


Θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ αποτελεί ζνα 
εργαλείο για τθν πρόλθψθ και τθν επίλυςθ 
των ςυγκροφςεων ςτθ ςχολικι μονάδα, 
χωρίσ τθν επζμβαςθ των κακθγθτϊν ι του 
διευκυντι.



Θ φιλοςοφία τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ 
προωκεί και ενδυναμϊνει τον ςεβαςμό, τθν 
ενςυναίςκθςθ, τθν αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ, τθν ενεργό ςυμμετοχι και 
ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ, κακϊσ και κετικά χαρακτθριςτικά 
τθσ προςωπικότθτασ, όπωσ τθν αυτοεκτίμθςθ, 
τθν αυτορρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων και τισ 
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ.



• 1) Σο κερμό καλωςόριςμα ςτα παιδιά που 
ζρχονται ςτθ χολικι Διαμεςολάβθςθ για να 
μιλιςουν.

• 2) Θ διερεφνθςθ του γεγονότοσ:

Προςπακοφμε να εμπνεφςουμε 
εμπιςτοςφνθ. Ακοφμε το άτομο με προςοχι, 
ενδιαφζρον, ςοβαρότθτα και ςεβαςμό. 
Θζτουμε ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου.



• 3) Θ αναπλαιςίωςθ:

Όταν ο μακθτισ ι θ μακιτρια ολοκλθρϊςει 
όςα ζχει να μασ πει, επαναλαμβάνουμε με 
δικά μασ λόγια, ςε μία περίλθψθ, όλα όςα μασ 
είπε.

• 4) Σο αίτθμα για βοικεια:

το τζλοσ προςφζρουμε τθ βοικεια. Πιο 
ςυγκεκριμζνα ρωτάμε κακεμιά από τισ δφο 
πλευρζσ πϊσ κα ικελε να τθ βοθκιςουμε, τι 
κα ικελε να γίνει και τι πιςτεφει πωσ μπορεί 
να γίνει.



Ζπειτα βρίςκουμε μία κοινι λφςθ με τθν 
οποία ςυμφωνοφν και οι δφο πλευρζσ και 
ςυνυπογράφουν ζνα ςυμβόλαιο μθ 
επανάλθψθσ του περιςτατικοφ. Μετά από 5-
10 θμζρεσ επανεξετάηουμε το αίτθμα τουσ 
για να δοφμε αν τθροφνται οι από κοινοφ 
όροι τθσ ςυμφωνίασ.



τθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ οι μακιτριεσ 
και οι μακθτζσ ςυηθτοφν ανοιχτά χωρίσ να 
δζχονται κριτικι ερμθνεία από τουσ 
διαμεςολαβθτζσ, εκφράηουν τα 
ςυναιςκιματά τουσ, τισ ανάγκεσ τουσ και 
διερευνοφν από κοινοφ τρόπουσ επίλυςθσ 
των προβλθμάτων τουσ. Μακθτζσ και 
μακιτριεσ που παρακινοφνται να 
προτείνουν αλλαγζσ ςτο ςχολείο, ςτον 
τρόπο διδαςκαλίασ και ςτισ ςχζςεισ 
εκπαιδευτικϊν μαηί τουσ. 



Νταμπίηα Ελζνθ Β’3

πετςαρίδθ Κοραλζνια Β’3

Πλατςάσ Δθμιτρθσ Β’3

Παπαγεωργίου μαράγδα Β’3

Πιλαφτςι Διμθτρα Β’3

Χριςτόπουλοσ Μανϊλθσ Β’4

Μαδυτινοφ Κωνςταντίνα Β’2

Φραγκοποφλου τζλλα Β’4

Μπιτα Ιωάννα Β’2

Καςιάρασ Ιάκωβοσ Α’2

Φωτιάδου Μελίνα Α’4

φρπθ Μαρία-Αγγελικι Α’4

Φυργαδιϊτθ Ειρινθ Α’4

υμμετείχαν 13 μακθτζσ από τθν Α’ και τθν Β’ Γυμναςίου



• 1) υμμετείχαμε ςτθν παρουςίαςθ 
προγραμμάτων αγωγισ υγείασ ςτο 2ο γυμνάςιο 
ςτθν Ικτίνου. Όπου παρουςιάςαμε το 
πρόγραμμα τθσ χολικισ Διαμεςολάβθςθσ 
κακϊσ ιμαςταν το μόνο ςχολείο ανάμεςα ςε 
αυτά που ζλαβαν μζροσ.

• 2) Επιςκεφτικαμε το Γερμανικό χολείο που 
επίςθσ ζχει ομάδα χολικισ Διαμεςολάβθςθσ, 
γνωρίςαμε κάποια μζλθ τθσ ομάδασ και 
περιθγθκικαμε ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
ςχολείου



• 3) Φτιάξαμε δφο βίντεο ζνα με τθ διαδικαςία 
τθσ Διαμεςολάβθςθσ και ζνα με τον οριςμό 
τθσ.

• 4) χεδιάςαμε μπλουηάκια για τθν 
προϊκθςθ του προγράμματοσ και τθν 
ομοιομορφία τθσ ομάδασ ςε εκδθλϊςεισ.

• 5) Ορίςαμε ηευγάρια διαμεςολαβθτϊν που 
υπιρχαν ςτθ βιβλιοκικθ ςτα διαλείμματα 
ςε περίπτωςθ περιςτατικοφ.



• 6) Φτιάξαμε ζνα πανό για τθν προϊκθςθ τθσ 
ομάδασ.

• 7) Κάναμε ζνα ΚΟΤΙΗ για να βγάλουμε το 
προφίλ του ςχολείου.

Σο κζμα: «Εςφ τι τφποσ είςαι ςτθ διαφωνία;»

Προφίλ του χολείου: Γ.ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΙΑ-
ΤΝΕΡΓΑΙΑ





Ευχαριςτίεσ από όλα τα παιδιά τθσ Ομάδασ

• Ευχαριςτοφμε κερμά το Διευκυντι του ςχολείου μασ κ. Ακ.
Παπαδόπουλο που για 4θ ςχολικι χρονιά ςυντόνιςε το
Πρόγραμμα τθσ Σχολικισ Διαμεςολάβθςθσ, τθν κακθγιτριά
μασ κ. Γεωργαντζλθ Π. που εφζτοσ ςυμμετείχε και μασ
βοικθςε. Ευχαριςτοφμε επίςθσ τθ Μ.Κ.Ο. «Αντιγόνθ» και
προςωπικϊσ τθν κ. Σοφία που όλθ τθ χρονιά μασ
εκπαίδευε, το Γερμανικό Σχολείο που μασ δζχτθκε ςτθν
τελευταία μασ επίςκεψθ και ανταλλάξαμε εμπειρίεσ με
τουσ μακθτζσ του και γνωριςτικαμε. Ευελπιςτοφμε να
ςυνεχίςουμε και του χρόνου με περιςςότερο ηιλο και
ενκουςιαςμό και κυρίωσ με μεγαλφτερθ ςυμμετοχι
κακθγθτϊν και μακθτϊν ςτθ διαδικαςία τθσ Σχολικισ
Διαμεςολάβθςθσ, διότι πιςτεφουμε ότι είναι ζνα «δυνατό
αντίδοτο κατά τθσ βίασ», γενικϊσ!!


