ια) αναφέρεται 
ότι "[...] εστιάζουν στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή 
εκπαιδευτική διαδικασία και πρακτική".  
Το δεύτερο σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται άμεσα με την έννοια και τη 
λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης είναι ο Σχολικός Σύμβουλος αριθ. 
129431/ΓΔ4, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) με αρ. 
4183/2020. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 "Το έργο του Σχολικού Συμβούλου" αναφέρεται ότι "ο 
Σύμβουλος συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει τους μαθητές, τους γονείς και τους 
κηδεμόνες για [...] θέματα όπως η διαχείριση συγκρούσεων και η πρόληψη ακραίων 
συμπεριφορών και [...] συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης". Οι έννοιες 
"πρόληψη αντικοινωνικών συμπεριφορών", "διαχείριση συγκρούσεων" και "υποστήριξη μέσω 
κοινωνικο-παιδαγωγικών προγραμμάτων" αναφέρονται επίσης στο άρθρο 2. Συνεπώς, η 
πρακτική της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης εμμέσως εμπεριέχεται σε αυτά τα πλαίσια. 
Πηγές: 
❖ https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs 

❖ https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-

ergou-kathikonta  

Ποιος μπορεί να παρέχει εκπαιδευτική διαμεσολάβηση; Ποιος μπορεί να γίνει 
εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής; 
Στην Ελλάδα, τόσο οι φορείς του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να παρέχουν 
επίσημα αναγνωρισμένες υπηρεσίες εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης. Πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι για την περίπτωση του δημόσιου τομέα, η άδεια παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικής 
διαμεσολάβησης δικαιολογείται από συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις, ενώ στην 
περίπτωση των φορέων του ιδιωτικού τομέα, οι διαμεσολαβητές πρέπει να ζητούν άδεια από 
το Υπουργείο Παιδείας σε ad hoc βάση. Συνεπώς, δεν υπάρχει νόμος που να επιτρέπει σε όλους 
τους φορείς του ιδιωτικού τομέα να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. 
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Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο αριθ. 4077/28-4-2014 με τίτλο 
"Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής 
βίας και εκφοβισμού", από το 2014 σε κάθε σχολείο ανατίθεται σε δύο υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς το έργο της αντιμετώπισης της σχολικής βίας, ως αναπόσπαστο μέρος των 
θεσμοθετημένων πρακτικών σχολικής διαμεσολάβησης. Στο βαθμό που αφορά τους 
Συντονιστές Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, το ΦΕΚ με αρ. πρωτ. 158733/ΓΔ4 δεν τους εξουσιοδοτεί επίσημα να παρέχουν οι 
ίδιοι υπηρεσίες εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες που παρέχουν 
έχουν έντονη υποστηρικτική δραστηριότητα προς τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά την 
επίλυση συγκρούσεων, οπότε έμμεσα συμβάλλουν στη συνολική διαδικασία της 
εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης (όπου αυτή εφαρμόζεται).  
Επιπλέον, αρκετοί φορείς του ιδιωτικού τομέα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης (ως άτυποι φορείς), συχνά έμμεσα, μέσω της υποστήριξης του 
προσωπικού των δημόσιων σχολείων. Για παράδειγμα, η "Διάλογος - Εταιρεία Εμπορικής και 
Οικογενειακής Διαμεσολάβησης" διαθέτει ειδική υπηρεσία για την εκπαιδευτική 
διαμεσολάβηση, μέσω της οποίας έχει αναπτύξει και παραδώσει εξατομικευμένα 
προγράμματα διαμεσολάβησης σε δημόσια σχολεία που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
κάθε σχολείου. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν εγκριθεί επίσημα από το ελληνικό Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, και πιο συγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
το 2013. Επιπλέον, ο ιδιωτικός οργανισμός "The Mediation Lab" προσφέρει υπηρεσίες σχετικά 
με τη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων στα σχολεία, απευθυνόμενος κυρίως στους 
μαθητές ως δυνητικούς φορείς διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων σε εθελοντική βάση. 
Συνήθως, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των ιδιωτικών υπηρεσιών περιορίζεται στην Αθήνα 
(πρωτεύουσα) και τη Θεσσαλονίκη.  
Πηγές: 
❖ https://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-

2/sxolikh-diamesolavhsh/  

❖ https://www.themediationlab.com/peer-mediation/ 

❖ https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-diamesolavisi/#1551199570255-

d5272e35-f7c9  

Προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτικούς 
διαμεσολαβητές 
 
Όσον αφορά τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές για τους εκπαιδευτικούς 
διαμεσολαβητές, ο Σχολικός Σύμβουλος (ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες 
διαμεσολάβησης στο ελληνικό πλαίσιο) θα πρέπει - ως ελάχιστη προϋπόθεση - να είναι 
μόνιμος εκπαιδευτικός (δηλαδή όχι αναπληρωτής) και να είναι μέλος του συλλόγου 
διδασκόντων του σχολείου. Επιπλέον, πρέπει να έχει πτυχίο στην εκπαίδευση, ή παιδαγωγικές 
σπουδές, ή να έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στους ίδιους 
συναφείς τομείς. Επιπλέον, ο Σχολικός Σύμβουλος θα πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς, σε 
συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση που ο Σχολικός Σύμβουλος δεν πληροί τις 
προαναφερθείσες ελάχιστες προϋποθέσεις, μπορεί να διοριστεί με βάση την προηγούμενη 

https://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-2/sxolikh-diamesolavhsh/
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πιστοποιημένη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα τουλάχιστον 300 
ωρών σε κοινωνικο-παιδαγωγικές δραστηριότητες ή σε συναφές πεδίο. Όσον αφορά τη 
διαδικασία απόκτησης του τίτλου του Συντονιστή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα 
με το ΦΕΚ αριθ.  Φ.351.1/5/102172/Ε3 που εκδόθηκε στις 20 Ιουνίου 2018, όλοι οι υποψήφιοι 
πρέπει να είναι ήδη πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί (άρθρο 1) και να υποβληθούν σε επίσημη 
διαδικασία υποβολής αίτησης και στη συνέχεια αξιολόγησης σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια, 
όπως γλωσσικές δεξιότητες, ιστορικό δημοσιεύσεων, σπουδές κ.λπ. (άρθρο 2). 
Όσον αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά, οι φορείς της σχολικής διαμεσολάβησης 
(ανεξάρτητα από το αν είναι σχολικοί σύμβουλοι, μαθητές ή εκπαιδευτικοί) θα πρέπει να 
διαθέτουν ορισμένες βασικές προσωπικές δεξιότητες που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής 
(i) δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου, (ii) ανεκτικότητα, (iii) ενεργητική ακρόαση, κατανόηση και 
ενσυναίσθηση, (iv) αμοιβαίος σεβασμός και ανοχή, (v) επικοινωνιακές δεξιότητες, vi) 
εχεμύθεια και αμεροληψία, μέσω των οποίων το υποκείμενο που εκπαιδεύεται ως 
διαμεσολαβητής μπορεί να προωθήσει ευκολότερα τον σημαντικό και αποτελεσματικό ρόλο 
της ειρηνικής επίλυσης, αποκρούοντας παράλληλα κάθε είδους στερεότυπα ή προτιμήσεις 
που μπορεί να ευνοούν ένα από τα συγκρουόμενα μέρη. Αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά 
δεν προβλέπονται από έναν επίσημο κρατικό νόμο. Ωστόσο, προβλέπονται από την Ένωση 
Επίλυσης Συγκρούσεων και υιοθετούνται επίσημα από την διαδικτυακή πύλη 
www.diamesolavisi.gov.gr του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί την 
κρατική διαδικτυακή πύλη για τη διαμεσολάβηση. 
Πηγές: 

❖ https://ekpaideytikhepikairothta.gr/wp-content/uploads/2019/10/Thanos_.pdf 

❖ https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/3377-simvoulos-scholikis-zwhs 

❖ http://www.diamesolavisi.gov.gr/syxnes-erotiseis  

❖ https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/_fek_2367-v-2367.pdf   

Παρεχόμενες υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι υπηρεσιών που προωθούν την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση, τόσο 
από φορείς του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.  
Για παράδειγμα, η "Resolve", μια ελληνική Αστική Εταιρεία, προσφέρει προγράμματα 
κατάρτισης για εκπαιδευτικούς σχολείων με σκοπό την ενδυνάμωσή τους σε αυτό το θέμα. Ο 
"Διάλογος" προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες: (i) υποστήριξη εκπαιδευτικών για το 
σχεδιασμό και την οργάνωση υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέσω σεμιναρίων- (ii) υποστήριξη 
εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση μαθητών- (iii) συνεχή παροχή συμβουλών σε σχολεία- (iv) 
θεωρητική και βιωματική (μέσω ασκήσεων και προσομοιώσεων) εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
σε μικρότερες ομάδες. Πρόσθετοι τύποι υπηρεσιών περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, 
προσομοιώσεις και συλλογικά παιχνίδια που προωθούν αξίες όπως η αυτοσυγκράτηση, ο 
αμοιβαίος σεβασμός, η υπευθυνότητα και η συνείδηση.   
Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, οι υπηρεσίες που υλοποιούνται και παρέχονται από τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων ποικίλλουν και μπορεί να περιλαμβάνουν την οργάνωση και την 
εκτέλεση παιχνιδιών, χορού και βιωματικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στο δέσιμο της 
ομάδας, καλλιεργώντας έτσι θετικά τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών αλλά και 
μεταξύ των ίδιων των μαθητών (ως διαμεσολαβητές συνομηλίκων). Οι υπηρεσίες αυτές 
μπορούν να παρέχονται είτε ως εξωσχολικές δραστηριότητες, είτε κατά τη διάρκεια των 
επίσημων σχολικών ωρών, ανάλογα με τον πάροχο των υπηρεσιών (αν πρόκειται για 

http://www.diamesolavisi.gov.gr/
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εκπαιδευτικούς δημόσιων σχολείων ή για ιδιωτικές εταιρείες και συμβουλευτικές εταιρείες). 
Επιπλέον, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων - δεδομένου του υποστηρικτικού 
τους ρόλου στη διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων στο σχολείο - παρέχουν μια σειρά από 
βοηθητικές δράσεις που μπορούν να συνοψιστούν στα εξής (i) ενθαρρύνουν τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων να αναλάβουν πρωτοβουλίες σχετικά με καινοτόμες 
εκπαιδευτικές μεθόδους, (ii) πραγματοποιούν σε τακτική βάση ενημερωτικές συναντήσεις με 
τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, (iii) οργανώνουν και πραγματοποιούν σεμινάρια και 
εκπαιδευτικές δράσεις με τους γονείς σχετικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, 
καθώς και την εδραίωση καλών σχέσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, και (iv) 
συνεργάζονται στενά με τις κοινότητες των μαθητών για την προώθηση του αισθήματος της 
συμμετοχικής κουλτούρας (άρθρο 3). 
Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε κάθε είδους υπηρεσία που προσφέρεται από 
οποιονδήποτε φορέα σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η απόφαση 
για την εφαρμογή μιας τέτοιας υπηρεσίας σε ένα σχολείο πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του 
Συλλόγου Διδασκόντων και των άλλων μελών της σχολικής κοινότητας εν γένει (εκπαιδευτικοί, 
γονείς και μαθητές). Με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται η εφαρμογή οποιασδήποτε 
διαδικασίας διαμεσολάβησης ή διαπραγμάτευσης για τη νόμιμη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση περιστατικών βίας μεταξύ μαθητών. Επίσης, αν είναι δυνατόν, είναι σκόπιμο 
κάθε σχεδιασμένη υπηρεσία που σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση να 
περιλαμβάνεται στους Σχολικούς Κανονισμούς.  
Πηγές: 

❖ http://www.europeanresolution.com/evropaiko-institouto-epilyshs-sygkrouseon-

2/sxolikh-diamesolavhsh/ 

❖ https://dialogosdiamesolavisi.gr/diamesolavisi/sxoliki-

diamesolavisi/#1544100151368-72870be5-aa75 

❖ http://en.resolve.gr/educational-advisory-services/ 

❖ https://tvxs.gr/news/paideia/synenteyksi-bilmas-meniki-milisoyme-gia-ti-sxoliki-

diamesolabisi 

❖  https://ikee.lib.auth.gr/record/303808/files/GRI-2019-24028.pdf (p. 43: Νομικό 

Πλαίσιο).  

❖ https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-syntonistes-ekpaidevtikou-

ergou-kathikonta  

Εργαλείο αξιολόγησης του νομοθετικού πλαισίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που 

συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση σε κάθε χώρα εταίρο 

Ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης όσον αφορά τη νομοθεσία 
Στην Πορτογαλία, η σχολική διαμεσολάβηση εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 ως συνέπεια 

της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Το πρώτο έγγραφο στην 
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Πορτογαλία με αναφορά στην προσωπικότητα του διαμεσολαβητή είναι το διάταγμα αριθ. 

147/96 της 8ης Ιουλίου που ορίζει τις Εκπαιδευτικές Περιοχές Προτεραιότητας Παρέμβασης 

(TEIP) και ορίζει τη χρήση διαμεσολαβητών. Την ίδια χρονιά, η διαταγή αριθ. 132/96 της 27ης 

Ιουλίου εγκρίνει το πρόγραμμα ελεύθερου χρόνου για τους νέους και τα παιδιά στα σχολεία 

ως δραστηριότητες που πρέπει να αναπτύσσονται από τους διαμεσολαβητές. Το 1998 

εκδόθηκε ένα δίπλωμα που αναγνωρίζει τη μορφή του διαμεσολαβητή και την εκτέλεση των 

καθηκόντων του πολιτισμικού διαμεσολαβητή για την εκπαίδευση - Κοινή διαταγή αριθ. 

304/98 της 24ης Απριλίου. Το 1999, η κοινή διαταγή αριθ. 942/99 της 3ης Νοεμβρίου 

αποσκοπεί στη ρύθμιση της κατάστασης των διαμεσολαβητών και των πολιτιστικών 

εμψυχωτών. Το 2001, ο νόμος αριθ. 105/2001 καθιέρωσε το νομικό καθεστώς του κοινωνικο-

πολιτιστικού διαμεσολαβητή, το οποίο περιλαμβάνει το νομικό καθεστώς που συνδέεται με το 

ρόλο των εκπαιδευτικών διαμεσολαβητών, καθώς και τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και την 

εκπαίδευσή τους. Το 2007, το διάταγμα αριθ. 15817/2007 της 27ης Ιουλίου ρυθμίζει τα 

καθήκοντα του προσωπικού και κοινωνικού διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των μαθημάτων 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νέων και Ενηλίκων.  

Νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 
 
Διάταγμα αριθ. 147/96 της 8ης Ιουλίου - ορίζει τα εκπαιδευτικά εδάφη παρέμβασης 

προτεραιότητας και προβλέπει τη χρήση εμψυχωτών/διαμεσολαβητών. 

2. Κοινή διαταγή αριθ. 132/96 της 27ης Ιουλίου - εγκρίνει το πρόγραμμα ελεύθερου 

χρόνου για τους νέους και τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και της προσχολικής εκπαίδευσης, προβλέποντας ότι οι δραστηριότητες αυτές 

αναπτύσσονται από διαμεσολαβητές. 

3. Κοινή διαταγή αριθ. 304/98 της 24ης Απριλίου - αναγνωρίζει τη μορφή του 

διαμεσολαβητή και την άσκηση των καθηκόντων του πολιτιστικού διαμεσολαβητή για την 

εκπαίδευση. 

4. Κοινή διαταγή αριθ. 942/99 της 3ης Νοεμβρίου - ρυθμίζει την κατάσταση των 

διαμεσολαβητών και των πολιτιστικών εμψυχωτών. 

5. Κοινή διαταγή αριθ. 1165/2000 της 18ης Δεκεμβρίου - Δημιουργεί μια ομάδα 

εργασίας, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται στο παρόν δίπλωμα, με σκοπό την 

προετοιμασία μιας έρευνας για τα σχολεία στα οποία είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν 

πολιτιστικοί διαμεσολαβητές, καθώς και προτάσεις με βάση τους όρους θεσμοθέτησής τους. 

6. Νόμος αριθ. 105/2001 - καθιερώνει το νομικό καθεστώς του κοινωνικο-πολιτισμικού 

διαμεσολαβητή. 

7. Διάταγμα αριθ. 15817/2007 της 27ης Ιουλίου - ρυθμίζει τα καθήκοντα του 

προσωπικού και κοινωνικού διαμεσολαβητή στο πλαίσιο των Μαθημάτων Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης Νέων και Ενηλίκων.  

Ποιος μπορεί να παρέχει εκπαιδευτική διαμεσολάβηση; Ποιος μπορεί να γίνει 
εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής; 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Στην Πορτογαλία δεν υπάρχει κανένας καθορισμός όσον αφορά τον εκπαιδευτικό 

διαμεσολαβητή. Ωστόσο, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον κοινωνικοπολιτισμικό 

διαμεσολαβητή - ένα άτομο που προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, προάγοντας τον 

σεβασμό και την καλύτερη γνώση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της κοινωνικής 

ένταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αριθ. 105/2001, θα πρέπει να δίνεται 

προτεραιότητα σε άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές ομάδες ή σε μετανάστες που διαθέτουν 

ικανότητες κοινωνικο-πολιτισμικής διαμεσολάβησης και γνώση των κοινωνικο-πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών των κοινοτήτων-στόχων.  

Προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις για τους εκπαιδευτικούς 
διαμεσολαβητές 
Το 2000, με την έγκριση της κοινής απόφασης αριθ. 1165/2000 της Προεδρίας του Υπουργικού 

Συμβουλίου, του Υπουργείου Εργασίας και Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας, 

συστάθηκε ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση του ρόλου των διαμεσολαβητών στα σχολεία. 

Ως αποτέλεσμα, ορίζεται ως επαγγελματικό προφίλ του κοινωνικο-πολιτισμικού 

διαμεσολαβητή να είναι άνω των 18 ετών, να έχει τουλάχιστον την 6η τάξη της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και να επιδεικνύει διαθεσιμότητα και ικανότητα για διαπολιτισμικό διάλογο με 

πολίτες διαφορετικής προέλευσης. Ο νόμος αριθ. 105/2001 ορίζει ότι ο κοινωνικο-

πολιτισμικός διαμεσολαβητής πρέπει να παρακολουθεί μαθήματα κατάρτισης με κοινό 

περιεχόμενο, που επιτρέπουν την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ όλων των 

πολιτών, με την προσθήκη ειδικών ενοτήτων κατάρτισης που λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες κάθε κοινότητας. Ο νόμος ορίζει ότι τα μαθήματα κατάρτισης των κοινωνικο-

πολιτισμικών διαμεσολαβητών είναι ισοδύναμα με την ένατη τάξη της σχολικής εκπαίδευσης, 

δίνοντας το επίπεδο 2 των επαγγελματικών προσόντων και πιστοποιούνται από την ANEFA. Ο 

νόμος αυτός έχει ως βασική επιδίωξη να καταστήσει δυνατή τη σχέση μεταξύ κατάρτισης, 

πιστοποίησης και αγοράς εργασίας, μέσω της υπογραφής πρωτοκόλλων μεταξύ του 

Ινστιτούτου Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και των φορέων που είναι 

διαπιστευμένοι για την παροχή κατάρτισης σε αυτόν τον τομέα.  

Παρεχόμενες υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 
Στο άρθρο 1 του νόμου αριθ. 105/2001 δημιουργείται η ιδιότητα του κοινωνικοπολιτισμικού 

διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει ως αποστολή να συνεργάζεται για την ένταξη των μεταναστών 

και των εθνικών μειονοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της 

κοινωνικής συνοχής. Οι κοινωνικοπολιτισμικοί διαμεσολαβητές ασκούν τα αντίστοιχα 

καθήκοντα και τις υπηρεσίες τους, σε σχολεία, φορείς κοινωνικής ασφάλειας, φορείς υγείας, 

την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Συνόρων, το Ινστιτούτο Κοινωνικής Επανένταξης, τις τοπικές 

αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς όπου η άσκηση των καθηκόντων τους κρίνεται 

αναγκαία. Ειδικότερα στα σχολεία, οι κοινωνικοπολιτισμικοί διαμεσολαβητές παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους προκειμένου να (άρθρο 2 του νόμου αριθ. 105/2001): 

α) να συνεργάζονται στην πρόληψη και επίλυση κοινωνικοπολιτισμικών συγκρούσεων και 

στον καθορισμό στρατηγικών κοινωνικής παρέμβασης 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 

6. Υπεύθυνος δραστηριότητας /Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα: Επίλυση συγκρούσεων για τους νέους από νέους ανθρώπους  

Χώρα:  UK (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος:  Οργάνωση έργου και συντονιστής  

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  admin@cresst.org.uk   

Ιστοσελίδα:  https://www.cresst.org.uk/  
  

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 
 

Τίτλος δραστηριότητας:  -  

Τύπος: διαμεσολάβηση μεταξύ ομοτίμων 
  

Ημερομηνία: Από το 2003  
  

β) να συνεργάζονται ενεργά με όλους τους φορείς των διαδικασιών κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, 

γ) να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών και χρηστών διαφορετικής 

πολιτισμικής προέλευσης, 

δ) να συμβουλεύουν τους χρήστες στη σχέση τους με τους επαγγελματίες και τις δημόσιες και 

ιδιωτικές υπηρεσίες, 

ε) να προωθούν την ένταξη των πολιτών με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο 

με ίσους όρους. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Στόχος δραστηριότητας:  
  
Ο στόχος του οργανισμού CRESST είναι να παρέχει προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
της επίλυσης συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων με βιώσιμο τρόπο στα 
σχολεία.   
Αυτή τη στιγμή, ο οργανισμός CRESST εκτελεί το πρόγραμμα Young Peace Maker. Το πρόγραμμα 
αυτό εξοπλίζει τα παιδιά και τους νέους και τους ενήλικες γύρω από αυτά με ευαισθητοποίηση και 
τις δεξιότητες για τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών  
  
Το έργο Youth Resolving Conflict (YRC) στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 
της αυτοπεποίθησης των εφήβων και των ενηλίκων που εργάζονται μαζί τους, ώστε να 
διαχειρίζονται τις συγκρούσεις με εποικοδομητικό τρόπο. Άλλα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί 
για να δώσουν τη δυνατότητα στο προσωπικό να μάθει νέες δεξιότητες και τεχνικές για τη 
διαχείριση δύσκολων συζητήσεων  

 

Κοινό (επωφελούμενοι):  
Το CRESST συνεργάζεται με τους ανώτερους υπευθύνους των δημοτικών σχολείων, το προσωπικό, 
τους μαθητές, τους γονείς και τους κηδεμόνες για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της σχολικής 
ζωής ενισχύουν την προσέγγιση του σχολείου για την εποικοδομητική επίλυση των συγκρούσεων 
και τη δέσμευσή του για συμφιλίωση. Επιπλέον, το CRESST προσφέρει προγράμματα κατάρτισης 
για να βοηθήσει τους ανώτερους υπευθύνους, τους εκπαιδευτικούς, τους βοηθούς διδασκαλίας, 
τους επόπτες μεσημεριανού γεύματος, τους κυβερνώντες, τους γονείς και τους κηδεμόνες να 
χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων.    

Σύντομη εισαγωγή:   
Για τους περισσότερους νέους οι συγκρούσεις τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου είναι ένα 
αναπόφευκτο, ενίοτε συνταρακτικό και συχνά επώδυνο και καταστροφικό μέρος της ζωής. Ο 
οργανισμός CRESST πιστεύει ότι οι νέοι αυτοί είναι ικανοί να μάθουν και να εξασκήσουν 
δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διερευνούν και να εμπλέκονται θετικά με τις συγκρούσεις και 
να βρίσκουν τις δικές τους θετικές λύσεις.  
  
Η οργάνωση "Επίλυση συγκρούσεων για νέους από νέους" υλοποιεί διάφορα προγράμματα στα 
σχολεία, μέσω των οποίων προσπαθεί να εξοπλίσει τα παιδιά και τους νέους και τους ενήλικες 
γύρω τους με ευαισθητοποίηση και τις δεξιότητες για τη διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των 
μαθητών.  
  
Μέσα από διάφορα εργαστήρια, συνεδρίες, εντατική εκπαίδευση η CRESST βοηθά τους μαθητές 
να κατανοήσουν τι είναι η σύγκρουση, πώς τους επηρεάζει προσωπικά και φυσιολογικά, πώς 
κλιμακώνεται η σύγκρουση, δεξιότητες και προσεγγίσεις για τη διαχείριση διαπροσωπικών 
συγκρούσεων και στρατηγικές για τη διαχείριση συγκρούσεων στο διαδίκτυο.   

Τοποθεσία / γεωγραφική κάλυψη:  
Ποια είναι το γεωγραφικό εύρος στην οποία χρησιμοποιήθηκε η δραστηριότητα (π.χ. χώρα, 
περιοχή, πόλη);    
Sheffield, Σκωτία 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Μεθοδολογική προσέγγιση:  
  
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του CRESST έχουν σχεδιαστεί όχι μόνο για να δώσουν τη 
δυνατότητα στους ενήλικες να εξοικειωθούν με τις προσεγγίσεις επίλυσης συγκρούσεων, αλλά και 
για να μοιραστούν δραστηριότητες, παιχνίδια και περιεχόμενο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
με τους νέους. Τα προγράμματα του οργανισμού CRESST μπορούν να διεξαχθούν σε πολλά επίπεδα. 
Υπάρχουν εργαστήρια ευαισθητοποίησης για να εξοικειωθεί το προσωπικό με το τι διδάσκονται οι 
νέοι και πώς λειτουργούν τα προγράμματα, ιδίως με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι ενήλικες έχουν 
εμπιστοσύνη στους νέους και ενθαρρύνουν τους άλλους να ζητήσουν υποστήριξη. Επιπλέον, το 
CRESST εργάζεται σε επίπεδο πολιτικών διαχείρισης της συμπεριφοράς αναπτύσσοντας 
επανορθωτικές προσεγγίσεις προκειμένου να μπορέσει με αυτούς τους τρόπους το σχολείο να 
πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες και τις αξίες του για συμφιλίωση και για την καλλιέργεια καλών 
σχέσεων.    
Εδώ είναι το βίντεο που εξηγεί πώς λειτουργεί η διαμεσολάβηση μεταξύ ομοτίμων:  
https://youtu.be/_MCXWDgcajI  
  

Απαιτούμενοι πόροι:  
 
Το έργο του CRESST υποστηρίζεται από κρατική χρηματοδότηση, αλλά επίσης συγκεντρώνει 
χρήματα από δωρεές, χορηγίες κ.λπ.   
Όσον αφορά το έργο στο σχολείο, το CRESST παρέχει στο σχολείο όλους τους πόρους και τα υλικά 
που χρειάζονται για να συνεχίσουν το σχέδιο τα επόμενα χρόνια.  

Διάρκεια:  
Ποια είναι η διάρκεια της δραστηριότητας;  
Η CRESST ιδρύθηκε το 2001, αλλά τα σχέδια διαμεσολάβησης λειτουργούν από το 2003.  

Επικύρωση:  
Η χρήση επανορθωτικών προσεγγίσεων σε ένα σχολείο ή ένα περιβάλλον για νέους δίνει στο 
προσωπικό τη δυνατότητα να διευκολύνει την εξεύρεση μιας λύσης και όχι απλώς να επιβάλλει 
μια κύρωση.  
«το κατέστησε ένα ασφαλέστερο μέρος…είχαμε καλύτερα μαθήματα επειδή τα μαθήματα δεν 
γίνονται από καθηγητές που προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι συνέβη κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού και του δείπνου".   
Κάθε χρόνο ο οργανισμός CRESST γιορτάζει τις εθελοντικές προσπάθειες των διαμεσολαβητών 
προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν σε ένα συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. Κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες παίζουν διάφορα παιχνίδια, αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους και οι προσπάθειές τους αναγνωρίζονται και επικυρώνονται.   
  
Από την εμπειρία τους, ο οργανισμός CRESST είναι πολύ ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον 
οποίο εφαρμόζονται τα πράγματα και αναγνωρίζει ότι η διαμεσολάβηση μεταξύ ομοτίμων είναι 
ένα ισχυρό εργαλείο, πράγμα για το οποίο αισθάνονται εμπνευσμένοι να συνεχίσουν το έργο 
τους. 

https://youtu.be/_MCXWDgcajI
https://youtu.be/_MCXWDgcajI


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Αντίκτυπος:   
Η χρήση επανορθωτικών προσεγγίσεων σε ένα σχολείο ή ένα περιβάλλον για νέους δίνει στο 
προσωπικό τη δυνατότητα να διευκολύνει την εξεύρεση μιας λύσης και όχι απλώς να επιβάλλει μια 
κύρωση.  
"Το καθιστά πιο ασφαλές μέρος... και έχουμε καλύτερα μαθήματα, επειδή τα μαθήματα δεν 
καταλαμβάνονται από τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι συνέβη κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού και του δείπνου".  
Ποιος ήταν ο αντίκτυπος (θετικός ή αρνητικός) αυτής της δραστηριότητας;   
Από το 2004 το CRESST έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη στο Sheffield και όχι μόνο, παρέχοντας 
εκπαίδευση για την επίλυση συγκρούσεων σε πάνω από 60 σχολεία και άλλες οργανώσεις νεολαίας. 
Έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2014, έχοντας επιτύχει τριετή χρηματοδότηση για την έναρξη ενός 
νέου προγράμματος με σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το CRESST έχει πλέον εκπαιδεύσει 
άμεσα πάνω από 1.000 νέους διαμεσολαβητές και εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των παιδιών και 
των νέων που έχουν μάθει και εξασκήσει δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων ως αποτέλεσμα της 
υποστήριξης του CRESST είναι πλέον πάνω από 3.000. Κάθε χρόνο πάνω από εκατό ομότιμοι 
διαμεσολαβητές από τοπικά ενεργά σχολεία παρακολουθούν το ετήσιο συνέδριό τους στο 
Πανεπιστήμιο του Sheffield.  
Ωστόσο, οι σημαντικότερες αλλαγές παρατηρούνται: στην πρόληψη των τεταμένων καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού και της παρενόχλησης, στη διαχείριση των συγκρουσιακών 
καταστάσεων, στην εξάλειψη των υφιστάμενων συγκρούσεων και στην υπέρβαση των 
μπλοκαρισμάτων και των καίριων στιγμών που γεννιούνται από την όξυνση της υπερηφάνειας.    

Αναπαραγωγή και /ή αναβάθμιση:  
  
Το πρόγραμμα είναι εύκολο στην εφαρμογή, ελκυστικό για διάφορες κατηγορίες, είτε πρόκειται 
για νέα παιδιά είτε για ενήλικες (εκπαιδευτικούς ή γονείς), πρακτικό και μπορεί αναμφίβολα να 
αναπαραχθεί και σε άλλα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου ή πέραν αυτού.   
   

 

 

1. Υπεύθυνος δραστηριότητας/Συγγραφέας/Δημιουργός/Εκδότης 

Ίδρυμα: Μέθοδος Pikas  

Χώρα: Σουηδία   

Θέση και ρόλος του συνεισφέροντος: Δημιουργός: Anatol Pikas (ψυχολόγος) 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: anatol@pikas.se  

Ιστοσελίδα: http://www.pikas.se/scm/ 

2. Επισκόπηση δραστηριότητας 

Τίτλος δραστηριότητας:  

mailto:anatol@pikas.se


   
 
 
 
 

 
   
 
 

Μέθοδος Pikas / Μέθοδος κοινής μέριμνας  

Τύπος:  
Μέθοδος 

Ημερομηνία:  
Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1987 (αλλά έχει προσαρμοστεί και εξελιχθεί αρκετές 
φορές από τότε). 

Στόχος της δραστηριότητας: 
Στόχος αυτής της μεθόδου είναι να καταπολεμηθεί ο σχολικός εκφοβισμός με την 
αντιστροφή της πίεσης που ασκούν οι εκφοβιστές μέσω ομάδας με θετικό τρόπο, κάνοντας 
τους εκφοβιστές να μπουν στην διαδικασία να βοηθήσουν αυτούς που εκφόβιζαν, αντί να 
τιμωρηθούν.  

Κοινό (επωφελούμενοι): 
Η μέθοδος απευθύνεται κυρίως σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς, σε ένα σχολικό 
περιβάλλον, καθώς είναι αυτοί που πρέπει να την χρησιμοποιήσουν. Ωστόσο, οι άμεσα 
επωφελούμενοι από αυτήν την μέθοδο είναι οι μαθητές και ο στόχος είναι να γίνουν οι ίδιοι 
πρωταγωνιστές της διαδικασίας. 

Σύντομη εισαγωγή:  
Η βασική ιδέα πίσω από αυτή τη μέθοδο είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 
εκφοβισμός γίνεται από ομάδες παιδιών ή με την υποστήριξη μιας ομάδας, και ως εκ τούτου, 
ο συλλογικός παράγοντας παίζει μεγάλο ρόλο, και μπορεί να είναι ο λόγος που ο εκφοβισμός 
διαιωνίζεται, εμποδίζοντας τις ατομικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η ατομική τιμωρία των 
εκφοβιστών συχνά θα κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα για τον μαθητή-στόχο (αυτόν που 
εκφοβίζεται). 
Έτσι, η βασική αρχή της μεθόδου είναι ότι, όταν προσεγγίζονται ατομικά οι εκφοβιστές 
μπορούν να αναγνωρίσουν την αγωνία του μαθητή-στόχου και να μπουν στη θέση του. Και 
με αυτόν τον τρόπο, η συλλογική δυναμική της ομάδας μπορεί να αναδιαμορφωθεί προς 
έναν εποικοδομητικό/ θετικό στόχο. 
Η μέθοδος χρησιμοποιείται πλέον για περισσότερα από 30 χρόνια και συχνά 
επικαιροποιείται για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εκάστοτε πλαισίου.   

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 
Η μέθοδος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη Σουηδία, αλλά έκτοτε χρησιμοποιήθηκε με 
επιτυχία σε διάφορες χώρες, όπως η Γαλλία, ο Καναδάς, η Φινλανδία και η Αυστραλία. 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 
Η προσέγγιση αυτής της μεθόδου είναι σε πρώτη φάση οι ατομικές συναντήσεις μεταξύ των 
εκφοβιστών και του δασκάλου/εκπαιδευτικού που γνωρίζει τη μέθοδο, στη συνέχεια 
γίνονται συναντήσεις με ολόκληρη την ομάδα των εκφοβιστών, και σε τελικό στάδιο με όλη 
την ομάδα συν τους μαθητές-στόχους που υπέστησαν τον εκφοβισμό.  

Απαιτούμενοι πόροι: 
Ο πιο σημαντικός πόρος είναι η διαδικασία εκμάθησης αυτής της μεθόδου από 
εκπαιδευτικούς και δασκάλους, ένα σχολείο και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
Πρότυπο αξιολόγησης των νομικών πλαισίων 
 

σχέσεις μεταξύ των μαθητών, για να εντοπιστούν τα φαινόμενα εκφοβισμού. 

Διάρκεια: 
Δεν υπάρχει ακριβής διάρκεια για αυτή τη μέθοδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές 
χρειάζεται, αφού διαμορφωθεί κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς/ δασκάλους. Ωστόσο, η 
"θεραπεία" μιας περίπτωσης εκφοβισμού μπορεί να διαρκέσει από αρκετές ημέρες έως 
μερικές εβδομάδες, ανάλογα με το πόσο γρήγορα παρατηρείται πρόοδος. 

Επικύρωση: 
Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε πολλά σχολεία και έχει αναγνωστεί σαν μια 
καλή πρακτική σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα, έχει γίνει η κύρια μέθοδος κατά του 
σχολικού εκφοβισμού στα σχολεία που χρησιμοποιούν τη σχολική διαμεσολάβηση. 

Αντίκτυπος:  
Ο αντίκτυπος αυτής της μεθόδου είναι συνολικά πολύ θετικός, με επιτυχία γύρω στο 80% 
κατά μέσο όρο σε όλα τα σχολεία που την εφαρμόζουν. 

Αναπαραγωγή και αναβάθμιση: 
Η μέθοδος είναι καθολική και προσαρμόσιμη ανάλογα στο σχολικό περιβάλλον και τις  
περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή της δυνατότητα θεωρείται 
δεδομένη.  

Εργαλείο αξιολόγησης του νομοθετικού πλαισίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που 
συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση σε κάθε χώρα εταίρο του έργου 

Ιστορική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης όσον αφορά τη νομοθεσία 
 
Το 2004 για πρώτη φορά η διαμεσολάβηση στη Βουλγαρία ρυθμίζεται με την ψήφιση του 
νόμου περί διαμεσολάβησης.  
Ο νόμος ρυθμίζει τις σχέσεις που συνδέονται με τη διαμεσολάβηση ως εναλλακτική μέθοδο 
επίλυσης νομικών και άλλων διαφορών, δίνοντας νομικό ορισμό του όρου και περιγράφοντας 
το φάσμα των διαφορών για τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή της διαμεσολάβησης. Μέσω 
του νόμου περί διαμεσολάβησης, ο νομοθέτης κατατάσσει τις διαφορές, οι οποίες μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο διαμεσολάβησης καθοδηγούμενες γενικά από το αντικείμενό τους: 
αστικές, εμπορικές, εργασιακές, οικογενειακές και διοικητικές διαφορές, που σχετίζονται με 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και άλλες διαφορές μεταξύ φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, ακόμη και όταν είναι διασυνοριακές. Η αρχή ότι η διαμεσολάβηση είναι 
εφαρμόσιμη έχει υιοθετηθεί και στην επίλυση άλλων διαφορών, εφόσον ένας νόμος ή άλλο 
νομοθέτημα δεν προβλέπει άλλη διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας. 
Η διαμεσολάβηση είναι ένα από τα θεσμικά εργαλεία για την εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών, συμπεριλαμβανομένης και της ενσωμάτωσης του ρόλου και της σημασίας της 
διαμεσολάβησης μέσω των δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή και σε άλλους τομείς όπως η 
εκπαιδευτική διαμεσολάβηση, η διαμεσολάβηση στον τομέα της υγείας, η πολιτιστική 
διαμεσολάβηση, η πολιτική διαμεσολάβηση και άλλα. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

Νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση: 

• Νόμος περί διαμεσολάβησης του 2004, τελευταία αλλαγή το 2019. 

• Ο νόμος για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση από το 2015, με 

τελευταία τροποποίηση το 2020. 

• Διάταγμα για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς από το 2017.  

• Διάταγμα του Υπουργού Κοινωνικής Πολιτικής και Τάξης Αρ.715/19.09. 2017 - 

νεοσύστατη θέση "Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής" (βάσει του άρθρου 105, 

σημείο 5 του διατάγματος για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς). 

• Απόφαση Αρ. 373/ 2017 του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός 

μηχανισμού για την συνεργασία των φορέων όσον αφορά την υποστήριξη και 

τη διατήρηση των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην υποχρεωτική 

προσχολική και σχολική ηλικία. 

• Διάταγμα Αρ.15/ 2019 σχετικά με το καθεστώς και την επαγγελματική εξέλιξη 

των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και άλλων παιδαγωγών. 

• Πρωτόκολλο για την εφαρμογή του μηχανισμού αντιμετώπισης του 

εκφοβισμού και της βίας στα ιδρύματα του συστήματος προσχολικής και 

σχολικής εκπαίδευσης. 

• Απόφαση Αρ.100 του Υπουργικού Συμβουλίου του 2018 για τη δημιουργία 

ενός Μηχανισμού για την συνεργασία των φορέων όσον αφορά την 

υποστήριξη, την ένταξη και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης των 

μαθητών του εκπαιδευτικού συστήματος στην υποχρεωτική προσχολική και 

σχολική ηλικία. 

• Διάταγμα για τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

• Στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 

της μάθησης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για την περίοδο 2021-2030. 

Ποιος μπορεί να παρέχει εκπαιδευτική διαμεσολάβηση; Ποιος μπορεί να γίνει 
εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής; 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του διατάγματος 15/ 2019 σχετικά με το καθεστώς και την 
επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και άλλων 
παιδαγωγών, ορίζονται οι θέσεις των ψυχολόγων και των παιδαγωγικών συμβούλων, οι 
οποίοι μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτική διαμεσολάβηση, ως εξής:  
 
Ψυχολόγος στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής: 

• Συμμετοχή στην προετοιμασία και εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων για την 

πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη μείωση του αριθμού των 

μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο; 

• Εντοπισμός και παρακολούθηση περιπτώσεων που έχουν προκύψει στο 

νηπιαγωγείο ή στο σχολείο σε συνεργασία με κοινοτικούς φορείς και υπηρεσίες;  

• Αλληλεπίδραση και διαβούλευση με εκπαιδευτικούς, άλλους παιδαγωγούς και 

γονείς για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που σχετίζεται με την εκπαίδευση, 

την ανατροφή και την κοινωνικοποίηση των μαθητών ή για τη λήψη απόφασης 

σχετικά με μια συγκεκριμένη υπόθεση; 

• Διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις.  

 

Παιδαγωγικός σύμβουλος στο σύστημα προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης ως 

εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής:  

• Συμβουλευτική και υποστήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και διευθυντών 

σχολείων για την εφαρμογή και διατήρηση των δεσμών μεταξύ οικογένειας, 

σχολείου και κοινότητας; 

• Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή των σχολικών πολιτικών στον τομέα της 

ανατροφής, της κοινωνικοποίησης και της προστασίας των παιδιών και των 

μαθητών; 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

• Συμβουλευτική παιδιών και μαθητών, παιδαγωγών, γονέων και άλλων 

ενδιαφερομένων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την 

εκπαιδευτική διαδικασία; 

• Διαμεσολάβηση για την επίλυση συγκρούσεων; 

• Συμμετοχή σε δραστηριότητες για την παρακίνηση παιδιών και μαθητών να 

ξεπεράσουν την προβληματική τους συμπεριφορά και τον κίνδυνο πρόωρης 

σχολικής εγκατάλειψης; 

• Δημιουργία της σύνδεσης μεταξύ των γονέων και του σχολείου κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας διαμεσολάβησης; 

• Συνεργασία με τα όργανα των αρμόδιων αρχών παιδικής προστασίας για την 

προστασία του παιδιού και συμμετοχή στις συνεδριάσεις των διαθεσμικών ομάδων. 

Προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς 
διαμεσολαβητές 
 
Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 373/ 2017 του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας και τους κανονισμούς για την εφαρμογή της εθνικής ταξινόμησης επαγγελμάτων 
και θέσεων εργασίας, η νεοσύστατη θέση "Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής" καταχωρήθηκε με 
κωδικό 5312 3004. Ορισμένες από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς 
διαμεσολαβητές περιλαμβάνουν ένα επιθυμητό επίπεδο εκπαίδευσης - δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και γνώση της μητρικής γλώσσας των μαθητών από ευάλωτες κοινότητες που 
φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Επίσης, καταγράφονται η γνώση του συστήματος αξιών, 
των εορτών, των παραδόσεων και άλλων πολιτισμικών χαρακτηριστικών των κοινοτήτων με 
τις οποίες εργάζονται οι διαμεσολαβητές. Τα απαραίτητα προσωπικά προσόντα είναι: 
αφοσίωση στο σχολείο, διακριτικότητα, ανεκτικότητα, ικανότητα εργασίας σε ομάδα, 
επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα παρακίνησης, ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων 
καθώς και γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 

Παρεχόμενες υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 
 
Μέρος των καθηκόντων του εκπαιδευτικού διαμεσολαβητή είναι να οργανώνει και να 
υλοποιεί δραστηριότητες μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η συνεχής παρουσία των μαθητών 
στο σχολείο και η πλήρης συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και 
δραστηριότητες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες για τη συμμετοχή των γονέων και 
των τοπικών κοινοτήτων στην σχολική και κοινωνική ζωή. 
Ο Εκπαιδευτικός Διαμεσολαβητής βοηθά στην υποστήριξη και την παραμονή των μαθητών 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση- επισκέπτεται τις οικογένειες των μαθητών και διεξάγει 
συζητήσεις με τους γονείς με στόχο την ενημέρωση και την αύξηση των κινήτρων για συνέχιση 
της εκπαίδευσης - συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στη μαθησιακή 
διαδικασία και εργάζεται ενεργά για την κοινωνική ένταξη και την εκπαιδευτική ενσωμάτωση 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

των μαθητών, ιδίως εάν οι μαθητές είναι εκπρόσωποι άλλης μειονοτικής ή/και 
περιθωριοποιημένης ομάδας/κοινότητας και είναι δίγλωσσοι - βοηθά στη διευκόλυνση της 
επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών - συμμετέχει στην επίλυση 
διαφορών, που προέρχονται από το σχολικό περιβάλλον και συμμετέχουν μαθητές. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Το έργο EDUMED  
Μεθοδολογία οδηγιών για το IO2: Συλλογή πρακτικών για την εκπαιδευτική 

διαμεσολάβηση 
 
Εισαγωγή 
Το παρόν έγγραφο είναι μια μεθοδολογία-οδηγός και έχει ως στόχο να εισάγει τους εταίρους 
στη διαδικασία ανάπτυξης της Συλλογής Πρακτικών IO2 για την Εκπαιδευτική 
Διαμεσολάβηση, στην οποία ηγείται το CPIP.  
Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
προγράμματος κατάρτισης για τη διαμεσολάβηση και τη διαμεσολάβηση μεταξύ ομοτίμων η 
σύμπραξη: 
1.θα προετοιμάσει ένα εργαλείο αξιολόγησης του νομοθετικού πλαισίου που συνδέεται με 
την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση με έμφαση στις χώρες εταίρους και  
2. μια συλλογή καλών πρακτικών με στόχο να χρησιμεύσει ως πηγή καινοτόμου υλικού για 
τους εκπαιδευτικούς για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και επίσης να εντοπίσει τα 
δυνατά και αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές των σημερινών πρακτικών και 
προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση με έμφαση στις 
προτάσεις για συμπεριληπτικές διδακτικές μεθοδολογίες.  
 
Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη του IO2 αφορά μια σειρά εργασιών που περιγράφονται 
παρακάτω: 
 
- την ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης της νομοθεσίας που σχετίζεται με την 
εκπαιδευτική διαμεσολάβηση, στην χώρα κάθε εταίρου.  
- την ανάπτυξη μιας συλλογής 5/7 καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση σε 
κάθε χώρα εταίρο και, αν είναι δυνατόν, 1 ή 2 καλές πρακτικές από άλλες χώρες της Ευρώπης  
- τη συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα των καθηκόντων της δραστηριότητας 
 
 
Εν ολίγοις, το παρόν έγγραφο αποτελεί ένα πολύ πρώτο βήμα σε μια προσπάθεια παροχής 
μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την επιτυχή ανταλλαγή νομοθετικού πλαισίου στην 
εκπαιδευτική διαμεσολάβηση, καθώς και τη συλλογή καλών πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, 
το έγγραφο αυτό θα παρουσιάζει τα βήματα και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσουν οι 
εταίροι, τα πρότυπα για το νομοθετικό πλαίσιο και τη συλλογή καλών πρακτικών, καθώς και 
τον κατάλογο των κριτηρίων/δεικτών που υποδεικνύουν καλύτερα τις μεθόδους για τον 
εντοπισμό πρακτικών με δυνατότητες στον τομέα της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης.  
  

Στόχος προτύπου: 
Εργαλείο αξιολόγησης του νομοθετικού πλαισίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που 
συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση στις χώρες της ΕΕ με έμφαση στις χώρες 
εταίρους. 
Να καταγράψει την γενική εικόνα και σύνοψη των υφιστάμενων πρακτικών και 
προσεγγίσεων στις χώρες εταίρους που χρησιμοποιούνται για τη διαμεσολάβηση στην 
εκπαίδευση.  

 

 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων: 

Το εργαλείο αξιολόγησης θα αναπτυχθεί για κάθε χώρα εταίρο και θα χρησιμεύσει ως βάση 

δεδομένων για μελλοντική χρήση από όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα της 

εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης. Το εργαλείο αξιολόγησης θα κοινοποιηθεί μεταξύ των 

εταίρων και το CPIP θα συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα υπό τη μορφή μιας  ενιαίας 

ευρωπαϊκής αναφοράς. 

Το έγγραφο θα περιέχει πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με:  

- το νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση σε κάθε χώρα 

εταίρο, 

- τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις για τους 

εκπαιδευτικούς διαμεσολαβητές σε κάθε χώρα εταίρο, 

- τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση σε κάθε χώρα 

εταίρο.  

Με βάση το εργαλείο αξιολόγησης θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών επαγγελματιών, την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την 

παροχή σε αυτούς ενός προγράμματος κατάρτισης για την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 

(IO3), καθώς και ενός προγράμματος κατάρτισης για μαθητές που θα ήθελαν να γίνουν 

ομότιμοι διαμεσολαβητές (IO4). 

Μετά την ανάπτυξη του εργαλείου αξιολόγησης, οι εταίροι θα κάνουν μια επισκόπηση των 
υφιστάμενων πρακτικών και προσεγγίσεων στις χώρες των εταίρων που χρησιμοποιούνται 
για τη διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση. 
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι μια συλλογή εκπαιδευτικού υλικού και προσεγγίσεων 
για τη διαμεσολάβηση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με στόχο την ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών με νέες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες για την επίλυση 
συγκρούσεων. Από την άλλη πλευρά, με βάση αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευτικοί θα 
είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους προσεγγίσεις και εργαλεία χρησιμοποιώντας 
τις ήδη υπάρχουσες και έχοντας επίγνωση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων, των 
ευκαιριών και των απειλών τους. Θα γίνει σύγκριση μεταξύ των μεθόδων και των 
προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στις χώρες των εταίρων με έμφαση στις ομοιότητες και τις 
διαφορές, αλλά κυρίως στο τι λειτουργεί και τι όχι σε διαφορετικές καταστάσεις 
συγκρούσεων. Επιπλέον, οι μαθητές θα επωφεληθούν επίσης από τη συλλογή, καθώς οι 
καθηγητές τους θα παρουσιάσουν τις πρακτικές και θα διευκολύνουν τους μαθητές να 
αναλάβουν ενεργό θέση στην επίλυση καθημερινών συγκρουσιακών καταστάσεων. 
 
Η συνολική ποιότητα του έργου θα αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη τρία κριτήρια: 

1. Κριτήρια αποτελεσματικότητας: τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εγκαίρως και 

στην κατάλληλη μορφή και στην έκταση που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Οι αλλαγές πρέπει 

να είναι αιτιολογημένες και να προσανατολίζονται στη βελτίωση της φόρμας αιτήσεως.  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

2. Ποιότητα των παραδοτέων του έργου: τα παραδοτέα του έργου είναι υψηλής ποιότητας 

και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τελικού χρήστη.  

3. Επίπεδο ικανοποίησης των ομάδων-στόχων: Αξιολόγηση των εταίρων και άλλων 

ομάδων-στόχων ως προς τα αποτελέσματα, τα παραδοτέα και τις διαδικασίες του έργου. 

 

 

 

Τι είναι μια καλή πρακτική; 

Οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από καλές/βέλτιστες πρακτικές έχει τη δυνατότητα να εγείρει 

συζητήσεις.  Ωστόσο, η προσέγγιση του EDUMED για τις καλές πρακτικές ακολουθεί τον 

ορισμό των Ηνωμένων Εθνών που περιγράφει τις καλές πρακτικές ως εξής:  

Ορισμός «καλής πρακτικής»: 

"Μια καλή πρακτική δεν είναι μόνο μια πρακτική που είναι καλή, αλλά μια πρακτική 
που έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά και παράγει καλά αποτελέσματα και, ως εκ 
τούτου, συνιστάται ως πρότυπο. Είναι μια επιτυχημένη εμπειρία, η οποία έχει 
δοκιμαστεί και επικυρωθεί, με την ευρεία έννοια, η οποία έχει επαναληφθεί και αξίζει 
να διαδοθεί, ώστε να την υιοθετήσει μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων". 

Δύο έννοιες αποκτούν σημασία σε αυτόν τον ορισμό: 

[Η πρώτη έννοια σχετίζεται με την ανάγκη της πρακτικής να είναι "αποδεδειγμένη, [...] 
δοκιμασμένη και επικυρωμένη". Κάθε πρακτική που προτείνεται ως καλή ή βέλτιστη 
πρακτική πρέπει να υποστηρίζεται με δεδομένα, πρέπει να αποδεικνύει την αποδοτικότητα 
και την αποτελεσματικότητά της, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει επιστημονικά ότι 
είναι, πράγματι, μια καλή πρακτική.  

[β]. η δεύτερη έννοια σχετίζεται με την ανάγκη η πρακτική να μπορεί να "συνιστάται ως 
πρότυπο, [...] να επαναλαμβάνεται και να κοινοποιείται. 

Η ίδια εστίαση και έμφαση θα δοθεί και στην προσέγγισή μας για τον καθορισμό ορθών 

πρακτικών στον τομέα της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης.  Με άλλα λόγια, η μεθοδολογία 

του πλαισίου μας θα βασίζεται σε πρακτικές που είναι καλά τεκμηριωμένες, είτε με 

ποσοτικά είτε με ποιοτικά δεδομένα, και έχουν τη δυνατότητα να αναπαραχθούν σε άλλα 

τοπικά ή/και εθνικά πλαίσια ή/και να προσαρμοστούν στις ανάγκες άλλων ομάδων 

δικαιούχων.  

Κριτήρια «καλής πρακτικής»: 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Η εστίαση αυτού του προτύπου βέλτιστων πρακτικών είναι η συλλογή δεδομένων και ο 

εντοπισμός καλών πρακτικών μεταξύ των πρωτοβουλιών εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης 

που αποδεικνύονται επιτυχείς. Προκειμένου να παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα καλών 

πρακτικών από τις χώρες εταίρους και την Ευρώπη, υπάρχει αρχικά η ανάγκη να 

προσδιοριστεί ένα σύνολο γενικών κριτηρίων για τον εντοπισμό καλών πρακτικών για την 

προώθηση της εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης.  

 

Παρακάτω παρατίθεται η ακόλουθη σειρά κριτηρίων για να διαπιστωθεί αν μια πρακτική 

είναι "καλή πρακτική" 

 

• Αποτελεσματικότητα και επιτυχία: 
Μια καλή πρακτική στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση είναι μια πρακτική που έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματική και επιτυχημένη, εάν ο επιδιωκόμενος σκοπός της, δηλαδή η 
παραγωγή μεθόδων/εργαλείων/πρωτοβουλιών σε αυτό το θέμα, είχε θετικό αντίκτυπο 
στα άτομα και/ή στις κοινότητες. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας και της επιτυχίας 
μπορεί να μετρηθεί μέσω του βαθμού στον οποίο η παρέμβαση ήταν επιτυχής στην 
παραγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος με βέλτιστο τρόπο. "Κατάφερε η πρακτική να 
επιτύχει αυτό που στόχευε (έγκαιρα);".  
• Συνάφεια/ Σχετικότητα: 
Μια καλή πρακτική στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση είναι σχετική όταν η πρακτική αυτή 
έχει καλύψει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες της ομάδας-στόχου, έχει 
αποδειχθεί χρήσιμη και ουσιαστική για την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών στον 
τομέα αυτό.  "Είναι οι πληροφορίες και το περιεχόμενο σχετικά με την ομάδα-στόχο;" Έχει 
νόημα ο σκοπός της πρακτικής; Αντιμετώπισε η πρακτική τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες των ατόμων που αφορά;  
• Περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη:  
Μια καλή πρακτική στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση ανταποκρίνεται στις τρέχουσες 
ανάγκες των συμμετεχόντων, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα αντιμετώπισης 
μελλοντικών αναγκών. Οι δείκτες αυτοί αξιολογούν το βαθμό στον οποίο "μια καλή 
πρακτική" μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα με τους διαθέσιμους πόρους, 
προσαρμοζόμενη στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις του 
πλαισίου στο οποίο αναπτύσσεται. 
• Ισότητα:  
Η καλή πρακτική στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες του πληθυσμού (ανδρών και γυναικών) κατά την κατανομή των πόρων και να 
εντοπίζει και να μειώνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Είχαν οι γυναίκες, οι άνδρες και τα 
παιδιά διαφορετικών ηλικιών, ικανοτήτων και υποβάθρου ίση και αποτελεσματική 
πρόσβαση στην πρακτική;  
• Τεχνικά εφικτή:  
Μια καλή πρακτική στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση πρέπει να είναι εύκολο να διδαχθεί 
και να εφαρμοστεί από όλους τους συμμετέχοντες. Όσον αφορά τη μεθοδολογική 
προσέγγιση, η πρακτική θα πρέπει να αποδεικνύει σαφήνεια στην παρουσίαση, τεχνική 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

εφαρμογή που περιγράφεται λεπτομερώς, τεχνική ποιότητα των αποτελεσμάτων. "Είναι οι 
προτεινόμενες τεχνολογίες εμπορικά διαθέσιμες; Υπάρχει στην τοπική αγορά η 
τεχνογνωσία που απαιτείται για την εφαρμογή και τη λειτουργία του συστήματος; Είναι 
διαθέσιμες οι υποδομές για τους τελικούς χρήστες;"  
• Εγγενώς συμμετοχική:  
Η εμπλοκή και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στην εκπαιδευτική 
διαμεσολάβηση είναι πολύ σημαντική. Είναι απαραίτητο η τελική ομάδα-στόχος να έχει 
την ευκαιρία από την αρχή έως το τέλος να συμμετέχει στη διαδικασία. Τα εγγενώς 
συμμετοχικά κριτήρια αξιολογούν τη συμπερίληψη των ενδιαφερομένων σε όλο τον κύκλο 
ζωής της διαδικασίας και την ικανότητα της πρακτικής να προάγει τη συνεργασία μεταξύ 
των διαφόρων εμπλεκόμενων τομέων. "Ζητήθηκε η γνώμη των προσώπων που τους αφορά 
και συμμετείχαν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
της πρακτικής;" 
 
• Αναπαράξιμη και προσαρμόσιμη:  
Μια καλή πρακτική στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
αναπαραγωγής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται σε παρόμοιους 
στόχους σε διαφορετικές καταστάσεις. Ο δείκτης αυτός μετρά τη δυνατότητα της 
προσέγγισης που είναι πιθανό να μεταφερθεί σε διαφορετικό πλαίσιο και την 
καταλληλόλητα του υιοθετημένου εργαλείου για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
ανισοτήτων που υπάρχουν σε άλλα εθνικά πλαίσια. 
 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων: 
Μια καλή πρακτική στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση θα πρέπει να συμβάλλει και να 
υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων των ατόμων και των κοινοτήτων. Ο δείκτης 
ανάπτυξης ικανοτήτων αξιολογεί την ικανότητα της πρακτικής να υποστηρίζει τους 
δικαιούχους ή αλλιώς επωφελούμενους να βελτιώνουν και να διατηρούν τις δεξιότητες, 
τις γνώσεις, τα εργαλεία, τον εξοπλισμό και άλλους πόρους που απαιτούνται για την καλή 
εκτέλεση. "Ενίσχυσε η πρακτική την τοπική ικανότητα και ενθάρρυνε την τοπική 
κυριότητα;" 
 

 

 

Πρότυπο για την καταγραφή της πρακτικής στην εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Χώρα:   

2. Επισκόπηση δραστηριότητας  

Τίτλος δραστηριότητας:  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Ποιο είναι το όνομα που περιγράφει τη δραστηριότητα 

Τύπος:  

Είναι μία μέθοδος, πρακτική, συμβουλή, υπόθεση εργασίας, οδηγίες, κάποιο άλλο είδος 

δραστηριότητας? 

Ημερομηνία:  

Πότε (μήνας και έτος) δημοσιεύθηκε η καταγεγραμμένη δραστηριότητα;  

Στόχος δραστηριότητας: 

Ποιος είναι ο σκοπός/ στόχος του εγγράφου 

Κοινό (επωφελούμενοι): 

Σε ποιους απευθύνεται η δραστηριότητα (εκπαιδευτικούς, εθελοντές, παιδαγωγούς, γονείς, 

παιδιά);  

Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και εταίροι; 

Σύντομη εισαγωγή:  

Ποιο είναι το πλαίσιο (αρχική κατάσταση) και η πρόκληση που αντιμετωπίζεται;  

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας στην οποία απευθύνεται και προσδιορισμός της 

περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε (χρονικό πλαίσιο);   

Τοποθεσία /γεωγραφική κάλυψη: 

Ποιο είναι το γεωγραφικό εύρος όπου χρησιμοποιήθηκε η δραστηριότητα (π.χ. χώρα, 

περιφέρεια, πόλη);  

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Ποια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αρχικό ζήτημα και να 

οδηγήσει σε επιτυχή έκβαση;  

Ποια ήταν η διαδικασία και με ποιον τρόπο ήταν συμμετοχική;  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Πόσος χρόνος χρειάστηκε για τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας;  

Ποιες είναι οι έμφυλες πτυχές που αντιμετωπίζονται στη μεθοδολογική προσέγγιση;  

Απαιτούμενοι πόροι: 

Ποιοι είναι οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση της δραστηριότητας;  

Ποιες είναι οι συνθήκες (θεσμικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές) που πρέπει 

να υπάρχουν για να αναπαραχθεί με επιτυχία; 

Υπάρχουν προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι διάφορες δραστηριότητες στην αναπαραγωγή 

της καλής πρακτικής;  

Διάρκεια: 

Ποια είναι η διάρκεια της δραστηριότητας; 

Επικύρωση: 

Έχει επικυρωθεί η δραστηριότητα με τους ενδιαφερόμενους/τελικούς χρήστες; Πώς;  

Αντίκτυπος:  

Ποιος ήταν ο αντίκτυπος (θετικός ή αρνητικός) αυτής της δραστηριότητας;  

Διδάγματα: 

Ποια είναι τα βασικά μηνύματα και διδάγματα που πρέπει να αποκομίσουμε από τη 

δραστηριότητα ; 

Βιωσιμότητα: 

Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ώστε η δραστηριότητα να είναι 

θεσμικά, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη;  

Ποια είναι τα οφέλη σε σύγκριση με αυτά τα στοιχεία (π.χ. το κόστος);  

Αναπαραγωγή και/ή αναβάθμιση: 

Ποιες είναι οι δυνατότητες ευρύτερης επέκτασης της δραστηριότητας;  



   
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται/γίνουν σεβαστές για να 

διασφαλιστεί η αναπαραγωγή της δραστηριότητας, αλλά προσαρμοσμένη στο νέο πλαίσιο;   

Επίλογος/ Συμπεράσματα: 

Καταλήξτε προσδιορίζοντας/εξηγώντας τον αντίκτυπο και τη χρησιμότητα της 

δραστηριότητας. Η αφήγηση ιστοριών ή μαρτυριών που δείχνουν το όφελος της 

δραστηριότητας είναι χρήσιμες. 



   
 
 
 
 

 
   
 
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 
 
 
 
 
 
 

 


