
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σεπτέμβριος, 2022 

 

Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ 
των εκπαιδευτικών φορέων 
μέσω της διαμεσολάβησης 

 

Το έργο EduMed είναι μια Ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία και στοχεύει στο να εδραιώσει σε ένα 

πολυγλωσσικό  πλαίσιο τις νομικές προδιαγραφές, 

τη γνώση και τις δεξιότητες, τα προσόντα και 

προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

διαμεσολαβητών, καθώς και στο να αναπτύξει 

προγράμματα κατάρτισης για διαμεσολάβηση και 

διαμεσολάβηση ομοτίμων, συλλέγοντας χρήσιμες 

πρακτικές στη σχολική διαμεσολάβηση.  
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Τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα; 
Συλλογή Πρακτικών στην Εκπαιδευτική Διαμεσολάβηση 

Αυτό το αποτέλεσμα προσφέρει μια επισκόπηση των πρακτικών και προσεγγίσεων που 

επικρατούν στις χώρες εταίρους που χρησιμοποιούνται για την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση. 
Μπορείτε να βρείτε σημεία σύγκρισης μεταξύ των μεθόδων και των προσεγγίσεων που 

παρέχονται στις χώρες των εταίρων με έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές, αλλά κυρίως 

τι λειτουργεί και τι όχι σε διαφορετικές καταστάσεις σύγκρουσης. Οι δάσκαλοι μπορούν να 

επωφεληθούν από αυτές τις πρακτικές και να διευκολύνουν τους μαθητές να αναλάβουν ενεργό 

θέση στην επίλυση καθημερινών καταστάσεων συγκρούσεων. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στα 

Αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων.  

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών 

διαμεσολαβητών 

Το πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς διαμεσολαβητές (ProEM) θα επιτρέψει στους 

εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα ήρεμο και ανεκτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλους 

όσους ασχολούνται με τη χρήση εργαλείων εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης. 

• Ενότητα 1. Βασικές Αρχές της Σύγκρουσης 

• Ενότητα 2. Γενική και Εξειδικευμένη Διαμεσολάβηση 

• Ενότητα 3. Καθήκοντα Εκπαιδευτικής Διαμεσολάβησης και 

Εκπαιδευτικού Διαμεσολαβητή 

• Ενότητα 4. Ψυχολογικές Δεξιότητες στην Εκπαιδευτική 

Διαμεσολάβηση 

• Ενότητα 5. Εκπαιδευτική διαμεσολάβηση μεταξύ ομοτίμων 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για διαμεσολάβηση ομοτίμων Peer ProEM 

Εκπαιδεύοντας τους μαθητές να βρίσκονται στη θέση των εκπαιδευτικών διαμεσολαβητών, 

τα παιδιά και οι έφηβοι θα μάθουν τα ακόλουθα θέματα: πώς να εφαρμόζουν 

εποικοδομητικές μεθόδους στην επίλυση συγκρούσεων. πώς να εφαρμόζουν τη μη βίαιη 

επικοινωνία, και πώς να επιτύχουν αποδεκτές λύσεις και συμφωνίες σε καταστάσεις 

σύγκρουσης. 

• Ενότητα 1. Έννοια και σημασία των συγκρούσεων 

• Ενότητα 2. Επικοινωνία μεταξύ ομοτίμων 

• Ενότητα 3. Αρχές και καθήκοντα εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης ομοτίμων. Συν-

διαμεσολάβηση 

• Ενότητα 4. Κύρια βήματα στη διεξαγωγή μιας σχολικής διαμεσολάβησης μεταξύ 

ομοτίμων 

• Ενότητα 5. Μη βίαιη επικοινωνία
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Εκπαίδευση για Εκπαιδευτικούς Διαμεσολαβητές στη Σόφια (Βουλγαρία) 

Τον Ιούλιο του 2022, συμμετέχοντες με εμπειρία στη σχολική διαμεσολάβηση και στον εκπαιδευτικό 

τομέα από τις χώρες εταίρους (Βουλγαρία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία) συμμετείχαν 

σε μια εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς διαμεσολαβητές στη Σόφια. Η εκπαίδευση επέτρεψε στους 

επαγγελματίες να αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα ήρεμο και ανεκτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλους όσους 

ασχολούνται με τη χρήση εργαλείων εκπαιδευτικής διαμεσολάβησης. 

Συμβουλευτείτε όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα εδώ: OUTPUTS (edumed-initiative.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιο είναι το επόμενο βήμα; 

Σημειώστε την ημερομηνία για την τελική εκδήλωση ενημέρωσης 

για το έργο  EDUMED - "Εκπαιδευτική διαμεσολάβηση στο 

εθνικό πλαίσιο" 

Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει τα κύρια αποτελέσματα του έργου Edumed και να 

συζητήσει την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση ως αποτελεσματική πρακτική στα σχολεία. 

 

Ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2022 
Ώρα: 17:00 – 20:00 
 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για την ελληνική εκδήλωση:       

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiSq6mk9mELvm3OoCf3nBUKhtRoDTJ4-

iGffAlIQTw0zMKwA/viewform  
 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

www.edumed-initiative.eu/ 
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με τη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό το 
πρόγραμμα Erasmus+. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα 
και η Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση  των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.  

 

https://www.edumed-initiative.eu/outputs.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiSq6mk9mELvm3OoCf3nBUKhtRoDTJ4-iGffAlIQTw0zMKwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiSq6mk9mELvm3OoCf3nBUKhtRoDTJ4-iGffAlIQTw0zMKwA/viewform
http://www.edumed-initiative.eu/

