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ΚΟΙΝ.: 

 

Ν. Σμφρνη, 15-9-2022 
 
Αρ. Πρωτ. : 16384 
 
 
1/  Όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ ΔΕ 
Δ΄Αθήνασ  
 
2/ Σιβιτανίδειο Δημόςια Σχολή 
Τεχνών και Επαγγελμάτων 
 
 
4ο ΠΕΚΕΣ Αττικήσ 

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωςη εκπαιδευτικών ςτη Σχολική Διαμεςολάβηςη 

Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ, δια τθσ Υπευκφνου Αγωγισ Υγείασ, ςτο 

πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ και ενδυνάμωςθσ των εκπαιδευτικϊν, ςε ςφμπραξθ με το 4
ο
 ΓΕΛ Αλίμου ςτο 

πλαίςιο του αντικτφπου και τθσ βιωςιμότθτασ Ευρωπαϊκοφ Σχεδίου Erasmus+  με τίτλο “Cre@t1ve Conflict 

Resolution and School Mediation Peer-to-Peer” και με τθ Σχολικι Επιτροπι τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ του Διμου Αλίμου, διοργανϊνει δφο παράλλθλα επιμορφωτικά ςεμινάρια, διάρκειασ 25 

ωρϊν ζκαςτο (21 ϊρεσ επιμόρφωςθ και 4 ϊρεσ εποπτεία), με τίτλο:  

«Επιλύοντας τις συγκρούσεις μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης» 

ςε ςυνεργαςία με τθν κα Μενίκη Βίλμα, Κακθγιτρια Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ, ΜA ςτθν Ειδικι Αγωγι, 

Επιμορφϊτρια ςτθ Σχολικι Διαμεςολάβθςθ, Πιςτοποιθμζνθ Εκπαιδεφτρια Ενθλίκων ΕΟΠΠΕΠ και τισ κα 

Αργυρώ (Ζρη) Γκόγκογλου, Κακθγιτρια Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ, Σφμβουλο Επαγγελματικοφ 

Προςανατολιςμοφ (MSc),  Διαπιςτευμζνθ Διαμεςολαβιτρια (ΥΔ), Επιμορφϊτρια ςτθ Σχολικι 

Διαμεςολάβθςθ και  κα Νανά Παπαδογεωργάκη, Δικθγόρο Ακθνϊν, Διαπιςτευμζνθ Διαμεςολαβιτρια (ΥΔ, 

UK, USA), Εκπαιδεφτρια Διαμεςολαβθτϊν( ΑΚΚΕΔ Προμθκεασ, ADR Center). 

 
Η Σχολικι Διαμεςολάβθςθ είναι ζνασ από τουσ τρόπουσ επίλυςθσ, ι διαχείριςθσ, όπωσ ςυχνότερα 

λζγεται,  ςυγκροφςεων ςτο ςχολικό περιβάλλον. Είναι μία δυναμικι και διαδραςτικι διαδικαςία, όπου ζνα 

ουδζτερο τρίτο μζροσ (μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ)  βοθκάει, μζςω εξειδικευμζνων δεξιοτιτων,  δφο 

άλλα μζρθ (επίςθσ μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ)  που διαφωνοφν, να επιλφςουν τθ διαφορά τουσ. 

Η  διαμεςολάβθςθ ςτο ςχολείο μπορεί να γίνεται είτε με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν/τριϊν ωσ 

διαμεςολαβθτϊν/τριϊν είτε με τθ ςυμμετοχι κακθγθτϊν/τριϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ και τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν. Προγράμματα  διαμεςολάβθςθσ μποροφν να 

εφαρμοςτοφν  ςε όλεσ τισ ςχολικζσ βακμίδεσ, ακόμα και ςε δθμοτικά ςχολεία. 

 
Σκοπόσ τησ Σχολικήσ Διαμεςολάβηςησ: 

mailto:agyg@dide-d-ath.att.sch.gr
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 H ενδυνάμωςθ του υπάρχοντοσ ςχολικοφ ςυςτιματοσ με τθν προςκικθ  ενόσ μθ πεικαρχικοφ, 

ςυνεργατικοφ τρόπου αντιμετϊπιςθσ και επίλυςθσ ςυγκεκριμζνων ςυγκροφςεων 

 Η εκπαίδευςθ υπεφκυνων παιδιϊν, που αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ των πράξεϊν τουσ 

 Η απαλλαγι των εκπαιδευτικϊν από τον άχαρο ρόλο του τιμωροφ 

 Η μείωςθ τθσ βίασ εντόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ μζςω τθσ καλλιζργειασ τθσ ςυνεργαςίασ 

και τθσ επικοινωνίασ 

Η διαμεςολάβηςη ςτο ςχολείο ζχει πολλαπλά θετικά αποτελζςματα: 

 Βελτιϊνει τισ ςχολικζσ επιδόςεισ και τισ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ των μακθτϊν/τριϊν. 

 Βελτιϊνει τθν ικανότθτα των μακθτϊν/τριϊν να ελζγχουν τθ ςυμπεριφορά τουσ όταν 

δθμιουργοφνται ςυγκροφςεισ και να βρίςκουν εποικοδομθτικζσ λφςεισ ςτα προβλιματά τουσ. 

 Βοθκά τουσ/τισ  μακθτζσ/τριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν και να ςεβαςτοφν τθ διαφορετικότθτα 

των άλλων. 

 Βελτιϊνει το γενικότερο κλίμα ςτο ςχολείο και μειϊνει τα περιςτατικά βίαιθσ ςυμπεριφοράσ. 

 Δθμιουργεί ζναν πολιτιςμό ειρινθσ και αλλθλοςεβαςμοφ, ο οποίοσ ενδυναμϊνει τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ και τουσ/τισ βοθκάει να αιςκάνονται αυξθμζνθ αυτοεκτίμθςθ. 

 Επιτρζπει ςτουσ/τισ  διδάςκοντεσ/ουςεσ να αφοςιωκοφν ςτο εκπαιδευτικό τουσ ζργο, 

απαλλάςςοντάσ  τουσ/τεσ από τον άχαρο ρόλο που τουσ ζχει επιφορτϊςει το αμιγϊσ 

τιμωρθτικό ςφςτθμα. 

 Συντελεί ςτθν δθμιουργία κλίματοσ ςυνεργαςίασ ςτθ ςχολικι κοινότθτα και ςτθν ενδυνάμωςθ 

τθσ αίςκθςθσ του «ανικειν» ςτα μζλθ τθσ. 

 Βοθκάει ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ειρθνικισ επίλυςθσ διαφορϊν που κα αποδειχκοφν 

χριςιμεσ ςτθν μελλοντικι ηωι των μακθτϊν/τριϊν ωσ μζλθ του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 
Σκοπόσ των ςεμιναρίων είναι να επιμορφϊςουν τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςτισ αρχζσ 

και τισ τεχνικζσ τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ, θ οποία αποτελεί μία πρακτικι ειρθνικισ 

επίλυςθσ των επικετικϊν ςυμπεριφορϊν. Ο ςτόχοσ επιτυγχάνεται με τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ και διαχείριςθσ ςυγκροφςεων -τον διάλογο, τθν ενςυναίςκθςθ και τθν ενεργθτικι ακρόαςθ- 

ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ,  κακϊσ επίςθσ  με διαδραςτικζσ και βιωματικζσ 

αςκιςεισ/προςομοιϊςεισ  για τθν πρόλθψθ τθσ ενδοςχολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ.  

Στθ διάρκεια τθσ εποπτείασ κα ςυηθτθκοφν οι προβλθματιςμοί των εκπαιδευτικϊν, οι δυςκολίεσ  

που ενδεχομζνωσ κα ςυναντιςουν, οι εναλλακτικζσ λφςεισ που κα προτείνουν για τθν καλφτερθ εφαρμογι 

τθσ διαμεςολάβθςθσ όςοι/εσ εξ αυτϊν τθν εφαρμόςουν με οποιονδιποτε τρόπο ςτο ςχολείο τουσ  μετά το 

πζρασ τθσ επιμόρφωςθσ, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςχολικισ 

διαμεςολάβθςθσ. 
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Τα ςεμινάρια απευκφνονται ςε δφο ομάδεσ εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων οι οποίοι/εσ 

υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ με μζγιςτο αρικμό 30 

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτθν κάκε ομάδα και κα διεξαχκοφν ςτο Κζντρο Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών ςτη 

Σχολική Διαμεςολάβηςη ςτο 4
ο
 ΓΕΛ Αλίμου (Διευκ.:Παρκενϊνοσ 2 & Υψθλάντου, 17455 Άλιμοσ,  τθλ.: 

2109851018, 2109884646), το οποίο ςυςτάκθκε για αυτόν τον ςκοπό από το 4ο ΓΕΛ Αλίμου, ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ Ευρωπαϊκοφ Σχεδίου Erasmus+ με τίτλο Cre@t1ve Conflict Resolution & School Mediation Peer-

to-Peer, με τθν υποςτιριξθ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αλίμου & τθσ 

Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ, δια τθσ Υπευκφνου Αγωγισ Υγείασ, ςτισ παρακάτω 

θμζρεσ και ϊρεσ: 

 

 

 1η ομάδα: 

 Τετάρτη 5,12, 19, 26 Οκτωβρίου & 2, 9, 16 Νοεμβρίου 2022, 17:30-20:30 

με επιμορφϊτρια τθν κα Βίλμα Μενίκθ 

 
 2η ομάδα: 

 Πζμπτη 6, 13, 20, 27 Οκτωβρίου & 3, 10, 17 Νοεμβρίου 2022, 17:30-20:30 

με επιμορφϊτριεσ τισ κα  Ζρθ Γκόγκογλου και κα Νανά Παπαδογεωργάκθ 

 

 

Οι ημζρεσ και ϊρεσ τησ εποπτείασ των δφο ομάδων κα κακοριςτοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

επιμόρφωςθσ. 

Η παρακολοφκθςθ είναι προαιρετικι, εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου και χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ 

για όλουσ/εσ  τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ /ουςεσ. 

 
Διαδικαςία Υποβολήσ Αιτήςεων και Επιλογήσ Εκπαιδευτικών 

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ εκπαιδευτικοί πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτo ςεμινάριo (μόνο 

θλεκτρονικά) ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι φόρμα που βρίςκεται ςτον ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/is8FuBUTPoCG2Q148 (ςε περίπτωςη που η φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε το url του 

ςυνδζςμου και επικολλήςτε το ςτη γραμμή διεφθυνςησ ςτον φυλλομετρητή ςασ: Internet Explorer, Mozilla, 

GoogleChrome, κτλ). 

 

Τα κριτιρια επιλογισ των επιμορφοφμενων  είναι: 

α)  θ πρόκεςι τουσ να ςυμμετζχουν ςε πρόγραμμα ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ κατά το τρζχον ζτοσ , 

β)  θ ςειρά προτεραιότθτασ  με βάςθ τθ χρονοςιμανςθ τθσ αίτθςισ τουσ 

Όςοι/εσ εκπαιδευτικοί επιλεγοφν θα ειδοποιηθοφν μζςω του e-mail που κα δθλϊςουν ςτθ φόρμα 

mailto:Cre@t1ve%20Conflict%20Resolution%20&%20School%20Mediation%20Peer-to-Peer
mailto:Cre@t1ve%20Conflict%20Resolution%20&%20School%20Mediation%20Peer-to-Peer
https://forms.gle/is8FuBUTPoCG2Q148
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ςυμμετοχισ. 

 
Επειδι οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ, αν κάποιοσ/α εκπαιδευτικόσ επιλεγεί, αλλά δεν μπορζςει 

τελικά να παρακολουκιςει,  παρακαλείται θερμά να ειδοποιήςει ζγκαιρα το γραφείο Αγωγήσ Υγείασ  με 

μζιλ, ϊςτε να κλθκεί ο/θ επόμενοσ/ζνθ επιλαχϊν/οφςα.  

 
Παρακαλοφνται κερμά οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολείων να διαςφαλίςουν τθν ζγκαιρθ 

ενθμζρωςθ όλων των  εκπαιδευτικϊν. 

 

 

                                                                                  

          Ο  Διευκυντισ  

 

 

 

 

Δρ. Παραςκευάσ Γιαλοφρθσ                                                                                 

 

 

 


