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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Οι συγκρούσεις αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο. Δημιουργούνται και υπάρχουν 

καθημερινά σε όλες τις κοινωνίες μαζί με πολλά ακόμα αρνητικά φαινόμενα και 

εκδηλώσεις βίας, δεν θα γινόταν όμως να μην επηρεάσουν τα γεγονότα αυτά την σχολική 

ζωή, η οποία και αποτελεί την μικρογραφία της κοινωνίας μας. Μάλιστα τα τελευταία 

χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση των φαινομένων του εκφοβισμού και της 

σχολικής βίας. Έτσι, μεγάλος είναι και ο αριθμός προγραμμάτων πρόληψης και 

αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και βίας που έχουν δημιουργηθεί και 

εφαρμοστεί χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Σύμφωνα όμως με την διεθνή βιβλιογραφία ως 

πρωτοποριακά και αποτελεσματικά χαρακτηρίζονται τα προγράμματα επίλυσης 

συγκρούσεων και σχολικής διαμεσολάβησης όπου είναι δομημένα σύμφωνα με τις 

βασικές αρχές της διαμεσολάβησης και της επανορθωτικής δικαιοσύνης. Στόχος λοιπόν 

της παρούσας εργασίας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της Σχολικής Διαμεσολάβησης, 

να οριστούν οι βασικές αρχές της διαμεσολάβησης, να παρουσιαστεί το προφίλ των 

υποψήφιων συμμετεχόντων για τον ρόλο του διαμεσολαβητή, να επισημανθούν οι 

δεξιότητες του διαμεσολαβητή και να τονιστούν τα κατάλληλα μοντέλα και τεχνικές που 

συντελούν στην διδασκαλία και εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: συγκρούσεις, σχολική βία/σχολικός εκφοβισμός, επανορθωτική 

δικαιοσύνη, σχολική διαμεσολάβηση/διαμεσολάβηση συνομηλίκων, μοντέλα 

εκπαίδευσης σχολικής διαμεσολάβησης, τεχνικές σχολικής διαμεσολάβησης, προφίλ 

υποψήφιων διαμεσολαβητών, δεξιότητες διαμεσολαβητή 

ABSTRACT

 Conflicts are a common phenomenon. They are created and are daily in all societies 

along with many other negative phenomena and manifestations of violence, but they will 

not affect school life, which is the miniature of our society. Indeed, in recent years there 

has been a rapid increase in the phenomena of intimidation and school violence. Thus, the 

number of programs of prevention and tackling school bullying and violence that have 
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been created and implemented without great success are also high. However, according to 

international literature, conflict resolution and school mediation programs are pioneering 

and effective where they are structured in accordance with the basic principles of 

mediation and restorative justice. The aim of this paper is to clarify the concept of School 

Mediation, to define the basic principles of mediation, to present the profile of the 

prospective participants for the role of mediator, to highlight the mediator's skills and to 

highlight the appropriate models and techniques contribute to the teaching and 

implementation of school mediation.

KEYWORDS: conflicts, school violence / school bullying, intimidation, remedial 

justice, school mediation / peer mediation, school mediation training models, school 

mediation techniques, candidate mediation profiles, mediator skills

  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Η σχολική βία- εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας το 

οποίο κυριαρχεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου και αναφέρεται στην άσκηση 

σωματικής και ψυχολογικής βίας μεταξύ των μαθητών ή των συνομηλίκων παιδιών.  Το 

φαινόμενο αυτό υπήρχε πάντα όμως τα τελευταία χρόνια οι έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί το τοποθετούν στο προσκήνιο ως ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά 

φαινόμενα. Επομένως επιτακτική ανάγκη κρίνεται η εφαρμογή καινοτόμων και 

αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού 

εκφοβισμού. Μετά πολλές έρευνες αποτελεσματικά κρίνονται τα προγράμματα Σχολικής 

Διαμεσολάβησης. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τις αρχές, τις τεχνικές, τα βήματα και 

την εκπαίδευση των υποψήφιων διαμεσολαβητών μέσα από την παρακολούθηση ενός 

μαθήματος επιλογής του Πανεπιστημίου όπου σπουδάζω. Βέβαια, αναφορές και 

συζητήσεις σχετικά με την Σχολική Διαμεσολάβηση είχαν πραγματοποιηθεί και σε άλλα 

μαθήματα Φιλοσοφίας από όπου και γνώρισα την σπουδαιότητα αυτού του 
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προγράμματος. Για τον λόγο αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία 

Τριαντάρη Σωτηρία η οποία και ήταν η υπεύθυνη καθηγήτρια των μαθημάτων 

Φιλοσοφίας που παρακολούθησα και μέσα των οποίων κατάλαβα το ενδιαφέρον μου για 

την Φιλοσοφία και την Διαμεσολάβηση. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την 

καθηγήτρια μου Κωτσαλίδου Ευδοξία διότι μέσα από την παρακολούθηση των 

μαθημάτων της αλλά και της πρακτικής άσκησης βοήθησε σημαντικά στην δημιουργία 

μιας πιο δομημένης και δημιουργικής σκέψης η οποία αποτέλεσε ένα σημαντικό 

εργαλείο για την επίτευξη εργασιών και προγραμμάτων για το νηπιαγωγείο.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ''Εισαγωγή και αποσαφήνιση βασικών όρων"

 Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναδεικνύεται στη χώρα μας το φαινόμενο 

του σχολικού εκφοβισμού. Εκλαμβάνοντας, το σχολικό εκφοβισμό ως κοινωνικό- 

πολιτισμικό φαινόμενο και κατανοώντας πως χρήζει εντατική και μεθοδευμένη μελέτη 

για την επιτυχή αντιμετώπιση του πρέπει η προσοχή να στραφεί στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο και στην πραγματοποίηση ενός καινοτόμου και αποτελεσματικού προγράμματος 

αντιμετώπισης. 

 Αμέτρητες μελέτες και έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί, σε αυτές οι ερευνητές 

αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης της βίας και των συγκρούσεων στα σχολεία με τρόπο 

παραγωγικό και παιδαγωγικό  (Johnson & Johnson, 1996; Ladd, Kochenderfer,& 

Coleman, 1996) . Τα προηγούμενα χρόνια την αντιμετώπιση του φαινομένου 

αποτελούσαν η επιβολή αυστηρών ποινών και οι τιμωρητικές πρακτικές. Είναι απόλυτα 

κατανοητό πως η αντιμετώπιση αυτή, δεν πρόσφερε μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά 

αποτελέσματα. Αργότερα σημειώθηκε μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή προγραμμάτων 

πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, τα οποία δημιουργήθηκαν βασισμένα στις αρχές 

της επανορθωτικής δικαιοσύνης και χαρακτηρισμένα ως προγράμματα πρόληψης και 

επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης. 

 Αποτελέσματα πολλών ερευνών παγκοσμίως έδειξαν πως όπου εφαρμόστηκαν τα 

συγκεκριμένα προγράμματα παρατηρήθηκαν θεαματικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα,  
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ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης, 

ραγδαία μείωση των περιστατικών βίας και ενίσχυση της δέσμευσης των μαθητών προς 

το σχολείο (Benson & Benson, 2003; Johnson & Johnson, 1996; Opffer, 1997; Badura, et 

al., 2000; Casella, 2000; Turnuklu et al., 2009; Ibarrola-Garcia & Redin, 2013), όπως 

επίσης και ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθησίας του σχολείου (Day – Vines et al., 

1996). 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός, αρχικά να τονίσει τη διαδικασία της 

Σχολικής Διαμεσολάβησης ως αποτελεσματική τεχνική αντιμετώπισης και επίλυσης του 

φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, υπογραμμίζοντας και τα μοντέλα με τα οποία 

γίνεται η εκπαίδευση κάποιου πάνω στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Δεύτερον, να 

αναλύσει τον τρόπο εκπαίδευσης των μαθητών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, να 

παρουσιάσει το προφίλ των υποψηφίων καθώς και τον ρόλο του διαμεσολαβητή. 

1.1 Συγκρούσεις-Σχολικός εκφοβισμός-Σχολική βία

  Η σύγκρουση είναι ένα συχνό φαινόμενο, το οποίο αφορά μια διαμάχη μεταξύ δύο 

ατόμων ή ομάδων. Είναι μια μεταβλητή σχέσεων η οποία αφορά δύο ή περισσότερα 

μέρη και θεωρείται επίσης ως ένας μηχανισμός σχηματισμού νέων γνωστικών δομών για 

τα παιδιά και τους εφήβους (Johnson & Johnson 1996:462). Συγκρούσεις παρατηρούνται 

συνήθως όταν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ δύο μερών με βάση τις αξίες και τις 

αξιώσεις, την κοινωνική θέση και την εξουσία και τους οικονομικούς πόρους. Σύμφωνα 

με την Tschannen-Moran, 2001 συγκρούσεις δημιουργούνται όταν οι πεποιθήσεις ή οι 

πράξεις ενός ατόμου έρχονται σε αντίθεση ή δεν είναι αποδεκτές από ένα ή περισσότερα 

μέλη της ομάδας ή από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Κάποιοι ερευνητές όπως οι  

Johnson & Johnson, 1996:463, Besemer, 2014 αναφέρουν πως οι συγκρούσεις δεν έχουν 

πάντα αρνητικές συνέπειες διότι αν αντιμετωπιστούν με τον σωστό τρόπο αποτελούν 

ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση του ατόμου και τις σχέσεις του καθώς μέσα από 

αυτές, οι δημιουργικές λύσεις που μπορούν να επιτευχθούν , έχουν ως αποτέλεσμα την 

ικανοποίηση όλων των μερών της σύγκρουσης, τη βελτίωση και διατήρηση των σχέσεων 

των μερών καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων 

εποικοδομητικά (Αρτινοπούλου, 2010). Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να αναφερθεί πως 

ο ορισμός της σύγκρουσης αλλάζει ανάλογα με την θεωρία της Κοινωνικής Ψυχολογίας 
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που τον εξετάζουμε. Οι θεωρίες αυτές είναι οι εξής: Οι θεωρίες είναι: η θεωρία της 

κοινωνικής αλληλεξάρτησης, η θεωρία δομής – διαδικασίας – συμπεριφοράς και η 

θεωρία διπλών ανησυχιών (Johnson & Johnson, 1996). Τέλος, άλλη μία 

κατηγοριοποίηση των συγκρούσεων είναι αυτή της Shahmohammadi (2014:631) στην 

οποία υπάρχουν τέσσερις τύποι σύγκρουσης: τις διαπροσωπικές, τις ενδοπροσωπικές, τις 

ενδοομαδικές και τις δια-ομαδικές. 

 Η βία ορίζεται ως η σκόπιμη χρήση φυσικής δύναμης  ή εξουσίας, επαπειλούμενη ή 

πραγματική, εναντίον ενός άλλου προσώπου, του ίδιου του εαυτού ή μιας ομάδας 

ανθρώπων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ή την αυξημένη πιθανότητα 

εμφάνισης τραυματισμού, θανάτου, ψυχολογικής βλάβης, κακής ανάπτυξης σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.O), το 1996. Συγκεκριμένα, η σχολική βία, 

αποτελεί ένα πολυεπίπεδο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

τέσσερις παράγοντες οι οποίοι είναι και οι πιο σημαντικοί για την ολόπλευρη και 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού. Οι παράγοντες αυτοί είναι η οικογένεια, το 

σχολείο, η κοινωνία και το ίδιο το άτομο. Θεωρείται «αφενός ως αντανάκλαση της βίας 

στην ευρύτερη κοινωνία και αφετέρου ως σύμπτωμα της χαμηλής ποιότητας της 

εκπαίδευσης που παρέχεται στους μαθητές»  Αρτινοπούλου (2001:12). Η διάκριση της 

σχολικής βίας σύμφωνα με την Αρτινοπούλου (2001) γίνεται ανάλογα με το ποιοι 

εμπλέκονται σε αυτή και χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες: 1) βία ανάμεσα στους μαθητές, 

2) βία από τους μαθητές προς τους εκπαιδευτικούς, 3) βία από τους εκπαιδευτικούς προς 

τους μαθητές, 4) βία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και 5) βία ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές ή τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Εκτός από τις 

παραπάνω κατηγορίες οι Τσιώτρα και Κυρίτση (2010) προσθέτουν άλλες δύο, οι οποίες 

είναι η βία από τους γονείς προς τους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς και η βία από 

εξωσχολικούς παράγοντες προς τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στην  εργασία αυτή 

θα αναλυθεί η βία και η επιθετική συμπεριφορά ανάμεσα στους μαθητές/τριες. 

  Ο «εκφοβισμός» εισηγήθηκε για πρώτη φορά από τον Νορβηγό ερευνητή - καθηγητής 

Daniel Olweus τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Boulton,Hardcastle, 

Down, Fowles & Simmonds, 2014. Crothers & Kolbert, 2004. Olweus, 1978.Rigby, 

2001a), ο «εκφοβισμός» ή «θυματοποίηση» ορίζεται σαν μία διαδικασία κατά την οποία 
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υπάρχουν επαναλαμβανόμενες επιθετικές πράξεις από ένα άτομο σε ένα άλλο, με στόχο 

να του επιβάλλει την κυριαρχία του ή να το βλάψει. Οι επιθετικές αυτές πράξεις μπορεί 

να έχουν πολλές μορφές. Πρώτον μπορεί να είναι λεκτικές, δηλαδή να αποτελούνται από 

απειλές , ταπείνωση και υποτιμητικά σχόλια. Δεύτερον μπορεί να είναι σωματικές, 

δηλαδή να περιλαμβάνουν σπρωξίματα και χτυπήματα. Τρίτον, μπορεί να είναι 

σχεσιακές, να γίνει δηλαδή απομάκρυνση κάποιου ατόμου από την παρέα και στην 

συνέχεια να διαδίδονται φήμες σε βάρος του ή να το κουτσομπολεύουν. Τέλος, σύμφωνα 

με τον Olweus (1993), υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία επιτελούν την διάκριση ανάμεσα 

στον εκφοβισμό, την επιθετικότητα και τα πειράγματα μεταξύ των συμμαθητών/τριών, 

το ένα στοιχείο είναι η ανισορροπία της δύναμης ανάμεσα στο δράστη και το δέκτη μιας 

πράξης και το δεύτερο οι επανειλημμένες αρνητικές ενέργειες, που γίνονται σκόπιμα με  

την πρόθεση κάποιου να προκαλέσει βλάβη ή δυσφορία σε κάποιον άλλο (Boulton et al., 

2014. Corvo & DeLara, 2010. Rigby, 2001b). 

1.2 Προγράμματα και μέθοδοι παρέμβασης 

 Στους βασικούς τρόπους αντιμετώπισης της επιθετικότητας κυρίαρχος είναι ο ρόλος  

της παρατήρησης του φαινομένου, ο ρόλος της γνώσης  και η παρέμβαση. Τα 

προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς των 

μαθητών/τριών, είναι αποτελεσματικότερα, όταν σε αυτά συμμετέχουν ενεργά τα παιδιά, 

οι εκπαιδευτικοί ή και οι γονείς, όταν δηλαδή οι παρεμβάσεις να εφαρμόζονται σε 

πολλαπλά επίπεδα (Tremblay, Gervais & Petitclerc, 2008). Αναμφισβήτητα το σχολείο 

αποτελεί τον πιο κατάλληλο χώρο ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να υποστηριχτούν οι 

μαθητές/τριες. Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, τα οποία έχουν μελετήσει τις 

απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών, φανερώνουν πως είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Τσιάντης & Ασημόπουλος, 2010).  

(Μπογιατζόγλου και συν., 2012). 

 Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης και εξάλειψης του 

σχολικού εκφοβισμού είναι να μάθουν τα παιδιά το τρόπο με τον οποίο θα 

προλαμβάνουν αυτά τα περιστατικά  (Μπογιατζόγλου και συν., 2012). Δημιουργήθηκαν 

πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση επιθετικών 

συμπεριφορών. Κάποια από αυτά είναι η Θεραπεία Πραγματικότητας, η Θετική 
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Προσέγγιση της Πειθαρχίας, η Προετοιμασία Αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών, η 

Εναλλακτική Ανάλυση, η Κατηγορηματική Πειθαρχία, οι Αντλεριανές Προσεγγίσεις και 

η Ομαδική Μαθητική Μάθηση (Κυρίδης, 1999:152). Όμως, κανένα από αυτά τα  

πρόγραμμα δεν συνέβαλε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.                                   

 Επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη πως για την ουσιαστική αντιμετώπιση της σχολικής βίας 

τα σχολεία κρίνεται απαραίτητο να έχουν τις κατάλληλες και  συγκεκριμένες 

στρατηγικές και δράσεις   Deutch (1993). Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειάζονται τα 

εξής: θετική αλληλεξάρτηση, η αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, η εξάσκηση σε 

διαπροσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες εργασίας σε μικρές ομάδες και η επεξεργασία 

και ανάλυση της εργασίας τους μέσα στην ομάδα (Johnson, Johnson & Holubec, 1986 

στο Deutch, 1993). Ακόμα μία πολύ σημαντική πληροφορία που αναφέρει ο Deutch 

(1993) είναι πως στην συνεργατική μάθηση και στην εκπαίδευση σε τεχνικές και 

στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται  να χρησιμοποιούν την 

εποικοδομητική αντιπαράθεση στη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων, ώστε να 

προάγουν την ακαδημαϊκή μάθηση και τις δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων. Μέσα από 

πολλές έρευνες και παραθέσεις πολλών προτάσεων προτείνεται η εφαρμογή 

προγραμμάτων διαμεσολάβησης για την αποτελεσματική επίλυση και  αντιμετώπιση 

συγκρούσεων όπου οι μαθητές δεν μπορούν να λύσουν μόνοι τους.

1.3 Επανορθωτική Δικαιοσύνη

 Η επανορθωτική ή αποκαταστατική δικαιοσύνη, εισήχθη για πρώτη φορά από τον 

Albert Eglash το 1977 σύμφωνα με τον οποίο παρέχει μια οικειοθελή ευκαιρία στον 

δράστη αλλά και στο θύμα να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους και περισσότερο στον 

θύτη να επανορθώσει με κάποιον τρόπο αυτό το οποίο προκάλεσε στο θύμα του. Η 

επανορθωτική δικαιοσύνη με λίγα λόγια αποτελεί μια διαδικασία που ο σκοπός της είναι 

η αποκατάσταση των διαρρηγμένων σχέσεων μεταξύ θυμάτων, δραστών και κοινότητας 

και η ενθάρρυνση της συμφιλίωση μεταξύ αυτών των μερών καθώς βασικό της 

χαρακτηριστικό είναι πως οι παραβάτες χρειάζεται να κάνουν τον κόσμο πιο καλό από 

ότι τον έκαναν με τις λάθος πράξεις τους (Αρτινοπούλου, 2010:10).  



[12]

 Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως το παράδειγμα αυτό δικαιοσύνης έχει τις ρίζες του 

στο επανορθωτικό δίκαιο του Αριστοτέλη (Αρτινοπούλου,2011:40). Η επανορθωτική 

δικαιοσύνη είναι μια εναλλακτική προσέγγιση στην απονομή δικαιοσύνης που να 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των θυμάτων (Choi et al., 2012). Ο πιο 

γνωστός και αποδεκτός ορισμός είναι αυτός του Tony Marshall που αναφέρει πως  

«Επανορθωτική δικαιοσύνη είναι μια διαδικασία όπου όλα τα εμπλεκόμενα σε ένα 

αδίκημα μέρη προσπαθούν να βρουν συλλογικά τρόπους να αντιμετωπιστούν οι 

συνέπειες του αδικήματος». Η επανορθωτική δικαιοσύνη δεν σχετίζεται μόνο με το πεδίο 

της εγκληματολογίας, αλλά εμπεριέχεται και στις δημόσιες πολιτικές και πρακτικές 

εφαρμογές, όπως είναι η διαμεσολάβηση και οι κοινοτικές συνεδρίες. 

 Πιο συγκεκριμένα, η διαμεσολάβηση υποστηρίζοντας την έκφραση αναγκών, 

αιτημάτων και «θέλω» από τα άτομα, δίνει σε αυτά ενεργό ρόλο στη διαδικασία, ώστε να 

πραγματοποιηθεί ουσιαστική επίλυση της σύγκρουσης αφήνοντας αίσθημα ικανοποίησης 

και δικαιοσύνης και στις δύο πλευρές. Τα προγράμματα επανορθωτικής δικαιοσύνης 

μπορούν να περιέχουν την παιδική προστασία, την σχολική βία, τις εργασιακές σχέσεις, 

τις διεθνείς διαφορές. Μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων επανορθωτικής 

δικαιοσύνης δημιουργήθηκε και το επάγγελμα του διαμεσολαβητή. Αρκετές είναι οι 

έρευνες, οι οποίες ασχολήθηκαν με αυτά τα προγράμματα και έδειξαν πως η 

επανορθωτική δικαιοσύνη έχει  ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση των βλαβών που 

υπέστησαν τα θύματα από τους δράστες. 

  1.4 Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης

 Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εμφανίζεται από το 1976, ο εισηγητής του θεσμού 

αυτού στις Η.Π.Α είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Φράνκ Σάντερ ο 

οποίος την παρουσίαση ως την λύση για την αποσυμφόρηση του αμερικανικού 

δικαστικού συστήματος. Στην Ελλάδα ο θεσμός της Διαμεσολάβησης μετά τη Σύσταση 

του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισήχθη 

με το νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» ο θεσμός 

της Διαμεσολάβησης (Σκορδάκη, 2012). Η Διαμεσολάβηση βρίσκεται ανάμεσα σε 

πολλές διαδικασίες επίλυσης μιας σύγκρουσης. Αυτό όμως που την ξεχωρίζει από όλες 

είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της, η εθελοντική συμμετοχή των 
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μερών. Αποτελεί μια διαδικασία όπου ένα ενδιάμεσος τρίτος ο οποίος είναι ο 

διαμεσολαβητής έχει ως στόχο να διεκολύνει συστηματικά την επικοινωνία των δύο 

μερών ώστε να καταφέρουν να αναλάβουν την ευθύνη για την επίλυση της μεταξύ τους 

διαφοράς. Δύο βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αυτής είναι το απόρρητο και η 

ουδετερότητα του διαμεσολαβητή.

1.5 Σχολική Διαμεσολάβηση 

 Σχολική Διαμεσολάβηση ή Διαμεσολάβηση συνομηλίκων είναι η μέθοδος επίλυσης 

συγκρούσεων όπου ένα τρίτο μέρος βοηθά ώστε να επιλυθεί η σύγκρουση μέσω της 

ενίσχυσης της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών (Bell,Coleman, Anderson, Whelan 

& Wilder, 2000; Bickmore, 2001). Ακόμη όπως αναφέρουν οι Johnson et al. (Turnuklu et 

al, 2009:631) η διαδικασία της Διαμεσολάβησης έχει μια συγκεκριμένη δομή στην οποία 

ένας μαθητής με ουδετερότητα βοηθά έναν άλλο μαθητή/τρία ή σύνολο μαθητών στην 

επίλυση της σύγκρουσης τους μέσω της επικοινωνίας. Μέσα από έρευνες που έχουν γίνει 

όταν πραγματοποιείται αυτό το πρόγραμμα και προσαρμόζεται στο σχολικό περιβάλλον 

με τον σωστό τρόπο τότε είναι το πιο αποτελεσματικό. Τέλος, ερευνητές υποστηρίζουν 

πως ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευτικών πραγματοποιεί  προγράμματα 

επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης συνομηλίκων καθώς οι επιβολή ποινών δεν 

έχει μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά αποτελέσματα Hart και Gunty (Turnuklu, 2009). 

1.6 Συναισθηματική Νοημοσύνη και Σχολική Διαμεσολάβηση 

 Η εκπαίδευση στη σχολική διαμεσολάβηση έχει ως κύριο στόχο, την ενίσχυση 

δεξιοτήτων ελέγχου των συναισθημάτων έτσι ώστε να είναι σε θέση το άτομο να 

διαχειριστεί τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Δημητριάδου, Χατζηνικολάου & 

Παπαϊωάννου, 2012). Αν σκεφτούμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή των 

συναισθημάτων στην δημιουργία της κριτικής σκέψης του ατόμου και πως αυτή η σωστά 

δομημένη σκέψη οδηγεί στην εξωτερίκευση συναισθημάτων ,στην διαπραγμάτευση και 

στον συμβιβασμό θα καταλάβουμε πως όλα αυτά πλαισιώνουν την Συναισθηματική 

Νοημοσύνη του ατόμου. 

 Άρα η χαμηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι ένας από τους παράγοντες που 
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οδηγούν σε παραβατικές συμπεριφορές καθώς το άτομο δεν έχει αποκτήσει δεξιότητες 

αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου συναισθημάτων και τα έντονα συναισθήματα το 

οδηγούν σε παραβατική συμπεριφορά. Θα ήταν καλό η εκπαίδευση να αρχίζει από την 

παιδική ηλικία με τα βασικά συναισθήματα χαρά, θυμός, λύπη, φόβος και να 

δημιουργούνται δραστηριότητες για την κατανόηση όλων των συναισθημάτων και για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών. Τέλος, η εκπαίδευση αυτή θα συμβάλλει σημαντικά 

και στην υγιή ψυχική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Για να γίνει και να 

ολοκληρωθεί σωστά η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητο και ο εκπαιδευτικός να 

αναγνωρίζει και να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συναισθήματα των 

μαθητών του, αυτό όμως προϋποθέτει ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του την 

ενσυναίσθηση.

1.7 Ενσυναίσθηση

 Σύμφωνα με τον Rogers η ενσυναίσθηση είναι «η κατανόηση των συναισθημάτων και 

των σκέψεων του διπλανού ατόμου με ακρίβεια, το να νιώθει κανείς όπως νιώθει ο 

διπλανός του καθώς και ο τρόπος έκφρασης των παραπάνω» (Rogers, 1983 όπως 

αναφέρεται στο: Şahin, et al., 2011:2324). Οι Jolliffe και Farrington (2006) 

υποστηρίζουν πως η ενσυναίσθηση αποτελεί: α) ένα συναισθηματικό χαρακτηριστικό το 

οποίο βοηθάει ένα άτομο να αισθανθεί τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου, β) μια 

γνωστική ικανότητα η οποία διευκολύνει την κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου 

και γ) μια συνύπαρξη των δύο παραπάνω. Ακόμη, υποστηρίζουν πως η ενσυναίσθηση 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συμπεριφορά του ατόμου διότι όσο πιο καλά 

γνωρίζουμε τα συναισθήματα μας τόσο καλά γνωρίζουμε και τον εαυτό μας. Σημαντικό 

είναι να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως η υψηλή ενσυναίσθηση οδηγεί σε μια κοινωνική 

συμπεριφορά ενώ η χαμηλή ενσυναίσθηση σε μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Τέλος, 

έρευνες όπως αυτή των Mele & Princiotta (2008) για την ενσυναίσθηση  έχουν δείξει  

ότι τα παιδιά με υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης επεμβαίνουν όταν προκληθεί μπροστά 

τους κάποιο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού προσπαθώντας να εμποδίσουν  την 

συνέχεια του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ''Ο σχολικός εκφοβισμός ως ερευνητικό 

ζήτημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση"

2.1 Ορισμός και οριοθέτηση του φαινομένου της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού (ΣΒΕ)

 Στο χώρο του σχολείου η βία εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο με την μορφή του σχολικού 

εκφοβισμού. Τα τελευταία χρόνια ειδικά τα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού έχουν 

πάρει μεγάλες διαστάσεις (Olweus & Limber, 2010) και έχουν γίνει το θέμα μελέτης και 

έρευνας σε πολλούς κλάδους όπως στην κοινωνιολογία, την ψυχολογία, τις πολιτικές 

επιστήμες και την παιδαγωγική. Το πρόβλημα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού 

(ΣΒΕ) παρατηρείται όλο και περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες και αποτελεί ένα 

πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο με ανησυχητικές διαστάσεις οι οποίες έχουν 

βλαβερές συνέπειες στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και μάθηση του παιδιού (Smith 

et al., 2004· Georgiou & Stavrinides, 2008· Stavrinides et al., 2010).  Το φαινόμενο 

αυτό μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1978 από τον Σουηδό καθηγητή ψυχολογίας Dan 

Olweus. Αφορμή μελέτης του φαινομένου αυτού αποτέλεσε η αυτοκτονία τριών 

θυμάτων όπου και τότε το 1987 αναγνωρίστηκε ως κοινωνικό ζήτημα, ο σχετικός όρος 

«bullying» εμφανίστηκε εννέα χρόνια μετά (Βασιλείου, 2005). Στην χώρα μας ο όρος 

αυτός χρησιμοποιείται για να δηλώσει κυρίως τον εκφοβισμό και τη θυματοποίηση 

(Αρτινοπούλου, 2001).  

 Όσον αφορά τον ορισμό του σχολικού εκφοβισμού πολλοί επιστήμονες και ερευνητές 

έχουν δώσει τον δικό τους ορισμό καθώς οι ορισμοί της σχολικής και του εκφοβισμού 

μπορούν να επηρεαστούν από το κοινωνικό, ιστορικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

της χρονικής στιγμής που διατυπώνονται. Βέβαια δύσκολο καθιστά τον ορισμό αυτής της 

έννοιας καθώς ο σχολικός εκφοβισμός εκδηλώνεται με πολλές μορφές. Κάποιοι από 

αυτούς είναι οι εξής παρακάτω. Αρχικά, o Olweus (1993, 1997), ο οποίος είναι 

πρωτοπόρος στην έρευνα για τη διερεύνηση του φαινομένου του εκφοβισμού παραθέτει 

τον εξής ορισμό: ο σχολικός εκφοβισμός και η βία αποτελούν φαινόμενο που 

παρατηρείται όταν ένα παιδί «εκτίθεται, κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου, σε 

αρνητικές πράξεις από ένα ή περισσότερα άτομα». Ακόμα, Οι Yoon, Bauman, Choi και 
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Hutchinson (2011) τονίζουν πως ο εκφοβισμός είναι μία εμπρόθετη συμπεριφορά που 

επαναλαμβάνεται και στοχεύει στο να πληγώσει το άτομο, να το ντροπιάσει και να το 

ταπεινώσει. Ο δράστης του εκφοβισμού μπορεί να είναι ένα άτομο ή μία ομάδα 

(Γεωργίου, 2007). Επιπλέον, ένας ακόμη ορισμός είναι των Smith, Schneider, Smith, and 

Ananiadou (2004:547) οι οποίοι έχουν ορίσει τον σχολικό εκφοβισμό «ως ένα ιδιαίτερο 

εχθρικό είδος επιθετικής συμπεριφοράς το οποίο διακρίνεται από επαναλαμβανόμενες 

πράξεις εναντίον πιο αδύναμων θυμάτων που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό 

τους». Τέλος, o Sharp & Smith, 1994 αναφέρει πως  «O σχολικός εκφοβισμός 

(bullying) είναι μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς κατά κανόνα εσκεμμένη και 

επιζήμια· συχνά είναι επίμονη – κάποιες φορές συνεχιζόμενη επί εβδομάδες, μήνες ή 

ακόμη και έτη. Αυτοί που τον υφίστανται είναι πολύ δύσκολο να υπερασπιστούν τον 

εαυτό τους. Η συμπεριφορά αυτή συνιστά συστηματική κατάχρηση εξουσίας και 

υποδηλώνει μια επιθυμία για εκφοβισμό και κυριαρχία.»

 

Στο σημείο αυτό χρειάζεται  να αναφερθεί πως η επιθετικότητα η οποία αποτελεί 

χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης δεν αποτελεί πάντα μορφή εκφοβισμού. Πολλές 

φορές κάποιες συμπεριφορές των μαθητών αποτελούν απλώς πειθαρχικά ζητήματα και 

δεν χαρακτηρίζονται ως πράξεις σχολικής βίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξεχωρίζουμε 

τι είναι σχολικός εκφοβισμός και τι δεν είναι. Για παράδειγμα ένα καλοπροαίρετο 

πείραγμα, η έκφραση επιθετικότητας κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού λόγω μιας 

διαφωνίας δεν αποτελούν αυτόματα μια μορφή εκφοβισμού. Δηλαδή η επιθετικότητα 

εκφράζεται με μορφές συμπεριφοράς κοινωνικά αποδεκτές όταν εκδηλώνεται με τη 

μορφή του θάρρους της γνώμης, της πρωτοβουλίας ή της διεκδίκησης. Επιπρόσθετα, δεν 

υπάρχει εκφοβισμός όταν η συναισθηματική αντίδραση είναι ίδια ανάμεσα σε δύο παιδιά 

θυμωμένα, αντίθετα στο εκφοβισμό το παιδί που είναι θύμα αδυνατεί να υπερασπιστεί 

τον εαυτό του. 

 Ο Olweus μέσα από πολλές έρευνες που έχει διεξάγει τονίζει την διαφορά του σχολικού 

εκφοβισμού από το πείραγμα στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα το 

«πείραγμα» συμβαίνει μεταξύ φίλων και δεν περιλαμβάνει την πρόκληση σωματικού 

πόνου των άλλων και ταυτίζεται με την έννοια του αστεϊσμού όπου και τα δύο μέρη το 
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απολαμβάνουν. Από την άλλη μεριά o σχολικός εκφοβισμός χαρακτηρίζεται από 

επαναλαμβανόμενες επιθετικές συμπεριφορές που έχουν ως στόχο την τρομοκράτηση 

των πιο «αδύναμων» και στις οποίες εμπλέκονται άτομα που δεν έχουν φιλικές σχέσεις. 

Όμως είναι δυνατόν και το πείραγμα να εξελιχθεί σε εκφοβισμό αν επαναλαμβάνετε για 

μεγάλο χρονικό διάστημα και αν το παιδί στο οποίο απευθύνεται αισθανθεί ότι δεν 

γίνεται μέσα στα όρια του αστείου και δεν ανήκει στα όρια του παιχνιδιού.

2.1.1 Τα χαρακτηριστικά του Σχολικού Εκφοβισμού

 Ο Rigby (1996, στο Suckling & Temple, 2001) απαριθμεί ως ουσιώδη χαρακτηριστικά 

του σχολικού εκφοβισμού τα παρακάτω: 

 την πρόθεση του δράστη να βλάψει

 την πραγματοποίηση της παραπάνω πρόθεσης

 τη βλάβη/ζημία του στόχου – θύματος

 την κυριαρχική επιβολή του δράστη επί του θύματος (με την εξουσία του/της)

 την έλλειψη συχνά δικαιολογίας για την πράξη

 την επανάληψη της συμπεριφοράς ξανά και ξανά

 την ικανοποίηση που αντλεί ο δράστης από τη βλάβη του θύματος.

   Με την «αρνητική πράξη» την οποία και πραγματοποιεί ο δράστης όπως αναφέρεται 

στο δεύτερο χαρακτηριστικό φανερώνει ενέργειες που ασκούνται από ένα άτομο ή από 

μία ομάδα ατόμων σε άλλο ή άλλα άτομα, με σκοπό να τους προκαλέσουν εσκεμμένη 

βλάβη ή να τους πληγώσουν συναισθηματικά είτε ασκώντας σωματική ή λεκτική βία ή 

και με άλλες εχθρικές και επιθετικές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές επιθετικής 

συμπεριφοράς γίνονται απρόκλητα, χωρίς ο μαθητής που δέχεται εκφοβισμό να έχει 

προκαλέσει ή εκδηλώσει κανένα είδος επιθετικότητας, λεκτικής ή σωματικής. Η λέξη 

επανάληψη που υπάρχει στο έκτο χαρακτηριστικό αποτελεί κύριο γνώρισμα της 

διαφοράς του σχολικού εκφοβισμού και ενός μεμονωμένου γεγονότος, δηλαδή μια πράξη 

σχολικής βίας είναι μια πράξη επαναλαμβανόμενη και δεν ισοδυναμεί με έναν τυχαίο 
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καυγά και μια τυχαία σύγκρουση απόψεων. Βέβαια, η παραπάνω άποψη για το στοιχείο 

της επανάληψης αντικρούεται από την άποψη ότι και ένα μεμονωμένο περιστατικό 

εκφοβισμού μπορεί να είναι επιβλαβές όπως συμβαίνει στην περίπτωση του 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού, όπου το επιβλαβές αναρτημένο υλικό μπορεί να είναι ορατό 

για μεγάλο χρονικό διάστημα ( Slonje & Smith, 2008 Slonje, et al., 2013). 

Aναμφισβήτητο και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι και το στοιχείο της 

ανισορροπίας δύναμης ή εξουσίας μεταξύ του παιδιού που εκφοβίζει και του παιδιού που 

εκφοβίζεται είτε πρόκειται για αντικειμενική ανισότητα δύναμης (π.χ. σωματική) είτε για 

αντιληπτή (π.χ. προσωπικότητας) (Χατζηγεωργίου & Αντωνίου, 2014). Tέλος, είναι 

απαραίτητο να τονιστεί πως στο φαινόμενο του bullying εμπλέκονται πολλά μέρη όπως: 

ο θύτης (o μαθητής ή η ομάδα μαθητών που ασκεί εκφοβισμό), το θύμα (ο μαθητής που 

δέχεται εκφοβισμό), τα παιδιά θεατές, οι εκπαιδευτικοί ή άλλο προσωπικό της σχολικής 

μονάδας και οι γονείς. 

2.1.2 Μορφές Σχολικής βίας και  εκφοβισμού (ΣΒΕ)

   Φαινόμενα σχολικού εκφοβισµού εκδηλώνονται τόσο µέσα στο σχολικό χώρο όσο 

και εκτός αυτού. Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει πως οι πιο συνήθεις χώροι 

εκδήλωσης περιστατικών σχολικής βίας είναι οι εξής: η τάξη, η αυλή, οι τουαλέτες, το 

γήπεδο και ο δρόμος προς και από το σχολείο.  Βέβαια, ελάχιστες από αυτές τις 

εκδηλώσεις βίας γίνονται γνωστές στην εκπαιδευτική κοινότητα, διότι μέσα από 

αποτελέσματα ερευνών, τα παιδιά- θεατά συνήθως ντρέπονται ή φοβούνται να 

αναφέρουν ένα τέτοιο περιστατικό. Το ίδιο όµως ισχύει και για τα παιδιά που γίνονται 

µάρτυρες σε ένα τέτοιο περιστατικό, εκείνοι βέβαια δεν αναφέρουν το περιστατικό διότι 

μπορεί να φοβούνται ή ντρέπονται αλλά μερικές φορές δεν το κάνουν γιατί 

αντιλαμβάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο σμμετέχουν και οι ίδιοι σε  περιστατικό βίας. 

Βέβαια, αρκετές είναι οι φορές που και οι γονείς δεν ασχολούνται και δεν δίνουν την 

προσοχή που θα έπρεπε σε τέτοια περιστατικά τα οποία τους αναφέρουν τα παιδιά τους. 

 Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εκδηλωθεί με πολλές μορφές άμεσες ή έμμεσες οι 

οποίες σχετίζονται με περιστατικά τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Οι 

άμεσες μορφές εκφοβισμού είναι πιο εύκολα αντιληπτές από τους εκπαιδευτικούς ώστε 
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να πάρουν και τα κατάλληλα μέτρα ενώ η έμμεσες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και 

παρατήρηση από του εκπαιδευτικούς και τους γονείς για να γίνουν αντιληπτές. 

Χαρακτηρίζονται έμμεσες λόγω της καλυμμένης φύσης τους και της ανάμιξης τρίτων 

προσώπων όπως η κοινωνική απομόνωση ή η διαρροή άσχημων φημών. Επειδή κάποιες 

από τις μορφές για να γίνουν αντιληπτές χρειάζονται πολύ προσεκτική και λεπτομερή 

παρατήρηση κρίνεται πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν και να 

διακρίνουν μεταξύ του άμεσου εκφοβισμού, με σχετικά ανοιχτές επιθέσεις απέναντι στο 

θύμα, και του έμμεσου εκφοβισμού, με τη μορφή της κοινωνικής απομόνωσης και του 

σκόπιμου αποκλεισμού από την ομάδα, προκειμένου να προβαίνουν στις κατάλληλες 

θεραπευτικές ενέργειες (Βασιλείου, 2005· Stavrinides et al., 2010).  

 Οι διάφορες μορφές του εκφοβισμού είναι οι εξής: Λεκτικός, Συναισθηµατικός, 

Ψυχολογικός, Σωματικός, Κοινωνικός, Σεξουαλικός, Ρατσιστικός, Εκφοβισμός με 

εκβιασμό και ηλεκτρονικό bullying/cyber bullying (Αρτινοπούλου,Αρτινοπούλου,  2001·2001·  EspelageEspelage  &&  

Swearer,Swearer,  2003·2003·  ΨάλτηΨάλτη  &&  Κωνσταντίνου,Κωνσταντίνου,  20072007  ·Lidzhegu,·Lidzhegu,  2012).2012).

Α. Λεκτικός: Πρόκειται για άμεση μορφή εκφοβισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη χρήση 

υβριστικών ή περιπαικτικών εκφράσεων, παρατσουκλιών, πειραγμάτων, απειλών, 

εκβιασμών, αγενών σχολίων και ειρωνείας ή και άλλου είδους κοροϊδευτικών και 

σαρκαστικών εκφράσεων που απευθύνονται σκόπιμα από κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων 

σε κάποιο άλλο, προκειμένου να το πληγώσουν (Barone, 1997· Smith & Sharp, 1994). 

Είναι δύσκολο να διευθετηθεί καθώς διότι αναφέρεται σε προφορικές επιθέσεις και 

ακόμα και να αναφερθεί στους εκπαιδευτικούς ή στους γονείς, αυτοί που τον ασκούν 

πάντα το αρνούνται, και ειδικά στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν χειροπιαστές 

αποδείξεις και μαρτυρίες από τους παρευρισκόμενους μάρτυρες (Van Niekerk, 1993).

 

Β. Συναισθηματικός: Πρόκειται κυρίως για έμμεση μορφή εκφοβισμού. Ο 

συναισθηματικός εκφοβισμός περιλαμβάνει απειλές, εκβιασμούς, διάδοση κακοηθών και 

ψευδών φημών, υβριστικές ή περιπαικτικές εκφράσεις για τη φυλή, την εθνικότητα, τη 

θρησκεία, την ταυτότητα αναπηρίας, τη σεξουαλική ταυτότητα του θύματος,  

επιδιωκόμενη απομάκρυνση των φίλων, απομόνωση ή και άσκηση πίεσης από τους 

συμμαθητές (Neser et al., 2002). 
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Γ. Ψυχολογικός: Πρόκειται για έμμεση μορφή εκφοβισμού, όπου τα θύματα βιώνουν 

εσκεμμένα σε μεγάλη συχνότητα  αποκλεισμό από κοινωνικές ή/και ομαδικές 

δραστηριότητες, κοινωνική απομόνωση ή αποκλεισμό από το παιχνίδι στα διαλείμματα. 

(Whitney & Smith, 1993· Krige et al., 2000). 

Δ. Σωματικός: Ο σωματικός εκφοβισμός αποτελεί την πιο άμεση μορφή εκδήλωσης του 

φαινομένου. Αφορά την άσκηση φυσικής βίας, χτυπήματα, τσιμπήματα, δαγκωνιές, 

σπρωξίματα, τρικλοποδιές, γρονθοκοπήματα, την καταστροφή ή την κλοπή προσωπικής 

περιουσίας. Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια αποτελούν αποδέκτες σωματικής βίας. 

Αυτή η μορφή εκφοβισμού συνδέεται άμεσα με τη μυϊκή δύναμη ή τη σωματική 

διάπλαση του «εκφοβιστή»

(Van Niekerk, 1993· Smith & Sharp, 1994· Byrne, 1994· Leach, 1997). 

Ε. Κοινωνικός: Ο κοινωνικός εκφοβισμός αφορά στον σκόπιμο αποκλεισμό των 

μαθητών από κοινωνικές δραστηριότητες ή στην άσκηση επιρροής στην ομάδα των 

συνομηλίκων, ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για το θύμα, προκειμένου να 

υποδαυλίζεται συστηματικά η αυτοεκτίμηση του θύματος και μπορεί να είναι άμεσος ή 

έμμεσος. 

(Coloroso, 2003· Lee, 2004).  

ΣΤ. Σεξουαλικός: Πρόκειται για μια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, η οποία αφορά 

σε αγόρια και κορίτσια και εκδηλώνεται με υβριστικά σχόλια ή πειράγματα σεξουαλικού 

περιεχομένου, ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητα αγγίγματα ή δημοσιοποίηση 

περιπαιχτικών σεξουαλικών σκίτσων μέχρι και σοβαρών σεξουαλικών επιθέσεων. 

  

Ζ. Ρατσιστικός: Πρόκειται για την εκδήλωση λεκτικής, συναισθηματικής ή και 

σωματικής βίας που στόχο έχει να προσβάλει το θύμα λόγω της καταγωγής του, της 

κοινωνικής τάξης του, της οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς του και, γενικά, της 

διαφορετικότητάς του από το σύνολο της πλειοψηφίας. 
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Η. Εκφοβισμός με εκβιασμό (extortion): Συνήθως, αναφέρεται στην κλοπή ή 

καταστροφή υλικών αντικειμένων του θύματος, όπως στην εκούσια απόσπαση χρημάτων 

ή προσωπικών αντικειμένων και συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό σε 

ανεπιθύμητες, αντικοινωνικές πράξεις. 

  

Θ. Ηλεκτρονικό bullying /cyber bullying: Το cyberbullying περιγράφεται ως «η 

επαναλαμβανόμενη και εκ προθέσεως βλάβη που προκαλείται διαμέσου της χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών 

και εμφανίζεται συχνότερα σε ιστότοπους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός 

εφήβων» (Patchin & Hinduja, 2010∙ Slonje, et al., 2013). ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι 

και η υποκλοπή στοιχείων λογαριασμού κάποιου και αποστολή μηνυμάτων σε άλλους 

χρήστες (Γάκη & Αντωνίου, 2014∙ Μέλλου & Αντωνίου, 2013).

2.2 Η συμβολή των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας

 Η ανάπτυξη μιας υγιής - εποικοδομητικής σχέσης και  θετικών αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των παιδιών εξαρτάται από τους ενήλικες που αποτελούν το κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον στη ζωή τους, καθώς λειτουργούν ως πρότυπα μίμησης για τα 

παιδιά. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, είναι αυτοί που πρέπει να  καθοδηγούν 

τα παιδιά, να τα ανατροφοδοτούν, αλλά και να τα υποστηρίζουν, έτσι ώστε να τα 

οδηγήσουν στην απόκτηση κατάλληλων δεξιότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 

Για να επιτευχθεί όμως αυτό  οι ενήλικες κρίνεται απαραίτητο να αναγνωρίζουν 

σημάδια και συμπεριφορές, που φανερώνουν μορφές επιθετικότητας είτε ως θύματα είτε 

ως θύτες ή ως παρατηρητές, ώστε να βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών και να τα 

τροφοδοτήσουν με τις κατάλληλες γνώσεις και στρατηγικές, ώστε να ελαχιστοποιήσουν 

την πιθανότητα μελλοντικών σχετικών συμβάντων (Craig, Pepler & Blais, 2007). 

 Είναι χρήσιμο να αναφερθεί πως τις περισσότερες φορές οι μαθητές και οι μαθήτριες 

όταν  εμπλακούν σε περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς και εκφοβισμού, είτε ως 

θύματα είτε ως παρατηρητές ή θύτες , δεν το αναφέρουν στους εκπαιδευτικούς (Novick 

& Isaacs, 2010). Τις περισσότερες φορές το εκμυστηρεύονται στους φίλους τους ή στους 
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γονείς τους. Αυτό συμβαίνει διότι οι μαθητές/τριες δεν έχουν εμπιστοσύνη στην 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να λύσουν αποτελεσματικά και να εξαλείψουν τέτοιου 

είδους περιστατικά. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη σε τέτοιου είδους περιστατικά δίνουν 

έμφαση στο να πειθαρχήσουν τον θύτη χρησιμοποιώντας την επιβολή τιμωρίας και 

άλλων ποινών (Rigby, 2011). 

 Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η άγνοια των εκπαιδευτικών για το εύρος και τη 

σημασία των περιστατικών σχολικής βίας που συντελούνται (Olweus, 1993 οπ. αναφ. σε 

Crothers, Kolbert και Barker, 2006:476) και πως δεν είναι σε θέση να ορίσουν όλες τις 

μορφές που μπορεί να πάρει ο εκφοβισμός (Βεγιάννη, 2011). Άρα, από την στιγμή που 

δεν μπορούν να αντιληφθούν την σοβαρότητα του θέματος δεν μπορούν και να προβούν 

σε αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης. Αυτό βέβαια οφείλεται στην ελλειπή έως 

και μηδαμινή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

περιστατικά σχολικής βίας και έτσι πιστεύουν πως αν παρέμβουν, θα στερήσουν μια 

σημαντική κοινωνικής εμπειρία από τους μαθητές τους και πως οι επιθετικές 

συμπεριφορές οι οποίες δεν αποτελούν σοβαρά περιστατικά εκφοβισμού, είναι απλά 

κομμάτι της ανάπτυξης των μαθητών" (Glover, et al., 2000; Crothers, Kolbert & Barker, 

2006).

2.3 Διάγνωση και διαστάσεις του φαινομένου

 Ο σχολικός εκφοβισμός και η βία ολοένα και εξαπλώνεται ανησυχητικά στην Ελλάδα 

και διεθνώς. Οι συνέπειες που έχουν δεν είναι απλά αρνητικές μπορούν να 

χαρακτηριστούν και καταστροφικές ως προς την ανάπτυξη υγιών αυριανών πολιτών. 

Σύμφωνα με το κοινωνικό-οικολογικό μοντέλο των Fried & Fried (1996:6-8) η 

επιθετικότητα των ανηλίκων που εκδηλώνεται με τη μορφή της σχολικής βίας είναι το 

αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων που επιδρούν στο ανήλικο άτομο, οι οποίοι είναι οι 

εξής: ο πολιτισμός, η κοινότητα, το σχολείο, η οικογένεια και τα προσωπικά θέματα. Το 

περιβάλλον στο οποίο γίνεται η ανάπτυξη του ατόμου πρέπει να παρέχει στο άτομο 

ερεθίσματα και συνθήκες που ευνοούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του. Αν ένας 

παράγοντας ο οποίος ανήκει στο περιβάλλον όπου αναπτύσσεται το παιδί είναι 
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προβληματικός ή ελλειμματικός μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην καλλιέργεια των 

δυνατοτήτων του ατόμου. 

 Σχετικά με την νομική διάσταση του φαινομένου οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, 

των συμβούλων και των διευθυντών απέναντι στα φαινόμενα της σχολικής βίας 

κρίνονται ως απαραίτητα καθήκοντα και υποχρεώσεις τους ( Γραίκος 2013).  Με σκοπό 

την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιούργησε 

το πρόγραμμα «Χτίζοντας με τη βοήθεια των παιδιών μια Ευρώπη για τα παιδιά». Πιο 

αναλυτικά το Πρόγραμμα αυτό προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών και την προστασία 

τους από τη βία. Τα θέματα στα οποία εστιάζει είναι η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η βία στο σχολείο και στο σπίτι, τα παιδιά και το σύστημα δικαίου και τα 

παιδιά και το διαδίκτυο. Ένα από τα δικαιώματα των παιδιών που προάγει είναι πως ως 

παιδί «Έχεις δικαίωμα προστασίας από όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, κακοποίησης 

και σωματικής και ψυχολογικής βίας, περιλαμβανομένων και αυτών που συμβαίνουν 

στην  οικογένεια και σε εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

2009). Επίσης, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών ως προς την ασφαλή 

μάθηση τους στο σχολικό περιβάλλον δόθηκε κατά τη διαβούλευση στο Όσλο 

προτεραιότητα σε έξι τομείς. Οι τομείς αυτοί είναι η ανάπτυξη ολιστικών στρατηγικών 

των σχολικών μονάδων, η συνεργασία με τα παιδιά, η παροχή υποστήριξης για 

εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό, η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και η εξασφάλιση νομικής προστασίας των παιδιών (Building a 

Europe for and with Children, 2011). Προτεραιότητα δόθηκε στην ανάπτυξη τον 

παραπάνω τομέων διότι δεν είναι δυνατόν απλές, μεμονωμένες και αποσπασματικές 

δράσεις των εκπαιδευτικών σε περιορισμένα περιστατικά βίας να συντελέσουν 

αποτελεσματικά στην  αποτροπή τέτοιων δράσεων και στην καλλιέργεια των παιδιών 

με βάση τις αξίες, τον αλληλοσεβασμό και τα δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό όλα τα 

μέρη που εμπλέκονται στα περιστατικά του φαινομένου αυτού όπου κα είναι ο θύτης, το 

θύμα και οι θεατές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη τους και 

στην υγεία τους Krige, et al., 2000. 
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2.3.1 Χαρακτηριστικά θύτη-θύματος-παρατηρητή

  

 Τα παιδιά που ασκούν επιθετική συμπεριφορά και αποτελούν τους θύτες σε περιστατικά 

εκφοβισμού παρουσιάζεται από έρευνες ότι είναι παιδιά μεγάλης σωματικής διάπλασης, 

μυώδη  και ανεπτυγμένα όπου δρουν παρορμητικά χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τα 

αποτελέσματα των πράξεων τους όσον αφορά τα θύματα τους αλλά και τα ίδια ( Olweus, 

1993. Παραδεισιώτη & Τζιόγκουρος 2008). Δύο βασικά χαρακτηριστικά των 

εκφοβιστών είναι α) η αντικοινωνική τους συμπεριφορά και β) η τάση που έχουν προς 

την παραβατικότητα, συνήθως αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την προσαρμογή τους στο 

σχολείο και με τις επιδόσεις τους στα μαθήματα.  Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά που 

ασκούν επιθετική συμπεριφορά διακατέχονται από την ανάγκη για κυριαρχία και 

επιβολής της εξουσίας τους σε άλλους, εκδηλώνουν αδυναμία ελέγχου παρορμήσεων και 

έλλειψη αίσθησης του μέτρου, εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα αυτοελέγχου 

διακρίνονται για την αδυναμία τους ως προς την τήρηση κανόνων και ορίων, έχουν 

διογκωμένη αντίληψη για τον εαυτό τους και απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης 

(empathy) και αισθάνονται ασυνήθιστα χαμηλό άγχος. Ακόμα, δυσκολεύονται στη 

διαλεκτική επίλυση των διαφορών τους και στη διαχείριση της επιθετικότητάς τους, 

επιδεικνύουν εχθρότητα απέναντι στο περιβάλλον τους, ιδιαίτερα σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς, δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη δημοτικότητα ενώ φθίνει καθώς 

προσχωρούν στις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τους αρέσει να περιβάλλονται από άλλους 

συμμαθητές τους οι οποίοι τους  θεωρούν αρχηγό τους. Πολλές είναι και οι πιθανότητες 

τα παιδιά αυτά να έχουν βιώσει τέτοιου είδους περιστατικά στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για παιδιά δράστες / θύματα, όπου η 

αντιμετώπισή τους κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι συμμαθητές τους και οι 

εκπαιδευτικοί τα βλέπουν ως θύματα από τη μία και ως θύτες από την άλλη, οπότε 

δυσκολεύεται και η επίτευξη της κατάλληλης αντιμετώπιση (Μπογιατζόγλου και συν., 

2012). Συμπερασματικά, χρειάζεται πολύ προσεκτική παρατήρηση και αντιμετώπιση 

τέτοιων γεγονότων αλλά και των παιδιών αυτών διότι η άσκηση βίας από ένα παιδί 

συνήθων αποτελεί τον πρόδρομο παραβατικής ή και εγκληματικής συμπεριφοράς στο 

μέλλον. 
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 Τα παιδιά που επιλέγονται να γίνουν θύματα εκφοβισμού έχουν κάποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η διαφορά που μπορεί να 

έχουν συγκριτικά με την μέση εικόνα του μαθητή ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά, 

την εθνικότητα, την θρησκεία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και πάντα το παιδί θύμα 

βρίσκεται σε μειονεκτική θέση ως προς την εξουσία ή τη δύναμη συγκριτικά με το παιδί 

που το εκφοβίζει. Όσον αφορά την προσωπικότητα του θα διακατέχεται από κάποια 

στοιχεία όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση, το αίσθημα απελπισίας-ντροπής, η αδυναμία 

επίλυσης προβλημάτων, η εμφάνιση μομφών κατάθλιψης, την αδυναμία εκδήλωσης 

συναισθημάτων ή την εκδήλωση έντονων συναισθηματικών ξεσπασμάτων, η  τάση 

απομόνωσης, η άρνηση για δημιουργία φιλίας και κοινωνικών  συναναστροφών, οι 

χαμηλές σχολικές επιδόσεις και αδικαιολόγητες απουσίες, οι διαταραχές συμπεριφοράς, 

το άγχος, οι φοβίες, οι ανασφάλειες ή και από τάσεις αυτοκτονίας. Οι συνέπειες της 

θυματοποίησης του παιδιού εμφανίζονται σε ένα γενικό πλαίσιο  με άρνηση προς το 

σχολείο, με αδυναμία συγκέντρωσης σε εργασίες, με ελλιπή σχολική φοίτηση και με 

άρνηση συμμετοχής σε όποια μαθησιακή διαδικασία και σε σχολικές δραστηριότητες 

Hawker & Boulton, 2000. Εμφανίζει όμως και κάποια ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως 

πονοκεφάλους, κοιλιακά άλγη, ενούρηση, διαταραχές ύπνου και απώλεια όρεξης. Ακόμα 

ένα παιδί θύμα κυριαρχείται από το αίσθημα της ντροπής και του θυμού, της ενοχής και 

του φόβου διότι θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για όλο αυτό που γίνεται συνέχεια 

σκέφτεται και φοβάται μην γίνει γνωστό αυτό που βιώνει γιατί πιστεύει ότι θα το 

κοροϊδέψουν. Αν όμως υποστεί πολύ βίαια και ακραία περιστατικά σχολικού 

εκφοβισμού τότε εκτός από την νοσηλεία που θα χρειαστεί λόγω των τραυματισμών του 

έχουν σημειωθεί περιπτώσεις όπου το θύμα είτε κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής 

είτε κατά τη διάρκεια της ζωής του ως ενήλικας να ''παίρνει'' τον νόμο στα χέρια του και 

να οδηγηθεί σε ένοπλες επιθέσεις ώστε να εκδικηθεί για τις επιθέσεις που βίωσε ο ίδιος 

(Roland & Munthe, 1987; Flannery, et al., 2004). Τα παιδιά αυτά χρειάζονται άμεση 

στήριξη και ορθούς τρόπους αντιμετώπισης  διότι αν δεν λάβουν την προσοχή και την 

βοήθεια που χρειάζεται θα αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα στην 

μετέπειτα ζωή τους καθώς θα εμφανίζουν αδυναμία στην δημιουργία υγιών 

διαπροσωπικών σχέσεων, δυσκολία στην ανάληψη ευθυνών και στην επίλυση 

προβλημάτων και θα εμφανίσουν διαταραχές ακόμα και στην σεξουαλική τους ζωή. 



[26]

 Τα παιδιά θεατές παρόλο που δεν αποτελούν τους δράστες των επιθετικών πράξεων 

έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στα περιστατικά του εκφοβισμού, μέσα από έρευνες έχει 

φανεί πως η στάση που κρατούν οι θεατές φαίνεται να καθορίζει και την έκβαση του 

περιστατικού (Ανδρέου, 2011. Salmivalli,1999. Salmivalli, Voeten & Poskiparta, 2011a) 

καθώς είτε θα διευκολύνουν είτε θα λειτουργήσουν ανασταλτικά στην επανεμφάνιση 

τέτοιων κρουσμάτων. Η διάκριση των παιδιών- θεατών γίνεται σε τέσσερεις κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που αισθάνονται θυμό, ντροπή και ενοχή λόγω 

της μη παρέμβασής τους, στην δεύτερη αυτά που είναι αδιάφορα και απομακρύνονται 

όταν εκδηλώνονται τέτοιες σκηνές βίας, προκειμένου να μην παρέμβουν, στην τρίτη 

αυτά που φοβούνται ότι ίσως είναι το επόμενο θύμα και σκόπιμα συμπράττουν με τους 

‘εκφοβιστές’ (γελώντας ή παροτρύνοντας κατά τη διάρκεια των επιθετικών ενεργειών), 

τα οποία όμως βιώνουν το αίσθημα της ντροπής και ενοχής και στην τέταρτη αυτά που 

γελούν και παροτρύνουν το παιδί που εκφοβίζει για το λόγο ότι συγκλίνουν με τη δική 

του συμπεριφορά ή κατά κάποιο τρόπο θαυμάζουν τον εκφοβιστή. Στην περίπτωση αυτή 

μπορούμε και να μιλάμε για πιθανούς εκφοβιστές (possible bullies). Αυτοί όμως που θα 

υπερασπιστούν τελικά ένα παιδί το οποίο θυματοποιείται είναι ελάχιστοι διότι υπάρχει 

έντονη κοινωνική πίεση που από την ομάδα των εκφοβιστών με σκοπό την συμμόρφωση 

στους κανόνες της. Επιπλέον, τις περισσότερες φορές η υπεράσπιση ενός θύματος 

συνδέεται με άμεσα με προηγούμενη εμπειρία του θεατή σε περιστατικό  

θυματοποίησης του ίδιου. Όλα τα παραπάνω λοιπόν δείχνουν την μέγιστη σημασία του 

ρόλου και της στάσεις των θεατών για την μείωση και αντιμετώπιση του εκφοβισμού.   

  2.4 Στάση φορέων εκπαίδευσης

 Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα ευρύ κοινωνικό φαινόμενο και αφορά όλο το 

σχολικό πλαίσιο όχι μόνο κάποιες ομάδες μέσα σε αυτό. Για τον λόγο αυτό οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς επιβάλλεται να ακολουθήσουν μία κοινή αντιμετώπιση η 

οποία αποτελείται από κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτα πρώτα, πρέπει να γίνει 

αντιληπτό πως η επιβολή ποινών για κρούσματα εκφοβισμού δεν έχει αποδειχθεί χρόνια 

τώρα ως αποτελεσματική οπότε το καλύτερο είναι να σταματήσει διότι το παιδί που 
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εκφοβίζει όταν αφού τιμωρηθεί θα συνεχίσει να παρενοχλεί περισσότερο το θύμα του 

διότι θα το θεωρεί υπεύθυνο για την ποινή που υπέστη. Δεύτερον, δεν είναι 

αποτελεσματική η πιεστική συμφιλίωση ανάμεσα στο θύμα και τον θύτη καθώς θα ξανά 

δημιουργηθεί περιστατικό εκφοβισμού ώστε ο θύτης να δείξει την ''κυριαρχία'' και 

''υπεροχή'' του με αποτέλεσμα το θύμα με αποτέλεσμα το θύμα να φτάσει σε ακόμα πιο 

δύσκολη ψυχολογική και ίσως σωματική κατάσταση. Στο σημείο αυτό είναι πολύ 

σημαντικό να τονιστούν κάποιες από τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των 

εκπαιδευτικών οι οποίες είναι: α) η αφιέρωση εξίσου χρόνο και στα δύο μέρη, θύτη και 

θύμα, η προσπάθεια να προσδιορισμού του προβλήματος παρατηρώντας τις αιτίες και τα 

κίνητρα που οδήγησαν το θύτη σε τέτοια συμπεριφορά, η εύρεση λύσεων οι οποίες θα 

έχουν ως βάση την διαμεσολαβητική διαδικασία με σκοπό την αποδοχή της λύσης και 

από της δύο μεριές και η καλλιέργεια ενός κλίματος στο σχολικό χώρο όπου θα προάγει 

την έκφραση και εκμυστήρευση τέτοιων γεγονότων. 

 Όλα τα παραπάνω είναι πολύ χρήσιμο να γίνουν κατανοητά και πράξη από τους 

ανθρώπους που απαρτίζουν το περιβάλλον όπου μεγαλώνει ένα παιδί αλλά το πιο 

σημαντικό από όλα είναι να κατανοήσουν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

αντιμετώπισης είναι η πρόληψη! Έτσι λοιπόν μπορούν να πραγματοποιηθούν 

ενημερώσεις, συζητήσεις, project των παιδιών με τους καθηγητές για τα δικαιώματα τους 

ώστε να γνωρίσουν τι πρέπει να διεκδικούν, να αισθάνονται πιο σίγουροι για τον εαυτό 

τους και να έχουν το θάρρος της γνώμης τους αλλά να γνωρίσουν και τα όρια μέσα στα 

οποία θα μιλήσουν και θα πράξουν γιατί πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός με τον 

συνάνθρωπο μας. Πολύ σημαντική κρίνεται και η ουσιαστική  παρατήρηση από τους 

καθηγητές κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε όλους τους χώρους αλλά πιο έντονα 

στους χώρους όπου συμβαίνουν πιο συχνά φαινόμενα θυματοποίησης. Ακόμα θα 

βοηθήσει πολύ και η λήψη κατάλληλων ενεργειών για την ομαλή ένταξη νέων μαθητών 

ή μαθητών με ειδικές ανάγκες ώστε να δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας, 

αλληλοβοήθειας και αλληλοσεβασμού απέναντι στο καινούργιο. Όλα αυτά όμως θα 

μπορέσουν να επιτευχθούν με την ενεργή συμμετοχή των γονέων, με την συνεργασία 

τους με τους εκπαιδευτικούς και με την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού για 

την αναγνώριση και διαχείριση του φαινομένου.
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2.5 Ο σχολικός εκφοβισμός σε Διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Πολλά είναι τα κρούσματα του σχολικού εκφοβισμού παγκοσμίως, κάποια από τα 

ποσοστά των κρουσμάτων του φαινομένου σε διάφορες χώρες είναι τα εξής (Glew et al, 

2000):

 Νορβηγία: το 14% των παιδιών εμπλέκονται στον εκφοβισμό είτε ως θύτες είτε 

ως θύματα

 Αγγλία: το 19% των μαθητών αναφέρουν ότι είναι θύματα εκφοβισμού, εκ των 

οποίων το 10% των παιδιών που ανήκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το 

4% που ανήκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εκφοβίζονται τουλάχιστον μία 

φορά την εβδομάδα

 Ιαπωνία: το 15% των παιδιών στην Πρωτοβάθμια και το 10% στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση αναφέρουν ότι έχουν θυματοποιηθεί 

 Ισπανία : το 17% των παιδιών αναφέρουν κρούσματα εκφοβισμού κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος

 Ιρλανδία: το 8% των μαθητών έχει θυματοποιηθεί σοβαρά το λιγότερο μία φορά 

την εβδομάδα

 Αυστραλία: το 28% των παιδιών είναι πολύ συχνά θύματα εκφοβισμού εκ των 

οποίων το 17% είναι αγόρια  και το 11% κορίτσια

 ΗΠΑ: το 10% των παιδιών έχουν εμπειρία περιστατικών ακραίας μορφής 

θυματοποίησης

    

 Υψηλότερα ποσοστά σχολικού εκφοβισμού εμφανίζονται στις ηλικίες των

11-13 ετών (Eslea & Ress, 2001). Μάλιστα πολλοί ερευντές υποστηρίζουν ότι η μορφή 

του εκφοβισμού που προκαλείται από τους θύτες είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φύλο 

τους. Πιο αναλυτικά η σωματική βία προκαλείται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα αγόρια 

ενώ η ψυχολογική από τα κορίτσια. Η έμμεση μορφή του εκφοβισμού που 

χρησιμοποιούν τα κορίτσια βοηθά στην δύσκολη αναγνώριση τους ως θύτες ενώ με την 
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μορφή που επιλέγουν τα αγόρια συμβαίνει το αντίθετο. Βέβαια, ως κυρίαρχη μορφή 

εκφοβισμού και στα δύο φύλα, αναδεικνύεται ο λεκτικός εκφοβισμός (Witney & 

Smith,1993; Ahmad & Smith, 1994;Craig & Pepler, 1997; Berthold & Hoover, 2000). 

Όμως σημαντικό παράγοντα στην μορφή του σχολικού εκφοβισμού αποτελεί και το 

περιβάλλον ανάπτυξης του κάθε παιδιού για παράδειγμα στις ΗΠΑ ο έμφυλος 

εκφοβισμός αποτελή και την πιο συχνή μορφή. Αυτό δεν είναι τυχαίο διότι χρόνιες 

έρευνες έχουν δείξει ότι το 80% των μαθητών έχει υποστεί αυτή τη μορφή εκφοβισμού 

μέχρι να αποφοιτήσει από το σχολείο, άρα αυτό δείχνει ότι είναι μία από τις πιο 

επικρατέστερες μορφές ρατσισμού και στην κοινωνία αυτή ! Πόλυ σημαντικό επίσης 

είναι και το αποτέλεσμα της έρευνας του National Children’s Home που 

πραγματοποιήθηκε το 2002 στην Μεγάλη Βρετανία όπου έδειξε ότι ένα στα τέσσερα 

παιδιά έχουν υποστεί εκφοβισμού μέσω ηλεκτρονικών συσκευών ενώ στην Αυστραλία 

120 μαθητές στην ηλικία των οκτώ γνωρίζουν τουλάχιστον ένα άτομο που έχει υποστεί 

εκφοβισμό μέσω της τεχνολογίας. 

   

 Διαβάζοντας τέτοιου είδους έρευνες και βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα κατανοούμε 

πως κρίνεται επιτακτική η ανάγκη μελέτης των αιτιών, των αρνητικών αποτελεσμάτων 

και των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου, διότι μόνο αν 

γίνουν ομαδικές συστηματικές πράξεις θα φανεί βελτίωση σε αποτελέσματα νέων 

ερευνών. Δυστυχώς όμως οι γονείς δεν καταλαβαίνουν την σοβαρότητα του θέματος και 

οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι με το αίσθημα δικαίου που έχουν πρέπει να μιλήσουν 

συναισθηματικά και να προβούν σε ποινές ενώ θα ασχοληθούν πιο ουσιαστικά με 

γνώμονα την ενσυναίσθηση και τον ηθικό προσανατολισμό των παιδιών όσοι 

εκπαιδευτικοί έχουν υποστεί εκφοβισμό.  

ΕΛΛΑΔΑ 

 Ο σχολικός εκφοβισμός ως αντικείμενο μελέτης ορίστηκε στην Ελλάδα το 1990. Οι 

έρευνες που έγιναν φανερώνουν τις αιτίες, τις συνέπειες, τα χαρακτηριστικά των μερών 

και το τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Πολλές ήταν οι αντιρρήσεις 

και τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο από τους διευθυντές επειδή δεν 

ήθελαν να αντιμετωπιστούν ως οι υπεύθυνοι των κρουσμάτων αυτών που συμβαίνουν 
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στα σχολεία τους. Αν και η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά σχολικού εκφοβισμού 

όπως άλλες χώρες του εξωτερικού, το φαινόμενο έχει αρχίσει να παίρνει αυξάνεται 

ραγδαία. Από έρευνα του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) που πραγματοποιήθηκε σε 101 σχολεία και σε 2000 

μαθητές στην Αθήνα έδειξε πως  το 37% των μαθητών του Δημοτικού δήλωσε ότι 

υπήρξαν θύματα σχολικής βίας, το 11% των μαθητών του Γυμνασίου και το 13% των 

μαθητών του Δημοτικού και το 11% των μαθητών του Γυμνασίου δήλωσε ότι υπήρξαν οι 

ίδιοι θύτες (Γκουντσίδου, 2007). 

 Οι μορφές εκφοβισμού που κυριαρχούν στο ελληνικό σχολείο είναι ο λεκτικός, η 

σωματική βία, η σεξουαλική παρενόχληση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 

Αναλυτικότερα, στις πιο μικρές ηλικίες, δηλαδή στο Δημοτικό, είναι πιο έντονα 

κρούσματα σωματικής βίας τα οποία και τις περισσότερες φορές πραγματοποιούνται από 

τα αγόρια καθώς τα κορίτσια εμπλέκονται περισσότερο στον λεκτικό εκφοβισμό. Τα 

περισσότερα περιστατικά εκφοβισμού, σύμφωνα με μαρτυρίες των μαθητών, συμβαίνουν  

1) την ώρα των διαλειμμάτων και κυρίως σε σημεία που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί , 2) 

την στιγμή της  αποχώρηση  από το σχολείο ή 3) την στιγμή της προσέλευση τους σε 

αυτό (Πετρόπουλος και Παπαστυλιανού, 2001˙ Pateraki & Houndoumadi, 

2001˙Δεληγιάννη-Κουμτζή, 2005˙ Τσιάντης, 2008˙Τσιάντης, 2010). 

 Κάποια ποσοστά του σχολικού εκφοβισμού που έχουν παρουσιαστεί μέσα από έρευνες 

είναι τα εξής: 

Έρευνα Ηλικία Ποσοστά Περιοχή
Πυθαγόρας Α/θμια & Β/θμια 

εκπαίδευση  
10-13% θύματα 
σχολικού 
εκφοβισμού

Εθνικό Επίπεδο

Καλλιώτης 8-15 χρονών 20% εκφοβίζεται 
πάνω από μία φορά 

Ελλάδα- Βρετανία

ΕΠΙΨΥ 11-18 χρονών Εκδήλωση 
εκφοβισμού 33,2% 
στα αγόρια και 

Εθνικό Επίπεδο
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15,7% στα κορίτσια
Σχολή Μωραΐτη 13-15 χρονών 18,5,23% δηλώνουν 

θύματα
Αθήνα 

DAPHNE II   Α/θμια εκπαίδευση  22.5% των μαθητών 
έχει εμπειρία σε 
κάποια μορφή 
εκφοβισμού
                                                      

Αθήνα

Sapouna(2008) 8-14 χρονών   8,2% θύματα 
5,8% θύματα
1,1% θύτες/θύματα

Θεσσαλονίκη

                                                             

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ''Σχολική Διαμεσολάβηση μια πρακτική 

πρόληψης και επίλυσης της ενδοσχολικής βίας''

3.1 Ο Αριστοτέλης πρόδρομος της Διαμεσολάβησης

 Ο Αριστοτέλης  εισήγαγε τη Διαμεσολάβηση επί της πράξης  έχοντας ως στόχο την 

ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Ο θεσμός αυτός της Διαμεσολάβησης υπάρχει στην 

Ελλάδα από την πολιτική οργάνωση της πόλης-κράτους καθώς οι διαπραγματεύσεις και 

οι συγκρούσεις ανήκουν φύσει τον πολιτικό άνθρωπο. Ακόμα αφού μελέτησε 

συστηματικά το προνόμιο του λόγου στην κοινωνική και πολιτική ζωή αναφέρει πως δεν 

αρκεί η συνειδητοποίηση της αξίας του λόγου αν δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία 

ανάμεσα στους πολίτες, διότι μέσω του λόγου αφηρημένες έννοιες, αρχές και θεσμοί 

μπορούν να κατανοηθούν και να οδηγήσουν στην ανακάλυψη και επίτευξη του αγαθού. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν ο θεσμός της δημόσιας και ιδιωτικής διαιτησίας που 

υπήρχε σε πολλές αρχαίες ελληνικές πόλεις. Η δικαιοσύνη και η διαιτησία ως θεσμός της 

πολιτειακής εξουσίας είχαν πολλές σημαντικές ομοιότητες, όμως συνυπήρχαν και 
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συνυπάρχουν ως παράλληλοι θεσμοί δικαίου. Σημαντική είναι η επιγραφή της Αρκεσίνης 

Αμοργού όπου τονίζεται ότι οι υποθέσεις πρώτα εισάγονται στους διαλλακτές- 

διαμεσολαβητές και μετά αναλαμβάνει δράση το πολιτειακό δικαστήριο. 

 Για την επίλυση των διαφορών ως προς τα διαμεσολάβηση ζητήματα οι διαιτητές 

ακολουθούσαν μία καθορισμένη διαδικασία με συγκεκριμένους κανόνες. Πιο 

συγκεκριμένα, στις ιδιωτικές διαιτησίες οι αντίδικοι πρίν αρχίσει η διαδικασία της 

διαμεσολάβησης δεσμεύονταν ότι θα σεβαστούν απόλυτα την απόφαση της διαδικασίας 

αυτής και σε περίπτωση συμφωνίας ο  ιδιωτικός διαιτητής εξέδιδε την απόφαση με 

εξουσιοδότηση είτε γραπτή είτε προφορική και από τα δύο μέρη. Βέβαια η απόφαση του 

διαιτητή - διαμεσολαβητή δεν ακολουθούσε πάντα κατά γράμμα τους νόμους αλλά ήταν 

υποχρεωτικό να την δεχτούν και τα δύο μέρη ώστε να οριστικοποιηθεί. Ένας ακόμη 

λόγος όπου ο Αριστοτέλης προάγει το θεσμό της διαμεσολάβησης ως την πιο 

αποτελεσματική λύση είναι η ανάγκη που έχουν οι πολίτες για γρήγορη, δίκαιη και 

αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης, καθώς την εποχή εκείνη η καθυστέρηση έκδοσης 

αποφάσεων από τα δικαστήρια αλλά και η συχνή παρουσία των Αθηναίων σε αυτά 

φανέρωναν την κυριαρχία της φιλοδικίας και της συκοφαντίας. Έτσι, η εισαγωγή του 

θεσμού αυτού στην κοινωνία συνέβαλε σημαντικά στην επιχειρηματική κοινότητα της 

πόλης-κράτους, αφού την απάλλαξε από το μαρτύριο του Σίσυφου. Ακόμη, μέσω της 

Διαμεσολάβησης υπηρετείται το συμφέρον όλων των πολιτών καθώς στόχος της είναι το 

επιεικές και όχι η αυστηρή εφαρμογή της λεπτομέρειας του νόμου. Με τα δύο παραπάνω 

στοιχεία σύμφωνα με τον Αριστοτέλη οι Αθηναίοι έχουν κάθε λόγο να θέλουν και να 

επιλέγουν αυτόν τον τρόπο επίλυσης διαφορών.

 Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη για την κατάκτηση της ηθικής αρετής η οποία οδηγεί στην 

ευδαιμονία όλων των πολιτών πρέπει το μέρος να υπομείνει την ευθύνη ώστε και το 

σύνολο να υπομείνει την αλήθεια. Για τον λόγο αυτό υποστήριξε πως η δικαιοσύνη που 

καθιστά την τάξη στην κοινωνία χρειάζεται μια θεραπεία σε πρακτικό και ψυχολογικό 

επίπεδο, η πρώτη σχετίζεται με το σωστό- δίκαιο μοίρασμα των αγαθών στο σύνολο των 

πολιτών  με γνώμονα την αξία του υποκειμένου και η δεύτερη με τις υποθέσεις των 

ιδιωτών όπου πρέπει να κυριαρχεί η αρχή της ισότητας των υποκειμένων με γνώμονα την 

επιείκεια. Το στοιχεί δράσης της επανορθωτικής δικαιοσύνης είναι οι εκούσιες 
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συναλλαγές και οι αποζημιώσεις σε περίπτωση αδικοπραξίας. Ο Αριστοτέλης έκανε ένα 

διαχωρισμό στις πράξεις της αδικίας σε δύο κατηγορίες, τις εκούσιες και τις ακούσιες. Οι 

εκούσιες σύμφωνα με την σημερινή ορολογία κατατάσσονται στο αστικό δίκαιο και οι 

ακούσιες στο ποινικό. Οι δύο αυτές κατηγορίες πράξεων έχουν άμεση σχέση με τη 

βούληση του υποκειμένου της δράσης καθώς η ανάληψη ευθύνης από το άτομο θα το 

οδηγήσει στην ποιοτική συμπεριφορά του διότι αποτελεί αρμοδιότητα του πολίτη να 

εναρμονιστεί σε αυτό το πλαίσιο ώστε να επιτευχθεί και αρμονία στην κοινωνία. Το 

διορθωτικό δίκαιο είναι αυτό που διαχωρίζει την εκούσια από την ακούσια πράξη με 

σκοπό να επαναφέρει τα πράγματα στην αρχική τους θέση και να υπάρξει ισορροπία. 

Λογικό επακόλουθο όμως είναι τα μέρη της υπόθεσης να αμφισβητήσουν την αναλογία 

μεταξύ της άδικης πράξης και την απόφαση της δικαιοσύνης που θα δοθεί καθώς οι 

εκπρόσωποι του επανορθωτικού δικαίου οι οποίοι είναι οι δικαστές κρίνουν και 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το ''πράγμα''. Από την άλλη μεριά ο 

διαμεσολαβητής-δικαστής ανακαλύπτει το ''πάθημα'' και προσπαθεί να το αποκαταστήσει 

αφαιρώντας το κέρδος του ενεργήσαντος, δηλαδή η μεσότητα με οικονομικούς όρους 

μεταξύ του κέρδους και της ζημίας είναι η ισότητα.

 Με γνώμονα την πίστη του για την μεσότητα και την αριθμητική ο Αριστοτέλης 

δημιούργησε μια μορφή δικαίου η οποία κρίνεται πρωτοποριακή ακόμα και για την 

σημερινή εποχή. Πιο αναλυτικά θεμελίωσε δύο μορφές δικαίου το διανεμητικό και το 

διορθωτικό ενώ οι απόψεις του για τις εκούσιες συναλλαγές δεν αποτελούν απόλυτα 

κριτήρια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε και κοινωνία και εποχή. Ο 

Αριστοτέλης υποστηρίζοντας την αρετή της δικαιοσύνης ως προσωπική αρετή του 

υποκειμένου την εντάσσει στο σύνολο των ηθικών αξιών και με επίκεντρο την 

δικαιοσύνη, την ισότητα και την αναλογικότητα θέτει τα θεμέλια της έννομης τάξης. 

Βέβαια, ο σύγχρονος πολίτης μπορεί να αντιληφθεί και να συνδυάζει πως τα λεγόμενα 

του φιλοσόφου έχουν πολλές ομοιότητες με το ορισμό της Διαμεσολάβησης που δίνεται 

από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος αναφέρει πως η Διαμεσολάβηση είναι μια 

εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, όπου τα μέρη, με τη 

βοήθεια του Διαμεσολαβητή, του ουδέτερου προσώπου, διαπραγματεύονται ώστε να 

καταλήξουν σε μια βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς. Η αλήθεια 
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όμως είναι πως το αριστοτελικό επανορθωτικό δίκαιο θα γίνει πιο εύκολα πράξη και θα 

κατέχει ουσιαστικό ρόλο στις αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις όταν ο 

σύγχρονος πολίτης κατανοήσει πως η ατομική ευδαιμονία αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για τη συλλογική!

3.1.1 Η Ευρωπαϊκή- Ελληνική Διαμεσολάβηση στα χνάρια του Αριστοτέλη

 Στην χρήση της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης συνέβαλε ο στόχος για ουσιαστική 

διαφύλαξη των νομικώς δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 

αποφυγή χρονοβόρων και δαπανηρών δικαστικών διαδικασιών. Η Ελλάδα άρχισε από το 

1995 να κάνει κάποιες προσπάθειες εφαρμογής της διαμεσολάβησης σε ποινικές 

υποθέσεις  όμως η θέσπιση του θεσμού έγινε στο Δ' κεφάλαιο του Ν. 3500/2006 (άρθρα 

11-14). Ο νόμος αυτός αναφέρεται σε αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με 

οικογενειακή βία και στην δυνατότητα εφαρμογής της Διαμεσολάβησης υπό κάποιες 

προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές φαίνεται να συμφωνούν με τις αριστοτελικές 

απόψεις, δηλαδή ο δράστης έχει την υποχρέωση να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν θα προβεί 

σε πράξεις ενδοοικογενειακής βίας και ότι η παραμονή του στην οικογενειακή οικεία 

εξαρτάται από την θέληση του θύματος. Επίσης, στις προϋποθέσεις αυτές ανήκουν η 

συναίνεση και αποδοχή από την μεριά του θύματος και η συνολικά αποδεκτή λύση αν 

εμπλέκονται περισσότερα μέρη στην υπόθεση. Πολύ σημαντική είναι η επίδραση του 

αριστοτελικού διορθωτικού δικαίου και ο ορισμός της ηθικής αρετής στις διατάξεις της 

έννομης τάξης τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Βέβαια καθοριστικός είναι και 

ο ρόλος της ρητορικής για την επίτευξη κοινά αποδεκτών λύσεων που δεν 

λειτουργήσουν εις βάρος κανενός ατόμου το οποίο συμμετέχει στην διαδικασία της 

διαμεσολάβησης, για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να κυριαρχεί ο γνήσια ρητορικός 

λόγος που αναλύεται στην Τέχνη Ρητορική του Αριστοτέλη. 

  Αναμφισβήτητος είναι ο εκούσιος χαρακτήρας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης ο 

οποίος και αποτελείται από ορθολογικές ενέργειες που συμβάλουν και στην κοινωνική 

ηθική. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στον δράστη να απαλειφθεί κάθε 

κατηγορία από την πολιτεία αν δείξει συμμόρφωση με τους όρους της ποινικής 

διαμεσολάβησης στο διάστημα των τριών ετών. Όταν ο θεσμός εισήχθη υπήρξε ένα 
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σύνολο πολιτών που τον αντιμετώπισαν θετικά καθώς ήθελαν την κατάκτηση της ηθικής 

αρετής στο σύνολο τους, όμως η ανυπαρξία των κατάλληλων δομών και η ανύπαρκτη 

εκπαίδευση των μελών της διαδικασίας δυσκόλεψε την επίτευξη αυτού του έργου και 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σημαντική προσοχή πρέπει να δοθεί στα άτομα που 

εμπλέκονται σε αυτήν την διαδικασία όπως είναι οι εισαγγελείς και οι πολίτες διότι με 

την κατάλληλη αγωγή και τις ποιοτικές έξεις θα έχουν και ανάλογα ποιοτικά 

αποτελέσματα. Αρκετοί είναι αυτοί που καταφεύγουν στη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης για λόγους τακτικής, δηλαδή η επιλογή τους για αυτήν την εναλλακτική 

επίλυση διαφορών είναι επιφανειακά συνειδητή. 

 Για την αντιμετώπιση της τακτικής αυτής αρμόδιοι τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας 

φορέων για την σωστή εκτέλεση και ολοκλήρωση του συμβουλευτικού προγράμματος 

της διαμεσολάβησης ώστε να λάβει κοινωνικά και ηθικά ερίσματα και να εξαλειφθούν οι 

ιδιοτελείς σκοποί. Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση 

των συμβαλλόμενων μερών, η ταχύτερη παρέμβαση των φορέων, ο εκούσιος 

χαρακτήρας της, η ανάληψη ευθυνών από τον δράστη και η προστασία του θύματος 

φανερώνουν πως μπορεί η διαμεσολάβηση να αποτελεί απότοκο της αριστοτελικού 

επανορθωτικού δικαίου. Τέλος, για την επίτευξη του σκοπού της διαμεσολάβησης ως 

προς την πρόληψη και ως προς τις περιπτώσεις που επανεμφανίστηκαν κρούσματα 

συγκρούσεων  η δικαιοσύνη πρέπει να πραγματοποιήσει τον τυπικό-γραφειοκρατικό 

της χαρακτήρα μέσω της διαμεσολάβησης!

3.2 Βασικές Αρχές και Όροι Διαμεσολάβησης

 Σύμφωνα με την Αρτινοπούλου (2010:83) «η διαμεσολάβηση είναι μια υψηλά 

δομημένη διαδικασία, γεγονός που αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της ανεξάρτητα 

από τον τρόπο εφαρμογής του προγράμματος σε ολιστικό μοντέλο ή carde». Είναι πολύ 

σημαντικό οι διαφωνούντες να ακολουθήσουν με προθυμία την διαδικασία της 

διαμεσολάβησης ώστε να επιτευχθεί η λύση στη διαφορά τους. Πιο συγκεκριμένα τα 

βασικά χαρακτηριστικά που αποτελούν την διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι τα 

εξής: 

 Εθελοντική συμμετοχή: Οι μαθητές και μαθήτριες που έχουν βιώσει κάποια 
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σύγκρουση με μαθητή ή μαθήτρια στο σχολείο, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν 

στη διαδικασία της διαμεσολάβησης χωρίς να εξαναγκάζονται από κάποιον 

ενήλικα. Βέβαια σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί παρατηρήσουν κάποιο 

περιστατικό βίας ή οι γονείς ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για κάποιο 

περιστατικό βίας είναι καλό να συμβουλέψουν και να παροτρύνουν τα παιδιά να 

επιλέξουν την διαμεσολάβηση χωρίς να ξεπεράσουν τα όρια και να επιβάλλουν 

την γνώμη τους.

 Αντικειμενικότητα και ουδετερότητα: Οι διαμεσολαβητές και 

διαμεσολαβήτριες οφείλουν να λειτουργούν αντικειμενικά και να είναι 

απαλλαγμένοι/ες από προκαταλήψεις και στερεότυπα. 

 Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων: Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αμεροληψία, οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες δεν μπορούν να 

αναλαμβάνουν υποθέσεις στις οποίες συνδέονται με προσωπική σχέση με 

κάποιον/κάποια από τους διαφωνούντες (πχ. είναι συγγενείς ή φίλοι).

 Εχεμύθεια: Είναι πολύ βασικό οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες να 

κερδίσουν την εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων, γι’ αυτό γίνεται από την αρχή 

της διαδικασίας ξεκάθαρο πως η συζήτηση είναι εμπιστευτική και ότι 

δεσμεύονται να μη μεταφέρουν το περιεχόμενό της σε τρίτους.

 Ποιότητα της διαδικασίας: Η διαδικασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

σεβασμό προς τα διαφωνούντα μέλη, ευγένεια, ισότητα και ειλικρίνεια, αρχές τις 

οποίες τηρούν οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες και απαιτούν να 

σεβαστούν και οι εμπλεκόμενοι. Αν κατά τη διαδικασία έστω μια από αυτές 

καταστρατηγηθεί, τότε ο διαμεσολαβητής/η διαμεσολαβήτρια οφείλει να 

διακόψει τη συνεδρία. 

 Συνεχής βελτίωση της διαδικασίας: Οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες 

οφείλουν συνεχώς να προσπαθούν να αναβαθμίζουν τη διαδικασία και τις 

τεχνικές τους. 

 Διαφήμιση και προώθηση: Σημαντική για την αποδοχή και αναγνωρισιμότητα 

του προγράμματος είναι η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας με διάφορα μέσα 

όπως: ανάρτηση σε εμφανές σημείο των αρχών της λειτουργίας του 

προγράμματος καθώς και των ονομάτων και φωτογραφιών των ‘εν ενεργεία’ 
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διαμεσολαβητών/τριών και αναγνωρισιμότητά τους στα διαλείμματα.

 Ο χώρος: Οι διαμεσολαβήσεις γίνονται σε κλειστό χώρο του σχολείο κατά την 

διάρκεια του σχολικού ωραρίου ο οποίος είναι μόνο στη διάθεση της ομάδας της 

διαμεσολάβησης. 

3.2.1 Η Διαδικασία της Διαμεσολάβησης 

  Τα τρία βασικά στοιχεία τα οποία αποτελούν και τις προϋποθέσεις για την επιτυχή 

διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι τα εξής: οι διαφωνούντες πρέπει να είναι ίσης 

δύναμης, να είναι πρόθυμοι να πάρουν μέρος στην διαδικασία της διαμεσολάβησης και η 

διαδικασία αυτή να είναι εθελοντική. Είναι σημαντική η ισότητα και η θέση των μερών 

έτσι ώστε να μην αισθανθεί κανένα από αυτά ότι βρίσκεται σε ψυχική, σωματική, 

ακουστική ή οπτική μειονεκτική θέση. Επιπλέον, η προθυμία συμμετοχής στην 

διαδικασία αυτή είναι σημαντική διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να 

ακούν προσεκτικά και να κατανοήσουν την θέση και τα συναισθήματα του άλλου. 

 Αφού λοιπόν τα μέρη συμφωνήσουν με την διαδικασία, ορίζεται η πρώτη συνάντηση 

και ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

1. Έναρξη της συνεδρίας: Καλωσόρισμα των δυο πλευρών και συστάσεις όλων 

των εμπλεκομένων είτε λεκτικά, π.χ. «καλωσήρθες, χαιρόμαστε πολύ που είσαι 

εδώ» είτε με τη γλώσσα του σώματος, π.χ. χαμογελάμε, κοιτάμε στα μάτια, δε 

σταυρώνουμε τα χέρια μας, στρεφόμαστε προς την πλευρά τους.

2. Παρουσίαση της διαδικασίας και των αρχών της διαμεσολάβησης: Οι 

διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες εξηγούν τα βήματα της διαδικασία και τον 

ρόλο τους. Παρουσιάζουν τους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν κατά τη 

διαμεσολάβηση και εξασφαλίζουν τη δέσμευση των δύο πλευρών σχετικά με την 

εμπιστευτικότητα και την ειλικρίνεια.

3. Ανάπτυξη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών που 

συμμετέχουν, αλλά και προς τη διαδικασία: Οι συμμετέχοντες και 

συμμετέχουσες συμφωνούν με τους κανόνες και δεσμεύονται να τους 

ακολουθήσουν. Σταδιακά η εμπιστοσύνη καλλιεργείται μεταξύ των 

συμμετεχόντων/ουσών, καθώς οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες 

εμπνέουν και εγγυώνται την εμπιστοσύνη βεβαιώνοντας ότι «όσα ειπωθούν θα 
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μείνουν απολύτως μεταξύ μας».

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υπάρχει πολύ σοβαρή ένδειξη ότι απειλείται 

η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα κάποιου/κάποιας, ή ότι χρησιμοποιείται 

οποιασδήποτε άλλης μορφής βία (ψυχολογική, σεξουαλική κ.ά.) οι 

διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες διακόπτουν τη διαμεσολάβηση.

5. Έκφραση των δυο πλευρών: Οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες καλούν 

τα δύο μέρη να διηγηθούν το ιστορικό της διένεξης καθένας από τη δική του 

σκοπιά, χωρίς να επιτρέπονται οι διακοπές από την άλλη πλευρά.

6.  Απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας: Οι διαμεσολαβητές και    

διαμεσολαβήτριες     προσπαθούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα και 

να πιστοποιήσουν όσα λέγονται, κάνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ζητούν 

επίσης από τις δύο πλευρές να ερμηνεύσουν τα αίτια της διένεξης. Τέλος ρωτούν: 

«υπάρχει κάτι άλλο που χρειάζεται να ξέρουμε;».

7. Ορισμός του προβλήματος: Οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες 

αναδιατυπώνουν τους ισχυρισμούς της κάθε πλευράς με δικά τους λόγια, 

προσπαθώντας να καθοδηγήσουν τις συγκρουόμενες πλευρές ώστε να 

συμφωνήσουν στα αίτια της διένεξης και στον ορισμό του πραγματικού 

προβλήματος.

8. Έκφραση συναισθημάτων και επικέντρωση σε «κοινό» έδαφος: Οι δυο 

συγκρουόμενες πλευρές καλούνται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους τόσο 

απέναντι στο πρόβλημα όσο και απέναντι στην άλλη πλευρά. Οι διαμεσολαβητές 

και διαμεσολαβήτριες βοηθούν τις δύο πλευρές να επικεντρωθούν στα σημεία 

στα οποία ταυτίζονται, και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για να 

διαπραγματευτούν την λύση.

9. Εξεύρεση λύσεων: Οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες ζητούν από τις 

συγκρουόμενες πλευρές να εκφράσουν αυθόρμητα πιθανές λύσεις για το 

πρόβλημα. Κατόπιν, τις καλούν να καθορίσουν ποιες από τις προτεινόμενες 

λύσεις αποδέχονται και ποιες απορρίπτουν, θέτοντας ερωτήσεις όπως: «εσύ πώς 

θα ήθελες να σε βοηθήσουμε;» ή «τι θα ήθελες να γίνει και τι πιστεύεις ότι 

πραγματικά μπορεί να γίνει;». Τέλος ζητούν από τις αντικρουόμενες πλευρές να 

μιλήσουν για το πώς κάθε πιθανή λύση θα επηρεάσει τις μεταξύ τους σχέσεις.
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10. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων και επιλογή τελικής λύσης: Οι δυο 

πλευρές, αφού αξιολογήσουν τις προτεινόμενες λύσεις, επιλέγουν και συμφωνούν 

σε εκείνη που ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό και τις δύο πλευρές. Ενδείκνυται 

να επιλέγεται και μία δεύτερη λύση ως εναλλακτική, με σκοπό να καταλάβουν οι 

διαφωνούντες ότι στις διαφωνίες δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Οι διαμεσολαβητές 

και διαμεσολαβήτριες ρωτούν τις δύο πλευρές αν είναι ικανοποιημένες από τη 

διαμεσολάβηση κι αν χρειάζονται κάτι παραπάνω από αυτούς/αυτές.

11.Σύνταξη γραπτής συμφωνίας: Τέλος συντάσσεται ένα γραπτό συμβόλαιο 

συμφωνίας, με το οποίο οι αντιδικούντες δεσμεύονται να τηρήσουν τα 

συμφωνηθέντα για να μην επαναληφθεί αυτή η διένεξη. Επίσης συμφωνούν και 

ορίζουν μία επόμενη συνάντηση ανατροφοδότησης με τους διαμεσολαβητές και 

διαμεσολαβήτριές τους, κατά την οποία θα διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν 

τα συμφωνηθέντα ή αν επαναλήφθηκε κάποιο ανάλογο περιστατικό ανάμεσά 

τους ή με άλλους/ες μαθητές και μαθήτριες.
12. Κλείσιμο: Οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες ευχαριστούν και 

συγχαίρουν τις δύο πλευρές για την  εποικοδομητική συμμετοχή τους και 

υπενθυμίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο όσων συζητήθηκαν. 

Καταλήγοντας τονίζουν πως είναι στη διάθεση των δυο πλευρών, αν χρειαστούν 

υποστήριξη.

3.3 Ο ορισμός και η προσφορά της Σχολικής Διαμεσολάβησης
  
 Η έννοια της σχολικής διαμεσολάβησης ορίζεται «ως η διαδικασία ειρηνικής επίλυσης 

μιας σύγκρουσης στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ δύο ή περισσότερων 

διαφωνούντων μαθητών με τη βοήθεια ενός τρίτου και ουδέτερου μαθητή -του 

λεγόμενου διαμεσολαβητή- μέσα από μια δομημένη διαδικασία με σαφή όρια, 

ενεργητική συμμετοχή και άμεση επικοινωνία μεταξύ των μερών με σκοπό μια 

εποικοδομητική επίλυση της διαφωνίας» (Αρτινοπούλου, 2010:60-61). Πιο 

συγκεκριμένα, η σχολική διαμεσολάβηση η οποία αποτελεί μια ειρηνική μορφή  

επίλυσης των επιθετικών συμπεριφορών των μαθητών/τριων εφαρμόζεται μέσω του 



[40]

διαλόγου, της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης. Μέσω της διαδικασίας 

αυτής οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματα τους και με την 

καθοδήγηση των διαμεσολαβητών μέσα σε μία σειρά βημάτων να καταφέρουν να βρουν 

την ουσιαστική λύση και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. 

 Καθώς οι συγκρούσεις και διαφωνίες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της συνύπαρξης 

των ανθρώπων είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τις 

αντιμετωπίσουμε θετικά έτσι ώστε η νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί να οδηγήσει 

τους εμπλεκόμενους στην ενδυνάμωση και την παραγωγικότητα. Μέσω λοιπόν του 

προγράμματος της Σχολικής Διαμεσολάβησης προάγεται η ενίσχυση των μελών του 

σχολείου στην καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων. Συγκεκριμένα, η Σχολική 

Διαμεσολάβηση προάγει ένα νέο τρόπο σκέψης μέσω της καλλιέργειας μιας νέας 

κουλτούρας η οποία υποστηρίζει την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. Με τον τρόπο 

αυτό οι μαθητές παροτρύνονται να απορρίψουν την βία ως μέσο επίλυσης διαφωνιών και 

συγκρούσεων και να υιοθετήσουν αξίες οι οποίες θα τους οδηγήσουν σε μια ομαλή 

συνύπαρξη με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Συγκεκριμένα, μέσα από την εφαρμογή και 

την εκπαίδευση του προγράμματος αυτού τα εμπλεκόμενα μέρη ενισχύουν τις πρακτικές 

και θεωρητικές τους γνώσεις σε θέματα επικοινωνίας, ανθρωπίνων σχέσεων, 

ουδετερότητας, οριοθέτησης, ψυχραιμίας, κριτικής σκέψης, δικαιοσύνης, αυτοελέγχου, 

σεβασμού, αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας. 

 Σχετικά με τον ρόλο της Διαμεσολάβησης στην Αποκαταστατική Δικαιοσύνη πρέπει να 

αναφερθεί ότι η έννοια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης δεν αναφέρεται μόνο στην 

διευθέτηση της συμπεριφοράς του θύτη/δράστη και στην αποκατάσταση της βλάβης του 

θύματος αλλά και στην επανόρθωση των σχέσεων και της επικοινωνίας των ατόμων στην 

σχολική κοινότητα στην οποία συνέβη το περιστατικό της σύγκρουσης. Η  

Διαμεσολάβηση επιστρατεύει τις υπαρκτές φυσικές και κοινωνικές σχέσεις και μέσω του 

δομημένου λόγου και της έκφρασης καλλιεργεί την κοινωνική ευθύνη, την ενεργή 

συμμετοχή και την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων οδηγώντας στην βελτίωση του 

σχολικού κλίματος και του αισθήματος ασφάλειας στη σχολική κοινότητα (Karp D., 

Breslin B., 2001). Με λίγα λόγια, «Η ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας στο 

σχολείο και η αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας αποτελεί δείκτη 

πολιτισμού, δημοκρατίας και αλληλεγγύης.» και  «Η ένταξη της Διαμεσολάβησης στο 
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Σχολείο υποστηρίζεται από εθνικές και περιφερειακές πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών 

μελών αλλά και διεθνών οργανισμών.» Βάσω Αρτινοπούλου, 2010. 

3.3.1 Σκοπός, Στόχοι και Οφέλη της Σχολική Διαμεσολάβησης

 Όπως προκύπτει και από τη σχέση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και της 

διαμεσολάβησης, η Σχολική Διαμεσολάβηση αποτελεί μια εναλλακτική διαδικασία στο 

παραδοσιακό σύστημα, η οποία συγκροτεί έναν νέο τρόπο προσέγγισης στην επίλυση και 

διαχείριση των σχολικών προβλημάτων μέσα σ’ ένα πλαίσιο φιλελεύθερο και 

δημοκρατικό. Τόσο ο θύτης όσο και το θύμα αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 

σεβασμό από τον διαμεσολαβητή. Με τη μέθοδο αυτή, δίνεται η ευκαιρία στα ίδια τα 

εμπλεκόμενα μέρη να προσφύγουν οικειοθελώς στους συνομηλίκους διαμεσολαβητές 

και διαμεσολαβήτριες και ακολουθώντας με τη βοήθειά τους μία συγκεκριμένη 

διαδικασία, ανακαλύπτουν τα αίτια της σύγκρουσής τους, συμφωνούν στη λύση της και 

δεσμεύονται να τηρήσουν την αμοιβαία συμφωνία. Είναι λοιπόν φανερό πως μέσα από 

αυτή την διαδικασία επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων, που έχει ως βάση τον 

διάλογο, την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση, συντείνει στην ενδυνάμωση 

των μαθητών και μαθητριών στη διαχείριση συγκρούσεων οι οποίες μπορεί να 

δημιουργηθούν είτε εντός είτε εκτός σχολείου , στη βελτίωση των σχέσεων και 

γενικότερα στη δημιουργία ενός υγιούς, θετικού, ασφαλούς και πιο δημοκρατικού 

σχολικού περιβάλλοντος.

 Οι κύριοι στόχοι της Σχολικής Διαμεσολάβησης σύμφωνα με την Αρτινοπούλου, 2010 

είναι η εξής:

i. Μείωση πειθαρχικών προβλημάτων και αποβολών

ii. Απελευθέρωση εκπαιδευτικών από τον ρόλο της «αστυνόμευσης» των

μαθητών

iii. Μείωση των βίαιων και αντικοινωνικών συμπεριφορών και αποφυγή

διάλυσης των φιλικών σχέσεων

iv. Κλίμα συνεργασίας, αυτονομίας και εποικοδομητικού διαλόγου
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v. Ενδυνάμωση ατομικότητας και ισότητας

vi. Εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων

vii. Ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης μελλοντικών προβλημάτων

viii.Βελτίωση εν γένει της σχολικής καθημερινότητας.

 Διαβάζοντας τους στόχους της Σχολικής Διαμεσολάβησης γίνεται φανερή η σημασία 

που δίνεται στην ικανοποίηση των δύο μερών και του θύτη και του θύματος. Βέβαια, 

γνωρίζοντας τις αρχές και τη σχέση της Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και της 

Διαμεσολάβησης και μελετώντας τους παραπάνω στόχους γίνονται αντιληπτοί και 

κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους οφείλει κανείς να επιλέγει κανείς αυτή τη 

διαδικασία για την ουσιαστική και αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων. 

Eεπιπρόσθετα, η Διαμεσολάβηση μεταξύ άλλων παρουσιάζει και τα παρακάτω οφέλη. 

Πρώτον, συμβάλλει σημαντικά στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών 

δεξιοτήτων και στρατηγικών με σκοπό την διαχείριση συγκρούσεων μέσα και έξω από το 

χώρο του σχολείου. Δεύτερον, βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν αυτογνωσία και 

αυτοπεποίθηση αλλά και κατανόηση για τα προβλήματα που απασχολούν τους 

συμμαθητές και συμμαθήτριες τους. Τρίτον, συντελεί στην οικοδόμηση ισχυρών 

σχέσεων συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης στη σχολική κοινότητα και τέλος 

δημιουργεί χρήσιμα επικοινωνιακά εργαλεία και βοηθά στη διευκόλυνση της 

μαθησιακής διαδικασίας μέσα σε ένα εποικοδομητικό και δημιουργικό σχολικό 

περιβάλλον. 

3.3.2 Εφαρμογές της Σχολικής Διαμεσολάβησης διεθνώς και επιτυχή προγράμματα

 Στην Κύπρο άρχισε το 2010 η εφαρμογή της Σχολικής Διαμεσολάβησης σε μικρή 

βέβαια κλίμακα. Αναλυτικά, σήμερα τρία σχολεία είναι αυτά τα οποία άρχισαν την 

εφαρμογή σε μεγάλη έκταση τα οποία είναι το Λύκειο Παλιομετόχου, Λευκωσία, το 

Λύκειο Πέτρου και Παύλου, Λεμεσό, η Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα ενώ 

δεκαεπτά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης αιτήθηκαν για εκπαίδευση και υλοποίηση αυτή 

τη χρονιά. Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας προτείνει την εφαρμογή του Προγράμματος 

σε όσα σχολεία το επιθυμούν (Εγκύκλιος 16/10/2013). Το πρόγραμμα αυτό είναι μια 
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συνεργασία της Yπηρεσίας Συμβουλευτικής Και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ.) και 

της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ). Στη Δημοτική Εκπαίδευση εφαρμόζεται μέσα 

από το σύνολο των δράσεων της ΟΑΠ και των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Στην 

Ελλάδα εφαρμόστηκε  με τη πρωτοβουλία σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Πειραματικό 

Γυμνάσιο Ιωνειδίου, από το 2009, Γερμανική Σχολή, Γυμνάσιο Ασπροπύργου, από το 

2006). Πρόδρομο της Σχολικής Διαμεσολάβησης από το 1960 αποτέλεσε το πρόγραμμα 

Τeaching Students to Be Peacesmakers των Johnson και Johnson με εφαρμογές στην 

Κεντρική και Νότια Αμερική, την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή). Από το 

1980 μέχρι και σήμερα το πρόγραμμα της Σχολικής Διαμεσολάβησης επεκτείνεται με 

γρήγορους ρυθμούς σε χώρες της Ευρώπης (Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, 

Βέλγιο, Ισπανία και Αυστρία), στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία και στη Νέα 

Ζηλανδία. 

 Επιτυχή προγράμματα της Σχολικής Διαμεσολάβησης είναι το Common Ground, 

Urbana, Illinois,USA από το 1989 το οποίο αποτελεί πρότυπο πρόγραμμα με επιτυχία 

ποσοστού 93-100% στους στόχους της Σχολικής Διαμεσολάβησης. Ένα ακόμη 

πρόγραμμα το οποίο βοήθησε σημαντικά στην μείωση συγκρούσεων είναι το Mediator 

Mentors, California State University, California, USA από το 2000. Στο πρόγραμμα αυτό 

έγινε διδασκαλία στα σχολεία από φοιτητές, η συνέβαλλε σημαντικά στην βελτίωση της 

ενσυναίσθησης, στο σχολικό κλίμα και στις θετικές συμπεριφορές. Ένα ακόμη 

επιτυχημένο πρόγραμμα είναι το Handsworth Association of Schools UK από το 2000. 

Τέλος, σημαντική ήταν η συμβολή του Stanville Mediation Program Birmingham, UK 

από το 1999 καθώς αποτελέσματα ερευνών έδειξαν σταθερή μείωση των συγκρούσεων, 

αύξηση του αισθήματος της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης και της 

αλληλοκατανόησης.    

3.3.3 Πιθανά προβλήματα της Σχολικής Διαμεσολάβησης και τρόποι αντιμετώπισης

 Υπάρχει πιθανότητα σε ένα πρόγραμμα Διαμεσολάβησης να δημιουργηθούν κάποια 

προβλήματα. Πρώτο πιθανό πρόβλημα είναι η κατάχρηση της διαδικασίας όπου οι 

μαθητές/ριες μπορεί να καταχραστούν τη διαμεσολάβηση, π.χ. δημιουργώντας 
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προβλήματα για να φύγουν από την τάξη. Πιθανόν είναι να μην είναι ειλικρινείς στη 

διαμεσολάβηση, να φτάνουν σε συμφωνία για να τελειώσει η διαμεσολάβηση και στη 

συνέχεια το θέμα να συνεχίζεται. Δεύτερο είναι η συχνή αίτηση για διαμεσολάβηση 

όπου κάποιος μαθητής/ρια μπορεί να ζητά συχνά τη διαμεσολάβηση, είτε γιατί στερείται 

κοινωνικών δεξιοτήτων είτε για να τραβήξει την προσοχή. Στην περίπτωση αυτή η 

παρέμβαση ενήλικα θεωρείται κατάλληλη. Τρίτο είναι να αιτούνται διαμεσολάβηση 

περισσότεροι από δύο μαθητές/ριες. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν πρέπει να ξεχνάμε 

πως η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία επίλυσης προβλήματος ανάμεσα σε δύο 

άτομα και λειτουργεί καλύτερα σε αυτό τον περιορισμένο αριθμό εμπλεκομένων. 

Τέταρτο είναι η αδιαλλαξία, το πρόβλημα αυτό υφίσταται όταν οι εμπλεκόμενοι/ες είναι 

απρόθυμοι/ες να συνεργαστούν και η διαμεσολάβηση διακόπτεται. Πέμπτο πιθανό 

πρόβλημα είναι η παραβίαση θεμελιωδών κανόνων όπου λόγω του θυμού και της 

έντασης, οι εμπλεκόμενοι/ες μπορεί να εκφράσουν έντονα τα συναισθήματά τους με 

ποικίλους τρόπους, όπως π.χ. βρισιές και απειλές. Έκτο είναι η έξαρση βίας ή ένταση 

συναισθημάτων, σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται να υπάρχει ένας ενήλικας σε 

ασφαλή απόσταση μέσα στο χώρο ή έξω από αυτόν. Έβδομο πιθανό πρόβλημα αποτελεί 

η ασυμφωνία όπου οι διαμεσολαβητές δεν πρέπει να αισθάνονται υπεύθυνοι, καθώς 

αρμοδιότητα τους είναι η παροχή των κατάλληλων συνθηκών για να γίνει αυτό και όχι η 

κατάληξη σε συμφωνία. Όγδοο είναι η παραβίαση  ιδιωτικότητας, δηλαδή στα 

πλαίσια της διαμεσολάβησης πρέπει να υπάρχει εχεμύθεια, ωστόσο μπορεί να 

προκύψουν θέματα τα οποία οι διαμεσολαβητές πρέπει να μην αποκρύψουν, όπως πχ. 

απειλές σωματικής βίας, παράνομες δράσεις, κατοχή όπλου. Τέλος ένατο πιθανό 

πρόβλημα είναι όταν ζητείται η συμβολή ενήλικα/εκπαιδευτικού, δεδομένου ότι η 

διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι εθελοντική έτσι λοιπόν και η παρουσία του 

ενήλικα/εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι αποδεκτή από όλους τους εμπλεκόμενους. 

 Συμπερασματικά, για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων είναι σημαντική η 

ενθάρρυνση των μαθητών/ριων έτσι ώστε να αιτούνται διαμεσολάβηση, αλλά κρίνεται 

επίσης σημαντικό να γνωρίζουν ότι την τελική απόφαση για το κατά πόσο το αίτημα 

τους θα γίνει δεκτό θα το έχει η συντονιστική ομάδα εκπαιδευτικών. Σε περιπτώσεις που 

δεν τηρούνται οι κανονισμοί της διαμεσολάβησης, τότε η διαδικασία θα πρέπει να 

διακόπτεται άμεσα και να γίνεται διαχείριση της σύγκρουσης με εναλλακτικούς τρόπους. 
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Τέλος, θα ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία ενός ενήλικα σε ασφαλή απόσταση μέσα στο 

χώρο για διαχείριση οποιονδήποτε περιστατικών. 

  

3.3.4 Μοντέλα Σχολικής Διαμεσολάβησης

 Οι Johnson and Johnson προτείνουν τρεις διαφορετικές ταξινομήσεις για τα μοντέλα 

της σχολικής διαμεσολάβησης, τις οποίες αποτυπώνει συνοπτικά η Αρτινοπούλου (2010) 

ως εξής: 

1ος Τρόπος Ταξινόμησης: Πρόκειται για τον διαχωρισμό προγραμμάτων βάσει της 

ολιστικής προσέγγισης (total student body approach) ή τα προγράμματα της carde 

προσέγγισης. 

 Η ολιστική προσέγγιση περιλαμβάνει την εκπαίδευση συνολικά του μαθητικού 

πληθυσμού και δίνει τη δυνατότητα σ’ όλους τους μαθητές να λειτουργήσουν ως 

διαμεσολαβητές. Οι Johnson and Johnson ανήκουν στους ένθερμους 

υποστηρικτές αυτού του μοντέλου, θεωρώντας πως μια τέτοια προσέγγιση 

λειτουργεί προληπτικά απέναντι στη βία και, ενδεχομένως, μειώνει τη 

σοβαρότητα και τη συχνότητα των περιστατικών. Βέβαια, το τεράστιο κόστος, η 

δυσκολία οργάνωσης και εφαρμογής οδηγούν στην ελάχιστη εφαρμογή του 

παραπάνω μοντέλου.

 Η carde προσέγγιση αποτελεί τον πιο διαδεδομένο και συχνά εφαρμοσμένο 

τρόπο εκπαίδευσης πάνω στη σχολική διαμεσολάβηση. Πρόκειται για μια 

μέθοδο, η οποία επιλέγει έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό μαθητών από τον 

συνολικό πληθυσμό του σχολείου. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα carde τα οποία 

είναι:  

i. το elective course, το οποίο αφορά στην επιλογή σειράς μαθημάτων που 

πραγματοποιούνται εντός του σχολικού προγράμματος και εντάσσονται σε 

μαθήματα κοινωνικών επιστημών

ii. το classroom model, το οποίο αφορά στην εκπαίδευση όλων των μαθητών μιας ή 
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περισσοτέρων τάξεων προκειμένου ν’ αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης 

συγκρούσεων και να ξεχωρίσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία εκείνοι οι οποίοι 

θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν περαιτέρω για να γίνουν διαμεσολαβητές

iii. το μοντέλο της μαθητικής λέσχης, ή το student club model, το οποίο 

χρησιμοποιείται κυρίως στον Καναδά και στην Αμερική και περιλαμβάνει την 

επιλογή μαθητών από τον ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό και όχι από κάθε 

σχολική μονάδα χωριστά. Η εκπαίδευση των υποψήφιων διαμεσολαβητών σε 

αυτό το μοντέλο πραγματοποιείται μετά το σχολείο. 

 Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της carde προσέγγισης μπορούν να είναι καλύτερα από 

μια ολιστική προσέγγιση, καθώς αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των εκπαιδευμένων 

διαμεσολαβητών.

2ος Τρόπος Ταξινόμησης των Levy and Maxwell (1989): στην ταξινόμηση αυτή τα 

προγράμματα χωρίζονται σε προγράμματα curriculum και σε προγράμματα 

διαμεσολάβησης.

 Προγράμματα curriculum: έχουν προληπτικό χαρακτήρα διδάσκοντας τους 

μαθητές πώς να διαχειρίζονται περιστατικά βίας μέσα στο σχολείο.

3ος Τρόπος Ταξινόμησης του Opotow (1991): Ο Opotow χώρισε τα προγράμματα 

επίλυσης συγκρούσεων και σχολικής διαμεσολάβησης σε τρεις κατηγορίες.

 Προσεγγίσεις δεξιοτήτων: Οι μαθητές διδάσκονται προσωπικές δεξιότητες.

  Ακαδημαϊκού τύπου προσεγγίσεις: Οι μαθητές μαθαίνουν γνωστικές και 

θεωρητικές δεξιότητες.

 Προσεγγίσεις δομικής αλλαγής: Αυτές οι προσεγγίσεις στοχεύουν στη δομική 

αλλαγή του σχολείου και στη στροφή σε πιο συνεργατικά περιβάλλοντα.

3.3.5 Τα Στάδια Ανάπτυξης Ολιστικού Προγράμματος Διαμεσολάβησης στο σχολείο 

 Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να επισημανθεί τι Διαμεσολαβείται και τι δεν 
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Διαμεσολαβείται. Συνοπτικά Διαμεσολαβούνται οι συγκρούσεις οι 

συγκρούσεις/διαφορές μεταξύ των μαθητών και οι συγκρούσεις/διαφορές μεταξύ 

καθηγητών και μαθητών. Απο την άλλη δεν διαμεσολαβείται η χρήση ουσιών, η επίθεση 

με αντικείμενο, οι κλοπές και άλλα ποινικά αδικήματα (π.χ εμπρησμοί), σεξουαλική 

παρενόχληση και η χρήση βίας απο μαθητή προς καθηγητή  και το αντίθετο. 

  Τα στάδια για την ανάπτυξη ενός Ολιστικού Προγράμματος Διαμεσολάβησης στο 

σχολείο είναι τα παρακάτω έξι: 

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει:

1. Την πρόταση για εισαγωγή προγράμματος  Διαμεσολάβησης

2. Την απόφαση για εφαρμογή στο σχολείο

3. Την δημιουργία συντονιστικής ομάδας (Συντονιστική  Ομάδα Διαμεσολάβησης)

4. Ο εντοπισμός αναγκών

5. Η εκπαίδευση της ΣΟΔ, της Διευθυντικής Ομάδας και των ΥΤ

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει:

1. Τον καθορισμός χρονοδιαγράμματος εφαρμογής

2. Την ανάπτυξη πλαισίου: στόχοι, κανονισμοί, διαδικασίες

3. Τον εντοπισμό πηγών Στήριξης

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει:

1. Την ενημέρωση μαθητών

2. Τον εντοπισμό πιθανών μαθητών-διαμεσολαβητών

3. Την επιλογή μαθητών-διαμεσολαβητών από τη ΣΟΔ 

4. Την εκπαίδευση μαθητών-διαμεσολαβητών

5.  Την υποστήριξη ρόλου διαμεσολαβητών

Το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει:

1. Την εκπαίδευση των τμημάτων στις αρχές και δεξιότητες  της Διαμεσολάβησης 

κατά τη διάρκεια των ωρών ΥΤ
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2. Την ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα και εκπαίδευση για όσους το 

επιθυμούν

To πέμπτο στάδιο περιλαμβάνει:

1. Την διεξαγωγή καμπάνιας υπέρ του προγράμματος

2. Τον προγραμματισμό και την Εφαρμογή  Διαμεσολαβητικών Συναντήσεων

3. Την επόπτευση και αξιολόγηση εφαρμογής  από τη ΣΟΔ

4. Την συνεχή παρακολούθηση και ενίσχυση του προγράμματος

Το έκτο στάδιο περιλαμβάνει:

1. Την αξιολόγηση του προγράμματος

2. Την εκτίμηση αποτελεσμάτων

3. Την βελτίωση διαδικασιών

3.3.6 Οι λόγοι που καθιστούν την Διαμεσολάβηση ως την πιο αποτελεσματική μέθοδο για 

τον περιορισμό της σχολικής βίας

Κάποιους από τους λόγους που θα επισημανθούν στο σημείο αυτό έχουν αναφερθεί και 

παραπάνω. Αρχικά, όλα τα μέρη συμμετέχουν ισότιμα στην διαδικασία της Σχολικής 

Διαμεσολάβησης. Πιο συγκεκριμένα, το καθένα χωριστά εκφράζει τη δική του θέση, 

εκφράζει τα δικά του συναισθήματά, τις ανάγκες του χωρίς κάποια κριτική  και στη 

συνέχεια ερευνούνται από κοινού τρόποι επίλυσης των προβλημάτων. Η απόφαση που 

θα ληφθεί στο τέλος θα πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτή και να ικανοποιεί σε επαρκή 

βαθμό τόσο τον θύτη όσο και το θύμα. Ταυτόχρονα όμως το σχολείο ως εκπαιδευτικός 

θεσμός και φορέας κοινωνικοποίησης των μαθητών είναι αναγκαίο να καλλιεργεί ένα 

κλίμα ασφάλειας, ισότητας και δικαιοσύνης, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται ακόμα και 

σε περιπτώσεις διαχείρισης βίαιων περιστατικών. Με τον τρόπο αυτό η μέθοδος της 

επανορθωτικής δικαιοσύνης καλλιεργεί στα παιδιά- θύτες θετικά συναισθήματα και τα 

οδηγεί να συνειδητοποιήσουν πως η πράξη τους δεν βλάπτει μόνο τα ίδια ή το θύμα, 

αλλά και ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα. Έτσι, δεν αισθάνονται ότι γίνονται 

αντικείμενο εκδίκησης, το οποίο συνδέεται με την αποβολή ή διαφορετική ποινή, αλλά 

με βάση τον εποικοδομητικό διάλογο και τις «αρχές της διαβουλευτικής δημοκρατίας 

στη συλλογική λήψη αποφάσεων» (Αρτινοπούλου, 2010:66) κατανοούν το λάθος τους 

και βρίσκουν μια κοινώς αποδεκτή λύση.
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 Μία ακόμα διαφορά της Σχολικής Διαμεσολάβησης από την κλασική παραδοσιακή 

τιμωρία σύμφωνα με την (Αρτινοπούλου, 2010: 68) είναι η εξής «ότι η τιμωρία είναι η 

άμεση απάντηση που κάνει τον δράστη να μην στοχαστεί την πράξη του, καθώς δεν έχει 

συνέπειες που τον κρατούν υπόλογο στην κοινότητα, ενώ μπορεί ν’ αντιδράσει με την 

υιοθέτηση παραβατικής συμπεριφοράς και στο μέλλον. Παράλληλα, οι αποβολές δε 

συνοδεύονται από εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή ευκαιρίες επανόρθωσης της πράξης». 

Άρα λοιπόν η επιβολή ποινών και τιμωρίας αποτελούν παθητικούς τρόπους διαχείρισης 

συγκρούσεων σε αντίθεση με την διαμεσολάβηση η οποία αποτελεί μια ενεργητική 

διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι διαφωνούντες με την θέληση τους και έχει ως 

βασικό στόχο την βελτίωση της σχέσης και της μεταξύ τους επικοινωνίας. Βέβαια, η 

διαδικασία και λύση που θα διερευνηθεί θα είναι επιτυχημένη μόνο αν ο θύτης και το 

θύμα εκούσια συμφωνήσουν να στην διαδικασία διαμεσολάβησης και αν ο 

διαμεσολαβητής κρατήσει ουδέτερη στάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ''Μαθητές εκπαιδεύονται και αναλαμβάνουν 

τον ρόλο του διαμεσολαβητή''

4.1 Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση

 Η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση βοηθά τους μαθητές/εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν 

την φύση της σύγκρουσης, της δυναμικής της και το ρόλο των κοινωνικών επιρροών, 

στοχεύοντας στην δημιουργία ενός ασφαλούς και εποικοδομητικού περιβάλλοντος 

μάθησης, στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων μερών και 

στη δημιουργία μιας κοινότητας όπου οι συγκρούσεις αποτελούν μέρος της 

εποικοδομητικής ανάπτυξης (Jones T.S., Conflict Resolution education, 2004). Για να 

εφαρμοστεί όμως ένα επιτυχημένο πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης, χρειάζεται να 

έχει ως βάση του σύμφωνα με τους Fredickson και Maruyama (2006, αναφέρεται στο 

Αρτινοπούλου, 2010) τα εξής :

i. Ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης
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ii. Διαμεσολαβητές, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση του μαθητικού συνόλου

iii. Μέγιστη υποστήριξη από το εκπαιδευτικό προσωπικό

 Η εκπαίδευση στην υποστήριξη συνομηλίκων αποτελείται από την ενεργό ακρόαση και 

την ικανότητα αντίδρασης με τρόπο γνήσιο και αυθεντικό στις ανάγκες και στα 

συναισθήματα των εμπλεκομένων. Αλλά εκτός από την ενσυναίσθηση η διαμεσολαβητές 

πρέπει κατανοήσουν και να προσανατολιστούν σε μία λογική επίλυσης του 

προβλήματος, ώστε και οι εμπλεκόμενοι να προχωρήσουν σε μία μορφή επίλυσης ή 

αποκατάστασης. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η απόκτηση καλών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπου δηλαδή οι συνομήλικοι διαμεσολαβητές θα δείχνουν 

ότι πιστεύουν στην επίλυση του προβλήματος και θα την προωθούν μέσα από την σωστή 

επιλογή λέξεων, του τόνου της φωνής τους, του ρυθμού της ομιλίας τους και μέσω της 

αυτοπεποίθησης τους. Ακόμη, πρέπει να υπάρχει ένα είδος επίβλεψης και απολογισμού 

έτσι ώστε να μπορούν οι διαμεσολαβητές να επεξεργάζονται τί κάνουν και ν’ 

αντιμετωπίζουν συλλογικά τα θέματα που προκύπτουν. Συνοπτικά, το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης στη Σχολική Διαμεσολάβηση περιέχει α) την διδασκαλία θεωρητικών 

γνώσεων που αφορούν την έννοια της σύγκρουσης, την επικοινωνία και την ειρηνική 

επίλυση των διαμαχών/συγκρούσεων, β) τη βιωματική εκπαίδευση που προωθεί την 

ενσυναίσθηση, τον αυτοέλεγχο, τον αλληλοσεβασμό, την υπευθυνότητα, την υπομονή 

και την αμεροληψία και γ) την εξάσκηση στη διαδικασία και στα στάδια της 

Διαμεσολάβησης. 

4.1.1 Απαντήσεις Βασικών Ερωτημάτων σχετικά με την εκπαίδευση στη διαδικασία της 

Σχολικής Διαμεσολάβησης 

 Πριν γίνει οι περιγραφή του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση των 

μαθητών στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης πρέπει να απαντηθούν κάποια 

βασικά ερωτήματα. Τα βασικά αυτά ερωτήματα είναι τα εξής: Μπορεί η Σχολική 

Διαμεσολάβηση να υλοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες; , Χρειάζεται να υπάρχει 

πρόνοια στους Σχολικούς Κανονισμούς; , Πώς ξεκινά μία διαμεσολάβηση;,  Πώς 

γίνεται η διαχείριση μεγάλου αριθμού αιτήσεων; , Αποφεύγεται η τιμωρία των 

υπαιτίων; , Σε ποιους διαμεσολαβητές/ριες παραπέμπεται το κάθε αίτημα; , Πού 
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και πότε γίνεται η διαμεσολάβηση; , Τι γίνεται αν δεν τηρηθεί η συμφωνία ανάμεσα 

στα συγκρουόμενα μέρη; , Πώς γίνεται η εκπαίδευση; και Πόσο διαρκεί η 

εκπαίδευση; 

 Αρχικά, η διαμεσολάβηση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 

αλλά στο δηµοτικό η εφαρμογή της διαδικασίας της Σχολικής Διαμεσολάβησης 

βασίζεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και επιλεγμένα παιδιά που φοιτούν σε μεγαλύτερες 

τάξεις. Συγκεκριμένα, αφού ξεκινήσει ανάμεσα σε μαθητές/τριες που φοιτούν σε 

μεγαλύτερες τάξεις και υπάρξει επιτυχία τότε εφαρμόζεται και σε παιδιά μικρότερων 

τάξεων. Όσον αφορά την νοµιµοποίηση της εφαρμογής της διαδικασίας αυτής για την 

αντιμετώπιση περιστατικών βίας ή συγκρούσεων µεταξύ µαθητών/ριών και για να 

μπορεί να συμπεριληφθεί στους Σχολικούς Κανονισµούς κρίνεται απαραίτητη η κοινή 

απόφαση των εκπαιδευτικών αλλά και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, δηλαδή των 

γονέων/κηδεμόνων και µαθητών/ριώ για τη λειτουργία της σχολικής διαμεσολάβησης 

στο σχολείο. Για να ξεκινήσει η διαδικασία της διαμεσολάβησης χρειάζεται και τα δύο 

μέρη την σύγκρουση να ζητήσουν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς να περάσουν 

από τη διαδικασία αυτή. Βέβαια, τις περισσότερες φορές απευθύνεται πρώτα στους 

εκπαιδευτικούς η µία πλευρά και ύστερα προτείνεται στην άλλη πλευρά, αν θέλει, να 

συµµετέχει στη διαδικασία και αν θέλουν και οι δύο πλευρές τότε ενημερώνεται ο 

εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής ή η οµάδα των (οµότιµων) µαθητών/ριων 

διαµεσολαβητών. Τα σχολεία που έχουν κάνει εφαρμογή του θεσμού της σχολικής 

διαμεσολάβησης αναφέρουν ότι στην αρχή γίνονται λίγες διαμεσολαβήσεις, αργότερα µε 

την απόκτηση εµπειρίας και τη διάδοση της πρακτικής οι αιτήσεις αυξάνονται 

σημαντικά. Με την αύξηση όμως των αιτήσεων πρέπει να αυξάνεται και ο αριθμός 

ημερών και περιόδων διαμεσολάβησης όπως και ο αριθμός εκπαιδευτικών και μαθητών 

διαμεσολαβητών ώστε να διαμοιράζονται και να ρυθμίζονται οι αιτήσεις πιο εύκολα.  

Οι μαθητές που υποβάλλουν αίτηµα διαμεσολάβησης, έχουν την δυνατότητα να 

ζητήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα της οµάδας που εμπιστεύονται για να αναλάβουν την 

υπόθεσή τους, αν και τα πρόσωπα αυτά βέβαια συμφωνήσουν. Αν δεν αναφέρουν κάποια 

συγκεκριμένη προτίμηση για τους διαμεσολαβητές, τότε µε τη βοήθεια των υπευθύνων 

εκπαιδευτικών, ορίζονται οι εκπαιδευτικοί ή οι δύο μαθητές ως διαμεσολαβητές συνήθως 

ίδιας ή μεγαλύτερης ηλικίας από τους εμπλεκόμενους που θα το αναλάβουν. 



[52]

 Σε περιπτώσεις που οι διαμεσολαβητές/ριες είναι μαθητές/ριες, μπορεί η 

διαμεσολάβηση να πραγματοποιηθεί σε χρόνο διαλείμματος και αν χρειαστεί να 

συνεχιστεί και σε άλλο διάλειµµα. Όταν οι διαμεσολαβητές είναι εκπαιδευτικοί τότε η 

διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μη διδακτικό χρόνο. Ο χώρος που γίνεται 

η διαμεσολάβηση επιλέγεται με βάση κάποια  συγκεκριμένα κριτήρια, πρέπει να είναι 

ουδέτερος, ήσυχος και χωρίς την παρουσία κάποιου τρίτου καθώς μόνο στη 

διαμεσολάβηση με μαθητές διαμεσολαβητές είναι πάντα παρών και ο υπεύθυνος 

εκπαιδευτικός. Σχετικά με την επιβολή τιμωρίας πρέπει να αναφερθεί πως ανάλογα µε το 

είδος και τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς, υπάρχει πιθανότητα να επιβληθεί ούτως ή 

άλλως κύρωση στους υπαίτιους μαθητές. Σε πιο ήπιες περιπτώσεις, όµως, δίνεται η 

δυνατότητα «αναστολής» της επιβολής τιμωρίας, σε περίπτωση που υπάρξει και τηρηθεί 

συμφωνία ανάµεσα στα δύο µέρη. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζονται οι ποινές και 

αυξάνονται οι πιθανότητες συµµόρφωσης των µαθητών/ριών µε τη θέλησή τους, καθώς 

αυξάνονται τα κίνητρά τους για ειρηνική επίλυση των διαφορών τους. Σε περίπτωση που 

υπάρξει κάποιος σοβαρός λόγος που δεν τηρήθηκε η συμφωνία, τότε µπορεί να δοθεί η 

ευκαιρία για μια νέα διαμεσολάβηση. Επιπρόσθετα, σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η 

εκπαίδευση των μαθητών στη διαμεσολάβηση πρέπει να αναφέρει πως οι ανήλικοι 

μαθητές όλων των ηλικιών που εκπαιδεύονται εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις, 

προσεγγίζουν τη διαδικασία βιωματικά μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, ομαδικά 

παιχνίδια, δραστηριότητες που καλλιεργούν τον αυτοσεβασμό, την ενσυναίσθηση, την 

υπομονή και την αμεροληψία, ενώ παράλληλα, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

εντάσσονται και συζητήσεις με εκπαιδευτικούς. Το πιο σημαντικό κομμάτι της 

εκπαίδευσης αυτής είναι η βιωματική μάθηση, διότι οδηγεί τους μαθητές στην απόκτηση 

υψηλότερου κίνητρου για μάθηση, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στην 

καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης τους και στην ανάπτυξη του αισθήματος της 

αλληλεγγύης. Τέλος, η διάρκεια της εκπαίδευσης εξαρτάται από την ηλικία του 

μαθητικού πληθυσμού που εκπαιδεύεται. Συγκεκριμένα, σχετικά με την ηλικία και το 

αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών, κατά μέσο όρο, στο δημοτικό η εκπαίδευση διαρκεί 

12-18 ώρες, στο γυμνάσιο 12-18 ώρες και στο λύκειο 15-20 ώρες.

4.2 Ο ρόλος του Συντονιστή και η ταξινόμηση των βοηθητικών ρόλων των 
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συνομηλίκων-διαμεσολαβητών

 Κεντρικός είναι ο ρόλος του συντονιστή για την επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος 

διαμεσολάβησης, καθώς έχει την ευθύνη να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του. Το 

άτομο αυτό χρειάζεται να έχει ισχυρό ενδιαφέρον για την διαμεσολάβηση ως τρόπο 

επίλυσης συγκρούσεων, καθώς και χρόνο και δέσμευση να χτίσει και να διατηρήσει ένα 

επιτυχημένο πρόγραμμα. Ο ορισμός ενός αναπληρωματικού εκπαιδευτικού Συντονιστή, 

μίας αναπληρωματικής εκπαιδευτικού Συντονίστριας λειτουργεί βοηθητικά για 

περιπτώσεις που οι βασικοί Συντονιστές/Συντονίστριες δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

στα καθήκοντά τους αλλά βοηθά και στο να μοιραστούν υπευθυνότητες και 

αρμοδιότητες αν προκύπτει μεγάλος φόρτος εργασίας. 

Οι αρμοδιότητες του συντονιστή είναι οι παρακάτω:

• Ενθαρρύνει μαθητές για να γίνουν διαμεσολαβητές, διαμεσολαβήτριες.

• Επιλέγει τους σχολικούς διαμεσολαβητές, διαμεσολαβήτριες.

• Οργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικές συνεδρίες των μαθητών και μαθητριών 

(μεριμνά για εξωτερικούς εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες ή κάνει την εκπαίδευση με τη 

βοήθεια άλλων).

• Συνθέτει λίστα διαμεσολαβητών και διαμεσολαβητριών έτσι ώστε το πρόγραμμα να 

λειτουργεί αποτελεσματικά.

• Εγκαθιστά διαδικασία παραπομπών και αξιολόγησης στην επιλογή των κατάλληλων 

περιπτώσεων

για διαμεσολάβηση.

• Καθιερώνει συστηματικές συναντήσεις των μαθητών και μαθητριών - σχολικών 

διαμεσολαβητών, ώστε να κρατά σε επαφή την ομάδα, να υποστηρίζει τις προσπάθειές 

τους και να αναθεωρούν μαζί την πρόοδο και την εκπαίδευσή τους.

• Παρατηρεί τους μαθητές διαμεσολαβητές, τις μαθήτριες διαμεσολαβήτριες στις 

πρώτες τους συνεδρίες για να διασφαλίσει ότι είναι ικανοί και ικανές να υποστηρίξουν 
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αυτήν τη διαδικασία.

• Βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες στον ρόλο τους ως διαμεσολαβητές, 

διαμεσολαβήτριες όταν έχουν δυσκολίες στη διαδικασία (αυτή η υποστήριξη παρέχεται 

μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία).

• Παίρνει αναφορές από τους διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες μετά από κάθε 

περίπτωση διαμεσολάβησης.

• Διαχειρίζεται το αρχείο με τις περιπτώσεις διαμεσολάβησης.

• Δουλεύει με τους μαθητές διαμεσολαβητές, μαθήτριες διαμεσολαβήτριες στον 

εντοπισμό πιθανών δυσκολιών και προκλήσεων.

• Διατηρεί την επικοινωνία με τη διοίκηση του σχολείου για την πρόοδο του 

προγράμματος.

• Δρα ως εκπρόσωπος του προγράμματος στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα.

 Όσον αφορά τους ρόλους των διαμεσολαβητών διαφέρουν ανάλογα με τη βαθμίδα της 

εκπαίδευσης και τον βαθμό εμπλοκής στο προς επίλυση θέμα. Η κατηγοριοποίηση τν 

ρόλων γίνεται ανάλογα με το πόσο άμεση ή έμμεση πρέπει να είναι η συμβολή για την 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Στην Έμμεση Συμβολή για την αντιμετώπιση του 

Εκφοβισμού ανήκουν οι εξής βοηθητικοί ρόλοι: Συμμαθητής – Παιδαγωγός (Peer tutor), 

Προσανατολισμός συμμαθητή (Peer orientation guide), Σύντροφος (buddy) και 

Εξωτερικοί συνεργάτες (Peer outreach worker). Στην Περισσότερο άμεση συμβολή για 

τον τερματισμό του Εκφοβισμού ανήκουν οι εξής: Ηγέτης υποστήριξης (Peer support 

leader), Σύμβουλος (Peer counsellor) και Διαμεσολαβητής (Peer mediator).

  Ρόλοι έμμεσης συμβολής:

α) Συμμαθητής – Παιδαγωγός (Peer tutor): Επιλέγεται σε περιπτώσεις στις οποίες 

κάποιος μαθητής εμφανίζει δυσκολίες στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του, γεγονός που 

του προκαλεί έντονο άγχος. Κάποιοι από αυτούς τους μαθητές χάνουν την 

αυτοπεποίθησή τους, ενώ άλλοι οδηγούνται σε κατάθλιψη ή γίνονται επιθετικοί και 

σκληροί με τους υπόλοιπους. Η προσωπικότητα του μαθητή είναι αυτή που καθορίζει αν 
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βιώνει την κατάθλιψη ως θύμα, που σημαίνει ότι δέχεται επιθέσεις από τους 

συνομηλίκους του ή ως θύτης, δηλαδή αν στέφεται εναντίον άλλων. Ο ρόλος του 

συμμαθητή – παιδαγωγού (peer tutor) πρέπει να επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τον 

μαθητή στις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες. Δυσκολία σε αυτήν την περίπτωση 

αποτελεί η συχνή άρνηση των μαθητευόμενων να δεχτούν την βοήθεια που τους 

παρέχεται, επειδή δε θέλουν να νιώθουν ότι εξαρτώνται από κάποιον. Έτσι, ο 

«παιδαγωγός» θα πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσει τον 

συμμαθητή του έτσι ώστε να μην νιώθει ότι στιγματίζεται ως «ανεπαρκής». Τέλος, ο 

«παιδαγωγός» εκτός από την καλή θέληση και γνώσεις που χρειάζεται να έχει θα πρέπει 

η δράση του να διέπεται από κατανόηση και συναισθηματική υποστήριξη μέσα στο 

πλαίσιο της ενσυναίσθησης και της ενθάρρυνσης ώστε να βοηθήσει τον συμμαθητή του 

να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που βιώνει. 

 β) Οδηγός προσανατολισμού συμμαθητή (Peer orientation guide): Η μετάβαση σ’ 

ένα καινούριο σχολείο ή από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί ν’ 

αποτελέσει παράγοντα σχολικού εκφοβισμού για κάποιους μαθητές. Στην περίπτωση 

αυτή η καθοδήγηση προσανατολισμού των μαθητών μπορεί να παρέχεται σε δύο 

επίπεδα: α) κατά το τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, όταν έρχεται ένας καινούριος μαθητής. Κάποια σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης πραγματοποιούν επισκέψεις μαθητών τους στο δημοτικό ώστε να μιλήσουν 

για το καινούριο σχολείο στο οποίο θα πάνε οι μαθητές. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλαμβάνουν εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς υπόσχονται ότι 

θα τους υποδεχτούν, όταν έλθουν στο Γυμνάσιο και θα τους βοηθήσουν. Με αυτόν τον 

τρόπο οι μαθητές να νιώθουν πιο άνετα με την μετάβαση τους. Παρόλα αυτά, μερικοί 

μαθητές νιώθουν «χαμένοι», όταν βρίσκονται στο καινούριο σχολείο, ειδικά όταν δεν 

έχουν φίλους εκεί, πράγμα που τους καθιστά αντικείμενο χλευασμού από τους 

υπόλοιπους. 

γ) Ο σύντροφος (The buddy): Επιλέγεται για παιδιά τα οποία είναι απομονωμένα στο 

χώρο του σχολείου  λόγω διαφόρων ενδογενών ή εξωγενών παραγόντων όπως, για 

παράδειγμα, παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν εύκολα φίλους είτε γιατί μπορεί να 

έχουν υπάρξει θύματα εκφοβισμού είτε βίαιοι μαθητές. Συνήθως τέτοιοι μαθητές δεν 
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έχουν φίλους στο σχολείο και χρειάζονται συναισθηματική υποστήριξη από ένα «οικείο 

πρόσωπο», το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τον συμμαθητή του σε καταστάσεις 

έντονου στρες, παρέχοντάς του υποστήριξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για 

αληθινό φίλο, καθώς η αληθινή φιλία δε μπορεί να δημιουργηθεί κατόπιν υπόδειξης, 

αλλά για έναν «ειδικό φίλο» ο οποίος μπορεί να δώσει ευκαιρίες ή να διευθετήσει 

υποθέσεις. Τέλος, χρειάζεται σημαντική ωριμότητα από την πλευρά του παιδιού που 

αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο και σωστή κρίση από την πλευρά του εκπαιδευτικού που 

διαπραγματεύεται τη συμφωνία.

δ) Εξωτερικοί συνεργάτες (Peer outreach worker): Πολλοί μαθητές φαίνεται να  

χρειάζονται κοινωνική υποστήριξη, κυρίως σε μικρά σχολεία, όσον αφορά όμως τα 

μεγάλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάτι τέτοιο δε γίνεται εύκολα 

αντιληπτό. Ο ρόλος του εργαζόμενου εκτός των δομών του σχολείου είναι να εντοπίσει 

τέτοιους μαθητές. Τα αίτια για ανάγκη υποστήριξης μπορεί να σχετίζονται με 

παράγοντες εντός και εκτός του σχολείου. Παρόλο που ο εκφοβισμός εμφανίζεται με 

έμμεσο τρόπο, δηλαδή αντιμετωπίζεται ως απομάκρυνση από την ομάδα, δεν γίνεται 

πάντα εύκολα αντιληπτός διότι υπάρχουν και οι έμμεσες μορφές εκφοβισμού που κατά 

κύριο ρόλο εφαρμόζουν τα κορίτσια, έτσι η δουλειά του εξωτερικού συνεργάτη συνήθως 

σχετίζεται με τον εκφοβισμό που ασκούν τα κορίτσια. 

Ρόλοι άμεσης υποστήριξης:

α) Υποστηρικτές (Peer supporters): Ο ρόλος τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευρύς, 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι μερικές φορές γίνεται και κοινωνικά εκπαιδευτικός για 

νεότερους συμμαθητές, καθώς κατέχει συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές 

λειτουργίες. Οι υποστηρικτές βοηθούν τους συμμαθητές τους ώστε να αποκτήσουν μια 

ευτυχισμένη και λιγότερο αγχώδη ζωή έτσι αναλαμβάνουν και εκπαιδευτικό ρόλο στο 

πλαίσιο της κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης. Χρειάζεται να είναι σε θέση να 

καθοδηγούν μικρές ομάδες συζήτησης από νεότερους μαθητές στην τάξη ή σε 

εργαστήρια, εστιάζοντας σε θέματα όπως η παρενόχληση. Ακόμη η αποτελεσματικότητα 

αυτής της διαδικασίας έχει διττό ρόλο καθώς τα θετικά αποτελέσματα δεν είναι μόνο για 

το παιδί που βιώνει έντονο στρες αλλά και για τον ίδιο τον υποστηρικτή, αφού μπορεί ν’ 

αναπτυχθεί και να ωριμάσει ως προς τις κοινωνικές του δεξιότητες, καθώς και για τους 
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εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δημιουργούν καλές σχέσεις με τους μαθητές του σχολείου. 

β) Σύμβουλος (Peer counsellor): Ως «σύμβουλος» θεωρείται ένα άτομο στο οποίο οι 

μαθητές μπορούν να απευθυνθούν για ένα προσωπικό ή κοινωνικό πρόβλημα. Ο 

σύμβουλος επιβάλλεται να είναι διαθέσιμος και τηλεφωνικά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η ανωνυμία του ατόμου που ζητά βοήθεια. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ειδική 

εκπαίδευση του «συμβούλου», ο οποίος θα δουλεύει επικουρικά με τον σχολικό 

σύμβουλο. Ο ρόλος αυτός είναι πιο επίσημος από τον ρόλο του υποστηρικτή και έτσι δεν 

μπορεί να έχει γενική εκπαιδευτική λειτουργία. 

γ) Διαμεσολαβητής (Peer Mediator): Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία δομημένη, 

ομαλή, εμπιστευτική διαδικασία όπου δύο ουδέτεροι μεσολαβητές χρησιμοποιούν τις 

δεξιότητες επικοινωνίας και τις τεχνικές διαμεσολάβησης σε συνομηλίκους τους, για να 

βοηθήσουν τους μαθητές που βρίσκονται σε σύγκρουση να εντοπίσουν το πρόβλημα που 

επιθυμούν να επιλύσουν, να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να αναπτύξουν 

ενσυναίσθηση ο ένας για τον άλλον και να εντοπίσουν τις δικές τους λύσεις. Στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση η υποστήριξη συνομηλίκων αποτελείται από την εκπαίδευση 

συγκεκριμένων παιδιών ως φίλων ή συμπαραστατών οι οποίοι αναζητούν παιδιά που 

συχνά φαίνονται μοναχικά στον προαύλιο χώρο και τους προτείνουν να παίξουν μαζί, 

ενώ, ακόμα, αναφέρουν σοβαρούς καυγάδες και διαμάχες στους ενήλικες. Μπορεί να 

υπάρχει ένας «πάγκος φίλων» ή μία «στάση φιλίας» στα οποία οι μαθητές μπορούν να 

πάνε, εάν χρειαστούν συμπαράσταση από τους συνομήλικους (Cowie &Jennifer, 2009).

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η συμπαράσταση συνομηλίκων συνήθως αποτελείται 

από συνομήλικους μέντορες, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν συμπαράσταση σε 

μαθητές με δυσκολίες και εργάζονται ομαδικά με μια ομάδα εκπαιδευτών, ώστε να 

έρχονται σε επαφή με έναν μαθητή που βρίσκεται σε ανάγκη για ένα χρονικό διάστημα. 

Οι συμπαραστάτες μπορούν να επιλέγονται και από τους μαθητές για να διαχειριστούν 

διαπροσωπικά θέματα. Κάποιοι μαθητές μπορούν να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές για 

να επιλυθούν διαμάχες μέσω μιας δομημένης διαδικασίας στην οποία ο συμπαραστάτης, 

έχοντας έναν ουδέτερο ρόλο, βοηθά εθελοντικά τους εμπλεκόμενους να λύσουν τις 

διαφορές τους (Fernandez, Villoslada& Funes, 2002). 
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4.3 Εκπαίδευση και Επιλογή Μαθητών-Διαμεσολαβητών

 Ένα καλό πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης, προκειμένου να εφαρμοστεί 

επιτυχώς, πρέπει να στηρίζεται σύμφωνα με τους Fredickson και Maruyama (2006, 

αναφέρεται στο Αρτινοπούλου, 2010) σε τρία σημεία:

1. Ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης

2. Διαμεσολαβητές, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση του μαθητικού συνόλου

3. Μέγιστη υποστήριξη από το εκπαιδευτικό προσωπικό

 Αρχικά, αναγκαία προϋπόθεση για την επίλυση συγκρούσεων αποτελεί η αλλαγή 

κουλτούρας και πιο συγκεκριμένα η νέα κουλτούρα που θα παρουσιαστεί και θα πρέπει 

να ενστερνιστούν διαμεσολαβητές και μαθητές είναι η κουλτούρα ειρηνικής επίλυσης 

των συγκρούσεων. Η κουλτούρα αυτή περιλαμβάνει και αποτελείται από τα εξής: την 

δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη, την ανεκτικότητα, τον σεβασμό, την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, την αποδοχή της εποικοδομητικής σύγκρουσης, την ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης και της αλληλοβοήθειας και την ξεκάθαρη πολιτική ενάντια στη χρήση 

οποιασδήποτε μορφής βίας. 

 Στη συνέχεια, όσον αφορά τις προσεγγίσεις στην εφαρμογή του προγράμματος 

Σχολικής Διαμεσολάβησης πρέπει να αναφερθεί πως στο πρόγραμμα διαμεσολάβησης 

ομάδα καθηγητών και Β.Δ εκπαιδεύονται στην Διαμεσολάβηση και πως οι μαθητές- 

διαμεσολαβητές εκπαιδεύονται και αναλαμβάνουν κάτω από την καθοδήγηση της 

Συντονιστικής Ομάδας Διαμεσολαβητών να προσφέρουν διαμεσολάβηση σε μαθητές του 

σχολείου τους οι οποίοι παραπέμπονται σε αυτούς από τον Β.Δ ή άλλο καθηγητή ή την 

Διεύθυνση του σχολείου. 

 Όσον αφορά την διαδικασία διαμεσολάβησης στην τάξη οι μαθητές όλων των 

τμημάτων διδάσκονται μέσα από έτοιμο υλικό τις δεξιότητες της διαμεσολάβησης. Η 

διδασκαλία αυτή μπορεί να γίνει κατά το δίωρο του Υπευθύνου ή στις ώρες 

αντικατάστασης λόγω απουσίας κάποιου καθηγητή. Απαραίτητη βέβαια είναι και η 

δημιουργία Συντονιστικής Ομάδας Διαμεσολάβησης (ΣΟΔ) η οποία αποτελείται από 

τον/την Σύμβουλο, εκπαιδευμένους Καθηγητές-Διαμεσολαβητές και από 
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εκπαιδευόμενους μαθητές-διαμεσολαβητές. Η  Συντονιστική Ομάδα Διαμεσολάβησης 

δημιουργεί το πλαίσιο της εφαρμογής Διαμεσολάβησης στο σχολείο και συνεργάζεται με 

την Επιτροπή Υγείας και Πολιτότητας του σχολείου καθώς και με την ομάδα Άμεσης 

Παρέμβασης, εάν χρειαστεί. Πιο συγκεκριμένα, η ΣΟΔ  καταρτίζει πρόγραμμα 

συναντήσεων διαμεσολάβησης, συντονίζει τις δράσεις  και εποπτεύει όλη την 

διαδικασία, καθώς και αξιολογεί την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος μέσα από σχετικά ερωτηματολόγια ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων. 

Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αυτών λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση νέας 

πολιτικής ή για βελτίωση της υφιστάμενης.

 Σημαντικός παράγοντας για την εφαρμογή ενός προγράμματος σχολικής 

διαμεσολάβησης και βασική παράμετρος της εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση αποτελεί 

η επιλογή των διαμεσολαβητών. Η επιλογή αυτή λοιπόν μπορεί να γίνει είτε με 

ψηφοφορία κατά την οποία οι συνομήλικοι θα αποφασίζουν για τους συμμαθητές τους,  

είτε οι ίδιοι οι καθηγητές-συντονιστές μπορούν να προτείνουν μαθητές, οι οποίοι να 

ταιριάζουν στο προφίλ του διαμεσολαβητή είτε οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι να 

αυτοπροταθούν. Η επιλογή όμως πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και 

με στόχο να απευθύνεται και να αποτυπώνει το σύνολο της μαθητικής κοινότητας 

ανεξάρτητα από φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα και το κοινωνικό-οικονομικό 

υπόβαθρο. 

 Πολύ σημαντικό είναι οι διαμεσολαβητές να δείχνουν επιθυμία για την ένταξη τους στο 

πρόγραμμα, να έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες, υπευθυνότητα, δέσμευση, σεβασμό, 

εχεμύθεια, στοιχεία αλτρουισμού και ενθουσιασμό για το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, 

επιλέγονται δύο μαθητές από κάθε τμήμα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τα κριτήρια 

επιλογής καθορίζονται από την ΣΟΔ και υπάρχουν κάποια κύρια στοιχεία τα οποία 

λαμβάνονται υπόψη. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν από η ετοιμότητα του μαθητή να 

εκπαιδευτεί και να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, η υιοθέτηση εκ μέρους του της 

φιλοσοφίας για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, η δυνατότητα προσήλωσης του στις 

διαδικασίες και στους κανόνες της διαμεσολάβησης, την διαθεσιμότητα του, η 

ωριμότητα, η ικανότητα εμπιστευτικότητας, το ανοιχτό πνεύμα, οι καλές επικοινωνιακές 

δεξιότητες, η αποδοχή του διαφορετικού, η εκπροσώπηση και των δύο φύλων και η 

εθελοντική συμμετοχή. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί πως Στις διαδικασίες επιλογής 
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δεν αποκλείονται οι μαθητές με παραβατική συμπεριφορά και με χαμηλή επίδοση, 

αποκλείονται όμως οι μαθητές που επιλέγηκαν ως διαμεσολαβητές, αλλά στη συνέχεια 

ενήργησαν ενάντια στις αρχές της Διαμεσολάβησης. Δηλαδή, οι μαθητές που 

χρησιμοποίησαν οποιαδήποτε μορφή βίας (λεκτική, σωματική, ψυχολογική) για να 

επιλύσουν δικά τους ζητήματα ή ενίσχυσαν άλλους να το κάνουν και οι μαθητές που 

διέρρευσαν πληροφορίες προσωπικών στοιχείων των μαθητών ή σχετικά με το 

περιεχόμενο των συναντήσεων σε οποιονδήποτε πέραν της ΣΟΔ. Όταν αναφερόμαστε 

στα καθήκοντα των μαθητών- διαμεσολαβητών εννοούμε την συνεργασία τους ανά δύο 

με σκοπό την διεξαγωγή των συναντήσεων, για σύγκρουση-διαφορά μαθητή και 

καθηγητή, την επιλογή των διαμεσολαβητών (μαθητή και καθηγητή) με κλήρο ώστε να 

αποφευχθεί σύγκρουση-διαφωνία μεταξύ τους , την διεξαγωγή την διαδικασία σύμφωνα 

με τους κανόνες της διαμεσολάβησης, την συμπλήρωση κατά τη διάρκεια όλων των 

συναντήσεων του έντυπου βασικών δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει ημερομηνία, 

χρόνο, αριθμό συναντήσεων και την καταχώρηση του στο Φάκελο Διαμεσολάβησης μαζί 

με την Συμφωνία Κοινής Αποδεκτής Λύσης, την διεξαγωγή αναμνηστικής συνάντησης 

μικρής διάρκειας περίπου μία εβδομάδα μετά από την συμφωνία ώστε να γίνει έλεγχος 

της εφαρμογής της συμφωνίας και η συμμετοχή και παρακολούθηση αναγκαίων 

επιμορφώσεων και συναντήσεων εποπτείας. 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί απάντηση στο εξής ερώτημα ''Πώς γίνεται η τελική 

επιλογή των μαθητών - διαμεσολαβητών;''.  Οι μαθητές που εκδηλώνουν ενδιαφέρον 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες της επίλυσης συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 

οι οποίες αποτελούνται από έξι ενότητες σύμφωνα με το εγχειρίδιο «Επίλυση 

Συγκρούσεων στο Δημοτικό Σχολείο» μαζί με όλη την τάξη. Επιπλέον, ενημερώνονται 

για τους κανόνες και το πρωτόκολλο διαμεσολάβησης και εξασκούνται περαιτέρω μέσα 

από εικονικές διαμεσολαβήσεις. Έτσι η τελική επιλογή των μαθητών-διαμεσολαβητών 

γίνεται ανάμεσα στους μαθητές που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και χαίρουν της 

εμπιστοσύνης των συμμαθητών τους όμως η επιλογή αυτή  καθορίζεται από τη ΣΟΔ και 

επικυρώνεται από τον ΚΣ και για να διεξάγουν διαμεσολαβητικές συναντήσεις, οι 

μαθητές-διαμεσολαβητές επιλέγονται από τη ΣΟΔ με κλήρο. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μαθητές που επιλέγονται υπογράφουν συμφωνητικό για την τήρηση των κανόνων 

αντικειμενικότητας, εχεμύθειας και γίνεται νέα ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων τους 
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ενώ παράλληλα γίνονται γνωστά και τα ονόματα τους σε όλο το σχολείο. Στην συνέχεια, 

αφού οι διαμεσολαβητές αποκτήσουν εμπειρία μπορούν να μπουν στην ομάδα 

δοκιμαστικά και παιδιά μικρότερης ηλικίας ως παρατηρητές/ριες και μελλοντικοί/ες 

διαμεσολαβητές. Τέλος, η ομάδα των μαθητών διαμεσολαβητών είναι καλό να 

συναντιέται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αλληλοενημερώνεται για την πορεία 

των διαμεσολαβήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται 

αξιολόγηση του έργου των διαμεσολαβητών/ριών με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και 

όπου κρίνεται απαραίτητο μπορεί να ακολουθήσει περαιτέρω επιμόρφωση. Τα 

πορίσματα από την εμπειρία των διαμεσολαβητών θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν στη 

σχολική κοινότητα. Για παράδειγμα να μοιραστούν, αν έχουν, κάποιες θετικές εμπειρίες 

και να συζητήσουν αν το σύστημα της διαμεσολάβησης έχει θετικές επιδράσεις στη 

μείωση της βίας στο σχολείο.

4.3.1 Δεξιότητες διαμεσολαβητή 

 Οι Διαμεσολαβητές πρέπει να δημιουργούν ζεστό και αποδεχτό κλίμα προδιαθέτοντας 

θετικά τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης πρέπει να 

καλλιεργείται ο αλληλοσεβασμός, η ανεκτικότητα στη διαφορετική άποψη και ο 

δημοκρατικός διάλογος. Στόχο τον συναντήσεων αποτελεί μόνο η εξεύρεση λύσης αλλά 

και η εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, η ενδυνάμωση του μαθητή και η μείωση της 

πιθανότητας υποτροπής. Πιο συγκεκριμένα ο διαμεσολαβητής,διαμεσολαβητής,  ηη  διαμεσολαβήτριαδιαμεσολαβήτρια  

ομηλίκωνομηλίκων  πρέπειπρέπει  νανα  ακούειακούει  προσεκτικάπροσεκτικά  εξασκώντας την ενεργητική ακρόαση, ώστε να 

κατανοεί καλύτερα, να αποφεύγει να διορθώνει, να υποδεικνύει ή να συμβουλεύει, να 

ξεκαθαρίζει ώστε να κατανοήσει καλύτερα και να ενδυναμώσει τις δύο πλευρές μέσα 

από επαναδιατυπώσεις, ανοιχτές, μη κατευθυντικές ερωτήσεις, αναπλαισιώσεις, στοιχεία 

και σιωπές και να προσκαλεί κάθε πλευρά να απαντήσει σε αυτά που η άλλη πλευρά έχει 

πει. 

  Η ενεργητική ακρόαση είναι ένας τρόπος να ακούς και να αποκρίνεσαι σε ένα άλλο 

πρόσωπο ώστε να προάγεται η αμοιβαία κατανόηση. Συνήθως, όμως οι άνθρωποι κατά 

τη διάρκεια που μιλούν μεταξύ τους σκέφτονται άλλα πράγματα και όταν εμπλέκονται σε 
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μια σύγκρουση, είναι απασχολημένοι με το να βρουν απάντηση σε ό,τι λέγεται δηλαδή 

εστιάζουν στους τρόπους που μπορούν να απαντήσουν ώστε να κερδίσουν στη μάχη των 

επιχειρημάτων και όχι να ακούσουν προσεκτικά ώστε να καταλάβουν και τα 

συναισθήματα, τις απόψεις, τους προβληματισμούς του συνομιλητή τους ώστε να βρουν 

μία κοινή λύση. Η ενεργητική ακρόαση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ''όπλα΄΄του 

διαμεσολαβητή, δηλαδή είναι ένας δομημένος τρόπος να ακούς και να αποκρίνεσαι, που 

οι διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες ομηλίκων χρησιμοποιούν για να εστιάσουν την 

προσοχή τους στο άτομο που μιλάει. 

 Πιο συγκεκριμένα, στόχος του διαμεσολαβητή είναι να δώσει στον ομιλητή όλη την 

προσοχή του κρατώντας μια ουδέτερη στάση και μετά να επαναλάβει με τον δικό του 

τρόπο αυτό που πιστεύει ότι είπε ο ομιλητής. Με τον τρόπο αυτό βοηθά τον ομιλητή να 

καθορίσει αν έχει πραγματικά κατανοήσει αυτό που λέγεται. Αν ο διαμεσολαβητής δεν 

έχει κατανοήσει πλήρως αυτό που λέγεται τότε ο ομιλητής χρειάζεται να δώσει κι άλλες 

εξηγήσεις. Σημαντικό κρίνεται και το γνήσιο ενδιαφέρον για τα γεγονότα που συνέβησαν 

και η χρήση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου όπου η απάντηση δεν είναι με ένα ναι ή όχι 

αλλά αναλυτική, για παράδειγμα «πού συνέβη, πότε, πώς, με ποιον, από πότε συμβαίνει 

αυτό, έχει ξανασυμβεί, τι εννοείς όταν λες…, πώς αισθάνθηκες;». Επίσης, πολύ συχνά οι 

διαμεσολαβητές ομηλίκων αναπλαισιώνουν ή επαναδιατυπώνουν τα λεγόμενα του 

ομιλητή, της ομιλήτριας με όρους συναισθημάτων. Έτσι αντί απλώς να επαναλαμβάνει τι 

συνέβη, ο διαμεσολαβητής, η διαμεσολαβήτρια ως ενεργός, ενεργή ακροατής, ακροάτρια 

μπορεί να πει «ακούγεσαι σα να ένιωσες θυμωμένος/θυμωμένη (κλπ.) όταν συνέβη ...... 

(το γεγονός που περιέγραψες)».

 Ο διαμεσολαβητής προκειμένου να επιτελέσει με επιτυχία το έργο του οφείλει να έχει 

κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εμπνέει κλίμα 

εμπιστοσύνης και εχεμύθειας ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπιστευθούν τη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης διότι στόχος της διαδικασίας είναι να τους βοηθήσει να 

επιλέξουν οι ίδιοι τη δική τους λύση στο πρόβλημα και όχι ένα ακόμη τέχνασμα για να 

τους πουν τι να πράξουν. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις 

παραπλανήσεις και τα ζητήματα που υποβόσκουν αυτό γίνεται μέσα από τη ν εξάσκηση 

τους στο να εντοπίζουν τα συναισθήματα που εκφράζονται μέσω της γλώσσας του 

σώματος και των λεκτικών σημάτων στη διαμεσολάβηση αλλά και από την εκπαίδευση 
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τους στην αναγνώριση ζητημάτων που υποβόσκουν και τις ανάγκες που πυροδοτούν τη 

σύγκρουση. Σημαντικό είναι και να μπορεί να αντανακλά τα συναισθήματα των δύο 

πλευρών, δηλαδή, κατά τη διαμεσολάβηση να συνοψίσουν με δικά τους λόγια τα 

συναισθήματα των δύο πλευρών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να 

αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να μεταφέρουν στα δύο διαφωνούντα μέρη τα 

συναισθήματα, τις εμπειρίες και τη συμπεριφορά τους. 

 Επιπρόσθετα επιβάλλεται να είναι σε θέση να ακούει πραγματικά και να παραφράζει. 

Ως διαμεσολαβητές εξασκούνται στην ενεργητική ακρόαση και πολύ συχνά 

παραφράζουν με δικά τους λόγια αυτά που έχουν ειπωθεί από τις συγκρουόμενες 

πλευρές. Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνονται στην κατανόηση τόσο οι ίδιοι όσο και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Βέβαια, δεν πρέπει και να ξεχνά και την σημασία που έχει το 

στίγμα της συνάντησης από την αρχή γιατί για αυτό και εξοικειώνονται στο να νιώθουν 

άνετα με την έναρξη της διαμεσολάβησης, η οποία κρίνεται πολύ σημαντική γιατί θέτει 

τον τόνο και το ύφος της συνάντησης. Η εξάσκηση του διαμεσολαβητή στο να θέτει τις 

κατάλληλες ανοικτές ερωτήσεις και η χρήση ενθαρρυντικών εκφράσεων επιτρέπουν 

στους διαφωνούντες να εκφράζονται ειλικρινά και ελεύθερα. Ακόμα, Οι διαμεσολαβητές 

πρέπει να αναπλαισιώνουν θετικά προσπαθώντας να διαφυλάσσουν το ευνοϊκό κλίμα της 

συζήτησης αποφεύγοντας διακρίσεις ή σχόλια χωρίς επικρίσεις ή επιθετικότητα, για 

παράδειγμα, με τη φράση «το γεγονός ότι ήρθατε και οι δύο οικειοθελώς σε αυτή τη 

συνάντηση δείχνει πως θέλετε να βρεθεί μια λύση» αποτελεί μια καλή πρακτική.

 Πολύ σημαντικό είναι και το στοιχείο της σαφήνειας και της ευκρίνειας στην ομιλία του 

όπου διατυπώνοντας με σαφή και ευκρινή τρόπο τις κρίσεις και τις επισημάνσεις του 

αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις αλλά και η ενθάρρυνση των δύο πλευρών να ανοιχτούν 

αναφέροντας περιληπτικά όσα είπε κάθε πλευρά της σύγκρουσης, 

συμπεριλαμβανομένων των σκέψεων και συναισθημάτων τους και μέσα από ερωτήσεις 

στις δυο πλευρές αν θέλουν να προσθέσουν κάτι άλλο αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

δεξιότητας του διαμεσολαβητή. Εξίσου βασική δεξιότητα όμως αποτελεί και η 

διατήρηση της ουδετερότητας, η οποία για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί χρειάζεται 

προετοιμασία των διαμεσολαβητών για καταστάσεις όπου θα είναι δύσκολο να 

διατηρήσουν την ουδετερότητα τους και για το πώς θα αντιμετωπίσουν τότε τα δικά τους 

συναισθήματα. Γι’ αυτό, πρέπει να γνωρίζουν τις προσωπικές προκαταλήψεις τους και 
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να μην τις αφήνουν να διαστρεβλώνουν τις αντιλήψεις τους για τα άτομα και τις 

καταστάσεις. Τέλος, δύο ακόμα σημαντικές δεξιότητες και τεχνικές για την εκπαίδευση 

στην διαμεσολάβηση είναι α) οι διαμεσολαβητές να αναγνωρίζουν τις πολλαπλές οπτικές 

γωνίες που υπάρχουν και εξασκούνται στο πώς να τις διακρίνουν σε περιπτώσεις 

συγκρούσεων και β) να αναφέρουν με σαφήνεια προς τα διαφωνούντα μέρη πως 

ευθύνονται μονάχα για τον συντονισμό της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, και πως η 

λύση του προβλήματος είναι δική τους ευθύνη και επαφίεται στη μεταξύ τους 

συνεργασία επιβεβαιώνοντας την θέλησή τους να τους υποστηρίξουν. 

 Κάποια βοηθητικά ερωτήματα για την επίτευξη του στόχου του διαμεσολαβητή είναι τα 

εξής παρακάτω: 

 Για ποιο θέμα θα θέλατε να συζητήσουμε;

 Μπορείτε να αναφέρετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά;

 Πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό που περιγράφεις;

 Μπορείς να μας πεις τι συμβαίνει εδώ;

 Τι χρειάζεσαι/τι θέλεις;

 Τι σε ενοχλεί πιο πολύ από όλα σε αυτήν την ιστορία;

 Τι σκέφτεσαι/ποιες ιδέες έχεις σχετικά με το συμβάν;

 Τι θα ήθελες να δεις να συμβαίνει;

 Υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο θα ήθελες να μιλήσεις;

 Τι θα μπορούσε να σε βοηθήσει αυτήν τη στιγμή;

 Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κάθε πλευρά καλύτερα, μπορείς να 

επαναλάβεις για εμάς τι άκουσες να λέει ο/η .................................... για αυτό που 

συνέβη και πως νιώθει σχετικά;

 Τι θα ήθελες να καταλάβει ο/η .................................... για το συμβάν/την 

κατάσταση τώρα;

 Τι χρειάζεται να αλλάξει ώστε να νιώθεις πιο καλά;

 Υπάρχει κάτι που να μπορείς να κάνεις ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση;

 Δεν μου είναι ξεκάθαρο αυτό, μπορείς να με βοηθήσεις να το κατανοήσω 

καλύτερα;

 Τι θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά εάν η σύγκρουση προκύψει ξανά;
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 Πώς νιώθεις που επιλύθηκε αυτή η διαμάχη;

 Πώς θα ήθελες να τελειώσει αυτή η διαμεσολάβηση;

 Στο τρίτο κεφάλαιο έχει αναλυθεί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης στο σημείο αυτό 

όμως θεωρώ απαραίτητο να παρουσιαστεί περιγραμματικά ξανά η επίσημη συνάντηση 

κατά τη διάρκεια της οποίας ο διαμεσολαβητής ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία, 

την οποία προσαρμόζει, ώστε να είναι κατάλληλη στην κάθε περίσταση, αποφασίζοντας 

πώς να κατανείμει το χρόνο σε κάθε άτομο ή σε κάποιο θέμα και καθορίζοντας ποια 

ερωτήματα θα θέσει, για να συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες. 

Αυτές οι αποφάσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαμεσολάβησης κατευθύνουν και 

την πορεία της (Schrumpf, Crawford & Bodine,1997).

Η επίσημη συνάντηση:

Έναρξη της συνεδρίας: Γνωριμία των συμμετεχόντων

Παρουσίαση του ρόλου της διαμεσολάβησης της διαδικασίας και των αρχών της: Ο 

διαμεσολαβητής εξηγεί ξανά τη διαδικασία και τον ρόλο του. Παρουσιάζει τους κανόνες 

που πρέπει να τηρηθούν κατά τη διαμεσολάβηση και εξασφαλίζει τη δέσμευση των δύο 

πλευρών σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την ειλικρίνεια, δηλαδή ότι θα πουν την 

αλήθεια.

Ανάπτυξη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών, αλλά και προς τη

διαδικασία: Οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τους κανόνες και δεσμεύονται να τους 

ακολουθήσουν. Σταδιακά η εμπιστοσύνη καλλιεργείται μεταξύ τους.

Συγκέντρωση πληροφοριών: Οι δύο πλευρές συμφωνούν στον καθορισμό του 

προβλήματος και ο διαμεσολαβητής επαναλαμβάνει συνοπτικά το σημείο στο οποίο

και οι δύο πλευρές εντοπίζουν το πρόβλημα.

Έκφραση στόχων των πλευρών: Η κάθε πλευρά εκφράζει τα στοιχεία που θεωρεί ότι 

είναι σημαντικά και αφορούν στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Έκφραση συναισθημάτων: Οι διαφωνούντες εκφράζουν τα συναισθήματά τους τόσο 

απέναντι στο πρόβλημα όσο και απέναντι στην άλλη πλευρά.

Επικέντρωση σε «κοινό» έδαφος: Ο διαμεσολαβητής βοηθάει τις δύο πλευρές να

επικεντρωθούν στα σημεία στα οποία ταυτίζονται, στη βάση των οποίων μπορούν να

διαπραγματευτούν.
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Εύρεση πιθανών λύσεων: Οι διαφωνούντες προτείνουν λύσεις, για να λυθεί η

διαφωνία τους.

Αξιολόγηση προτεινόμενων λύσεων και επιλογή τελικής συμφωνίας: Αξιολογούν

θετικά ή αρνητικά την κάθε προτεινόμενη λύση και επιλέγουν εκείνη που τους 

εξυπηρετεί σε ικανοποιητικό βαθμό αμφότερους. Μαζί με τη λύση επιλέγεται και μία

καλή εναλλακτική της με σκοπό να καταλάβουν οι διαφωνούντες ότι στις διαφωνίες

δεν υπάρχουν μονόδρομοι.

Σύνταξη γραπτής συμφωνίας και κλείσιμο: Οι διαφωνούντες συμφωνούν και

γραπτώς στη λύση που επέλεξαν και δεσμεύονται να την τηρήσουν. Παράλληλα, είναι 

δυνατό να συμφωνήσουν σε μια μελλοντική συνάντηση ανατροφοδότησης. Ο

διαμεσολαβητής τους συγχαίρει για τη συνεργασία και ορίζει το τέλος της συνάντησης 

(Αρτινοπούλου, 2010).

Ορισμός μελλοντικής συνάντησης: Η ομάδα της διαμεσολάβησης συμφωνεί σε

μελλοντική συνάντηση ανατροφοδότησης και διερεύνησης, για να συζητηθεί αν και

πώς επαναλήφθηκε κάποιο περιστατικό βίας ανάμεσά τους ή με κάποιους άλλους.

4.4 Τα βήματα στη Διαδικασία Επίλυσης Συγκρούσεων

 Τα βήματα στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων είναι έξι και το κάθε ένα από αυτά 

έχει έναν συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος αποτελεί ένα στάδιο το οποίο οδηγεί στην 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης και στην εύρεση λύσης! Έτσι 

παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα έξι αυτά στάδια και οι στόχοι τους :

Πρώτο βήμα: Δημιουργία του κατάλληλου τόπου και χρόνου-Προετοιμασία των 

μερών στους κανόνες και τις διαδικασίες σε ατομική συνάντηση

Στο στάδιο αυτό ο διαμεσολαβητής αναφέρει σύντομα και με φιλικό τόνο το ποιός είναι, 

τον ουδέτερο αλλά διαμεσολαβητικό του ρόλο, τη διαδικασία και τους στόχους της, τον 

αριθμό των συναντήσεων που είναι αναγκαίο να γίνουν, τους βασικούς κανόνες της 

διαμεσολάβησης και ζητά από τους εμπλεκόμενους να αναφέρουν τυχόν απορίες ή αν 

θέλουν να προσθέσουν κάποιον επιπλέον κανόνα. 
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Δεύτερο βήμα: Κατάθεση απόψεων και θέσεων- Προσεκτική ακρόαση του κάθε 

συμμετέχοντος Στο σημείο αυτό ο διαμεσολαβητής ακούει προσεκτικά 

χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης. Αρχικά ακούει το 

περιστατικό που συνέβη ενθαρρύνοντας τα εμπλεκόμενα μέρη να εκφραστούν και 

δίνοντας τους χρόνο. Ζητάει διευκρινήσεις για καλύτερη κατανόηση δείχνοντας 

παράλληλα γνήσιο ενδιαφέρον, ενσυναίσθηση και σεβασμό. Πολύ σημαντικό είναι να 

σέβεται την σιωπή και να βοηθά στη μείωση της έντασης. Βέβαια αυτό θα επιτευχθεί 

παραμένοντας ουδέτερος και κρατώντας ισορροπίες ως προς τον καταμερισμό του 

χρόνου και ως προς την προσοχή του και στα δύο μέρη.

Τρίτο βήμα: Εντοπισμός Συμφερόντων-Τι συνέβαλε στη σύγκρουση

Σε αυτό το στάδιο ο διαμεσολαβητής είναι πολύ σημαντικό στην αρχή να εντοπίσει όσα 

περισσότερα θέματα και συμφέροντα κρύβονται για τον καθένα πίσω από τη σύγκρουση 

διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται και οι πιθανότητες επίλυσης. Στην συνέχεια 

πρέπει να γίνει από τον διαμεσολαβητή επαναδιατύπωση των λεγομένων των 

εμπλεκομένων με τρόπο θετικό και ουδέτερο ώστε να φανούν ανοικτές προοπτικές 

λύσεων και διεξόδων.

Τέταρτο βήμα: Δημιουργία Επιλογών-Εντοπισμός λύσεων κοινών συμφερόντων

Αφού λοιπόν ο διαμεσολαβητής αποφασίσει την πορεία με την οποία θα κατευθυνθεί και 

χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της διπλωματίας αναφέρεται στα προβλήματα 

χρησιμοποιώντας εκφράσεις που παραπέμπουν στην δυνατότητα λύσης, διευκρινίζει 

ξανά στόχους, ενδιαφέροντα και επιθυμίες των μερών, γεφυρώνει διαφορές και δίνει 

χρόνο στην απολογία αν το θελήσει κάποια από τα μέρη και παραθέτονται θέσεις του 

κάθε ενός οι οποίες φανερώνουν ένα κοινό έδαφος . Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τον 

εντοπισμό κίνητρων, κοινών στόχων και πιθανών ανταλλαγμάτων ξεκινάει ο καταιγισμός 

για πιθανές λύσεις τις οποίες καταγράφει ο διαμεσολαβητής κρατώντας βέβαια ουδέτερη 

στάση και χωρίς κριτική για εφικτές ή μη εφικτές ιδέες.

 Πέμπτο βήμα: Αξιολόγηση επιλογών-Γίνεται εκτίμηση των επιλογών στη βάση της 

δικαιοσύνης και της ισότητας

Το στάδιο αυτό αποτελείται από τη συζήτηση της κάθε πρότασης, της κάθε ιδέας 
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χωριστά και από την αξιολόγηση της αποδοχής των προτάσεων από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Έτσι ώστε, να γίνει η επιλογή της καλύτερης λύσης και να είναι σίγουρο ότι τα 

μέρη βρίσκουν την λύση λογική, ικανοποιητική και δίκαιη. 

Έκτο βήμα: Κατάληξη σε συμφωνία-Βεβαιωνόμαστε ότι η λύση αφήνει 

ικανοποιημένα και τα δύο μέρη 

Στο έκτο και τελευταίο βήμα η συνάντηση ξεκινάει με τις πολύ σημαντικές μικρές 

συναινέσεις, με την σκέψη της λύσης, της εφαρμογής της και των πιθανών δυσκολιών 

της αλλά και με την διερεύνηση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών. Αμέσως 

μετά γίνεται συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και των ημερομηνιών 

αναμνηστικών συναντήσεων, η δημιουργία συμμαχίας μεταξύ των συμβαλλομένων για 

την κοινή προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας ακόμα η προώθηση 

αλληλοϋποστήριξης τους αν υπάρχει περιθώριο. Τέλος, ο διαμεσολαβητής ενισχύει 

λεκτικά την στάση και την προσπάθεια τους και ετοιμάζει την γραπτή συμφωνία ώστε να 

υπογράψουν. 

 4.4.1 Τι αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς  

 Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μιας σύγκρουσης επιβάλλεται οι εκπαιδευτικοί να 

επεμβαίνουν άμεσα και διατηρώντας τον έλεγχο των συναισθημάτων τους να δείξουν με 

την στάση τους την πίστη και την υποστήριξη στο πρόγραμμα. Αμέσως μετά, όταν 

χρειάζεται πρέπει να παραπέμπουν τους μαθητές στη Διαμεσολάβηση και να τους 

ενθαρρύνουν να συμμετέχουν σε αυτήν. Βέβαια πολύ σημαντικό είναι να είναι σε θέση 

να συμμετέχουν και οι ίδιοι ως διαμεσολαβητές όταν χρειάζεται και κυρίως όταν είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί ο μαθητής-διαμεσολαβητής αλλά και σε περιπτώσεις που μαθητές 

χρειάζονται υποστήριξη. Δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι οφείλουν να διασφαλίσουν ένα 

ασφαλές  μαθησιακό περιβάλλον για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, αλλά και για την 

ικανοποίηση της προσωπικής ανάγκης των μαθητών για ψυχολογική και φυσική 

ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να συμβάλλουν σημαντικά στο να 

ενστερνιστούν οι μαθητές και οι γονείς μια κουλτούρας ειρηνικής επίλυσης 

συγκρούσεων η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την διαμόρφωση ενός θετικού 

σχολικού κλίματος, στην οικοδόμηση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ γονέων – 
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μαθητών – εκπαιδευτικών και από την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που 

έχουν ως αποτέλεσμα τις θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών και στη 

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η επίλυση των συγκρούσεων. 

  Ακόμη, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν στην εκπαίδευση 

διαμεσολάβησης που προσφέρεται στο σχολείο και στην συνέχεια αν το επιθυμούν να 

συμμετέχουν και στη ΣΟΔ αναλαμβάνοντας συντονιστικό εποπτικό ρόλο. Είναι λογικό 

και αυτονόητο πως αν δεν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και δεν έχουν λάβει 

την κατάλληλη γνώση επί του θέματος οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν 

τους μηχανισμούς  αξιολόγησης, ώστε να ερευνήσουν αν οι στρατηγικές για τη μείωση 

του εκφοβισμού είναι αποτελεσματικές ή όχι και ούτε μπορούν να συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην αποτελεσματική μείωση του φαινομένου της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ''Η Εφαρμογή της Σχολικής Διαμεσολάβησης 

σε Ευρωπαϊκές χώρες''

5.1 Εφαρμογή της διαμεσολάβησης στο σχολείο σε ευρωπαϊκές χώρες

 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν με επιτυχία εφαρμοσθεί πρακτικές σχολικής 

διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας, ακόμη και διαδικτυακής βίας 

(cyberbullying) με την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού, με δεσμευτική υπογραφή 

όλων των μαθητών, για αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας, δημιουργία 

ιστοσελίδας για ενημέρωση σε θέματα σχολικής και διαδικτυακής βίας, κυρίως όμως με 

την οργάνωση δομών με σκοπό την άμεση διευθέτηση συγκρούσεων, μέσω των 

καθηγητών-συμβούλων ή σε περιπτώσεις πιο σοβαρές μέσω μαθητών σε επίπεδο 

μαθητικών συμβουλίων. Σε αυτές τις πρακτικές όμως παρουσιάζεται πως ο ρόλος του 

ουδέτερου και αξιόπιστου διαμεσολαβητή που θα θέσει το πλαίσιο διαδικασίας και θα 

αποτρέψει την βία είναι αυτός του καθηγητή-συμβούλου. Έτσι παρακάτω θα 

παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η μέθοδος της σχολικής 
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διαμεσολάβησης σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο στις διαδικασίες διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων 

προτείνεται οι διαμεσολαβητές να λειτουργούν σε ζεύγη. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει και 

πάλι εχεμύθεια και εμπιστοσύνη αλλά αυτό που προστίθεται είναι το πρόβλημα μπορεί 

να συζητηθεί και με τον άλλο διαμεσολαβητή και αν χρειαστεί και κριθεί απαραίτητο και 

με τον συντονιστή της διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με το υπόδειγμα της μεθόδου στο 

Ηνωμένου Βασιλείου, οι διαμεσολαβητές συναντούν τα μέρη ξεχωριστά πριν από την 

έναρξη της διαμεσολάβησης. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς εκπαιδεύονται 

αναφορικά με τις διαδικασίες διαμεσολάβησης αλλά ως ενήλικοι δεν είναι παρόντες στη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης, καθώς ο ρόλος τους θεωρείται υποστηρικτικός. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας ενήλικας που ανήκει στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό υπεύθυνος 

για τη διαμεσολάβηση διότι ο προγραμματισμός για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης σε 

ένα σχολείο είναι μακράς διάρκειας και οι οργανωμένες συναντήσεις της ομάδας των 

διαμεσολαβητών πραγματοποιούνται το λιγότερο μία φορά ανά μήνα με τη συμμετοχή 

των καθηγητών και των λοιπών συμμετεχόντων της κοινότητας του σχολείου στο 

πλαίσιο της ολιστικής σχολικής προσέγγισης. Τέλος, αφού πραγματοποιηθεί μια 

ενημέρωση για τη διαμεσολάβηση και τα προσόντα που πρέπει να έχει ο 

διαμεσολαβητής, τότε οι μαθητές προτείνουν τους διαμεσολαβητές ή τους επιλέγουν 

μέσα από μυστική ψηφοφορία. Ως καλύτερη πρακτική, φάνηκε να είναι αυτή κατά την 

οποία οι ίδιοι οι μαθητές επιλέγουν τον τρόπο επιλογής των διαμεσολαβητών.

 Στη Φινλανδία με πρωτοβουλία του φιλανδικού Ερυθρού Σταυρού ξεκίνησε το 2000 η 

σχολική διαμεσολάβηση. Συγκεκριμένα από το 2006 έχει δημιουργηθεί το φινλανδικό 

πρόγραμμα διαμεσολάβησης, το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Από την αρχή της εφαρμογής 

απασχολούνται 18 εκπαιδευτές διαμεσολάβησης και αυτό δείχνει ότι η διαμεσολάβηση 

προωθείται σε επίπεδο κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Μέχρι το 2009 είχαν 

συμμετάσχει σε κύκλους εκπαίδευσης πάνω από 380 σχολεία, 7.200 μαθητές και 1.800 

ενήλικοι ενώ το 2009 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 9.000 διαδικασίες σχολικής 

διαμεσολάβησης. Βέβαια, το είδος διαμεσολάβησης που εφαρμόζεται επιλέγεται από 

κάθε σχολείο ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες, τον τρόπο λειτουργίας και την 
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κουλτούρα του. Τέλος, στη Φιλανδία υποστηρίζεται η διαμεσολάβηση μεταξύ 

συνομηλίκων (μαθητών) καθώς και η καθοδηγητική διαμεσολάβησης με κάποιον 

ενήλικο στον ρόλο του διαμεσολαβητή. Σημαντικό είναι ότι έχουν πραγματοποιηθεί και 

αρκετές διαμεσολαβήσεις για συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και δασκάλων.

 Στην Ισπανία ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα σχολικής 

διαμεσολάβησης θεωρείται αυτό του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κορούνια Xuxo 

Jares, ο οποίος εφήρμοσε στην πόλη Vigo της Γαλικίας  το πρόγραμμα «Μαθαίνω να 

συνυπάρχω» (“Aprender a convivir”). Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την επίλυση 

των συγκρούσεων μέσα από τη βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών. 

Ο στόχος αυτός για την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και της ενίσχυση της 

ενσυναίσθησης των μαθητών επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν την 

εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων και μέσα από τη δημιουργική συμμετοχή των μαθητών 

σε ομάδες που μπορεί να σχετίζονται μεταξύ άλλων με το θέατρο και με οικολογικές 

δράσεις. Τέλος, για την επίτευξη αυτού του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί περνούν από 

συγκεκριμένη εκπαίδευση. 

 Την κυρίαρχη μέθοδο επίλυσης διαφορών στο σχολείο αποτελεί η διαμεσολάβηση στην 

Ιρλανδία. Συγκεκριμένα,  κεντρικός είναι και σε αυτό το πρόγραμμα ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού anti-bullying, του οποίου βασική ευθύνη αποτελεί η διενέργεια της 

διαμεσολάβησης, δηλαδή  οργανώνει τις πρακτικές και τις διαδικασίες του σχολείου για 

την αντιμετώπιση του bullying και την ενημέρωση όλων των μερών ως προς τις 

διαδικασίες της διαμεσολάβησης. Σημαντικό χαρακτηριστικό της διαμεσολάβησης στην 

Ιρλανδία είναι η εθελοντική συμμετοχή των μερών στη διαδικασία και η δημιουργία ενός 

ένα «συμβόλαιο» σχετικά με τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Πρέπει να σημειωθεί πως 

και στη χώρα αυτή πραγματοποιείται η χωριστή συνέντευξη των μερών στο πρώτο 

στάδιο της διαμεσολάβησης διότι υποστηρίζουν πως με αυτόν τον τρόπο είναι πιο 

εύκολη η ανίχνευση συναισθημάτων και ανησυχιών, η συνέντευξη αυτή μπορεί να γίνει 

και μέσω της ζωγραφικής ή άλλων μορφών έκφρασης και όχι απαραίτητα προφορικά. 

Στην συνέχεια, ο διαμεσολαβητής και οι εμπλεκόμενοι προσπαθούν να ανακαλύψουν 

κοινά σημεία ανάμεσα Επίσης, αν το θύμα θελήσει μπορεί να επιτρέψει τη κοινοποίηση 

των συναισθημάτων, που περιέγραψε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, στην ομάδα 
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των μαθητών που συμμετέχουν στις διαδικασίες διαμεσολάβησης, έτσι ώστε να 

αισθανθούν συνυπεύθυνα και να προτείνουν λύσεις για τέτοιου είδους προβλήματα. 

5.2 Συστημική ένταξη της διαμεσολάβησης στη σχολική ζωή

 Ανεξάρτητα από τις διάφορες μορφές μορφές και πρακτικές διαμεσολάβησης και 

θεσμών που ενισχύουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης όπου κάποιοι από αυτούς 

αναφέρθηκαν παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η συστημική ένταξη της διαμεσολάβησης 

για την αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει πρώτα από 

όλα να υιοθετηθεί μια νέα κουλτούρα ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και 

συγκρούσεων τόσο ανάμεσα σε μαθητές όσο ανάμεσα και σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς ο οποίος θα δημιουργηθεί με τη συνεργασία των εκλεγμένων 

εκπροσώπων των μαθητών. Η κουλτούρα αυτή περιλαμβάνει και έναν κώδικα 

συμπεριφοράς ο οποίος πρέπει να ενστερνιστεί και να περιλαμβάνει τις διαδικασίες της 

διαμεσολάβησης. Αυτά όμως που θα βοηθήσουν στην εμπέδωση του θεσμού αυτού είναι 

η ενίσχυση των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των παιδιών, η ενίσχυση του ρόλου του 

Συνηγόρου του Παιδιού ως παρόχου νομικών συμβουλών και διοικητικής στήριξης 

(όπως στη Δανία, την Ολλανδία αλλά και την Ελλάδα) και η ενημέρωση της σχολικής 

κοινότητας για τη λειτουργία του θεσμού και η βελτίωση της αμεσότητας στην 

πρόσβαση. 

 Απαραίτητη όμως κρίνεται και η πληροφόρησή  των εφήβων σχετκά με την πλοήγησή 

τους στο διαδίκτυο και την ενημέρωσή τους σχετικά με τρόπους αντίδρασης και άμυνας 

σε προσβλητικές συμπεριφορές εναντίον τους, οι οποίες γίνονται μέσω διαδικτύου. 

Τέλος, μία σημαντική πρόταση που έχει τεθεί είναι η λειτουργία γραφείων 

διαμεσολάβησης σε επίπεδο τοπικών συμβουλίων για την πρόληψη παραβατικών 

συμπεριφορών. Το έργο των γραφείων αυτών θα έχει άμεση σχέση με τις εκπαιδευτικές 

μονάδες μέσα από συνεργασίες αναφορικά με τις διαδικασίες διαμεσολάβησης, την 

ενημέρωση και την εκπαίδευση. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η σημαντική συμβολή της 

διαμεσολάβησης σε κοινωνικό επίπεδο καθώς  θα βοηθήσει σημαντικά στην 

αφομοίωση του θεσμού και στην υιοθέτηση την κουλτούρας για ειρηνική επίλυση των 

συγκρούσεων. 
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5.3 Συμπεράσματα για τη μέθοδο της Σχολικής Διαμεσολάβησης

 Τον σχολικό εκφοβισμό αποτελεί η εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 

επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την 

καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε συμμαθητές 

από συμμαθητές τους, στα πλαίσια μιας διαπροσωπικής σχέσης που χαρακτηρίζεται 

από δυσαναλογία εξουσίας, εντός και εκτός σχολείου. Πρέπει να επισημανθεί σε 

αυτό το σημείο πως δεν υπάρχει σχολικός εκφοβισμός όταν τα υπάρχουν 

μεμονωμένα επιθετικά περιστατικά μεταξύ μαθητών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 

ισότητα στη ‘δύναμη’ (κοινωνική, σωματική διάπλαση, κλπ.) ή που διακατέχονται 

από ίδια συναισθηματικοί φόρτιση. Επίσης, σχολικό εκφοβισμό  δεν αποτελούν οι 

αστεϊσμοί μεταξύ των μαθητών με τη μορφή καλοπροαίρετων πειραγμάτων και 

εφόσον ο αποδέκτης φαίνεται να μην τον ενοχλεί.

 Όσον αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη των επιθετικών περιστατικών πρέπει να 

αναφερθούν κάποια βασικά στοιχεία για αυτά. Αρχικά, τα παιδιά που εκφοβίζουν 

είναι «οι ισχυροί» και θεωρούν ότι μέσα από τις πράξεις τους θα αντλήσουν κάποιο 

όφελος, όπως ευχαρίστηση, κοινωνικό κύρος. Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται τα 

θύματα, τα οποία κατέχουν τη θέση του «αδύναμου» παθητικού αποδέκτη των 

βίαιων αυτών ενεργειών. Τα παιδιά θεατές από την άλλη παρόλο που δεν αποτελούν 

τους δράστες των επιθετικών πράξεων ο ρόλος τους κρίνεται πολύ σημαντικός, 

καθώς έρευνες έχουν δείξει πως η στάση που κρατούν οι θεατές φαίνεται να 

καθορίζει και την έκβαση του περιστατικού (Ανδρέου, 2011. Salmivalli,1999. 

Salmivalli, Voeten & Poskiparta, 2011a) καθώς είτε θα διευκολύνουν είτε θα 

λειτουργήσουν ανασταλτικά στην επανεμφάνιση τέτοιων κρουσμάτων.

 Δυστυχώς όμως, τα περιστατικά βίας μεταξύ των μαθητών στα σχολεία δεν 

αντιμετωπίζονται πάντα με τον πιο κατάλληλο τρόπο και δημιουργούν μεγαλύτερο 

πρόβλημα στα παιδιά που βιώνουν τον σχολικό εκφοβισμό. Έτσι κρίνεται επιτακτική 

η ανάγκη θέσπισης του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης για την διοχέτευση 

υγιών πολιτών στην κοινωνίας μας. Γίνεται επιτακτική η ανάγκη θέσπισης του 

θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης γιατί πολλές έρευνες την έχουν αναδείξει ως 

την πιο αποτελεσματική μέθοδο επίλυσης συγκρούσεων. Πιο συγκεκριμένα, ως 
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σχολική διαμεσολάβηση ορίζεται η εθελοντική διαδικασία ειρηνικής επίλυσης μιας 

σύγκρουσης μεταξύ δύο ή περισσότερων διαφωνούντων μαθητών με τη βοήθεια 

ενός διαμεσολαβητή, μέσα από μια διαδικασία άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των 

μερών, η οποία αποσκοπεί στην εποικοδομητική επίλυση της διαφωνίας. 

 Στόχοι της μεθόδου αυτής για αποτελεσματική επίλυση και διαχείριση των 

σχολικών προβλημάτων είναι οι εξής: η μείωση πειθαρχικών προβλημάτων και 

αποβολών, η μείωση των βίαιων και αντικοινωνικών συμπεριφορών, η ενδυνάμωση 

της ατομικότητας και της ισότητας, η δημιουργία ενός κλίματος και πλαισίου 

συνεργασίας, αυτονομίας και εποικοδομητικού διαλόγου, η αύξηση χρόνου των 

εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης στη βασική παιδαγωγική και εκπαιδευτική 

λειτουργία, η εύρεση δίκαιων και αποδεκτών συμφωνιών και λύσεων στις διαφωνίες, 

η ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυση μελλοντικών προβλημάτων και η βελτίωση 

της ποιότητας της σχολικής ζωής και του κλίματος στο σχολείο. Επιπλέον, οι τρείς 

τρόποι ταξινόμησης των μοντέλων της σχολικής διαμεσολάβησης σύμφωνα με τους 

Johnson & Johnson είναι οι παρακάτω:

 Ο 1ος  τρόπος ταξινόμησης αναφέρεται στο διαχωρισμό βάσει της ολιστικής 

προσέγγισης ή βάσει τα προγράμματα της carde προσέγγισης  

 Ο 2ος  τρόπος ταξινόμησης χωρίζει τα προγράμματα σε curriculum και σε 

προγράμματα διαμεσολάβησης 

 Ο 3ος  τρόπος ταξινόμησης αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των 

προσεγγίσεων σε προσεγγίσεις δεξιοτήτων, ακαδημαϊκού τύπου προσεγγίσεις 

ή προσεγγίσεις δομικής αλλαγής.

 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως οι μαθητές για να μπορέσουν ν’ 

αναλάβουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή, πρέπει να εκπαιδευτούν στις 

βασικές αρχές και τα βήματα της διαδικασίας. Οι ρόλοι των συνομηλίκων – 

διαμεσολαβητών ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: στους ρόλους έμμεσης 

συμβολής και στους ρόλους άμεσης υποστήριξης. Σημαντικοί όμως 

παράμετροι για την εφαρμογή ενός προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης 

αλλά και για την εκπαίδευση των υποψήφιων διαμεσολαβητών στην 
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διαδικασία της είναι ο τρόπος επιλογής των διαμεσολαβητών, τα βασικά 

γνωρίσματα της σχολικής διαμεσολάβησης, η διαδικασία και τα βήματα της,  

οι δεξιότητες του διαμεσολαβητή και οι τεχνικές διαμεσολάβησης. 

 Συνοψίζοντας, για να γνωρίσει κάποιος την Σχολική Διαμεσολάβηση είτε είναι μαθητής 

είτε εκπαιδευτικός χρειάζεται μια πλήρη οπτική της μεθόδου της «σχολικής 

διαμεσολάβησης» από θεωρητική και πρακτική σκοπιά. Αφού ενημερωθεί και γνωρίσει 

τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας της μεθόδου και αφού εκπαιδευτεί τότε θα 

έχει τη δυνατότητα και ικανότητα να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αυτή σε μικρά και σε 

μεγάλα προβλήματα σχολικού εκφοβισμού και να είναι σε θέση ν’ ανταποκριθεί στις 

νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες συνίστανται στη δημιουργία ενός συνεργατικού 

σχολείου (cooperative school) μέσα στο οποίο οι μαθητές θα καλλιεργήσουν δεξιότητες 

συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου.

5.4 Κριτικές για τη μέθοδο της διαμεσολάβησης 

 Με αφορμή τις δυσκολίες που μπορούν να παρουσιαστούν στη διαδικασία 

διαμεσολάβησης των συνομηλίκων έχει ασκηθεί κριτική. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η 

διαμεσολάβηση προσπαθεί να επιλύσει διαφορές χωρίς να αποδώσει ευθύνες και αυτό 

οδηγεί στο να ενδυναμώσει τον θύτη και να θυματοποιήσει περισσότερο τον μαθητή που 

βιώνει τη βία με αποτέλεσμα να νιώθει ακόμα πιο αποδυναμωμένο. Ακόμη, αναφέρουν 

πως με αυτόν τον τρόπο επίλυσης της κατάστασης η βλάβη που ο θύτης έχει προκαλέσει 

δεν είναι φανερή και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αίσθηση της 

θυματοποίησης. Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν πως είναι πιθανό τα παιδιά μέσα από αυτήν 

την μέθοδο να λάβουν ένα λανθασμένο μήνυμα, δηλαδή ότι έχουν και οι δύο εν μέρει 

δίκαιο ή εν μέρει άδικο, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την αίσθηση ότι πρόκειται για μια 

παρεξήγηση και αυτή η αίσθηση μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη δυσκολία στην 

αντιμετώπιση των παιδιών που ασκούν βία από τα παιδιά που έχουν υποστεί βία. Τέλος, 

αναφέρεται πως οι μαθητές - διαμεσολαβητές συχνά δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν 

την πιθανή χειραγώγηση που χρησιμοποιούν πολλοί θύτες κατά τη διάρκεια της 

διαμεσολάβησης (Pynchon, 2012). 
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 Βέβαια αναφέρουν πως όλα τα παραπάνω δεν καθορίζουν ότι η διαμεσολάβηση δεν 

παίζει ρόλο στην μείωση του εκφοβισμό. Αλλά ως αποτελεσματική φανερώνουν την 

διαμεσολάβηση συνομηλίκων η οποία αποτελεί μέρος μιας σειράς προσεγγίσεων και 

στρατηγικών που εφαρμόζονται σε διαμάχες στα σχολεία και συνήθως περιγράφονται ως 

«Επανορθωτικές Πρακτικές», οι οποίες ορίζονται ως «μία σειρά συμπεριφορών που 

αποσκοπούν να επωφεληθούν από τις δυνάμεις των κοινωνικών δικτύων και σχέσεων και 

να βελτιώσουν την κοινωνική πειθαρχία μέσα από την ανοιχτή μάθηση και τη λήψη 

απόφασης. Ιδιαιτέρως αποσκοπεί να εμπλέξει αυτούς που επηρεάζονται από τις 

αποφάσεις όσο το δυνατό περισσότερο στη διαδικασία λήψης απόφασης, αλλά σε ένα 

δομημένο πλαίσιο που προσφέρει υψηλή υποστήριξη και υψηλή πρόκληση/έλεγχο». Οι 

πρακτικές αυτές έχουν διαφορετικές μορφές και περιλαμβάνουν τα εξής: τη 

διαμεσολάβηση συνομηλίκων, τη συμβουλευτική, συστήματα υποστήριξης, ομάδες 

συζήτησης, την οικοδόμηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και διασκέψεις αποκατάστασης, 

παρεμβάσεις παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στα σχέδια αποκατάστασης της 

δικαιοσύνης. 

 Συνοπτικά θεωρούν πως οι συγκεκριμένες πρακτικές αντιμετωπίζουν πιο 

αποτελεσματικά και ουσιαστικά τα αίτια της σχολικής βίας, κάποια από τα οποία είναι η 

χαμηλή αυτοπεποίθηση, η έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης και δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και η αποδυνάμωση, και συντελούν στην βελτίωση του σχολικού κλίματος 

με αποτέλεσμα να παρέχονται στα παιδιά οι κατάλληλες δεξιότητες ώστε να 

αντιμετωπίσουν διαμάχες σε αρχικό στάδιο, πριν αρχίσουν να εξελίσσονται και να 

προωθούν την εμφάνιση του σχολικού εκφοβισμού (Pynchon, 2012).

 Στην Ελλάδα προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης και ειρηνικής επίλυσης 

συγκρούσεων έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε ιδιωτικά και σε δημόσια σχολεία, 

παρακάτω θα αναφερθούν κάποια από αυτά. Πιο συγκεκριμένα, η Γερμανική Σχολή 

Αθηνών και το 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου ανήκουν στα πρώτα σχολεία που άρχισαν να 

εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα. Ακόμη, το 2009 επετεύχθη η εφαρμογή ενός τέτοιου 

προγράμματος και στην Ιωνίδειο Σχολή του Πειραιά. Το πρόγραμμα αυτό η Γερμανική 

Σχολή το ξεκίνησε και το εφάρμοσε στο πλαίσιο του προγράμματος Διευθέτησης 

Συγκρούσεων, με σκοπό οι μαθητές να μπορούν  μετά την ολοκλήρωσή του ν’ 
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αναλαμβάνουν την ευθύνη της επίλυσης των μεταξύ τους συγκρούσεων. 

 Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος αφορούσε στο σύνολο του σχολικού πληθυσμού 

μέσω της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καθηγητών, των μαθητών, αλλά και των 

γονέων. Στο 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου λειτουργεί από το 2006 το πρόγραμμα των 

«Ομότιμων Μεσολαβητών» στο πλαίσιο, αρχικά, του Eυρωπαϊκού Προγράμματος 

Comenius «Πρωτοβουλίες για ένα σχολείο χωρίς βία» και έπειτα του Προγράμματος 

«Αγωγή Υγεία». Τέλος, σύμφωνα με την πραγματοποίηση του προγράμματος όλα αυτά 

τα χρόνια τα αποτελέσματα του παραμένουν θεαματικά.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 Δυστυχώς, με το πέρασμα των χρόνων παρατηρείται ραγδαία αύξηση των περιστατικών 

βίας μεταξύ των μαθητών στα σχολεία και είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν 

αντιμετωπίζονται πάντα με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η 

ανάγκη θέσπισης του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης για την διοχέτευση υγιών 

πολιτών στην κοινωνίας μας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο θα βοηθήσει 

σημαντικά είναι η ενεργητική ακρόαση, δηλαδή να μπορούμε να ακούμε ουσιαστικά 

τους γύρω μας  και να είμαστε ανοικτοί στην κριτική ώστε να μοιραζόμαστε πράγματα 

με τους ανθρώπους εκφράζοντας τα με σεβασμό και ειλικρίνεια. 

  Για να συμβεί όμως αυτό πρέπει να έχουμε θέσει εξαρχής όρια, τα οποία θα 

επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί μια υγιής αλληλεπίδραση. Γίνεται λόγος και θεωρείται 

τόσο σημαντική η ενεργητική ακρόαση γιατί αποτελεί ένα στοιχείο πολύ σημαντικό του 

διαλόγου και της επικοινωνίας. Παρατηρείται πως στις μέρες μας δεν υπάρχει ο 

εποικοδομητικός διάλογος, αποφεύγεται η έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων και 

όλη η προσοχή δίνεται στην δημιουργία επιχειρημάτων για την δημιουργία άμυνας κατά 

τη διάρκεια του διαλόγου. Άρα λοιπόν χρειάζεται τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς να ενστερνιστούν τις αρχές της επικοινωνίας και να κατανοήσουν την σημασία 

της έτσι ώστε να καλλιεργήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και να επιτευχθεί ουσιαστική 

και αληθινή επικοινωνία. Μέσα από την επικοινωνία μπορούν να διορθωθούν πολλά 
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αλλά και να δημιουργηθούν δυνατές σχέσεις οι οποίες θα στηρίζονται στον 

αλληλοσεβασμό, στον αυτοσεβασμό, στην Ενσυναίσθηση και στην αλληλοϋποστήριξη. 

 Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε πως δεν έχει σημασία να λυθεί ένα πρόβλημα, μια 

σύγκρουση, μια διαφωνία, ένα περιστατικό βίας ή περιστατικό εκφοβισμού επιφανειακά 

αλλά η λύση αυτή να προσφέρει γνώσεις αντιμετώπισης όλων αυτών των φαινομένων 

και να προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί λοιπόν πως η Διαμεσολάβηση στηρίζεται στην επικοινωνία και προάγει μέσα 

από την διαδικασία και την εκπαίδευση της και δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργητικής 

ακρόασης. Μέσα λοιπόν από την εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση οι εκπαιδευτικοί θα 

αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και  όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά ώστε 

να είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά διάφορες κρίσεις στο σχολείο αλλά 

και διάφορες κρίσεις στην προσωπική τους ζωή ή και στην κοινωνική τους ζωή ως 

πολίτες. (Ibarrola – Garcia & Redin, 2013). Όπως και οι μαθητές  μετά από την 

εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση είναι σε θέση να ξεχωρίσουν και να αξιολογήσουν τις 

στρατηγικές που επέλεγαν ως συνεργατικές που έχουν ως βάση την επικοινωνία και την 

ενσυναίσθηση και σε μη συνεργατικές. 

 Τα παραπάνω λοιπόν δείχνουν πως η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί μόνο μια 

διαδικασία, η οποία αποφέρει μόνο θεαματικά αποτελέσματα για τους μαθητές, τους 

εκπαιδευτικούς και το σχολικό κλίμα (Johnson & Johnson, 1996) αλλά αποτελεί και μια 

διαδικασία η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία και εξέλιξη μιας υγιέστερης 

κοινωνίας. Για να συμβάλλει όμως και στην δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος 

αλλά και στην δημιουργία μιας υγιέστερης κοινωνίας πρέπει να ακολουθηθούν και 

κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι η ενεργή συμμετοχή και συστηματική εκπαίδευση 

όλων των εμπλεκόμενων, εκπαιδευτικών, μαθητών αλλά και γονέων (Shahmohammadi, 

2014). 

 Έτσι, λοιπόν μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση θα έχουν 

όλοι την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία αυτή σε προβλήματα που θα 

δημιουργηθούν στο σχολείο και θα είναι σε θέση ν’ ανταποκριθούν στις δράσεις που 

χρειάζεται ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεργατικό σχολείο (cooperative school) μέσα 

στο οποίο οι μαθητές θα καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, εποικοδομητικού 
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διαλόγου αφού θα γνωρίσουν μέσα και από την όλη διαδικασία καλύτερα και τον ίδιο 

τους τον εαυτό άρα θα εξελιχθούν και όλο αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη 

υγιών πολιών οι οποίοι θα οδηγήσουν στην εξέλιξη και δημιουργία μιας υγιέστερης 

κοινωνίας!  
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