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Δεκέμβριος 2021 

Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων μερών 
στην εκπαίδευση 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.  

Κοινοπραξία 

Regionalno Upravlenie Na Obrazovanieto Sofia Grad (Συντονιστής 

έργου) 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Aproximar, Cooperativa De Solidariedade Social 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara 

Asociatia 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Magenta Consultoria Projects Sl 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Stimmuli For Social Change 

ΕΛΛΑΔΑ  

Know and Can (Ltd) 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής; 

• Εργαλείο διερεύνησης του νομοθετικού 

πλαισίου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που 

συνδέονται με την εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 

στις χώρες της ΕΕ με έμφαση στις χώρες 

εταίρους. 
Ο κύριος στόχος του εργαλείου αξιολόγησης ήταν να παρέχει μια 

μελέτη της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τους υφιστάμενους 

νόμους, τις πολιτικές, τις θεωρίες και τις πτυχές της εκπαιδευτικής 

διαμεσολάβησης. Το εργαλείο διερεύνησης θα χρησιμεύσει ως 

μια εμπνευσμένη και ενημερωτική βάση για την ανάπτυξη των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς 

διαμεσολαβητές και ομότιμους διαμεσολαβητές, καθώς και για την 

αξιολόγηση των καλών πρακτικών που έχουν συλλεχθεί στην 

εκπαιδευτική διαμεσολάβηση. 

 

 

• Συλλογή πρακτικών για την εκπαιδευτική 

διαμεσολάβηση 
Αυτό το αποτέλεσμα προσφέρει μια επισκόπηση των υφιστάμενων 

πρακτικών και προσεγγίσεων στις χώρες των εταίρων που 

χρησιμοποιούνται για τη διαμεσολάβηση στην εκπαίδευση. Μπορείτε να 

βρείτε τη 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 σύγκρουσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν 

από αυτές τις πρακτικές και να διευκολύνουν τους μαθητές να 

αναλάβουν ενεργή θέση στην επίλυση καθημερινών συγκρουσιακών 

καταστάσεων. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και στις γλώσσες 

των εταίρων. 

 

Συμβουλευτείτε τη συλλογή πρακτικών για την εκπαιδευτική 

διαμεσολάβηση – διαθέσιμη στα αγγλικά εδώ)  

 

 

https://www.edumed-initiative.eu/uploads/8/0/6/2/80629992/collection_of_good_practices_screening_final.pdf


 

 

 

 Ποιο είναι το επόμενο βήμα; 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος 

κατάρτισης για εκπαιδευτικούς διαμεσολαβητές 
Το πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς διαμεσολαβητές (ProEM) 

θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν 

επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη δημιουργία και 

διατήρηση ενός ήρεμου και ανεκτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για 

όλους τους εμπλεκόμενους μέσω της χρήσης εργαλείων εκπαιδευτικής 

διαμεσολάβησης. 

 

Δομή της επιμόρφωσης 

• Ενότητα 1. Βασικές αρχές της σύγκρουσης 

• Ενότητα 2. Γενική και ειδική διαμεσολάβηση 

• Ενότητα 3. Αρμοδιότητες για την εκπαιδευτική 

διαμεσολάβηση και τον εκπαιδευτικό 

διαμεσολαβητή 

• Ενότητα 4. Ψυχολογικές δεξιότητες στην 

εκπαιδευτική διαμεσολάβηση 

• Ενότητα 5. Εκπαιδευτική διαμεσολάβηση μεταξύ 

ομοτίμων 

 

Μάθετε πώς να συμμετέχετε στο έργο! 

https://www.edumed-initiative.eu/contact.html 

 

 

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.  
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https://www.edumed-initiative.eu/contact.html
http://www.edumed-initiative.eu/

