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Τι δεν είναι διαμεςολάβθςθ 

Δεν είναι 
χάπι 

Δεν είναι 
μόδα 

Δεν είναι 
πανάκεια 



Τι είναι θ διαμεςολάβθςθ ; 



Ειρθνικόσ τρόποσ επίλυςθσ των 
ςυγκροφςεων χωρίσ νικθτζσ και 

θττθμζνουσ . 



Τί είναι ςφγκρουςθ ; 

Ανοιχτι ι κρυφι 
αντιπαράκεςθ 

για τθν οποία δε 
βρζκθκε 

αποτελεςματικι 
λφςθ. 

Συμβαίνει εξ 
αιτίασ 

διαφορετικϊν 
προτεραιοτιτων, 

παρανοιςεων, 
φθμϊν...... 

Ζλλειψθσ πόρων, 
χρθμάτων, 

χρόνου, 
αντικειμζνων, 

ανταγωνιςτικϊν 
ςυναιςκθμάτων. 



5 βαςικά ςτυλ ςφγκρουςθσ και 
ταυτόχρονα τρόποι διαχείρθςισ τουσ 

Αποφυγι 
επικετικότθτασ του 
άλλου και υποταγι 



Πϊσ γίνεται θ διαμεςολάβθςθ 
ςιμερα ; 

 Σφλλογοσ 

Αυκόρμθτοι μεμονομζνοι 
εκπαιδευτικοί 

μακθτζσ 

 

Με ςυμβουλζσ, 
επιπλιξεισ,τιμωρίεσ 
μονομερι ςυγγνϊμθ 

 

Στο γραφείο, ςτο διάδρομο, ςτθν αυλι.    

Κοινοποίθςθ τθσ ςφγκρουςθσ, ταπείνωςθ 
του μακθτι 



Μακθτζσ διαμεςολαβθτζσ ; 
1. Οι μακθτζσ αποδζχονται και εμπιςτεφονται περιςςότερο 

ζνα ςυμμακθτι τουσ από ζναν εκπαιδευτικό. 

2. Οι ςυγκροφςεισ, οι εκφοβιςμοί κ.ά είναι άμεςα αντιλθπτά 
από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ πρϊτα. 

3. Εμπλζκονται ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα 

4. Η φπαρξθ ειδικοφ, απομονωμζνου χϊρου, ωσ προχπόκεςθ 
τθσ διαμεςολάβθςθσ, ςυμβάλλει ςτθν εχεμφκεια και 
θρεμία, απαραίτθτεσ ςτθ διαχείρθςθ τθσ ςφγκρουςθσ. 

5. Οι διαμεςολαβθτζσ μακθτζσ επιλζγονται από τουσ 
εμπλεκόμενουσ , είναι αποδεκτοί από τουσ ςυμμακθτζσ 
τουσ.  

6. Οπωςδιποτε επιμορφϊνονται. 

 

 



Συνάντθςθ ςτθ ςχολικι βιβλιοκικθ 
 

 



Το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ για τθ διαμεςολάβθςθ 

ςυνομθλίκων περιλαμβάνει δράςεισ : 

Θζματα ταυτότθτασ και αλλαγισ. 
Ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων, κυμόσ 
και διαχείρθςι του. Ενεργθτικι 
ακρόαςθ. 

          Είδθ ςφγκρουςθσ και         
διαχείρθςισ τθσ. Διαδικαςία 
διαμεςολάβθςθσ. Αξιολόγθςθ. 
Εφαρμογι διαμεςολάβθςθσ και 
ςτιριξθ διαμεςολαβθτϊν. 



Μζςα από τισ βιωματικζσ δράςεισ τθσ 
επιμόρφωςθσ ο μακθτισ,-τρια γίνεται ικανόσ,-ι: 



να βοθκιςει ςτθ 
διευκρίνθςθ του κζματοσ 
που πρζπει να λυκεί 
να πετφχει ςυμφωνία 
χωρίσ να εκφράςει τθ δικι 
του πρόταςθ 

     Να τθρεί ςτάςθ που 
εμπνζει αςφάλεια και 
εμπιςτοςφνθ  

     Να αναγνωρίηει τα 
ςυναιςκιματα ςτουσ 
ςυμμακθτζσ 

    Να αποδζχεται τθ 
διαφορετικότθτα και 
τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα 

     Να ζχει δεξιότθτεσ 
ενεργθτικισ ακρόαςθσ 

     Να μπορεί να 
εφαρμόςει τα βιματα 
που πρζπει να 
ακολουκθκοφν ςε μια 
διαμεςολάβθςθ 



Ζνα τραπζηι και τζςςερισ καρζκλεσ 

Σε μια ςφγκρουςθ 
υπάρχουν πάντα μόνο 

δφο πρόςωπα 

Οι δφο ςυγκρουόμενοι 
κάκονται αντικριςτά. Στισ 

άλλεσ δφο πλευρζσ οι 
δφο διαμεςολαβθτζσ ( 1 

αγόρι-1 κορίτςι ) 

Οι διαμεςολαβθτζσ δε δροφν 
απομονωμζνα. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει επιμόρφωςθ 
εκπαιδευτικϊν-γονζων 

Η διαμεςολάβθςθ 
δεν απαλλάςει το 
ςχολείο από τθν 

εποπτεία τθσ 
αςφάλειασ των 
μακθτϊν,-τριϊν 



Δράςθ: καπελάκια 
πολλαπλότθτα τθσ ταυτότθτασ / καλλιζργεια επικοινωνιακϊν 

δεξιοτιτων και ςυνεργαςία 



Παιδαγωγικό εργαλείο 

Η διαμεςολάβθςθ μπορεί να γίνει ζνα παιδαγωγικό εργαλείο 
που να βοθκάει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ και τθσ 
ευκφνθσ των μακθτϊν,-τριϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
ςχολικισ κακθμερινότθτασ 

Να μειϊςει τον αυταρχιςμό και τθν ποινικοποίθςθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ 

                                      αν 
Τθν αντιμετωπίςουμε με ςοβαρότθτα, υπευκυνότθτα. 

Στθρίηουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που τθν εφαρμόηουν. 

Δεν τθν απαξιϊνουμε ςτα μάτια των παιδιϊν μασ. 



Αξιολογϊντασ μια δράςθ 



Σας ευχαριστοφμε ! 


