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Εςσαπιζηίερ 

 

 

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ αλζξψπνπο πνπ ζπληέιεζαλ 

απνηειεζκαηηθά κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ζηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ αξρηθά ηνλ θ. Γηψξγν Ηνξδαλίδε , επηθεθαιή ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο <<Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο- 

Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία>>, πνπ κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρσ ζην πξφγξακκα 

απηφ. Πξφγξακκα πνπ μερσξίδεη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε  δηεχξπλζε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ήηαλ νπζηαζηηθή ζηελ νηθνδφκεζε θαη ζηελ 

ζσξάθηζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ θνηηεηψλ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηελ Κα Δχε Παπαιφε , επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Ζ 

ζπκβνιή ηεο θαζνξηζηηθή ,ν ξφινο ηεο θαζνδεγεηηθφο θαη νπζηαζηηθφο, ζπλεξγάζηκε 

θαη πξφζπκε λα βνεζήζεη θαη λα ζπκβνπιεχζεη ηνλ θνηηεηή. Σελ επραξηζηψ ζεξκά 

θαη ηηο εχρνκαη πάληα επηηπρίεο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο. Έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζηελ θα Δπζαιία Κσλζηαληηλίδνπ , κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηεο θαη ηηο επηθεξδείο δηνξζψζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο. Σηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο ζπλαδέιθνπο- εθπαηδεπηηθνχο πνπ παξαρψξεζαλ 

ζπλεληεχμεηο θαη κνηξάζηεθαλ καδί κνπ ηηο εκπεηξίεο, ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σέινο , ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ, ηνλ ζχδπγφ κνπ Θαλάζε ,ηα παηδηά κνπ Δπαλζία θαη Νηθφια , ηε 

κεηέξα κνπ Βαζηιηθή θαη ηελ αδεξθή κνπ Μαξία γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή 

ηνπο, ηελ αλνρή , ηελ ππνκνλή θαη ηελ επηκνλή ηνπο γηα ηελ πεξάησζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ αγάπε πνπ κνπ έδεημαλ φιν απηφ ην δηάζηεκα. Δίλαη 

ε δχλακή κνπ γηα λα ζπλερίζσ λα πξνζπαζψ ζην δξφκν ηεο πξνζσπηθήο αιιά θαη 

επαγγεικαηηθήο  κνπ εμέιημεο.  

αο επραξηζηψ ζεξκά! 

 

 

 

 



 

Πεπίλητη 

ε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία παξαηεξνχληαη δηαθσλίεο θαη δηακάρεο. Πεδίν 

ζπγθξνχζεσλ απνηειεί ην ζρνιείν. Σα θαηλφκελα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ απμάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

νθείινπλ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζηάζεηο. Ζ δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εμαζθαιίδεη θαη 

δηαθπιάηηεη ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

δηακεζνιάβεζε φκσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ρξεηάδεηαη κηα ζεηξά απφ 

ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ελδπλακψλνληαο ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ απηνχ θαη ε αλάπηπμε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο 

είλαη δεδνκέλε θαη απαξαίηεηε ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα . Ζ παξνχζα πνηνηηθή έξεπλα 

κειέηεζε ηηο απφςεηο 14 εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αθελφο γηα ηε δηακεζνιάβεζε αθεηέξνπ γηα ηε πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλψληαη ε ζπκβνιή ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηνλ 

ζρνιηθφ νξγαληζκφ θαη ν ξφινο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

κειψλ κηα εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο αλαδεηθλχνληαο ηξφπνπο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ . Σέινο, πξνβάιινληαη νη ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: 

Γηακεζνιάβεζε, ζπγθξνχζεηο, ζρνιηθή βία, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ζρνιηθή 

επηθνηλσλία, κέζνδνο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

In a contemporary society it is common to observe conflicts and controversies. 

Schools are often fields of conflict. School bullying phenomena and problematic 

situations have been increasing rapidly. It is necessary that educators should be ready 

to handle this kind of situation. Mediation is a procedure which ensures balance and 

protects the proper functioning of  school organization. Furthermore, mediation is 

based on techniques and communication skills. Communication skills are closely 

associated with emotional intelligence. Under these circumstances, mediation is 

essential in educational procedure. A review of the existing literature is provided and 

includes research of mediation and emotional intelligence. The present qualitative 

study concerns educators’ respects for school mediation and the relationship between 

mediation and emotional intelligence. Last but not least this research analyses views 

and attitudes of the educators towards  training in school mediation and alternative 

dispute resolution methods are explored. 

 

Keywords 

Mediation, conflicts, school violence, emotional intelligence, school communication , 

peaceful dispute resolution program , alternative dispute resolution method 
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Η ςυν –κινθτικι ςχζςθ δαςκάλου και μακθτι 
 

Ο JosephJoubert (1980) γάλλοσ γνωμικογράφοσ αναφζρει χαρακτθριςτικά 

ότι τα παιδιά χρειάηονται περιςςότερα πρότυπα παρά κριτικζσ. Ρρότυπα για τα 

παιδιά μετά τουσ γονείσ αποτελοφν οι δάςκαλοι. Οι δάςκαλοι ζχουν διττό ρόλο 

αφενόσ του παιδαγωγοφ αφετζρου του εκπαιδευτικοφ. Θ παιδεία και θ εκπαίδευςθ 

είναι δφο  ζννοιεσ που οι άνκρωποι τείνουν να τισ ςυγχζουν. Ραρόλο που και οι δφο 

όροι προζρχονται από το ριμα  <<παιδεφω >>.Θ ζννοια , εκπαίδευςθ παρζχεται 

από τουσ ςχολικοφσ οργανιςμοφσ και πιςτοποιείται με πτυχία ι διπλϊματα. Από τθν 

άλλθ πλευρά , θ ζννοια τθσ παιδείασ είναι ςυνυφαςμζνθ με τισ αξίεσ ,τα ιδανικά και 

τα πρότυπα που ζχουν δθμιουργθκεί ςε όλθ μασ  τθ ηωι .Είναι προϊόν εςωτερικϊν 

ηυμϊςεων και αποτζλεςμα του περιβάλλοντοσ που ζχουμε γαλουχθκεί. Ο δάςκαλοσ 

είναι ο πομπόσ , αυτόσ που μεταδίδει γνϊςεισ και ο μακθτισ ο δζκτθσ , αυτόσ που 

δζχεται τισ γνϊςεισ και τισ πλθροφορίεσ. Θ διαδικαςία όμωσ αυτι δεν ςταματάει 

ςτθ διαδικαςία ανταλλαγισ γνϊςεων . Θ ςχζςθ δαςκάλου –μακθτι είναι ςφνκετθ 

και υποςκάπτονται τα κεμζλια τθσ προςωπικότθτασ του εκάςτοτε μακθτι. Οι 

βαςικζσ επιδιϊξεισ του εκπαιδευτικοφ δεν είναι  μόνο θ διδαςκαλία ςτείρων 

γνϊςεων και πακθτικϊν πλθροφοριϊν αλλά και θ  μεταλαμπάδευςθ θκικϊν αξιϊν 

,ιδεϊν ,παράδοςθσ και πολιτιςμοφ. Θ ςχζςθ αυτι λοιπόν είναι ςυν-κινθτικι, 

εξαρτϊμενθ και αμφίδρομθ. 

Ο μακθτισ από τθ μία πλευρά αναηθτά ζναν κακοδθγθτι, ζναν άνκρωπο 

που κα τικαςεφςει τα πάκθ του χωρίσ να τον εκμθδενίηει, ζναν εμψυχωτι που κα 

τον κάνει να νιϊςει αςφάλεια ,ιςορροπία και ζναν εμπνευςτι που κα τον κάνει να 

ενδιαφερκεί ,να προβλθματιςτεί  και να απογυμνωκεί εκφράηοντασ ανθςυχίεσ , 

φόβουσ, αναςφάλειεσ και αδυναμίεσ. Εφλογοσ είναι ο προβλθματιςμόσ αν 

πραγματικά υπάρχει θ ςχζςθ αυτι ςτα ςφγχρονα δεδομζνα. 

 Είναι αδιαμφιςβιτθτθ θ ηφμωςθ μακθτι και δαςκάλου με το πζραςμα των 

χρόνων και είναι αναμενόμενο πωσ μζςα ςτα χρόνια οι δεςμοί που κα αναπτυχκοφν 

κα είναι πιο ανκρϊπινοι και το δζςιμο ιδιαιτζρωσ πνευματικό. Τα παιδιά ςτθν 

προςπάκειά τουσ να αναηθτιςουν τθν δικι τουσ αλικεια, τθ δικι τουσ 

προςωπικότθτα γίνονται ςκλθροί με τουσ γφρω τουσ. Οι αποδζκτεσ τθσ 

ςυμπεριφοράσ αυτισ μετά τουσ γονείσ είναι οι δάςκαλοι ψάχνουν ςε αυτοφσ ζνα 



ιδανικό που να ςυνάδει με τα δεδομζνα και τα προςωπικά τουσ κριτιρια μία 

ςυηιτθςθ ουςιαςτικι και ζναν διάλογο εποικοδομθτικό, ζναν ςυμπαραςτάτθ. Στθν 

εποχι που διζπουμε δεν είναι ςπάνιο ο μακθτισ να μθν ανταποκρίνεται κετικά ςτθ 

ςχζςθ του με τον εκπαιδευτικό. Να υπάρχει μια ςχζςθ ανταγωνιςμοφ, αντιπάκειασ 

και φόβου. Ο Δελμοφηοσ (1908) ιςχυρίηεται ότι το παιδί νιϊκει το ενδιαφζρον , τθν 

αγάπθ και τθν εκτίμθςθ που του δείχνεισ και για αυτό ςε πλθρϊνει με το ίδιο 

νόμιςμα. Ανεπαίςκθτα αρχίηει ο τρόμοσ να υποχωρεί ςτθν εμπιςτοςφνθ και τθν 

εκτίμθςθ , ο ραγιαδαςμόσ ςτθν ειλικρίνεια.   

Ο δάςκαλοσ για να επιτφχει τθν θκικι διαπαιδαγϊγθςθ και τθ γόνιμθ 

ςυνεργαςία πρζπει να αναπτφξει μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ , αγάπθσ και δεςίματοσ 

ενιςχφοντασ το κίνθτρο και τθν επιβράβευςθ. Θ διδαςκαλία είναι ζνασ αγϊνασ 

ςυνεχοφσ προςπάκειασ όπωσ αναφζρει ο Dewey . Ο Dewey ςτο ζργο του Democracy 

and Education (1916) καταδικάηει τον παραδοςιακό χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ και 

προτείνει τθν αξιοποίθςθ µιασοργανωµζνθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ ςτθ διδακτικι 

πράξθ. Κεωρϊντασ το ςχολείο ωσ ζνα χϊρο κοινοτικισ ηωισ που ςτοχεφει ςτθ 

µάκθςθ, αναφζρει χαρακτθριςτικά: “Θ εκπαίδευςθ είναι ηωι θ ίδια, και όχι 

προετοιµαςία για µία µελλοντικι ηωι” είναι μια διαδικαςία λοιπόν που 

χαρακτθρίηεται από προςπάκεια , χρόνο και ςυνεχι ενθμζρωςθ. Το όραμα του κάκε 

εκπαιδευτικοφ για μια καλφτερθ και πιο ουςιαςτικι εκπαίδευςθ υλοποιείται μζςα 

από νζεσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του 

ςιμερα προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν. Αν διδάξουμε ςιμερα με τον 

ίδιο τρόπο που διδάξαμε χκεσ, κλζβουμε από τα παιδιά μασ το αφριο (Dewey, 

1916).  

 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτην διαμόρφωςη τησ ςυμπεριφοράσ των μαθητϊν 

και η διαχείριςη των ςυγκροφςεων ςτο ςχολικό χϊρο 

 

Οι αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των παιδιϊν και ενθλίκων είναι θ πρωταρχικι μθχανι 

τθσ εξελικτικισ αλλαγισ που επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά και διαδραματίηει 

πρωταρχικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ ηωισ. 

Ο δάςκαλοσ είναι αυτόσ που διαμορφϊνει και πλάκει τον χαρακτιρα του μακθτι 



δίνοντασ τθ μορφι και το ςχιμα που ο ίδιοσ επικυμεί. Σε μια τζτοιου είδουσ ςχζςθ 

είναι ςθμαντικι θ ικανότθτα του δαςκάλου να αποκωδικοποιιςει τα ςυναιςκιματα 

και τα κοινωνικά ςθμάδια του παιδιοφ , να το αποδεχτεί και  να προςφζρει βοικεια 

(Κοκκζβθ, 2014). Ο εκπαιδευτικόσ ςτο ςτάδιο αυτό κα γίνει μοντζλο ςυμπεριφοράσ 

προσ μίμθςθ και κα κεςπίςει κατάλλθλα όρια για τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν 

(Reynolds&Miller 2003).   

Τα παιδιά μζςα από τθν ςχζςθ τουσ με το δάςκαλο αναπτφςςουν ικανότθτεσ 

γνωςτικζσ, επικοινωνίασ ,προςοχισ και λογικισ. Αν οι ςχζςεισ ζχουν κετικό 

πρόςθμο , τα παιδιά αιςκάνονται αυτοπεποίκθςθ ,εργάηονται με μεκοδικότθτα και 

προγραμματιςμό , μακαίνουν να αξιολογοφν και να προςεγγίηουν τον εκπαιδευτικό 

ηθτϊντασ ςυμβουλζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ (Αντηοφλθ, 2014). Ο Βowlby 

(1958) αναφζρει χαρακτθριςτικά ότι ζνα παιδί ζχει περιςςότερθ ανάγκθ για 

προςοχι και φροντίδα  μζςα ςτθν τάξθ  όταν παρουςιάηει αμφικυμικι 

προςκόλλθςθ με το γονζα. Επίςθσ , οι  Reynolds&Miller (2003) είναι ςχεδόν βζβαιοι 

ότι θ αρνθτικι ςχζςθ μθτζρασ και παιδιοφ οδθγοφν το παιδί να αναηθτιςει 

μεγαλφτερθ εγγφτθτα από τουσ εκπαιδευτικοφσ λαμβάνοντασ τθν ςυμπεριφορά του 

δαςκάλου ιδανικι και παράδειγμα προσ μίμθςθ.  Βιβλιογραφικά επιχειρείται να 

δθμιουργθκεί ζνα μοντζλο ςτθ ςχζςθ αυτι λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία όπωσ το 

φφλο των παιδιϊν , θ θλικία , θ εμπειρία , θ πεικαρχία , θ διδαςκαλία , θ 

αποτελεςματικότθτα, οι αντιλιψεισ και οι πεποικιςεισ κακϊσ και θ πολιτικι και το 

ςχολικό κλίμα (Zornado, 2001). Οι ςχζςεισ λαμβάνουν χϊρα ςε ζνα πλαίςιο ςτο 

οποίο περιλαμβάνονται αμοιβαίεσ αλλθλεπιδράςεισ ςε πολλαπλά επίπεδα 

οργάνωςθσ και επιρροισ. Πλα αυτά επιτυγχάνονται μζςα από τθν εκπαίδευςθ, τθν 

επιμόρφωςθ αλλά και μζςα από τθν κατανόθςθ και τθν αποτελεςματικι 

επικοινωνία (Reynolds&Miller 2003). 

Θ άρτια αλλθλεπίδραςθ δάςκαλου- μακθτι δθμιουργεί ζνα ιπιο κλίμα ςτθν τάξθ, 

κακιςτϊντασ τισ γενικότερεσ ςυνκικεσ αλλά και τισ ςυμπεριφορζσ προβλζψιμεσ και 

διαχειρίςιμεσ (Zornado, 2000).  

Ο Kounin(1988) για να δθλϊςει τθν ικανότθτα του εκπαιδευτικοφ να γνωρίηει 

επακριβϊσ τι γίνεται ανά πάςα ςτιγμι ςτθν τάξθ του από ποιουσ και γιατί 

χρθςιμοποιεί τουσ όρουσ ενθμερότθτα και εποπτεία, <<withitness>>. Οι 



αποτελεςματικοί εκπαιδευτικοί <<ζχουν μάτια ςτθν πλάτθ>> που τουσ 

εξαςφαλίηουν γενικι εποπτεία τθσ κατάςταςθσ. Θ γενικι εποπτεία και ενθμερότθτα 

τουσ επιτρζπουν να παρεμβαίνουν εγκαίρωσ, χωρίσ χρονικζσ κακυςτεριςεισ , και να 

απευκφνονται ςτουσ πυρινεσ των εν τθ γζνεςει προβλθμάτων. Αντίκετα  , οι 

αναποτελεςματικοί ςε κζματα ςχολικισ πεικαρχίασ εκπαιδευτικοί αφοςιϊνονται 

και αςχολοφνται για περιςςότερο από ότι πρζπει χρόνο με μερικοφσ μόνο μακθτζσ 

και χάνουν τθ γενικότερθ εικόνα. Ζτςι , παρεμβαίνουν ςυνικωσ κακυςτερθμζνα για 

να λφςουν το πρόβλθμα που δθμιουργικθκε. Διαπράττουν , δθλαδι , λάκοσ χρόνου 

και ςυχνά λάκοσ ςτόχου και ζνταςθσ (Θλιοποφλου, 2016). Αυτό ςυμβαίνει ,όταν 

μζςα ςτθ δθμιουργθμζνθ κατάςταςθ αδυνατοφν να εντοπίςουν τουσ πρωτεργάτεσ 

και ςυχνά αντιδροφν υπερβολικά λόγω τθσ δθμιουργθμζνθσ ζνταςθσ. Για αυτό είναι 

αναγκαίο ο εκπαιδευτικόσ να εποπτεφει ςυνεχϊσ τουσ μακθτζσ, ανεξάρτθτα από το 

είδοσ τθσ εργαςίασ που επιτελεί ο ίδιοσ ι οι μακθτζσ (Kounin, 1990). 

Στθ ςφγχρονθ κοινωνία τα περιςτατικά βίασ ςτα ςχολείο δεν είναι καινοφργιο 

φαινόμενο και αυξάνονται ραγδαία. Μζςα από ζρευνεσ ζχει αποδειχκεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν αιςκάνονται αυτοπεποίκθςθ οφτε ζχουν τα προαπαιτοφμενα 

γνωςτικά εφόδια για να αντιμετωπίςουν περιςτατικά βίασ (Βεγιάννθ, 2011) διότι 

αναφζρουν χαρακτθριςτικά ότι θ παιδαγωγικι τουσ εκπαίδευςθ και θ 

επαγγελματικι τουσ κατάρτιςθ δεν επαρκοφν ςτθ διαχείριςθ ςυμπεριφορικϊν 

προβλθμάτων ςτθν ςχολικι τάξθ (George, Gersten&Grosenick, 1995).  Σε ζρευνεσ 

ζχει διατυπωκεί ότι οι εκπαιδευτικοί ςκόπιμα δεν παρεμβαίνουν ςε περιςτατικά 

βίασ και εκφοβιςμοφ διότι κεωροφν πωσ αν παρζμβουν κα ςτερθκεί από τον 

μακθτι μια ουςιαςτικι και εξαιρετικά βοθκθτικι  κοινωνικι εμπειρία που κα 

ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ και κατ’επζκταςθ ςτθν διαμόρφωςθ του χαρακτιρα των 

παιδιϊν (Ρουρςανίδου,2016). Ο εκπαιδευτικόσ είναι ζνασ ςφγχρονοσ χαμελζων , 

ζνασ διαμεςολαβθτισ που πρζπει να κρατά ανοιχτό το μυαλό των παιδιϊν,τθν 

φανταςία τουσ , να τρζφει τισ ευαιςκθςίεσ τουσ πλουτίηοντασ τισ γνϊςεισ τουσ προσ 

διάφορεσ κατευκφνςεισ που τα αφοροφν, προςφζροντάσ τουσ πεδία να 

πειραματιςτοφν, τόπουσ να εξερευνιςουν . Ο δάςκαλοσ μακαίνοντασ ςτα παιδιά να 

αγαποφν τθν περιπζτεια τθσ γνϊςθσ , τουσ δίνει τροφι και εφόδια για το δικό τουσ 

μοναδικό ταξίδι ςτον κόςμο.  



Οδθγοφμαςτε λοιπόν ςτον ςυμπζραςμα ότι διανφουμε τθν εποχι τθσ 

μετενεωτερικότθτασ (Χρυςαφίδθσ ,2011:37) και κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν 

ςυνειδθτοποιιςει το εφροσ, τισ μεταβαλλόμενεσ ταυτότθτεσ (Φρυδάκθ,2009) , τθν 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και δεν δίνουν τθν απαραίτθτθ προςοχι ςτα 

περιςτατικά βίασ και ςτισ ςυγκροφςεισ που ςυντελοφνται ςτο ςχολικό χϊρο 

(Crothers,Kolbert 2006:476) επιβεβαιϊνοντασ τα λεγόμενα του Ρυργιωτάκθ<<Ο 

ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι τραγικόσ διότι μορφϊκθκε ςτο παρελκόν, μορφϊνει 

ςτο παρόν και διαμεςολαβεί για μια άλλθ κοινωνία ςτο μζλλον>> (Ρυργιωτάκθσ, 

2011:29). Οι ςφγχρονοι εκπαιδευτικοί δεν ζχουν γνϊςθ των μοντζλων διαχείριςθσ 

ςυγκροφςεων (Roache&Lewis, 2011) και ςυμπεριφοράσ. Ζτςι ,λοιπόν, τα παιδιά 

χάνουν τθ δυνατότθτα για ανάπτυξθ πνευματικϊν και θκικϊν αξιϊν, τθ 

δθμιουργικότθτα, τθν αυτονομία και τθν ευκαιρία για ομαδικι επίλυςθ 

προβλθμάτων. <<Οι εκπαιδευτικοί είναι θ καρδιά τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Πςο μεγαλφτερθ ςπουδαιότθτα δίδεται ςτθν εκπαίδευςθ ςυνολικά – είτε ωσ μζςο 

μετάδοςθσ του πολιτιςμοφ , είτε ωσ μζςο εξαςφάλιςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και 

δικαιοςφνθσ , είτε ωσ μζςο ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ , πράγμα 

ιδιαίτερα ςθμαντικό για τισ ςφγχρονεσ οικονομίεσ που βαςίηονται ςτθν τεχνολογία- 

τόςο μεγαλφτερθ είναι θ προτεραιότθτα που πρζπει να δίδεται ςτα κζματα που 

αφοροφν τουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι υπεφκυνοι για τθν εκπαίδευςθ … >> 

(OECD,1989). Hεκπαίδευςθ , λοιπόν, προςφζρεται από άνκρωπο ςε άνκρωπο 

(Ανκοποφλου, 1999) και ςυνεπϊσ , το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και κατά επζκταςθ 

κάκε εκπαιδευτικι μονάδα καλείται  να εςτιάηει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν , οι οποίοι είναι το τελικό κλειδί για τθν εκπαιδευτικι 

αλλαγι , τθν διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και τθ βελτίωςθ του ςχολείου. Ο 

ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν είναι 

κακοριςτικόσ διότι  οι εκπαιδευτικοί δεν μεταδίδουν απλϊσ το αναλυτικό 

πρόγραμμα αλλά το αναπτφςςουν και το μεκερμθνεφουν. Είναι αυτό που 

ςκζφτονται , πιςτεφουν και πράττουν και το οποίο διαμορφϊνει , τελικά το είδοσ 

τθσ μάκθςθσ που λαμβάνουν οι μακθτζσ , είναι ςκεπτόμενοι επαγγελματίεσ που 

ςυνεχϊσ ςχεδιάηουν , δοκιμάηουν και ζχουν ευκφνθ για αυτό 

(Day,2003,Hargreaves&Fullan ,2008,  Χατηθπαναγιϊτου, 2001).  Είναι απαραίτθτο να 

εφοδιάηονται με τθν κατάλλθλθ ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ ϊςτε να ανταποκρικοφν 



ςτισ απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε ςχολικισ πραγματικότθτασ. Σφμφωνα με τον 

Ματςαγγοφρα (1996) ζνασ εκπαιδευτικόσ για να διαχειρίηεται ορκά τισ ςυγκροφςει 

ςτο ςχολικό χϊρο πρζπει να είναι ςτοχαςτικό –κριτικόσ εκπαιδευτικόσ,  «ο τφποσ 

του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται τισ ςχζςεισ του 

κοινωνικοφ ςυςτιματοσ με τον εκπαιδευτικό, να αναλφει κριτικά τισ εκπαιδευτικζσ 

καταςτάςεισ- αλλά και να αυτοαναλφεται- με ςυςτθματικό τρόπο, προκειμζνου να 

προβαίνει ςε ςυςτθματοποιθμζνεσ και πλιρωσ επεξεργαςμζνεσ επιλογζσ με βάςθ 

παιδαγωγικά, θκικά και κοινωνικά κριτιρια, ϊςτε οι παρεμβάςεισ του να 

ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτονομίασ των παιδιϊν και παράλλθλα, ςτθν 

αναςυγκρότθςθ του κοινωνικοφ μασ ςυςτιματοσ». Το παραπάνω ςθματοδοτεί ςτο 

ότι ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να διακζτει πολιτικι διαφγεια (Freire, 2006)  και 

ανεπτυγμζνεσ δεξιότθτεσ  τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ αναγνωρίηοντασ και 

διαχειρίηοντασ τα ςυναιςκιματα (Zins&Eliaw , 2006) και να εφαρμόηουν καλζσ 

πρακτικζσ όπωσ θ προτεραιότθτα ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν, ανάπτυξθ 

προγραμμάτων και παρεμβάςεων, υποςτθρικτικζσ δομζσ , ζνα κοινωνικό-πολιτικό 

κλίμα κετικό προσ τισ αλλαγζσ, ςυνεργαςία με τθν τοπικι κοινωνία και 

εκπαιδευτικοφσ επιμορφωμζνουσ και  επαρκείσ (Δθμθτριάδου,2012). Στο ςχολικό 

χϊρο οι μακθτζσ αναπτφςςουν <<ςτερεοτυπικζσ ςχζςεισ>> δθλαδι επιλζγουν φίλο 

λαμβάνοντασ υπόψθν τουσ το φφλο, τθν εκνότθτα, τθν θλικία (Αυγθτίδου,2008). Ο 

εκπαιδευτικόσ ωςτόςο πρζπει να είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςει μια τάξθ με 

αλλθλοκατανόθςθ, ςεβαςμό και αποδοχι (Αυγθτίδου, 2008: 20). Συνοπτικά, οι 

ςχζςεισ αλλθλοβοικειασ, αποδοχισ και κακοδιγθςθσ που αναπτφςςονται μζςα ςε 

μια ανομοιογενι ομάδα, με τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ από τον εκπαιδευτικό, 

δθμιουργοφν αίςκθμα αςφάλειασ και παρζχουν τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ 

μακθτζσ να βιϊςουν εμπειρίεσ επιτυχίασ. Με αυτόν τον τρόπο, δίνονται ευκαιρίεσ 

ενίςχυςθσ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αυτοαντίλθψισ τουσ (Ματςαγγοφρασ, 

2000:50). Σε ζνα τζτοιο περιβάλλον, κα είναι πολφ πιο εφκολο να εφαρμοςτοφν 

προγράμματα διαχείριςθσ ςυγκροφςεων και διαμεςολάβθςθσ κακϊσ κα υπάρχει το 

κατάλλθλο πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και μορφϊν ςυμπεριφοράσ από 

τουσ μακθτζσ. Το ςχολείο και οι δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται ςε αυτό 

ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ του αυτοςεβαςμοφ και τθσ αυτοπεποίκθςθσ των 

μακθτϊν. Ζνα υγιζσ πλαίςιο ανάπτυξθσ εξαςφαλίηεται μζςα από το ςχολείο. 



Σφμφωνα με το ΥΡ.Ρ.Ε.Κ το ςχολείο ςζβεται τισ ατομικζσ διαφορζσ , βελτιϊνει τθν 

επικοινωνία , αναδεικνφει τθν ταυτότθτα των μακθτϊν και διαμορφϊνει 

χαρακτιρεσ που εκτιμοφν τθν προςωπικότθτά τουσ και φυςικά τθν προςωπικότθτα 

των άλλων. 

Θ επικείμενθ ζρευνα χωρίηεται ςε δφο μζρθ :το κεωρθτικό και το ερευνθτικό μζροσ. 

Το κεωρθτικό μζροσ διαπραγματεφεται δφο ζννοιεσ: τθν ζννοια τθσ 

διαμεςολάβθςθσ και τθν ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και διερευνάται 

βιβλιογραφικά θ ςχζςθ ανάμεςα ςε αυτζσ. Το ερευνθτικό μζροσ από τθν άλλθ 

πλευρά αναφζρεται ςτθν αναηιτθςθ ςυνδετικϊν κρίκων, των παραπάνω εννοιϊν, 

μζςα από τισ μαρτυρίεσ 14 εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

Κεφάλαιο  1 - Ο Θεςμόσ τθσ Διαμεςολάβθςθσ 
 

1.1  Η ζννοια τθσ διαμεςολάβθςθσ 

Θ διαμεςολάβθςθ είναι μια διαδικαςία διαρκρωμζνθ ,νόμιμθ και εκοφςια κεςμοκετθμζνθ 

από το Νόμο 3898/2010. Διακρίνεται για τον εχζμυκο και εμπιςτευτικό χαρακτιρα τθσ. Το 

κάκε μζροσ που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία προςζρχεται εκοφςια όπωσ προαναφζρκθκε με 

τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο για τθν επίλυςθ του ηθτιματοσ ςτον διαμεςολαβθτι. Ο 

διαμεςολαβθτισ είναι ζνα τρίτο ουδζτερο και αμερόλθπτο μζροσ που βοθκάει τα μζρθ να 

καταλιξουν ςε μια λφςθ , θ οποία κα είναι ςυμφζρουςα για όλουσ. Τα ίδια άτομα 

αποφαςίηουν για αυτά με τθ βοικεια του διαμεςολαβθτι. 

Θ διαμεςολάβθςθ ςχετίηεται με τθν ανκρϊπινθ φφςθ, είναι μια διαδικαςία που 

επικεντρϊνεται ςτον άνκρωπο και ςτισ ανάγκεσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ . Συνυπάρχει και 

λειτουργεί με τθν βοικεια των ανκρϊπων ,επιλφοντασ τα προβλιματα που ανακφπτουν και 

δθμιουργοφν εμπόδια ςτισ κοινωνικζσ επαφζσ. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί θ δθμιουργία 

και θ λειτουργία τθσ να ςυςχετιςτεί ςε ζνα μόνο λαό, ζνα ζκνοσ ,ζνα πολιτιςμό , ςε μια 

εποχι και ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι.   

Διαμεςολάβθςθ είναι  μια διαδικαςία όπου ζνα τρίτο αμερόλθπτο και ουδζτερο πρόςωπο , 

ο διαμεςολαβθτισ  που επιλζγεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των μερϊν, βοθκά τα μζρθ μιασ 

ςφγκρουςθσ να ςυηθτιςουν ϊςτε από κοινοφ να βρεκεί μια ςυμβιβαςτικι λφςθ θ οποία κα 

είναι ςυμφζρουςα και για τουσ δφο.. Σφμφωνα με το άρκρο 183 του Νόμου 3898/2010, ο 



διαμεςολαβθτισ είναι ζνασ , εκτόσ αν τα μζρθ ςυμφωνιςουν εγγράφωσ ότι επικυμοφν να 

είναι περιςςότεροι. Ο χρόνοσ, ο τόποσ και οι λοιπζσ διαδικαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ 

διεξαγωγισ τθσ διαμεςολάβθςθσ κακορίηονται από το διαμεςολαβθτι με τθ ςφμφωνθ 

πάντοτε γνϊμθ των μερϊν. Ζχει παρατθρθκεί ότι διαμζςου τθσ διαδικαςίασ αυτισ, 

ενιςχφονται οι δθμοκρατικζσ και οι ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ και δίνονται πρακτικζσ και 

εφαρμόςιμεσ λφςεισ.  

 

1.1.1 Βαςικζσ Αρχζσ 
Ο κεςμόσ τθσ διαμεςολάβθςθσ διαπνζεται από γενικζσ αρχζσ ,όπωσ ζχουν 

διαμορφωκεί από το νόμο (Ν.3898/2010) . Οι αρχζσ αυτζσ είναι : α) θ αρχι τθσ 

Αυτοδιάκεςθσ των μερϊν, β) θ αρχι τθσ Εμπιςτευτικότθτασ, γ) θ αρχι τθσ 

Ουδετερότθτασ του Διαμεςολαβθτι και δ) θ αρχι τθσ Ενςυναίςκθςθσ (Σκορδάκθ, 

2012). 

 Αρχι τθσ Αυτοδιάκεςθσ 

Τα μζρθ αποφαςίηουν υπεφκυνα και ςυνειδθτά να προςφφγουν ςτθ 

διαμεςολάβθςθ για να αναηθτιςουν τρόπουσ να επιλφςουν τισ διάφορζσ τουσ, 

βγαίνοντασ κερδιςμζνεσ και οι δφο πλευρζσ. Ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι είναι να 

ενκαρρφνει τα μζρθ ςτθν προςπάκεια που κάνουν και να τουσ κακοδθγιςει ςτθν 

εφρεςθ μιασ ςυμφζρουςασ  λφςθσ. Στο τραπζηι τθσ διαμεςολάβθςθσ κάκονται 

εκουςίωσ . Επίςθσ , τα μζρθ ζχουν τθν δυνατότθτα οποιαδιποτε ςτιγμι αιςκανκοφν 

άβολα να αποχωριςουν. Θ αρχι τθσ αυτοδιάκεςθσ κάμπτεται από το νόμο 11 , ο 

οποίοσ κακιςτά  υποχρεωτικι τθν προςφυγι ςτθ διαμεςολάβθςθ για ηθτιματα 

εμπορικοφ ι οικογενειακοφ δικαίου πριν ξεκινιςουν οι διαμάχεσ ςτθν δικαςτικι 

αίκουςα.  Τα μζρθ οικειοκελϊσ αποφαςίηουν τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ ι  μθ. Οι 

αποφάςεισ δεν είναι δεςμευτικζσ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία και τα μζρθ 

ζχουν τθν δυνατότθτα να αναπτφξουν τισ ιδζεσ τουσ και τισ ςκζψεισ τουσ μζςα από 

ζνα υγιι διάλογο εκφράηοντασ αναςφάλειεσ  που δεν κα τολμοφςαν να τισ 

εκφράςουν νωρίτερα. Οδθγοφνται ςτο να εκφράςουν τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ 

τουσ χωρίσ να αιςκανκοφν ότι κινδυνεφουν. Θ διαμεςολάβθςθ διζπεται από δφο 

αρχζσ τθσ αυτοδιάκεςθσ και του εκοφςιου ι προαιρετικοφ ςτοιχείου που 

αποδίδονται με τουσ όρουσ “Eigenverantwortlichkeit“ (αυτοδιάκεςθ) και 



“Freiwilligkeit” (που προςδίδει το ςτοιχείο του προαιρετικοφ και εκοφςιου) 

αντίςτοιχα δθλϊνοντασ τθν ευελιξία που τθν  διακατζχει και τθν κακιςτά ελκυςτικι 

ςτα μζρθ . Ουςιαςτικά τα μζρθ αποφαςίηουν υπεφκυνα , ενεργά χωρίσ να 

κρζμονται από τισ αποφάςεισ των δικαςτϊν, προβάλλοντασ τισ ανάγκεσ- επικυμίεσ 

τουσ και υπεραςπίηοντασ τα προςωπικά τουσ ςυμφζροντα (Σκορδάκθ,2012) .  Ο 

καλφτεροσ κριτισ είναι ο εαυτόσ μασ και αυτόσ μόνο μπορεί να γνωρίηει τθν πιο 

ςυμφζρουςα λφςθ. Δίκαια ο HorstEidenmuller , κακθγθτισ του πανεπιςτθμίου τθσ 

Οξφόρδθσ υποςτθρίηει ςκεναρά ότι ενϊπιον του δικαςτθρίου γίνεται λόγοσ για τα 

δικαιϊματα των μερϊν , ενϊ ενϊπιον τθσ διαμεςολάβθςθσ γίνεται λόγοσ για τα 

ςυμφζροντα των μερϊν που παραβλζπονται εκουςίωσ από τουσ δικθγόρουσ 

(Σκορδάκθ,2011). 

 

 Αρχι τθσ Εμπιςτευτικότθτασ 

Θ αρχι που προςδίδει το μεγαλφτερο κφροσ ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ 

είναι θ αρχι τθσ εμπιςτευτικότθτασ. Τόςο ο διαμεςολαβθτισ  όςο και τα μζρθ 

δεςμεφονται εγγράφωσ , υπογράφοντασ το ςφμφωνο εμπιςτευτικότθτασ ότι δεν κα 

διαρρεφςει κάποια πλθροφορία που αφορά τθ διαδικαςία. Αυςτθρά και με ποινικζσ 

κυρϊςεισ  από τθν πλευρά του διαμεςολαβθτι και όχι μόνο όπωσ προβλζπεται από 

το άρκρο 10 του Νόμου 3898/2010 ,εάν οικειοποιθκεί κάποια πλθροφορία. Αυτό 

ςθματοδοτεί ςτο ότι το μζροσ μπορεί να αναφερκεί ςε πλθροφορίεσ και γεγονότα 

που ςτο δικαςτιριο δεν κα εμφάνιηε. Νιϊκει το εκάςτοτε μζροσ προςτατευμζνο και 

αςφαλζσ . Κάκε πλθροφορία που πζφτει ςτο τραπζηι είναι ςθμαντικι για τθν 

εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ. Είναι αξιοςθμείωτο το εξισ: οι διαμεςολαβθτζσ, τα μζρθ και 

οι πλθρεξοφςιοι δικθγόροι  κακϊσ και όςοι ςυμμετζχουν ςτθν διαμεςολάβθςθ 

ςφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του νόμου δεν μποροφν να εξεταςτοφν ωσ 

μάρτυρεσ ι να κατακζςουν ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςε τρίτουσ.  Συγκεκριμζνα, δεν 

μπορεί να διαταχκεί από Δικαςτιριο ι από οποιοδιποτε άλλθ Δικαςτικι Αρχι ςε 

δικαςτικι ι διαιτθτικι διαδικαςία. Εξαίρεςθ του παραπάνω μπορεί να ςυμβεί όταν 

κρίνεται αναγκαίο για ςκοποφσ που εξυπθρετοφν είτε τθ δθμόςια τάξθ είτε τθν 

προςταςία των ανθλίκων ι τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ ι τθσ ψυχικισ υγείασ 

προςϊπου (Βλ. α.10 παρ.2 τελευταίο εδάφιο του ν. 3898/2010 15 ΦΕΚ 



Βϋ2824/2011). Τζλοσ , θ εμπιςτευτικότθτα ωσ βαςικι υποχρζωςθ του 

διαμεςολαβθτι αναφζρεται ςτο άρκρο 4 περί εχεμφκειασ του Κϊδικα Δεοντολογίασ 

διαπιςτευμζνων διαμεςολαβθτϊν 1. Ο διαμεςολαβθτισ δεν μπορεί ακόμθ να 

κοινοποιιςει χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του μζρουσ πλθροφορίεσ από το ζνα ςτο 

άλλο μζροσ (Βλ. α.10 παρ.3 του Ν.38/98/2010) . Με τθν αρχι τθσ εμπιςτευτικότθτασ 

διαφαίνεται  θ βοφλθςθ του νομοκζτθ να προςτατζψει το απόρρθτο των 

πλθροφοριϊν και να κωρακίςει τθν διαδικαςία για να επζλκει θ πολυπόκθτθ 

ςυμφωνία με απόλυτθ αςφάλεια και εχεμφκεια . 

 

 Αρχι τθσ Ουδετερότθτασ 

Ο νόμοσ παρουςιάηει τον Διαμεςολαβθτι ωσ ουδζτερο τρίτο, ο οποίοσ βοθκά τα 

μζρθ μζςα από ςυηθτιςεισ και κοινζσ ςυναντιςεισ να φτάςουν ςε μια κοινι 

ςυμφωνία που κα είναι ςυμφζρουςα (ΦΕΚ 2824, τ.Βϋ). Είναι ευκόλωσ εννοοφμενο 

ότι ο διαμεςολαβθτισ δεν μπορεί να αντλεί ςυμφζροντα από τα μζρθ οφτε από τθν 

επίτευξθ μιασ ςυμφωνίασ. Είναι αντικειμενικόσ και αμερόλθπτοσ . Ανεξάρτθτοσ από 

τα μζρθ τθσ διαδικαςίασ. Ο διαμεςολαβθτισ οφείλει να γνωςτοποιθκεί και ςτισ δφο 

πλευρζσ ϊςτε να είναι ςφμφωνεσ και να υπάρχει κοινι ςυναίνεςθ ςτθν επιλογι του. 

Επιπρόςκετα , κα πρζπει να παραμείνει αμζτοχοσ ςτισ ενδεχόμενεσ διαφωνίεσ των 

μερϊν για να διαςφαλιςτεί ζνα ιςότιμο αποτζλεςμα. Ο διαμεςολαβθτισ 

επιβάλλεται να επιςτά τθν προςοχι του ςυνεχϊσ , να μθν αφαιρείται, να δείχνει 

ζμπρακτα το ενδιαφζρον και να μθν αποςταςιοποιείται από τα μζρθ(Υ.Α. 

αρ.109088, 2012). Να μθν προβάλλονται αξίεσ ,ςκζψεισ , ςυναιςκιματα του ιδίου 

αλλά των μερϊν. Θ ςυχνι επαφι με τα μζρθ προςδίδει οικειότθτα και κερδίηεται θ 

εμπιςτοςφνθ οδθγϊντασ ςτθν εκμυςτιρευςθ πλθροφοριϊν και ςκζψεων. 

 

 Αρχι τθσ Ενςυναίςκθςθσ 

Βαςικι αρχι και ςυνάμα ικανότθτα που πρζπει να διακατζχει τον διαμεςολαβθτι 

είναι θ ενςυναίςκθςθ. Σφμφωνα με τον Clark (2004) θ ενςυναίςκθςθ ορίηεται ωσ θ 

κατανόθςθ των ςυναιςκθμάτων και των ςκζψεων του διπλανοφ ατόμου με 

ακρίβεια, το να νιϊκει κανείσ όπωσ νιϊκει ο διπλανόσ του κακϊσ και ο τρόποσ 

                                                           
1
 Ο κϊδικασ Δεοντολογίασ κεςπίςτθκε με τθν ΥΑ 109088/201115 



ζκφραςθσ των παραπάνω. Ρολλζσ φορζσ θ ενςυναίςκθςθ χαρακτθρίηεται ωσ ζνα 

ςυναιςκθματικό χαρακτθριςτικό  το οποίο διευκολφνει ζνα άτομο να αιςκάνεται τα 

ςυναιςκιματα ενόσ άλλου προςϊπου. Κοινϊσ θ ενςυναίςκθςθ πθγάηει από τθν 

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Τθν ςφνδεςθ αυτι τθν υποςτθρίηουν οι Jolliffe και  

Farrington (2006). Αναφζρουν ότι θ ενςυναίςκθςθ ορίηεται με το ακόλουκο 

τρίπτυχο: ςυναιςκθματικό χαρακτθριςτικό, γνωςτικι ικανότθτα και ςυνφπαρξθ των 

δφο.  

Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά διευκολφνουν το άτομο να αιςκάνεται και να 

κατανοεί τα ςυναιςκιματα ενόσ άλλου προςϊπου  . Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ 

φπαρξθ υψθλοφ βακμοφ ενςυναίςκθςθσ ςυνδζεται με τθν εμφάνιςθ κοινωνικισ 

ςυμπεριφοράσ (prosocial), αντίκετα ζνασ άνκρωποσ με χαμθλά ποςοςτά 

ενςυναίςκθςθσ εμφανίηει αντικοινωνικι ςυμπεριφορά (anti-social). Άρρθκτα 

ςυνδεδεμζνθ με τθν ενςυναίςκθςθ είναι θ αυτεπίγνωςθ και θ αυτοδιαχείριςθ. 

Μακθτζσ που  διακζτουν υψθλό επίπεδο ενςυναίςκθςθσ επεμβαίνουν ςτα 

περιςτατικά βίασ  καταλυτικά. Ο Priniciotta (2008) αναφζρει ότι θ ενςυναίςκθςθ 

δεν ζχει μελετθκεί αρκετά ωσ προσ τθν επίδραςθ ςε βίαια περιςτατικά. Μάλιςτα οι 

Sahin, Serin&Serin (2011) ζχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που εκπαιδεφονται ςτθ 

ςχολικι διαμεςολάβθςθ βελτιϊνονται ςτισ δεξιότθτεσ ενςυναίςκθςθσ και αυτό 

επιδρά ςτθ ςυμπεριφορά τουσ. 

 

1.2   Ιςτορικι Αναδρομι 
 

Θ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ ζχει ελλθνικι καταγωγι. Ο χϊροσ τθσ Κριτθσ αποτζλεςε 

τθν γζφυρα εφαρμογισ ςυμβιβαςτικϊν διαδικαςιϊν επίλυςθσ διαφορϊν από το 13ο αιϊνα  

μ.Χ. Λςτορικοί υποςτθρίηουν ότι θ απονομι τθσ Δικαιοςφνθσ από πρόςωπα κφρουσ  

ξεκίνθςε ςτθν Ελλάδα ιδθ από τισ πρϊτεσ  προϊςτορικζσ περιόδουσ , τθ Μινωικι και 

Αρχαϊκι Ρερίοδοσ και εμφανίηεται ςτθν κλαςικι περίοδο, ςτθν ωμαϊκι περίοδο, ςτθ 

Βυηαντινι και ςτθ μεταβυηαντινι Ελλάδα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθ Μινωικι (2600-1450 π.Χ) 

και ςτθν Αρχαϊκι περίοδο (800-459 π.Χ) υπιρχαν διαιτθτζσ και ςυμβιβαςτζσ. Τα πρόςωπα 

αυτά πρότειναν ςτα μζρθ μια ςυμβιβαςτικι λφςθ και ο διαιτθτισ ζκρινε τθν υπόκεςθ και 

αποφάςιηε για τθν ζγκριςι τθσ. Επικεντρωνόταν λοιπόν ςτο κοινό αποτζλεςμα . 

Επικρατοφςε όμωσ μια ςφγχυςθ των εννοιϊν διαιτθτισ και διαμεςολαβθτισ.  



Πςο αφορά τθν κλαςικι περίοδο (459-323 π.Χ ), είναι μια περίοδοσ που δόκθκε βαρφτθτα 

ςτθ διακριτικι  μεταφορά των προτάςεων και εντάςεων μεταξφ των μερϊν. Υπολογίηονταν 

θ κοινωνικι εικόνα και το κφροσ που κα προβάλονταν προσ τα ζξω δεδομζνου ότι τα 

ακροατιρια των δικαςτθρίων ιταν δθμόςια και θ εικόνα που ζχουν οι άλλοι για το κάκε 

άτομο ιταν βαςικι και ουςιαςτικι.  

Κατά τθ Χριςτιανικι εκκλθςία , ςτθν ωμαϊκι περίοδο ςτθν Ελλάδα (146 π.Χ ) οι Απόςτολοι 

μιλοφν για μζλθ τθσ εκκλθςίασ που ζχουν το ρόλο του  διαμεςολαβθτι είναι αντικειμενικοί 

και ζχουν τθ γνϊςθ να τουσ βοθκιςουν και να τουσ παρζχουν απαντιςεισ ςε όλα τουσ τα 

ερωτιματα κρίνοντασ τι είναι καλφτερο για τουσ ςυνδιαλεγόμενουσ. Μια διαδικαςία που τα 

πλεονεκτιματα υπερτεροφν από τα μειονεκτιματα. 

Ραρόμοια κατάςταςθ διαπιςτϊνεται ςτθ Βυηαντινι Ρερίοδο όπου κακιερϊνονται επίςθμα 

οι κεςμοί του Συμβιβαςμοφ (amicabiliscompositio ) και τθσ διαιτθςίασ (αιρετοκριςία). 

Σφμφωνα με τθν Βυηαντινι Εξάβιβλο ρθτά διακρινόταν ο αιρετόσ κριτισ, διαμεςολαβθτισ 

που εξζδιδε δεςμευτικι απόφαςθ για τα μζρθ που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία αυτι και ο 

ςυμβιβαςτισ ςυμβοφλευε τα μζρθ ϊςτε να επζλκει απόφαςθ ςυμφζρουςα για όλουσ. Θ 

ςυνφπαρξθ των κεςμϊν ςθματοδοτοφςε ςτθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ με ςυμφωνία.  Τζλοσ , 

ςτθν Μεταβυηαντινι περίοδο επικρατοφν οι Βζνετοι ςτθν Κριτθ (1211-1669) και ςτα 

Επτάνθςα (1485-1797) υπογράφονται ςυμφωνθτικά ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ ςε 

οικογενειακζσ κυρίωσ υποκζςεισ όπωσ οικογενειακά ηθτιματα, ινςτρουμζντια τθσ αγάπθσ  

και ςυναινετικά διαηφγια.  

Στο χϊρο τθσ Κριτθσ εντοπίηεται και άλλθ μια διαδικαςία που δεν είναι άλλθ από τθ 

διαδικαςία του ςαςμοφ. Ρρωταρχικό ρόλο ζχει ζνα πρόςωπο κφρουσ και κοινωνικισ 

επιρροισ. Πταν δθμιουργείται  μια διαφορά παρεμβαίνει ο ςάςτθσ αναγκάηοντάσ τουσ να 

βρουν μια ςυμβιβαςτικι λφςθ κάνοντασ χριςθ ειρθνικϊν μζςων. Μζςα από μαρτυρίεσ 

διαφαίνεται ο κετικόσ χαρακτιρασ τθσ τεχνικισ των ςυμβιβαςτικϊν λφςεων χωρίσ να 

αποτελοφν πανάκεια. 

Στισ Θ.Ρ.Α το 1976 ςυναντάται επίςθμα ο κεςμόσ τθσ διαμεςολάβθςθσ με ειςθγθτι τον 

Φρανκ Σάντερ, κακθγθτι του Ρανεπιςτθμίου του Χάρβαρντ. Ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν Αμερικι 

θ διαμεςολάβθςθ διότι κεωρικθκε ωσ θ μοναδικι λφςθ για τθν αποςυμφόρθςθ του 

αμερικανικοφ δικαςτικοφ ςυςτιματοσ. Σειρά είχαν θ Αυςτραλία , Ο Καναδάσ και το 

Θνωμζνο Βαςίλειο. Θδιαδικαςίακατοχυρϊκθκεμετθνίδρυςθτου ADR Group (Alternative 

Dispute Resolution)  CEDER (Centre of Effective Dispute Resolution).  



Στθν Ελλάδα μόνο με τθ Σφςταςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (R (86) 16.12.1986 ) και τθσ 

οδθγίασ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (2008/52 ΕΚ) ειςιχκθ με το νόμο 3898/2010  << 

Διαμεςολάβθςθ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ >> ο κεςμόσ τθσ Διαμεςολάβθςθσ 

(Σκορδάκθ , 2012).Το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο τθσ διαμεςολάβθςθσ περιλαμβάνεται ςτο 

Κεφάλαιο Β του νόμου 4512/18 ςτον οποίο ρυκμίηονται τα κζματα ςχετικά με τον κεςμό. 

Στον παρόντα νόμο εμπεριζχονται και διατάξεισ που αφοροφν τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία 

τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ και οι παράγραφοι για τθν κατάρτιςθ 

,εκπαίδευςθ και διαπίςτευςθ διαμεςολοβθτϊν.  

 

1.3  Η Ευρωπαϊκι Οδθγία για τθν Διαμεςολάβθςθ 

 
Το Ευρωπαϊκό κοινοβοφλιο και το ςυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ 21θσ 

Μαΐου 2008 εξζδωςαν οδθγία  (2008/52/ΕΚ) για οριςμζνα κζματα διαμεςολάβθςθσ 

ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ. Κακιερϊκθκε θ ςυνκικθ για τθν ίδρυςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ όπου θ κοινότθτα όριςε ωσ ςτόχο τθ διατιρθςθ και τθν 

ανάπτυξθ ενόσ χϊρου ελευκερίασ , αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ , εξαςφαλίηοντασ 

τθν  ελεφκερθ κυκλοφορία των προςϊπων. Για τον ςκοπό αυτό , θ εκάςτοτε  

Κοινότθτα πρζπει να κεςπίςει μεταξφ άλλων, μζτρα ςτον τομζα τθσ δικαςτικισ 

ςυνεργαςίασ ςε αςτικζσ υποκζςεισ , τα οποία κα  είναι αναγκαία για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ. Θ αρχι τθσ πρόςβαςθσ ςτθ δικαιοςφνθ είναι 

κεμελιϊδθσ και με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ καλφτερθσ πρόςβαςθσ ςτθ δικαιοςφνθ, το 

Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο του Τάμπερε , τθσ 15θσ και 16θσ  Οκτωβρίου το 1999 κάλεςε 

τα κράτθ μζλθ να δθμιουργιςουν εναλλακτικζσ εξωδικαςτικζσ διαδικαςίεσ. Τον  

Μάιο του 2000 ,το ςυμβοφλιο υιοκζτθςε ςυμπεράςματα για τουσ εναλλακτικοφσ 

τρόπουσ επίλυςθσ των διαφορϊν ςτο αςτικό και ςτο εμπορικό δίκαιο και διλωςε 

ότι ο κακοριςμόσ βαςικϊν αρχϊν ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα αποτελεί ουςιαςτικό 

ςτάδιο για να καταςτεί δυνατι θ δζουςα επεξεργαςία και λειτουργία 

εξωδικαςτικϊν διαδικαςιϊν για τθν επίλυςθ των διαφορϊν ςε αςτικζσ και 

εμπορικζσ υποκζςεισ ϊςτε να απλουςτευκεί και να βελτιωκεί θ πρόςβαςθ ςτθ 

δικαιοςφνθ. Τον Απρίλιο του 2002 , θ επιτροπι παρουςίαςε Ρράςινθ Βίβλο ςχετικά 

με τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ των διαφορϊν ςτο αςτικό και εμπορικό 

δίκαιο , προβαίνοντασ ςε απολογιςμό τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ όςο αφορά τουσ 



εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ των διαφορϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και άρχιςε 

ευρεία διαβοφλευςθ  με τα κράτθ μζλθ και τουσ ενδιαφερομζνουσ ςχετικά με 

ενδεχόμενα μζτρα προοριηόμενα να ενκαρρφνουν τθ χριςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ. Θ 

διαμεςολάβθςθ μπορεί να προςφζρει οικονομικά αποδοτικι και ταχεία 

εξωδικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν   ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ μζςω 

διαδικαςιϊν προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ των διαδίκων.  

Οι ςυμφωνίεσ που επιτυγχάνονται μζςω διαμεςολάβθςθσ προςφζρονται 

περιςςότερο για εκοφςια εκτζλεςθ και επιτρζπουν να διατθρθκεί φιλικι και 

βιϊςιμθ ςχζςθ μεταξφ των μερϊν (Κουλοφμπου,2015). Τα προτεριματα αυτά είναι 

εντονότερα ςτισ καταςτάςεισ που περιλαμβάνουν διαςυνοριακά ςτοιχεία. Θ 

ευρωπαϊκι οδθγία ςτοχεφει να διαςφαλίςει καλφτερθ πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ 

ϊςτε να δθμιουργθκεί χϊροσ ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ. Θ 

ευρωπαϊκι οδθγία ςυμβάλει ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ, 

κυρίωσ όςον αφορά τθν φπαρξθ διακζςιμων υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ. Θ 

Ευρϊπθ προτείνει τθν κζςπιςθ νομοκετικοφ πλαιςίου για να ενκαρρφνει περαιτζρω 

τθ χριςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και να εξαςφαλιςτεί ότι οι διάδικοι που 

προςφεφγουν ςτθ διαμεςολάβθςθ μποροφν να βαςίηονται ςε ζνα προβλζψιμο 

νομικό πλαίςιο καλφπτοντασ βαςικζσ πτυχζσ τθσ πολιτικισ δικονομίασ. H 

διαμεςολάβθςθ δεν κα πρζπει να κεωρείται ωσ δευτερεφουςα λφςθ ςε ςχζςθ με τθ 

δικαςτικι διαδικαςία υπό τθν ζννοια ότι θ τιρθςθ των ςυμφωνιϊν που προκφπτουν 

από διαμεςολάβθςθ εξαρτάται από τθν καλι κζλθςθ των μερϊν. Τα κράτθ μζλθ κα 

πρζπει επομζνωσ να εξαςφαλίηουν ότι τα μζρθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ που 

προκφπτει από διαμεςολάβθςθ μποροφν να ηθτοφν τθν εκτζλεςθ του περιεχομζνου 

τθσ ςυμφωνίασ. Τα κράτθ- μζλθ μποροφν να αρνοφνται τθν αναγνϊριςθ τθσ 

ςυμφωνίασ ωσ εκτελεςτισ μόνον εφόςον το περιεχόμενό τθσ αντιβαίνει ςτο εκνικό 

τουσ δίκαιο, ςυμπεριλαμβανομζνου του διεκνοφσ ιδιωτικοφ τουσ δικαίου ι εφόςον 

δεν προβλζπεται ςτο εν λόγω δίκαιο θ εκτελεςτότθτα του περιεχομζνου τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςυμφωνίασ. Επίςθσ , επιςθμαίνεται από τθν Οδθγία ότι το 

περιεχόμενο ςυμφωνίασ που προκφπτει από διαμεςολάβθςθ θ οποία κθρφςςεται 

εκτελεςτι ςε ζνα κράτοσ μζλοσ κα πρζπει να αναγνωρίηεται και να κεωρείται 

εκτελεςτό ςτα λοιπά κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τθν εφαρμοςτζα κοινοτικι νομοκεςία 



ι το εκνικό δίκαιο. Αποςκοπεί θ παροφςα Οδθγία ςτθν προϊκθςθ των κεμελιωδϊν 

δικαιωμάτων και λαμβάνονται υπόψθν οι αρχζσ που αναγνωρίηονται ιδίωσ από τον 

Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Δεδομζνου ότι ο 

ςτόχοσ τθσ παροφςασ Οδθγίασ είναι αδφνατον να επιτευχκεί επαρκϊσ από τα 

κράτθ- μζλθ και μπορεί ςυνεπϊσ λόγω των διαςτάςεων ι των αποτελεςμάτων τθσ 

προβλεπόμενθσ δράςθσ , να επιτευχκεί καλφτερα ςε κοινοτικό επίπεδο. Θ εκάςτοτε 

κοινότθτα μπορεί να κεςπίςει μζτρα ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ 

του άρκρου 5 τθσ ςυνκικθσ.  

Συνοψίηοντασ ςτόχοσ τθσ παροφςασ Οδθγίασ είναι να διευκολφνει τθν  πρόςβαςθ 

ςτθν εναλλακτικι επίλυςθ των διαφορϊν και να προαγάγει το φιλικό διακανονιςμό 

ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενκαρρφνοντάσ τθν προςφυγι ςτθ 

διαμεςολάβθςθ και φροντίηοντασ για τθ δθμιουργία ιςόρροπθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ και των δικαςτικϊν διαδικαςιϊν. Θ παροφςα Οδθγία εφαρμόηεται 

ςε περίπτωςθ διαςυνοριακϊν διαφορϊν ςτισ αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ 

εκτόσ οριςμζνων δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων για τα οποία τα μζρθ δεν ζχουν τθ 

δυνατότθτα να αποφαςίηουν βάςει του εφαρμοςτζου δικαίου. Δεν καλφπτει ιδίωσ 

φορολογικζσ, τελωνειακζσ ι διοικθτικζσ υποκζςεισ  ι τθν ευκφνθ του κράτουσ λόγω 

πράξεων ι παραλείψεων κατά τθν άςκθςθ τθσ κρατικισ εξουςίασ. Τα κράτθ μζλθ 

κζτουν ςε ιςχφ τισ νομοκετικζσ , κανονιςτικζσ και διοικθτικζσ αποφάςεισ που είναι 

απαραίτθτεσ για να ςυμμορφωκοφν ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ επιτροπισ.   

 

1.4 χολικόσ εκφοβιςμόσ και χολικι Διαμεςολάβθςθ 
 

Σο φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 
 

Σν bullying κεηαθξάζηεθε ζηελ Διιεληθή γιψζζα σο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο. Απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη ζπκβαίλεη κφλν ζην ζρνιείν ή γχξσ απφ απηφ, αθνχ ην θαηλφκελν 

απηφ ζπλαληάηαη ζε θάζε ρψξν, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη άξα θαη ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο παηδηά. Ο ζεκαληηθφηεξνο θνηλσληθφο ρψξνο ησλ παηδηψλ είλαη ην 

ζρνιείν θαη γεληθφηεξα φ,ηη απνθαιείηαη ζρνιηθή δσή (Υαληνπκνχδε, 2001). Ο 



επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο  <<ζρνιηθφο>> πεξηζζφηεξν πξνζδηνξίδεη, ινηπφλ, ηελ 

ειηθηαθή θάζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν φξνο θαη απηφ κάιινλ γηα λα ην 

δηαθνξνπνηεί απφ ηα είδε εθθνβηζκνχ, πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ , 

φπσο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ζην ζηξαηφ θαη γεληθφηεξα ζε ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

‘‘θιεηζηά’’ αλζξψπηλα ζπζηήκαηα. Δλλνηνινγηθά αλήθεη  ζην επξχηεξν θαηλφκελν 

ηεο ζρνιηθήο βίαο. Δδψ είλαη πνπ γίλεηαη θαη ε πξψηε κεγάιε ζχγρπζε. Οη δχν φξνη 

δελ ηαπηίδνληαη. Ό ,ηη απνηειεί ζρνιηθή βία δελ είλαη απαξαίηεηα θαη ν ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο. Θα ιέγακε φηη έλα κηθξφ θνκκάηη απηήο ηεο βίαο εκπίπηεη ζε απηφ πνπ 

λνείηαη ζηνλ ρψξν ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ σο bullyingatschool. Οη νξηζκνί 

είλαη πνιινί.  

Σα βαζηθά ζεκεία , ζηα νπνία ζπκθσλνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη κειεηεηέο (DanOlwus, 

KenRigby , PeterSmith (2008) θ.α.) , πξνζδηνξίδνπλ φηη γηα λα κηιάκε  γηα bullying 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ πξέπεη λα ππάξρεη βησκέλε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ή ζηάζε κε πξφζεζε , κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ, λα ππάξρεη 

ζπλήζσο δηάξθεηα θαη επαλάιεςε θαη θπξίσο αληζνξξνπία δχλακεο. Απηφ ην 

ηειεπηαίν είλαη ην ζεκαληηθφηεξν δηαθνξνπνηεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε ζρέζε κε ηε 

ζρνιηθή βία , φηαλ ην έλα παηδί είλαη αηζζεηά θαη εκθαλψο ηζρπξφηεξν ζσκαηηθά, 

ςπρηθά ή /θαη θνηλσληθά απφ ην άιιν. Σν πην ζίγνπξν είλαη φηη φηαλ κηιάκε γηα 

εθθνβηζκφ, κηιάκε γηα έλα ζχλνιν ζρέζεσλ (Sapouna, 2008). Μεηαμχ απηνχ πνπ 

εθθνβίδεη θαη εθθνβίδεηαη , αιιά θαη θαη’ επέθηαζε θαη φισλ ησλ άιισλ 

εκπιεθφκελσλ ξφισλ γχξσ απφ απηνχο, ζπλνκήιηθνη, ζεκαληηθνί ελήιηθεο θαη 

πξφζσπα θχξνπο, ζπγθεθξηκέλνο θνηλσληθφο ρψξνο , θνηλφηεηα. Καη φια απηά κέζα 

ζε έλα νξηζκέλν σο πξνο ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν ππεξζχζηεκα , ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη θαλνληθφηεηεο , παζνινγίεο , πνιηηηθέο θαη εξγαιεία αληηκεηψπηζεο. Καη 

πνπ ηειηθά αλαπαξάγεη ξφινπο θαη ζπκπεξηθνξέο ελίνηε ην ίδην ην θαηλφκελν 

θαζαπηφ. Με πην απιά ιφγηα, ην λα εθθνβίδεη έλαο άλζξσπνο έλαλ άιινλ άλζξσπν, 

πνπ είλαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πην αδχλακνο απφ απηφλ είλαη δπζηπρψο κηα 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλαληάηαη ζε φιν ην θάζκαησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ . Όζν 

αγξηφηεξε ε βία , φζν πην νμπκέλνη νη θάζε ινγήο αληαγσληζκνί θαη φζν πην έληνλεο 

νη δηαθξίζεηο , ηφζν ζα απμάλεηαη θαη ην  bullying κεηαμχ ησλ παηδηψλ (Pateraki, 

2000). Σν φηη ζπλαληάηαη ν εθθνβηζκφο θαη ζηνλ θφζκν ησλ παηδηψλ δελ πξέπεη 

ινηπφλ λα καο εθπιήζζεη. Πξέπεη φκσο λα καο ζιίβεη, λα καο αλεζπρεί θαη καθάξη λα 

καο βάδεη θαη ζε ζνβαξέο ζθέςεηο. Γηα εκάο ηνπο ίδηνπο πξψηα απφ φια , σο γνλείο 



,σο εθπαηδεπηηθνί , σο πνιίηεο – κέιε ηεο  θνηλσλίαο. Κνκκάηη ηεο θνηλσλίαο είλαη ην 

ζρνιείν. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο είλαη πην απζεληηθέο , 

πην απζφξκεηεο θαη παξνξκεηηθέο, πην ‘‘αζψεο’’   κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη δελ 

θξχβνληαη ηφζν πίζσ απφ πξνζρήκαηα. Γηα απηφ θαη κεξηθέο θνξέο θέξνληαη ηφζν 

ζθιεξά κεηαμχ ηνπο . Σν ηζρπξφηεξν φπιν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ είλαη ε αλάπηπμε απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζεο. Δίλαη ε 

ηζρπξφηεξε αζπίδα γηα ην παηδί πνπ βξίζθεηαη γηα  νπνηνλδήπνηε ιφγν ζε επάισηε 

ζέζε. πλνςίδνληαο , είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είκαζηε ελεκεξσκέλνη γηα ην 

θαηλφκελν απηφ, σο ελήιηθνη –πξφζσπα θχξνπο , έηζη ψζηε λα παξέρεηαη 

ζπκβνπιεπηηθή πξφιεςεο . Οη ελήιηθεο είλαη νη κχζηεο, νη δάζθαινη θαη ηα πξφηππα 

γηα ηελ απηνεθηίκεζε. Γελ κπνξνχκε φκσο λα δηδάμνπκε απηφ πνπ δελ μέξνπκε… 

Πνιινί απφ εκάο ηνπο γνλείο ππνθέξνπκε απφ ην πεξηνξηζκέλν καο απηνζεβαζκφ 

ζηνλ νπνίν καο ζπλήζηζαλ , θαζψο κεγαιψλακε. Ίζσο απηφ λα καο δπζθνιέςεη 

θάπσο, φηαλ ζα απαηηήζνπκε απφ ηνλ εαπηφ καο λα δηδάμεη θάηη πνπ πνηέ δελ ην 

δίδαμαλ . Σν επηχρεκα είλαη πσο ε απηνεθηίκεζε κπνξεί λα αλακνξθσζεί ζε 

νπνηαδήπνηε ειηθία…(V.Satir,1989)
2
 . Οη δπζρέξεηεο απηέο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξηρζνχλ απφ ην ζεζκφ ηεο ρνιηθήο Γηακεζνιάβεζεοκε κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 

1.4.1 Διαδικαζία ηηρ Σσολικήρ Διαμεζολάβηζηρ 

 

Ζ ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε ή Γηακεζνιάβεζε πλνκειίθσλ απνηειεί έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Γεδνκέλνπ φηη 

εθαξκφδεηαη απφ καζεηέο ζε καζεηέο. Αθνξά ηελ εηξεληθή επίιπζε ζρνιηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ καζεηψλ κε ηε ζπκβνιή ελφο καζεηή εθπαηδεπκέλνπ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο, ηνπ δηακεζνιαβεηή. Απηφο απνζθνπεί 

ζηελ επνηθνδνκεηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο αθνινπζψληαο << κηα δνκεκέλε 

δηαδηθαζία κε ζαθή φξηα , ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ζπκκεηνρή, θαη άκεζε  

επηθνηλσλία ησλ κεξψλ>> (Αξηηλνπνχινπ, 2010, ζ.61). Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ είλαη ε ππεπζπλφηεηα, ε ζέιεζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα 

εθπαίδεπζε πεξίπνπ 12-20 σξψλ (αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο) , ε σξηκφηεηα , ε 
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ερεκχζεηα, ε ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζε απηφ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη νη θαιέο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Μαζεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα γίλνπλ δηακεζνιαβεηέο 

κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ή λα ηνπο πξνηείλνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο 

θαη κεηά λα ππάξμεη ςεθνθνξία γηα ηελ επηινγή ηνπο, ή λα ηνπο επηιέμνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη απηνί πνπ ζα δηεμάγνπλ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηε 

δηακεζνιάβεζε (Casella,2000).  

Πξηλ απφ ηελ επηινγή ησλ δηακεζνιαβεηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη πξνεγεζεί ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ψζηε εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη 

ζπκκαζεηέο λα ζπκθσλήζνπλ κε ην εγρείξεκα θαη λα ην ππνζηεξίμνπλ.  Όηαλ 

πξνθχπηεη έλα πεξηζηαηηθφ, νη καζεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ην επηιχζνπλ 

πξνζεγγίδνπλ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπο θέξλεη ζε 

επαθή κε ηνλ καζεηή – δηακεζνιαβεηή θαη νξγαλψλεη πφηε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

νη ζπλαληήζεηο δηακεζνιάβεζεοθαη λα μεθηλήζεη νκαιά ε δηαδηθαζία 

(Turnuklu,2009).  

Ζ ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε απνηειεί εμαηξεηηθή κέζνδν επίιπζεο δηελέμεσλ – κε 

ζεκαληηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ- θαζψο θαη κνλαδηθφ 

ηξφπν βειηίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, φηαλ εθαξκφδεηαη απφ καζεηέο ζε καζεηέο. 

Πξνυπφζεζε, θπζηθά , γηα ηε βειηίσζε απηή είλαη λα έρεη πξνεγεζεί πιεξνθφξεζε 

θαη εθπαίδεπζε κε δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο καζεηψλ , εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη 

γνλέσλ. Παξφηη απηά απαηηνχλ ρξφλν, θέξλνπλ απνηέιεζκα ,ηδηαίηεξα φηαλ 

ππνζηεξίδνληαη έκπξαθηα απφ  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. χκθσλα κε ην Ρνπκπέα θαη 

θέηθνπ (2015) , ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη ζηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε απφ ηα 

αξρηθά βήκαηα κέρξη θαη ηε δηεμαγσγή ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη ην εμήο: 

 Δλεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ 

 Πξφζθιεζε καζεηψλ γηα εθπαίδεπζε 

 Δπηινγή 

 Δθπαίδεπζε καζεηψλ (πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη ε 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε) 

 Πξαθηηθή άζθεζε 

 Δθαξκνγή δηακεζνιάβεζεο- Δπνπηεία 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο . 



Οη ππνζέζεηο πνπ ζα πξνζθχγνπλ ζηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ησλ Haft θαη  Weiss (1998:216) είλαη : δηαθσλίεο κεηαμχ θίισλ , ε 

δηάδνζε θεκψλ , καιψκαηα ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο  θαη δεηήκαηα θινπήο 

δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Johnson θαη Johnson 

(1996) ζπκθσλνχλ κε ηα  παξαπάλσ. Οη καζεηέο πνπ είλαη πην δεθηηθνί ζηε 

δηακεζνιάβεζε εκπιέθνληαη ζπλήζσο ζε θαηαζηάζεηο ζσκαηηθήο θαη ιεθηηθήο  βίαο 

φπσο παξαηζνχθιηα, πξνζβνιέο , θνπηζνκπνιηά , θαβγάδεο. Σέινο , απνδεηθλχεηαη 

κέζα απφ έξεπλεο φηη ζηα πεξηθεξεηαθά ζρνιεία δελ είλαη έθδεια θξνχζκαηα βίαο 

φπσο ζηα ζρνιεία ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (Johnson&Johnson ,1996 ). 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη: ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ γηα ηελ εθάζηνηε δηαθσλία (Ludici&Faccio , 2013),  ε κείσζε βίαησλ 

ζπκπεξηθνξψλ,  ε δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ,  ε δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ,  ε 

κείσζε ησλ πεηζαξρηθψλ ηηκσξηψλ , ε απελνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο 

ηηκσξίεο (Αξηηλνπνχινπ , 2010) , ν ζεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε βειηίσζε 

ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο (Burrell&Allen , 2006). 

ην ζεκείν απηφ ζεσξείηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηεί φηη ε ρνιηθή θαη ε Κνηλσληθή 

Γηακεζνιάβεζε παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο αξρέο . Δθθξάδνπλ ηελ εζεινληηθή θαη ηελ 

πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ησλ κεξψλ. Τπάξρεη ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα πνπ 

δηαζθαιίδνληαη απφ ηνλ νπδέηεξν θαη ακεξφιεπην  δηακεζνιαβεηή . 

Σα παηδηά κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο δηακεζνιάβεζεο 

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσληαθέο θαη   δηδάζθνληαη ηηο παξαθάησ ηερληθέο : 

 Παξάθξαζε 

 Αληαλάθιαζε πλαηζζεκάησλ  

 Θεηηθή αλαπιαηζίσζε 

 Αλνηθηή εξψηεζε 

 Δλζαξξπληηθέο Δθθξάζεηο 

 Πεξίιεςε 

 Έιεγρνο πξαγκαηηθφηεηαο
3
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Παξάθξαζε: βνεζάεη ηνλ δηακεζνιαβεηή λα επαλαιάβεη κε δηθά ηνπ ιφγηα ηα ιεγφκελα ησλ κεξψλ. 

Με ηελ  παξάθξαζε δηαζαθελίδνληαη ζηνηρεία θαη ην κέξνο αηζζάλεηαη φηη γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηνλ 

δηακεζνιαβεηή. Δπίζεο, απνθιείεη ην ελδερφκελν παξαλφεζεο ή ιαλζαζκέλεο αληίιεςεο.  



Δίλαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη νη ηερληθέο απηέο δελ επηδηψθνπλ ηελ ρεηξαγψγεζε 

ηεο ξνήο ηνπ ιφγνπ ησλ κεξψλ αιιά ηελ αλάδεημε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ (Karan, 

2004). 

Ζ εθάζηνηε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παξαπάλσ ηερληθψλ αιιά πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο γηα ηελ  ελίζρπζε ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ , ηελ απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο : δξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο θαη δεζίκαηνο νκάδαο,  ζεσξία 

θαη πξάμε ζπγθξνχζεσλ, εμάζθεζε γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη γηα 

ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο , δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο  , δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

δξαζηεξηφηεηεο αλαζηνραζκνχ , αλαπιαηζίσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπ δέρηεθαλ (Hass,1998). 

πλνπηηθά, νη έξεπλεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θάλνπλ ιφγν γηα ηελ πξνζθνξά ηεο 

δηακεζνιάβεζεο παξαιείπεηαη φκσο ε αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο θαη ζηηο άβνιεο 

ζηηγκέο πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπνη νη δηακεζνιαβεηέο. Ζ Cremin (2007) νλνκαηίδεη 

ηηο δπζθνιίεο θαη αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ κε ηήξεζε ησλ ηππηθψλ θαλφλσλ  

ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο δηακεζνιάβεζεο πνπ ζα αλαιπζνχλ 

                                                                                                                                                                      
Αληαλάθιαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ: δίλεη  πξφζθνξν έδαθνο ζηελ εθδήισζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο 

δηακεζνιαβεηήο αλαδχεη ηα ζπλαηζζήκαηα , αλακνριεχνληαο ηνλ ςπρηζκφ ησλ κεξψλ. Δίλαη πνιχ 

θαιή επθαηξία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηα πξαγκαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο. 

Αλαπιαηζίσζε: ζρεηίδεηαη κε θξάζεηο ή αληηδξάζεηο πνπ ζθφπηκα αλαθέξεη ν δηακεζνιαβεηήο 

επηζεκαίλνληαο ηνλ ζεηηθφ ραξαθηήξα θαηεπζχλνληαο ηα κέξε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.  

Αλνηθηέο εξσηήζεηο θαη ελζαξξπληηθέο εθθξάζεηο: παξνηξχλνπλ ηα κέξε λα αλνηρηνχλ θαη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ δηάθνξεο πηπρέο. Έηζη, εμαζθαιίδεηαη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη δίλεη 

ψζεζε γηα κηα εηιηθξηλή ζπδήηεζε. 

Πεξίιεςε: είλαη ε ζχλνςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαη νπζηαζηηθφηεξσλ ζεκείσλ απφ ηνλ 

δηακεζνιαβεηή . Ο δηακεζνιαβεηήο δηακέζνπ ηεο πεξίιεςεο δεηά απφ ηα κέξε κηα αλαηξνθνδφηεζε 

γηα λα ζηγνπξεπηεί γηα ηπρφλ παξαιείςεηο θαη παξεξκελείεο.  

Έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο:επεζηήζε ε πξνζνρή ηνπ κέξνπο επί ησλ πθηζηακέλσλ κειινληηθψλ 

ζπλεπεηψλ ησλ επεξρφκελσλ απνθάζεψλ ηνπ. 

 



παξαθάησ θαη ηηο  αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κέξε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο. 

1.4.2 Μοντζλα χολικισ Διαμεςολάβθςθσ 
 

Θ διαμεςολάβθςθ είναι μια τυπικι διαδικαςία και είναι προςαρμοςμζνθ ςτο 

αναπτυξιακό επίπεδο των μακθτϊν . Θ διαδικαςία είναι ςυνικωσ ςφντομθ και 

διενεργείται ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο που παρζχει το ςχολείο ςτθν ομάδα των 

ςχολικϊν διαμεςολαβθτϊν (Bickmore,2001) αφοφ ζχουν εκπαιδευτεί ενδελεχϊσ και 

ζχουν επιλζξει  ποιο μοντζλο ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ κα ακολουκιςουν.   

Τα ςχολεία επιλζγουν δφο μοντζλα ςυνικωσ τθσ διαμεςολάβθςθσ ομιλικων : α) τθν 

προςζγγιςθ carde και β) τθν ολιςτικι προςζγγιςθ. Θ προςζγγιςθ  ‘’cadre  ‘’ 

αναφζρεται ςτθν εκπαίδευςθ ενόσ μικροφ αρικμοφ μακθτϊν οι οποίοι αποτελοφν 

τθν ομάδα διαμεςολάβθςθσ ςτο ςχολείο (Benson, 1993). Το μοντζλο αυτό 

ςτθρίηεται ςτθν ομαδοςυνεργατικι δουλειά. Υπάρχει ζνασ δάςκαλοσ ωσ υπεφκυνοσ 

τθσ ομάδασ , ο οποίοσ ςυντονίηει τα μζλθ και βοθκάει ςτθν ενίςχυςθ των 

δεξιοτιτων και ςτθν ανάπτυξθ τεχνικϊν επίλυςθσ ςυγκροφςεων. Αναδεικνφεται θ 

ςυλλογικι προςπάκεια με αυτό το μοντζλο και επιδιϊκει να φανερϊςει τθν βαςικι 

αρχι τθσ διαμεςολάβθςθσ που είναι θ κοινι προςπάκεια και θ ςυναίνεςθ των 

μελϊν ςτθν διαδικαςία. Τα περιςςότερα προγράμματα επιλζγουν το παραπάνω  

μοντζλο κακϊσ δεν είναι χρονοβόρο , δεν απαιτεί μεγάλο κόςτοσ και θ οργάνωςι 

του γίνεται με ζναν εφκολο τρόπο που δεν απαιτεί πολλζσ ϊρεσ προετοιμαςίασ. 

Ραρά ταφτα τα παραπάνω ςθματοδοτοφν ςτθν μεγαλφτερθ εμπλοκι του 

υπεφκυνου εκπαιδευτικοφ , γεγονόσ  που δεν φζρει τα επικυμθτά αποτελζςματα 

(Αρτινοποφλου, 2010).  

Πςο αφορά τθν ολιςτικι προςζγγιςθ ςφμφωνα με τουσ Benson&Bensonτα 

αποτελζςματα είναι πιο εκτεταμζνα για όλουσ όςουσ ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία. 

Αποκτοφν δεξιότθτεσ που κα τουσ κακορίςουν και κα τουσ ςτιγματίςουν ςε όλθ 

τουσ τθ ηωι (Benson&Benson,  1993:428).  Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο αυτοφ είναι ότι 

οι διευκυντζσ και οι εκπαιδευτικοί –ςυντονιςτζσ  δεν ςυμμετζχουν ςτθν επίλυςθ 

ςυγκροφςεων. Σφμφωνα με ζρευνεσ , επιτακτικι είναι θ ανάγκθ για προγράμματα 

ολιςτικισ προςζγγιςθσ ςτθριηόμενα ςτθ ςχζςθ μεταξφ εκπαιδευτικϊν  και μακθτϊν 



(Rigby&Bagshaw, 2003: 137 ). Σε κάκε μοντζλο υπάρχουν τα υπζρ και τα κατά . Ο 

Τurnkuluόμωσ προτείνει ζνα ςυνδυαςτικό μοντζλο των προςεγγίςεων Cadreκαι 

ολιςτικοφ. Ουςιαςτικά προτείνει τθν μεγαλφτερθ εμπλοκι των μακθτϊν. Οι 

μακθτζσ κα είναι αυτοί που κα προτείνουν τθν ομάδα διαμεςολαβθτϊν , 

επιλζγοντασ οι  ίδιοι  τουσ ςυμμακθτζσ τουσ που κζλουν να ςυμμετζχουν , 

προςδίδοντασ ςε αυτοφσ αλλά και ςτθ διαδικαςία  μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ. Πλοι 

οι μακθτζσ ζχουν λόγο , ζχουν επίγνωςθ αυτϊν που πρόκειται να ςυμβοφν και δεν 

χρειάηεται θ παρζμβαςθ των ενθλίκων- ςυντονιςτϊν (Turnkuluetal.,2009 : 637). 

Επιπρόςκετα υπάρχουν προγράμματα ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ τα οποία δίνουν 

βαρφτθτα ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν  τονίηοντασ τθν ανάπτυξθ κοινωνικό- 

ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων και τα είδθ των ςυγκροφςεων (Lewy&Maxwell, 1996).  

Τζλοσ,  ευριματα ερευνϊν καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα πωσ όλα τα είδθ των 

προγραμμάτων μειϊνουν τα περιςτατικά επικετικότθτασ, ενιςχφουν τισ 

επικοινωνιακζσ  δεξιότθτεσ αποδεςμεφοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ  από το ρόλο του 

δικαςτι- αςτυνομικοφ, μειϊνοντασ κεαματικά τισ πεικαρχικζσ  ποινζσ και κυρϊςεισ 

(Johnson&Johnson, 1996) .  

Ο Opotow (οπ. αναφζρεται ςε Johnson&Johnson, 1996), προςκζτει μια ακόμθ 

κατθγοριοποίθςθ των  προγραμμάτων ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ αναδεικνφοντασ 

τρεισ κατθγορίεσ: α) προςεγγίςεισ επικεντρωμζνεσ ςτισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν για 

επίλυςθ ςυγκροφςεων , β) προςεγγίςεισ επικεντρωμζνεσ ςε ακαδθμαϊκζσ δεξιότθτεσ  

και  γ) προςεγγίςεισ δομικισ αλλαγισ. Ο Opotow αναδεικνφει τθν κριτικι ςκζψθ και 

τθν δθμιουργία ενόσ ςυνεργατικοφ πλαιςίου για τθ διαχείριςθ  των παραβατικϊν 

περιςτατικϊν. 

 

1.4.3 Προγράμματα  χολικισ Διαμεςολάβθςθσ 
 

Οη δηαθνξέο θαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, πνπ απαζρνιεί θαη επεξεάδεη φια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Ολεζηθφξνπ,2003). Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο πξαθηηθέο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο θαζίζηαληαη 



αλαπνηειεζκαηηθέο (Θάλνο, 2010 ). Ζ θαηάζηαζε επηηείλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν αλ 

ιεθζεί ππφςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Κνπξάθεο, 2009). Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ζε επξσπατθέο φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

εθαξκφδεηαη κε ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε 

(Αξηηλνπνχινπ, 2001). Ζ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηακεζνιάβεζεο ζε  ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο αλέδεημε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ, ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ, 

ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο , ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο βίαο , 

ζηελ απφθηεζε λέσλ θνηλσληθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο θ.ά. 

(Αξηηλνπνχινπ, 2010 ). 

ηελ Διιάδα ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηακεζνιάβεζεο μεθίλεζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε νξηζκέλα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη  ζε ειάρηζηα ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα πξνγξάκκαηα ζηελ δεπηεξνβάζκηα πινπνηήζεθαλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο. Σα ζρνιεία ζηα νπνία πνπ εθαξκφζηεθε  

θέξνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα .Καηάθεξαλ ηελ κείσζε ηεο ζρνιηθήο βίαο, ηελ 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο κέζα απφ 

ζπλεξγαζία θαη νπζηαζηηθφ δηάινγν ( Thanos&Dalakas, 2014). To πξψην ζρνιείν 

πνπ εθάξκνζε ηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε ήηαλ ην 2
ν
 Γπκλάζην Αζπξφππξγνπ θαη 

πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Comenius κε ηίηιν  

<<Πξσηνβνπιίεο γηα έλα ζρνιείν ρσξίο Βία>>. Δηδηθφηεξα, ζηε ζρνιηθή 

δηακεζνιάβεζε ζπκκεηείραλ ηα αθφινπζα ζρνιεία δεκηνπξγψληαο δηθή ηνπο κφληκε 

νκάδα Γηακεζνιαβεηψλ ζην ζρνιηθφ ηνπο ρψξν  : 

 2
ν
 Γπκλάζην Αζπξνπχξγνπ απφ 2005-2006 

 2
ν
 Γπκλάζην Άλσ Ληνζίσλ απφ ην 2011 

 Γεληθφ Λχθεην Πεχθσλ απφ ην 2011 

 1
ν
 Λχθεην Διεπζίλαο απφ ην 2013 

 2
ν
 Γπκλάζην Καιακάηαο απφ ην 2013 

 3
ν
 Γπκλάζην Διεπζεξίνπ Κνξδειηνχ απφ ην 2013 

 12
ν
 Γπκλάζην Αραξλψλ απφ ην 2013 

 Γεληθφ Λχθεην Βάξεο απφ ην 2013 



 Γεληθφ Λχθεην Βέινπ Κνξηλζίαο απφ ην 2013 

 Γεληθφ Λχθεην Παηαλίαο απφ ην 2013 

 1
ν
 Γπκλάζην Άλσ Ληνζίσλ απφ ην 2014 

 Δκπεηξίθεην Γπκλάζην Άλδξνπ απφ ην 2014 

 Γεληθφ Λχθεην Φχιεο απφ ην 2014 

Πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο, εθαξκφζηεθαλ πεξηζηαζηαθά, θαη ζε 

ζρνιεία ηεο Κξήηεο, ηεο Λάξηζαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Εεθπξίνπ, ηεο Παιιήλεο, 

ηεο Φιψξηλαο
4
, θ.α., δείρλνληαο ζηνπο καζεηέο ηνπο έλαλ δηαθνξεηηθφ  δξφκν 

επίιπζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Όζν αθνξά , ην πξφγξακκα ηεο  ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο ηνπ 2
νπ

 Δληαίνπ  Λπθείνπ 

Φιψξηλαο είρα ηε ραξά λα ζπκκεηέρσ πξνζσπηθά θαη λα βηψζσ ηελ ραξά ηεο 

θαζνδήγεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηεο αλαθάιπςεο ηνπ θφζκνπ ηεο Γηακεζνιάβεζεο
5
.  

ην εμσηεξηθφ, πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα
6
 ήδε απφ ην 1960. Όια ηα πξνγξάκκαηα 

ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο απφ ην 1960 βαζίδνληαλ ζηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 

                                                           
4
Γεκνηηθφ ρνιείν ΑξκέλσλΡεζχκλεο , ηα ζρνιηθά έηε 2009-2010 θαη 2010-2011 

Ησλίδεην ρνιή ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 

14
ν
 Γπκλάζην Λάξηζαο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2008 έσο ην 2009 

5
ν
 Γπκλάζην ηαπξνχπνιεο Θεζζαινλίθεο ην 2009 

2
ν
 Γπκλάζην Εεθπξίνπ ην 2011 

2
ν
 Γπκλάζην Παιιήλεο ην 2014 

2
ν
 Δληαίν Λχθεην Φιψξηλαο ην 2014 

 
5
Σν πξφγξακκα πινπνηήζεθε κε επηθεθαιήο ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Ηνξδαλίδε Γεσξγίνπ θαη κε 

ζπληνλίζηξηα ηελ εθπαηδεπηηθφ, δηθεγφξν θαη δηακεζνιαβήηξηα ηελ Διενλψξα Γ. Μπέζζα. Ζ 

νλνκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘’ Ναη, ππάξρεη επηπρία πνπ λα θφβεηαη ζηα ηξία’’ . Σν πξφγξακκα απηφ 

ζπλερίζηεθε θαη ηελ επφκελε ρξνληά ζην Γεκνηηθφ ρνιείν Αγίνπ Γεξκαλνχ  κε ηελ νλνκαζία  

<<Μ’αγαπψ δελ κνπ ζπκψλσ θαη ηε βία εμνληψλσ >>. Ζ δηαθνξά ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο κε ηα 

ππφινηπα  έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ θνηηήηξηεο εθπαηδεπκέλεο ζηε 

ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε κέζσ πηινηηθψλ δηδαζθαιηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηελ Διενλψξα Γ. 

Μπέζζα θαη εληζρχνληαλ απφ ηελ ζπλερή αλαηξνθφδνηεζε ηνπ Γεψξγηνπ Ηνξδαλίδε. χκθσλα κε ηνλ 

Lane- Garon  θαη Richardson, ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απφ θνηηήηξηεο νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ  ην 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή- κέληνξα έρνπλ δνθηκαζηεί ζην εμσηεξηθφ κε κεγάιε επηηπρία ( Lane- 

Garon&Richardson, 2003; Cassinerio&Lane –Garon, 2006) . 

 



αιιειεμάξηεζεο.Δπηζεκαίλεηαη φηη, έξεπλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξνγξακκάησλ (Bickmore, 2001 ) αλαδεηθλχνπλ ηελ ελίζρπζε ηερληθψλ θαηαλφεζεο 

ησλ καζεηψλ γηα ηε θχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα ηε 

ρξήζε κε βίαησλ πξαθηηθψλ επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ πιεηνςεθία  ησλ 

αμηνινγήζεσλ δείρλεη πσο είλαη επηηπρεκέλα θαη έγηλαλ απνδεθηά απφ ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (Cremin, 2007).  

Δθηφο απφ ηηο ΖΠΑ δεκηνπξγήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα ζηελ 

Απζηξαιία , ζηνλ Καλαδά θαη ζηελ Νέα Εειαλδία (Rigby, 2007: 291)  θαη ζηελ 

Δπξψπε . πγθεθξηκέλα ζηελ Ηζπαλία , ζην Βέιγην, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην , ζηε 

νπεδία, ζηελ Απζηξία θαη ζηε Γεξκαλία ( Αξηηλνπνχινπ ,2001)
7
.  

ΖCremin αλαθέξεηαη ζε πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε ζην  

HandsworthAssociationofSchools ηνπ Brimigham
8
. εκεηψλεηαη φηη, ε αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζεηηθή θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εκθαλή αθνχ κεηψζεθαλ νη 

                                                                                                                                                                      
6
Σα πην δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα ήηαλ ην <<TeachingStudentsToBePeacemakers>> , (Γηδάζθνληαο 

ηνπο καζεηέο ηνλ ηξφπν λα γίλνπλ εηξελνπνηνί) . Σν 1972 ην πξφγξακκα 

<<Children’sCreativeResponsetoConflict>>, (Γεκηνπξγηθή Αληίδξαζε Παηδηψλ ζηε χγθξνπζε), ην 

1974 <<ResolvingConflictCreatively>>, (Δπηιχνληαο Γεκηνπξγηθά ηε χγθξνπζε) , ην 1985 ην 

πξφγξακκα <<ConflictMangers>> (Γηαρεηξηζηέο πγθξνχζεσλ) θαη ην 1997-1999 εθαξκφζηεθε ζην 

Οράην ησλ ΖΠΑ <<ElementarySchoolInitiativeoftheCentreofConflict>> , (Πξσηνβνπιία γηα ην 

Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

7
Έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζεσξήζεθαλ επηηπρεκέλα ,ήηαλ ην 1999 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Stanville ζην   Brimingham. Δίθνζη πέληε καζεηέο εθπαηδεχηεθαλ ειηθίαο ελλέα 

έσο δέθα εηψλ θαη ην πξφγξακκα απηφ πεξηειάκβαλε έμη βήκαηα : ηελ έλαξμε ηεο ζπλάληεζεο, ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ δηακεζνιάβεζε , ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή , ηερληθέο 

αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο , αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

θαη ην  << Ώξα Γηα Κχθιν>> . Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ήηαλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θάζε ηάμεο. ην 

πξφγξακκα επίζεο ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. Με ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηψζεθαλ νη ζπγθξνχζεηο ,εληζρχζεθε ε ππεπζπλφηεηα θαη ε απηνεθηίκεζε θαη αλαπηχρζεθαλ 

γλσζηηθέο , επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Οη καζεηέο δήισζαλ πσο εθήξκνζαλ ηηο λέεο 

γλψζεηο θαη ε δσή ηνπο έγηλε θαιχηεξε ρσξίο λα αιινηψλνληαη ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Αξηηλνπνχινπ ,2010 ; Cremin ,2007) 

8
ην πξφγξακκα απηφ ζπκκεηείραλ 6 ζρνιεία Πξσηνβάζκζηαο εθπαίδεπζεο θαη έμη ζρνιεία 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαζνξίζηεθαλ δχν εκέξεο εθπαίδεπζεο  

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο- ζπληνληζηέο, δχν εκέξεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο επφπηεο ησλ γεπκάησλ θαη 

πέληε ηξηήκεξα εθπαηδεπηηθψλ καζεηψλ γηα ηνπο καζεηέο. 



εληάζεηο , ην ζρνιηθφ θιίκα βειηηψζεθε , ηα πνζνζηά ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 

απμήζεθαλ θαη εληζρχζεθε ε απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ .   

Σέινο, επξήκαηα απφ ην πξφγξακκα YouthLeadershipForPeace ζην 

Κηξγηζηάλ
9
ζχκθσλα κε ηνπο Θάλν θαη Γαιάθα ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηέηνηνπ 

είδνπο θάλεθε λα κεηψλνληαη ηα πεξηζηαηηθά βίαο, νη καζεηέο απέθηεζαλ ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο απηνξξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη αλαπηχρζεθαλ δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο (Thanos&Dalakas, 2014).   

Σα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο 

έδεημαλ φηη  είλαη απαξαίηεηα γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο 

επνηθνδνκεηηθέο ζηξαηεγηθέο (Turnukluetal, 2009)  . Ο Bickmore αλαθέξζεθε ζηε 

ζαθήλεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. 

Δπηζεκάλζεθε φηη  ε αθνζίσζε ζην πξφγξακκα θαη ε νξγάλσζή ηνπο ζε έλα πιαίζην 

έξεπλαο δξάζεο είλαη πξνυπφζεζε επηηπρίαο πξνγξακκάησλ δηακεζνιάβεζεο 

ζπλνκειίθσλ  (Powelletal., 1995). 

Ζ έξεπλα ησλ Thebergeθαη Karan (2004) δηαρψξηζαλ 6 παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο  ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο. Ο πξψηνο 

θαη βαζηθφο παξάγνληαο  είλαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε δηαδηθαζία θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δηαθαηέρνπλ. Γεχηεξνο παξάγνληαο ε κέζνδνο πνπ είλαη 

εμνηθεησκέλνη νη καζεηέο γηα λα αλαδεηνχλ ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Ζ ζηάζε 

ησλ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ ρψξν απνηειεί ηνλ ηξίην παξάγνληα , ην ζρνιηθφ θιίκα 

είλαη ν ηέηαξηνο παξάγνληαο . Ωο πέκπηνο παξάγνληαο είλαη ε δνκή θαη ε νξγάλσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο. Σέινο, έθηνο παξάγνληαο  είλαη ηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ αθνξά ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ αξρψλ ηεο δηακεζνιάβεζεο κε ηηο αξρέο ηεο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο.  
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εθπαηδεχηεθαλ λένη θαη ελήιηθεο ζηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε. Σν πξφγξακκα απηφ πινπνηήζεθε απφ 

ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 θαη ζην δηάζηεκα απηφ δηεμήρζεζαλ πάλσ απφ 60 

δηακεζνιαβήζεηο  θαη ζηεξίρζεθε ζηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαζψο νη καζεηέο 

πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά εζληθά , ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζκηθά ππφβαζξα. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έγηλε απφ ην Ηλζηηηνχην Δηξήλεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Σν πξφγξακκα απηφ 

απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εγρεηξηδίνπ πνπ νλνκάζηεθε 

ConflictResolutionandPeerMediationToolkit (IREX,2013) θαη αλαθέξνληαλ ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ δηακεζνιάβεζεο νκειίθσλ. 



Ο Cohenπξνζζέηεη έλαλ αθφκα παξάγνληα απηφ ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηεο 

θνπιηνχξαο  (Cohen, 2005)ελψ νη Lane&Richardson (2003) αλαθέξνληαη ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζρνιηθψλ δηακεζνιαβεηψλ φπσο : ε ειηθία ησλ καζεηψλ, ε 

εζληθφηεηα, ηα πνζνζηά αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ , ε γιψζζα θαη ην θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Πξνηείλεηαη επίζεο θαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία (Αξηηλνπνχινπ, 2010 ; Lane&Richardson, 2003) 

Κεφάλαιο 2 – υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ 
 

2.1 Εννοιολογικι Προςζγγιςθ τθσ υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ 
 

Αυτοί που κατζχουν τθν ςπάνια ικανότθτα να κυμώνουν με το ςωςτό 

άτομο , ςτο ςωςτό βακμό, τθ ςωςτι χρονικι ςτιγμι , για τθν ςωςτι αιτία 

και με τον ςωςτό τρόπο βρίςκονται ςε πλεονεκτικι κζςθ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ τθσ ηωισ τουσ 

                                      Αριςτοτζλθσ 

Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ αποτζλεςε, αποτελεί και κα αποτελεί κζμα 

ςυηιτθςθσ για πολλά χρόνια, ωσ προσ το αν ςυνιςτά μια ανεξάρτθτθ μορφι  

νοθμοςφνθσ ι αποτελεί ςυνδυαςμό από χαρακτθριςτικά  τθσ προςωπικότθτασ 

(Woodruffe, 2001). H ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ προζκυψε από τθν 

ανάγκθ εφρεςθσ μετριςιμων τάςεων και ικανοτιτων , οι οποίεσ ςε ςυνεργαςία με 

τον δείκτθ νοθμοςφνθσ (IQ) αποτελοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ τθσ 

επαγγελματικισ και προςωπικισ επιτυχίασ. Κάποιοι ιςχυρίηονται ότι οι δείκτεσ τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ (EQ) είναι πιο ςθμαντικοί από τουσ δείκτεσ 

νοθμοςφνθσ  (IQ). Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν ζννοια τθσ 

κοινωνικισ νοθμοςφνθσ που ειςιγαγε πρϊτοσ ο Thorndikeςτα 1920. Κα μποροφςε 

να γίνει αντιλθπτό πωσ τα επιμζρουσ είδθ νοθμοςφνθσ που ζχουν μελετθκεί είναι : 

θ αφθρθμζνθ νοθμοςφνθ, θ πρακτικι νοθμοςφνθ και θ κοινωνικι νοθμοςφνθ. Σε 

αυτζσ αναφζρονται τα πιο γνωςτά τεςτ νοθμοςφνθσ όπωσ το τεςτ του Wechslerγια 

παιδιά (WISC) και ενιλικεσ (WAIS). Με τθν κοινωνικι νοθμοςφνθ , οι επιςτιμονεσ 



ζχουν αςχολθκεί πολφ λιγότερο προφανϊσ εξαιτίασ τθσ δυςκολίασ ςτον 

προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ  και τθ μζτρθςι τθσ (Landy, 2006). 

Είναι αρκετοί οι ερευνθτζσ που κεωροφν ότι ζχει δοκεί πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν 

εν λόγω ζννοια, ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ χωρίσ να υπάρχουν τα 

απαραίτθτα ερευνθτικά πορίςματα με αποτζλεςμα να προκφψουν βεβιαςμζνα ι 

λανκαςμζνα ςυμπεράςματα. Θ ζννοια αυτι είναι μια πρόκλθςθ για ζρευνα και 

πρακτικι εφαρμογι. Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςυχνά αναφζρεται ωσ 

νοθμοςφνθ τθσ καρδιάσ (Jackson,1975). Ζχει αναγνωριςτεί θ ςθμαςία τθσ από 

πολλοφσ επιςτιμονεσ και αποδεικνφεται ο πολφτιμοσ ρόλοσ που μπορεί να 

διαδραματίςει ςτα ςτάδια τθσ ηωισ του κάκε ανκρϊπου.  

Οι Mayer και Salovey (2000) προςπάκθςαν να αναφερκοφν ςτθν ςυναιςκθματικι 

νοθμοςφνθ ορίηοντάσ τθν ωσ τθν ικανότθτα του ατόμου να αναγνωρίηει, να 

αξιολογεί και να διακρίνει τα ςυναιςκιματά του τα οποία αφοροφν τον ίδιο αλλά 

και να κατανοεί τα ςυναιςκιματα ϊςτε να προάγει τθν ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ. 

Το κεϊρθμά τουσ αποτελείται από τζςςερισ άξονεσ: τθν αντίλθψθ, τθν κατανόθςθ , 

τθν ανάλυςθ και τθν ρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων.  

Ο Goleman υποςτθρίηει ότι θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ είναι υπεφκυνθ για το 

80% τθσ επιτυχίασ ςτθν ηωι και για το 67% για τθν επαγγελματικι επιτυχία. Θ 

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ  δίνει τθν δυνατότθτα ςτθν προςαρμογι και ςτθν 

ευελιξία . Επίςθσ, προωκεί τθν καινοτόμο ςυμπεριφορά περιορίηοντασ ςτρεςογόνεσ 

καταςτάςεισ.  

Επιπλζον, αναφζρκθκαν οι Moss, Hunt, Omwakeκαι Ronning (1940) για τθν ζννοια 

κακϊσ τθν οριοκζτθςαν ωσ τθν ικανότθτα των ανδρϊν, των γυναικϊν , των αγοριϊν 

και των κοριτςιϊν να χειρίηονται με ςοφία ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. 

Συμπεραςματικά, θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ενιςχφει ςυμπεριφορικά 

χαρακτθριςτικά (Ronning,1940). Οι άνκρωποι με αναπτυγμζνθ τθν ςυναιςκθματικι 

νοθμοςφνθ είναι : περίεργοι να γνωρίςουν ανκρϊπουσ που δεν ξζρουν , είναι 

γεννθμζνοι θγζτεσ , γνωρίηουν τισ ικανότθτεσ αλλά και τισ αδυναμίεσ τουσ , ξζρουν 

και επιλζγουν πότε κα προςζξουν κάτι , όταν ςυγχφηονται ξζρουν ακριβϊσ το λόγο , 

τα πάνε καλά με τον περιςςότερο κόςμο  , τουσ ενδιαφζρει ιδιαίτερα να είναι καλοί 



και θκικοί , νοιάηονται και βοθκοφν τουσ άλλουσ , είναι καλοί ςτο να διαβάηουν 

εκφράςεισ του προςϊπου , είναι καλοί ςτο να κρίνουν χαρακτιρεσ , εμπιςτεφονται 

το ζνςτικτο τουσ , μποροφν και αυτενεργοφν ςυχνά και ξζρουν πότε να ποφνε «όχι». 

Αντίκετα ,οι άνκρωποι με χαμθλό δείκτθ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 

παρουςιάηουν δυςκολία ςτθν  προςαρμογι καινοφργιων ςυνκθκϊν, ζχουν χαμθλι 

αυτοεκτίμθςθ, ‘’κυμϊνουν’’ με τα λάκοσ άτομα, δεν  αναγνωρίηουν τα 

ςυναιςκιματά τουσ , δεν ζχουν το γνϊκι ςαυτόν, είναι επιρρεπισ ςτθν κοινωνικι 

απομόνωςθ και οδθγοφνται ςτο κάπνιςμα ι ςτο αλκοόλ. Ρλθμμυρίηονται από 

πλθκϊρα αρνθτικά ςυναιςκιματα όπωσ κυμό, εχκρότθτα, φόβο κακϊσ δεν 

επικυμοφν ςυνεργαςία και δεν είναι δραςτιριοι .Ερευνθτζσ του χαρακτθρίηουν και 

ωσ ‘’ κοινωνικά ράκυμουσ’’ ανκρϊπουσ. Ζχει αποδειχκεί ότι θ τεχνικι ΧΥΗ είναι μια 

χριςιμθ μζκοδοσ ζκφραςθσ δφςκολων- αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων, ‘’ Νιϊκω Χ, 

όταν κάνεισ Υ ςε κατάςταςθ Η. Ρροςδιορίηεται επακριβϊσ θ ςυναιςκθματικι 

κατάςταςθ δθμιουργϊντασ ςχζςεισ (win-win)για τουσ ίδιουσ αλλά και για τουσ γφρω 

τουσ απαλλαγμζνοι από κάκε είδουσ διςταγμό καλλιεργϊντασ τθν ενςυναίςκθςθ 

(Caruso,2000). Τζλοσ , οι GeorgeκαιJones επιςθμαίνουν τθν ςυμβολι τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτθν γριγορθ ικανότθτα για αλλαγι και προςαρμογι 

, ο Goleman (1998 , 2000)  τονίηει τθν ικανότθτα του ανκρϊπου μζςα από τθν 

ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ να δθμιουργεί κίνθτρα για τον εαυτό 

του και να χειρίηεται αποτελεςματικά τα ςυναιςκιματα των άλλων  ενϊ ο 

Lockeαμφιςβθτεί τθν ζννοια και τθν πρακτικότθτά τθσ. Είναι αξιοςθμείωτο ότι το 

κόςτοσ τθσ ςυναιςκθματικισ αγραμματοςφνθσ είναι τεράςτιο και ςτοιχίηει ςτα 

παιδιά οδθγϊντασ τα ςε προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ καταλιγοντασ ςτο ςχολικό 

εκφοβιςμό και ςτθν κοινωνικι απομόνωςθ. 

2.2  υναιςκθματικι και Γνωςτικι Νοθμοςφνθ (EQVsIQ) 
 

Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ (EQ) και θ γνωςτικι νοθμοςφνθ (IQ)είναι δφο ζννοιεσ 

που προκαλοφν ςφγχυςθ και ςυχνά ςυγχζονται λανκαςμζνα. Ρρόκειται για δφο 

παντελϊσ διαφορετικζσ ζννοιεσ  που ςυνδζονται και θ μία ςυμπλθρϊνει τθν άλλθ. 

Είναι ουςιαςτικά δφο διακριτζσ και ξεχωριςτζσ ικανότθτεσ του ανκρϊπου. Το IQ 

αναφζρεται ςτθν γνωςτικι νοθμοςφνθ που αναπτφςςεται κυρίωσ ςτα πρϊτα χρόνια 



τθσ ηωισ του ανκρϊπου ενϊ τοEQ παραπζμπει ςτθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 

δθλαδι  ςτθν ικανότθτα ενόσ ατόμου να αναγνωρίηει τα ςυναιςκιματά του και τα 

ςυναιςκιματα των άλλων ,να τα χειρίηεται αποτελεςματικά  και να δθμιουργεί 

κίνθτρα για τον εαυτό του (Goleman, 1998, 2000). ToIQαναπτφςςεται  μόνο μζχρι 

μια θλικία , είναι προκακοριςμζνθ από τθ γζννθςθ του ανκρϊπου , εξελίςςεται 

μζχρι ζνα ςθμείο όςο και αν δουλευτεί  και αφορά ζνα αρικμθτικό κομμάτι ενϊ το 

EQμπορεί να βελτιωκεί με διάφορα προγράμματα εκπαίδευςθσ και ςε οποιοδιποτε 

θλικία. Τζλοσ , το IQεπθρεάηει ελάχιςτα τισ ςχζςεισ με τουσ  άλλουσ ανκρϊπουσ ενϊ 

το EQπαίηει κακοριςτικό ρόλο ςτισ ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ. 

Επιπρόςκετα , το IQείναι απαραίτθτο για τθν υλοποίθςθ κάκε μορφισ εργαςίασ ςε 

αντίκεςθ με το EQτο οποίο είναι απαραίτθτο για τθ διαχείριςθ κάκε μορφισ 

ςχζςθσ. Το κόςτοσ του ςυναιςκθματικοφ ελλείμματοσ ςτοιχίηει ςε μεγάλο βακμό. 

Κάποιοι ςυςχετίηουν τθν ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ  με το φφλο. Οι άνδρεσ και οι 

γυναίκεσ φαινομενικά παρουςιάηουν το ίδιο επίπεδο ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 

αλλά υπερτεροφν ςε διαφορετικά χαρακτθριςτικά (Skinner, 1953) . Συγκεκριμζνα, ο 

ανδρικόσ πλθκυςμόσ ζχει περιςςότερθ αυτοπεποίκθςθ, αιςιοδοξία και 

διαχειρίηονται αγχωτικζσ καταςτάςεισ καλφτερα από τον γυναικείο πλθκυςμό. Από 

τθν άλλθ πλευρά , το γυναικείο φφλο αναγνωρίηει και αντιλαμβάνεται καλφτερα τα 

ςυναιςκιματά  και δείχνει ενςυναίςκθςθ ςε μεγαλφτερο βακμό(Wilson,1974) . Ζτςι 

, οι γυναίκεσ ζχουν μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα ςτθν ομαδικι εργαςία και 

διαχειρίηονται ορκά τισ ικανότθτεσ προβλζποντασ ηθτιματα που οι άνδρεσ δεν το 

διακζτουν. Είναι ςκόπιμο να δοκεί θ δζουςα προςοχι ςτθν ςυναιςκθματικι 

νοθμοςφνθ και πωσ αυτι ειςβάλει ςτθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων, 

ςυναιςκάνοντασ τθν ψυχοςφνκεςθ του ςυνομιλθτι μασ λαμβάνοντασ υπόψθ μασ τθ 

δικι του ςκοπιά κάνοντασ μια πράξθ καλισ κζλθςθσ βελτιϊνοντασ τισ 

διαπροςωπικζσ μασ ςχζςεισ ςε οικογενειακό, κοινωνικό και εργαςιακό επίπεδο 

(Krappman,1971). 

 Οι κοινωνιολόγοι υπογραμμίηουν τθν περιοχι τθσ καρδιάσ πάνω ςτο μυαλό ςε 

τζτοιεσ κρίςιμεσ ςτιγμζσ όταν εικάηουν περί του γιατί  θ εξζλιξθ ζδωςε ςτο 

ςυναίςκθμα ζναν τόςο κεντρικό ρόλο ςτθν ανκρϊπινθ ψυχι(Parsons,1951 ). Τα 

ςυναιςκιματά μασ, ιςχυρίηονται ότι μασ οδθγοφν να αντιμετωπίηουμε δφςκολεσ 



καταςτάςεισ και υποχρεϊςεισ που είναι πολφ ςθμαντικζσ για να τισ αφιςουμε 

μονάχα ςτο ζλεοσ του λογικοφ (Berger,1972). Ερχόμαςτε αντιμζτωποι με κινδφνουσ 

, βιϊνουμε τθν απϊλεια αγαπθμζνων προςϊπων, εμμζνουμε ςε ζνα ςτόχο 

παρ’όλεσ τισ απογοθτεφςεισ, αγωνιοφμε για τισ ςχζςεισ μασ με τουσ ςυντρόφουσ 

μασ, επιδιϊκουμε τθ δθμιουργία οικογζνειασ(Goffman,1976:12). Κάκε ςυναίςκθμα 

προςφζρει μια ξεχωριςτι ετοιμότθτα για δράςθ. Το κακζνα μασ οδθγεί ςε μια 

κατεφκυνςθ όπου ζχει προθγθκεί μια καλι διεργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυχνϊν προκλιςεων τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ (Pitt-Rivers,1965:23). Kακϊσ αυτζσ οι 

καταςτάςεισ επαναλαμβάνονταν αιωνίωσ και αενάωσ ςτθν ιςτορία τθσ εξζλιξισ μασ 

, θ αξία του ςυναιςκθματικοφ μασ πλοφτου ωσ ςτοιχείου επιβίωςθσ εντυπϊκθκε 

ςτο νευρικό μασ ςφςτθμα , μετατρζποντασ τα ςυναιςκιματά μασ ςε ζμφυτεσ , 

αυκφπαρκτεσ τάςεισ τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ(Cooley,1976:184). Μια άποψθ τθσ 

ανκρϊπινθσ φφςθσ που αγνοεί τθ δυνάμθ των ςυναιςκθμάτων είναι απογοθτευτικά 

κοντόφκαλμθ. Θ ίδια θ ονομαςία HomoSapiens, το ςκεπτόμενο είδοσ , είναι 

παραπλανθτικι υπό το φωσ τθσ νζασ εκτίμθςθσ και κεϊρθςθσ τθσ κζςθσ που 

κατζχουν τα ςυναιςκιματα ςτθ ηωι μασ (Mead,1962).  Πταν πρόκειται να δϊςουμε 

ςτισ αποφάςεισ και ςτισ πράξεισ μασ τθν οριςτικι τουσ μορφι , το τι νιϊκουμε 

μετράει ακριβϊσ το ίδιο και ςυχνά περιςςότερο από το τι ςκεφτόμαςτε 

(Lautmann,1969: 54).  Τα ςυναιςκιματα λειτουργοφν ωσ ςοφοί  κακοδθγθτζσ  για 

ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ , τα νζα δεδομζνα που 

παρουςιάηει ο πολιτιςμόσ ξεπρόβαλαν με τζτοια ταχφτθτα που ο αργόσ ρυκμόσ τθσ 

εξζλιξθσ δεν μπορεί πια να προφκάςει (Ulich,1976). Οι πρϊτοι θκικοί κανόνεσ και 

εντολζσ (Ο Κϊδικασ Χαμουραμπί, Οι 10 Εντολζσ , τα Διατάγματα του Αυτοκράτορα 

Αςόκα ) μποροφν να ερμθνευτοφν ωσ απόπειρεσ να χαλιναγωγθκεί , να 

κακυποταχτεί και να εξθμερωκεί θ ςυναιςκθματικι ηωι. Κακϊσ περιζγραψε ο 

Φρόιντ ςτο ζργο του με τίτλο  ‘’Ο πολιτιςμόσ Ρθγι Δυςτυχίασ ’’, θ κοινωνία 

υποχρεϊκθκε να επιβάλει από τα ζξω κανόνεσ με ςτόχο να κακυποτάξει τθν 

πλθμμυρίδα τθσ ςυναιςκθματικισ περίςςειασ που ξεχείλιηε τόςο αβίαςτα από τθν 

ανκρϊπινθ φφςθ.  Θ λογικι και το ςυναίςκθμα είναι άρρθτα ςυνδεδεμζνεσ ζννοιεσ 

και θ ευφυΐα δεν μπορεί να οδθγιςει ςε  τίποτα όταν τα ςυναιςκιματα ζχουν 

κλονιςτεί.  Ο ςυγκινθςιακόσ διχαςμόσ  προςεγγίηει τθ λαϊκι διάκριςθ μεταξφ 

καρδιάσ και μυαλοφ. Το να γνωρίηεισ ότι κάτι είναι ςωςτό << ςτθν καρδιά ςου >> 



είναι ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ πεποίκθςθσ από το να το ςκζφτεςαι με το λογικό 

μυαλό ςου. Υπάρχει μια ςτακερι αναλογία όςον αφορά τον ζλεγχο του 

ςυναιςκιματοσ και τθσ λογικισ ςτο μυαλό(Robinsohn,1967). Πςο πιο ζντονο είναι 

το ςυναίςκθμα τόςο πιο πολφ κυριαρχεί ο ςυγκινθςιακόσ νουσ και τόςο πιο 

αδρανισ κακίςταται ο λογικόσ . Αυτι είναι μια ρφκμιςθ που μοιάηει να προκφπτει 

από το προαιϊνιο πλεονζκτθμα τθσ εξζλιξθσ των ειδϊν: το να κακοδθγοφν δθλαδι 

τα ςυναιςκιματα και θ διαίςκθςθ μασ τισ αυκόρμθτεσ αντιδράςεισ μασ όταν 

αντιμετωπίηουμε καταςτάςεισ  λόγου χάρθ όταν θ ηωι μασ βρίςκεται ςε 

κίνδυνο(Tillmann, 1980). Αυτά τα δφο μυαλά , το ςυγκινθςιακό και το λογικό , 

λειτουργοφν ωσ επί το πλείςτον ςε αγαςτι ςυνεργαςία , ταιριάηοντασ τουσ τόςο 

διαφορετικοφσ τρόπουσ γνϊςθσ που κατζχουν για να κακοδθγοφν τα βιματά μασ 

ςτον κόςμο(Rhee,2000). Το ςυναίςκθμα τροφοδοτεί και διαπλάκει τισ λειτουργίεσ  

του λογικοφ νου  και ο λογικόσ νουσ τελειοποιεί και μερικζσ φορζσ αςκεί  βζτο ςτθν 

επιρροι των ςυναιςκθμάτων. Ο ςυγκινθςιακόσ και ο λογικόσ νουσ αποτελοφν 

αποτελοφν εν μζρει ανεξάρτθτεσ λειτουργίεσ , θ κακεμιά αντανακλά τθ λειτουργία 

του ξεχωριςτοφ αλλά αλλθλοςυνδεόμενου κυκλϊματοσ του εγκεφάλου 

(Parker,2000). Σε πολλζσ ι και τισ περιςςότερεσ φορζσ αυτά τα μυαλά είναι 

εξαιρετικά ςυντονιςμζνα. Τα ςυναιςκιματα είναι ουςιϊδθ για τθ ςκζψθ και θ 

ςκζψθ για τα ςυναιςκιματα. Πταν όμωσ εμφανίηονται τα πάκθ , θ ιςορροπία 

διαςαλεφεται και ο ςυγκινθςιακόσ νουσ παίρνει  το πάνω χζρι , κακυποτάςςοντασ 

το λογικό (Roberts,1998). Ο Ζραςμοσ , ο γνωςτόσ ουμανιςτισ του δζκατου ζκτου 

αιϊνα , ζγραψε με ςατιρικι διάκεςθ για αυτι τθν προαιϊνια ζνταςθ ανάμεςα ςτθ 

λογικι και το ςυναίςκθμα:  <<Ο Δίασ ςτοίβαξε πολφ περιςςότερο πάκοσ παρά 

λογικι , μπορείτε να υπολογίςετε μια αναλογία είκοςι τζςςερα προσ ζνα. Ζςτθςε 

δφο οργιςμζνουσ τυράννουσ απζναντι ςτθ μοναχικι δφναμθ τθσ λογικισ: το Κυμό 

και τον Ρόκο . Ρόςο μπορεί θ Λογικι να υπεριςχφει αντιμζτωπθ με τισ 

ςυνδυαςμζνεσ δυνάμεισ αυτϊν των δφο , φαίνεται ξεκάκαρα ςτθν κακθμερινι ηωι 

των ανκρϊπων. Θ λογικι κάνει το μόνο που μπορεί , ξελαρρυγγίηεται 

επαναλαμβάνοντασ κανόνεσ αρετισ , ενϊ οι άλλοι δφο τθσ λζνε να πάει να πνιγεί 

και γίνονται ολοζνα και πιο κορυβϊδεισ και προςβλθτικοί , τόςο που πια ο Αφζντθσ 

του εξαντλείται , παραδίδει τα όπλα και υποτάςςεται.>> (Caruso,1999)  



2.3  Μοντζλα υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ 
Αρκετοί ιταν αυτοί που επιχείρθςαν να ορίςουν τθν Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ 

όπωσ οιSaloveyκαιMayer (1990), ο DanielGoleman(1995) και ο Bar-on (2002) κ.α. 

 Μοντζλο  Salovey&Mayer 

 

Οι  Salovey και Mayer (1990) όριςαν τθν ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ωσ<< τθν 

ικανότθτα ενόσ ατόμου να αντιλαμβάνεται τόςο τα ςυναιςκιματά του όςο και τα 

ςυναιςκιματα των άλλων , να τα διαχωρίηει και να τα χρθςιμοποιεί ωσ πθγι 

ενζργειασ, πλθροφορίασ και επιρροισ τόςο του εαυτοφ του όςο και των άλλων 

ανκρϊπων γφρω του.>> Ιταν οι πρϊτοι που ειςιγαγαν επίςθμα τον όρο τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ πιςτεφοντασ ότι μπορεί να βελτιϊςει τισ 

διαπροςωπικζσ και τισ επαγγελματικζσ ςχζςεισ. Διζκριναν τρεισ γνωςτικζσ 

διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν ζννοια τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ: τθν 

εμπάκεια , τθν αυτεπίγνωςθ και τθν αυτορρφκμιςθ.  Συγκεκριμζνα, θ  λζξθ 

εμπάκεια παραπζμπει ςτθν ευαιςκθςία του ατόμου απζναντι ςτθν ψυχοςφνκεςθ 

των ανκρϊπων γφρω του. Θ ζννοια τθσ αυτεπίγνωςθσ αναφζρεται ςτθν ικανότθτα 

του ατόμου να αναγνωρίηει τθν εςωτερικι του κατάςταςθ και να ελζγχει τισ μθ 

λεκτικζσ ςυμπεριφορζσ του ίδιου αλλά και των γφρω του. Θ αυτορρφκμιςθ 

παραπζμπει ςτθν ικανότθτα του ανκρϊπου να διαχειρίηεται τθν εςωτερικι του 

κατάςταςθ , να ρυκμίςει το άτομο τθν ςυμπεριφορά του προάγοντασ τθ 

δθμιουργικότθτα, τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ και να διατθρεί τα κίνθτρά του. Οι ίδιοι 

ερευνθτζσ όριςαν τθν ικανότθτα  του ατόμου να αντιλαμβάνεται τθν 

πραγματικότθτα ζτςι ϊςτε να αναγνωρίηει και να ρυκμίηει τισ ςυναιςκθματικζσ του 

αντιδράςεισ.  

 

 Μοντζλο DanielGoleman 

 

Ο DanielGoleman (1998, 2000) όριςε τθν ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ωσ << τθν 

ικανότθτα ενόσ ατόμου να αναγνωρίηει τα ςυναιςκιματά του και τα ςυναιςκιματα 

των άλλων , να τα χειρίηεται αποτελεςματικά και να δθμιουργεί κίνθτρα για τον 

εαυτό του .>> Με τον οριςμό αυτό θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ βρικε ζνα 



αναπτυξιακό μοντζλο. Ο DanielGoleman εμβακφνοντασ ςτθν ζννοια αυτι κατά τθ 

διάρκεια τθσ επιςτθμονικισ του πορείασ κατάφερε να αναπτφξει τουσ  τομείσ που 

μποροφν να αναπτυχκοφν ςτθν Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ. Οι τομείσ αυτοί  

περιλαμβάνουν δεκαοχτϊ δεξιότθτεσ (Goleman, 2002). Ριο αναλυτικά, το μοντζλο 

του Goleman αναφζρεται ςτθν γνϊςθ των ςυναιςκθμάτων, ςτθ διαχείριςθ , ςτθν 

κινθτοποίθςθ ,ςτθν αναγνϊριςθ και ςτθν διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων. Οι 

ςχετικζσ δεξιότθτεσ που αναπτφςςονται είναι θ αυτεπίγνωςθ, θ αυτοπεποίκθςθ,   θ 

αυτοδιαχείριςθ, ο αυτοζλγχοσ, θ αυτοπαρακίνθςθ , θ ενςυναίςκθςθ και οι 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ.  Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ  ,λοιπόν , μασ βοθκάει ςτθν 

ανάπτυξθ δεξιοτιτων για  τισ  προςωπικζσ και για τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ. 

Με τθν ζννοια αυτεπίγνωςθ ο Golemanεννοεί τθν κατανόθςθ που διακζτει ζνα 

άτομο ςχετικά με τα ςυναιςκιματά του για τισ δεξιότθτεσ που διακζτει , τισ 

δυνατότθτεσ, τισ αξίεσ και τα κίνθτρά του. Ο άνκρωποσ με αυτεπίγνωςθ είναι 

ρεαλιςτισ  , ξζρει που κατευκφνεται και τον λόγο που το κάνει αυτό. Υπάρχει 

αυτοςτοχαςμόσ και περιςυλλογι. Το άτομο γνωρίηει τισ προςωπικζσ του αδυναμίεσ 

και τα  δυνατά του ςτοιχεία, υπάρχει ακριβισ αυτοαξιολόγθςθ οδθγϊντασ ςτθν 

αυτοπεποίκθςθ. Διότι το εκάςτοτε άτομο κα ζχει ςτακερι αντίλθψθ για τθν αξία 

και τισ δυνατότθτζσ του. Με τον όρο αυτοδιαχείριςθ ο DanielGoleman 

(1998)10επικυμεί τθν ανάπτυξθ των παρακάτω δεξιοτιτων – χαρακτθριςτικϊν : 

αυτοζλγχοσ, διαφάνεια, προςαρμοςτικότθτα, επίτευξθ, πρωτοβουλία και 

αιςιοδοξία. Το προφίλ του ανκρϊπου με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά είναι ότι κα 

ζχει τθν ικανότθτα του αυτοελζγχου.  

Αν κάποιοσ δεν γνωρίηει τθν ςυναιςκθματικι του ψυχοςφνκεςθ ,δεν μπορεί να 

ςυγκρατθκεί, να διατθρθκεί είτε θ ψυχραιμία είτε ο ενκουςιαςμόσ του 

καταςτζλλοντασ αρνθτικά ι αμφίςθμα  ςυναιςκιματα. Θ θκικι ακεραιότθτα 

ςυνδυαςτικά με τθν προςαρμοςτικότθτα   αναφζρονται ςτθν  θκικι ακεραιότθτα 

και ςτθν ικανότθτα  του ανκρϊπου να προςαρμοςτεί ςε ςυνκικεσ ξεπερνϊντασ 

εμπόδια. Δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα αφενόσ ςτθν ετοιμότθτα για δράςθ 

(πρωτοβουλία) του ατόμου και ςτο πόςο γριγορα κα αξιοποιιςει τισ εκάςτοτε 
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Goleman, D. (1998). Θ ςυναιςκθµατικινοθµοςφνθ: Γιατί το «ΕQ» είναι πιο ςθµαντικό από το «IQ»? 
Ακινα: Ελλθνικά Γράµµατα.   



ευκαιρίεσ που του δίνονται αφετζρου ςτθν  επίτευξθ του ςτόχου . Θ επίτευξθ 

ςυνδζεται τόςο με το εςωτερικό κίνθτρο του κακενόσ όςο και με τθν ικανότθτα να 

βλζπει τθ κετικι ςκοπιά των πραγμάτων (αιςιοδοξία).   

Ο  D. Golemanφϊτιςε και τισ κοινωνικζσ ικανότθτεσ που προςφζρει θ 

Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ ςε κοινωνικό επίπεδο προωκϊντασ τισ δεξιότθτεσ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ, τθσ οργανωτικισ επίγνωςθσ και τθσ εξυπθρζτθςθσ. Με τον τρόπο 

αυτό κεωρεί ότι ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ που εμπλζκονται διάφοροι παράγοντεσ θ 

ικανότθτα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τα ςυναιςκιματα των άλλων και να 

δείχνει ζμπρακτα –ενεργά το ενδιαφζρον του είναι βοθκθτικι (ενςυναίςκθςθ) είτε 

ςτθν οργάνωςθ είτε ςτθν εξυπθρζτθςθ ανκρϊπων αλλά και αναγκϊν. Κατάφερε 

μάλιςτα να εξελίξει και να αναλφςει τισ δεξιότθτεσ για τθν βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ 

των ςχζςεων. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ ςτοχεφουν ςτθν κινθτοποίθςθ, ςτθν κακοδιγθςθ 

των άλλων προσ ζνα όραμα (ζμπνευςθ), ςτθν δυνατότθτα του ατόμου να εφαρμόηει 

ευρφ φάςμα τρόπων πεικοφσ (επιρροι )αναδεικνφοντασ τα δυνατά ςτοιχεία των 

άλλων προωκϊντασ  τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν (καταλφτθσ αλλαγϊν) και τθν 

επικυμία οικοδόμθςθσ ιςχυρϊν δεςμϊν μζςα από ςυνεργαςία και ομαδικι δουλειά 

(οικοδόμθςθ δεςμϊν και διαχείριςθ ςυγκροφςεων).  

 

 Μοντζλο Bar-on&Parker(2002) 

 

Οι Bar-on&Parker (2002) μελζτθςαν τθν ζννοια τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ. 

Κατζλθξαν λοιπόν ςτο εξισ οριςμό : << θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ είναι μια 

πολυπαραγοντικι ςειρά από αλλθλοςχετιηόμενεσ ςυναιςκθματικζσ, προςωπικζσ και 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ που επθρεάηουν τθν ςυνολικι ικανότθτα του ατόμου να 

ανταποκρίνεται ενεργθτικά και αποτελεςματικά ςτισ απαιτιςεισ και ςτισ πιζςεισ >>. 

Οι δεξιότθτεσ αυτζσ είναι επθρεαςμζνεσ από το μοντζλο του Goleman. OBar-on 

επιςθμαίνει τθ ενςυναίςκθςθ και τθν αυτοπεποίκθςθ ωσ ζνα από τα βαςικότερα 

εφόδια του ςυναιςκθματικά νοιμονα ανκρϊπου. Επίςθσ, δεξιότθτεσ που 

περιλαμβάνονται είναι :θ δυνατότθτα αποτελεςματικισ διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ , θ 

προςαρμοςτικότθτα , ο ζλεγχοσ των ςυναιςκθμάτων , θ δυνατότθτα δθμιουργίασ 

ςτενϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων. Ο οριςμόσ αυτόσ παραπζμπει ςτον οριςμό του E. 



L. Thorndikeo οποίοσ μίλθςε για τθν κοινωνικι νοθμοςφνθ και τθ διζκρινε από τθν 

ακαδθμαϊκι νοθμοςφνθ ορίηοντάσ τθν ωσ τθν ικανότθτα του ανκρϊπου να 

αντιλαμβάνεται τθν εςωτερικι του κατάςταςθ, τα κίνθτρα και τθν ςυμπεριφορά του 

κακϊσ και αυτά των άλλων και να δρα με βάςθ τα δεδομζνα αυτά. Επθρεαςμζνοι 

από τθν παραπάνω κεωρία οι εκπαιδευτικοί του Σαν Φραςίςκο που εργάηονταν ςτο 

Εκπαιδευτικό Κζντρο Νουζβα δθμιοφργθςαν το μάκθμα Επιςτιμθ του εαυτοφ μασ, 

προςφζροντασ αυτό που κα μποροφςε να είναι μια υποδειγματικι εκπαίδευςθ ςτθ 

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Το κζμα του μακιματοσ αυτοφ είναι τα ςυναιςκιματα 

– τα ατομικά και αυτά που αναβλφηουν από τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ . Το ηιτθμα από 

τθν ίδια του τθ φφςθ , απαιτεί τόςο οι δάςκαλοι όςο και οι μακθτζσ να εςτιάςουν 

τθν προςοχι τουσ ςτθ ςυναιςκθματικι δομι τθσ ηωισ ενόσ παιδιοφ , θ οποία χωρίσ 

καμιά αμφιβολία αγνοείται απόλυτα  ςε κάκε ςχολείο.  Σφμφωνα με τισ βαςικζσ 

αρχζσ τθσ διδαςκαλίασ , το κεντρικό ηιτθμα τθσ θμζρασ είναι θ ςυηιτθςθ των 

εντάςεων και των τραυμάτων ςτθ ηωι των παιδιϊν. Οι δάςκαλοι μιλοφν για 

πραγματικά κζματα : τθ κλίψθ τθσ απομόνωςθσ , τθ ηιλια, τισ διαφωνίεσ  που κα 

μποροφςαν να κλιμακωκοφν ςε κανονικό πόλεμο ςτο προάυλιο του ςχολείου. Ππωσ 

το κζτει θ Κάρεν Στόουν ΜακΚάουν,  θ οποία αναπτφςςει το Ρρόγραμμα τθσ 

Επιςτιμθσ του Εαυτοφ μασ και διευκφνει τθν Νουζβα : <<Θ μάκθςθ δεν λαμβάνει 

χϊρα ανεξάρτθτα από τα ςυναιςκιματα του παιδιοφ. Θ ςυναιςκθματικι αγωγι 

είναι εξίςου ςθμαντικι για τθν εκμάκθςθ ενόσ κανόνα ςτα μακθματικά ι τθν 

ανάγνωςθ >> . Το παραπάνω μάκθμα είναι προάγγελοσ μιασ ιδζασ που διαδίδεται 

ςτα ςχολεία από τθ μια άκρθ ςτθν άλλθ. Αυτοφ του είδουσ τα μακιματα ζχουν 

διάφορα ονόματα όπωσ  : κοινωνικι ανάπτυξθ, δεξιότθτεσ ηωισ , κοινωνικι και 

ςυναιςκθματικι μάκθςθ, προςωπικι νοθμοςφνθ11. Ριο άμεςα, πολλά από αυτά τα 

μακιματα και θ ορμι τθσ εξάπλωςισ τουσ προζρχονται από μια ςυνεχιηόμενθ ςειρά 

προγραμμάτων πρόλθψθσ με επίκεντρο τα ςχολεία που το κακζνα τουσ ζχει ωσ 

ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ ειδικοφ προβλιματοσ : κάπνιςμα , ναρκωτικά , 

εγκυμοςφνθ, εγκατάλειψθ του ςχολείου και τα τελευταία χρόνια περιςτατικά βίασ. 
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Με τον όρο αυτό παραπζμπουν ςτθν ιδζα πολλαπλισ νοθμοςφνθσ του ΧάουαρντΓκάρντνερ. 



2.4  φγχρονθ Θεϊρθςθ Μοντζλων Ν 
 

Ρρόςφατεσ ζρευνεσ που διεξιγαγαν ο Λζςτερ Λουμπόρςκι και οι ςυνάδελφοί του 

ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ρενςυλβάνια διαπίςτωςαν ότι οι άνκρωποι διακζτουν δφο 

μυαλά : ζνα που ςκζφτεται και ζνα που αιςκάνεται. Αυτοί οι δφο κεμελιακά 

διαφορετικοί τρόποι γνϊςθσ αλλθλεπιδροφν ςτθ δόμθςθ τθσ διανοθτικισ μασ ηωισ. 

Ο ζνασ ,ο λογικόσ νουσ είναι ο τρόποσ κατανόθςθσ του οποίου ζχουμε επίγνωςθ: 

πιο ενςυνείδθτοσ , πιο ςτοχαςτικόσ , πιο ικανόσ να ηυγίηει και να ςυλλογίηεται. Αλλά 

δίπλα ςε αυτόν υπάρχει και ζνα άλλο ςφςτθμα γνϊςθσ, παρορμθτικό και πανίςχυρο 

, αν και μερικζσ φορζσ παράλογο : ο ςυγκινθςιακόσ νουσ . Με τα παραπάνω 

αποδζχτθκαν τον όρο τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και τον κακοριςτικό ρόλο 

ςτθν πορεία του ανκρϊπου.  Οι Petrides και  Furnhman κατθγοριοποίθςαν τθν 

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςε δφο διαφορετικζσ ζννοιεσ : τθ ςυναιςκθματικι 

νοθμοςφνθ που ςχετίηεται με τα χαρακτθριςτικά που φζρει θ προςωπικότθτα  

(Traitemotionalintelligence) και τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ που αναφζρεται 

ςτισ ικανότθτεσ  (abilityemotionalintelligence). Θ TraitEmotionalIntelligence 

μετριζται με ερωτθματολόγια αυτοαναφοράσ12 ενϊ θ AbilityEmotionalIntelligence 

μετριζται με ερωτθματολόγια που εμπεριζχουν ςωςτζσ και λανκαςμζνεσ 

απαντιςεισ. Οι Davies ,Stankov  και Roberts όριςαν τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 

ωσ μια ομάδα ικανοτιτων που αναπτφςςει τισ εξισ ικανότθτεσ:  

 εκτίμθςθ και ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων 

 εκτίμθςθ και αναγνϊριςθ των ςυναιςκθμάτων 

 αυτορρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων 

 κατανόθςθ ςυναιςκθμάτων για βελτίωςθ απόδοςθσ και προςωπικισ 

επιτυχίασ. 

 

Είναι γεγονόσ ότι θ Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθσ ζχει απαςχολιςει το ενδιαφζρον  

του επιςτθμονικοφ  κόςμου. Γιατί κάποιοσ να χρειάηεται να καταφφγει ςτθν 

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ όταν προχπάρχουν μοντζλα προςωπικότθτασ που 

μπορεί να καταφφγει κάποιοσ. Θ κριτικι που αςκείται είναι ςτο ότι θ ζννοια τθσ 

                                                           
12

Γίνεται αναφορά για τα ερωτθματολόγια αυτοαναφοράσ όπωσ του Bar- OnEQ-I 



ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ δεν αποτελεί καινοφργια ζννοια οφτε αυκφπαρκτθ 

(Davies, 1998). Είναι ζνα παλιό φαινόμενο ιςχυρίηονται οι Stankov&Roberts (1997)  

που απλά απζκτθςε νζο όνομα και προςζλκυςε το ενδιαφζρον πολλϊν.  Οι 

επικριτζσ τθσ κεωροφν ότι ταυτίηεται με τθν γνωςτικι νοθμοςφνθ και με τισ 

διάφορεσ διαςτάςεισ τθσ προςωπικότθτασ.  

 

2.5  Η υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ 
 

Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ δεν είναι κλθρονομικόσ παράγοντασ ι ταλζντο αλλά 

επίκτθτθ ικανότθτα που διδάςκεται και μπορεί να αναπτυχκεί. Θ διδαςκαλία τθσ ΣΝ πρζπει 

να είναι ςφμφωνθ με τθν θλικία και να καλλιεργείται κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ ηωισ. 

Το ςχολείο πρζπει να φροντίηει για τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ αυτισ . Ζρευνεσ ζχουν 

αποδείξει ότι οι δεξιότθτεσ του ςυναιςκιματοσ μπορεί να διδαχκεί από τθ γζννθςθ μζχρι τα 

τζλθ τθσ εφθβείασ. Είναι μια διαδικαςία που χρειάηεται τουσ γονείσ και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςυνεργάτεσ ςε αυτι τθ προςπάκεια. Υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί που 

επικυμοφν τθν απαλλαγι τουσ από το κακικον αυτό. Ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ κάνει 

επιτακτικι τθν ανάγκθ ο εκπαιδευτικόσ να λάβει ενεργό ρόλο διότι οι γονείσ δεν μποροφν 

να οδθγιςουν τα παιδιά τουσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ . Οι γονείσ 

δεν ζχουν διδαχκεί τον τρόπο που μποροφν να διδάξουν ςτα παιδιά τουσ. Κάποιοι άλλοι 

κεωροφν ότι οι γονείσ πρζπει να βαδίηουν με το ζνςτικτό τουσ και οι εκπαιδευτικοί με τισ 

γνϊςεισ τουσ. Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ ζχουν κζςει βαςικά ερωτιματα:  

 Οι δάςκαλοι μιπωσ διςτάηουν ι νιϊκουν αμιχανα ςτο ενδεχόμενο να διδάξουν 

τζτοια κζματα ; 

 Οι εκπαιδευτικοί μιπωσ χρειάηονται ςχετικι κατάρτιςθ που να τουσ προετοιμάηει 

για ζνα τζτοιο ζργο; 

 Οι μακθτζσ μιπωσ αιςκανκοφν μια βίαιθ ειςβολι τθσ προςωπικισ τουσ ηωισ; 

 Είναι ϊριμο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα να δεχκεί μια τζτοια αλλαγι; 

 Οι εκπαιδευτικοί μιπωσ προβάλλουν τθ μεγαλφτερθ αντίςταςθ ; 

 Ροιοσ ο βαςικόσ ρόλοσ των ςυναιςκθμάτων ςτθ ςχολικι ηωι; 

 Υπάρχει αλλθλεπίδραςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ 

νοθμοςφνθσ των μακθτϊν;  



2.6 Κλίμακεσ Μζτρθςθσ τθσ Ν και ζρευνα ςτθν Ελλάδα 
 

Ραρόλο τισ αντιρριςεισ και τα ερωτιματα, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ο ρόλοσ των 

ςχολείων πρζπει να προςαρμόηονται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν.  Το ςχολείο 

είναι ζνασ χϊροσ που καλλιεργεί το ςεβαςμό , τθν αγάπθ και  τθν ουςιαςτικι επικοινωνία . 

Το ςχολείο ζχει και ζναν κοινωνικό ρόλο που πρζπει να φροντίηει και να ενιςχφει ςυνεχϊσ. 

Συνεπϊσ , αποτελεί μια κοινότθτα που οφείλει να κωρακίςει και να προςτατεφςει τισ 

ςχζςεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Για να επιτευχκεί κάτι τζτοιο κα ιταν βοθκθτικό το να 

μποροφμε να μετριςουμε τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. Θ ελλθνικι κλίμακα 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ (ΕΚΣΥΝ) ςχεδιάςτθκε από τον Λωάννθ Τςαοφςθ (Tsaousis, 

2008) για να προςφζρει μια ζγκυρθ και αξιόπιςτθ μζτρθςθ τθσ αντιλθπτισ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ που να είναι προςαρμοςμζνθ ςτα εκνικά και πολιτιςτικά 

χαρακτθριςτικά του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ. Βαςίςτθκε ςτο κεωρθτικό μοντζλο των Mayer 

και ςυνεργατϊν , μετρά τθν αντιλθπτι Σ.Ν ωσ χαρακτθριςτικό γνϊριςμα. Θ ΕΚΣΥΝ 

αποτελείται από 52 ερωτιςεισ χωριςμζνεσ ςε 4 υποκλίμακεσ: ζκφραςθ και αναγνϊριςθ 

ςυναιςκθμάτων, ζλεγχοσ ςυναιςκθμάτων , χριςθ ςυναιςκθμάτων για τθν διευκόλυνςθ τθσ 

ςκζψθσ και ενδιαφζρον για τουσ άλλουσ – ενςυναίςκθςθ. Θ ΕΚΣΥΝ ζχει εγκυρότθτα 

ςφγκλιςθσ ςε ςχζςθ με άλλα εργαλεία μζτρθςθσ όπωσ το TraitMetamoodScale 

(Saloveyetal,1998). Θ μελλοντικι ζρευνα πρόκειται να ελζγξει εμπειρικά το νζο αυτό 

ψυχομετρικό εργαλείο και να δϊςει ςτοιχεία για τθν βελτίωςι του. Επίςθσ , ζνα άλλο 

ελλθνικό εργαλείο που δθμιουργικθκε από τουσ Μιχάλθ Γαλανάκθ και Αναςταςία Σταλίκα 

(2005) με ςτόχο τθν αξιόλογθςθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ είναι το  GalaEmoTest . 

To   τεςτ αυτό ςτθρίηεται ςτο κεωρθτικό μοντζλο του Goleman και οι υποκλίμακεσ είναι οι 

εξισ: 

 Αυτεπίγνωςθ- αυτογνωςία 

 Αυτοζλεγχοσ 

 Κίνθτρα ςυμπεριφοράσ 

 Ενςυναίςκθςθ 

 Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ 

Το εργαλείο αυτό είναι ςτθν τελικι φάςθ ανάπτυξισ του και είναι διακζςιμο ςτον 

διαδικτυακό τόπο:  http://www.testbiz.gr/. Κα ιταν παράλειψθ να μθν γίνει αναφορά ςτθν 

κλίμακα τθσ ΣΝ των Wong&Law (2002), Wong&LawEmotionalIntelligenceScale (WLEIS), 

εξετάηει τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ωσ γνϊριςμα. Μετρά τθν εκτίμθςθ των 

ςυναιςκθμάτων του εαυτοφ μου , τθν εκτίμθςθ των ςυναιςκθμάτων των άλλων, χριςθ 

http://www.testbiz.gr/


ςυναιςκθμάτων, ρφκμιςθ των ςυναιςκθμάτων. Ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε διάφορα 

εργαςιακά περιβάλλοντα. Τζλοσ, οι Petrides και Furnham ζχουν μελετιςει ενδελεχϊσ το 

κομμάτι τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και δθμιοφργθςαν ερωτθματολόγιο για τθ 

Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ ωσ χαρακτθριςτικό γνϊριςμα (Petrides, 2009).  Είναι γεγονόσ 

πωσ ψυχομετρικά εργαλεία που υπάρχουν ςτθν διεκνι βιβλιογραφία ζχουν μεταφραςτεί , 

προςαρμοςτεί και εφαρμοςτεί ςε ελλθνικό δείγμα χωρίσ να είναι εφκολθ υπόκεςθ κακϊσ 

επιβάλλεται να υπάρξει προςαρμογι ςτο εκάςτοτε πολιτιςμικό και εκπαιδευτικό πλαίςιο. 

Κεφάλαιο 3- Η Διαμεςολάβθςθ και θ καλλιζργεια τθσ υναιςκθματικισ 

Νοθμοςφνθσ των μακθτϊν ςτο ςχολείο 
 

3.1.Η Διαμεςολάβθςθ και θ καλλιζργεια τθσ υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ των 

μακθτϊν 

Οη έλλνηεο ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο απνηεινχλ θαη 

ζα απνηεινχλ αληηθείκελν δηδαθηηθήο επεμεξγαζίαο εληζρχνληαο έλα βαζηθφ 

δεηνχκελν ζηελ εθπαίδεπζε : ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή απηνλνκία (Sohin,2011).  

Ζ Γηακεζνιάβεζε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζηελ ελαξκφληζή ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο δηφηη ζα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί ζηε ιχζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ , ζα έρνπλ θαιχηεξν απηνέιεγρν θαη ζα ζθέθηνληαη πεξηζζφηεξν πξηλ 

ηελ πξάμε κε απνηέιεζκα νη ζρέζεηο καζεηψλ – καζεηψλ αιιά θαη καζεηψλ – 

εθπαηδεπηηθψλ λα γίλνληαη θαιχηεξεο δεκηνπξγψληαο κηα πην ζεηηθή αηκφζθαηξα 

ζηελ ηάμε θαη ζηνλ ζρνιηθφ πεξίγπξν.  Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ γίλεη αλαθνξά ζηα 

νθέιε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίιεςεο φπνπ ειαηηψλεηαη ην άγρνο θαη ε απνκφλσζε 

απνθιείνληαο πεξηπηψζεηο κε πξνζσπηθή ζιίςε θαη θαηάζιηςε . Οη άλζξσπνη πνπ 

αλαπηχζζνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αληίιεςε πνιεκνχλ ηελ εηηθεηνπνίεζε θαη 

ηνλ ζηηγκαηηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζην πεξίγπξφ ηνπο(Πνπξζαλίδνπ,2016). 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θαιιηέξγεηα αθελφο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ αθεηέξνπ ησλ 

δεμηνηήησλ ζπκπεξηθνξάο θαη απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο (Βεγηάλλε,2011). Ζ 

δηακεζνιάβεζε εληζρχεη ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο δεμηφηεηεο 



ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο . 

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζπλεηζθέξεη ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πξνβάιινληαο ηελ 

πιεζψξα ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ (Κπξηαθίδνπ, 2010). Σα παηδηά 

ιφγσ ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ πηπρέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη λα δνπιέςνπλ κε ηηο 

αδπλακίεο ηνπο  θαη ηα πξνηεξήκαηά ηνπο κεγαιψλνληαο κε αλαζθάιεηεο θαη έρνληαο 

σο  πξφηππα ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Ζ δηακεζνιάβεζε ινηπφλ ζπλδπαζηηθά κε 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πξνάγνπλ ηελ απηφ-επίγλσζε, ηελ πξνζσπηθή ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ , ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ , ηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο , ηελ 

ελζπλαίζζεζε , ηελ επηθνηλσλία , ηε ξήμε ηεο απηναπνκφλσζεο , ηεο ελφξαζεο , ηεο 

απηναπνδνρήο , ηεο πξνζσπηθήο ππεπζπλφηεηαο , ηεο δηεθδηθεηηθήο ζηάζεο θαη ηεο 

ιχζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ (Lee,2010).  Μπνξνχκε ινηπφλ λα παξαηεξνχκε ηνλ εαπηφ 

καο , λα αλαγλσξίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη λα θαηαλνήζνπκε ηε πνιχπινθε 

ζρέζε κεηαμχ ζθέςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αληηδξάζεσλ (Ενχθα,2012). 

Οηθνδνκείηαηκε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα ιεμηιφγην ζπλαηζζεκάησλ πξνζδηνξίδνληαο ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (Πεηξίδνπ,2009) . 

Δθηηκάηαη φηη  ε αλνηρηή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε εδξαίσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν. Σν άηνκν γλσξίδεη 

έηζη πφηε είλαη αζθαιέο γηα λα κηιήζεη γηα ην πσο αηζζάλεηαη θαη λα πξνβάιεη 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηδέεο. Έλα απφ ηα θπξηφηεξα νθέιε ησλ παξαπάλσ 

δηαδηθαζηψλ είλαη ε ελφξαζε θαη ε απηναπνδνρή.  Να αλαθαιχπηνληαη ηα πξφηππα 

πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή θαη ζηελ αληίδξαζε ηνπ θαζελφο θαη λα 

ληψζνπλ πεξήθαλνη θαη λα βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ έλα ζεηηθφ πξίζκα. Να 

αλαγλσξίδνληαη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αζηεηεχνληαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ (Lee,2009) . Σαπηφρξνλα φκσο κε απηφ λα 

αλαγλσξίδνληαη  νη ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ , λα απνδέρνληαη ηηο 

δηαζέζεηο ησλ άιισλ θαη λα γλσζηνπνηνχληαη νη έγλνηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

ρσξίο παζεηηθφηεηα αιιά κε ζπλεξγαζία . Να κπνξεί λα αληηιεθζεί πφηε πξέπεη λα 

εγεζεί θαη πφηε λα αθνινπζήζεη ηνπο άιινπο (Sohin, 2011). 

 Σν βαζηθφηεξν είλαη λα γλσξίδνπλ ηξφπνπο γηα επίιπζε κηαο δηαθσλίαο πνπ 

ελδερνκέλσο κπνξεί λα πξνθχςεη κε άιια παηδηά , κε ηνπο γνλείο , κε ηνπο 



δαζθάινπο  ρσξίο επηζεηηθφηεηα θαη ‘’δαβνιηέο’’. Με ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηακεζνιάβεζεο φπσο ήδε έρεη γλσζηνπνηεζεί φινη βγαίλνπλ θεξδηζκέλνη θαη 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα δηαπξαγκάηεπζε κηαο ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο (θνξδάθε, 

2012).  

ηνηρεία πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή είλαη ε θνπιηνχξα θαη ε αλαζθάιεηα- θφβνο 

γηα θαζεηί θαηλνχξγην ζπλδπαζηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπλεπάγνληαη. Ζ θαρππνςία 

θαη ε αξλεηηθή αληηκεηψπηζε δελ απνηεινχλ βνεζεηηθά κέζα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ζεζκνχ. Ζ εζθαικέλε ελεκέξσζε , ε παξαπιεξνθφξεζε θαη ε πξνπαγάλδα απφ ηνλ 

πεξίγπξν κε βεβαηφηεηα εκπνδίδνπλ ηελ άλζηζε ηεο δηαδηθαζίαο (Μαηζαγγνχξαο, 

2005). Αξθεηέο θνξέο ε ειιηπήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ  κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα ζηηγκαηίδνληαο ηελ δηαδηθαζία σο κε 

απνδνηηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή (θνξδάθε,2010). Αξθεηνί άλζξσπνη πξνζδνθνχλ 

πνιχ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ κηα ζπδήηεζε ή ζρέζε. Με ιίγα ιφγηα απηέο νη 

αληηζέζεηο πνπ ελδερνκέλσο εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ππνζάιπηνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο (Παηεξάθε, 

2001). Σα εκπφδηα απηά δεκηνπξγνχληαη θπξίσο δηφηη έλα απφ ηα δχν κέξε 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ λνεκνζχλε ηεο θαξδηάο (Rigby,2002). Ο 

Γθφηκαλπξνζπάζεζε λα ραξηνγξαθήζεη ηελ νηθνινγία ησλ αλζξσπηλψλ ζρέζεσλ 

φηαλ απηέο είλαη αληηκέησπεο κε ηηο αιιαγέο, πνπ ζε κηα κειέηε ήηαλ ζε ζέζε λα 

πξνβιέςεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζε θαηλνχξγηεο θαηαζηάζεηο κε αθξίβεηα 

93% (ηνηο εθαηφ).Ζ δηακεζνιάβεζε θαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

λνεκνζχλεο απνηεινχλ ηε ινγηθή ηεο πξφιεςεο θαη εμνπιίδνπλ ηα παηδηά-λένπο κε 

ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο δεμηφηεηεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε δσή, λα δψζνπλ ηηο 

αλαγθαίεο εθείλεο δπλάκεηο πνπ ζα απμήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα απνθχγνπλ φιεο 

απηέο ηηο θαθνηνπηέοθαη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Ζιηφπνπινο, 2015).Θα ηνπο 

θάλνπλ λα ζηεξηρζνχλ ζηα πφδηα ηνπο , λα πηζηέςνπλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Θα ηνπο 

ραξίζεη θίλεηξα γηα λα θηλεηνπνηεζνχλ θαη λα αηζζαλζνχλ αζθαιείο ζε θαηαζηάζεηο 

πνπ κπνξεί λα ληψζνπλ άβνια θαη ππνηηκεηηθά. Οη αλζξψπηλεο ζρέζεηο είλαη 

πνιπδηάζηαηεο θαη δηαζέηνπλ κηα ηδηαίηεξε πνηθηινκνξθία (Βνγηαηδφγινπ,2007). Οη 

ηφζνη δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηηοαληηδξάζεηο πνπ θαηαθεχγνπλ 

δεκηνπξγνχλ έλα γφληκν έδαθνο έξεπλαο θαη αλαδήηεζεο πξνζσπηθνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ (Αληδνχιε, 2016). 



Οη δηαθσλίεο θαη νη ζπγθξνχζεηο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη 

εκπφδην. Οη άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία αλ δελ πηζηέςνπλ θαη 

ππνζηεξίμνπλ ην πξφγξακκα δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ (Zornado,2001). 

Δπηπξφζζεηα , ε έιιεηςε παξφηξπλζεο ησλ αηφκσλ γηα ζπκκεηνρή θαη ελαζρφιεζε 

ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα θαη ζε δπζπηζηία πξνο ηε 

δηαδηθαζία θαη ηνπο ζεζκνχο (Smith,1994). Πνιιέο θνξέο , έλα απφ ηα θπξηφηεξα 

εκπφδηα είλαη φηαλ νη εηδήκνλεο δελ έρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία. Οη 

γλψζεηο , ε εκπεηξία θαη ε αγάπε βνεζνχλ ζηε εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ . Σα ιάζνο άηνκα ζε θαίξηεο ζέζεηο, αλαιακβάλνληαο 

ζπληνληζηηθφ θαη επνπηηθφ ξφιν, κπνξεί λα απνηειέζνπλ ην θπξηφηεξν εκπφδην 

πξνθαιψληαο απνζηξνθή   ή άξλεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο (Juvonen,2002). 

Δπηπξφζζεηα , εκπφδην πνπ κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζεζκψλ είλαη ε 

ειιηπήο ελεκέξσζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ ζηα ζρνιεία 

(Νηθνιφπνπινο ,2016) . Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ κνηξάδνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο πιηθφ αιιά ην παξερφκελν πιηθφ λα είλαη αζαθέο θαη λα κελ 

δηεπθξηλίδνληαη θαίξηα ζεκεία ησλ δηαδηθαζηψλ (Sapouna, 2008). Σα εκπφδηα πάληα 

ππήξραλ θαη ζα ππάξρνπλ βαζηθφο ζθνπφο ε άκεζε αληηκεηψπηζε θαη νη έγθαηξεο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα εκπφδηα. 

 

3.2  υναφείσ Ζρευνεσ 
 

3.2.1  Διαμεςολάβθςθ 
 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηε δηακεζνιάβεζε δελ είλαη 

αξθεηέο . Ο ζεζκφο ηεο Γηακεζνιάβεζεο δελ έρεη κειεηεζεί αξθεηά παξφιν πνπ ζαλ 

ζεζκφο  ηζρχεη απφ ην 2010. Οη ηνκείο πνπ έρνπλ εξεπλεζεί είλαη ε νηθνγελεηαθή 

δηακεζνιάβεζε ηδηαίηεξα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο: 

 Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο 

βίαο, εθδ. Σππνγξαθείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο , Απξίιηνο 2005. (Βάζε 

απνηέιεζε θείκελν πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Αζη/θφ Γ/ληή ηεο Α.Γ /λζεο 

άκνπ , Βαζίιεην Γάηζα) 



 Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο (Γ.Γ.Η.), Δλδννηθνγελεηαθή βία: 

Γεηγκαηνιεπηηθή ζηαηηζηηθή αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαθνπνίεζε γπλαηθψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηα ζπκβνπιεπηηθά θέληξα ηεο 

Γ.Γ.Η. , κε επηκέιεηα ΤΠ.Δ , Αζήλα Ννέκβξηνο 2003, δεκνζηεπκέλε ζηελ 

ηζηνζειίδα www.isotita.gr . 

 Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο (Γ.Γ.Η.) , Δλεκεξσηηθή Έθζεζε γηα ηηο πνιηηηθέο 

θαη ηηο δξάζεηο ηεο Γ.Γ.Η. γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ 

ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ , αδεκ. Αζήλα 2003, δεκνζηεπκέλε ζηελ 

ηζηνζειίδα www.isotita.gr . 

Δπίζεο, δηεξεπλήζεθε ε δηακεζνιάβεζε σο κηα πξφηαζε γηα έλα ζχγρξνλν δηθαζηηθφ 

ζχζηεκα θαη σο έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επίιπζεο ηξαπεδηθψλ δηαθνξψλ . 

Δπηπξφζζεηα , ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε είλαη έλα ηνκέαο πνπ έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

εθαξκνγήο  αιιά δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο. Τπάξρνπλ ζρνιεία πνπ πξνζπάζεζαλ 

λα εθαξκφζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα κε ην 2
ν
 Γπκλάζην  Αζπξφππξγνπ λα 

πξσηνζηαηεί. Σν ζεζκφ απηφ δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

ηνλ δηεζλή ρψξν ε παξζεληθή έξεπλα γηα ζρνιηθφ εθθνβηζκφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Παλεπηζηήκην Νηηνπθ απφ ην Σδσλ Λφρκαλ ςπρνιφγν θαη ζρεδηαζηή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  <<ρνιείν Γηα Παιηθαξάδεο>>. Ζ ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε σο 

δνκεκέλε πξαθηηθή εηξεληθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, εθαξκφδεηαη εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο ζηα ζρνιεία ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα 

θαηά ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (bullying), κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλεξγαηηθνχ 

ζρνιείνπ, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ.  

Παξά ηαχηα έρνπλ πινπνηεζεί πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηνπο 

ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο ζε επίπεδν έξεπλαο θαη ζηελ Διιάδα. Σν Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Φιψξηλαο εθάξκνζε πξφγξακκα ζρνιηθήο 

δηακεζνιάβεζεο  κειεηψληαο θαη αμηνπνηψληαο εξεπλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δξάζεσλ. Σν ηδηαίηεξν θαη αμηνζεκείσην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

θέξεη ην φλνκα <<Ναη, ππάξρεη επηπρία πνπ λα θφβεηαη ζηα ηξία!>> μεθίλεζε κε 

εθπαίδεπζε θνηηεηξηψλ . Θ ζρευνα επικεντρϊκθκε ςτισ φοιτιτριεσ του 

Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ που ςυμμετείχαν ςε 

εκπαίδευςθ 40 ωρϊν διαμεςολάβθςθσ και ςτθ ςυνζχεια ανζπτυξαν δράςεισ και 

πλάνα διδαςκαλίασ για τθν εκπαίδευςθ τθσ ομάδασ μακθτϊν και μακθτριϊν του 

http://www.isotita.gr/
http://www.isotita.gr/


2ου Λυκείου Φλϊρινασ ςτθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ. Το πρόγραμμα αυτό 

αναηιτθςε τισ ςτάςεισ και τισ ςυμπεριφορζσ εκπαιδευτικϊν ςτθ ςχολικι 

διαμεςολάβθςθ και τθν επόμενθ χρονιά εφαρμόςτθκε και ςε δθμοτικό ςχολείο ςτον 

Άγιο Γερμανό ςτθ Φλϊρινα με τίτλο «Με αγαπϊ, δεν μου κυμϊνω και τθ βία 

εξοντϊνω» όπου ιταν ζνα πρόγραμμα αυτοεκτίμθςθσ, ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ 

και διαχείριςθσ ςυγκροφςεων που χρθςιμοποιοφςε και ανζδειξε τα εργαλεία τθσ 

Σχολικισ Διαμεςολάβθςθσ..  

3.2.2  υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ 
 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη κειεηεζεί αξθεηά ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

αλ ζθεθηνχκε φηη ηα καζήκαηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο  έρνπλ ξίδεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ θίλεκα ηνπ ΄60. Μειεηήζεθε αξθεηά ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην ρψξν εξγαζίαο , ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη 

λένη, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο απζχπαξθηε έλλνηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο παξάκεηξνο ηεο θνηλσλίαο ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά 

θαη εθπαηδεπηηθψλ .Μάιηζηα, έρνπλ δηεξεπλεζεί ην πφζν νη δεμηφηεηεο ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αλ 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Zins, 2006). Αθφκε, κειεηήζεθε ε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ( Eliaw,2006). 

Σέινο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο φπνπ 

αλαδήηεζαλ θαη κειέηεζαλ ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηεο ελζπλαίζζεζεο 

(Serin&Serin, 2011). 

ηε ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ππάξρεη πιεζψξα  εξεπλψλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν . Ζ Ενχθα (2012) κειέηεζε ην ξφιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο ζηηο κνξθέο δηδαζθαιίαο κέζα ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο θαη 

θαηέιεμε πσο 6 εθπαηδεπηηθνί ζηνπο 10 δηαζέηνπλ πςειφ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο. Όκνηα ε Μαζηνξνδήκνπ (2008) παξαηήξεζε κηα ζπζρέηηζε φζν αθνξά 

ηε δηδαζθαιία θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κε ηελ βνήζεηα 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ο Γειιαηφιαο (2010) αζρνιήζεθε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη απέδεημε έλα βαζκφ ζπζρέηηζεο 

ζηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ θαη αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά πσο ε ζπζρέηηζε 

ηεο πλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζρεηίδεηαη κε ην ξφιν ηνπ εγέηε. Ζ Κπξηαθίδνπ 



(2010) ρξεζηκνπνηψληαο ην εξσηεκαηνιφγην Shutletal θαηέιεμε ζε ζπκπεξάζκαηα 

πνπ ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηνπ Γειιαηφια θαη αλαθέξεη πσο ππάξρεη κηα 

ζχλδεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κε ηελ εγεζία κέζα ζηε ηάμε. Έλα 

εχξεκα πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ έξεπλα ηεο Κπξηαθίδνπ είλαη φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνπλ κέηξην επίπεδν πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαη 

κπνξνχλ λα βειηησζνχλ. Αθφκε, επξήκαηα ησλ εξεπλψλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηεπζπληή, ζηε 

δεκηνπξγία ηζνξξνπεκέλνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (αθειιαξφγινπ, 2013). Δπηπξφζζεηα, 

ε Πιαηζίδνπ (2010) αλέθεξε ηελ ζρέζε ηθαλνπνίεζε θαη πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε, φπνπ ε ηθαλνπνίεζε νδεγεί ζε πςειά πνζνζηά απνδνηηθφηεηαο 

εληζρχνληαο ην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο . Όζν αθνξά ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί εθηφο ζπλφξσλ είλαη πνιπδηάζηαηεο θαη εμεηάδνπλ έλα επξχηεξν θάζκα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ο Zhang&Lee (2013) κειέηεζαλ θαη εξεχλεζαλ ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. 

Έδεημε ε έξεπλα πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε επεξεάδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο. Δπηπξφζζεηα, απνδείρζεθε εξεπλεηηθά πσο νη δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο φπσο ηα πξνζσπηθά θίλεηξα, ε ελζπλαίζζεζε , νη 

θνηλσληθέο  δεμηφηεηεο θαη νη εζσηεξηθέο αλαδεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ , αλ 

εληζρπζνχλ ζεκαληηθά ηφηε ζα ππάξμνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα δηαζέηνπλ πςειέο 

εξγαζηαθέο αμίεο θαη ζα δηαθξίλνληαη ζε απηφ (Hassanetal,2011) . Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ινηπφλ είλαη απηή πνπ βνεζάεη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ(ChiKinLee, 2013). 

 

Κεφάλαιο 4- Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 

 

4.1 κοπόσ και ςτόχοι 
 



Κφριοσ ςκοπόσ αυτισ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ και θ 

εμβάκυνςθ ςτθ ςυμβολι τθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτο 

ςχολείο. Τα ερευνθτικά ερωτιματα είναι : 

  Πσο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο 

θαη ην ξφιν ηνπο ζε απηή; 

  πνηα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δεμηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνληαη; 

  πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη πνηα ηα εκπφδηα ζηελ 

εθαξκνγή ηεο; 

  Πσο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ έλλνηα ηεο ΣΝ; 

  Πνηεο δεμηφηεηεο εθηηκνχλ φηη πξνσζνχληαη ζηνπο καζεηέο κέζσ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο ΣΝ ζην ζρνιείν; 

  Υπάξρεη δηαζχλδεζε κεηαμχ δηακεζνιάβεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ΣΝ ησλ 

καζεηψλ; 

 

 

4.2 Ερευνθτικι προςζγγιςθ -  Επιλογι ερευνθτικισ μεκόδου 
 

Θ εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε με τθν ποιοτικι μζκοδο τθσ κοινωνικισ 

ζρευνασ. Σφμφωνα με τον Λωςθφίδθ (2008) θ ποιοτικι μζκοδοσ είναι θ πλζον κατάλλθλθ 

προκειμζνου να απαντθκοφν ερωτιματα όπωσ το πωσ νοθματοδοτοφνται ςυγκεκριμζνεσ 

πρακτικζσ και ζννοιεσ  και το ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ ερμθνείεσ των ίδιων διαδικαςιϊν 

ι φαινομζνων , το πωσ παράγονται τα διαφορετικά κοινωνικά νοιματα και ποιεσ οι 

επιπτϊςεισ  τουσ ςτθν κοινωνικι δράςθ. Μζςα από τθν ποιοτικι μζκοδο προβάλλονται 

ςτάςεισ ,αναδεικνφονται τάςεισ  και μελετϊνται όψεισ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. 

Βαςικι επιδίωξθ αυτισ τθσ προςπάκειασ , ςε ζνα πρϊτο επίπεδο είναι θ αποτφπωςθ τθσ 

εικόνασ για τισ ςτρατθγικζσ που επιλζγουν οι μακθτζσ για τθν διαχείριςθ των 

ςυναιςκθμάτων τουσ  και των προβλθματικϊν καταςτάςεων που βιϊνουν και ςε δεφτερο 

επίπεδο θ ανάλυςθ των ςτάςεων και των ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν και των 

εκπαιδευτικϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ ςυγκροφςεων. Οι ςυνεντεφξεισ αποτελοφν βαςικό 

εργαλείο τθσ ποιοτικισ μεκόδου , πρακτικι που βοθκά ςτθν διατφπωςθ κεωρθτικϊν 

κζςεων που κα ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των κοινωνικϊν διαδικαςιϊν των 

εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν (Λωςθφίδθσ, 2008). Το δείγμα λοιπόν που 

χρθςιμοποιικθκε είναι 14 εκπαιδευτικοί που μζςα από τα βιϊματά τουσ και τθν 

υποκειμενικότθτά τουσ ανζδειξαν ςυμπεριφορζσ και ςτάςεισ που επικρατοφν ςτθν 



ςφγχρονθ ςχολικι πραγματικότθτα. Θ ζρευνα λοιπόν δεν βαςίηεται ςτθν αντικειμενικότθτα 

και τυποποίθςθ των δεδομζνων αλλά ςτον πλοφτο και το βάκοσ τουσ, ςτθν ιδιαιτερότθτα 

και μοναδικότθτά τουσ ςτισ επιμζρουσ δθλαδι  προοπτικζσ των υποκειμζνων 

(Ρουρκόσ&Μςαρθ ,2015). 

Θ ποιοτικι ζρευνα ανικει ςτισ νατουραλιςτικζσ φιλοςοφίεσ. Υποςτθρίηει ότι θ κοινωνικι 

πραγματικότθτα δεν υπάρχει ανεξάρτθτα από τθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ αλλά 

καταςκευάηεται από τα υποκείμενα μζςα από τισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ και τα ςυςτιματα 

ςθμαςιοδότθςθσ των εμπειριϊν τουσ (Neuman, 1997, όπ. Αναφ. ςτο Σαραφίδου, 2011). 

Γενικότερα ,θ ποιοτικι ζρευνα ςτθρίηεται είτε ςε μελζτεσ ειδικϊν περιπτϊςεων είτε ςε 

πλθροφορίεσ που ζχουν προκφψει από μεμονωμζνα άτομα ι καταςτάςεισ. Ρροωκείται ο 

ερμθνευτιςμόσ ςτον οποίο κεωρείται αναγκαία θ κατανόθςθ των φαινομζνων μζςα από 

τθν πυκνι περιγραφι με ολιςτικό τρόπο , δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ διαδικαςίεσ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ το πλαίςιο (Σαραφίδου,2011). Επιπρόςκετα , οι Vermaκαι Mallick 

(2004) επιςθμαίνουν χαρακτθριςτικά ότι θ ποιοτικι προςζγγιςθ περιλαμβάνει τθ ςυλλογι 

ςτοιχείων που αντικατοπτρίηουν τισ κρίςεισ, τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα και τα βιϊματα 

των υποκειμζνων που εμπλζκονται ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία. Μάλιςτα οι Birdetal. 

(1999) τονίηουν τθ βακφτερθ ανάλυςθ και ερμθνεία καταςτάςεων, γεγονότων και 

ςυμπεριφορϊν. Χαρακτθρίηεται από ευελιξία και μπορεί να δϊςει όλο το φάςμα των 

απαντιςεων και τθ δυνατότθτα ανακάλυψθσ κάποιων πτυχϊν , οπτικϊν ι παραγόντων που 

δεν είχαν προλθφκεί (Κεδράκα, 2008). Θ ποιοτικι ζρευνα ςυμβάλλει ςτθ βακιά κατανόθςθ 

τθσ κοινωνικισ ηωισ και των κοινωνικϊν περιςτάςεων. Είναι θ πιο κατάλλθλθ μζκοδοσ για 

να αποκαλφψει τισ εμπειρίεσ , τισ απόψεισ και τισ αντιλιψεισ των ερωτϊμενων 

(Τςουρβάκασ , 1997) και να διερευνιςει βακφτερα κίνθτρα ςυμπεριφοράσ των 

εκπαιδευτικϊν. 

 

4.3 Εργαλείο ςυλλογισ δεδομζνων 

4.3.1 Η ςυνζντευξθ ωσ ερευνθτικό εργαλείο 
 

Ππωσ αναφζρκθκε βαςικό εργαλείο τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ςυνζντευξθ.  Οι 

ςυνεντεφξεισ λοιπόν μασ βοθκοφν αφενόσ να αντλιςουμε πλθροφορίεσ και δεδομζνα για 

ςυμπεριφορζσ , ιδανικά και αξίεσ αφετζρου να γίνει μια προςπάκεια ερμθνείασ και 



ανάλυςθσ κοινωνικϊν φαινομζνων μζςα από τθν οπτικι των κοινωνικϊν υποκειμζνων. 

(Λωςθφίδθσ, 2008) Οι ςυνεντεφξεισ παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον ωσ μζκοδο 

ςυλλογισ των δεδομζνων κακϊσ υπάρχει μια προςωπικι επαφι με τον ςυνεντευξιαηόμενο 

και προςμετρϊνται δευτερεφοντα ςτοιχεία όπωσ ο τόνοσ τθσ φωνισ , θ ςτάςθ του ςϊματοσ 

, οι εκφράςεισ του προςϊπου, ο διςταγμόσ και θ εμφάνιςθ των υποκειμζνων. Σφμφωνα με 

τον Bell (1997) θ δυνατότθτα τθσ προςαρμογισ και τθσ τροποποίθςθσ του αρχικοφ ςχεδίου 

των ςυνεντεφξεων αποτελεί το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα αυτοφ του ερευνθτικοφ 

εργαλείου. Ραραταφτα οι διευκρινιςεισ , θ επανεξζταςθ ενόσ ερωτιματοσ και θ 

δθμιουργία ενόσ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ είναι ςτοιχεία που κα ιταν αδφνατο να 

αποκαλυφκοφν με τθ χριςθ ποςοτικϊν μεκόδων ζρευνασ (Borg, 2014). Hμζκοδοσ ςυλλογισ 

δεδομζνων που επιλζχκθκε είναι θ προςωπικι ςυνζντευξθ (onetooneinterview)και όχι θ 

τθλεφωνικι παρόλο που οι επικρατοφςεσ ςυνκικεσ ευνοοφςαν τθν τθλεφωνικι ςυνζντευξθ 

διότι θ κατανόθςθ και θ ενδζχομενθ λιψθ επιπρόςκετων πλθροφοριϊν κα εμπλοφτιηαν 

περιςςότερα τα ευριματα τθσ ζρευνασ (Mertens, 2009).Είναι λοιπόν ο μοναδικόσ τρόποσ να 

εκμαιεφςεισ πλθροφορίεσ από τον άλλον μζςα από ςυηιτθςθ ,που διεξάγεται με τθ 

ςυνειδθτι παρουςία του ςυνεντευξιαηόμενου, ειδικότερα ςε ζνα τζτοιο κζμα που το 

επιτάςςει  . Θ ςυνζντευξθ ζχει βαςικό πλεονζκτθμα τθν προςαρμοςτικότθτα. Ο ερευνθτισ 

μζςα από τθ ςυνζντευξθ γίνεται άμεςοσ , κατανοεί πλθρζςτερα κοινωνικζσ αντιλιψεισ και 

αντλεί πλθροφορίεσ ςε βάκοσ (Λωςθφίδθσ, 2003). Ο Oppenheim (1992)  υποςτθρίηει ότι οι 

ςυνεντεφξεισ παρουςιάηουν μεγαλφτερο ποςοςτό απαντιςεων, εμπλζκονται περιςςότερο 

οι απαντοφντεσ , είναι κινθτοποιθμζνοι και δίνουν τθ δυνατότθτα για ςυλλογι 

περιςςότερων πλθροφοριϊν. Ο Morrison (2007) αναφζρει ότι μπορεί οι ερωτιςεισ 

ανοιχτοφ τφπου να ερμθνευτοφν καλφτερα και ο ερμθνευτισ να τισ αξιοποιιςει με το 

καλφτερο δυνατό τρόπο. Ακόμθ, θ διεξαγωγι τθσ ςυνζντευξθσ μασ παρζχει πλθροφορίεσ 

ανεκτίμθτεσ καμιά φορά αν αναλογιςτοφμε ότι μία αντίδραςθ (επιτονιςμόσ , εκφράςεισ 

προςϊπου) είναι αρκετι . Οι Cohenetal. (2008) κεϊρθςαν πωσ δεν είναι μόνο θ ςυλλογι 

δεδομζνων για κζματα που ςχετίηονται με τθ ηωι και τθν κακθμερινότθτα αλλά ςυνιςτά 

μζροσ τθσ ίδιασ τθσ ηωισ και ωσ εκ τοφτου ο εμποτιςμόσ τθσ από το ανκρϊπινο ςτοιχείο 

είναι αναπόδραςτοσ. 

4.3.2 Η θμι- δομθμζνθ ςυνζντευξθ 
 

Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε θ δομθμζνθ ςυνζντευξθ 

(structuredinterview) . Στθ δομθμζνθ μορφι ςυνζντευξθσ κακορίηονται τα κζματα από πριν 

μαηί με τισ ερωτιςεισ που περιλαμβάνονται ςε κάκε κεματικι ενότθτα.  Σε αυτιν τθν 



ζρευνα ςε οριςμζνεσ ςυνεντεφξεισ δεν ακολουκικθκε θ δομθμζνθ μορφι τθσ ςυνζντευξθσ 

αλλά θ θμιδομθμζνθ. Σφμφωνα με τουσ Borg&Gall (2014) θ θμιδομθμζνθ μορφι 

ςυνζντευξθσ ζχει κακοριςμζνα κζματα που διαμορφϊνονται μζςα από τθ ςυηιτθςθ. 

Γίνονται και κάποιεσ ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ. Επίςθσ, αν θ 

ερευνιτρια το κεωριςει ςκόπιμο ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπλθρϊςει κλειςτοφ τφπου 

ερωτιςεισ ηθτϊντασ διευκρινιςεισ και εμπλουτιςμζνεσ απαντιςεισ (Flick, 2017).  Κρίκθκε 

ςκόπιμο ςε οριςμζνεσ ςυνεντεφξεισ να παραβιαςτεί θ δομθμζνθ μορφι και να 

τροποποιθκεί με τζτοιο τρόπο  ϊςτε θ απόςπαςθ πλθροφοριϊν να είναι ουςιαςτικι για τα 

ευριματα τθσ ζρευνασ.Ταυτόχρονα είναι ζκδθλα τα χαρακτθριςτικά τθσ ευελιξίασ και τθσ 

ελευκερίασ. Σφμφωνα με τον McCracken (1988) , θ θμι-δομθμζνθ ςυνζντευξθ δίνει τθν 

ευχζρεια ςτον εκάςτοτε ερευνθτι να ςτρζψει τθν προςοχι ςτισ μαρτυρίεσ των ερευνθτικϊν 

υποκειμζνων. Θ μορφι τθσ θμι-δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ ςυνιςτά ζναν ενδιάμεςο τφπο 

ςυνζντευξθσ ανάμεςα ςε δφο άκρα: τθ δομθμζνθ όπου όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω ο 

ερευνθτισ ζχει ςτθ διάκεςι του ζνα προκακοριςμζνο ςχζδιο ερωτιςεων από το οποίο 

αδυνατεί να παρεκκλίνει και από τθν άλλθ πλευρά ζχουμε τθ μθ δομθμζνθ ι ανοιχτι όπου 

ο ερευνθτισ κακορίηει αντικειμενικοφσ ςτόχουσ αλλά αφινει τον ερωτϊμενο να απαντιςει 

με μεγαλφτερθ ευχζρεια (Verma&Mallick ,2004).  

Ζχει παρατθρθκεί ότι θ θμι-δομθμζνθ ςυνζντευξθ αποτελεί ζναν οδθγό επικοινωνίασ που 

κακορίηει τα όρια και μειϊνει τθν πικανότθτα να οδθγθκεί ςε χαοτικι κατάςταςθ θ 

ςυηιτθςθ. Χρθςιμοποιικθκαν για τον οδθγό τθσ ςυνζντευξθσ περιςςότερεσ από μία 

μορφζσ ερωτιςεων ϊςτε οι ερωτιςεισ να διευκολφνουν τον ςυνεντευξιαηόμενο όςο το 

δυνατό περιςςότερο αλλά και τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ (Morisson, 2007). Οι ερωτιςεισ 

που χρθςιμοποιικθκαν ιταν: 

 Οι περιγραφικζσ ερωτιςεισ (descriptivequestions) 

 Οι ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ (openquestions) 

 Οι ερωτιςεισ γνϊμθσ (opinion questions) 

 Οι ερωτιςεισ αποςαφινιςθσ (clarificationprobes) 

 Οι ερωτιςεισ ςυνζχειασ (continuationprobes) 

 Οι ερωτιςεισ προςοχισ (attentionprobes) 

 

Οι ςυνεντεφξεισ αν και κεωροφνται επιρρεπείσ ςε μερολθπτικό ςφάλμα 

(Gall,2014)ελζγχκθκαν προςεκτικά διαςφαλίηοντασ αντικειμενικά δεδομζνα. Πλεσ οι 

ςυνεντεφξεισ θχογραφικθκαν , μελετικθκαν διεξοδικά και ακοφςτθκαν επανειλθμμζνα με 



βαςικό ςκοπό τθν αποφυγι λακϊν . Ραρατθρικθκε λοιπόν μζςα από τθ διαδικαςία αυτι θ 

ςειρά των κεματικϊν αξόνων που πρζπει να τθρθκεί μαηί με τισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ που 

πλαιςιϊνουν τουσ κεματικοφσ άξονεσ.Δόκθκε φψιςτθ ςθμαςία ςτθ δθμιουργία ενόσ καλοφ 

κλίματοσ επαφισ και επικοινωνίασ ϊςτε να νιϊςουν αςφάλεια και ελευκερία λόγου 

(Μanion&Morisson, 2008).  

 

 

4.3.3  Δομι τθσ ςυνζντευξθσ 
 

Θ δομι τθσ ςυνζντευξθσ βαςίςτθκε ςε τρεισ κεματικοφσ άξονεσ. Ο πρϊτοσ άξονασ 

περιλαμβάνει αφενόσ ειςαγωγικζσ ερωτιςεισ ςχετικζσ με τα προςωπικά δεδομζνα των 

ερωτϊμενων αφετζρου γίνεται μια προςπάκεια εννοιολόγθςθσ του Κεςμοφ τθσ 

Διαμεςολάβθςθσ. Στον άξονα αυτό γίνεται αναφορά ςτθ διαμεςολάβθςθ και ςτον ρόλο του 

διαμεςολαβθτι. Μελετάται το αν θ ζννοια αυτι είναι ευρζωσ γνωςτι ςτον κφκλο των 

εκπαιδευτικϊν και προβάλλεται θ άποψθ τουσ για τθν εφαρμογι και τα οφζλθ ςτο ςχολικό 

οργανιςμό. Ρεριλαμβάνονται τζςςερισ υποάξονεσ: 

 Τα χαρακτθριςτικά τθσ διαδικαςίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ 

 Τα οφζλθ και τα εμπόδια τθσ διαδικαςίασ ςτθν ςχολικι κοινότθτα 

 Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ  

 Ο ρόλοσ του μακθτι 

Ο δεφτεροσ άξονασ αποτελείται από ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τθ ςυναιςκθματικι 

νοθμοςφνθ.  Ο άξονασ αυτόσ περιλαμβάνει τρεισ υποάξονεσ: 

 Τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Συναιςκθματικι νοθμοςφνθσ 

 Τα οφζλθ τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ 

 Οι δεξιότθτεσ τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ που μπορεί να αναπτφξει ο 

μακθτισ 

Ο τρίτοσ άξονασ  αναφζρεται ςτθν ςφνδεςθ των δφο παραπάνω  εννοιϊν τθσ 

Διαμεςολάβθςθσ και τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ άξονασ 

προβλθματίηει τουσ ερωτϊμενουσ και ηθτά τθν προςωπικι τουσ άποψθ για το πωσ μπορεί 

να επθρεάςει θ διαμεςολάβθςθ και θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ τισ ςχζςεισ μακθτϊν , 

εκπαιδευτικϊν –μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, εκπαιδευτικϊν- διευκυντι , ςχολείου-κοινωνίασ  



. Συγκεκριμζνα, γίνεται μια διαςφνδεςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και τθσ Συναιςκθματικισ 

Νοθμόςυνθσ.  Ηθτοφνται διαβακμιςμζνεσ απαντιςεισ για να αναδειχκεί θ ςθμαντικότθτα 

τουσ ςτισ ςχζςεισ αλλά και να αποφευχκοφν μεςοβζηικεσ απαντιςεισ από τουσ 

προβλθματιςμζνουσ ι από τουσ μπερδεμζνουσ ερωτϊμενουσ.  

 

4.3.4 Ανάλυςθ δεδομζνων 
 

Θ κεματικι ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκε για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων. Θ κεματικι 

ανάλυςθ πιο ςυγκεκριμζνα παρζχει ζνα ευζλικτο και χριςιμο εργαλείο που βοθκά ςτον 

εντοπιςμό, ςτθν ανάλυςθ και ςτθν αναφορά μοτίβων από ζνα ςφνολο δεδομζνων 

(Braun,2006).  Σφμφωνα με τουσ Braun&Clarke (2006) θ ανάλυςθ ςε κζματα ξεπερνά τθν 

επιφανειακι ανάλυςθ τθσ πραγματικότθτασ και εμβακφνει ερμθνεφοντασ διάφορεσ πτυχζσ 

του κζματοσ που ερευνάται. Θ επεξεργαςία των ςυνεντεφξεων κα γίνει με κωδικοποίθςθ 

και με τθν επαγωγικι μζκοδο κα γίνει θ ανάλυςθ των ποιοτικϊν δεδομζνων. Κα 

μελετθκοφν λεπτομερϊσ τα δεδομζνα των απαντιςεων των εκπαιδευτικϊν και κα 

προκφψουν γενικοί κϊδικοι. Οι κϊδικοι κα είναι  invivo (Creswell, 2011) ,μπορεί να είναι τα 

ίδια λόγια των ςυμμετεχόντων ι ελάχιςτα διαφοροποιθμζνα. Θ ανάλυςθ λοιπόν 

ακολοφκθςε τα ςτάδια ζτςι όπωσ προτάκθκαν από τουσ Braun&Clarke (2006) : Εξοικείωςθ 

με τα δεδομζνα, δθμιουργία αρχικϊν κωδικϊν, αναηιτθςθ κεμάτων, επανεξζταςθ των 

κεμάτων, οριςμόσ και ονοματοδοςία κεμάτων και παραγωγι τθσ ζκκεςθσ. 

Αρχικά ζγινε θ απομαγνθτοφϊνθςθ όπου θ ερευνιτρια επιδίωξε τθν πιςτι καταγραφι των 

λεκτικϊν και μθ λεκτικϊν ςτοιχείων τθσ ςυνζντευξθσ. Θ ερευνιτρια ταυτόχρονα επιςιμαινε 

αρχικζσ ιδζεσ για τθν κωδικοποίθςθ δθμιουργϊντασ αρχικοφσ κωδικοφσ . Οι αρχικοί κωδικοί 

είναι το πιο βαςικό τμιμα των ακατζργαςτων δεδομζνων οι οποίοι μποροφν να 

αξιολογθκοφν με ζνα ουςιαςτικό τρόπο (Βογιατηισ, 1998 όπωσ αναφζρεται 

ςεBraun&Clarke, 2006 ). Κρατικθκαν ςθμειϊςεισ , επιςθμάνκθκαν τυχόν μοτίβα και 

δόκθκαν κωδικοί για όςο το δυνατό περιςςότερα κζματα. Χρθςιμοποιικθκαν διαγράμματα 

για τθν ταξινόμθςθ των διαφορετικϊν κωδικϊν και επανεξετάςτθκαν ελζγχοντασ το βακμό 

ςυνεκτικότθτασ  μεταξφ τουσ και απορρίπτοντασ κζματα με ελλιπι ι αςυςχζτιςτα 

δεδομζνα.  Με τθν ανάλυςθ δεδομζνων υπιρξε ςφνδεςθ και προςπάκεια ζνταξθσ ςε 

ευρφτερουσ κεματικοφσ άξονεσ. Δόκθκαν ζτςι οριςμοί φτάνοντασ αιςίωσ ςτθν 

ονοματοδοςία για κάκε κζμα και ςτθν τελικι ανάλυςθ με τθ ςυγγραφι τθσ ανάλυςθσ. Για 



τθν ςυγγραφι τθσ ανάλυςθσ αναλφκθκαν αποςπάςματα των ςυνεντεφξεων προβάλλοντασ 

επιχειριματα ςχετικά με τθν ζρευνα και τα ερωτιματα που διατυπϊκθκαν ςε αυτι.  

 

4.4 τρατθγικι τθσ δειγματολθψίασ 
 

Στθν παροφςα ζρευνα ακολουκικθκε ςκόπιμθ δειγματολθψία όπου το δείγμα επιλζγεται 

με κριτιριο το βακμό ςχετικότθτασ  με τα ερευνθτικά ερωτιματα και το αναλυτικό πλαίςιο. 

Το δείγμα ςυγκεντρϊνει κάποια ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά που διευκολφνουν τον 

ερευνθτι να ελζγξει τθ κεωρία και τθν εξιγθςθ ςτθν οποία αποβλζπει (Mason, 2009).  

Hεπιλογι των εκπαιδευτικϊν που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα ζγινε προςπακϊντασ να 

λθφκεί ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα , με όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ποικιλομορφία ςτισ 

ειδικότθτεσ αλλά και ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.  

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο Νομό Κοηάνθσ τθν περίοδο Μαρτίου- Λουνίου 2020, γιατί 

αποτελεί τόπο κατοικίασ τθσ ερευνιτριασ. Θ παραχϊρθςθ των ςυνεντεφξεων 

πραγματοποιικθκαν από γνωριμίεσ και από τον ςτενό κφκλο του ερευνθτι. Το δείγμα 

αποτζλεςαν 14 εκπαιδευτικοί  εκ των οποίων οι 8 γυναίκεσ και οι 6 άνδρεσ. Οι θλικίεσ των 

γυναικϊν κυμαίνονται από 24- 47 ζτθ ενϊ οι θλικίεσ των ανδρϊν από 30 -40 ζτθ. Το δείγμα 

είναι εκπαιδευτικοί α/ βάκμιασ εκπαίδευςθσ (7 άτομα) , β/ βάκμιασ (6 άτομα ) και γ/ 

βάκμιασ εκπαίδευςθσ (1 άτομο). Τα ζτθ προχπθρεςίασ των ςυνεντευξιαηόμενων είναι από 

2 μινεσ ζωσ 10 χρόνια. Οι 8 ςυνεντευξιαηόμενοι είναι διοριςμζνοι / μόνιμοι  εκπαιδευτικοί 

ενϊ οι 4 είναι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί. Οι 5 από τουσ 14 ερωτϊμενουσ είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ, οι 2 παρακολουκοφν μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ο 1 είναι 

κάτοχοσ δεφτερου μεταπτυχιακοφ και οι υπόλοιποι 6 κα επικυμοφςαν να 

παρακολουκιςουν μελλοντικά κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το δείγμα μπορεί να 

κεωρθκεί μικρό αλλά ςφμφωνα με τον  Creswell (2005) μεγαλφτερο μζγεκοσ δείγματοσ κα 

μποροφςε να αποβεί δυςκίνθτο και να καταλιξει ςε ρθχι προοπτικι. 

Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα δεν περιορίςτθκε μόνο ςτισ ςυνεντεφξεισ αλλά και ςτισ προςωπικζσ 

παρατθριςεισ – ςχόλια τθσ ερευνιτριασ, ζνα είδοσ αναςτοχαςτικοφ θμερολογίου 

(Σαραφίδου, 2011). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αξιοποιικθκαν δθμιουργικά και αναλφκθκαν 

λεπτομερϊσ γεγονόσ που βοικθςε τθν διαδικαςία  τθσ ζρευνασ και ιδιαίτερα τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ζρευνασ.   

 



4.5 Σαυτότθτα του δείγματοσ 
 

Το τελικό δείγμα διαμορφϊκθκε  ςε 14 εκπαιδευτικοφσ από όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ 

βακμίδεσ.  Αναλυτικότερα , το δείγμα αποτζλεςαν: 5 δάςκαλοι, 1 δάςκαλοσ ειδικισ αγωγισ,  

1 μακθματικόσ, 1 βρεφονθπιοκόμοσ, 1 κοινωνιολόγοσ, 1 νθπιαγωγόσ , 1 φιλόλογοσ , 1 

φυςικόσ , 1 κακθγιτρια Γαλλικισ Φιλολογίασ και 1 κακθγιτρια Οικονομικϊν Επιςτθμϊν. 

Τα χαρακτθριςτικά των ατόμων του δείγματοσ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 

Χαρακτηριςτικά Κατηγορίεσ Αριθμόσ 
ςυμμετεχόντων/χουςϊν 

Φφλο Άνδρεσ 
Γυναίκεσ 

6 άτομα 
8 άτομα 

Εκπαιδευτική Βαθμίδα Α/βάκμια 
Β/βάκμια 
Γ/βάκμια 

7 άτομα 
6 άτομα 
1 άτομο 

Ζτη Προχπηρεςίασ – 
Εκπαιδευτική Εμπειρία 

0-2 ζτθ 
3-5 ζτθ 
6-8 ζτθ 
9-10 ζτθ 

5 άτομα 
7 άτομα 
1 άτομο 
1 άτομο 

Επίπεδο Εκπαίδευςησ Βαςικό Ρτυχίο 
Μεταπτυχιακό ( Κάτοχοσ) 
Μεταπτυχιακό (ςε εξζλιξθ) 
2ο Μεταπτυχιακό 

6 άτομα 
5 άτομα 
2 άτομα 
1 άτομο 

Επιςτημονικόσ Κλάδοσ Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν 
Κετικϊν Επιςτθμϊν 
Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 
Οικονομικϊν Σπουδϊν 

10 άτομα 
2 άτομα 
1 άτομο 
1 άτομο 

 

 

4.6 Διαδικαςία υλλογισ Δεδομζνων 
 

Θ ζρευνα διεξιχκθ ςτο Νομό Κοηάνθσ για χρονικό διάςτθμα 4 μθνϊν και 

ςυγκεκριμζνα από το Μάρτιο ζωσ τον Λοφνιο του 2020. Μεκοδολογικά βαςίςτθκε ςε 

14 ςυνεντεφξεισ θμι-δομθμζνεσ από εκπαιδευτικοφσ όλων των εκπαιδευτικϊν 

βακμίδων. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματοσ υπθρετοφν ςτο Νομό Κοηάνθσ και ςτο 

Νομό Αττικισ. Ο κάκε ςυνεντευξιαηόμενοσ ενθμερϊκθκε ξεχωριςτά για τθν 

διαδικαςία τθλεφωνικά και ςτθ ςυνζχεια οι ςυναντιςεισ ζγιναν δια ηϊςθσ παρόλο 

που οι ςυνκικεσ ιταν ιδιαίτερεσ λόγω κορωναϊοφ τθρϊντασ όλα τα μζτρα 

αςφαλείασ και προςταςίασ. Οι ςυνεντευξιαηόμενοι ςυμμετείχαν οικειοκελϊσ αφοφ 

προθγουμζνωσ ενθμερϊκθκαν για τθν ζρευνα τόςο για το αντικείμενο όςο και για 



το ςκοπό και φυςικά εγγυικθκε θ ανωνυμία τουσ δθμιουργϊντασ ζνα κλίμα 

αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ (Μanion, 2007). Θ πλειοψθφία των ςυνεντεφξεων 

πραγματοποιικθκαν ςτο χϊρο εργαςίασ των ερωτϊμενων γεγονόσ που προςδίδει 

ζναν χαρακτιρα παρατιρθςθσ ςτα κακθμερινά πλαίςια τθσ ηωισ των υποκειμζνων  

και  ςτον τόπο εργαςίασ τουσ ( Ρουρκόσ, 2015).  

Ρριν τθν ζναρξθ των ςυνεντεφξεων δόκθκαν όλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για 

το ςκοπό τθσ ζρευνασ και παραχωρικθκαν διευκρινιςεισ  όπου ιταν απαραίτθτο. 

Στθ ςυνζχεια, εξαςφαλίςτθκε θ ανωνυμία και θ ςυναίνεςθ για τθν ςυμμετοχι ςτθν 

ζρευνα (Λωςθφίδθσ, 2008). Θ ερευνιτρια επζλεξε τθν θχογράφθςθ των 

ςυνεντεφξεων ωσ πιο αξιόπιςτο τρόπο ςυλλογισ δεδομζνων ςε ςχζςθ με τθν 

χειρόγραφθ καταγραφι δεδομζνων και τθ χριςθ θλεκτρονικοφ  υπολογιςτι. Σε 

όλουσ τουσ ςυνεντευξιαηόμενουσ είχε γνωςτοποιθκεί εκ των προτζρων ότι 

οποιαδιποτε ςτιγμι αιςκανκοφν ότι κίγονται ι ότι κζλουν να μθν ολοκλθρϊςουν 

τθ διαδικαςία για οποιοδιποτε λόγο μποροφν να αποχωριςουν και να 

αποςυρκοφν. Θ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ιταν περίπου 45 λεπτά με 65 λεπτά. Δεν 

προζκυψαν ιδιαίτερα προβλιματα, όλα ολοκλθρϊκθκαν ομαλά. 

 

4.7 Δυςκολίεσ κατά τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ/ ςυνεντεφξεων 
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ δεν προζκυψαν ιδιαίτερα 

προβλιματα. Οι δυςκολίεσ  είχαν να κάνουν με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ 

(πανδθμία Κορωναϊοφ, Covid-19). Οι ςυνεντευξιαηόμενοι  διακατζχονταν από φόβο 

και αναςφάλεια και επικυμοφςαν να ξεκινιςουμε αμζςωσ με τισ ερωτιςεισ  για να 

τελειϊςουμε όςο το δυνατόν γρθγορότερα. Οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιοφνταν 

πάντα ςε ανοιχτό χϊρο  για λόγουσ αςφαλείασ ςτο εργαςιακό τουσ περιβάλλον και 

αρκετοί εκπαιδευτικοί ιταν επιφυλακτικοί με τθ διαδικαςία. Οι περιςςότεροι 

ερωτϊμενοι ανζφεραν ότι γνϊριηαν τθν ζννοια τθσ διαμεςολάβθςθσ και τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ αλλά διλωναν ότι δεν ζχουν παρακολουκιςει 

κάποια ςχετικι επιμόρφωςθ πάνω ςε αυτζσ τισ ζννοιεσ χωρίσ να προςδιορίςουν 

από που ακριβϊσ προζρχονταν οι γνϊςεισ αυτζσ, ιταν ζνα παράδοξο κομμάτι τθσ 

ζρευνασ. 



 

Κεφάλαιο 5-  Αποτελζςματα Σθσ Ζρευνασ 

5.1 Πρϊτοσ Θεματικόσ άξονασ: Ο Θεςμόσ τθσ διαμεςολάβθςθσ 
 

Στον πρϊτο κεματικό άξονα ζγινε μια προςπάκεια να ανιχνευκοφν οι απόψεισ των 

εκπαιδευτικϊν πάνω ςτο κεςμό τθσ διαμεςολάβθςθσ. Συγκεκριμζνα ζγινε μια προςπάκεια 

να δοκεί ο οριςμόσ τθσ διαμεςολάβθςθσ ,επιςθμαίνοντασ τα βαςικά χαρακτθριςτικά και τα 

οφζλθ τθσ κακϊσ και τα εμπόδια που μποροφν να εντοπιςτοφν από τθν εφαρμογι τθσ ςτθν 

ςχολικι πραγματικότθτα . Αρχικά, πριν εξεταςτοφν οι αντιλιψεισ των εκπαιδευτικϊν για 

τθν διαμεςολάβθςθ και τθν προςπάκεια εννοιολόγθςθσ , επιχειρικθκε να διερευνθκεί αν ο 

όροσ διαμεςολάβθςθ αποτελεί μια γνωςτι και οικεία ζννοια για τουσ / τισ  

ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ . Στισ περιπτϊςεισ όπου οι εκπαιδευτικοί δεν γνϊριηαν τον όρο , θ 

ερευνιτρια ζδωςε τισ απαραίτθτεσ διευκρινιςεισ προκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ ζννοια 

και να περατωκεί θ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ. Επιπρόςκετα , οι ερωτϊμενοι κλικθκαν να 

δϊςουν μια εικόνα του ςχολείου τουσ και τθν ςτάςθ – ςυμπεριφορά των μακθτϊν τουσ 

αλλά και των υπόλοιπων εκπαιδευτικϊν. 

 

5.1.1  Ζννοια Διαμεςολάβθςθσ 
 

Ζ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο απνηέιεζε κία απφ ηηο δχν βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

εξεπλήζεθαλ ζηελ εξγαζία απηή. Ζ δηακεζνιάβεζε είλαη έλαο αλεμεξεχλεηνο φξνο 

γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ε δηεξεχλεζε-αλαδήηεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζε έλα ελδηαθέξνλ θνκκάηη.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ηζρπξίζηεθαλ φηη ήηαλ γλψζηεο ηνπ φξνπ αιιά δελ 

κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ νξηζκφ απηφ (Δ3,Δ7,Δ8,Δ9,Δ10,Δ12,Δ13,Δ14). Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε έλλνηα απηή αλαθέξζεθε κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δεηεκάησλ ζεσξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά  πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο 



δηακεζνιάβεζεο.<<Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηακεζνιάβεζεο ζεσξψ φηη είλαη ε 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κέζσ ζπδήηεζεο >> (Δ3) 

Δπηπξφζζεηα ππήξραλ θαη νη εθπαηδεπηηθνίφπνπ ν φξνο απηφο είλαη κπεξδεκέλνο ζην 

κπαιφ ηνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηίδεη αξθεηά (Δ1,Δ2,Δ5,Δ8).<<Ο φξνο απηφο είλαη 

πνιχ κπεξδεκέλνο ζην κπαιφ κνπ.>>(Δ1) Ο πξνβιεκαηηζκφο έγθεηηαη ζην θνκκάηη 

ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ην θέξδνο ησλ εκπιεθφκελσλ ζε 

απηφ.<<Λνγηθά ππάξρεη έλα ηξίην πξφζσπν  , ν δηακεζνιαβεηήο πνπ ζπκβνπιεχεη 

απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη δηακεζνιάβεζε  >>(Δ2) <<Αλαδεηνχληαη ζπκθέξνπζεο ιχζεηο….. απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή θαλέλαο δελ κπνξεί λα βγεη ρακέλνο >>(Δ3) 

Τπήξμαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ χπαξμε ηξίηνπ αηφκνπ ζηε 

δηαδηθαζία απηή (Δ2, Δ4,Δ5,Δ8,Δ10, Δ13) ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ ζηελ εμέιημε 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη επηζήκαλαλ ην ζηνηρείν απηφ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο (Δ6,Δ7). <<Σν ηξίην άηνκν είλαη έλα  νπδέηεξν 

άηνκν πνπ βνεζά ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ πνπ είλαη ζπκθέξνπζεο γηα φια ηα κέιε 

ηεο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο>> 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ε δηακεζνιάβεζε ραξαθηεξίζηεθε σο εξγαιείν 

δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ θαη θνκκάηη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο (Δ4,Δ6). 

Γηαηππψζεθε επίζεο έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηακεζνιάβεζεο πνπ είλαη ε 

εθνχζηα ζπκκεηνρή ησλ κεξψλ (Δ4).<<Γηαδηθαζία εζεινληηθή, εκπηζηεπηηθή φπνπ ηα 

άηνκα ζπκκεηέρνπλ εθνχζηα ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ηνπο ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα 

πξνθχςεη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο >>(Δ6) 

Παξφιν απηά ,απφ ηελ έξεπλα δελ έιεηςαλ θαη νη εζθαικέλεο εληππψζεηο γηα ηνλ φξν 

ηεο δηακεζνιάβεζεο. Αλαθέξζεθεε ζπζρέηηζε ηνπ παξαπάλσ φξνπ κε ηελ επηζηήκε 

ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο (Δ7). <<Ο 

δηακεζνιαβεηήο ζίγνπξα κπνξεί λα είλαη ζχκβνπινο  ή ςπρνιφγνο>> (Δ7). Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηαλ ξσηήζεθαλ γηα ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο 

πεξηέγξαθαλ ηε δηαδηθαζία απηή ρσξίο λα κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ  ζε πνηεο 

ππνζέζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί , ππνζηεξίδνληαο πσο είλαη πνιχπινθν λα 

ζθεθηνχλ ην εχξνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ κπνξεί λα κειεηήζεη θαη λα ξπζκίζεη 

(Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ5,Δ6,Δ7,Δ10, Δ11,Δ12, Δ13,Δ14). Οη εθπαηδεπηηθνί (Δ8,Δ9) 



αλαθέξζεθαλ ζηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε θαη δηέθξηλαλ ην είδνο απηφ αλαθέξνληαο 

ηνλ καζεηή- δηακεζνιαβεηή. <<Ο δηακεζνιαβεηήο ζα πξέπεη λα είλαη απνδεθηφο απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θαη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζηε 

δηακεζνιάβεζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ε 

επέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ , ραξίδνληαο κεγάιε βαξχηεηα ζηελ έλλνηα ηεο 

δηακεζνιάβεζεο  >> (Δ8). 

 

 

5.1.2  Χαρακτθριςτικά τθσ Διαδικαςίασ 

 

ηελ έξεπλα απηή έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο  ηεο εθαξκνγήο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζε έλα ζρνιηθφ νξγαληζκφ .  

Ζ εθαξκνγή ηεο δηακεζνιάβεζεο  ζεσξήζεθε θαζνξηζηηθή ,νπζηαζηηθή θαη ρξήζηκε 

(Δ2, Δ3,Δ4, Δ5, Δ8,Δ9, Δ10,Δ12 ) απφ ηνπο  εξσηψκελνπο.  

Δλδπλακψλεη ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εξεκίαο (Δ4,Δ8,Δ10).<<Θα 

εμαζθαιίζεη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο 

>>(Δ2)  <<Δίλαη κηα ηξνκεξά ρξήζηκε δηαδηθαζία θαη αξθεηά βνεζεηηθή ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο >> (Δ1)Τπήξμε ζπκθσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη  ε απνθπγή δηελέμεσλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

(Δ3,Δ4,Δ5,Δ6,Δ7,Δ10,Δ13). <<Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

δηαρείξηζε θαβγάδσλ θαη δηαθσληψλ>> (Δ3), <<Σα βξαρππξφζεζκα νθέιε ηεο είλαη 

ζην θνκκάηη ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο θαη ζηε άκεζε επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ρσξίο κεγάιεο δηαζηάζεηο >> (Δ5) εκεησζήθαλ νη  ςπρνινγηθέο θαη νη 

εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο (Δ8), νη δηαζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ απηνχ είλαη 

δηεπξπκέλεο ζε πνιινχο ηνκείο (Δ4,Δ5) θαη ε εθπξνζψπεζε απφ άηνκα κε γλψζεηο 

θαη εκπεηξίεο (Δ12) . <<Οη δηαζηάζεηο είλαη εζσηεξηθέο θαη ςπρνινγηθέο επεξεάδνπλ 

ηε ςπρνζχλζεζε ησλ παηδηψλ θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν >> (Δ4), <<Ζ αίζζεζε 

αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο δεκηνπξγνχλ έλα άξηζην ζρνιηθφ θιίκα 

δηακνξθψλνληαο ηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο θαη θαζνξίδνληαο ην θνηλσληθφ πιαίζην 

ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ >> (Δ5)  ε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ , ε δηαδηθαζία ηεο 

ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο είλαη ζχληνκε θαη αθνξά ζπδεηήζεηο θπξίσο άηππεο. Ο 



πξσηαγσληζηήο ηεο δηαδηθαζίαο ινηπφλ είλαη ν δηακεζνιαβεηήο πνπ δελ έρεη φκσο 

ηνλ πξψην ιφγν δίλεη ρψξν θαη ρξφλν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κηιήζνπλ θαη λα 

εθζέζνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε (Δ10, Δ12, Δ14). <<Ο δηακεζνιαβεηήο είλαη έλα 

ακεξφιεπην πξφζσπν , έλα ηξίην πξφζσπν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά 

ελζαξξχλνληαο ηα κέξε λα αλνηρηνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο>> (Δ10) <<Ο 

δηακεζνιαβεηήο πξνζπαζεί λα απνθιηκαθψζεη ηηο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο >> 

(Δ12) Αθφκε έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη 

νπδεηεξφηεηα ζην πξφζσπν ηνπ δηακεζνιαβεηή  (Δ4,Δ6,Δ9,Δ10). <<Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηελ δηαδηθαζία μερσξηζηή θαη κνλαδηθή είλαη ε εξεκία 

θαη ε αζθάιεηα πνπ απνπλέεη αθελφο ε δηαδηθαζία αθεηέξνπ ν δηακεζνιαβεηήο>> 

(Δ9) Δίλαη θνηλψο απνδεθηή ε άπνςε φηη ε δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

αιιεινπρία πξαγκάησλ . Γηαθξίλεηαη ζε θάζεηο θαη θάζε πεξίπησζε είλαη κνλαδηθή . 

Έρεη αλαδεηρζεί κέζα απφ έξεπλεο πσο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο 

πσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κεγάιε επηηπρία αλ πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια θαη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Δ10). <<Βαζηθφ ηεο ζηνηρείν είλαη  ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε 

επειημία, κπνξεί λα θνπκπψζεη ζε θάζε ζρνιηθή ηάμε>> (Δ5). Δίλαη αμηνζεκείσην 

πσο νη ζπλεληεπμηαδφκελνη αλαθέξζεθαλ ζηελ επειημία ,ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 

θαη ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο δηακεζνιάβεζεο  αιιά δελ αλέθεξαλ ηελ ειεπζεξία 

πνπ ηελ δηέπεη (Δ3,Δ5,Δ6,Δ8,Δ9). Σελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ θαη ηε δπλαηφηεηα λα απνρσξήζνπλ φηαλ ζεσξήζνπλ φηη 

παξαβηάδεηαη. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ  ηφληζαλ ηνλ δηηηφ ξφιν ηεο 

εθαξκνγήο ηεο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δχζθνισλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζηελ 

εμνηθείσζε κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ-ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

(Δ3,Δ4,Δ6,Δ7,Δ9,Δ10,Δ12) .<<Σξνκεξά  ρξήζηκε αθφκα θαη ζε αλνχζηεο 

θαηαζηάζεηο κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ επηθνηλσλίαο >> 

(Δ10).  

5.1.3  Οφζλθ 

 

Σα νθέιε ηεο δηακεζνιάβεζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηθείκελε έξεπλα ήηαλ ε 

δηαρείξηζε θαβγάδσλ θαζψο θαη ε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο 

(Δ3,Δ4,Δ7,Δ8,Δ9,Δ10,Δ14). Αθφκε είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο  ζπκβάιιεη 

ζηελ ςπρηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία γεγνλφο  



πνπ ζπλδξάκεη ζηελ πεξάησζε ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο (Δ12,Δ13).<<Σν φθειφο ηεο 

είλαη γηα φιε ηελ πνξεία ηεο δσήο καο, ζρνιηθή, αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή>>(Δ2) 

Δπηπιένλ ε δηακεζνιάβεζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα νιφπιεπξεο νπηηθήο ησλ 

δεηεκάησλ κε ζηφρν ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπο απφςεηο πνπ ελζηεξλίζηεθαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί (Δ6,Δ9,Δ12) <<Ζ δηακεζνιάβεζε κπνξεί λα καο δψζεη κηα νιφπιεπξε 

εηθφλα ησλ δεηεκάησλ>> (Δ2) <<Ζ πνιχπιεπξε νπηηθή ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη 

βαζηθή >> (Δ4). Ζ δηακεζνιάβεζε απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κειινληηθά 

εθφδηα αθνχ πξνζθέξεη ζην άηνκν ηελ επθαηξία αιιαγήο θνηλσληθψλ , ςπρνινγηθψλ 

θαη ζσκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  αλαπηχζζνληαο θαιχηεξεο ζρέζεηο  κε ηνπο γχξσ 

ηνπ.(Δ9)<<Βιέπνπκε δηαθνξεηηθά ηα γεγνλφηα θαη πξνζπαζνχκε λα ζθεθηνχκε 

δηάθνξεο νπηηθέο ησλ αλζξψπσλ >>(Δ9)<<Βνεζά ζηελ θαιχηεξε ζρέζε καο κε ηνπο 

άιινπο θαζψο καο βνεζά λα θάλνπκε έλαλ νπζηαζηηθφ δηάινγν>> (Δ14) Τπήξμε έλαο 

ηζρπξηζκφο πσο θαιιηεξγεί ην αίζζεκα κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο θαη έλα θιίκα 

εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο δηαδηθαζίαο (Δ8).<<Αηζζάλεζαη αζθαιήο θαη 

δελ έρεηο ην θφβν κήπσο παξεξκελεπηεί θάηη ή ππάξμεη ππνθεηκεληθφηεηα>>(Δ5) 

Απφηνθνο απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο  ηζνξξνπίαο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

αηφκσλ- εκπιεθνκέλσλ (Δ5,Δ6,Δ13,14). <<Δηδηθφηεξα κέζα ζε έλαλ ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ πνπ αθνχγνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ρξεηάδεηαη ηζνξξνπία θαη 

ππνρσξεηηθφηεηα>>(Δ4) πγθεθξηκέλα, ζεκεηψζεθε κηα ζεηηθά ζηάζε γηα ηνλ ζεζκφ 

απηφ φπσο φηη ε δηακεζνιάβεζε ζπλδξάκεη ζηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ καζεηψλ 

εμαζθαιίδνληαο  γηα απηνχο θαη βξαρππξφζεζκα νθέιε πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο (Δ1,Δ2,Δ5).<<Καηαθχγην γηα ηα πξνβιήκαηα>> (Δ5) 

<<Γεκηνπξγνχληαη ζπλεθηηθνί δεζκνί πνπ εμαζθαιίδνπλ ήξεκν ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ>>(Δ6) <<Γίλεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλαλ κπνχζνπια δελ μέξσ αλ ε 

έθθξαζε κνπ είλαη ζσζηή, ηνπο δείρλεη έλαλ δξφκν δηφηη ε αξκνληθή ζπκβίσζε είλαη 

επηινγή>>(Δ9) Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε δηακεζνιάβεζε εμαζθαιίδεη ζπλεθηηθνχο 

δεζκνχο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο δηαζθαιίδεη ήξεκν ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ απφςεσλ ρσξίο θφβν (Δ4) 

.<<Γηαδηθαζία πνπ ζνπ επηηξέπεη λα εθθξάδεζαη ρσξίο θφβν θαη πάζνο αξθεί λα 

εθπξνζσπνχληαη απφ άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ,είλαη αξκφδηα, θαηαξηηζκέλα>>(Δ3) Σα 

παηδηά ρξεηάδνληαη ςπρνινγηθά , θνηλσληθά θαη πλεπκαηηθά ζηεξίγκαηα ηα νπνία 

απνηεινχλ εθφδηα γηα ηελ δσήο ηνπο απνθιείνληαο ην ελδερφκελν ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο έρνληαο ην αίζζεκα ηεο ραξάο θαη ηεο αηζηνδνμίαο φπνπ ε 



δηακεζνιάβεζε κπνξεί λα πξνζθέξεη (Δ5,Δ6,Δ12, Δ13).<<Οη ραξνχκελνη καζεηέο 

πξνθχπηνπλ απφ κηα ζεηξά πξαγκάησλ φπσο ηζνξξνπεκέλν θιίκα θαη έλα πγηέο 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ βαζηθφ πξνηέξεκα γηα έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ>> (Δ6) 

 

 

5.1.4  Δάςκαλοσ με εκπαίδευςθ ςτθ διαμεςολάβθςθ 
 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαζθάινπ κε εθπαίδεπζε ζηε δηακεζνιάβεζε ήηαλ έλα 

εξψηεκα πνπ δεκηνχξγεζε έλαλ πξνβιεκαηηζκφ. Οη εξσηψκελνη ρξεηάζηεθαλ θάπνηα 

ιεπηά γηα λα απαληήζνπλ θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο δήηεζαλ θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο, 

γεγνλφο πνπ ζπλέβε κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. Έλαο εθπαηδεπηηθφο-

δηακεζνιαβεηήο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

(Δ1,Δ2,Δ5,Δ6,Δ7,Δ8,Δ12).<<Θεσξψ φηη φρη κφλν ζην ζρνιηθφ ρψξν αιιά θαη ζε 

φινπο ηνπο  ρψξνπο εξγαζίαο ζα είλαη ρξήζηκνο θαη δηεθπεξαησηήο>> (Δ9) Δίλαη 

ηθαλφο λα επηιχζεη άκεζα ζπγθξνχζεηο ρσξίο λα δψζεη λα δψζεη κεγάιεο δηαζηάζεηο 

(Δ7) .<<Θα έιπλε άκεζα ηα πεξηζηαηηθά απηά ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα, φπσο ηνπ 

δηεπζπληή>>(Δ13) Δίλαη εηδήκσλ ζηηο ηαθηηθέο ζπγθξνχζεσλ θαη ε επηθνηλσλία κε 

ηνπο γχξσ ηνπ είλαη άξηζηε θαη δεκηνπξγεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο 

(Δ4,Δ5,Δ7,Δ9,Δ11).<<Θα δεκηνπξγήζεη θιίκα εκπηζηνζχλεο ζηε ζρέζε 

εθπαηδεπηηθνχ- καζεηή κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα αλνηρηνχλ πην εχθνια>>(Δ5) 

Γηαζέηεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία ζπλδπάδνληαο ηελ δηαθξηηηθή επέκβαζε θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ (Δ3,Δ4). <<Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο ζα εκπιέθεηαη ζηε 

ζχγθξνπζε ρσξίο λα είλαη παξεκβαηηθφο ,δίλνληαο ρψξν θαη ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα 

λα θηιηξάξνπλ ηα πεπξαγκέλα>>(Δ7) Γελ ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή βνήζεηα φπσο ηελ 

επέκβαζε ηνπ δηεπζπληή ,δελ ζηνρνπνηεί πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο αιιά επηδηψθεη 

ηελ απαλαζηφρεπζε ζσζηψλ ζπκπεξηθνξψλ (Δ5,Δ8,Δ9,Δ11,Δ12,Δ14). Δίλαη 

ερέκπζνο , ηθαλφο , αλαδεηά ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο θαη βιέπεη πίζσ απφ ην 

πξφβιεκα ηη θξχβεηαη (Δ5,Δ9,Δ10).<<Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα κελ ππάξρεη θαλ 

θάπνηα αηηία ηζαθσκνχ ζηε ζρνιηθή ηάμε απιά κηα έληαζε πνπ λα ππξνδνηήζεη έλαλ 

θαβγά >> (Δ6) Ο ηξφπνο αληίιεςεο πξνβιεκάησλ είλαη δηαθνξεηηθφο αλάινγα κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο (Δ6,Δ7,Δ10). Έλαο 

ζπλεληεπμηαδφκελνο πνπ δηαηέιεζε ρξέε δηεπζπληή θαηέζεζε ηελ παξαθάησ άπνςε  : 



<<  Με ηελ παξνπζία ηνπ δηακεζνιαβεηή ζα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί ΛΑΗΚΟ 

ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί κηα θαηάζηαζε>> (Δ6). <<Ο εθπαηδεπηηθφο 

κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ζα άθνπγε φιεο ηηο πιεπξέο , δελ ζα έβγαδε 

ηνλ έλνρν επεηδή δελ ππάξρεη πάληα>>(Δ7) Σέινο, θαηαγξάθεθε  φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

– δηακεζνιαβεηήο δελ ζα ςάμεη λα βξεη ηνλ έλνρν αιιά ηελ αηηία (Δ9). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη επδηάθξηηα ζην πξφζσπν ηνπ δηακεζνιαβεηή είλαη ε 

ππνκνλή, ε δηαθξηηηθφηεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε επγέλεηα, ε ζνβαξφηεηα θαη ε 

εμσζηξέθεηα (Δ3,Δ4,Δ5,Δ9,Δ10). Σνλίζηεθε επίζεο ε απνδνρή ηνπ δηακεζνιαβεηή 

ζην ζρνιηθφ ρψξν , ε δηπισκαηία θαη ε κεζνδηθφηεηα (Δ11,Δ12,Δ13). Ο ραξαθηήξαο 

ηνπ επηβάιιεηαη λα είλαη αθέξαηνο, ακεξφιεπηνο, πξνζηηφο θαη δηαιιαθηηθφο (Δ1,Δ2). 

Από τθν άλλθ πλευρά ταυτίηουν τθν ζννοια του διαμεςολαβθτι με του ςυμβοφλου των 

ςχολικϊν μονάδων (Ε6) .<<Τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι θ 

ςυμβουλευτικι , ο διαμεςολαβθτισ είναι και ςφμβουλοσ και ψυχολόγοσ>> (Ε7).  Ενόσ 

προςϊπου που ςυηθτά και προτείνει τρόπουσ επίλυςθσ προβλθμάτων και διεκπεραίωςθσ 

ηθτθμάτων. <<Είναι ςυντονιςτισ και διεκπεραιωτισ >>(Ε6), <<Είναι το τρίτο πρόςωπο που 

κακοδθγεί και χειρίηεται τισ καταςτάςεισ και τα μζρθ τθσ διαδικαςίασ>>(Ε9) Μάλιςτα 

αξιοςθμείωτο είναι ότι κεωροφν τον διαμεςολαβθτι ςαν ζνα δάςκαλο που μαλϊνει τα 

παιδιά κουνϊντασ το χζρι όταν κάνουν κάτι που οι ίδιοι δεν το κεωροφν ςωςτό  ςφμφωνα 

με τθ δικι τουσ άποψθ και το δικό τουσ κϊδικα αξιϊν  (Ε2,Ε4,Ε5). Από τθν άλλθ πλευρά 

υπιρχαν και οι εκπαιδευτικοί (Ε1, Ε4,Ε7,Ε8,Ε9,)που τόνιςαν και προζβαλαν διαφορετικζσ 

πτυχζσ του διαμεςολαβθτι όπωσ θ διακριτικι παρουςία και εμπλοκι του ςτα περιςτατικά 

χωρίσ να είναι παρεμβατικόσ και πιεςτικόσ (Ε7). <<Λειτουργεί ωσ από μθχανισ Κεόσ , 

διακριτικόσ ,παρατθρθτισ που αναηθτά ςε βάκοσ τθν αιτία και τον υπαίτιο τθσ ςφγκρουςθσ 

όταν υπάρχουν βζβαια>>(Ε6) .  Ωο δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθαλ :ε 

επγέλεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε θνηλσληθφηεηα (Δ14).  

Δπηπξφζζεηα, πξνβιεκάηηζε ηελ εξεπλήηξηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρεηξηζηηθφηεηαο 

πνπ αλαθέξζεθε απφ έλαλ  εθπαηδεπηηθφ - ζπλεληεπμηαδφκελν ν νπνίνο ππεξηφληζε 

ηελ ρεηξηζηηθφηεηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηνπο καζεηέο ηνπο (Δ7).<<Δίλαη ζηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ρεηξίδεηαη ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα ηνπο θάλεη λα 

πεγαίλνπλ κε ηα λεξά ηνπ, ν καζεηήο ππαθνχεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φρη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηνπο καζεηέο >>(Δ14) Τπάξρεη ζπκθσλία ζην φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

επηζπκνχλ ηελ παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε γλψζε ζηε δηακεζνιάβεζε δηφηη ζα 

κεζνιάβεζεη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πγηήο ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή 



αμηνπνηψληαο ηελ δηαθσλία ρσξίο λα ζπγθξνπζηεί (Δ12,Δ13) ηα απνηειέζκαηα ζα 

θαλνχλ άκεζα θαη ζα αμηνπνηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία (Δ4,Δ7,Δ9,Δ10, Δ11,Δ14). 

 

5.1.5  Εφαρμογι τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτα ςχολεία 

 

Βαζηθφ εξψηεκα , θαζνξηζηηθφ γηα ηελ πνξεία ησλ ζρνιείσλ ζηηο κέξεο καο, είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο δηακεζνιάβεζεο.  Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ αλ ε 

εθαξκνγή ηεο απνηειεί δχζθνιν ή εχθνιν θαηλφκελν. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έζεζαλ  σο βαζηθή πξνυπφζεζε ε θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ν επαγγεικαηηζκφο πνπ νθείινπλ λα δείμνπλ θαη ε αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Δ3,Δ6,Δ8,Δ9,Δ10,Δ12).<<Γχζθνιε, ε εθαξκνγή 

απαηηεί απνδνρή απφ ηνλ θχθιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ>> (Δ11) <<Πνιχ δχζθνιε 

εθαξκνγή, δελ είλαη ζηελ θνπιηνχξα θαη ζην ‘’αίκα’’ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ>> 

(Δ7) Οη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ζε ζέζε λα <<μεβνιεπηνχλ>> απφ απηφ πνπ θάλνπλ 

ηφζα ρξφληα (Δ2,Δ10,Δ13,Δ14). Οη εθπαηδεπηηθνί πξνέβαιιαλ ηελ αδπλακία πνπ 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπδεηάλ ηελ πξαγκαηηθή αηηία ησλ γεγνλφησλ 

(Δ4,Δ8,Δ9).<<Οη Έιιελεο γεληθφηεξα δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα ζπδεηνχλ νπζηαζηηθά 

κε ηνλ ππαίηην ην άηνκν πνπ εκπιέθεηαη άκεζα….. πξνηηκνχλ ην θνπηζνκπνιηφ θαη 

ηε ιαζπνινγία ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ>> (Δ8) Κξίλεηαη αλαγθαία ε 

ζσζηή ζεκειίσζε θαη νη ζσζηέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηακεζνιάβεζεο 

ζην θνκκάηη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.<<Απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ 

αηφκσλ ζηηο ζσζηέο ζέζεηο >>(Δ4) Άπνςε πνπ πηνζεηήζεθε απφ αξθεηνχο 

εθπαηδεπηηθνχο (Δ1,Δ4,Δ6,Δ9,Δ10,Δ13,Δ14) Γηα ηα παηδηά ηα νπνία είλαη εχπιαζηα 

κπνξνχλ λα δερηνχλ  ηηο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Δ9) θαη λα 

αθνινπζήζνπλ πηζηά ην λέν ηξφπν ζθέςεο. Σέινο ζπκπεξαίλεηαη φηη νη δηαθσλίεο 

πνπ βαξαίλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εκπίπηνπλ ζην αλ είλαη δεθηηθνί ζηηο αιιαγέο, 

αλνηρηνί ζην θαηλνχξην θαη απνδέθηεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Δ5,Δ7, Δ11,Δ12,Δ14). 

Ζ  ζσζηή παξνπζίαζε ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θχθιν νθείιεη λα 

είλαη παιηλσδία ησλ παιαηψλ κεζφδσλ ησλ δχζθνισλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη θαη ε κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζεσξνχλ φηη νη 

αιιαγέο θαη ηα θαηλνχξγηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα αθνκνησζνχλ εχθνια απφ ην 



ζρνιηθφ νξγαληζκφ (Δ5,Δ7,Δ13,Δ14). <<Με πλεχκα ζπλεξγαζίαο  ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί>>(Δ7) <<Βνεζεηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη απαηηεηηθή >> (Δ5)<<Αλήθσ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κνπ αξέζεη λα δνθηκάδσ θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη δελ 

αλήθσ ζηελ κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ‘’θνβνχληαη λα κελ κπιέμνπλ’’ >> (Δ13) 

<<Ζ αηζηνδνμία θαη ε ζεηηθή ζηάζε κπνξεί λα είλαη παξαγσγηθή θαη 

απνδνηηθή>>(Δ14) Αθφκε, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επεξεάδεη ηελ εχθνιε ή δχζθνιε 

εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζεζκνζέηεζε θαη ε λνκνζεζία πνπ θξχβνληαη  

θάησ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  θαη ε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κεξψλ πνπ ηελ 

αληηπξνζσπεχνπλ (Δ3,Δ9). Ζ εθαξκνγή ινηπφλ επεξεάδεηαη αθελφο απφ ηα πξφζσπα 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ νξγαληζκφ αθεηέξνπ απφ ην λνκηθφ πιαίζην .Ζ 

πξνζσπηθφηεηα , ε εκπεηξία θαη ε δηάζεζε ησλ αηφκσλ ελφο νξγαληζκνχ είλαη 

θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εμέιημε κηαο δηαδηθαζίαο πνπ θέξεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (Δ7). 

 

5.1.6  Αντιλιψεισ  Για Σα Εφαρμοςμζνα Προγράμματα Διαμεςολάβθςθσ 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην άθνπζκα ελφο πξνγξάκκαηνο αγρψλνληαη θαη βγάδνπλ κηα 

αξλεηηθφηεηα (Δ3,Δ4,Δ6,Δ8,Δ9,Δ11,Δ12) . Αθφκε , κηα κεξηθή απνδνρή παξνπζηάδεη 

ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη θαη είλαη έηνηκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ελφο πξνγξάκκαηνο (Δ2,Δ5,Δ10). Ζ εθαξκνγή ελφο 

πξνγξάκκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ , λα γλσξίζνπλ θαη λα 

αλαθαιχςνπλ λέεο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ πεξηζηαηηθψλ (Δ4,Δ5,Δ6). 

<<Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζνπ αλνίγνπλ λένπο δξφκνπο γηα λα αλαθαιχςεηο 

καδί κε ηνπο καζεηέο ζνπ κε έλαλ εχθνιν θαη δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν θαηλνχξγηα 

πξάγκαηα>>(Δ6) <<Δκείο , νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηαδφκαζηε ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα καο εληζρχνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο >>(Δ5) Σα  

Πξνγξάκκαηα δηακεζνιάβεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο έρνπλ εληαρζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα δείρλνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλαλ δηαθνξεηηθφ δξφκν αληηκεηψπηζεο ησλ 

δχζθνισλ πεξηζηαηηθψλ (Δ5,Δ7). <<Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζέβνληαη ην έξγν πνπ 

θάλνπλ ζπκκεηέρνπλ κε κεγάιε ραξά θαη ππέξκεηξν ελζνπζηαζκφ  >>(Δ7) Γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ππήξμε αλαθνξά θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηακεζνιάβεζεο (Δ7,Δ8,Δ9,Δ12,Δ13,Δ14).  



Σα πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη πξνβιήζεθαλ κέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα  είλαη : α) ην πξφγξακκα παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηίηιν: <<Μ’ 

αγαπψ, δελ κνπ ζπκψλσ θαη ηε βία εμνληψλσ >> ,β)  πξνγξάκκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κνβεληάξεην Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ηεο Κνδάλεο θαη  γ) 

Ναη, ππάξρεη επηπρία πνπ λα θφβεηαη ζηα ηξία (Δ4,Δ5,Δ11,Δ12). Σέινο , αλαθέξζεθε 

θαη έλα βηβιίν πνπ πεξηέρεη ηνλ φξν ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο θαη πξνβάιεη ηελ 

έλλνηα ηεο δηακενζιάβεζεο<<Ζ Γψξα θαη ην δψξν ηεο >> ηεο Αιεμίαο Κνπθνπιή.<< 

Έλα βηβιίν πνπ επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη θαη λα αγγίμεη κηθξνχο θαη κεγάινπο 

θίινπο>>(Δ11)Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ έιεηπαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ 

γλψξηδαλ θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο (Δ1,Δ2,Δ3 ,Δ6,Δ8,) 

<<Πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο δηακεζoιάβεζεο δελ γλσξίδσ, έρσ αθνχζεη φκσο πσο 

γίλνληαη ζηελ Αζήλα αξθεηά  >>(Δ5)Σα πξνγξάκκαηα θάησ απφ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνπο καζεηέο (Δ1,Δ2,Δ3, Δ9) θαη δηακνξθψλνπλ νκαιά 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ παηδηψλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζχκθσλα κε ηνποJohnson 

θαηJohnson (1996) αληινχλ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο βάζεηο απφ ην πεδίν ηεο επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ, ηνλ θιάδν ηεο δηθεγνξίαο θαη ηνπο αθηηβηζηέο θαηά ησλ ππξεληθψλ 

πνιέκσλ. <<Μεηψλνπλ ην άγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηαλ ζπκβαίλνπλ ζηελ ψξα ηεο 

δηδαζθαιίαο ζπγθξνχζεηο>>(Δ5) <<Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα ραξίζνπλ 

εθφδηα ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιχνπλ εηξεληθά ηηο 

ζπγθξνχζεηο ηνπο>>(Δ8) 

 

5.1.7  Ο ρόλοσ του μακθτι 
 

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχία του κεςμοφ αυτοφ είναι θ εκοφςια και ολοκλθρωτικι 

παρουςία και αποδοχι από το μακθτι (Ε4,Ε5,Ε9,Ε10, Ε11). Οι μακθτζσ επιβάλλεται να 

αναγνωρίςουν τθν κακοριςτικι ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε αυτό. Θ ςυμπεριφορά των 

μακθτϊν προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ άλλαξε τα τελευταία χρόνια με αρνθτικό πρόςθμο , 

άποψθ κοινϊσ αποδεκτι από τον κφκλο των εκπαιδευτικϊν (Ε1,Ε3,Ε6,Ε7,Ε9,Ε10,Ε11,Ε13). 

Οι μακθτζσ με τθν διαδικαςία αυτι κα βρεκοφν αντιμζτωποι με ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ –

ςυνεργαςίασ και αποδοχισ. <<Χαρακτθριςτικά που τα ζχουν ανάγκθ ςκεπτόμενοι τισ 

παροφςεσ ςυνκικεσ που δεν ευνοοφν τα ςφνκετα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα>>(Ε1). Θ 

ςτιριξθ και θ ενίςχυςθ των προςωπικϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων των μακθτϊν 

ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεικόνασ και τθσ αυτοπεποίκθςθσ των μακθτϊν(Ε4). Θ 



ςυνεργαςία και θ προςωπικι αναηιτθςθ και διερεφνθςθ από τθν πλευρά του μακθτι 

κάνουν το κεςμό τθσ διαμεςολάβθςθσ ακόμα πιο επιτυχθμζνο και αποκτά τον 

χαρακτθριςμό ενόσ εργαλείου που μπορεί να ξεδιπλϊςει άγνωςτεσ για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ πτυχζσ των μακθτϊν (Ε10,Ε11,Ε13).  <<Θ διαμεςολάβθςθ ίςωσ κα μασ 

δϊςει τθ δυνατότθτα να γνωρίςουμε καλφτερα τουσ μακθτζσ μασ και τουσ εαυτοφσ 

μασ>>(Ε7) Οι μακθτζσ τισ περιςςότερεσ φορζσ αφινουν να δθμιουργθκεί μια εςφαλμζνθ 

άποψθ για αυτοφσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ (Ε10,Ε12). Βγάηουν ζνα χαράκτθρα που αυτοί 

επικυμοφν να γνωρίςουν και να αυτοπροςδιορίςουν τον εαυτό τουσ (Ε3). Οι ςτοχευμζνεσ 

εικόνεσ ςυμπεριφοράσ από τθν  πλευρά των μακθτϊν  οδθγοφν ςε εςφαλμζνεσ 

διατυπϊςεισ –εντυπϊςεισ από τθν πλευρά των εκπαιδευτικϊν(Ε11). <<Θ διαμεςολάβθςθ 

δίνει τθ δυνατότθτα τθσ γνωριμίασ από το μθδζν τα μζρθ ξανά-ςυςτινονται>>(Ε4). Ζνα 

χαρακτθριςτικό απαραίτθτο, χριςιμο, ουςιαςτικό και επικερδζσ για το ςφγχρονο 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Συνοψίηοντασ , οι πρωταγωνιςτζσ ςτθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ είναι 

οι μακθτζσ και ο ρόλοσ τουσ καίριοσ το βαςικό ςθμείο , το ςθμείο κλειδί είναι οι 

εκπαιδευτικοί να φροντίςουν << θ πρϊτθ γνωριμία με τθ διαδικαςία να είναι ποιοτικι και 

αυκεντικι >>(Ε9) 

 

Εκπ/κοί Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Θεςμόσ τησ 
διαμεςολάβη
ςησ 

Δεν το 
γνωρίηω, 
μάλλον 
ςυμβουλευτι
κι 

Δεν 
γνωρίηω 
είναι λίγα 
τα χρόνια 
προχπθρεςί
ασ μου 

Ναι γνωςτόσ 
όροσ 

Είναι 
μπερδεμζνο 
ςτο μυαλό μου 

Γνωρίηω, το 
είχα 
ακοφςει 
πριν δφο 
χρόνια 

Ζννοια τησ 
διαμεςολάβη
ςησ 

Μου ζρχεται 
ςτο μυαλό ςε 
κάτι που 
μεςολαβεί 
για να 
επιλυκεί θ 
κατάςταςθ 

Αντιμετϊπι
ςθ 
προβλθμάτ
ων μζςω 
ςυηιτθςθσ  

Διεκπεραίως
θ υπόκεςθσ 
από τρίτο 
άτομο 

Σθμαντικι 
,οι 
διαςτάςεισ 
εςωτερικζσ 
και 
ψυχολογικζσ 

Θ ζννοια 
κοινωνικι 
και 
ςφγχρονθ 

Χαρακτηριςτι
κά τησ 
διαμεςολάβη
ςησ 

Διαδικαςία 
βοθκθτικι 
ςτουσ 
εκπαιδευτικο
φσ με τθν 
κακοδιγθςθ 
τρίτου 
προςϊπου 

Φπαρξθ 
τρίτου 
προςϊπου 
,λφςθ 
προβλθμάτ
ων 
,αρμονικι 
ςυνφπαρξθ 

Απαραίτθτθ 
για τισ 
ςχζςεισ 
ανάμεςα 
ςτουσ 
δαςκάλουσ, 
αποφυγι 
καβγάδων  

Θ φπαρξθ 
του 
διαμεςολαβ
θτι ,ο 
οποίοσ 
ςυμβουλεφε
ι αυτοφσ 
που 
ςυμμετζχου
ν 

Τρίτο άτομο 
δίνει λφςθ 
δθμιουργϊν
τασ αίςκθμα 
αςφάλειασ 
και 
εμπιςτοςφν
θσ 



Οφζλη Καταφφγιο 
για τα 
προβλιματα 
…ιρεμο 
ςχολικό 
περιβάλλον, 
ςυνεκτικοί 
δεςμοί 
δθμιουργοφν
ται 

Άμεςθ 
αντιμετϊπι
ςθ 
προβλθμάτ
ων 

Αποφυγι 
διενζξεων, 
αναηιτθςθ 
καλφτερθσ 
λφςθσ 

Απαραίτθτθ 
για τον 
ςχολικό 
οργανιςμό 
αρκεί να τθν 
εκπροςωπο
φν άτομα 
που τθν 
γνωρίηουν  

Καλφτερο 
κλίμα, 
καλφτερο 
περιβάλλον 

Χαρακτηριςτι
κά δαςκάλου 

μϋεκπαίδευςη 
ςτη 

διαμεςολάβη
ςη 

Γνϊςθ των 
τρόπων 
αντιμετϊπις
θσ ,δεν 
χάνεται 
πολφτιμοσ 
χρόνοσ με 
λανκαςμζνεσ 
μεκόδουσ 

Κα 
διαχειριςτεί 
μια 
κατάςταςθ 
κοιτάηοντασ 
όλεσ τισ 
πλευρζσ 
χωρίσ 
επζμβαςθ 
διευκυντι 

Κα 
μποροφςε να 
επικοινωνις
ει καλφτερα 
με τουσ 
μακθτζσ που 
δθμιουργοφν 
προβλιματα 

Μπορεί να 
εμπλζκεται 
χωρίσ να 
είναι 
παρεμβατικ
όσ 

Καλφτερθ 
ςχζςθ με τα 
μζλθ τθσ 
ςχολικισ 
κοινότθτασ , 
τα παιδιά κα 
ανοίγονται 
πιο εφκολα 

Η ςυμβολή 
τησ ςτα 
ςχολεία 

Κα 
επιλφονται 
ειρθνικά και 
χωρίσ φωνζσ 
οι 
ςυγκροφςεισ  

Δφςκολθ 
υπόκεςθ 
,δεν μπορϊ 
να 
φανταςτϊ 
πωσ μπορεί 
να 
βοθκιςει 

Δεν νομίηω 
να μπορεί να 
είναι 
αποτελεςματ
ικι 

Πχι, δεν 
μπορεί να 
υπάρξει 

Βοθκθτικι 
μεν 
απαιτθτικι 
διαδικαςία 
δε 

Εφαρμογή 
εφκολη ή 
δφςκολη 
υπόθεςη 

Δφςκολθ 
εφαρμογι 
εξαιτίασ των 
ςυντθρθτικϊ
ν μυαλϊν 
των 
δαςκάλων 

Οι 
εκπαιδευτικ
οί 
φοβοφνται 
να μθν 
μπλζξουν , 
δφςκολθ 
υπόκεςθ 

Δεν είμαςτε 
γνϊςτεσ , δεν 
είναι ςτθν 
κουλτοφρα 
μασ 

Δφςκολθ θ 
εφαρμογι 
ανατρζποντ
αι οι 
ςυνικειεσ 
(ρουτίνα) 
των 
εκπαιδευτικ
ϊν 

Δφςκολο , οι 
εκπαιδευτικ
οί, δεν 
ξεβολεφοντα
ι 

Ρόλοσ του 
μαθητή 

Ουςιαςτικόσ, 
ενεργόσ ο 
ρόλοσ του 
μακθτι 

Αντιμετϊπι
ςθ 
διαφωνιϊν 

Είναι το 
άλφα και το 
ωμζγα για τθ 
διαδικαςία 

Εκοφςια 
ςυμμετοχι , 
δεν βγαίνει 
κανζνασ 
μακθτισ 
ίδιοσ από τθ 
διαδικαςία 

Ρολυδιάςτα
τοσ ρόλοσ, 
διαςφαλίηετ
αι θ 
εμπιςτοςφν
θ 



Χαρακτηριςτι
κά 
Διαμεςολαβη
τή 

Αξιόπιςτοσ, 
υπομονετικόσ 
, 
προςαρμοςτι
κόσ 

Κοινωνικόσ, 
γλυκομίλθτ
οσ, ςοβαρόσ 
με πλιρθ 
επαγγελματ
ικι 
κατάρτιςθ 

Άτομο με 
παιδεία, 
γνϊςθ και 
εμπειρία, 
εξωςτρεφισ, 
ςυνεργάςιμο
σ 

Διακριτικόσ, 
ζξυπνοσ, 
χειριςτικόσ, 
ευχάριςτοσ 

Οικείο 
πρόςωπο, 
ιςορροπθμζ-
νοσ , ζτοιμοσ 
να 
διαχειριςτεί 
ό,τι 
προκφψει 

Προγράμματ
α 
Διαμεςολάβη
ςησ 

Πχι, δεν 
γνωρίηω 
κάποιο 

Πχι, δεν 
ξζρω 

Πχι , δεν 
γνωρίηω 

Ρρογράμματ
α ςε 
ςυνεργαςία 
με το ΑΕΛ τθσ 
Φλϊρινασ 

Ναι 
γνωρίηω, 
<<Ναι, 
υπάρχει 
ευτυχία που 
να κόβεται 
ςτα τρία>> 

Κατάρτιςη Ναι ,κα το 
ικελα πολφ 

Ναι, το 
όφελοσ κα 
ιταν 
μεγάλο ςε 
όλουσ τουσ 
τομείσ 

Ναι , είναι 
ςθμαντικό 

Ναι , είναι 
απαραίτθτο 

Φυςικά , 
απαραίτθτο 
εφόδιο για 
τον 
ςφγχρονο 
εκπαιδευτικ
ό  

 

 

Εκπ/κοί Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 Ε10 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Θεςμόσ τησ 
διαμεςολάβη
ςησ 

Ναι , 
γνωρίηω 
ζνασ 
ςυνάδερφό
σ μου 
ςυμμετείχε 
ςε 
βιωματικό 
ςεμινάριο 

Πχι, δεν ζχω 
ιδζα 

Ναι, το 
γνωρίηω 
είμαι 
διαμεςολαβι
τρια 

Ναι ,είχα 
ενθμζρωςθ 
από τθν 
διευκφντρια 
του ςχολείου 
μασ 

Πχι, δεν ζχω 
ιδζα 

Ζννοια τησ 
διαμεςολάβη
ςησ 

Κεςμόσ για 
μζνα ςτθν 
εκπαίδευςθ 

Κάποιοσ 
μεςολαβεί 
για κάτι  

Στοχεφει 
ςτθν επίλυςθ 
διαφορϊν 
ιδιωτικοφ 
δικαίου, 
ςυμφζρουςα 
για όλουσ 

Εκπαίδευςθ 
μακθτϊν για 
να λφνουν τισ 
διαφορζσ 
μόνοι τουσ 

Φπαρξθ 
τρίτου 
προςϊπου 

Χαρακτηριςτ
ικά τησ 
διαμεςολάβη
ςησ 

Διαδικαςία 
που είναι 
ςυμφζρους
α για όςουσ 
ςυμμετζχου
σ 

Τεχνικζσ για 
διαχείριςθ 
καβγάδων 

Ραραγωγικι 
διαδικαςία, 
μπορεί να 
αςχολθκεί με 
υποκζςεισ 
που ζχουν να 
κάνουν με το 
ςχολείο ι με 

Βραχυπρόκε
ςμα οφζλθ 

Αμερόλθπτο 
άτομο που 
μπορεί να; 
Βοθκιςει 
αποτελεςμα
τικά 



υποκζςεισ 
ιδιωτικοφ 
δικαίου 

Οφζλη Αρκετά, 
λιγότερεσ 
εντάςεισ και 
οι 
διαςτάςεισ 
κακοριςτικζ
σ ςτο 
κομμάτι των 
διαπροςωπι
κϊν 
ςχζςεων 

Αίςκθμα 
αςφάλειασ, 
αναδεικνφει 
τρόπουσ για 
καλφτερθ 
επικοινωνία 

Λςορροπία, 
ανακοφφιςθ, 
αιςκάνεςαι 
πωσ υπάρχει 
κάποιοσ για 
ςζνα 

Θρεμία και 
αρμονικι 
ςυμβίωςθ 
των μελϊν 
του ςχολικοφ 
οργανιςμοφ 

Αντιμετϊπις
θ δφςκολων 
περιςτατικϊ
ν, 
εξοικείωςθ 
μακθτϊν με 
τα 
κατάλλθλα 
μζςα 
επικοινωνία
σ 

Χαρακτηριςτ
ικά 
δαςκάλου 
μϋεκπαίδευς
η ςτη 
διαμεςολάβη
ςη 

Κα ζχει 
διαφορετικ
ό τρόπο 
αντίλθψθσ 
τθσ 
ςφγκρουςθσ 

Κα ζβλεπε 
πίςω από τα 
περιςτατικά 
τθσ 
ςφγκρουςθσ 

Κα άκουγε 
όλεσ τισ 
πλευρζσ δεν 
κα 
αναηθτοφςε 
τον ζνοχο 
διότι πολλζσ 
φορζσ 
μπορεί να 
μθν υπάρχει 

Κα 
εξαςφάλιηε 
τθν 
εμπιςτοςφνθ 
των μακθτϊν 

Κα 
εκπαιδεφςει  
τουσ 
μακθτζσ για 
ςωςτι 
αντιμετϊπις
θ 
καταςτάςεω
ν 
ςφγκρουςεισ 

Η ςυμβολή 
τησ ςτα 
ςχολεία 

Κακοριςτικι 
ςτο κομμάτι 
των 
διαπροςωπι
κϊν 
ςχζςεων 

Κα 
προωκθκεί 
το πνεφμα 
ςυνεργαςίασ 
και 
εμπιςτοςφνθ
σ 

Κα 
ςυντονίςει 
και κα 
βοθκιςει ςτο 
ςχεδιαςμό 
του 
προγράμματ
οσ 

Βοθκθτικι 
διαδικαςία 

Κα υπάρξει 
βελτίωςθ 
του 
ςχολικοφ 
κλίματοσ 

Εφαρμογή 
εφκολη ή 
δφςκολη 
υπόθεςη 

Χρειάηονται 
γερά 
κεμζλια 
διότι οι 
Ζλλθνεσ 
αποφεφγου
ν να μιλοφν 
με τον 
υπαίτιο τθσ 
ςφγκρουςθσ 

Κα 
μποροφςε να 
εφαρμοςτεί 
κάτω από τισ 
ςωςτζσ 
ςυνκικεσ 

Απαιτείται 
αλλαγι ςτο 
εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα 

Τα παιδιά 
είναι 
‘’εφπλαςτα’’ 
μποροφν να 
ακολουκιςο
υν τθ 
διαδικαςία 
αυτι 

Δφςκολθ 
διότι κα 
πρζπει να 
υπάρξει 
ςυγχρονιςμ
όσ και καλι 
διάκεςθ 
από τθν 
μεριά των 
μακθτϊν 
και των 
εκπαιδευτικ
ϊν 

Ρόλοσ του 
μαθητή 

Χωρίσ τθ 
ςυγκατάκες
σ των 
μακθτϊν 
δεν υπάρχει 
διαδικαςία 

Κα ςυμβάλει 
ςτθν κακαρι 
ςκζψθ των 
μακθτϊν 

Κα 
κερδίςουν 
ψυχολογικι 
και 
εςωτερικι 
ανακοφφιςθ 

Κα 
απενεχοποιθ
κεί θ άρνθςθ 
και θ 
διαφορετικότ
θτα 

Αίςκθςθ 
αςφάλειασ , 
εφόδιο 
χριςιμο και 
για τθν 
ακαδθμαϊκι 



τουσ 
απόδοςθ 
και ηωι 

Χαρακτηριςτ
ικά 
Διαμεςολαβ
ητή 

Διπλωμάτθσ
, ςυμπακισ, 
ζξυπνοσ 

Ρρόςχαροσ, 
διπλωμάτθσ, 
διαλλακτικόσ 

Ακζραιοσ 
Χαρακτιρασ , 
διαλλακτικόσ 

<<καλό 
παιδί>> 

Σωςτά 
καταρτιςμζν
οσ , 
αμερόλθπτο
σ , 
μεκοδικόσ 

Προγράμματ
α 
Διαμεςολάβ
ηςησ 

Πχι, 
γνωρίηω ότι 
ςτθ 
Φλϊρινα 
γίνονται 

Νομίηω ότι 
υπάρχουν 
κζντρα 
διαμεςολαβ
θτϊν 

Το 
πρόγραμμα 
<<Αγαπϊ δεν 
μου κυμϊνω 
και τθ βία 
εξοντϊνω>> 

Πχι δεν το 
ζχω ψάξει 

Πχι δεν το 
γνωρίηω 

Κατάρτιςη 
(παρακολοφ
θηςη 
κάποιασ 
επιμόρφωςη
σ) 

Πχι, αλλά 
κα το ικελα 
Τα πάντα 
ρει και θ 
κοινωνία 
πρζπει να 
προςαρμος
τεί ςε αυτι 

Πχι δεν κζλω 
να  
αςχολθκϊ 
με αυτό 

Ναι, κα ιταν 
εποικοδομθτι
κό κα ανοίξει 
το μυαλό 
μου 

Ναι γιατί όχι Ναι είναι 
αναγκαίο 
για τθν 
εφρυκμθ 
λειτουργία 
του 
ςχολείου 

 

 

Εκπ/κοί Ε11 Ε12 Ε13 Ε14 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Θεςμόσ τησ 
διαμεςολάβης
ησ 

Ναι κάτι ζχω 
ακοφςει 

Ναι γνωςτόσ Πχι Ναι είναι οικείοσ 
κεςμόσ 

Ζννοια τησ 
διαμεςολάβης
ησ 

Διαδικαςία 
που ςτοχεφει 
ςτθν επίλυςθ 
προβλθμάτων 

Ρερίπλοκθ και 
δυςνόθτθ 

Αναφζρεται 
ςτο άτομο 
που βοθκά 
ςτισ 
διαφωνίεσ 

Συηιτθςθ 
προςανατολιςμζν
θ ςτθν επίλυςθ 
διαφορϊν 

Χαρακτηριςτικ
ά τησ 
διαμεςολάβης
ησ 

Διαδικαςία 
,απαιτείται ο 
διαμεςολαβθτ
ισ 
(αντικειμενικόσ
) και θ εκοφςια 
ςυμμετοχι των 
μερϊν 

Εχεμφκεια, 
αποτελεςματικότθ
τα και αποδεκτι 
διαδικαςία 

Διαδικαςία 
ευζλικτθ 

Ο 
διαμεςολαβθτισ 
φυςικά ο 
ςυντονιςτισ 

Οφζλη Μόνο κετικά 
προςφζρει , τα 
παιδιά κα είναι 
ελεφκερα ςε 
ζνα υγιζσ 
περιβάλλον 

Ωφελείται όλθ θ 
ςχολικι κοινότθτα 

Τακτοποίθς
θ δφςκολων 
ηθτθμάτων 

Σωςτι 
επικοινωνία και 
ομαλό ςχολικό 
κλίμα 

Χαρακτηριςτικ Διαφορετικι Κα ζλυνε άμεςα τθ Κατάλλθλθ Διαχειρίηεται 



ά δαςκάλου 
μϋεκπαίδευςη 
ςτη 
διαμεςολάβης
η 

προςζγγιςθ 
των ηθτθμάτων 

διαφωνία χωρίσ 
καν να φτάςει ςτθ 
ςφγκρουςθ 

γνϊςθ , 
κατάλλθλα 
εργαλεία για 
διατιρθςθ 
ςχζςεων 

τουσ ανκρϊπουσ 
και βλζπει τα 
πράγματα από 
άλλθ ςκοπιά 

Η ςυμβολή τησ 
ςτα ςχολεία 

Δεν ξζρω αν κα 
μποροφςε να 
βοθκιςει ςτθν 
εφρυκμθ 
λειτουργία των 
ςχολείων 

Εφρυκμθ 
λειτουργία 

Ανοιχτό 
παράκυρο 
ςτθν 
κοινωνία 

Στισ ςχζςεισ 
διευκυντι και 
εκπαιδευτικϊν   

Εφαρμογή 
εφκολη ή 
δφςκολη 
υπόθεςη 

Δφςκολθ, αν 
αναλογιςτοφμε 
πωσ το 
εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα δεν 
μπόρεςε να 
αγκαλιάςει 
άλλεσ 
ειδικότθτεσ 
όπωσ θ 
κοινωνιολογία  

Δφςκολθ, 
απαιτείται 
αποδοχι από τον 
κφκλο των 
εκπαιδευτικϊν 

Δεν είναι 
δφςκολο , 
χρειάηεται 
ςωςτι 
προετοιμαςί
α και 
κατάρτιςθ 

Ρολφ δφςκολθ 
δεν είναι ςτθν 
κουλτοφρα μασ. 

Ρόλοσ του 
μαθητή 

Αποτελεςματικ
ι επικοινωνία 
χωρίσ τθν 
επζμβαςθ- 
παρζμβαςθ 
δαςκάλου 

Απαραίτθτθ θ 
ςυγκατάκεςθ και θ 
αποδοχι των 
μακθτϊν 

Καλφτερεσ 
ςχζςεισ  

Οι μακθτζσ 
αποδοτικοί και 
παραγωγικοί 
ςτθν 
εκπαιδευτικι 
διαδικαςία 

Χαρακτηριςτικ
ά 
Διαμεςολαβητή 

Να είναι ςε 
εγριγορςθ και 
αξιόπιςτοσ 

Επάρκεια ςτο 
αντικείμενο, 
ολοκλθρωμζνθ 
προςωπικότθτα 

Ιρεμοσ και 
εξωςτρεφζσ 

Λκανόσ, 
διπλωμάτθσ , 
κοινωνικόσ 

Προγράμματα 
Διαμεςολάβης
ησ 

Ναι ζγιναν 
κάποια 
προγράμματα 
ςτθν Ακινα με 
βάςθ το βιβλίο 
Θ Δϊρα και τα 
δϊρα τθσ 

Κοβεντάρειοσ 
Δθμοτικι 
Βιβλιοκικθ 

Πχι, δεν ζχω 
ιδζα 

Πχι 

Κατάρτιςη Ναι από 
περιζργεια 

Φυςικά κα ικελα 
με τθν πρϊτθ 
ευκαιρία 

Κα ιταν 
βοθκθτικό  
ςτθν τάξθ 
άλλα και ςτθ 
ηωι 

Φυςικά κα ιταν 
ενδιαφζρον 

 



5.2 Δεφτεροσ άξονασ: Η ςυναιςκθματικι Νοθμοςφνθ 

 
Θ ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ αποτζλεςε τον δεφτερο κεματικό άξονα 

τθσ παροφςασ ζρευνασ.  Συγκεκριμζνα ,μελετικθκε και αξιολογικθκε με βάςθ 

τζςςερεισ  ενότθτεσ. Οι ενότθτεσ αυτζσ ςχετίηονται με τθν οριοκζτθςθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ  και τθν μελζτθ των χαρακτθριςτικϊν αυτισ. Επίςθσ 

μελετικθκαν και διερευνικθκαν διεξοδικά τα οφζλθ τθσ Συναιςκθματικισ 

Νοθμοςφνθσ και τισ δεξιότθτεσ που μπορεί ο μακθτισ να αποκομίςει με τθν 

διερεφνθςθ και τθν εναςχόλθςι του με τθν ζννοια τθσ Συναιςκθματικισ 

Νοθμοςφνθσ.  Είναι αξιοςθμείωτο το εξισ παράδοξο ςτθν ενότθτα αυτι πωσ ενϊ οι 

ςυνεντευξιαηόμενοι διλωςαν ότι το κομμάτι των ςυναιςκθμάτων δεν επθρεάηει 

ςθμαντικά  τθν επικοινωνία και το χϊρο εργαςίασ , αναφζρκθκαν ςτα οφζλθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και ςτθν κετικι επίδραςθ που μπορεί να ζχουν ςτο 

ςχολικό οργανιςμό (Ε3,Ε6,Ε7,Ε8,Ε11,Ε12). 

 

5.2.1  υναιςκιματα και Επικοινωνία 
 

Ο ξφινο πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

είλαη θαηαιπηηθφο γηα κία επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε (Δ3,Δ4, Δ8,Δ9,Δ10,Δ12, Δ14). Ζ 

ζπκβνιή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ έθθξαζή ηνπο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αιεζηλή επηθνηλσλία. Πξψην πξάγκα πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ζπλαηζζήκαηα 

είλαη ε αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ε ινγηθή (Δ10) .<<Σα 

ζπλαηζζήκαηά καο ππεξηεξνχλ απφ ηε ινγηθή >>(Δ7)  Γεληθφηεξα, ζηελ πνξεία ηα 

ζπλαηζζήκαηα έδεημαλ φηη δηαδξακαηίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία καο 

(Δ4,Δ7,Δ8). <<Άξα ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαηέρνπλ κία εμέρνπζα 

ζέζε.>>(Δ4)Αλαθέξζεθε φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη έλα δχζθνιν θνκκάηη θαη 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν.<<Οη ζπλέπεηεο είλαη κεγάιεο>>(Δ2)<<αλ ιαφο δίλνπκε 

βαξχηεηα ζηελ έλλνηα απηή, καο πιεκκπξίδνπλ ζπλαηζζήκαηα >>(Δ5)Παξφιν απηά 

ππάξρεη έλαο βαζηθφο πξνβιεκαηηζκφο σο πξνο ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη ηνλ βαζκφ 

επηξξνήο ησλ αλζξψπσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ή θαη αθφκε θαη ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο (Δ7, Δ9, ).<<Σν θνκκάηη ησλ ζπλαηζζεκάησλ , κε κπεξδεχεη , κε 



πξνβιεκαηίδεη, γηαηί λα είλαη ζεκαληηθά; >>(Δ7) <<Γελ λνκίδσ φηη έρνπλ ζέζε ζηελ 

θνηλσλία, ε θνηλσλία καο είλαη θνηλσλία ηεο ινγηθήο>>(Δ10)  Οη ζπλέπεηεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε ελζπλαίζζεζε , ε δπλαηφηεηα 

δειαδή ησλ αηφκσλ λα κπαίλνπλ ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ, ε αληίιεςε ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ γχξσλ καο θαη θαηά επέθηαζε ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία (Δ4).<<Σν 

λα κπνξείο λα θνξάο ηα παπνχηζηα ηνπ άιινπ είλαη πξνηέξεκα  >>(Δ4) Βέβαηα , 

κπνξεί λα είλαη θαη θαηαζηξνθηθέο νη ζπλέπεηεο φηαλ δελ ππάξρεη γλψζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε απνηέιεζκα ηελ 

εθδήισζε εληάζεσλ , δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ (Δ12,Δ13).<<Κπξίσο νη γπλαίθεο 

είλαη πην επηξξεπείο ζηα ζπλαηζζήκαηα >>(Δ13) Μάιηζηα δελ απνθιείεηαη θαη ην 

ελδερφκελν , ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ αηφκνπ απφ ηνλ 

πεξίγπξν θαη ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο (Δ9,Δ10). <<Ζ θνηλσληθφηεηα καο 

ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα, ε κε θαηαλφεζε απηψλ καο νδεγεί κε καζεκαηηθή 

αθξίβεηα ζε ζχγρπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ καο ζρέζεσλ>> (Δ9) Δηδηθφηεξα, νη 

εθπαηδεπηηθνί  αλέθεξαλ φηη ε έιιεηςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πηζαλψο λα νδεγήζεη ζε 

ζχγρπζε ησλ δεδνκέλσλ κηαο επηθνηλσλίαο δεκηνπξγψληαο παξεξκελείεο ίζσο θαη 

παξεμεγήζεηο (Δ8,Δ9,Δ10). Σέινο , ε ζπκθσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έγθεηηαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζην θνκκάηη ηεο επηθνηλσλίαο 

(Δ1,Δ2,Δ4,Δ6,Δ7,Δ11,Δ12,Δ13, Δ14). <<Πνιχ ζεκαληηθή ε ρξεζηκφηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ>> (Δ6)<<Μαο θνζηίδεη θνηλσληθά άξα επηβάιιεηαη λα είκαζηε 

γλψζηεο >> (Δ12)<<Ζ ζέζε ηνπο είλαη εμέρνπζα ζε νπνηνδήπνηε επηθνηλσληαθφ 

πιαίζην>>(Δ1). 

 

5.2.2  υναιςκιματα και Χϊροσ Εργαςίασ 
 

Σα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη είλαη κεγίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ (Δ5,Δ6,Δ9).<<Κπξίσο ζην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ πνπ αξθεηέο θνξέο γίλεηαη πξαγκαηηθή κάρε>>(Δ6) <<Σα 

ζπλαηζζήκαηα , ε έθθξαζε δειαδή ησλ ζπλαηζζεκάησλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν δηφηη 

ρσξίο ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα ραζεί ε νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη παξαγσγηθφηεηα 

ζην ρψξν εξγαζίαο>>(Δ9). Δπηζεκάλζεθε ε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ,ζηελ 

εηιηθξηλή ζρέζε κεηαμχ ησλ κειψλ ζην ρψξν εξγαζίαο (Δ3,Δ6,Δ8). Παξαηαχηα 

αλαθέξζεθε πσο <<Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη ην Α θαη ην Ω ζηελ εξγαζία>>(Δ6), 



<<Δίλαη βνεζεηηθά δηφηη επεξεάδνπλ ην δείθηε απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο>>(Δ8)  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά , ππνζηεξίρηεθε ε άπνςε  πσο δελ είλαη πξέπνπζα ε έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θαζψο απνηειεί θαηαζηαιηηθφ παξάγνληα 

(Δ7,Δ10,Δ12,Δ13).<<Σα ζπλαηζζήκαηα δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εηθφλα πνπ 

έρνπλ νη ππφινηπνη γηα εκάο >>(Δ7)<<Σα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη απαξαίηεηα ζην 

ρψξν εξγαζίαο δηφηη απαηηείηαη ε ινγηθή>> (Δ12) Δπίζεο , έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα 

δηαρσξηζηεί ν θφζκνο ηεο ινγηθήο θαη ν θφζκνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Δ10).   

Αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά νη εθπαηδεπηηθνί φηη νη ζσζηνί επαγγεικαηίεο ζα πξέπεη λα 

εξγάδνληαη παξακεξίδνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα (Δ4,Δ8,Δ10). 

Πξφθεηηαη δειαδή λα δηαρεηξίδνληαη ζπγθξνχζεηο ρσξίο απηέο λα ηνπο επεξεάδνπλ 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ εθάζηνηε ρψξν ζηνλ νπνίν θηλνχληαη (Δ7). Μάιηζηα, 

αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά ε εθδήισζε έληνλσλ θαη αθξαίσλ ζπκπεξηθνξψλ 

εμαηηίαο έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε άπνςε πσο δελ ππάξρνπλ θνηλσληθψο 

απνδεθηά ζπλαηζζήκαηα (Δ4,Δ9,Δ10,Δ11,Δ12,Δ13) ζε έλα ρψξν εξγαζίαο. 

Γηαπηζηψζεθε κηα ζπκθσλία απφςεσλ απφ ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

θπξηαξρία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δεκηνπξγψληαο έλα 

αζθαιέζηεξν θιίκα γηα φινπο απνηειψληαο βαζηθφ ζεκέιην γηα ηελ εδξαίσζε 

ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο (Δ4,Δ9). πλεηζθέξνπλ θπξίσο ζηελ θαιχηεξε 

επηθνηλσλία , ζηελ εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πνιιέο θνξέο φκσο ε 

ελέξγεηα απηή δελ εθηηκάηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, πξνβιήζεθαλ θαη 

θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί αθνχ ππνζηεξίρζεθε πσο κε ην επηθείκελν ζέκα νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ αζρνιεζεί ελδειερψο  θαη βηψλνπλ θάπνηνπ είδνπο 

θαηαπίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ηνχο νδεγεί ζε άξλεζε 

απηψλ (Δ7,Δ9). Μάιηζηα δελ ήηαλ ιίγνη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηφληζαλ πσο ζην 

εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ πξνζπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αξεζηνί ζηνπο 

καζεηέο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο αθφκε θαη ζηνλ δηεπζπληή. Ζ επίδξαζε ινηπφλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνλ εθάζηνηε ρψξν εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη 

ζεηηθά επηθείκελε αιιά κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή λα 

νδεγήζεη θαη ζε ζπγθξνχζεηο (Δ5,Δ6,Δ9). Ζ άπνςε απηή επηβεβαηψλεηαη θαζψο 

κεξηθέο θνξέο ηα ζπλαηζζήκαηα δηεηζδχνπλ  ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ιφγσ θαηαζηάζεσλ 

πνπ βηψλεη ην άηνκν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη ην επεξεάδεη ζπλαηζζεκαηηθά  

ράλνληαο ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπ(Δ3). Δπηζεκάλζεθαλ επίζεο θαη  

ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ θαζψο ππάξρνπλ 

πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη αλζξψπσλ απνδεηθλχνληαο γηα αθφκε κηα θνξά ηνλ 



θαηαιπηηθφ ξφιν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Πνιιέο θνξέο δελ θαηαιαβαίλνπκε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο κε απνηέιεζκα ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ απνπζία νξζψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. <<Ο δάζθαινο δξα κε βάζε ηελ ινγηθή. Δπηβάιιεηαη λα είλαη 

άλζξσπνο ησλ απνθάζεσλ.>>(Δ6) , έλαο ηζρπξηζκφο πνπ δεκηνχξγεζε έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ . Γεγνλφο πνπ αλέδεημε ηελ δπζθνιία έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ ζην 

πξφζσπν ησλ δαζθάισλ , πνπ ηνπο παξνπζηάδεη απφκαθξνπο ζηα κάηηα ησλ 

καζεηψλ. Βέβαηα , ππάξρεη κηα δηαθσλία θαζψο ηνλίδεηαη πσο ε θαιή δηάζεζε 

ζπλδξάκεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ήξεκνπ θιίκαηνο (Δ4,Δ6).  

 

 

5.2.3  Ζννοια τθσ  ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ 
 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδσζαλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φξνπ ρσξίο φκσο λα 

δψζνπλ έλαλ ζαθή νξηζκφ γηα  ηελ έλλνηα (Δ1, 

Δ2,Δ3,Δ4,Δ5,Δ6,Δ8,Δ9,Δ10,Δ11,Δ12,Δ13,Δ14). << Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ 

αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ>>(Δ2), <<Ζ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

άιισλ αιιά θαη ησλ δηθψλ καο>> (Δ5). Έρεη ππνζηεξηρζεί κεξηθψο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο πσο ν φξνο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε παξαπέκπεη ζηελ αληίιεςε 

ειέγρνπ ηφζν ησλ πξνζσπηθψλ φζν θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

(Δ2,Δ5,Δ13,Δ14).<<Ζ ηθαλφηεηα λα αηζζαλφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη 

λα δηαρεηξηδφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηα απηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ πεξίγπξφ καο θαη 

ζπλαλαζηξεθφκαζηε>>(Δ13) Κάπνηνη άιινη εθπαηδεπηηθνί ηελ πξνζδηφξηζαλ σο ηελ 

δπλαηφηεηα ζθέςεο κε βάζε ην ζπλαίζζεκα (Δ1,Δ3,Δ6.Δ8).<<Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε καο βνεζά λα ζθεθηφκαζηε κε βάζε ην ζπλαίζζεκα, δξσ κε βάζε ην 

ζπλαίζζεκα πνπ κε θπξηαξρεί>>(Δ3) <<Γξνχκε κε βάζε ην ζπλαίζζεκα ,κε 

πξνβιεκαηίδεη φκσο ηη θάλνπκε κε ηνπο άιινπο κήπσο πξέπεη λα κπνχκε ζηελ ζέζε 

ηνπ άιινπ, λα θνξέζνπκε ηα παπνχηζηα ηνπ άιινπ έρσ αθνχζεη πξφζθαηα ηελ 

έθθξαζε απηή>>(Δ7) πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ε έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, ηεο 

δπλαηφηεηαο δειαδή ησλ άιισλ λα κπαίλνπλ ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ, έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεσξείηαη κέξνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Δ7,Δ9,Δ12). 

Πξνβιήζεθε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε  είλαη ε 



άξηζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ θαη ε ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ γχξσλ ηνπ (Δ2,Δ5,Δ8,Δ9).  

Ωζηφζν ππήξρε θαη κία άιιε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππνζηήξημαλ πσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί κία δεμηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Δ3,Δ4,Δ5). Γεληθφηεξα, ινηπφλ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη κηα δεμηφηεηα πνπ 

ηηζαζεχεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ βνεζψληαο ην λα ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη ηνλ 

ηξφπν ζθέςεσο (Δ4,Δ6,Δ7).  

ην ζεκείν απηφ είλαη αμηνζεκείσηνο ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ηα εζσηεξηθά 

εξσηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα , πψο απηά 

εθθξάδνληαη θαη αλ ην εξψηεκα απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Δ14).<<Λίγν πνιχ ζεσξψ φηη ιέγνληαο ηνλ φξν 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζε θάπνηνλ κπνξεί λα νξηνζεηήζεη ηελ έλλνηα αιιά  ζα 

ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ζνπ νλνκάζεη ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα>>(Δ8) 

Μάιηζηα,ππήξμε δπζθνιία ζην θνκκάηη ηεο νλνκαηνδνζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ  θαη 

επηζεκάλζεθε πσο ε έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο κπνξεί λα νλνκάζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα δξάζνπλ κε γλψκνλα ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο (Δ8,Δ10,Δ14).  

 

5.2.4  υναιςκθματικά ευφυζσ άτομο 
πλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν , κηα έλλνηα νηθεία ζηα ππνθείκελα ηεο επηθείκελεο 

έξεπλαο (Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ5,Δ6,Δ7,Δ8,Δ9,Δ10,Δ11,Δ12,Δ13,Δ14) .Γηαπηζηψζεθε κηα  

εμνηθείσζε  κε ηελ έλλνηα απηή θαη απαληνχζαλ άκεζα ρσξίο ηδηαίηεξε ζθέςε. 

χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη έλα ζπλαηζζεκαηηθά 

επθπέο άηνκν πνηθίιινπλ θαη είλαη πνιπδηάζηαηα (Δ2,Δ4,Δ6,Δ8,Δ9,Δ10).  

χκθσλα κε ηνλ Δ1,ην ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκνείλαη έλα εθιεθηφ άηνκν κε 

ιεπηνχο ηξφπνπο , ηδηαίηεξα αγαπεηφ θαη εμσζηξεθέο. 

Σα ππνθείκελα Δ2 θαη Δ5 ζπκθσλνχλ πσο ην άηνκν κε αλεπηπγκέλε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε  αλαγλσξίδεη, θαηαλνεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

Δίλαη αλνηρηφο ζε επηθξίζεηο , δελ ππνηηκά ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, δελ 

παξηζηάλεη ην ζχκα θαη δελ εθεζπράδεηαη καο επηζεκαίλνπλ ηα ππνθείκελα 

(Δ4,Δ5,Δ6,Δ8).<<Κάπνηα ζηηγκή φινη καο έρνπκε παίμεη ην ζχκα γηα λα 



επσθειεζνχκε ην ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν δελ ζα έπξαηηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

πνηέ >>(Δ8). Σν ππνθείκελν Δ9 αλαθέξεη πσο ην άηνκν απηφ ζσξαθίδεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ , <<….Φνξάεη αζπίδα θαη δελ ηνλ δηαπεξλά ηίπνηα … >> .  

Παξνπζηάζηεθε κηα ζπκθσλία ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα ππνθείκελα 

Δ2,Δ6,Δ8  φπσο φηη δελ αθήλεη ηνπο γχξσ ηνπ λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ , δελ 

εκπιέθεηαη ζε δηακάρεο θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηνπο γχξσ ηνπ. <<Πξαγκαηηθά ζα 

ήζεια λα είκαη έλα άηνκν κε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δελ ζα κάισλα ζην γξαθείν 

νχηε ζα κπιεθφκνπλ ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο>>(Δ6). 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο απφςεηο εθθξάδνληαη απφ ηνπο Δ5 θαη  Δ13 ,νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ πσο  δηαζέηεη απηνγλσζία, ελζπλαίζζεζε, θαη ζπγρσξεί.<<Έλα ηδηαίηεξν 

πξνζφλ ηνπ αηφκνπ απηνχ είλαη φηη κπνξεί λα ζπγρσξεί , πξνηέξεκα γηα έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ….. ζα έπξεπε λα καο ην είραλ δηδάμεη >> Θεσξείηαη φηη σο άηνκν δίλεη 

επθαηξίεο ζέηνληαο φξηα (Δ4).Αλαθέξζεθε αθφκε φηη ην άηνκν πνπ έρεη ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά  είλαη έλα άηνκν πνπ επηζπκείο ζηνλ θνηλσληθφ ζνπ πεξίγπξν, ε 

επηθνηλσλία καδί ηνπ είλαη άξηζηε θαη αηζζάλεζαη φηη πάληα είλαη θάπνηνο εθεί γηα 

ζέλα. <<Δίλαη άηνκν πνπ ηνλ ζεο γηα θίιν ζνπ, ζε αθνχεη , ζέηεη φξηα θαη ε ζρέζε 

είλαη ηζνξξνπεκέλε θαη εηιηθξηλήο>>(Δ4)  Δίλαη ελεξγεηηθφο αθξναηήο (Δ4,Δ5), 

θνηλσληθφ άηνκν κε έληνλε απηαπάξλεζε (Δ8,Δ10).  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε απνδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, δελ 

παξαηηείηαη θαη δηαθαηέρεηαη απφ ζεηηθφηεηα θαη αηζηνδνμία (Δ6,Δ8). Δπηπξφζζεηα, 

δηαπηζηψζεθε πσο νη άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ εζθαικέλε άπνςε γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη δηαθαηέρνληαη απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ρσξίο απηφ λα 

ηζρχεη (Δ7).Αλαθνξηθά ν Δ7 εθθξάδεη ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ << Όινη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ εληχπσζε πσο είλαη άηνκα ζπλαηζζεκαηηθά επθπή θαη νη 

ζπλέπεηεο είλαη θαηαζηξνθηθέο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, αλ ππήξρε δνκεκέλε 

εθπαίδεπζε ζα ήηαλ φια δηαθνξεηηθά >> 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξρε θαη ε αθξηβψο αληίζεηε άπνςε απφ ην ππνθείκελν Δ3 , 

φπνπ δελ πηζηεχεη πσο έλα ηέηνην άηνκν πθίζηαηαη, <<Γελ ην γλσξίδσ , δελ ζεσξψ 

πσο ππάξρεη ηέηνην άηνκν>>. 

 



5.2.5  Επιμόρφωςθ 

Ζ επηκφξθσζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη έλαο κνλφδξνκνο κε αξλεηηθφ 

πξφζεκν. Σα ππνθείκελα Δ2,Δ3,Δ4,Δ5,Δ6,Δ7,Δ8,Δ9,Δ10,Δ11,Δ13,Δ14 δήισζαλ πσο 

δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα επηκφξθσζε ή ζρεηηθή θαηάξηηζε. Ζ πιεηνςεθία 

ηνπ δείγκαηνο φπσο ελλνείηαη εχθνια δελ έρεη έξζεη ζε επαθή κε ηελ έλλνηα –φξν 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Γελ απνπζίαδαλ θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πάλσ ζην 

δήηεκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Γελ έιιεηςε κάιηζηα ε αλαθνξά πσο ην 

αληηθείκελν απηφ δελ ζα ην επέιεγαλ γηα θαλέλα ιφγν δηφηη είλαη κηα ελφηεηα πνπ δελ 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε ρξεζηκφηεηα (Δ6 ,Δ13).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά , νη εθπαηδεπηηθνί Δ1 θαη  Δ12 έθαλαλ αλαθνξά  πσο 

αλαπηχρζεθε θαη δηεξεπλήζεθε ε έλλνηα απηή ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζηα καζήκαηα 

ηεο ςπρνινγίαο. Ζ ζπληξηπηηθή κεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ επηκνξθσζεί  

πάλσ ζηελ έλλνηα παξαθνινπζψληαο πξφγξακκα επηκφξθσζεο  κε ηίηιν 

<<πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη Ζγεζία>> (Δ1). 

 Δπηπξφζζεηα επηζεκάλζεθε  ε πξνζσπηθή αλαδήηεζε κέζα απφ άξζξα θαη ε 

πξνζπάζεηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ  λα αληηιεθζνχλ  ηελ ηφζν πνιχπιεπξε έλλνηα φπσο 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ θχθιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο (Δ4,Δ12).<<Δίκαη έλαο αλήζπρνο εθπαηδεπηηθφο ,ζα ην αλαδεηνχζα 

πξνζσπηθά κέζα απφ επηζηεκνληθά άξζξα, δελ ην έρσ θάλεη κέρξη ζηηγκήο αιιά ε 

ζπλέληεπμε απηή κνπ θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ >> (Δ4). Σν εξψηεκα απηφ απέδεημε 

ηελ απνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ  κειέηε ησλ ελλνηψλ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ 

θφζκνπ.  

 

5.2.6  Η προςωπικι άποψθ των εκπαιδευτικϊν για τον εαυτό τουσ όςον αφορά 

τθν διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων 
Σν εξψηεκα απηφ είρε σο ζηφρν νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαινγηζηνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηε 

ζπλαλαζηξνθή ηνπο αθελφο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αθεηέξνπ κε ηνπο καζεηέο. Ζ 

πιεηνςεθία δήισζε φηη απνπζηάδεη ν απηνέιεγρνο, ν έιεγρνο ηεο ηάμεσο θαη φηαλ 

επηθξαηεί θαζαξία ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα μεπεξάζνπλ ηα φξηά ηνπο ζηελ ηάμε 

(Δ2,Δ4,Δ5,Δ8,Δ9,Δ10). Δπηζεκάλζεθε ε αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

αληηιεθζνχλ ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ ηνπο θάλνπλ αγαπεηνχο 



ζηελ ηάμε (Δ4,Δ6,Δ9,Δ11,Δ12).<<Γελ ειέγρσ ηνλ εαπηφ κνπ , θσλάδσ θαη κε ηα 

παηδηά ππάξρεη ηνίρνο >> (Δ6) Γελ είλαη ιίγνη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ δηαθαηέρνληαη νη δάζθαινη (Δ4,Δ7,Δ9,Δ10).  

Σν θνκκάηη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο επεξεάδεη άκεζα θαη κεηαθέξνληαη 

ζπλαηζζήκαηα θαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή (Δ4).<<Γπζηπρψο ή επηπρψο ε 

πξνζσπηθή κνπ δσή κε επεξεάδεη θαη κε αθνινπζεί ζηε ζρνιηθή ηάμε κε άζρεκα 

απνηειέζκαηα φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο κνπ αιιά θαη γηα εκέλα ηνλ ίδην>> (Δ4) 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε δήισζε εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνοαλέθεξε 

πσο φηαλ είλαη θαθφθεθνο ην κάζεκα γίλεηαη ππνηνληθφ ελψ φηαλ είλαη 

εθλεπξηζκέλνο δελ απνπζηάδεη ε έληαζε ζηελ ηάμε (Δ7). Σν παξάδνμν είλαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ηα παηδηά ςάρλνπλ θάπνηνλ λα ηνπο 

αθνχζεη νπζηαζηηθά ρσξίο λα ηνπο θξίλεη φηαλ δηαθαηέρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα 

(Δ5,Δ8,Δ9).  

Παξφιν απηά νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ απηή ηελ αλάγθε 

ησλ καζεηψλ θαη λα κπνπλ ζην ξφιν απηφ (Δ6,Δ7). Οη εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία 

κηθξφηεξε ησλ πέληε εηψλ δειψλνπλ φηη καζαίλνπλ αθφκα ηνλ εαπηφ ηνπο  θαη 

αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεσο ησλ καζεηψλ (Δ1,Δ5,Δ10).  

Σέινο, ηνλίδεηαη φηη ε εκπεηξία θαη ε πξνζσπηθή αλαδήηεζε γηα πξνζσπηθή βειηίσζε 

νδεγεί ζηελ θαιή δηαρείξηζε ησλ γεγνλφησλ θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηνλ θαηεπλαζκφ ησλ αλήζπρσλ πλεπκάησλ (Δ8 

,Δ14).Σν ππνθείκελν Δ8 αλαθέξεη :<<Σα παηδηά δελ ζέινπλ θξηηηθή , ζέινπλ θίινπο 

κε ελζπλαίζζεζε θαη απηνέιεγρν …… ν ηξφπνο απηφο εμαζθαιίδεη εξεκία θαη 

αξκνλία ζηε ζρνιηθή ηάμε>> 

 

5.2.7  Οφζλθ τθσ υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ ςτουσ μακθτζσ 
 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο  είλαη ε κείσζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ βίαησλ ζπκπεξηθνξψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ 

(Δ11).<<Σα παηδηά ζα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη ζα ζθέθηνληαη πξηλ πξάμνπλ 

,ζα κεησζνχλ νη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο>>(Δ11).Δθηφο απφ ηε κείσζε βίαησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ,ζα ελζηεξληζηνχλ νη καζεηέο ζπκπεξηθνξέο ζα ηνπο αθνινπζνχλ 

ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο θαζψο ζα είλαη ηθαλνί λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα ειέγρνπλ 



ηνλ εαπηφ ηνπο (Δ7,Δ8). Σν φθεινο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο είλαη κεγάιν θαη 

ε επηθνηλσλία είλαη επνηθνδνκεηηθή θαη νπζηαζηηθή(Δ9). Τπάξρεη ζπκθσλία ζηελ 

άπνςε φηη ηα παηδηά δελ εθθξάδνληαη πηα θαη δελ εμσηεξηθεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο θαη ε αλάγθε εηζαγσγήο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη 

επηηαθηηθή(Δ1,Δ5,Δ7,Δ8,Δ9,Δ11).  

Ζ πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε βνεζά ζην θνκκάηη απηφ δηφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ εηδηθά ζηε παηδηθή ειηθία (Δ7). 

Γίλεηαη αλαθνξά απφ ην ππνθείκελν  Δ14 πσο ε ζπκβνιή ηεο ζα είλαη θαζνξηζηηθή 

ζηνλ έιεγρν ησλ πξνζσπηθψλ θηλήζεσλ θαη ζηελ ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ, <<Σα 

παηδηά ζα θνξνχλ ηα παπνχηζηα ηνπ άιινπ θαη νη απνθάζεηο ηνπο ζα είλαη πην 

πξνζεγκέλεο>>. Ζ ελζπλαίζζεζε θάλεη ηνπο καζεηέο  λα έξρνληαη πην θνληά 

ηζρπξίδεηαη ε Δ7 <<Έρσ αζρνιεζεί κε ηε δηακεζνιάβεζε θαη απηφ πνπ κνπ έρεη 

κείλεη είλαη φηη ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ησλ ηερληθψλ ηεο 

φπσο ε ελζπλαίζζεζε ελψλεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θάλεη λα ζθέθηνληαη ζαλ νκάδα 

δελ ππάξρεη αηνκηθφηεηα>>. 

 Αθφκε ,εμαζθαιίδεηαη φηη νη καζεηέο δελ ζα εκπιέθνληαη ζε αλνχζηεο δηαθσλίεο 

,δελ ζα θξίλνπλ ,νχηε ζα πεξηζσξνπνηνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ,ζα έρνπλ ηε δχλακε 

ηεο άπνςήο ηνπο θαη ζα εθθξάδνληαη ειεχζεξα (Δ4,Δ7,Δ8,Δ11,Δ12). Γελ ζα 

πεξηκέλνπλ ηελ απνδνρή ησλ άιισλ νχηε ηελ έγθξηζε απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν ζα πηζηεχνπλ ζηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο (Δ4,Δ10). Σα παηδηά επηβάιιεηαη 

λα κάζνπλ ηνλ ηξφπν γηα λα ππνζηεξίδνπλ ηε γλψκε ηνπο , δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Δ7 

ε εμήο άπνςε: <<Ζ ππεξάζπηζε ησλ πηζηεχσ ζνπ πνιχ ζεκαληηθφ πξνζφλ>>. Απφ 

έλα κηθξφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίρηεθε φηη απφ ηα ζπλαηζζήκαηά καο 

δεκηνπξγνχληαη ζθέςεηο , νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη επηδήκηεο πξέπεη λα αλαδεηεζεί 

θαη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο γηα λα δηαηεξεζεί ε επαθή κε ην ζπλαίζζεκα ρσξίο λα 

ππάξρεη έληνλε επηξξνή (Δ4,Δ6,Δ9). Μάιηζηα ππήξμε κηα ζπζρέηηζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο απφθηεζεο ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ απφθηεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο  λνεκνζχλεο φπνπ ν δείθηεο επηξξνήο ηεο είλαη κεγάινο(Δ9). Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σθειεί ηνπο  καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαζψο 

δεκηνπξγεί έλα εχθνξν έδαθνο γηα κηα πγηή ζρέζε(Δ14) . Γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο(Δ12).  



Σέινο, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ έιεηςαλ απηνί πνπ ακθηζβήηεζαλ ηα νθέιε ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαη ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη θάηη πνπ κπνξνχλ λα 

θεξδίζνπλ νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί (Δ3,Δ13), <<Γελ ζεσξψ φηη ηα παηδηά 

έρνπλ λα θεξδίζνπλ θάηη>>(Δ3).Ο Δ13 πηζηεχεη φηη ηα ζρνιεία θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

επηζπκνχλ ραξνχκελνπο καζεηέο αιιά δελ ππνζηεξίδεη φηη έλαο ηξφπνο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί απηφ είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

 

5.2.8   χολεία και υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ 
 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη έρεη εμέρνπζα ζέζε ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Δ1,Δ4,Δ7,Δ9 θαη  Δ10. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ ζα αιιάμνπλ κε ηε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο (Δ6).Θα ζπκβάινπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά 

ζην λα ππάξμεη κηα κεηαζηξνθή ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο (Δ5, Δ6). Έλα ζρνιείν πνπ είλαη αλνηρηφ ζην θφζκν ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη θαηλνηφκν θαη  αλνηρηφ ζηηο αιιαγέο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Δ1  θαη Δ2 . 

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ζηα ζρνιεία ζα επέιζεη ηζνξξνπία , πξνσζψληαο 

αιιεινζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε (Δ6,Δ9). Καηαγξάθεθαλ επίζεο θαη νη φξνη 

παξαδεηζέλην ζρνιείν θαη αγγειηθά πιαζκέλν ζέινληαο λα ηνλίζνπλ φηη νη 

ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ πεγή δεκηνπξγίαο ψζηε νη εκπιεθφκελνη λα βγαίλνπλ 

θεξδηζκέλνη κπαίλνληαο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ(Δ3,Δ4,Δ5).  

Πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε νκαδηθφηεηα , παξαγθσλίδνληαη νη δηαθνξέο θαζψο ν 

βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε θαιπηέξεπζε ησλ επηπέδσλ ηεο επηθνηλσλίαο(Δ9). 

Απνπζηάδνπλ νη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη ε ηζνηηκία ππεξηεξεί ζε πνιππνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα (Δ2). Οη καζεηέο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί απηψλ ησλ ζρνιείσλ 

εκπηζηεχνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη θπλεγνχλ ηα φλεηξά ηνπο δηφηη ηα πξνγξάκκαηα 

βαζηζκέλα ζηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ηνπο δίλνπλ θίλεηξα γηα απηνβειηίσζε 

,αλάπηπμε θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη πξνζσπηθήο πξσηνβνπιίαο (Δ5,Δ11,Δ14). 

Γηαηεξνχλ κηα ζεηηθή ζηάζε θαη έρνπλ απνθηήζεη δεμηφηεηεο- ηθαλφηεηεο ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ άκεζα ζε δχζθνια πεξηζηαηηθά  πνπ ζα πξνθχςνπλ(Δ8,Δ12).<< 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνσζεζνχλ ιχζεηο γηα ππνζεηηθά πξνβιήκαηα θαη ν 

εθπαηδεπηηθφο αηζζάλεηαη έηνηκνο λα ηα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία, απηνπεπνίζεζε 



θαη πίζηε ζηε δηαδηθαζία>>(Δ14) Σέινο , ε νκαδηθφηεηα , ε ζπλεξγαζία , ε 

εμσζηξέθεηα θαη ε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζα είλαη νξηζκέλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ζηα ζρνιεία κε δξάζεηο ζην θνκκάηη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο(Δ3). Δίλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί ε εμήο άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα επηζπκνχκε αηζηφδνμνπο θαη 

ραξνχκελνπο καζεηέο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη <<Θέινπκε ραξνχκελνπο 

καζεηέο πνπ αγαπνχλ  ην ζρνιείν θαη φ,ηη απηφ πξεζβεχεη.>>(Δ13). 

 

5.2.9  χολεία του ςιμερα και δράςεισ που πραγματοποιοφνται 
 

Τπάξρεη έληνλνο ηζρπξηζκφο φηη ηα ζχγρξνλα ζρνιεία δελ κπνξνχλ λα απνδερηνχλ 

θαη λα πηνζεηήζνπλ  θάζε λέν θαη ιεηηνπξγηθφ εγρείξεκα θαζψο επηθξαηεί ν 

παξαδνζηαθφο δαζθαινθεληξηθφο ηχπνο (Δ1,Δ3,Δ5,Δ7,Δ8,Δ9,Δ10,Δ11,Δ12). 

Υξεηάδεηαη λα γίλεη αξθεηή πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηεπζπληή θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα δερηνχλ επηκφξθσζε πάλσ ζην ζέκα (Δ2,Δ9,Δ13).  

Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εθεζπραζηεί θαη απέρνπλ απφ ηηο δξάζεηο αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθάαπφ ηνλ Δ2. Μάιηζηα , ιέγεηαη φηη δελ ππάξρεη παξφηξπλζε θαη 

θίλεηξν ψζηε λα θηλεηνπνηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί (Δ13). 

<<Ο δηεπζπληήο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ,πξέπεη λα ςάρλεηαη , λα πξνηείλεη θαη λα 

ππνζηεξίδεη ηέηνηεο δξάζεηο>> αλαθέξεη ν Δ13. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί (Δ10,Δ11) πνπ πηζηεχνπλ 

ζζελαξά φηη  ηα ζχγρξνλα ζρνιεία έρνπλ ηηο βάζεηο γηα ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο αιιά 

δελ αμηνπνηείηαη ζσζηά απφ ην πξνζσπηθφ. Δθπαηδεπηηθνί φπσο νη Δ5,Δ7 πνπ  

επηζεκαίλνπλ  ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε κεηαζηξνθή ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη ε 

δηάζεζε θαη ε φξεμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ,ηνπ δηεπζπληή γηα λα αλαθαιχςνπλ θάηη 

θαηλνχξγην θαη επηθεξδέο γηα ηνλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ. Αθφκε, ηνλίζηεθε φηη ηα 

ειιεληθά ζρνιεία δελ παξνπζηάδνπλ ηέηνηεο πξνδηαγξαθέο απφ ηνλ Δ9 , δελ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά ππάξρνπλ κεκνλσκέλεο δξάζεηο εθπαηδεπηηθψλ ή πξνζσπηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα δξάζε αμηνζεκείσηεο. Σα εξσηεκαηηθά είλαη πνιιά θαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί αξθεηνί, νη εθπαηδεπηηθνί δηράδνληαη  θαζψο θάπνηνη ηζρπξίδνληαη 

ζζελαξά φηη ππαίηηνο απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ν δηεπζπληήο ηεο 

(Δ5,Δ8,Δ9)εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο ελψ άιινη κηινχλ γηα ιάζνο ρεηξηζκνχο απφ 



ην ππνπξγείν Παηδείαο θαη έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

(Δ1,Δ13,Δ14). 

 

Εκπ/κοί Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 

υναιςθηματική Νοημοςφνη 

υναιςθήματα 
και 
επικοινωνία 

Καταλυτικόσ 
παράγοντασ  

Μόνο με τθν 
ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτ
ων 
δείχνουμε 
αυτό που 
κζλουμε 

Οι 
ςυνζπειεσ 
μεγάλεσ, 
ςαν λαόσ 
είμαςτε 
ζτςι 

Στθν πορεία 
ζχω 
αντιλθφκεί 
τθν 
καταςτροφικ
ότθτα των 
ςυναιςκθματ
ϊν 

Εξζχουςα 
κζςθ , 
οδθγοφν ςε 
διαφωνίεσ 

υναιςθήματα 
και χϊροσ 
εργαςίασ 

Βοθκθτικι… 
μεγάλθ 
επιρροι 
,πολλζσ 
φορζσ 
οδθγεί ςε 
λάκοσ 
ςυμπεριφορ
ζσ 

Χωρίσ 
ςυναιςκιματ
ακα χακεί θ 
ουςιαςτικι 
επικοινωνία 

Πχι 
απαραίτθτ
α ςτο 
χϊρο 
εργαςίασ, 
μειϊνουν 
τθν 
αποδοτικό
τθτα 

Κυρίωσ ςτθ 
διαχείριςθ 
των 
ςυγκροφςεω
ν ςτο 
ςφλλογο 
διδαςκόντων 

Ανοφςιεσ 
διαφωνίεσ 
που κρφβουν 
οικογενειακά 
κζματα 

Ζννοια τησ Ν Λκανότθτα να 
μπαίνει 
κάποιοσ ςτθ 
κζςθ του 
άλλου, 
μοναδικι 
ικανότθτα 

Αντίλθψθ 
των 
ςυναιςκθμάτ
ων των 
άλλων 

Σκζφτομαι 
με βάςθ 
το 
ςυναίςκθ
μα 

Λκανότθτα 
αντίλθψθσ 
των 
ςυναιςκθμάτ
ων 

Διαχείριςθ 
των δικϊν 
μου 
ςυναιςκθμάτ
ων αλλά και 
των άλλων 

υναιςθηματι
κά Ευφυζσ 
Άτομο 

Λίγα και 
εκλεκτά 
άτομα αυτά, 
άτομο με 
λεπτοφσ 
τρόπουσ , 
δζχονται τθν 
αντίκετθ 
γνϊμθ  

Αναγνωρίηει 
και ελζγχει 
τα 
ςυναιςκιματ
άτου 

Δεν το 
γνωρίηω, 
δεν 
κεωρϊ ότι 
υπάρχει 
τζτοιο 
άτομο 

Ζνα άτομο 
που κεσ για 
φίλο 

Σίγουρα κα 
ικελα να 
είμαι…. 
Άτομο 
ανοιχτό ςε 
επικρίςεισ 

Επιμόρφωςη Ναι ζχω 
παρακολουκ
ιςει με τίτλο 
: ΣΝ και 
ςωςτι 
θγεςία 

Πχι δεν ζχω 
παρακολουκ
ιςει 

Πχι Πχι μόνο 
κάποια 
άρκρα ζχω 
διαβάςει 

Ζχω 
παρακολουκ
ιςει ζνα 
ςυνζδριο 
όπου είχε 
κεματικι 
ενότθτα τθ 
ΣΝ 

Άποψη των 
εκπ/κϊν για 
τον εαυτό 

Είναι πολφ 
εφκολο να 
βγοφμε 

Δεν ξεςπϊ 
ςτουσ 
μακθτζσ μου 

Πχι , δεν 
μπορϊ να 
ελζγχω τα 

Δυςτυχϊσ , 
βγάηω τθν 
ζνταςι μου 

Πχι κεωρϊ 
πωσ δεν 
υπάρχει 



τουσ εκτόσ ορίων 
ςτθ ςχολικι 
τάξθ και 
γίνεται 
πολλζσ 
φορζσ 

αν και ζχω 
αρκετά 
προβλιματα 

ςυναιςκι
ματα μου 

ςτουσ 
μακθτζσ  

αυτοζλεγχοσ 
εξαιτίασ τθσ 
ςυμπεριφορ
άσ των 
παιδιϊν 

Οφζλη τησ Ν 
ςτουσ 
μαθητζσ  

Κα μειωκοφν 
οι 
ςυγκροφςεισ 
εντόσ και 
εκτόσ του 
ςχολείου 

Κα ςυμβάλει 
ςτθν 
ςυνεργαςία 
με τον 
περίγυρό 
τουσ 

Δεν 
κεωρϊ ότι 
είναι 
ςθμαντικι 

Το κομμάτι 
των 
διαπροςωπικ
ϊν ςχζςεων 
κα βελτιωκεί 

Εποικοδομθτ
ικι κακϊσ κα 
μποροφν να 
αντιλαμβάνο
νται και να 
μπαίνουν ςτθ 
κζςθ του 
άλλου 

χολεία και 
Ν 
(Χαρακτηριςτι
κά) 

Το ςχολείο 
αυτό είναι 
καινοτόμο 
και αν το 
επιτφχει κα 
είναι θ 
ςυνζχεια τθσ 
κοινωνίασ 

Λςορροπία, 
αγάπθ και 
αλλθλλοςεβ
αςμόσ 

Καλφτερθ 
επικοινωνί 
α των 
μελϊν του 
ςχολικοφ 
χϊρου 

<<Ραραδειςζ
νιο >> 
ςχολείο , 
δθμιουργικζσ 
ςυγκροφςεισ 
και 
ιςορροπία 

Σχολείο 
κατανόθςθσ 
και 
αλλθλλοςεβα
ςμοφ 

χολεία Σου 
ήμερα και 
Δράςεισ που 
πραγματοποι
οφνται 

Πχι, υπάρχει 
ο 
δαςκαλοκεντ
ρικόσ 
χαρακτιρασ 
και 
απουςιάηει θ 
διάκεςθ από 
τθ μεριά των 
εκπαιδευτικ
ϊν 

Πχι, οι 
εκπαιδευτικο
ί  ζχουμε 
εφθςυχαςτεί 

Πχι , δεν 
υπάρχουν 

Απζχει πολφ 
το ςχολείο 
μασ από 
αυτζσ τισ 
δράςεισ 

Πχι 
απουςιάηει θ 
παρότρυνςθ 

 

Εκπ/κοί Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 Ε10 

υναιςθήματα 
και 
επικοινωνία 

Φψιςτθσ 
ςθμαςίασ 

Με 
μπερδεφει , 
με 
προβλθματί
ηει 

Μπορεί να 
αποκλειςτεί
σ από τθν 
περίγυρό 
ςου 

Δεν νομίηω ότι 
ζχουν κζςθ 
ςτθν κοινωνία 

Εξαρτάται 
ςε μεγάλο 
βακμό… 
Θ μθ 
κατανόθςθ 
οδθγεί ςτθ 
ςφγχυςθ 

υναιςθήματα 
και χϊροσ 
εργαςίασ 

Κυριαρχοφν 
είναι το Α 
και το Ω  

Δεν 
κακορίηουν 
τθν εικόνα 
που ζχουν 
οι άλλοι 

Καταλαβαίν
ουμε τουσ 
ςυναδζλφο
υσ μασ 
…Μπορεί να 
μασ 
οδθγιςουν 
ςε 

Θ ειλικρίνεια 
ςτθν ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτ
ων δεν 
εκτιμάται ςτισ 
μζρεσ μασ 

Δεν είναι 
απαραίτθτα 
, χρειάηεται 
λογικι, 
διαδικαςτικ
όσ τρόποσ 



ακρότθτεσ 

Ζννοια τησ Ν Να μπορείσ 
να 
τικαςςεφςει
σ τα 
ςυναιςκιμα
τά ςου 

φκμιςθ 
του τρόπου 
δράςθσ μασ  

Λκανότθτα 
άριςτθσ 
διαχείριςθσ 
των 
ςυναιςκθμά
των 

Γνϊςθ ςτα 
ςυναιςκιματα 

Αναγνϊρις
θ και 
ονοματοδο
ςία 
ςυναιςκθμ
άτων 

υναιςθηματικ
ά Ευφυζσ 
Άτομο 

Θρεμία ςτα 
μάτια, 
ενεργθτικόσ 
ακροατισ 

Μακάρι να 
υπάρχουν 
τζτοιου 
είδουσ 
άτομα ςτθν 
εκπαίδευςθ 
κα ιταν 
όλα 
διαφορετικ
ά 

Δεν 
παριςτάνει 
το κφμα, 
δεν 
εφθςυχάηετ
αι 

Φοράει 
αςπίδα και 
δεν τον 
διαπερνά 
τίποτα 

Κζτει όρια, 
ζχει 
αυτογνωςί
α, διακζτει 
ενςυναίςκθ
ςθ 

Επιμόρφωςη Πχι Πχι  Πχι Πχι Πχι, κα με 
ενδιζφερε 

Άποψη των 
εκπ/κϊν για 
τον εαυτό τουσ 

Δεν ελζγχω 
τα 
ςυναιςκιμα
τά μου και 
αυτό τισ 
περιςςότερε
σ φορζσ μου 
κοςτίηει ςτισ 
ςχζςεισ μου 

Πχι πάντα 
κεωρϊ ότι 
πρζπει  να 
ατιμετωπις
τοφν οι 
εςωτερικζσ 
μου 
ςυγκροφςει
σ 

Ναι , 
υπάρχει 
αυτοζλεγχοσ
, τα παιδιά 
είναι οι πιο 
ςκλθροί 
κριτζσ  

Πχι, μακαίνω 
ακόμα , 
επθρεάηομαι 
δεν ξζρω πωσ 
ςκζφτονται τα 
παιδιά 

Ναι , 
χρειάηεται 
εμπειρία 
και πολλι 
δουλειά  

Οφζλη τησ Ν 
ςτουσ μαθητζσ  

Κα αλλάξει 
ο τρόποσ 
που 
αντιλαμβάν
ονται τα 
πράγματα 
γφρω τουσ 

Να 
μπαίνουν 
ςτα 
παποφτςια 
του άλλου 

Δεν κα 
φοβοφνται 
να 
εκφράςουν 
αυτό που 
αιςκάνονται  

Δθμιουργοφντ
αι ςκζψεισ 
που μπορεί να 
είναι επιηιμιεσ 

Σθμαντικό 
όςο και οι 
ακαδθμαϊκζ
σ γνϊςεισ 

χολεία και Ν 
(Χαρακτηριςτι
κά) 

Λδιαίτερο 
ςχολείο , 
αγγελικά 
πλαςμζνο 

Ρροωκεί 
τθν 
ςυνεργαςία 
και 
παραγκωνίη
ει τισ 
διαφορζσ 

Λ δανικό, 
εμπιςτοςφν
θ ςτον 
εαυτό μασ 

Κετικι ςτάςθ, 
άμεςθ 
επζμβαςθ ςτα 
γεγονότα που 
ςυμβαίνουν 

Βελτίωςθ 
των 
διαπροςωπ
ικϊν 
ςχζςεων 

χολεία Σου 
ήμερα και 
Δράςεισ που 
πραγματοποιο
φνται 

Πχι , κα 
μποροφςε 
όμωσ 
υπάρχουν οι 
βάςεισ 

Πλα τα 
ςχολεία 
μποροφν 
αρκεί να 
υπάρχει 
όρεξθ και 
διάκεςθ 

Πχι, 
απουςία 
δράςεων 

Ναι 
ενδυναμϊνει…
αλλά 
απουςιάηουν 
τα κίνθτρα των 
δράςεων 

Δυςτυχϊσ 
όχι 
υπάρχουν 
μόνο 
προςωπικζ
σ 
πρωτοβουλ
ίεσ 

 



 

Εκπ/κοί Ε11 Ε12 Ε13 Ε14 

υναιςθήματα και 
επικοινωνία 

Επικρατεί και 
μασ κοςτίηει 
κοινωνικά 

Ρολφ 
ςθμαντικό 

Οι γυναίκεσ 
είναι πιο 
επιρρεπείσ 

Αρκετά 

υναιςθήματα και 
χϊροσ εργαςίασ 

Ρίεςθ και 
αδυναμία 
ζκφραςθσ 

Μασ επθρεάηει 
ςτθ λιψθ 
αποφάςεων 

Μασ 
καταβάλλουν 
αν δεν είμαςτε 
ορκολογιςτζσ 

Οδθγεί ςτθν 
απομόνωςθ 

Ζννοια τησ Ν Καταπίεςθ 
ςυναιςκθμάτω
ν για να είμαι 
αρεςτόσ 

Λκανότθτα να 
κατανοεί τα 
ςυναιςκιματσ 

Κατανόθςθ των 
ςυναιςκθμάτω
ν 

Λκανότθτα να 
αιςκάνονται 
τουσ άλλουσ 

υναιςθηματικά 
Ευφυζσ Άτομο 

Ξεχωρίηει ςτισ 
δεξιότθτεσ , 
υπάρχει 
αυταπάρνθςθ 
για το κοινό 
καλό 

Υπομονι, 
επιμονι, 
ικανότθτα ςτθ 
λιψθ 
αποφάςεων 

Διαχειρίηεται 
εξαίςια τα 
ςυναιςκιματα 

Επικοινωνιακό
σ και 
αιςιόδοξοσ 

Επιμόρφωςη Πχι Ναι ςτο 
πλαίςιο του 
μεταπτυχιακοφ 
μου αλλά και 
ςε 
προπτυχιακό 
επίπεδο 
υπιρχαν 
μακιματα που 
αςχολθκικαμε  

Πχι, δεν είναι 
ζνα κομμάτι 
που κα το 
επζλεγα 

Πχι 

Άποψη των 
εκπ/κϊν για τον 
εαυτό τουσ 

Κεωρϊ πωσ ναι 
αλλά κάποιεσ 
φορζσ δεν 
μπορϊ να 
ρυκμίςω τον 
τρόπο ςκζψθσ 
μου 

Χρθςιμοποιϊ 
διάλογο και 
ςυηιτθςθ για 
εξωτερίκευςθ 
ςυναιςκθμάτω
σ 

Θ δουλειά είναι 
δουλειά είμαι 
επαγγελματίασ 
όταν μπαίνω 
ςτθ τάξθ  δεν 
υπάρχουν 
άλλεσ ςκζψεισ 

Ναι ,υπάρχει 
αυτοζλεγχοσ  
και 
ενςυναίςκθςθ 
αν και 
αιςκάνομαι 
ότι κάτι με 
ηορίηει  

Οφζλη τησ Ν 
ςτουσ μαθητζσ  

Καλφτερθ 
επικοινωνία 
μεταξφ των 
μακθτϊν αλλά 
και με τουσ 
κακθγθτζσ 

Πφελοσ που κα 
το 
αντιλθφκοφν 
ςτθν πορεία 
τθσ ηωισ τουσ 

Δεν ξζρω αν 
μποροφν να 
υπάρξουν 
οφζλθ 

Πφελοσ ςτθν 
επικοινωνία με 
τουσ άλλουσ 

χολεία και Ν 
(Χαρακτηριςτικά) 

Δεν κα 
υπάρχουν 
κοινωνικζσ 
ανιςότθτεσ κα 
δθμιουργθκοφ
ν Λκανοί 
μακθτζσ 

Ομαδικότθτα, 
ςυνεργαςία, 
εξωςτρζφεια 

<<Χαροφμενου
σ μακθτζσ>> 
κζλουμε 

Άριςτθ ςχζςθ 
των μελϊν 



χολεία Σου 
ήμερα και 
Δράςεισ που 
πραγματοποιοφντα
ι 

Πχι, δεν 
γίνονται 
δράςεισ 

Πχι, δεν ζχουν 
γίνει, 
χρειάηεται 
προςπάκεια 
από τον 
διευκυντι και 
καλι διάκεςθ 
από τουσ 
εκπαιδευτικοφ
σ 

Πχι τα ελλθνικά 
ςχολεία δεν 
ζχουν τισ 
προδιαγραφζσ 
και δεν 
επιδιϊκουν τθν 
ςυμμετοχι 
τουσ ςε 
δράςεισ 

Γίνονται 
τζτοιεσ 
δράςεισ για να 
αναπτφξουν το 
επίπεδο που 
μποροφν να 
φτάςουν 

 

 

5.3  Η διαςφνδεςθ τθσ Διαμεςολάβθςθσ και τθσ υναιςκθματικισ 

Νοθμοςφνθσ 
 

Στθν παροφςα ζρευνα  μελετικθκε και διερευνικθκε  ζνασ βαςικόσ 

προβλθματιςμόσ με τθν βοικεια των παραπάνω κεματικϊν αξόνων αν υπάρχει 

κάποιο κομμάτι που να μπορεί να αποτελζςει ςυνδετικό κρίκο ςτισ δφο ζννοιεσ : τθσ 

διαμεςολάβθςθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ. Επιχειρικθκε να 

ςχολιαςτεί και να παρουςιαςτεί θ άποψθ των εκπαιδευτικϊν που είναι κετικι ςτθ 

διαμεςολάβθςθ κεωροφν ότι είναι ουςιαςτικι θ καλλιζργεια τθσ Συναιςκθματικισ 

νοθμοςφνθσ ςτο ςχολείο ςτουσ μακθτζσ. Επίςθσ ,κα παρουςιαςτοφν οι απόψεισ των 

εκπαιδευτικϊν που γνωρίηουν τθ διαμεςολάβθςθ ,αν διακζτουν γνϊςεισ και για τθ 

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ και ςε ποια από τισ δφο ζννοιεσ δίνεται μεγαλφτερθ 

βαρφτθτα από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςκεπτόμενοι τισ ςχζςεισ εκπαιδευτικϊν, 

εκπαιδευτικϊν –μακθτϊν και μακθτϊν.  

Οι εκπαιδευτικοί διαχωρίςτθκαν ςε τζςςερισ ομάδεσ: 

 Θ πρϊτθ ομάδα εκπαιδευτικϊν είναι αυτοί που γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ 

διαμεςολάβθςθσ αλλά δεν γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ 

νοθμοςφνθσ (Ε3,Ε6,Ε11,Ε14),  

 θ δεφτερθ ομάδα αποτελείται από τουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι γνϊςτεσ 

τθσ ζννοιασ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ αλλά δεν γνωρίηουν τον όρο 

τθσ διαμεςολάβθςθσ (Ε2,Ε7,Ε13) .  



 Θ τρίτθ ομάδα ςυμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι δεν γνωρίηουν 

οφτε τθν ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ οφτε τθν ζννοια τθσ 

διαμεςολάβθςθσ ενδελεχϊσ (Ε1,Ε4,Ε10).  

 Θ τζταρτθ ομάδα αποτελείται από τουσ εκπαιδευτικοφσ που γνωρίηουν και 

τισ δφο ζννοιεσ και προβάλλονται οι απόψεισ τουσ για αυτζσ και θ  

ςπουδαιότθτα φπαρξθσ και των δφο ςε ζνα ςχολικό οργανιςμό 

(Ε5,Ε8,Ε9,Ε12). 

 Βαςικό ερϊτθμα που ζκρινε το διαχωριςμό των εκπαιδευτικϊν ςε τζςςερισ 

κατθγορίεσ είναι αν θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςε ςυνδυαςμό με τθν 

διαμεςολάβθςθ κα ςυντελζςουν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία όλων των πικανϊν 

ςχζςεων που μποροφν να προκφψουν ςτον ςχολικό οργανιςμό. 

 

5.3.1  Η Επιρροι Σθσ Διαμεςολάβθςθσ και Σθσ υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ 

τον χολικό Οργανιςμό 
 

1θ Ομάδα 
Οι εκπαιδευτικοί Ε3,Ε6,Ε11,Ε14 που γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ διαμεςολάβθςθσ 

αλλά δεν γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ προζβαλαν τον 

κεςμό τθσ διαμεςολάβθςθσ ωσ κακοριςτικό παράγοντα για τθ βελτίωςθ των 

ςχζςεων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Επιςθμαίνοντασ τθ ςχζςθ μεταξφ των 

μακθτϊν (Ε6). Κεωρείται κακοριςτικισ ςθμαςίασ θ ςχζςθ μεταξφ των μακθτϊν για 

τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολικοφ οργανιςμοφ(Ε14). Ραραταφτα ,γίνεται και μια 

αναφορά για τθν βελτίωςθ των ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο(Ε3). <<Δεν 

είναι λίγεσ φορζσ που θ κακι λειτουργία του ςυλλόγου διδαςκόντων  κοςτίηει ςτθν 

ςχζςθ εκπαιδευτικϊν αλλά και εκπαιδευτικϊν διευκυντι>>, ανζφερε ο Ε3. 

Αναφζρκθκε ότι ςτισ ςυγκροφςεισ που ενδεχομζνωσ ςυμβαίνουν το εξιλαςτιριο 

κφμα είναι ο διευκυντισ και οι κφριοι αποδζκτεσ οι μακθτζσ γεγονόσ που 

ςυμφωνοφν οι Ε3,Ε6,Ε11 και Ε14 . Το ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τθσ πρϊτθσ ομάδασ 

είναι ότι διαπιςτϊνεται ςτο τζλοσ τθσ απάντθςθσ ότι μπορεί να ζχει δθλωκεί άγνοια 

τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ αλλά βαςικό κομμάτι τθσ επιτυχίασ του κεςμοφ 



τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και 

ξεκάκαρα είναι δυο ζννοιεσ με τθν ίδια βαρφτθτα. 

 

2θ Ομάδα 

Θ δεφτερθ ομάδα αποτελείται από εκπαιδευτικοφσ που διακζτουν γνϊςεισ για τθ 

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ με αποτζλεςμα να μποροφν να αναφερκοφν ςε κρίςεισ 

και επικρίςεισ  πάνω ςτον όρο από τθν άλλθ πλευρά όμωσ δεν είναι ςε κζςθ να 

εκφράςουν άποψθ για τθ διαμεςολάβθςθ διότι δεν γνωρίηουν τον κεςμό και 

παραμζνουν ςε εικαςίεσ. Οι εκπαιδευτικοί Ε2, Ε7 και  Ε13 ανικουν ςτθν δεφτερθ 

ομάδα. Θ ομάδα των εκπαιδευτικϊν αναδεικνφουν τθ κετικι πλευρά τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτουσ τομείσ τθσ επικοινωνίασ και ςτον κοινωνικό 

τομζα όπωσ ςτο χϊρο εργαςίασ και ςτο ςχολικό χϊρο(Ε2). Θ ςυναιςκθματικι 

νοθμοςφνθ κεωροφν ότι ςου δίνει το προτζρθμα τθσ αρμονικισ ςυμβίωςθσ με τουσ 

ςυνανκρϊπουσ. Δίνουν βαρφτθτα ςτο κεςμό αυτό , αναγνωρίηοντασ ταυτόχρονα και 

τθν αξία τθσ διαμεςολάβθςθσ. Αντιλαμβανόμενοι ζνα κρίκο ςφνδεςθσ και 

αλλθλουχίασ των εννοιϊν.  Ρροβάλλονται κοινά ςθμεία των δφο εννοιϊν ωσ προσ 

τθν επίλυςθ περιςτατικϊν ςτθν κακθμερινι ηωι. Δθμιουργείται ζνα περιβάλλον 

αςφάλειασ, αντικειμενικό χωρίσ επικρίςεισ. Ευνοοφνται όλεσ οι ςχζςεισ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ και τα μζλθ αυτισ βιϊνουν τθν αποδοχι και το ςεβαςμό ςτον 

οργανιςμό. Δεν νοείται ςχολικό περιβάλλον χωρίσ ςυγκροφςεισ αλλά θ 

ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ τισ εξομαλφνει και διαςφαλίηει τον πλουραλιςμό και 

τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ. 

 

3θ Ομάδα 

Θ ομάδα αυτι αποτελείται από εκπαιδευτικοφσ που δεν γνωρίηουν οφτε τθν ζννοια 

τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ οφτε τθν ζννοια τθσ διαμεςολάβθςθσ. Τα 

υποκείμενα του δείγματοσ που ανικουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ομάδα είναι Ε1,Ε4 και 

Ε10. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι πεπειςμζνοι ότι οι διαφορζσ  ι τα περιςτατικά 

που ςυμβαίνουν υφίςτανται και κα υφίςτανται χωρίσ να υπάρχει κάτι που να τα 

εξομαλφνει και να τα κάνει πιο ιπια . Κεωρείται ότι οι ςχζςεισ ςτον ςχολικό 



οργανιςμό κα περνοφν από διάφορεσ φάςεισ θρεμίασ και ζνταςθσ ,με διαφορετικά 

επίπεδα και διακυμάνςεισ και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι διαλλακτικοί ςτισ 

ςχζςεισ αυτζσ και να υπάρχει καλι διάκεςθ για τθν επίλυςθ των ηθτθμάτων που κα 

προκφψουν. Ρροβάλλεται θ άποψθ ότι είναι κζμα εμπειρίασ και προςωπικότθτασ 

του εκπαιδευτικοφ για να υπάρχει μια ιςορροπία των ςχζςεων που αναπτφςςονται 

ςτον οργανιςμό. Θ ποιότθτα διδακτικισ δεινότθτασ και θ καλλιζργεια των ςχζςεων 

είναι κζμα εμπειρίασ και τακτικισ και όχι κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ των 

διδαςκόντων. 

 

4θ Ομάδα 

Θ τζταρτθ ομάδα ζρχεται για να ξεκακαρίςει και να διαλευκάνει ηθτιματα που οι 

προθγοφμενεσ ομάδεσ δεν μποροφςαν να αναπτφξουν. Οι εκπαιδευτικοί των 

οποίων οι απόψεισ αντιπροςωπεφονται ςτθν ομάδα αυτι είναι οι Ε5,Ε8, Ε9 και Ε12. 

Θ ομάδα αποτελείται από εκπαιδευτικοφσ που γνωρίηουν αφενόσ τθν ζννοια τθσ 

διαμεςολάβθςθσ αφετζρου τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ. Ο ηυγόσ ςφγκριςθσ 

των δφο εννοιϊν ιςορροπεί αν και εκ πρϊτθσ όψεωσ κεωρείται ότι γζρνει προσ το 

κεςμό τθσ διαμεςολάβθςθσ. Και οι δφο ζννοιεσ είναι ουςιαςτικζσ και επιδιϊκουν 

τθν ανάπτυξθ ενόσ αςφαλοφσ ςχολικοφ  περιβάλλοντοσ  με αρμονία και ςεβαςμό 

ςτα μζλθ τθσ κοινότθτασ. Ζνα περιβάλλον όπου υπάρχουν διακριτά όρια των 

κακθκόντων , του ρόλου και τθ κζςθ του κάκε μζλουσ ςτθν κοινότθτα του ςχολείου. 

Γεγονόσ που διατθρεί τισ ιςορροπίεσ. Ο ςυνδυαςμόσ των εννοιϊν τθσ 

διαμεςολάβθςθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ εξαςφαλίηει τθν θρεμία και 

τθν αποδοχι τθσ διαφορετικισ ςυμπεριφοράσ και προςζγγιςθσ ηθτθμάτων. Οι 

εκπαιδευτικοί αυτοί δεν εφθςυχάηονται , δεν εμπλζκονται ςε περιττζσ διαμάχεσ και 

οι διαφωνίεσ εξαςφαλίηουν πρόςφορο ζδαφοσ για ςυηιτθςθ και για ςυνεχισ 

εξζλιξθ όχι μόνο ςτθν ςχολικι κοινότθτα αλλά και ςτθν κοινωνία. 

 

 

 



Κεφάλαιο 6-  υμπεράςματα- υηιτθςθ 
 

Θ αυτονομία ςτα ςχολεία ζχει αποκτιςει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ και ςτισ ςχζςεισ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (Visser,2000:240). 

Θ αυτονομία λοιπόν εξαςφαλίηεται και διαςφαλίηεται μζςα από τθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ. Σφμφωνα με τον 

Λαϊνά (2000) θ δυνατότθτα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ να λαμβάνει αποφάςεισ για ζνα ευρφ 

φάςμα κεμάτων και με ευρφ περικϊριο διακριτικισ ευχζρειασ είναι αρωγόσ ςτθν εφρυκμθ 

λειτουργία του ςχολικοφ οργανιςμοφ. Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ και τθ  ςφνκεςθ  των 

απαντιςεων προκφπτουν  τα παρακάτω ςυμπεράςματα. 

6.1  Η ζννοια τησ διαμεςολάβηςησ και ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςε αυτή 
 

6.1.1 Διαμεςολάβθςθ 

 

Μζςα από τθν ζρευνα αυτι ζγινε μια προςπάκεια παράκεςθσ των απόψεων των 

εκπαιδευτικϊν για τθν ζννοια τθσ διαμεςολάβθςθσ και το ρόλο τθσ μζςα ςτθν 

εκπαίδευςθ. Υπιρχαν διαφορετικζσ απόψεισ πάνω ςτον όρο και αποτζλεςε ζνα 

γόνιμο ζδαφοσ διαφωνίασ αλλά και ςυμφωνίασ των εκπαιδευτικϊν. Θ ζννοια τθσ 

διαμεςολάβθςθσ   ιταν ζνασ όροσ που δίχαςε τουσ εκπαιδευτικοφσ . Στο ςθμείο 

αυτό είναι ςκόπιμο να γίνει ζνασ διαχωριςμόσ, οι εκπαιδευτικοί  μποροφν να 

διαχωριςτοφν ςτουσ α) γνϊςτεσ του κεςμοφ τθσ διαμεςολάβθςθσ, β) ςτουσ μθ 

γνϊςτεσ και γ)ςτουσ εξοικειωμζνουσ με τθν ζννοια λακεμζνα. Ζχει παρατθρθκεί 

πωσ  οι εκπαιδευτικοί ζχουν διατυπϊςει  λακεμζνεσ απόψεισ για αυτό, βαςικι αιτία 

θ ζλλειψθ γνϊςεων. Ραραταφτα κεωρικθκε ζνα χριςιμο εργαλείο διαχείριςθσ 

ανκρωπίνων πόρων και διεκπεραίωςθσ ηθτθμάτων. Και για τισ τρεισ κατθγορίεσ 

εκπαιδευτικϊν  υπάρχει ςυμφωνία ςτα εξισ:  πωσ θ διαδικαςία αυτι εξαςφαλίηει 

κετικζσ προοπτικζσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ με τθν οικειοκελι και εκοφςια φπαρξθ. 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν ζρευνα Zornado (2001), τα προαφλια των ςχολείων 

μετατρζπονται ςε πεδία μάχθσ και χρειάηονται ζναν τρόπο να περιορίςουν τθν 

κατάςταςθ αυτι με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ και ςυγκατάκεςθ όλων των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. Κοινϊσ αποδεκτι είναι θ άποψθ πωσ θ αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων μζςω διαλόγου είναι μια καινοτόμα τεχνικι επίλυςθσ των 



ςυγκροφςεων. Ο διάλογοσ ςυντονίηεται  από τον διαμεςολαβθτι. Ζνα ουδζτερο , 

αμζτοχο άτομο που διαςφαλίηει τα ςυμφζροντα και από τισ δφο πλευρζσ με τθν 

αναηιτθςθ ςυμφζρουςων λφςεων. Θ εφαρμογι τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι χριςιμθ 

και κακοριςτικισ ςθμαςίασ κακϊσ όπωσ αναφζρεται από τουσ Sharp&Smith (1994) 

όταν παρατθρείται μια ςκόπιμθ ςυμπεριφορά απαιτείται μια άμεςθ λφςθ και θ 

λφςθ δίνεται με τθ διαμεςολάβθςθ. 

 

 Από τθν άλλθ πλευρά οι διαφοροποιιςεισ απόψεων ανζρχονται ςε κζματα 

τακτικισ και διαχείριςθσ τθσ διαδικαςίασ. Οι γνϊςτεσ του κεςμοφ ιςχυρίηονται πωσ 

με τθ διαμεςολάβθςθ ενδυναμϊνεται το αίςκθμα τθσ αςφαλείασ και θρεμίασ ςτο 

παραςκινιο. Αποφεφγονται οι διενζξεισ και επιτυγχάνεται θ προςζγγιςθ του 

προβλιματοσ από τθ ςωςτι οπτικι. Βζβαια, θ εφαρμογι μιασ τζτοιασ διαδικαςίασ 

πόςο μάλλον όταν αναφερόμαςτε ςτθν εφαρμογι τθσ ςτο ςχολικό χϊρο πρζπει να 

εκπροςωπείται από άτομα με βακιά γνϊςθ και εμπειρία. Θ Βογιατηόγλου (2007) 

αναφζρει πωσ θ εκπροςϊπθςθ του κεςμοφ πρζπει να γίνει από άτομα με βακιά 

γνϊςθ αποτρζποντασ το φόβο των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν να αςχολθκοφν 

με αυτι τθ διαδικαςία. Διαφορετικά, οι ψυχολογικζσ και οι εςωτερικζσ διαςτάςεισ 

κα είναι  μεγάλεσ.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι γνϊςτεσ  ιςχυρίηονται πωσ ο ρόλοσ τθσ ςχολικισ 

διαμεςολάβθςθσ είναι διττόσ αφενόσ θ καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των διαφωνιϊν και 

των διαμαχιϊν αφετζρου θ εξοικείωςθ με τθ χριςθ κατάλλθλων τρόπων, μζςων και 

δεξιοτιτων αντιμετϊπιςθσ δφςκολων- απαιτθτικϊν  περιςτατικϊν χωρίσ να 

κεωροφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθν εμπειρία.  

 

Τζλοσ, οι εκπαιδευτικοί που γνωρίηουν τθν διαμεςολάβθςθ αλλά διακατζχονται από 

λακεμζνεσ απόψεισ υποςτθρίηουν πωσ ο ςχολικόσ οργανιςμόσ χρειάηεται και διψά 

για τζτοιου είδουσ τεχνικζσ κακϊσ το ςχολείο είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ που 

χριηει από βοικεια και αποςυμφόρθςθ υποκζςεων (Γαλανάκθ, 2007). Ο κφκλοσ 

των εκπαιδευτικϊν αυτϊν υποςτθρίηουν τον κεςμό αυτό και τον ενιςχφουν με 

λάκοσ τρόπο αλλοιϊνοντασ τθν αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ .  

 



6.1.2 Ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ διχάηει. Οι εκπαιδευτικοί, που ζχουν γνϊςθ για τον κεςμό,  

ςτθν πλειοψθφία τουσ διαςφαλίηουν και εφαρμόηουν ςτον βακμό που κρίνουν αυτοί τθν 

διαμεςολάβθςθ, παροτρφνοντασ τουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ενεργά και ουςιαςτικά .Για 

αυτοφσ ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικόσ για τθν εξζλιξθ του κεςμοφ, 

κάνοντασ αναφορά για τθν κατάρτιςθ και τθν ορκι ενθμζρωςθ από τουσ αρμόδιουσ .   

Ρρζπει να επιςθμανκεί ότι θ διαμεςολάβθςθ και ςυγκεκριμζνα θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ 

επιβάλλεται να προωκείται και να εκπροςωπείται από κατάλλθλα  άτομα  ,τθν πιο ςωςτι 

ςτιγμι (Ματςαγγοφρασ, 2005).  

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίηουν τθν διαδικαςία ,ιςχυρίηονται πωσ είναι ζγκαιρθ και 

ζγκυρθ διαδικαςία όπου οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν να κερδίςουν αρκετά πράγματα από αυτι 

γεγονόσ που εξαςφαλίηει τθν ομαλότθτα ςτθν ςχολικι κοινότθτα .Ο Ματςαγγοφρασ (2005) 

προβάλει τθν ςπουδαιότθτα του κεςμοφ ωσ προσ τθ διατιρθςθ του ςχολικοφ κλίματοσ και 

τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολικοφ οργανιςμοφ .  

 

Από τθν άλλθ πλευρά κα ιταν παράλειψθ να μθν γίνει αναφορά και ςτθν μερίδα των 

εκπαιδευτικϊν που αγνοοφν τον όρο αυτόν κι ζχουν εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ μθ μπορϊντασ 

να ενεργιςουν με αςφάλεια και εμπιςτοςφνθ ςτα χνάρια τθσ διαμεςολάβθςθσ. Υπάρχει 

ζντονθ αμφιςβιτθςθ από ζναν μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν τόςο προσ τθ διαδικαςία όςο 

και από τα οφζλθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςτο ςχολικό χϊρο. Υπάρχει μια παρανόθςθ ωσ προσ 

το ρόλο των εκπαιδευτικϊν ςτθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ.  

 

Θ δεκτικότθτα και θ προςαρμοςτικότθτα είναι δφο παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. Το ερϊτθμα είναι αν οι εκπαιδευτικοί ςτισ μζρεσ μασ 

είναι ςε κζςθ να δεχτοφν τθν αλλαγι που κα επιφζρει θ διαμεςολάβθςθ ςτο χϊρο των 

ςχολείων και πόςο εφκολα ι δφςκολα προςαρμόηονται , αν ενεργοφν αυτοβοφλωσ και 

ενςτικτωδϊσ ι εγκλωβίηονται ςτον παραδοςιακό ρόλο του εκπαιδευτικοφ .Ζνα ερϊτθμα 

όπου ςφμφωνα με Γαλανάκθ & Βογιατηόγλου (2007) ο φόβοσ , θ αναςφάλεια των 

εκπαιδευτικϊν για κακετί καινοφργιο λειτουργεί ωσ καταςταλτικόσ παράγοντασ. 



6.2 Βαςικά χαρακτθριςτικά και οι δεξιότθτεσ που αναδεικνφονται 
 



6.2.1 Χαρακτθριςτικά και Δυνατότθτεσ  του Διαμεςολαβθτι 
 

Διαπιςτϊκθκε μια ςυμφωνία ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά 

του διαμεςολαβθτι. Ο διαμεςολαβθτισ χαρακτθρίηεται από επιμονι , υπομονι 

,διακριτικότθτα και αξιοπιςτία. Είναι αποτελεςματικόσ , επικοινωνιακόσ ,ςυνεργάςιμοσ και 

εξωςτρεφισ. Είναι ευχάριςτοσ και φιλτράρει οτιδιποτε και αν δζχεται , διακατζχεται από 

διπλωματία και διαλλακτικότθτα. Χαρακτθριςτικά που αναφζρονται και ςτα ευριματα τθσ 

Σκορδάκθ(2012) , ζρευνα βαςιςμζνθ ςτο Ν3898/2010. Δεν φοβάται τθν ουςιαςτικι 

επικοινωνία με μεκοδικότθτα και αμερολθψία. Θ διαμεςολάβθςθ είναι και επιςτιμθ και 

τζχνθ. Ζνασ επιδζξιοσ διαμεςολαβθτισ είναι ζμπειροσ ςτο να μπορεί να διαχειριςτεί τα 

άτομα. Είναι ςυνεχϊσ ςε εγριγορςθ,  και  δίνει βαρφτθτα ςτθν αξιολόγθςθ τθσ άξιασ και 

ζγκυρθσ  πλθροφορίασ. Θ ενκάρρυνςθ των μερϊν που ςυμμετζχουν ϊςτε να ςυνεχίςουν να 

προςπακοφν επίμονα για τθν εφρεςθ μιασ ςυμφζρουςασ λφςθσ (Graham, 2000). 

 

 Οι εκπαιδευτικοί που γνωρίηουν τον όρο αυτό ανζφεραν πωσ  ο διαμεςολαβθτισ 

επιβάλλεται να εκμαιεφςει και να εξαςφαλίςει τον ςεβαςμό δθμιουργϊντασ ζνα κλίμα 

εμπιςτοςφνθσ και αςφάλειασ. Θ αξιοπιςτία  , βαςικι δεξιότθτα του εκάςτοτε 

διαμεςολαβθτι , οδθγεί ςτθν ςυνζπεια και ςτο ακριβζσ επαγγελματικό προϊόν. Ακόμθ, 

ζγινε λόγοσ για  τθν προςαρμοςτικότθτα και τον αυτοζλεγχο. Θ ςυνεργαςία , το πείςμα που 

αναδεικνφει , θ εξωςτρζφεια και θ διαλλακτικότθτα κερδίηουν και αποπνζουν τθν επιτυχία 

τθσ διαδικαςίασ. Απαραίτθτθ θ αναφορά και ςτθν εξωτερικι εμφάνιςθ του διαμεςολαβθτι 

κακϊσ θ εικόνα που εκλαμβάνει ο ςυμμετζχων δεν  περνάει απαρατιρθτθ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν γνωρίηουν το κεςμό ανζφεραν πωσ οι πλθροφορίεσ που 

λαμβάνονται πρζπει να προςεγγίηουν τθν αλικεια και να τθν πλθςιάηουν όςο το δυνατό 

πιο πολφ. Ο διαμεςολαβθτισ τθρεί μια ςτάςθ ιρεμθ με εξαιρετικό αυτοζλεγχο με 

ουςιαςτικι  διαχείριςθ τεχνικϊν αμφιςβιτθςθσ και προςζγγιςθσ , ςτοιχεία που 

αναδεικνφονται και ςτθν ζρευνα τθσ Χατηθδαμιανοφ (2015). Θ ιδανικι προςζγγιςθ είναι 

απομακρυςμζνθ από αγανάκτθςθ, κυμό ι επίδειξθ ςυμπάκειασ ςτο ζνα μζροσ . Θ 

Αρτινοποφλου (2010) ιςχυρίηεται πωσ ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν ι μακθτϊν ςτθ κζςθ 

αυτι οδθγεί ςτθ ςκζψθ και ςτθν ανατροφοδότθςθ των μερϊν , θ εικόνα αποπνζει ςιγουριά 

και αςφάλεια.   Ο δυναμιςμόσ και θ αποτελεςματικότθτα που διακατζχεται ο 

διαμεςολαβθτισ επθρεάηει τθ ροι τθσ διαδικαςίασ. Το μζροσ για να είναι δεκτικό και να 

αποδίδει επαρκϊσ ςτθ διαδικαςία πρζπει να αιςκανκεί προςτατευμζνο και αςφαλζσ ,το 



κλίμα διαμορφϊνεται κατεξοχιν από τον διαμεςολαβθτι που οι πρωτοβουλίεσ που κα 

πάρει ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχθμζνθ διεκπεραίωςθ των καταςτάςεων.  

 

 Ζνασ επιμζρουσ παράγοντασ που ζγινε λόγοσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ που γνωρίηουν τον 

κεςμό λακεμζνα είναι το ζνςτικτο του διεκπεραιωτι που τον βοθκά να αφουγκραςτεί και 

να εκτιμιςει τθν  κατάςταςθ εφαρμόηοντασ τισ τεχνικζσ και τισ δεξιότθτεσ που διδάχκθκε 

και αξιοποίθςε. Οι τεχνικζσ εξαςφαλίηουν και διαςφαλίηουν τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ (Ρουρςανίδου, 2016). Αναγνωρίςτθκε το γεγονόσ ότι ο ρόλοσ  του 

διαμεςολαβθτι είναι πολφπλευροσ και εκφράηει μια ποικιλομορφία. Είναι ζτοιμοσ να 

διαχειριςτεί οτιδιποτε προκφψει με ψυχραιμία και <<μαεςτρία>>. Ο διαμεςολαβθτισ είναι 

μαζςτροσ που ςυντονίηει, οργανϊνει και διευκφνει τθ διαδικαςία. 

 

Κοινι άποψθ των παραπάνω εκπαιδευτικϊν λακεμζνθ αποτελεί θ εξισ : ότι  ο 

διαμεςολαβθτισ παρουςιάηει ςτοιχεία  ψυχοκεραπευτι κακϊσ δουλεφει τθν δεξιότθτα τθσ 

ενςυναίςκθςθσ . Θ ενςυναίςκθςθ είναι μια από τισ βαςικότερεσ τεχνικζσ που ςθματοδοτεί 

ςτθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ κακϊσ γίνεται μια προςπάκεια ςυναιςκθματικισ ταφτιςθσ με 

τθν ψυχικι κατάςταςθ των μερϊν και τθν κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και των κινιτρων 

των ατόμων. Λακεμζνα ζχει διαμορφωκεί θ άποψθ αυτι αν και διαχειρίηεται τα 

ςυναιςκιματα που εμποδίηουν τθν επίτευξθ λφςθσ. Ρροςπακεί να μπει ςτθ κζςθ του 

άλλου και να απομονϊςει τα ςυναιςκιματα από τθ λογικι ,περιορίηοντασ τθν 

αναποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ.  

 

Με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά , προωκείται θ βαςικι ικανότθτα των ατόμων που είναι 

ανεκτικοί και ανοικτοί ςτθ διαφορετικότθτα. Ο CarlRogers, ψυχολόγοσ τονίηει ότι θ 

ενςυναίςκθςθ ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ αποτελεί κεραπευτικό ςτοιχείο ,αφοφ 

επιδιϊκεται κατανόθςθ του εςωτερικοφ πλαιςίου αναφοράσ και επιτυγχάνεται θ 

επικοινωνία τθσ εμπειρίασ με το άτομο που ςυμμετζχει. Συνεπϊσ, θ τεχνικι αυτι 

προςδιορίηεται ςε τρία βαςικά επίπεδα ςφμφωνα με τον DanielGoleman (2009) : 

 Στο πρϊτο επίπεδο, ‘’διαβάηονται’’ τα ςυναιςκιματα των άλλων 

 Σε δεφτερο επίπεδο, το εκάςτοτε άτομο αιςκάνεται , επθρεάηεται και 

προςπακεί να αντιδράςει ςτουσ προβλθματιςμοφσ των μελϊν 

 Σε τρίτο επίπεδο, ςτο υψθλότερο ςθμείο το άτομο φτάνει ςτθν 

ενςυναίςκθςθ , κατανοεί τισ ανθςυχίεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ των 



ατόμων απενεχοποιϊντασ τα ςυναιςκιματα και τισ πράξεισ που είναι 

υποκινοφμενεσ από ςυναιςκθματικι φόρτιςθ. 

 

Συνοπτικά, θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ,, θ δυνατότθτα να λαμβάνονται υπόψθ οι 

διαφορετικζσ οπτικζσ , θ ενκάρρυνςθ και των δφο πλευρϊν για να ανοιχτοφν ,θ ευκρίνεια 

και θ ςαφινεια των ςτόχων και ςκοπϊν τθσ διαδικαςίασ χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ 

ερωτιςεισ ,ενκαρρυντικζσ εκφράςεισ και τθ κετικά αναπλαιςίωςθ είναι οι ςυνθκζςτερεσ 

τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται. Ραρατθρείται ότι οι τεχνικζσ και οι δεξιότθτεσ που ζχουν 

αναφερκεί μπορεί να είναι επιηιμιεσ ςτα χζρια κάποιου που δεν διακατζχεται από τθν 

απαιτοφμενθ γνϊςθ και εμπειρία (Σκορδάκθ,2010). 

 

6.3 Οφζλθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και εμπόδια ςτθν εφαρμογι τθσ 
 

Θ διαμεςολάβθςθ είναι ζνασ κεςμόσ ςφγχρονοσ και πρωτοπόροσ για τα ελλθνικά δεδομζνα 

αςχζτωσ που εφαρμόηεται από το 1974 ςτθν  Αμερικι ζχουν δθμιουργθκεί αρκετζσ 

απόψεισ ςχετικά με τα οφζλθ και τα εμπόδια του κεςμοφ. 

 

6.3.1 Οφζλθ 
 

Σφμφωνα με τουσ εκπαιδευτικοφσ – γνϊςτεσ του κεςμοφ είναι μια διαδικαςία που ζχει 

δεχτεί ςκλθρζσ κριτικζσ  και αμφιςβιτθςθ ωσ προσ τα οφζλθ που διαςφαλίηονται από τθν 

εφαρμογι τθσ . Ζχουν αποδειχκεί ερευνθτικά τα πλεονεκτιματα του κεςμοφ αυτοφ ςε 

ατομικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Κετικά ςτοιχεία αποτελοφν θ 

ςυναιςκθματικι εκτόνωςθ και θ ςφαιρικι αντιμετϊπιςθ των πτυχϊν του προβλιματοσ ςε 

διάφορα επίπεδα. Δίνεται θ ευκαιρία για αποκατάςταςθ των παρεξθγιςεων και για 

διερεφνθςθ των καταςτάςεων που ζχουν προκφψει ανακαλφπτοντασ πτυχζσ που μπορεί να 

μθν είχαν διαπιςτωκεί παλαιότερα. Επίςθσ, ζχει προβλεφκεί θ μθ ζκκεςθ πλθροφοριϊν 

ευαίςκθτου χαρακτιρα αναδεικνφοντασ τον εμπιςτευτικό χαρακτιρα τθσ διαμεςολάβθςθσ.  

 

Τα οφζλθ που παρουςιάηονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν ζχουν γνϊςθ του κεςμοφ 

είναι τα παρακάτω. Τα μζρθ που ςυμμετζχουν μποροφν να είναι παρϊν ςε όλα τα επίπεδα 

τθσ διαδικαςίασ και να διαμορφωκοφν ςυνκικεσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ των 



ανκρϊπων που παρευρίςκονται. Συγκεκριμζνα είναι μια εναλλακτικι πρακτικι και ςτο 

κομμάτι τθσ παιδείασ (Βεγιάννθ, 2011).  

 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν τα οφζλθ που αναφζρονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

που δεν ζχουν γνϊςθ του κεςμοφ. Λςχυρίηονται πωσ εφοδιάηει τόςο τουσ μακθτζσ όςο και 

τουσ εκπαιδευτικοφσ με δεξιότθτεσ και ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ ςυγκροφςεων και ορκισ 

επικοινωνίασ.  Ενδυναμϊνει τθν αυτογνωςία και τθν αυτοπεποίκθςθ των ατόμων που 

βρίςκονται ςτθ ςχολικι κοινότθτα (Μπαμπαλισ, 2016). Αναπτφςςονται χριςιμα 

επικοινωνιακά εργαλεία διαςφαλίηοντασ ζνα ςχολικό περιβάλλον δθμιουργικό, 

εποικοδομθτικό και γόνιμο για αλλαγζσ και μεταβολζσ καταςτάςεων. Ενιςχφει τισ ςχζςεισ 

ςυνεργαςίασ και υποςτιριξθσ, ενδυνάμωςθσ των ςχζςεων.  

 

Κοινό ςθμείο αναφοράσ των εκπαιδευτικϊν είναι ότι μια διαδικαςία και ζνασ κεςμόσ που 

προωκεί και ενιςχφει τθν ενςυναίςκθςθ , τθν ενεργθτικι ακρόαςθ , τον διάλογο και τισ 

ςτρατθγικζσ επικοινωνίασ δίνει τισ βάςεισ για διαχείριςθ ςυγκροφςεων και ενόσ υγιοφσ, 

αςφαλοφσ και δθμοκρατικοφ περιβάλλοντοσ εντόσ και εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου. Θ 

εκελοντικι ςυμμετοχι, θ αντικειμενικότθτα, θ ουδετερότθτα που αποπνζει , θ αποφυγι 

ςυγκροφςεων ςυμφερόντων , θ εχεμφκεια και θ ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ που χαρίηει ςτα 

μζλθ ευγζνεια, ιςότθτα και ειλικρίνεια αναβακμίηουν τθν διαδικαςία και τθν κάνουν να 

υπερτερεί από άλλεσ. Θ διαμεςολάβθςθ , τα μζρθ και θ διαδικαςία οργανϊνονται με τζτοιο 

τρόπο όπου θ ςυςτθματικι ανταλλαγι εμπειριϊν ενδυναμϊνει τισ προςωπικότθτεσ και 

δίνει τθ δυνατότθτα να αναβακμίηουν τθ διαδικαςία και τισ τεχνικζσ.  

 

6.3.2  Εμπόδια 
 

Σφμφωνα με τουσ εκπαιδευτικοφσ που είναι γνϊςτεσ και εξοικειωμζνοι αρκετά προβάλουν 

τθν άποψθ ότι θ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ βρίςκει ςτο δρόμο τθσ εφαρμογισ τθσ 

αρκετά εμπόδια τα οποία ζγκειται ςτθ νοοτροπία των ανκρϊπων και τθν ιδιοςυγκραςία 

τουσ. Θ διαμεςολάβθςθ δεν διακζτει ακόμα τον οικείο χαρακτιρα προσ τα μζλθ γεγονόσ 

που ςυμφωνεί ο Δελλατόλασ (2010).  

 

Οι εκπαιδευτικοί χωρίσ γνϊςθ του κεςμοφ αποφεφγουν να τθν εφαρμόηουν διότι δεν 

κζλουν να ‘’ ξεβολευτοφν’’ από αυτό που κάνουν τόςα χρόνια. Βαςικι προχπόκεςθ είναι θ 

κατάρτιςθ και θ εκπαίδευςθ  των μελϊν κακϊσ και ο επαγγελματιςμόσ –υπευκυνότθτα που 



κα αντιμετωπίςουν το κεςμό αυτό. Αναφζρκθκε ζντονα  ωσ παρακϊλυςθ τθσ διαδικαςίασ θ 

νοοτροπία γεγονόσ που οδθγεί ςτθν αλλαγι κουλτοφρασ και ςτθ μεταςτροφι των 

ςυνθκιςμζνων ςυμπεριφορϊν.  

 

Κφριο εμπόδιο για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν λακεμζνθ άποψθ αποτελεί το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα και θ παροφςα κεμελίωςι του. Για να ευδοκιμιςει ο κεςμόσ και να 

ριηϊςει ςτθ ελλθνικι πραγματικότθτα επιβάλλεται να διαμορφωκοφν οι ςωςτζσ ςυνκικεσ 

,θ ορκι κατάρτιςθ και θ πλιρθσ αποδοχι από τον κφκλο των εμπλεκομζνων. Θ βακφτερθ 

αιτία όμωσ είναι ο φόβοσ και θ αναςφάλεια του καινοφργιου, θ δυςκολία προςαρμογισ ςτο 

διαφορετικό και θ μθ αποδοχι ςε κάτι που μπορεί να διαταράξει τθν κακθμερινότθτα που 

ηοφμε και τθν άρνθςθ να ειςβάλει κάτι που ενδεχομζνωσ κα τθν κλονίςει χωρίσ να 

ςκεφτοφμε τισ ςυνζπειεσ που μπορεί να είναι είτε κετικζσ είτε αρνθτικζσ (Limber, 2011).   

 

Συνοψίηοντασ , ο κεςμόσ αποηθτά τθν αποδοχι, το ςεβαςμό και τθν προςαρμογι των 

μερϊν ςε ζναν κόςμο απαλλαγμζνο από ανοφςιεσ ςυγκροφςεισ και περίςςιο άγχοσ κακϊσ 

όπωσ αναφζρεται από τον Ρυργιωτάκθ (2011) <<Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι τραγικόσ 

διότι μορφϊκθκε ςτο παρελκόν, μορφϊνει ςτο παρόν και διαμεςολαβεί για μια 

επικοινωνία ςτο μζλλον>>. 

 

6.4  Πωσ αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τθν ζννοια τθσ υναιςκθματικισ  

Νοθμοςφνθσ 

 

Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ μια ζννοια που απζκτθςε μεγάλθ βαρφτθτα και ουςία τα 

τελευταία χρόνια και θ άποψθ, ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν αποτελεί εφφορο ζδαφοσ 

ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ . 

 

6.4.1 Η Ζννοια τθσ υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ 

 

 

 Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ , ζνασ όροσ που προβλθμάτιςε τουσ εκπαιδευτικοφσ και 

προκάλεςε ςφγχυςθ  απόψεων. Σφμφωνα με τισ απαντιςεισ των ερωτϊμενων , οι 

εκπαιδευτικοί διαχωρίςτθκαν ςε τρεισ ομάδεσ : α) ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν γνϊςθ 

και είναι εξοικειωμζνοι  με τθν ζννοια, β) ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν γνϊςθ αλλά δεν 

είναι εξοικειωμζνοι  και γ) ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν ζχουν γνϊςθ του όρου. 



Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν γνϊςθ και είναι εξοικειωμζνοι με τθν ζννοια τθσ 

Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ ενςτερνίςτθκαν τθν άποψθ του Daniel Goleman, ο οποίοσ 

διατφπωςε τον οριςμό τθσ ζννοιασ ωσ τθ δυνατότθτα των ανκρϊπων να αναγνωρίηουν τα 

προςωπικά τουσ ςυναιςκιματα αλλά και τα ςυναιςκιματα των ανκρϊπων που τουσ 

περιτριγυρίηουν. Μελζτεσ ζχουν παρατθριςει ότι οι άνκρωποι που ζχουν αναπτυγμζνθ τθ 

ςυναιςκθματικι τουσ νοθμοςφνθ διακζτουν καλφτερθ ψυχικι υγεία , καλφτερθ εργαςιακι 

απόδοςθ και παρατθροφνται αρχθγικζσ ικανότθτεσ (Rigby,2012), χαρακτθριςτικά που  

αναφζρκθκαν από τουσ εκπαιδευτικοφσ . 

 

 Ο κφκλοσ των εκπαιδευτικϊν που ζχουν γνϊςθ αλλά δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθν ζννοια, 

φαίνεται ότι αποδζχονται το ρόλο των ςυναιςκθμάτων και τθσ επιρροισ τουσ ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ. Οι εκπαιδευτικοί επθρεάηονται ςυναιςκθματικά ςφμφωνα με τισ 

Αντηοφλθ και Θλιοποφλου (2016). Αποτελεί ζναν καταλυτικό παράγοντα μιασ 

εποικοδομθτικισ επικοινωνίασ. Αναφζρκθκε πωσ ο κόςμοσ τθσ εκπαίδευςθσ αναγνωρίηει 

τθν χρθςιμότθτα και τθν κυριαρχία των ςυναιςκθμάτων ςτθν κανονικότθτα τθσ εργαςίασ 

τουσ.  

 

Θ τικάςευςθ των ςυναιςκθμάτων και ο ζλεγχοσ – ρφκμιςθ του τρόπου ςκζψεωσ είναι 

βοθκθτικό ςτο ςχολικό χϊρο, υποςτθρίηουν οι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν γνϊςθ του 

κεςμοφ. Ζνασ εκπαιδευτικόσ επιβάλλεται να αναγνωρίηει τα ςυναιςκιματά των 

ςυναδζλφων και των μακθτϊν του και ςτθ ςυνζχεια να διαχειρίηεται τα προςωπικά του 

ςυναιςκιματα και να αντιλαμβάνεται τα ςυναιςκιματα του περίγυροφ του κακϊσ θ 

οικειοκελισ άποψθ των εκπαιδευτικϊν τουσ οδθγοφν ςε καλφτερθ επικοινωνία (Βεγιάννθ, 

2011). Για να φτάςει όμωσ ςτο ςθμείο αυτό πρζπει να κατανοιςει και να ονομάςει τα 

ςυναιςκιματα και τον τρόπο που αυτά εκφράηονται ανφζρεται χαρακτθριςτικά από τθν 

ομάδα αυτι των εκπαιδευτικϊν .Οι εκπαιδευτικοί που αναηθτοφν και ανακαλφπτουν τον 

κόςμο των ςυναιςκθμάτων ζχουν τθ δυνατότθτα να απαρικμιςουν και να ονομάςουν τα 

ςυναιςκιματα και να κινθκοφν ι να ςυμπεριφερκοφν με γνϊμονα το ςυναίςκθμα.  

 

Θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν  είτε είναι γνϊςτεσ είτε όχι αναγνωρίηουν και 

αποδζχονται τον ουςιαςτικό ρόλο των ςυναιςκθμάτων. Ραρατθρικθκε ότι υπάρχουν 

αρκετζσ περιπτϊςεισ εκπαιδευτικϊν που ο αυτοζλεγχοσ απουςιάηει τθν διδακτικι ϊρα. 

Υπάρχουν προγράμματα ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ που ιδθ από το 1995 προςπακοφν 

να προλάβουν και να ρυκμίςουν τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ (Νικολόπουλοσ,2006).  Δεν είναι 



λίγοι αυτοί που μεταφζρουν τα προβλιματα, τα άγχθ τουσ ςτθ ςχολικι αίκουςα. Το 

ςυναίςκθμα υπεριςχφει και επθρεάηει το ςτυλ του μακιματοσ που κα ακολουκθκεί και κα 

είναι ςφμφωνο με τθ ψυχοςφνκεςθ του εκπαιδευτικοφ. Οι εκπαιδευτικοί διακατζχονται 

από εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν ςτο ςχολικό χϊρο. 

 

 Συμφωνία υπάρχει ακόμθ και ςτο γεγονόσ ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν ζχουν δουλζψει 

με τον εαυτό τουσ, δεν ζχουν προβεί ςε προςωπικι αναηιτθςθ και δεν ζχουν εμπειρία και 

γνϊςθ ςτο κομμάτι αυτό. Κα ικελαν όμωσ να μθν φτάνουν εκτόσ ορίων ςτθν τάξθ και να 

αυτορρυκμίηουν τα ςυναιςκιματα και τον εαυτό τουσ (αυτοζλεγχοσ). 

 

6.4.2 Επιμόρφωςθ  
 

 Γενικι παραδοχι  των εκπαιδευτικϊν αποτελεί θ άποψθ των εκπαιδευτικϊν πωσ οι 

εκπαιδευτικοί με κατάρτιςθ και εμπειρία ςτο ςυναιςκθματικό κόςμο κα δθμιουργιςουν 

ζνα ςχολείο ανοικτό ςτισ αλλαγζσ, καινοτόμο και ζτοιμο να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ 

τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Οι ςυγκροφςεισ κα αποτελοφν πθγι διερεφνθςθσ και 

προςζγγιςθσ προβλθματικϊν καταςτάςεων. Ραραγκωνίηοντασ τισ διαφορζσ και 

προωκϊντασ τθν ςυνεργαςία και τθν ομαδικι επίλυςθ προβλθμάτων. Τα ςυναιςκιματα 

βελτιϊνουν τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και δθμιουργείται ζνα εξωςτρεφζσ ςχολείο.  

 

Βαςικόσ προβλθματιςμόσ των εκπαιδευτικϊν με γνϊςθ και εξοικείωςθ ςτθν ζννοια τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ  είναι με ποιο τρόπο το παραδοςιακό δαςκαλοκεντρικό  

ςχολείο κα αποδεχτεί και κα υιοκετιςει το νζο   λειτουργικό εγχείρθμα με τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ αγωγισ .  

 

Οι εκπαιδευτικοί με γνϊςθ αλλά χωρίσ εξοικείωςθ προβάλλουν τθν ςπουδαιότθτα τθσ 

επιμόρφωςθσ  του ςυναιςκθματικοφ κόςμου .Το ςυναίςκθμα επικρατεί και επικροτεί τθν 

παρότρυνςθ για βακφτερθ διερεφνθςθ των πρωτοβουλιϊν τθσ εκπαιδευτικισ ομάδασ. 

 

Ενϊ , οι εκπαιδευτικοί χωρίσ γνϊςθ αναγνωρίηουν  πωσ  θ ςυναιςκθματικι αγωγι κρίνεται 

αναγκαία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και παρατθρείται διαφορά ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτουσ ςυντονιςτζσ που διακατζχονται από τα χαρακτθριςτικά 

και τισ δεξιότθτεσ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ. 

 



Το παράδοξο είναι πωσ υπάρχει ςυμφωνία ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν 

ςπουδαιότθτα τθσ κατάρτιςθσ και τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτο κομμάτι αυτό 

αλλά  δεν υπιρξε πρωτοβουλία εκ μζρουσ τουσ για περαιτζρω αναηιτθςθ και εναςχόλθςθ 

με τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. 

 

6.4.3 υναιςκθματικά Ευφυζσ Άτομο 

 

Οι εκπαιδευτικοί με γνϊςθ και εξοικείωςθ αναφζρουν πωσ ζνα ςυναιςκθματικά ευφυζσ 

άτομο ςτο ςχολικό οργανιςμό αναγνωρίηει, κατανοεί και διαχειρίηεται τα ςυναιςκιματα 

των άλλων. Είναι ανοιχτό ςε επικρίςεισ , ζχει καλφτερθ αντίλθψθ τθσ εικόνασ των 

ςυνανκρϊπων του και διακατζχεται από αυτοςυγκράτθςθ . 

 

Οι εκπαιδευτικοί με γνϊςθ αλλά  χωρίσ εξοικείωςθ αναδεικνφουν χαρακτθριςτικά 

εςωτερικοφ χαρακτιρα. Το ςυναιςκθματικά ευφυζσ άτομο δεν εφθςυχάηεται , δεν 

εμπλζκεται ςε περιττζσ διαμάχεσ .Διακζτει αυτογνωςία, ενςυναίςκθςθ και είναι ζνασ 

ενεργθτικόσ ακροατισ .Φοράει αςπίδα και δεν τον διαπερνά τίποτα χαρακτθριςτικό που 

αναφζρκθκε από τθν ζρευνα τθσ Μαςτοροδιμου( 2016). Δεν αφινει τουσ άλλουσ να 

ελζγχουν τα ςυναιςκιματά του και αποδζχεται τισ διαφορετικζσ απόψεισ.  

 

Ενϊ οι εκπαιδευτικοί που δεν ζχουν γνϊςθ ςτάκθκαν ςτθν αναγκαιότθτα παρουςίασ αυτοφ  

του ςυναιςκθματικά ευφυοφσ ατόμου.   Άτομο απαραίτθτο ςτο ςχολικό χϊρο που μπορεί 

να επιφζρει τθν θρεμία , τθν τάξθ και τθν αςφάλεια ςτο χϊρο του ςχολείου. Αναδεικνφεται 

ο εξισ προβλθματιςμόσ πωσ μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να αναλάβει το ρόλο αυτό και πόςο 

αποτελεςματικόσ κα είναι ενςτερνιηόμενοσ ςτοιχεία ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ . 

 

6.5 Δεξιότθτεσ που προωκοφνται ςτουσ μακθτζσ μζςω τθσ καλλιζργειασ τθσ Ν ςτο 

ςχολείο
 

 

6.5.1 Οφζλθ τθσ υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ ςτουσ μακθτζσ 
   

Οι εκπαιδευτικοί με γνϊςθ και εξοικείωςθ  αναδεικνφουν τα οφζλθ τθσ ςυναιςκθματικισ 

νοθμοςφνθσ ςτουσ μακθτζσ. Θ Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ είναι απαραίτθτο ςτοιχείο ςτο 



ςχολικό χϊρο γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από τουσ Sahin, Serin&Serin (2011). Ζρευνεσ 

ζχουν αποδείξει ότι θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ επιφζρει κετικά χαρακτθριςτικά ςτθ 

ςυμπεριφορά και ςτθν προςωπικότθτα των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν (Sahin,2010). 

Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ με τισ δεξιότθτεσ που μπορεί να αναπτφξει οδθγεί ςτθ 

μείωςθ των ςυγκροφςεων και των βίαιων χαρακτθριςτικϊν εντόσ και εκτόσ το ςχολικοφ 

χϊρου. 

 

Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί που είναι γνϊςτεσ αλλά δεν είναι εξοικειωμζνοι  αναφζρουν τθν  

ςυνεργαςία και τον  αυτοζλεγχο ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των μακθτϊν ωσ από τα πιο 

ςθμαντικά οφζλθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ .Αναφζρεται πωσ τα παιδιά δεν 

εκφράηονται πια, κλείνονται ςτον εαυτό τουσ και κρφβονται πίςω από μια οκόνθ που 

ευνοεί τθν ανάπτυξθ βίαιων ςυμπεριφορϊν ςτο ρόλο του κφτθ αγόρια (Αρτινοποφλου, 

Μπάμπαλθσ & Νικολόπουλοσ, 2016) . Οι μακθτζσ μζςα από τθν ςυναιςκθματικι αγωγι κα 

ςταματιςουν να εμπλζκονται ςε ανοφςιεσ διαφωνίεσ. Κα μποροφν να κρίνουν πότε 

πραγματικά χρειάηεται να αφιερϊςουν χρόνο και ςκζψθ ςε πράγματα που πραγματικά 

αξίηουν. Θ ηωι είναι πολφ απαιτθτικι και όμορφθ για να τθν αναλϊνουμε ςε ανοφςιεσ 

καταςτάςεισ. 

 

Οι εκπαιδευτικοί χωρίσ γνϊςθ αναδεικνφουν ότι θ  Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ χτίηει μια 

εποικοδομθτικι επικοινωνία . Κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να ελζγχουν τισ 

προςωπικζσ τουσ κινιςεισ και να μπαίνουν ςτα παποφτςια του άλλου. Να 

ςυνειδθτοποιιςουν ότι εκτόσ από τα δικά τουσ κζλω , υπάρχουν και τα ςυναιςκιματα των 

άλλων (Olweus,1993). Να ζχουν ενςυναίςκθςθ και πριν πράξουν να ςυλλογίηονται και τθν 

ψυχοςφνκεςθ του ανκρϊπου που ζχουν απζναντί τουσ. Να βγουν από τθν ατομικι, τθν 

προςωπικι τουσ  ςφαίρα και να ειςχωριςουν ςτθν ςφαίρα των ςυμμακθτϊν του. 

Επιπρόςκετα κα ζχουν τθ δφναμθ και το κάρροσ να υποςτθρίξουν τθ γνϊμθ τουσ . Δεν κα 

περιμζνουν τθν ζγκριςθ και τθν αποδοχι των άλλων για τα πιςτεφω τουσ. Με τον τρόπο 

αυτό κα προςδιορίςουν τθν αυτοεικόνα τουσ.  

 

Σθμείο αναφοράσ για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι πωσ τα ςυναιςκιματα δθμιουργοφν 

ςκζψεισ που μπορεί να είναι επιηιμιεσ και καταςτροφικζσ τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε όλουσ 

τουσ τομείσ και το κόςτοσ να είναι μεγάλο και αβάςταχτο για τα άτομα μικρότερθσ θλικίασ. 

Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ δθμιουργεί μια υγιι ςχζςθ με άτομα που ζχουν 

ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα και κζλθςθ να ςυνεχίςουν τθ ηωι τουσ ςε νζεσ βάςεισ και 



νζα κεμζλια. Οι μακθτζσ μζςα από τθν εναςχόλθςι τουσ με τθν ςυναιςκθματικι αγωγι κα 

ξαναγεννθκοφν , κα κζςουν νζουσ ςτόχουσ και κα ανακαλφψουν αδφναμεσ ςτιγμζσ 

μετατρζποντασ τα μειονεκτιματά τουσ ςε πλεονεκτιματα και προτεριματα. Στο ςθμείο 

αυτό είναι απαραίτθτο να επιςθμανκεί ότι θ ςυναιςκθματικι αγωγι μπορεί να ξεκινάει ςτθ 

ςχολικι ηωι αλλά θ χρθςιμότθτά τθσ δεν τελειϊνει εκεί ςυνεχίηει και ςτθν υπόλοιπθ ηωι, 

αντιμετωπίηοντασ πιο εφκολα και πιο εφςτοχα τα ςκαμπανεβάςματα τθσ ηωισ . Είναι κοινϊσ 

αποδεκτό πωσ τα ςυναιςκιματα δεν φεφγουν οι άνκρωποι τα κάνουν να φφγουν ι να 

κατευνάςουν με τθ βοικεια τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ. Μάλιςτα, θ μελζτθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ξεχωρίηει από τον τρόπο που ερευνάται κακϊσ ξεκίνθςε από 

το 1995 και ςτθν χϊρα μασ ζγινε προςπάκεια εφαρμογισ το 2006. Μελετϊνται 

εκπαιδευτικά προγράμματα που κα πραγματοποιθκοφν με ζνα και μοναδικό ςκοπό τθν 

ανάδειξθ ςυμπεριφορϊν για τθν πρόλθψθ και τθν επίλυςθ τθσ ενδοςχολικισ βίασ και των 

δφςκολων περιςτατικϊν ςτθν ςχολικι κοινότθτα (Limber, 2011). 

 

 Συνεπϊσ, τα οφζλθ που μποροφν να δεχτοφν και να αποκομίςουν τα παιδιά μζςα από τθ 

εναςχόλθςι τουσ και τθν μελζτθ με τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ είναι ποικίλα και 

πολυδιάςτατα. Οι μακθτζσ κα είναι ικανοί να ελζγχουν τισ παρορμιςεισ τουσ και να 

αναλογίηονται τι κρφβεται πίςω από αυτό. Κα ζχουν τθν ωριμότθτα τθσ κρίςθσ για το πότε 

πρζπει να εκφράηονται ι για το πότε πρζπει να αναβάλλουν τθν ικανοποίθςι τουσ προσ 

όφελοσ των ςυνκθκϊν. Οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ για να επιτφχουν χρειάηονται κίνθτρο , 

ςωςτό χειριςμό και πίςτθ ςτα ςυναιςκιματα των ανκρϊπων που αποτελοφν τον περίγυρό, 

απαιτείται θ κατανόθςθ των κοινωνικϊν ςθμάτων των άλλων . Τα παιδιά λοιπόν τόςο ςτθ 

ςχολικι όςο και ςτθν ενιλικθ ηωι ζχουν καλφτερθ ψυχικι υγεία ,ποιοτικά ςτακερζσ φιλίεσ 

,υψθλότερεσ επιδόςεισ ςχολικζσ ι εργαςιακζσ και βιϊνουν λιγότερα αρνθτικά 

ςυναιςκιματα λόγω τθσ τεχνικισ τθσ αυτορρφκμιςθσ που αποκτοφν (Limber,2009).  

6.6 Διαςφνδεςθ μεταξφ διαμεςολάβθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ Ν των μακθτϊν 
 

6.6.1 Η επιρροι τθσ διαμεςολάβθςθσ και τθσ υναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ ςτον ςχολικό 

οργανιςμό 

 

Ζγινε μια προςπάκεια ςτθν εργαςία αυτι να διερευνθκεί θ ςχζςθ που ενδεχομζνωσ μπορεί 

να υπάρξει ανάμεςα ςε δφο ζννοιεσ , πυλϊνεσ για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τθσ 

διαμεςολάβθςθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ. Μπορεί να φαίνονται δφο ζννοιεσ 

που παρουςιάηουν και επικεντρϊνονται ςε διαφορετικά ςθμεία. Ραρόλo αυτά υπάρχει ζνα 



κοινό ςθμείο ,που αποτελεί κοινι αναφορά για τισ ζννοιεσ αυτζσ ,θ επικοινωνία ςτισ 

ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτθν επικείμενθ ζρευνα 

διαχωρίςτθκαν ςε τζςςερισ κατθγορίεσ: α) 1θ ομάδα: οι εκπαιδευτικοί που γνωρίηουν τθν 

διαμεςολάβθςθ αλλά δεν γνωρίηουν τθν Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ, β) 2θ ομάδα: οι 

εκπαιδευτικοί που γνωρίηουν τθν Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ αλλά δεν γνωρίηουν τθ 

διαμεςολάβθςθ, γ) 3θ  ομάδα: οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι γνϊςτεσ οφτε τθσ 

διαμεςολάβθςθσ ,οφτε τθσ Συναιςκθματικισ Νοθμοςφνθσ και δ) 4θ ομάδα: οι εκπαιδευτικοί 

που είναι εξοικειωμζνοι και γνϊςτεσ και των δφο παραπάνω εννοιϊν. 

  

Θ 1θ ομάδα υποςτθρίηει ότι οι ςχζςεισ των ανκρϊπων είναι ςφνκετεσ, πολφπλευρεσ και 

πολυδιάςτατεσ. Σφνθκεσ είναι το φαινόμενο οι άνκρωποι να μθν ζχουν γνϊςθ για τθν 

ουςιαςτικι επικοινωνία. Υπάρχουν αρκετζσ περιπτϊςεισ που οι περιςςότεροι άνκρωποι 

ζχουν ηιςει ςε όλα τα ςτάδια τθσ ηωισ τουσ ςτιγμζσ με ςυγκροφςεισ και με διαφωνίεσ πόςο 

μάλλον ςτο χϊρο του ςχολείου όπου πραγματοποιοφνται πολλϊν ειδϊν ςχζςεισ όπωσ 

φιλίεσ, ζχκρεσ ,διαπλθκτιςμοί κ.ά.. Οι ςυμπεριφορζσ των παιδιϊν παρουςίαηαν, 

παρουςιάηουν και κα παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον ειδικότερα ςτο ςχολικό χϊρο. Ο 

περίγυροσ του ςχολείου ζχει αποδειχκεί ότι αδυνατεί να αντιμετωπίςει επιτυχϊσ  και με 

ανϊδυνο τρόπο  ςυγκροφςεισ και δφςκολα περιςτατικά που λαμβάνουν χϊρα ςτο ςχολικό  

οργανιςμό. Τα ερωτιματα πολλά για τθν κατάςταςθ αυτι. Μετά το 2000 τα κροφςματα 

βίασ ςτα ςχολεία εμφανίηονται ςιγά ςιγά, με τουσ εκπαιδευτικοφσ να μζνουν παρατθρθτζσ 

και αμζτοχοι ςτισ καταςτάςεισ αυτζσ. Το 2007 τα περιςτατικά αρχίηουν και εντείνονται, τα 

χρόνια περνοφν ,τα περιςτατικά αυξάνονται ,οι ανάγκεσ για επζμβαςθ των εκπαιδευτικϊν 

είναι επιτακτικζσ αλλά θ ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν παραμζνει ςτακερι. Θ ςχζςθ ανάμεςα 

ςτισ δφο ζννοιεσ ςυγγενικι και αλλθλοεξαρτϊμενθ. 

 

Θ 2θ ομάδα τονίηει πωσ οι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί είναι αδιάφοροι, απακείσ και 

αμζτοχοι ςτισ προβλθματικζσ καταςτάςεισ. Ελάχιςτοι εκπαιδευτικοί όχι των μεγάλων 

περιφερειϊν ξεκινοφν να κινθτοποιοφνται και να αναηθτοφν τρόπουσ  προςζγγιςθσ των 

μακθτϊν  που προκαλοφν ταραχζσ και διαταράςςουν τθν θςυχία και τθν αςφάλεια του 

ςχολείου. Στο ςθμείο αυτό ειςβάλει αβίαςτα θ διαμεςολάβθςθ όπου βαςικό ςτόχο ζχει τον 

προβλθματιςμό και τθ δθμιουργία γόνιμων ερωτιςεων. Τίποτα δεν κεωρείται δεδομζνο 

και τίποτα δεν είναι αυτονόθτο. Θ ομάδα αυτι με τον δικό τθσ τρόπο επιςθμαίνει τθν 

αλλθλοεξαρτϊμενθ ςχζςθ των εννοιϊν όπωσ θ 1θ ομάδα τονίηοντασ τον αμφίδρομο 



χαρακτιρα , θ ζννοια τθσ διαμεςολάβθςθσ ςυμπλθρϊνεται από τθν ζννοια τθσ 

ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και θ μία επθρεάηει τθν άλλθ. 

 

Θ 3θ ομάδα εκφράηει ζναν προβλθματιςμό ωσ προσ τθ ςφνδεςθ των δφο εννοιϊν 

(διαμεςολάβθςθ και Συναιςκθματικι Νοθμοςφνθ ). Είναι αντιλθπτό πωσ ο κόςμοσ  γφρω 

μασ αλλάηει ,το ίδιο και ο ςχολικόσ χϊροσ. Ο ρόλοσ του δαςκάλου δεν ζχει μείνει 

αναλλοίωτοσ και ανεπθρζαςτοσ. Ο δάςκαλοσ αναλαμβάνει πολλοφσ ρόλουσ και θ 

διαμεςολάβθςθ μπορεί να τον βοθκιςει ςτθν οργάνωςθ – ςχεδίαςθ , ςτθν προςζγγιςθ και 

ςτθν επιτυχία. Θ διαμεςολάβθςθ είναι μια ςειρά πραγμάτων που αν λειτουργιςουν ορκά 

και ςυντονιςμζνα τα αποτελζςματα είναι κεαματικά ςε πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. Ζνα 

ερϊτθμα αυτισ τθσ ομάδασ αν θ διαμεςολάβθςθ είναι κομμάτι τθσ ςυναιςκθματικισ 

αγωγισ και δεν αποτελεί αυτόνομθ ζννοια. Θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα δεν μπορεί να εκφράςει 

μια ξεκάκαρθ άποψθ για τθ ςχζςθ των δφο εννοιϊν ςτο ςχολικό χϊρο, ςτο μόνο ςθμείο 

που εκφράηουν ςιγουριά είναι πωσ τόςο θ διαμεςολάβθςθ όςο και θ ςυναιςκθματικι 

νοθμοςφνθ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιδράςουν κετικά ςτισ ςχζςεισ των μελϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. 

 

Θ 4θ ομάδα εκφράηει ξεκάκαρα τθ κζςθ τθσ ωσ προσ το μεγάλο βακμό επιρροισ των 

εννοιϊν και τθν άμεςθ ςφνδεςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ 

νοθμοςφνθσ.  Το ςχολείο χρειάηεται τθν αμεςότθτα, τθν αςφάλεια και τθν εμπιςτοςφνθ που 

προςφζρεται από τθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ. Αρκετοί εκπαιδευτικοί που ζχουν 

γνϊςθ πάνω ςτο κεςμό αυτό , αναρωτιοφνται αν θ γνϊςθ των τεχνικϊν και των δεξιοτιτων 

αρκοφν χωρίσ να εμπλζκονται τίποτα άλλο μζςα ςε αυτά. Θ απάντθςθ είναι πωσ δεν αρκεί  

ςε όλθ τθ διαμεςολάβθςθ ενεπλζκεται κάτι που είναι διάχυτο ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ το 

ςυναίςκθμα (Sakelaroglou, 2013). Ο κόςμοσ των ςυναιςκθμάτων είναι πολφ ςφνκετοσ και 

απαιτεί αρκετι προςπάκεια και εςωτερικι αναηιτθςθ για να διαχωριςτεί το ςυναίςκθμα 

από τθ λογικι. Οι ςυγκροφςεισ μπερδεφουν τθ λογικι που αντιπροςωπεφει τθν 

πραγματικότθτα με τα ςυναιςκιματα που αντιπροςωπεφουν τον ψυχιςμό και τον 

πνευματικό κόςμο του κάκε ανκρϊπου. Κατά τθ διάρκεια των ςυγκροφςεων ςυμμετζχουν 

τα : ςϊμα , ψυχι και μυαλό (Platsidou,2010). Θ ςυνφπαρξθ δθμιουργεί προςτριβζσ και 

ςυγκροφςεισ που δθμιουργοφνται από τον μετζωρο ςυναιςκθματικό τουσ κόςμο. Τα 

ςυναιςκιματα τουσ μπερδεφουν και τουσ εμποδίηουν να ζχουν μια ςφαιρικι εικόνα των 

πραγμάτων ,θ ςκζψθ τουσ είναι μονοδιάςτατθ και φζρονται εγωκεντρικά και με ιδιαίτερθ 

κακεντρζχεια. Θ ςυναιςκθματικι αγωγι κρίνεται επιτακτικι και υψίςτθσ ςθμαςίασ. Κα 



επιφζρει τθν αυτοςυγκζντρωςθ και τθν θρεμία ςτο ςχολείο. Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 

όμωσ δουλεφει καλφτερα και πιο δραςτικά κάτω από τθν ομπρζλα τθσ διαμεςολάβθςθσ 

που επιφζρει αςφάλεια και δθμιουργεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ. Αν ςυνεργαςτοφν ςωςτά και 

γίνει μια προςπάκεια μετρίαςθσ θ ςφγκρουςθ ποτζ δεν κα είναι θ ίδια.  

 

Συμπεραίνουμε , λοιπόν , ότι θ ςφγκρουςθ ςχετίηεται με το ςυναίςκθμα. Άρα υποκρφπτεται 

μια ςχζςθ ανάμεςα ςτθν διαμεςολάβθςθ και τθν ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ. 

Επιπρόςκετα ,θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ δθμιουργεί  ζνα καλφτερο περιβάλλον ςτο 

ςχολείο.To ςχολικό κλίμα και θ διαμόρφωςθ κακορίηουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (Κυριακίδου,2013) Θ απάντθςθ είναι προφανισ, φυςικά και 

υπάρχει ςφνδεςθ και επίδραςθ και τα αποτελζςματα κα είναι εμφανι ςτισ ςχζςεισ 

εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων. Σε ζναν χϊρο όπωσ αυτό του ςχολείου το ςυναίςκθμα 

επικρατεί , κυριαρχεί και υποτάςςει τα μζλθ ,χρειάηονται δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και 

εμπειρία ϊςτε ο χειριςμόσ να είναι αποτελεςματικόσ και παραγωγικόσ. Οι μακθτζσ είναι ο 

βαςικόσ πυλϊνασ του ςχολείου. Άκρωσ ςυναιςκθματικά όντα οι μακθτζσ , ςτο ςχολείο 

περνοφν από πολλά ςτάδια αποδοχισ του εαυτοφ τουσ και των γφρω τουσ κακϊσ και 

αναγνϊριςθσ και ςυνφπαρξθσ με άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ, μικρότερθσ θλικίασ και άτομα 

με τθν ίδια θλικία (Dewey,1916). Στο ςχολικό χϊρο πάντοτε κα υπάρχουν εντάςεισ, 

ςυγκροφςεισ ,διαφωνίεσ δεν επιδιϊκεται θ εξάλειψι τουσ με τθ ςυνεργαςία τθσ 

ςυναιςκθματικισ αγωγισ και τθσ διαμεςολάβθςθσ αλλά θ μετρίαςθ , ο πλουραλιςμόσ 

απόψεων  και θ αποδοχι του διαφορετικοφ που τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοζνα και πιο 

ζντονο .O Αρτινόπουλοσ (2010) , ιςχυρίςτθκε τθν μθ αποτελεςματικότθτα τθσ τιμωρίασ και 

ενίςχυςε μεκόδουσ εναλλακτικισ επίλυςθσ διαφορϊν κακϊσ θ τιμωρία οδθγεί τον δράςτθ 

ςτο να μθ ςτοχαςτεί τθν πράξθ του και μπορεί να αντιδράςει ζχοντασ παραβατικι 

ςυμπεριφορά, θ διαμεςολάβθςθ αναδεικνφει ζνα διαφορετικό δρόμο επίλυςθσ όπου τα 

αποτελζςματα κα είναι επικερδι και ουςιαςτικά για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

 

 

Προτάςεισ για ζρευνα 
 

Διαμεςολάβθςθ 

 

Είναι φανερι θ ανάγκθ των εκπαιδευτικϊν για εξοικείωςθ με τισ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 

ςυγκροφςεων. Αυτό επιβεβαιϊνει τθ βιβλιογραφικι ζρευνα, όπου ζχει φανεί θ αναςφάλεια 



που αιςκάνονται οι εκπαιδευτικοί ςτθν διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ κρίςεων και 

ςυγκροφςεων ςτο ςχολείο (Crothers, Kolbert&Barker, 2006; Αρτινοποφλου, 2010; Βεγιάννθ, 

2011). Οι διδάςκοντεσ ζχουν περιοριςμζνεσ γνϊςεισ αφενόσ για τθ διαχείριςθ 

ςυγκροφςεων αφετζρου για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, είναι πλζον 

καιρόσ ςτα ελλθνικά ςχολεία να περάςουμε από τθν κεωρία ςτθν πράξθ χρθςιμοποιϊντασ 

διάφορεσ τεχνικζσ και διερευνϊντασ διάφορεσ προοπτικζσ: 

 κα μποροφςε λοιπόν να διερευνθκεί ο τρόποσ που κα είναι ο πιο αποδοτικόσ για 

τθν μετάδοςθ και τθν εκμάκθςθ των τεχνικϊν και των δεξιοτιτων. 

 κα είχε ιδιαίτερο ερευνθτικό ενδιαφζρον θ αναηιτθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ και του ςχολικοφ κλίματοσ και με ποιον τρόπο οι δεξιότθτεσ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ κα μποροφςαν να ενιςχφςουν τθ ςχζςθ των μελϊν τουσ ςχολικοφ 

οργανιςμοφ. 

 θ αναηιτθςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ διαμεςολάβθςθ και ςτθ ςχολικι επίδοςθ 

των μακθτϊν κα ιταν χριςιμθ  . Σφμφωνα με το Glover (2000)  οι ςυγκροφςεισ και 

τα βίαια περιςτατικά επθρεάηουν τθ ςχολικι επίδοςθ κακϊσ δθμιουργείται άγχοσ , 

αναςφάλεια και φόβοσ. Θ Αρτινοποφλου (2000) υποςτθρίηει ότι οι πρωτοβουλίεσ 

των εκπαιδευτικϊν κακορίηουν τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν διότι δεν υπάρχει 

ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι πολιτικι από το υπουργείο.  

  Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να δουλζψουν και να μελετιςουν πωσ μπορεί να 

υπάρξει εφαρμογι ςτα ελλθνικά δεδομζνα και πικανότατα ενςωμάτωςθ 

προγραμμάτων ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ και ςυναιςκθματικισ  νοθμοςφνθσ ςτα 

ςχολεία ι και ςτα πανεπιςτιμια. Κα ιταν χριςιμθ και απαραίτθτθ θ διερεφνθςθ 

αυτοφ του ηθτιματοσ μελλοντικά.  

 Κα μποροφςε να διερευνθκεί αν υπάρχουν Τμιματα πανεπιςτθμιακά που να 

ςυμπεριλαμβάνουν τθ διδαςκαλία αυτϊν των τεχνικϊν ςτο πρόγραμμα Σπουδϊν 

τουσ . 

  κα ιταν επικερδζσ να μελετθκεί αν οι εκπαιδευτικοί που δθλϊνουν ότι ζχουν 

γνϊςεισ διαχείριςθσ ςυγκροφςεων ι γνϊςεισ πάνω ςτθ διαμεςολάβθςθ τισ 

εφαρμόηουν ςε προςωπικό επίπεδο και ςτθν τάξθ τουσ ι αν το τζλοσ των 

προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςθμαίνει και το τζλοσ τθσ εναςχόλθςισ τουσ με τα 

κομμάτια αυτά περικωριοποιϊντασ και αφινοντασ  αναξιοποίθτεσ τισ γνϊςεισ και 

τα καινοφργια δεδομζνα που αποκόμιςαν. 

 Υπάρχει προβλθματιςμόσ και ςφγχυςθ για τθν ζνταξθ αυτϊν των προγραμμάτων και τθν 

ωριμότθτα των εν ενεργεία εκπαιδευτικϊν και των εν δυνάμει εκπαιδευτικϊν φοιτθτϊν 



χωρίσ τθν αντίςτοιχθ εκπαίδευςθ. Ερωτθματικά που κα πρζπει να απαντθκοφν άμεςα για 

τθν βελτίωςθ των ςχολικϊν ςυνκθκϊν τθσ χϊρασ μασ. Κα πρζπει να καταςτεί ςαφζσ ότι τα 

αποτελζςματα των προγραμμάτων διαμεςολάβθςθσ από τθ ςτιγμι που υλοποιοφνται 

χρειάηεται να περάςουν δφο με πζντε χρόνια για να γίνουν ζκδθλα τα αποτελζςματά τουσ 

(Rigby, 2007), απαιτείται μια ςυνεχισ μελζτθ και ενίςχυςθ των προγραμμάτων αυτϊν . 

 

υναιςκθματικι Νοθμοςφνθ 

 

Ρρογράμματα  ςυναιςκθματικισ αγωγισ και ψυχικισ υγείασ επιβάλλονται ςτα ςχολεία . 

Είναι ζνα κομμάτι ζρευνασ που πραγματικά προκαλεί ζκπλθξθ με τα ερευνθτικά του 

ευριματα. Ο ςυναιςκθματικόσ κόςμοσ των παιδιϊν απαιτεί ιδιαίτερθ μεταχείριςθ και 

ςυνεχι ζρευνα . Ριο ςυγκεκριμζνα κα ιταν χριςιμθ: 

 Θ διερεφνθςθ τθσ Συναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ των εκπαιδευτικϊν 

  ο ρόλοσ τθσ ςτο ςυναίςκθμα και ςτθν κινθτοποίθςθ ςτθν εργαςία των 

εκπαιδευτικϊν 

 Ο ρόλοσ των ςυναιςκθμάτων ςτθν ςχολικι επίδοςθ των παιδιϊν 

 Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ και θ προςωπικότθτα των μακθτϊν 

 Θ διερεφνθςθ τθσ ςυναιςκθματικι επικοινωνίασ 

 Θ  ςυμβολι τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ και 

 Θ ςυμβολι τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ ςτθν εκπαιδευτικι θγεςία. 

Το ςυναίςκθμα επικρατεί και ςθματοδοτεί τθν κυριαρχία του ςτο ςχολικό χϊρο. Θ 

επζνδυςθ ςτον ςυναιςκθματικό κόςμο επιφζρει κετικζσ προοπτικζσ και δυνατότθτεσ 

εκπαιδευτικισ εξζλιξθσ των μελϊν του ςχολικοφ οργανιςμοφ. 

 

 

Επίλογοσ 
 

Θ διαμεςολάβθςθ μπορεί να κάνει τθν κοινωνία υγιζςτερθ. Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των 

εκπαιδευτικϊν και θ ουςιαςτικι εκπαίδευςθ αυτϊν κακορίηει τθν ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ 

και τθν μελλοντικι εξζλιξθ των προςωπικοτιτων των μακθτϊν. Τα εφόδια που κα 

προςκομίςουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μακθτζσ κα είναι απαραίτθτα για τθν επιβίωςθ 



αυτϊν ςτθν ςκλθρι κακθμερινότθτα . Θ ςυνεργαςία, θ αυτεπίγνωςθ , ο αυτοζλεγχοσ και θ 

αυτοπεποίκθςθ είναι οριςμζνα από τα πλεονεκτιματα που μποροφν να υιοκετθκοφν από 

τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Θ διαμεςολάβθςθ και θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 

κρίνονται απαραίτθτεσ ςτον ςχολικό οργανιςμό. Οι εποχζσ ζχουν αλλάξει και ο 

εκπαιδευτικόσ πρζπει να είναι ζτοιμοσ ςε κάκε αλλαγι που δζχεται θ κοινωνία. Το ςχολείο 

ςυνδζεται άμεςα με τθν κοινωνία και κα πρζπει να φροντίςει και για τθν ανάπτυξθ 

δεξιοτιτων επικοινωνίασ των μακθτϊν του. Εκτόσ από γνϊςεισ χρειάηονται ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ οι μακθτζσ των ςφγχρονων ςχολείων. Θ εκπαιδευτικι κοινότθτα είναι ζτοιμθ να 

δθμιουργιςει ζνα πρόςφορο ζδαφοσ καλλιεργϊντασ κοινωνικζσ ικανότθτεσ ςτουσ 

μελλοντικοφσ πολίτεσ αυτισ τθσ χϊρασ και αν ναι ποιοσ κα είναι ο τρόποσ που κα 

ακολουκθκεί πιςτά από τουσ εκπαιδευτικοφσ δθμιουργϊντασ μια κοινι εκπαιδευτικι 

πολιτικι; 
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Παράρτθμα 

 

Σηνηρεία Σπλεληεπμηαδφκελνπ: 

φλνκαΦσηεηλή 

ειηθία30 

επάγγεικα/ εηδηθφηεηαΓεκόζηα Τπάιιεινο- Δθπαηδεπηηθόο (Γαζθάια) 

Δθπα/θή ΒαζκίδαΠξσηνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο2 

 

-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

-Θεσξώ πσο ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ράλεη ζηγά ζηγά ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

βαξύηεηά ηνπ. Πιένλ ηα παηδηά καζαίλνπλ κε ηελ βνήζεηα ησλ κέζσλ δηθηύσζεο. 

Πξέπεη λα θάλνπκε όηη κπνξνύκε γηα λα κελ ραζεί ε απζεληία ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

ηηο κέξεο καο ν ξόινο ησλ δαζθάισλ είλαη εληζρπηηθόο θαη όρη θαζνξηζηηθόο. 

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

-Χο αλαπιεξσηέο, δελ καο δίλεηαη ε επθαηξία λα γλσξίζνπκε ηα παηδηά πνιύ θαιά 

δηόηη πξηλ ην θαηαιάβνπκε, ηειεηώλεη ην ζρνιηθό έηνο. Παξόι’ απηά, θάλνπκε όηη 

πεξλάεη από ην ρέξη καο γηα λα αλαπηπρζεί κία ζρέζε εκπηζηνζύλεο θαη αγάπεο. 

Να κελ είκαζηε απηνί πνπ θνβνύληαη αιιά απηνί πνπ ζέβνληαη επεηδή ηνπο 

αγαπνύλ.  

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε; 

-Πάληα θαη παληνύ ππάξρνπλ δύζθνια πεξηζηαηηθά. Γπζηπρώο όκσο δελ μέξσ αλ 

είκαζηε έηνηκνη γηα λα ηα αληηκεησπίζνπκε. Θα ήηαλ θαιό λα ππάξρεη έλαο εηδηθόο 

πνπ λα καο ζπκβνπιεύεη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο. Μέρξη λα ζπκβεί απηό, θάλνπκε 

όηη λνκίδνπκε πσο ζα θαλεί ρξήζηκν. Μνπ έρεη ηύρεη λα δέρεηαη έλα παηδί (Ρνκά) 

bullying από έλα άιιν εκεδαπό θαη επηιύζακε ηηο δηαθνξέο ηνπο κε πνιιή 

ζπδήηεζε θαη ζπλερή έιεγρν.  



-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

-Η δηαρείξηζε είλαη ελ κέξεη ηθαλνπνηεηηθή δηόηη δελ ιύλνληαη ηα ζέκαηα από ηελ 

αηηία ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη όπσο θαη εγώ ε ίδηα, δελ γλσξίδνπκε ηνλ 

αθξηβή θαη απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν αληηκεηώπηζεο, όκσο επηρεηξνύκε δηάθνξεο 

κεζόδνπο κέρξη λα επηηεπρζεί θάπνηα κηθξναιιαγή ζπκπεξηθνξηζηηθή. Ο ξόινο ηνπ 

δηεπζπληή είλαη θαηαιπηηθόο, είλαη έλα άηνκν πνπ εκπλέεη θόβν ζηα παηδηά. κσο 

θαη εθείλνο είλαη κνλάρα έλα άηνκν. Πξέπεη ε κάδα λα βειηησζεί θαη λα 

εθπαηδεπηεί, όινη εκείο δειαδή.  

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Γελ γλσξίδσ ηνλ αθξηβή νξηζκό. Σν κπαιό κνπ πεγαίλεη ζε θάηη πνπ κεζνιαβεί 

πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί κία θαηάζηαζε.  

-Τη ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ αθνχηε ηε ιέμε απηή; 

-πκβνπιεπηηθή, πην νπζηαζηηθή 

-Πνηαλνκίδεηε φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζηα ζρνιεία; 

-Θα ήηαλ ηξνκεξά ρξήζηκε δηόηη ζα αζρνινύληαλ κε ρηιηάδεο ππνζέζεηο, αθόκα θαη 

θάπνηεο πνπ ζεσξνύληαη αλνύζηεο, θαη ζα ηηο έδηλε απνηειεζκαηηθή ιύζε. Θα ήηαλ 

θαζνξηζηηθή θαη ηόζν ζεκαληηθή γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Θα βξίζθακε θαηαθύγην 

γηα ηα πξνβιήκαηά καο ελώ ηαπηόρξνλα ζα μέξακε πσο θάλνπκε ην ζσζηό.  

 

θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ αποτελεί διαδικαςία που ενδυναμϊνει το αίςκθμα 
αςφάλειασ και θρεμίασ  ςτο ςχολείο και βελτιϊνει το ςχολικό κλίμα μζςα 
απόςυνεργατικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ και επίλυςθσ ςυγκεκριμζνων 
ςυγκροφςεων 

 

-Βάζεη ηνπ παξαπάλσ νξηζκνύ, πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό 

νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

-Θα επηηπγράλνληαλ ζπλεθηηθνί δεζκνί θαη ήξεκν ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

-Θα επηιύνληαλ εηξεληθά θαη ρσξίο θσλέο νη ζπγθξνύζεηο ηνπο. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

-Θα γλώξηδε ηνλ αθξηβή ηξόπν αληηκεηώπηζεο θαη δελ ζα έραλε ρξόλν κε ηελ 

δνθηκή δηαθόξσλ ιαλζαζκέλσλ κεζόδσλ. 

-Πνηαζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

-Τπνκνλεηηθόο, δηαθξηηηθόο, πξνζαξκνζηηθόο θαη αμηόπηζηνο. 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

-Η βαζηθόηεξε δπζθνιία είλαη νη αληηιήςεηο θαη ηα κπαιά ησλ ελεξγώλ δαζθάισλ. 

Γεληθόηεξα ζηελ Διιάδα, δελ κπνξνύκε λα πξνζαξκνζηνύκε κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπκβνύινπ, καο θαίλεηαη ηειείσο άζθνπε θαη δελ απνδερόκαζηε ηελ 

ιεηηνπξγηθόηεηά ηεο. Απηό είλαη θαη ην δπζθνιόηεξν ζεκείν. Να γίλνπκε αλνηρηνί 

ζην θαηλνύξγην θαη πην ειαζηηθνί ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα.  



-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

-Φπζηθά θαη ζα κε ελδηέθεξε. Αλ θαη ζα ήζεια λα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν επηπιένλ 

εηδηθνί δηακεζνιάβεζεο, νη νπνίνη ζα αλαιάκβαλαλ δξάζε ζε θάζε πεξίπησζε.   

- Αο πεξάζνπκε ζην ρώξν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Πφζν ζεκαληηθά 

ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; Πνηεο πηζηεχεηε 

φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο; 

-Δίλαη θαηαιπηηθόο παξάγνληαο κηαο επνηθνδνκεηηθήο επηθνηλσλίαο ην λα ππάξρεη 

θαηαλόεζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. Δίλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο ην γεγνλόο λα 

κπνξνύκε λα κπαίλνπκε ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα αληηιακβαλόκαζηε ηελ 

ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

-πσο ζε όινπο ηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, έηζη θαη ζην ζρνιείν, ηα ζπλαηζζήκαηα 

αλαπηύζζνληαη ζπλερώο. Πξνζπαζνύκε λα αγαπάκε όια ηα παηδάθηα όκσο πάληνηε 

θάπνηα καο θεληξίδνπλ πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή θαη καο θάλνπλ λα δελόκαζηε 

πεξηζζόηεξν καδί ηνπο. Απηό καο επεξεάδεη ζε θάζε απόθαζε πνπ πξέπεη λα 

πάξνπκε θαη έρεη ζρέζε κε εθείλα. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Σν λα βάδεηο ηνλ εαπηό ζνπ ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ. Δίλαη κνλαδηθή ηθαλόηεηα 

αληίιεςεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ γύξσ καο. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

-Ναη θπζηθά, κε ηίηιν: «πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη σζηή Ηγεζία» 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν;πνηα  ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

-Δίλαη ιίγα θαη εθιεθηά απηά ηα άηνκα. Έρνπλ αθάληαζηε θαηαλόεζε, είλαη 

επγεληθά, αθνύλε πξνζεθηηθά ηη ηνπο ιεο, δέρνληαη ηελ αληίζεηε γλώκε θαη έρνπλ 

ιεπηνύο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο. 

- Δζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

-Δίλαη πνιύ εύθνιν ην λα βγνύκε εθηόο νξίσλ, όκσο θάλνπκε ηα πάληα λα θξαηάκε 

ήπηνπο ηόλνπο θαη ξπζκνύο κέζα ζην ηκήκα. Έηπρε λα έρσ καζεηή νξθαλό θαη 

γλσξίδνληαο απηή ηελ ζιηβεξή θαηάζηαζε, απέθεπγα λα θάλσ ζπδεηήζεηο γηα ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνλ ξόιν ηνπο.  

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-Θα κεησζνύλ νη ζπγθξνύζεηο θαη νη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο εληόο  θαη εθηόο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

-Έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

-Δίλαη θαηλνηόκν, αλνηρηό ζηηο αιιαγέο θαη δεθηηθό ζε θάζε λέα θαη 

απνηειεζκαηηθή κέζνδν. Γεληθά αλ επηηύρεη απηό, ηόηε είλαη αλακθηζβήηεηα 

ζπλέρεηα ηεο θνηλσλίαο. 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

-Σα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ παξαδνζηαθό δαζθαινθεληξηθό ηξόπν 

θαη αδπλαηνύλ λα δερηνύλ θάζε λέν θαη ιεηηνπξγηθό εγρείξεκα. 



-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο;(Να απαληήζεηε κε ιέμεηο 

δηαβαζκηζκέλεο φπσο πνιχ, αξθεηά , ιίγν , θαζφινπ) 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

    

ζρέζεηο καζεηψλ,     

ζρέζεηο εθπ/θψλ     

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

    

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

    

  

 

-Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ ςε ςυνδυαςμό με τθν διαμεςολάβθςθ, κα ςυντελζςουν 
ςτθν πιο εφρυκμθ λειτουργία όλων των παραπάνω. Επομζνωσ ΡΟΛΥ ςε όλα και ΝΑΛ ςτθν 
ειςαγωγι τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτα ςχολεία 

 

 

Στοιχεία Συνεντευξιαζόμενου: 

φλνκα: Κσλζηαληίλα  

ειηθία: 28 

επάγγεικα/ εηδηθφηεηα: Καζεγήηξηα νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ  

Δθπα/θή Βαζκίδα: Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο:3 ρξφληα 

 -Κσλζηαληίλα κνπ θαιεζπέξα είκαη πνιύ ραξνύκελε πνπ δέρηεθεο λα κνπ δώζεηο 

ηελ ζπλέληεπμε απηή. 

-Θενδώξα κνπ ε ραξά είλαη δηθή κνπ θαη ζεσξώ πσο ε ζπλέληεπμε απηή ζα έρεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

-   Κσλζηαληίλα κνπ  πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηο 

ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό ηα ηξία ρξόληα πνπ εξγάδεζαη; 

-ηε ζεκεξηλή θνηλσλία ιόγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ην ζύγρξνλν 

ζρνιείν έρεη αλαβαζκηζηεί πιήξσο. ε θάζε κάζεκα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 

έλα ηερλνινγηθό κέζν. πσο γίλεηαη αληηιεπηό είλαη θπζηθό ν ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ λα απνθηήζεη κεγαιύηεξε ζεκαζία αθνύ εθηόο από ην λα κεηαδίδεη 

γλώζεηο θαη αμίεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεύεη ηνπο καζεηέο ηνπ από ηνπο πηζαλνύο 

θηλδύλνπο ηεο ηερλνινγίαο θαη όρη κόλν. 

-Γειαδή από πνηνπο άιινπο θηλδύλνπο; 

- Κηλδύλνπο πνπ καο πεξηηξηγπξίδνπλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο . 

- Πώο ζα ραξαθηήξηδεο  ηε ζρέζε ζνπκε ηνπο καζεηέο ζνπ; 



-Πξνζσπηθά κε ηνπο καζεηέο κνπ έρσ άξηζηεο ζρέζεηο . Καζεκεξηλά έξρνκαη όιν 

θαη πην θνληά καδί ηνπο θαη πξνζπαζώ λα ηνπο βνεζήζσ ζε ό,ηη ρξεηάδνληαη. 

- Γεληθά, πώο βιέπεηο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζνπ; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζε έλα παξάδεηγκα. 

-Σα ηκήκαηα πνπ δηδάζθσ απνηεινύληαη από καζεηέο κε εμαηξεηηθή πξνζσπηθόηεηα 

. πάληα πξνθύπηεη θάπνην δήηεκα θαη αλ πξνθύςεη δελ αθνξά ζεκαληηθά 

γεγνλόηα παξά κόλν δεηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα επηιπζνύλ απεπζείαο. 

-πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηο ;Γώζε έλα παξάδεηγκα. 

-ην ζρνιείν πνπ δηδάζθσ ,ην ηειεπηαίν ρξόλν δελ έρσ έξζεη αληηκέησπε κε 

δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Χζηόζν , αλ πξνθύςεη θάπνην δήηεκα ην επηιύσ εύθνια 

κέζσ ηνπ δηαιόγνπ. 

- Γεληθά, ζην ζρνιείν ζνπ, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείο όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ 

δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείο λα αλαθέξεηο 

παξαδείγκαηα. 

-πλήζσο κε δηάινγν ζηε ηάμε ρσξίο λα θέξλεη πάληα ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί λνκίδσ δελ κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Οη ζπγθξνύζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε 

δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηώλ θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ κεηαμύ 

ηνπο ή δηαθσλίεο κε θάπνηνλ θαζεγεηή. 

-Γλσξίδεηο  ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Δπεηδή είλαη ειάρηζηα ηα ρξφληα πνπ δηδάζθσ δπζηπρψο δελ έρσ επίγλσζε γηα ηελ 

έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο. 

-Τη ζνπ έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ αθνχο ηε ιέμε απηή; 

-Απηφ πνπ κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κέζσ 

δηαιφγνπ θαη ε χπαξμε ελφο ηξίηνπ αηφκνπ 

-Πνηα λνκίδεηο  φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζηα ζρνιεία; 

-Όηαλ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα ηφζν κεηαμχ ησλ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

θαζεγεηψλ θαιφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη έλαο δηακεζνιαβεηήο πνπ ζα βνεζά ζηελ 

επίιπζή ηνπο. 

- Η ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε αποτελεί διαδικαςία που ενδυναμϊνει το αίςκθμα 
αςφάλειασ και θρεμίασ  ςτο ςχολείο και βελτιϊνει το ςχολικό κλίμα μζςα από 
ςυνεργατικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ και επίλυςθσ ςυγκεκριμζνων ςυγκροφςεων. Βάζεη 

ηνπ παξαπάλσ νξηζκνύ, πνηα πηζηεύεηο όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό 

νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

-Ννκίδσ πσο κε ηε δηακεζνιάβεζε γίλεηαη πην γξήγνξε θαη πην απνηειεζκαηηθή ,ε 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

- Θα ηνπο βνεζά λα ζθεθηνύλ νιόπιεπξα ην δήηεκα πνπ πξνθύπηεη θαη ζα 

κπνξνύλ έηζη κεηά από ιίγν θαηξό  

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

- Θα ηνπο βνεζά λα ζθεθηνύλ νιόπιεπξα ην δήηεκα πνπ πξνθύπηεη θαη ζα 

κπνξνύλ έηζη κεηά από ιίγν θαηξό λα δηαρεηξίδνληαη θαη κόλνη ηνπο δύζθνιεο 

θαηαζηάζεηο. Έλαο εθπαηδεπηηθόο –δηακεζνιαβεηήο ζα έρεη ζίγνπξα θαιύηεξε 

επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ζα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κόλνο ηνπ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα. 



 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

- Κνηλσληθφο, γιπθνκίιεηνο , επγεληθφο , ζνβαξφο ,κνξθσκέλνο κε πιήξε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.  

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

-Δίλαη πνιχ εχθνιν λα εθαξκνζηεί ε δηακεζνιάβεζε αξθεί λα ππάξρεη ζσζηή 

θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε. Απαηηείηαη ζνβαξφηεηα θαη επαγγεικαηηζκφο. Υπάξρνπλ 

εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή  ηνπο .Πξνηηκνχλ λα απέρνπλ γηα 

λα κελ’’ κπιέμνπλ’’ φπσο ιέλε ραξαθηεξηζηηθά. 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

- Ναη ,ζα κε ελδηέθεξε αξθεηά θαζψο πηζηεχσ πσο γηα ηνλ ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ ζα ηνλ βνεζά λα γίλεη αθφκε πην 

απνηειεζκαηηθφο ζηελ εξγαζία ηνπ αιιά ζα ηνλ επεξεάζεη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηεηαη ζηελ δσή ηνπ , ζηηο ζρέζεηο ηνπο είηε θνηλσληθέο είηε εξσηηθέο. 

 

  

-Θα ήζεια ζην ζεκείν απηό λα αλαθεξζνύκε ζηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο. 

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείο ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

- Σηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πηζηεχσ πσο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή . Μφλν κε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

δείρλνπκε πξαγκαηηθά απηφ πνπ ληψζνπκε θαη έηζη ε επηθνηλσλία καο κε ηνπο 

άιινπο γίλεηαη πην αιεζηλή . Αλ δελ εθδειψζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο ζα 

ράζνπκε ηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

- Καηά ηελ άπνςή κνπ δελ ζα πξέπεη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν νη εξγαδφκελνη λα 

εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Πηζαλψο θάηη ηέηνην λα νδεγήζεη ζηε κείσζε 

ηεο απφδνζήο ηνπο ή θαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

-Πψο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Ίζσο κε ηνλ φξν απηφ λα ελλνείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηιακβάλεηαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ . 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

-Όρη δελ έρσ παξαθνινπζήζεη 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν; πνηα  ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

- Έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν είλαη έλα άηνκν πνπ αλαγλσξίδεη θαη ειέγρεη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

-Δζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 



-Μέζα ζηελ αίζνπζα ειέγρσ πιήξσο ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ αλ θαη αληηκεησπίδσ 

έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πγείαο. Μέζα ζηελ ηάμε δελ εθθξάδσ ζηνπο καζεηέο κνπ ηε 

δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ βηψλσ ή απνθεχγσ λα μεζπψ ζηνπο καζεηέο κνπ φηαλ 

δηαθαηέρνκαη απφ έληαζε. Δίκαη ραξνχκελε θαη επδηάζεηε. Οη καζεηέο ηψξα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηη ληψζεη ν ζπκκαζεηήο ηνπο γηα λα επηθνηλσλνχλ 

θαιχηεξα. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ζα ζπκβάιεη ζηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία 

κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο. 

- Έλα  ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

- Θα έρεη ηζνξξνπία , ζα ππάξρεη θαηαλόεζε, αγάπε θαη αιιεινζεβαζκό. 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

-ρη δελ έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά. Γπζηπρώο δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο δξάζεηο . 

Δκείο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπκε επθεζπραζηεί θαη δελ αζρνινύκαζηε κε απηά 

δπζηπρώο. 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο; 

- Θα επεξεάζεη πνιχ ηηο ζρέζεηο θαη ζα είλαη θαζνξηζηηθέο θαη νπζηαζηηθέο. 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

  Αξθεηά  Πνιχ 

ζρέζεηο καζεηψλ, Πνιχ  Πνιχ  

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Πνιχ  Πνιχ 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 Αξθεηά Αξθεηά   

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 Αξθεηά  Πνιχ 
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επάγγεικα/ εηδηθφηεηα Καζεγήηξηα Γαιιηθήο Φηινινγίαο 

Δθπα/θή Βαζκίδα Γεπηεξνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο 2 

-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

-Ο  ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δύζθνινο , ηα παηδηά αηίζαζα θαη  ελώ ν δάζθαινο 

έρεη όιε ηελ θαιή δηάζεζε λα κεηαιακπαδεύζεη ηηο γλώζεηο ηνπ ε ζύγρξνλε 

θαηάζηαζε θαη ε θνηλσλία δελ ην επηηξέπεη 



-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

- Πάξα πνιύ επνηθνδνκεηηθή, θηιηθή 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- Απαξάδεθηε. Γηα παξάδεηγκα θάλσ κάζεκα θαη ηα παηδηά δελ έρνπλ δηάζεζε, 

ελδηαθέξνλ ππνηηκνύλ ηα καζήκαηα. 

-πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- πλήζσο κε ζπδήηεζε αιιά δελ ιείπνπλ νη θσλέο θαη νη απεηιέο πνπ νδεγνύλ 

ζηε ζπκκόξθσζε ησλ καζεηώλ 

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

- Γίλεηαη κηα ζπδήηεζε κε ηνλ καζεηή θαη ηνλ θαζεγεηή πνπ ππάξρεη ην πξόβιεκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα αλ δελ ππάξμεη κηα ζπκκόξθσζε απεπζπλόκαζηε ζηνλ δηεπζπληή 

θαη ην ζπδεηάκε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη ηελ γλσξίδσ 

-Πψο ηελ αληηιακβάλεζηε; 

-ηη έλα ηξίην πξόζσπν κεζνιαβεί γηα ηελ δηεθπεξαίσζε κηαο ππόζεζεο  

-Γλσξίδεηε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; 

-ρη δελ γλσξίδσ θάπνην πξόγξακκα 

-πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

-Η απνθπγή ησλ δηαλέμεσλ θαη ε αλαδήηεζε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο ιύζεο 

- πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

-ζα απνθεύγνπλ ηνπο θαβγάδεο θαη ζα γίλνληαη πην επηθνηλσληαθή γίλνληαο 

παξάδεηγκα γηα ηνπο άιινπο καζεηέο 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

- Θα δηαρεηξηδφληαλ θαιχηεξα ην πξφβιεκα 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

-Έλαο απνηειεζκαηηθφο δηακεζνιαβεηήο έρεη παηδεία, γλψζεηο , εκπεηξία ,είλαη 

επηθνηλσληαθφο , εμσζηξεθήο θαη ζπλεξγάζηκνο 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

- Δίλαη δχζθνιν δηφηη δελ είκαζηε γλψζηεο νη εθπαηδεπηηθνί θαη δελ είλαη ζηελ 

θνπιηνχξα καο . 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη λαηλαη ην βξίζθσ πνιύ ελδηαθέξνλ 

-ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα κνπ εθθξάζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ην πφζν 

ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; Πνηεο 



πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

-Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ,νη ζπλέπεηεο είλαη κεγάιεο. αλ ιαόο δίλνπκε έκθαζε ζηα 

ζπλαηζζήκαηα . Πξώηα ζθεθηόκαζηε ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηε 

ινγηθή. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

-Δίλαη ζεκαληηθά θαη εμαξηάηαη ε ζρέζε κε ηνλ ζπλάδειθν κέζα από ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηξέθνπκε γηα απηόλ. Έλαο ζπλάδειθνο δεηά άδεηα θαη έλαο  

ζπλάδειθνο ελαληηώλεηαη δηόηη ζπλαηζζεκαηηθά είαλη θνξηηζκέλνο από κηα 

νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη επέξρεηαη θαβγάο. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Να ζθέθηνκαη κε βάζε ην ζπλαίζζεκα 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

-φρη, κέρξη ζηηγκήο 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν; Πνηα  ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη 

-Γελ ην γλσξίδσ δελ ζεσξώ όηη κπνξεί λα ππάξμεη έλα ηέηνην άηνκν 

- Δζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

-Όρη  ζεσξψ φηη δελ κπνξψ λα κπσ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα ειέγρσ ηα 

ζπλαηζζήκαηά κνπ. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

- Γελ ζεσξψ φηη είλαη ζεκαληηθφ 

- Έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

-Θα έρεη ηζνξξνπία θαη θαιύηεξε επηθνηλσλία 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

-όρη δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο; 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

 Αξθεηά  πνιχ 

ζρέζεηο καζεηψλ,  Πνιχ  ιίγν 

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Αξθεηά  Αξθεηά 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 Πνιχ  Πνιχ  

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 αξθεηά  αξθεηά 
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φλνκα Γεκήηξεο 
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επάγγεικα/ εηδηθφηεηα Φπζηθφο 

Δθπα/θή Βαζκίδα Γεπηεξνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο 5 

 Γενικές εισαγωγικές ερωτήσεις 

-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

-Σα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζίγνπξα δελ είλαη όπσο ήκαζηαλ εκείο παηδηά. Ο ξόινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη πεξηζζόηεξν δηεθπαηξεσηηθόο. Γελ καο αθήλνπλ θπξίσο νη 

γνλείο λα αλαιάβνπκε ην ξόιν ηνπ δαζθάινπ.  

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

- Η ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κνπ είλαη θαζαξά ηππηθή .Τπάξρεη έλαο θόβνο θαη ε 

νηθεηόηεηα δελ βνεζάεη. 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- Η ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ είλαη απαξάδεθηε ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δίλαη απζάδεηο θαη αγελείο. Τπάξρνπλ δύζθνια πεξηζηαηηθά . Οη ζρέζεηο θπξίσο 

ησλ καζεηώλ δεκηνπξγνύλ πνιιά πξνβιήκαηα. Σα ζέκαηα είλαη θπξίσο πξνζσπηθά 

θαη πξνθύπηνπλ από ηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. Πξόζθαηα δύν καζεηέο κνπ 

κάισλαλ γηα κηα θνπέια . Έλα ζέκα πνπ δελ κπνξέζακε λα ην δηαρεηξηζηνύκε. 

-πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- πλήζσο δελ παίξλνπκε ζέζε. πσο αλέθεξα ήηαλ πνιύ δύζθνιν. Καλέλαο 

ζπλάδειθνο δελ ζέιεη λα ‘’ κπιέμεη’’ κε ηνπο καζεηέο ή κε ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηώλ. 

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

-νη  δύζθνιεο ζπκπεξηθνξέο αλ αληηκεησπηζηνύλ γίλεηαη κηα ζπδήηεζε κε ηνλ 

δηεπζπληή θαη ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ. ζν αθνξά ην ξόιν ηνπ δηεπζπληή είλαη ν 

ζπληνληζηήο ηεο θνπβέληαο. Γελ κηιακε  γηα παξεκβαηηθό δηεπζπληή. Ο δηθόο καο 

δηεπζπληήο είλαη επζπλόθνβνο όπσο θαη νη θαζεγεηέο. νπ είπα δελ ζέινπκε λα 

κπιέμνπκε. 

- Η αιήζεηα είλαη όηη κε εθπιήζζεηε.  

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Κάηη έρσ αθνχζεη γηα απηφ , είλαη ιίγν κπεξδεκέλν ζην κπαιφ κνπ 

 

-Πψο ηελ αληηιακβάλεζηε; 



-Όηη ππάξρεη έλαο δηακεζνιαβεηήο πνπ βνεζάεη λα επηιπζεί έλα δήηεκα θαη 

ζπκβνπιεχεη απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

-Γλσξίδεηε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; 

- Δίρα δηαβάζεη γηα έλα πξφγξακκα πνπ είρε γίλεη ζηε Φιψξηλα ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Παλεπηζηήκην. 

-Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

-Η  εθαξκνγή ηεο είλαη απαξαίηεηε ζηνλ ζρνιηθό νξγαληζκό αξθεί λα ηελ 

εθπξνζσπνύλ άηνκα πνπ πξαγκαηηθά ην γλσξίδνπλ. Οη δηαζηάζεηο ηεο είλαη 

κεγάιεο θαη ε ζπκβνιή ηεο θαζνξηζηηθή. Μκκκκ νη δηαζηάζεηο ηεο κπνξεί λα είλαη 

ςπρνινγηθέο θαη εζσηεξηθέο. 

- Δζσηεξηθέο κπνξείηε λα κνπ ην εμεγήζεηε; 

-Δλλνώ ζηνλ εζσηεξηθό θόζκν θαη ζηελ ςπρνζύλζεζε ηνπ θαζελόο.  

- πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

-Πνιπδηάζηαηα . Σα νθέιε κπνξεί λα είλαη θνηλσληθά, ςπρνινγηθά , ζσκαηηθά θαη 

ζίγνπξα θαλείο δελ κπνξεί λα βγεη ν ίδηνο κέζα από ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε ηε 

δηακεζνιάβεζε. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

- Θα ην δηαρεηξηδφηαλ φιν δηαθνξεηηθά. Θα εκπιέθνηαλ κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζα 

γηλφηαλ αληηιεπηφο. Θα θαζνδεγνχζε ηνπο καζεηέο δελ ζα ήηαλ παξεκβαηηθφο. 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

- Δίλαη δηαθξηηηθφο, έμππλνο , ρεηξηζηηθφο , επράξηζηνο θαη εμσζηξεθήο. 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

- Δίλαη δχζθνιν πηζηεχσ δηφηη δελ κπνξεί λα γίλεη ηξφπνο δσήο . Δίλαη ζην DNAκαο, 

ζηελ θνπιηνχξα καο λα κελ ζέινπκε ηε δηακεζνιάβεζε. Η αιιαγή ζηα ζρνιεία ζα 

γίλεη κφλν αλ ππάξρεη ζσζηή εθπαίδεπζε ζηνπο δηδάζθνληεο. 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

-Φπζηθά είλαη απαξαίηεην. 

- ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ γηα ην πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη 

ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο; 

- Σηελ αξρή ζεσξνχζα φηη δελ είλαη ζεκαληηθά ηα ζπλαηζζήκαηα , ζηελ πνξεία 

αληηιήθζεθα φηη έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Όηαλ δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ απηφ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφ ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο;  

-Δίλαη ζεκαληηθά θπξίσο ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Σε έλα ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη αλζξψπσλ. Με ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ε ζπκπεξηθνξά καο είλαη δηαθνξεηηθή θαη κπνξνχκε εχθνια λα 

κπνχκε ζηε ζέζε ηνπ άιινπ. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 



-Η ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αληηιεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ άιινπ. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

- φρη απιψο είρα δηαβάζεη έλα άξζξν γηα απηφ. 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν; πνηα  ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

-έλα άηνκν κε απμεκέλν δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. Δίλαη θνηλσληθόο, 

αγαπεηόο , εμσζηξεθήο. Έλα άηνκν πνπ ζέιεηο γηα θίιν ζνπ.  

- εζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

- Όρη δελ θάλσ θαιή δηαρείξηζε. Όηαλ είκαη ζηελαρσξεκέλνο ζην κάζεκα είκαη 

ππνηνληθφο. Τν ίδην θαη φηαλ είκαη λεπξηαζκέλνο γηα θάηη βγάδσ ηελ έληαζή κνπ 

ζηνπο καζεηέο κνπ. Γελ έρσ απηνέιεγρν. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-Θα ηνπο σθειήζεη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

-έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

- Θα είλαη ζίγνπξα έλα παξαδεηζέλην ζρνιείν  πνπ ζα έρνπλ επέιζεη νη ηζνξξνπίεο. 

Θα ππάξρνπλ θαη ζπγθξνύζεηο  αιιά ζα είλαη δεκηνπξγηθέο. 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

- Απέρεη πνιύ ην ζρνιείν καο . Γπζηπρώο δελ γίλνληαη ηέηνηεο δξάζεηο. 

 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο; 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

 αξθεηα  ιίγν 

ζρέζεηο καζεηψλ,  Πνιχ  αξθεηά 

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Πνιχ   ιίγν 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 Πνιχ  ιίγν 

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 αξθεηά αξθεηά  

      

 

 

 

 

Στοιχεία Συνεντευξιαζόμενου: 

φλνκα Πάξεο 



ειηθία 40 

επάγγεικα/ εηδηθφηεηα Γάζθαινο 

Δθπα/θή Βαζκίδα Πξσηνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο 10 

 

-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

-Σα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζίγνπξα έρνπλ αιιάμεη ηα ηειεπηαία 5 ρξόληα. Οη γνλείο 

έρνπλ γίλεη ερζξνί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έρεη 

δηαθνξνπνηεζεί , ζίγνπξα ζηελ πιεηνςεθία ησλ δαζθάισλ έρεη ραζεί ε όξεμε γηα 

εξγαζία. Μαο ζεσξώ πνιύ θαθνπιεξσκέλνπο. 

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

- Σππηθέο . ηαλ μεθίλεζα όκσο δελ ήκνπλ έηζη πξνζπαζνύζα λα είκαη θίινο κε 

ηνπο καζεηέο κνπ θαη νηθείνο ηνπο. Απηό δελ δνύιεςε αξθεηά θαη κε ηνλ θαηξό ην 

άιιαμα. 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα.. 

-  Δλλνείηαη πσο ππάξρνπλ δύζθνια πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο . Οη καζεηέο 

έρνπλ απνζξαζπλζεί θαη απηό παξαηεξείηαη θαη ζηηο κηθξόηεξεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνύ. Μηινύλ άζεκλα , είλαη βίαηα θαη δελ θνβνύληαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο. 

-πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- Καιώ ηνπο γνλείο γηα ζπδήηεζε θαη επίπιεμε 

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

- Κάπνηα πεξηζηαηηθά θαηαιήγνπλ ζηνλ δηεπζπληή . Ο δηεπζπληήο αζρνιείηαη κε 

αθξαία πεξηζηαηηθά όπσο πεξηζηαηηθά βίαο θαη θξίλεη ηνλ ηξόπν πνπ ζα ην 

δηαρεηξηζηεί. Οη ζπλάδειθνη δελ ην αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά δηόηη θξαηνύλ 

θάπνηεο επηθπιάμεηο θαη δηζηαγκνύο. Δάλ νη καζεηέο ρηππηνύληαη νη δάζθαινη ζα 

ηνπο πξνηξέςνπλ λα ζηακαηήζνπλ , ζα ηνπο ζπκβνπιέςνπλ ,ηα παηδηά ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο δελ ζα ηνπο αθνύζνπλ θαη ζα νδεγεζνύλ ζηνλ δηεπζπληή. 

 

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη καο είραλ θάλεη θάπνηα ελεκέξσζε πξηλ 1 ή 2 ρξφληα 

-Πψο ηελ αληηιακβάλεζηε; 

- Όηαλ έλα ηξίην ,νπδέηεξν άηνκν ζε βνεζά λα βξεηο κηα ιχζε. 

-Γλσξίδεηε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη, ην <<Ναη, Υπάξρεη επηπρία πνπ λα θφβεηαη ζηα ηξία>> . Τν πξφγξακκα έγηλε 

ζηε Φιψξηλα αλ δελ θάλσ ιάζνο . 

-πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

-Καιύηεξε επηθνηλσλία, ιηγόηεξεο ζπγθξνύζεηο ,θαιύηεξν θιίκα ,θαιύηεξεο 

ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ. Οη δηαζηάζεηο ηεο είλαη 

κεγάιεο θπξίσο θνηλσληθέο πνπ ζε θάλνπλ λα αηζζάλεζαη κεγαιύηεξε αζθάιεηα. 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 



-Θα αηζζαλζνύλ αζθάιεηα , εκπηζηνζύλε θαη ζηγνπξηά θάηη πνπ δελ ην βηώλνπλ 

ζπρλά. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

-Θα δεκηνπξγνχζε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο , αζθάιεηαο θαη ηα παηδηά ζα 

εθθξάδνληαλ κε κεγαιχηεξε επθνιία, ζα αλνίγνληαλ θαη ζα ζπδεηνχζαλ. 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

- Οηθείνο, πξνζηηφο, αγαπεηφο, απνδεθηφο, ηζνξξνπεκέλνο, θηιηθφο θαη έηνηκνο λα 

δηαρεηξηζηεί φηη πξνθχςεη. 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

-Γχζθνιν δηφηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζέινπλ λα μεβνιεπηνχλ απφ απηφ  πνπ θάλνπλ 

ηφζα ρξφληα. Η ζπλήζεηα θαη ν θφβνο γηα ην θαηλνχξγην ηα βαζηθά εκπφδηα.  

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

- Φπζηθά είλαη απαξαίηεην πξνζφλ γηα ην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ. 

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

-Σηελ επηθνηλσλία καο ηα ζπλαηζζήκαηα θαηαιακβάλνπλ εμέρνπζα ζέζε. Σίγνπξα 

φηαλ δελ θαηαλννχκε ηα ζπλαηζζήκαηα νη ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο δελ κπνξεί 

λα είλαη θαιέο. Υπάξρνπλ ζπγθξνχζεηο, δηαθσλίεο θαη ζπλερείο εληάζεηο.  

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

-Δίλαη πνιχ ζεκαληηθά δηφηη φπσο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο απνθεχγνληαη νη 

ζπγθξνχζεηο, νη εληάζεηο  θαη νη δηαθσλίεο. Αξθεηνί ζπλάδειθνη καιψλνπλ 

θαζεκεξηλά γηα αζήκαληα πξάγκαηα φπσο γηα ηα θιηηδάληα ηνπ θαθέ. Ιζρπξίδνληαη 

πσο αθνχ έλα θιηηδάλη ην ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα θαη ηελ 

επφκελε κέξα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ίδην θαη καιψλνπλ άζρεκα. Σηελ 

πνξεία απνδεηθλχεηαη φηη άιια πξνβιήκαηα θξχβνληαη θπξίσο νηθνγελεηαθά θαη δελ 

κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ θη ην ίδην κπνξεί λα ζπκβεί κε ηνπο καζεηέο λα κελ 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

- Η έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

θαηαιαβαίλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη  ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ δειαδή ε  δεμηφηεηα πνπ 

κπνξεί λα έρεη θάπνηνο αλαγλσξίδνληαο θαη θαηαλνψληαο ηα ζπλαηζζήκαηά ησλ 

άιισλ αιιά θαη ηνπ εαπηνχ καο. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

-Όρη απιψο ζε έλα ζπλέδξην πνπ είρα παξαθνινπζήζεη είρε σο ζεκαηηθή ελφηεηα 

ηελ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν; πνηα  ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

-Ίζσο απηό ην άηνκν πνπ αλαγλσξίδεη, θαηαλνεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ θαη ηα δηθά ηνπ. Οη δεμηόηεηεο πνπ έρεη ζίγνπξα ζα ηηο ήζεια θαη εγώ 

όπσο θαιύηεξε επηθνηλσλία, θαιύηεξε αληίιεςε ησλ ζπλαλζξώπσλ θαη είλαη 

αλνηρηό ζε επηθξίζεηο.  



-εζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

- Όρη ,ζεσξψ πσο πνιιέο θνξέο δελ ππάξρεη απηνέιεγρνο 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

- Θα είλαη πνιύ επνηθνδνκεηηθό δηόηη ζα επηθνηλσλνύλ θαιύηεξα κε ηνπο άιινπο 

αιιά ζα αληηιακβάλνληαη θαιύηεξα θαη ηνπο άιινπο. 

- έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

- Θα είλαη έλα ζρνιείν κε θαηαλόεζε θαη αιιεινζεβαζκό.  

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

-ρη ζεσξώ πσο δελ έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά δηόηη δελ ππάξρεη παξόηξπλζε γηα 

θάηη ηέηνην θαη δπζηπρώο δελ έρνπλ γίλεη θάπνηεο ζρεηηθέο δξάζεηο . 

-Πνπ πηζηεύεηε όηη νθείιεηαη απηή ε απάζεηα; 

-Πηζαλόηαηα λα είλαη ζέκα ηνπ δηεπζπληή θαη ηεο δηάζεζεο πνπ έρνπλ νη 

ζπλάδειθνη. 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο; 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

 αξθεηά αξθεηά  

ζρέζεηο καζεηψλ,  Πνιχ αξθεηά  

ζρέζεηο εθπ/θψλ  αξθεηά πνιχ  

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 αξθεηά αξθεηά  

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 Πνιχ  Αξθεηά 
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 Γενικές εισαγωγικές ερωτήσεις 

-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 



-ήκεξα ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζα έιεγα όηη είλαη απαηηεηηθά . Οη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ πεξηζζόηεξεο ππνρξεώζεηο θαη ιηγόηεξα δηθαηώκαηα. Οη ζρέζεηο κεηαμύ 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ άιιαμαλ θαη νη καζεηέο δελ ζέβνληαη ηνπο δαζθάινπο 

θπξίσο κεηά ηελ Γ Γεκνηηθνύ. 

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

- Καιέο , ηππηθέο . Σα πξώηα ρξόληα ήκνπλ ιίγν ‘’ ςαξσκέλνο’’  δελ κπνξνύζα λα 

θαηαιάβσ ηη ην δηαθνξεηηθό έρεη ε ζρέζε δαζθάινπ –καζεηή. Πξνζπαζνύζα λα 

κπαίλσ ζηε ζέζε ησλ καζεηώλ θαη έπηαλα ηνλ εαπηό κνπ λα γηλόηαλ θαη απηόο 

παηδί. Σα παηδηά όκσο ην εθκεηαιιεύνηαλ θαη έηζη νδεγήζεθα ζε αζθαιέζηεξα 

κνλνπάηηα απηά ηεο ηππηθόηεηαο θαη ηεο απνζηαζηνπνίεζεο. 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- Οη ζπγθξνύζεηο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ καζεηώλ ή 

από δηαθσλίεο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα ζην κάζεκα. πσο πξόζθαηα κνπ έηπρε λα 

μεθηλήζεη κηα ζύγθξνπζε από κηα ζβήζηξα πνπ έπεζε θάησ θαη λα θαηαιήμεη ζε 

ρηππήκαηα έμσ ζηελ απιή. Οη δάζθαινη θαη ν δηεπζπληήο έηξεμαλ ζηελ απιή θαη 

ηηκώξεζαλ ηνπο καζεηέο.  

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

- πλήζσο κε ζπδήηεζε γηα επαλαθνξά ζηε ηάμε , κεηά έξρεηαη ε ηηκσξία θαη ε 

επαθή κε ηνπο γνλείο. Ο δηεπζπληήο ζπλήζσο είλαη ν δηακεζνιαβεηήο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

- Γειαδή κπνξείο λα κνπ ην εμεγήζεηο; 

-Βέβαηα, είλαη απηόο πνπ κηιήζεη θαη ζα ζπκβνπιέςεη ηνπο εκπιεθόκελνπο. 

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη, θπζηθά . Με ηελ έλλνηα απηή ήξζα πξψηε θνξά ζε επαθή φηαλ κηα 

ζπλάδειθνο κνπ ζπκκεηείρε ζε έλα βησκαηηθφ ζεκηλάξην δηακεζνιάβεζεο 

-Πψο ηελ αληηιακβάλεζηε; 

- Δίλαη έλαο ζεζκφο γηα κέλα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπκκεηέρνπλ ηξία 

ηνπιάρηζηνλ άηνκα κε ηε δηθή ηνπο ζέιεζε θαη αλαδεηνχλ ιχζε ζην θνηλφ ηνπο 

πξφβιεκα πνπ ζα είλαη ζπκθέξνπζα γηα φινπο. 

-Γλσξίδεηε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; 

- Κάπνην ζπγθεθξηκέλν δελ κνπ έξρεηαη ζην κπαιφ .Γλσξίδσ φκσο φηη ζηε Φιψξηλα 

γίλνληαη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα, ζην παλεπηζηήκην.  

-Πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

-Σα νθέιε ζίγνπξα είλαη αξθεηά όπσο θαιή ζπλεξγαζία κεηαμύ ζπλαδέιθσλ θαη 

καζεηώλ, ιηγόηεξεο εληάζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ηεο ζίγνπξα θαζνξηζηηθέο ζην 

θνκκάηη ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ . 

-Πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

- Καιύηεξε επηθνηλσλία κεηαμύ ζπλνκηιήθσλ, πην θαηαζηαιαγκέλνη ζηηο απνθάζεηο 

ηνπο θαη αιιαγή ζηνλ ηξόπν ζθέςεο. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο; 



-Φπζηθά ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο ζχγθξνπζεο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζθέθηεηαη, αληηιακβάλεηαη ηε ζχγθξνπζε 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

-Κνηλσληθφο, δηπισκάηεο, γιπθνκίιεηνο, ζπκπαζήο , έμππλνο. 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

- Γχζθνιν δηφηη δελ είλαη ζηελ θνπιηνχξα καο ζαλ Έιιελαο λα ζπδεηάκε ηα 

πξνβιήκαηα καο κε ηνλ ππαίηην. Αλ φκσο ππάξμνπλ νη ζσζηέο πξνδηαγξαθέο κε 

ηνπο θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο  αλζξψπνπο ζα κπνπλ ζσζηά ηα ζεκέιηα. 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη γηαηί όρη. Σα πάληα ξεη . Η θνηλσλία καο εμειίζζεηαη θαη πξέπεη θαη ην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα λα αθνινπζήζεη ζε απηό. 

 -Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο 

άιινπο; Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο; 

-πνιχ ζεκαληηθά. Οη ζπλέπεηεο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθέο ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

καο ζρέζεηο αιιά θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

-Τα ζπλαηζζήκαηα καο θπξηαξρνχλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θπξίσο ζηελ εξγαζία. 

Δίλαη ην άιθα θαη ην σκέγα ζηε ζπκπεξηθνξά καο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ 

μππλήζνπκε θαη δελ έρνπκε δηάζεζε θαη είκαζηε ππνηνληθνί απηφ ζα καο  

επεξεάζεη θαη ζηελ απφδνζε ηεο  εξγαζίαο  καο. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

- Τν λα κπνξείο λα ηηζαζεχζεηο ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ.  

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

-φρη 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν;πνηα  ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

- ίγνπξα ζα θάλεη ηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη γύξσ ηνπ λα αηζζάλνληαη όκνξθα  

θαη λα είλαη αζθαιείο. Θα έρεη εξεκία ζηα κάηηα ηνπ θαη ζα είλαη ελεξγεηηθόο 

αθξναηήο ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο. 

-Δζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

- Γελ λνκίδσ δελ κπνξψ λα ειέγμσ ηα λεχξα κνπ πνιιέο θνξέο θαη ε αληίδξαζή 

κνπ είλαη έληνλε. Γελ ειέγρνκαη πνιιέο θνξέο θαη μερλάσ ην πσο κπνξεί λα 

ληψζνπλ νη καζεηέο κνπ. Απηφ βέβαηα κνπ θνζηίδεη πνιιέο θνξέο θαη κπνξεί λα 

κελ είκαη ηφζν αγαπεηφο. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

- Δίλαη ζεκαληηθή δηφηη ζα αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα πξάγκαηα. 

-έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη;, 



- ίγνπξα ην ζρνιείν καο δελ είλαη έλα από απηά . Πηζηεύσ πσο ζα είλαη έλα 

ηδηαίηεξν ζρνιείν , αγγειηθά πιαζκέλν κε ιηγόηεξεο εληάζεηο ,καζεηέο πνπ δελ ζα 

καιώλνπλ , ζα κπαίλνπλ ζηε ζέζεο ηνπ άιινπ θαη ζα ειέγρνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

-όπσο αλέθεξα όρη ην ζρνιείν καο δελ έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά. Γελ γίλνληαη 

ηέηνηεο δξάζεηο αιιά ζα κπνξνύζε. 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο; 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

 Πνιχ αξθεηά  

ζρέζεηο καζεηψλ,  Πνιχ  αξθεηά 

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Πνιχ αξθεηά  

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 Πνιχ  Πνιχ 

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 αξθεηά  αξθεηά 

      

 

 

Στοιχεία Συνεντευξιαζόμενου: 

φλνκα Κψζηαο 

ειηθία 36 

επάγγεικα/ εηδηθφηεηα Γάζθαινο 

Δθπα/θή Βαζκίδα Πξσηνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο5 

  

-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

-Απαηηεηηθά ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν θαη απαηηεηηθόο θπζηθά θαη ν ξόινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό 

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

- πκπαζεηηθή , θάλσ πξνζπάζεηεο λα είκαη θνληά ζηνπο καζεηέο κνπ αιιά δελ ηα 

θαηαθέξλσ όζν ζα ήζεια. 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

-Γύζθνια πεξηζηαηηθά ππάξρνπλ δηόηη νη καζεηέο είλαη ιίγν ηδηόξξπζκνη. Τπάξρνπλ 

καζεηέο πνπ απζαδηάδνπλ θαη απαηηνύλ αξθεηά πξάγκαηα. 

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 



-Οη δύζθνιεο ζπκπεξηθνξέο απνθεύγνληαη λα αληηκεησπηζηνύλ δηόηη νη 

εθπαηδεπηηθνί θνβνύληαη ηηο επζύλεο ησλ θαηαζηάζεσλ. Τπάξρεη βέβαηα θαη ν 

δηεπζπληήο πνπ πξνζπαζεί λα επέκβεη θαη λα δηαρεηξηζηεί θάπνηα από απηά 

ζπλήζσο ηα πην ήπηα θαη ηα ιηγόηεξν απαηηεηηθά πεξηζηαηηθά όπσο ζπγθξνύζεηο 

καζεηώλ, δηαθσλίεο καζεηή θαη εθπαηδεπηηθνύ αθόκα θαη δηαθσλίεο 

εθπαηδεπηηθώλ. 

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Όρη , δελ έρσ ηδέα. 

-Τη ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ αθνχηε ηε ιέμε απηή; 

-Κάπνηνο πνπ κεζνιαβεί γηα θάηη 

-Πνηα λνκίδεηε φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζηα ζρνιεία; 

-Πξνθαλψο λα δηαρεηξίδνληαη θάπνηεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο φπσο θαβγάδεο, 

δηαθσλίεο θαη άιια 

- Η ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε απνηειεί δηαδηθαζία πνπ ελδπλακώλεη ην 
αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εξεκίαο  ζην ζρνιείν θαη βειηηώλεη ην ζρνιηθό 
θιίκα κέζα απόζπλεξγαηηθνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο θαη επίιπζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ ζπγθξνύζεσλ. Βάζεη ηνπ παξαπάλσ νξηζκνύ, πνηα πηζηεύεηε όηη 

είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή ηεο θαη πνηεο είλαη νη 

δηαζηάζεηο ηεο; 

- Γεκηνπξγεί έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο καζεηέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 

δείρλεη ηξόπνπο γηα λα ππάξμεη θαιύηεξε ζπλεξγαζία. 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

- Θα ππάξρεη θαιύηεξν θιίκα θαη έλα πλεύκα ζπλεξγαζίαο 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

- Σίγνπξα ζα αληηκεηψπηδε πνιχ δηαθνξεηηθά έλα πεξηζηαηηθφ ζχγθξνπζεο θαη ζα 

έβιεπε πίζσ απφ ην πεξηζηαηηθφ. 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

- Πξφζραξνο, αγαπεηφο, θνηλσληθφο θαη δηπισκάηεο, δηαιιαθηηθφο 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

- Θα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θάησ απφ ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο κε ηνπο 

θαηάιιεινπο αλζξψπνπο. 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

- Ναη ,γηαηί φρη κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζψ θαη λα αλαδεηήζσ 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ έλλνηα απηή. 

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

- Δίλαη έλα ζέκα πνπ πάληα κε κπεξδεχεη θαη κε πξνβιεκαηίδεη. Δίλαη ζεκαληηθά 

αιιά δελ θαζνξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη άιινη γηα εκάο. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 



-Σεκαληηθά ζην ρψξν εξγαζίαο ζίγνπξα δηφηη κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη θάπνηεο θνξέο 

θαη λα επηθνηλσλήζνπκε θαιχηεξα. Κάπνηεο θνξέο ηα ζπλαηζζήκαηά καο κπνξεί λα 

καο νδεγήζνπλ ζε αθξφηεηεο φπσο καιψκαηα θαη δηαθσλίεο. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Τελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα ειέγρνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

θαη δξάζεο ηνπο. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

-φρη 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν; πνηα  ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

-Μαθάξη λα ππήξραλ άηνκα πνπ λα ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθά επθπείο, ε εθπαίδεπζε ζα 

γηλόηαλ θαιύηεξε. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθό άηνκν, αγαπεηό κε 

απηνζπγθξάηεζε, ηδηαίηεξα ραξηζκαηηθό. 

- εζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

- φρη πάληα πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο εζσηεξηθέο ,κε ηνλ ίδην κνπ ηνλ 

εαπηφ γεγνλφο πνπ δελ κε βνεζάεη λα βιέπσ ηα πξάγκαηα σο έρνπλ. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-Θα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα , ζα ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο θαη ζα βιέπνπλ πίζσ 

απφ ηα γεγνλφηα κπαίλνληαο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ. 

-έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

- Πξνσζεί ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθόηεηα θαη παξαγθσλίδεη ηπρόλ δηαθνξέο 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ. 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

-ια ηα ζρνιεία έρνπλ ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά αξθεί λα ππάξρεη δηάζεζε θαη όξεμε 

γηα λα αλαθαιύςνπκε θάηη θαηλνύξγην θαη επηθεξδέο  γηα ηνλ ζρνιηθό νξγαληζκό . 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο; 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

 Αξθεηά  Πνιχ 

ζρέζεηο καζεηψλ,  Πνιχ  ιίγν 

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Αξθεηά  αξθεηά 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 αξθεηά  Λίγν  

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

αξθεηά  Καζφινπ 

      

 

 



 

Στοιχεία Συνεντευξιαζόμενου: 

φλνκα Καηεξίλα 

ειηθία 45 

επάγγεικα/ εηδηθφηεηα Φηιφινγνο 

Δθπα/θή Βαζκίδα Γεπηεξνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο 8 

  

-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

- Ο εθπαηδεπηηθόο είλαη ν δεύηεξνο γνληόο γηα ην καζεηή. Ο ξόινο καο σο 

εθπαηδεπηηθνί είλαη νπζηαζηηθόο θαη θαζνξηζηηθόο γηα ηα παηδηά. Μέζα ζην ζρνιείν 

σο δσληαλόο νξγαληζκόο πνπ είλαη ζίγνπξα ππάξρνπλ επράξηζηεο θαη δύζθνιεο 

ζηηγκέο , απαηηεηηθέο ηόζν γηα ηα παηδηά όζν θαη γηα εκάο. 

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

-Δπηδηώθσ κηα θαιή ζρέζε ,θηιηθή ζα έιεγα κε ηνπο καζεηέο κνπ .Μάιηζηα 

βάδνπκε από θνηλνύ όξηα γηα λα γλσξίδνπκε από ηελ αξρή κέρξη πνπ κπνξεί λα 

θηάζεη θάπνηνο γηα λα επέιζεη ηζνξξνπία. 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

-θπζηθά θαη ππάξρνπλ δύζθνια πεξηζηαηηθά ,θπξίσο πξνζσπηθέο δηαθνξέο κεηαμύ 

ησλ καζεηώλ. Οη πην δηάζεκνη ηνπ ζρνιείνπ πξνζπαζνύλ λα επηβιεζνύλ θαη 

δεκηνπξγνύληαη ζπγθξνύζεηο. 

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

- Οη ζπλάδειθνη ιεηηνπξγνύλ πνιιέο θνξέο εκπεηξηθά θαη ελζηηθησδώο. Γελ έρνπλ 

ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα λα δηαρεηξηζηνύλ ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζηάζεηο. Ο δηεπζπληήο πξνζπαζεί λα παξεκβαίλεη ρσξίο λα αθπξώλεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθό δηόηη έρνπκε δήζεη ηέηνην πεξηζηαηηθό. 

- Γειαδή ; Μπνξείηε λα γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλε; 

-Έρεη ζπκβεί ν δηεπζπληήο καδί κε έλαλ θαζεγεηή λα έρνπλ δηαθνξέο πξνζσπηθνύ 

επηπέδνπ. ηαλ ινηπόλ ν εθπαηδεπηηθόο πήγε έλαλ καζεηή ζην γξαθείν ηνπ 

δηεπζπληή ,απηόο αληί λα ππνζηεξίμεη ηνλ εθπαηδεπηηθό, ππνζηήξημε ηνλ καζεηή 

πνπ είρε κηα αλεπίηξεπηε ζπκπεξηθνξά θαη πξνζβιεηηθή πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό 

,κεηώλνληαο ηνλ εθπαηδεπηηθό. Σν απνηέιεζκα ν καζεηήο λα ζπλερίζεη ηελ αθξαία 

ζπκπεξηθνξά ρσξίο επηπηώζεηο θαη ρσξίο λα αληηιεθζεί ην ζεβαζκό πνπ πξέπεη λα 

επηδείμεη ζηνλ θαζεγεηή.   

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη ηελ γλσξίδσ θαη κάιηζηα είκαη δηακεζνιαβήηξηα. 

-Πψο ηελ αληηιακβάλεζηε; 



-Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ . Η 

ιχζε είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηα κέξε πνπ εκπιέθνληαη θαη φινη είλαη θεξδηζκέλνη θαη 

επραξηζηεκέλνη. 

-Γλσξίδεηε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη ην πξφγξακκα πνπ μεθίλεζε ε Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κνδάλεο 

<<Μ’αγαπψ δελ κνπ ζπκψλσ θαη ηε βία εμνληψλσ>>. 

-πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

-Σα νθέιε πνιιά γηα ηνλ ζρνιηθό νξγαληζκό όπσο ε ηζνξξνπία ζηηο ζρέζεηο 

καζεηώλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη δηαζηάζεηο ηεο είλαη ςπρνινγηθέο δηόηη ληώζεηο πσο 

αλαθνπθίδεζαη από ηα πξνβιήκαηα ζνπ θαη ππάξρεη θάπνηνο πνπ ζε θαηαιαβαίλεη 

θαη λνηάδεηαη γηα ζέλα. 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

- Φπρνινγηθά ,θνηλσληθά , πλεπκαηηθά ζα ληώζνπλ θαιά θαη όκνξθα κε ηνλ ίδην 

ηνπο ηνλ εαπηό  θαη ζα απνδέρνληαη ην δηαθνξεηηθό. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

-Τν θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ γεγνλφηνο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ. Θα άθνπγε θαη ηηο 

δχν πιεπξέο θαη δελ ζα βηαδφηαλ λα θξίλεη θαη λα βξεη ηνλ έλνρν πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξεί θαη λα κελ ππάξρεη. 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

-Αθέξαηνο ραξαθηήξαο, άηνκν πνπ κπνξεί λα ηνλ εκπηζηεπηεί θάπνηνο , ραξνχκελνο 

θαη δηαιιαθηηθφο. 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

-Φξεηάδνληαη θάπνηεο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γηα λα εληαρζεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζηα ζρνιεία γεληθά θαη αο μεθηλήζνπκε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

- Φπζηθά θαη ζα ήζεια λα αζρνιεζψ κε ην ζέκα απηφ ρξεηάδεηαη φκσο λα είκαζηε 

αλνηρηνί ζε λέα δεδνκέλα. 

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

-Τα ζπλαηζζήκαηα , δχζθνιν θνκκάηη. Παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη νη ζπλέπεηεο 

κπνξεί λα είλαη θαη απνθιεηζκφο απφ ηνλ πεξίγπξν θαη απνκφλσζε. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

- Αξθεηά ζα έιεγα έλαο εξγαδφκελνο πνπ εμσηεξηθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν αγαπεηφο θαη απνδεθηφο. Η εηιηθξίλεηα ζηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ δελ εθηηκάηαη ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Τελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ γχξσ ηνπ θαη λα δηαρεηξίδεηαη άξηζηα ηα δηθά ηνπ. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

-Όρη 



-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν; Πνηα  ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

- Γελ ππνηηκά ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, δελ παξηζηάλεη ην ζύκα, δελ 

εθεζπράδεηαη, δελ αθήλεη ηνπο άιινπο λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη δελ 

εκπιέθεηαη ζε πεξηηηέο δηακάρεο. 

- εζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

- Πηζηεχσ πσο λαη φζν αθνξά ην θνκκάηη ηνπ απηνειέγρνπ. Τα παηδηά αλαδεηνχλ 

άηνκα πνπ κπνξνχλ λα ηνπο αθνχζνπλ νπζηαζηηθά θαη λα κελ ηνπο θξίλνπλ. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-Γελ ζα εκπιέθνληαη ζε πεξηηηέο δηαθσλίεο, δελ ζα θξίλνπλ ή ζα πεξηζσξνπνηνχλ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη δελ ζα θνβνχληαη λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

αηζζάλνληαη. 

-έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο ζρεηηθέο 

δξάζεηο; 

-Θα είλαη έλα ζρνιείν ηδαληθό πνπ ζα εθπαηδεύεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα 

εκπηζηεύνληαη ηνλ εαπηό ηνπο ,λα θπλεγνύλ ηα όλεηξά ηνπο θαη λα κελ πεξηκέλνπλ 

ηελ έγθξηζε ησλ ππνινίπσλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ γλώκε ηνπο. Σν ζρνιείν καο δελ 

έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ γίλνληαη θάπνηεο δξάζεηο. 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο; 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

 αξθεηά πνιχ  

ζρέζεηο καζεηψλ,  Πνιχ  πνιχ 

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Λίγν αξθεηά  

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 αξθεηά αξθεηά  

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 αξθεηά πνιχ  

      

 

 

 

Στοιχεία Συνεντευξιαζόμενου: 

φλνκα Μαξία 

ειηθία24 

επάγγεικα/ εηδηθφηεηα Νεπηαγσγφο 

Δθπα/θή Βαζκίδα Πξσηνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο 1 



-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

- Οη αιιαγέο είλαη εκθαλείο ζην ζρνιηθό ρώξν θαζώο πξνθύπηνπλ ζπλερώο λέα 

δεδνκέλα. Καη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έρεη λα θάλεη πην πνιύ κε ηε θύιαμε ησλ 

παηδηώλ. 

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

-Άξηζηεο γίλνκαη θαη εγώ έλα παηδί καδί ηνπο. 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

-Τπάξρνπλ ζπγθξνύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ. 

Σα παηδηά δελ κπνξνύλ λα κνηξάδνληαη θαη λα ζέβνληαη ην δηπιαλό ηνπο θαη γίλεηαη 

αληηιεπηό από κηθξέο ειηθίεο.  

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

- Οη δύζθνιεο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ πεξλνύλ ζπλήζσο από ηε γσληά ηεο 

ζθέςεο . Δίλαη κηα γσλία ζηελ αίζνπζα όπνπ νδεγνύληαη νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ 

επηδείμεη ηελ πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά. Η δηεπζύληξηα καο είλαη αξθεηά 

ππνζηεξηθηηθνί θαη πξνζπαζεί κέζα από ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο λα απνηξέςεη 

πεξηζηαηηθά . 

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

- Ναη , είρακε ελεκεξσζεί απφ ηελ δηεπζχληξηα καο γηα απηφ .Ννκίδσ πσο ήζειε λα 

γίλεη ε ίδηα δηακεζνιαβήηξηα. 

-Πψο ηελ αληηιακβάλεζηε; 

-Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη γηα λα κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο κφλνη ηνπο. 

-Γλσξίδεηε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; 

-φρη δελ ην έρσ ςάμεη κφλε κνπ 

-πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

- Ηξεκία θαη γαιήλε ζην ζρνιείν . Οη καζεηέο ζπκβηώλνπλ αξκνληθά κε ηνπο 

ππόινηπνπο . 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

-Γελ ζα ληώζνπλ θόβν θάζε θνξά πνπ πξέπεη λα πνπλ όρη. Πνιιά παηδάθηα 

πηζηεύνπλ όηη αλ πνπλ όρη δελ ζα έρνπλ θίινπο. Με απηό ηνλ ηξόπν 

απελερνπνηείηαη ε άξλεζε. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

-Θα έθαλε ηνπο καζεηέο λα ληψζνπλ αζθάιεηα θαη λα ηνλ εκπηζηεχνληαη. 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

- Δρέκπζνο θαη απηφ πνπ ιέκε ζην ζρνιείν <<θαιφ παηδί>>. 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 



- Δχθνιν δηφηη ηα παηδηά είλαη εχπιαζηα ζε απηή ηελ ειηθία θαη κπνξνχλ λα 

ζπκβαδίζνπλ κε απηφ 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

-Φπζηθά ,είλαη πνιχ ρξήζηκν 

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

- Γελ μέξσ αλ παίδνπλ θάπνην ξόιν ζηελ επηθνηλσλία καο. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

- Γελ είλαη δηφηη έλαο θαιφο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν κε ηε ινγηθή. 

Δίλαη άλζξσπνο ησλ γξήγνξσλ απνθάζεσλ. Γίλεηαη θάηη κέζα ζηελ ηάμε δελ 

ιεηηνπξγεί κε ην ζπλαίζζεκα αιιά δηαδηθαζηηθά 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Η γλώζε πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα δειαδή πνηα είλαη θαη πσο εθθξάδνληαη. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

- φρη 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν; πνηα  ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

-Μάιινλ είλαη θάπνηνο πνπ δελ επεξεάδεηαη από ηνπο γύξσ ηνπ .Δίλαη ζαλ λα 

θνξάεη κηα αζπίδα θαη δελ κπνξεί λα ηνλ δηαπεξάζεη ηίπνηα. 

-εζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

- φρη καζαίλσ αθφκα επεξεάδνκαη πνιχ εχθνια θαη δελ κε  ειέγρσ . Δπίζεο δελ 

κπνξψ λα θαηαιάβσ ηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά ζθέθηνληαη  

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-Αξθεηά ζεκαληηθή θαη αλαγθαία ζηηο κέξεο καο δηφηη ηα ζπλαηζζήκαηα καο 

δεκηνπξγνχλ ζθέςεηο πνπ πνιιέο θνξέο είλαη επηδήκηεο. Γηαηεξνχκε ηελ επαθή κε 

ηα ζπλαηζζήκαηα ρσξίο λα καο επεξεάδνπλ θαη λα καο θπξηαξρνχλ. 

- έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

-Γηαηεξεί κηα ζεηηθή ζηάζε θαη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη άκεζα ζην ελδερόκελν κηα 

απόξξηςεο ή άιισλ πεξηζηαηηθώλ 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

- Έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ,ελ δπλάκεη λαη αιιά δελ γίλνληαη θάπνηεο ζρεηηθέο 

δξάζεηο πνπ λα εληζρύνπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο; 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ-  Αξθεηά  πνιχ 



καζεηψλ 

ζρέζεηο καζεηψλ,  Λίγν  Πνιχ 

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Λίγν  Πνιχ 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 Αξθεηά  Πνιχ 

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 Λίγν πνιχ  

      

 

 

Σηνηρεία Σπλεληεπμηαδφκελνπ: 

φλνκα: Κσλζηαληίλα 

ειηθία:40 

επάγγεικα/ εηδηθφηεηα:Δθπαηδεπηηθφο 

Δθπα/θήΒαζκίδα:Πξσηνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο: 2  κήλεο 

 

-πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό;  

-ζεσξώ πσο ην ζρνιείν, ζήκεξα, ζε κεγάιν βαζκό, έρεη δηεθπεξαησηηθό 

ραξαθηήξα, εηδηθόηεξα ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο/ηξηεο αθόκα 

θαη από ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ κπαίλνπλ ζε κηα δηαδηθαζία απόθηεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ γλώζεσλ πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ είζνδν ηνπο ζην 

Παλεπηζηήκην. εκαληηθό ξόιν πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή δηαδξακαηίδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, θαζώο ζε κεγάιν βαζκό δελ πηνζεηνύλ ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο 

κεζόδνπο. 

-Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

-Η ζρέζε κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο είλαη αξθεηά θαιή. Πξνεηνηκάδσ έλα πιάλν 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο από ηελ αξρή, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε θαλόλεο πνπ 

πξνθύπηνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη αθηεξώλσ  μερσξηζηό 

ρξόλν γηα λα εδξαηώζσ κηα θαιή επηθνηλσλία ή λα δηαρεηξηζηώ ηπρόλ αιιαγέο θαη 

εληάζεηο.  

 

-Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

-Η ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ζε κεγάιν βαζκό, είλαη πνιύ θαιή. 

Πξνζπαζώ κέζα από ζπδήηεζε θαη επηθνηλσλία λα επηιύνπκε καδί ηπρόλ εληάζεηο 

θαη ζπγθξνύζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθύπηνπλ κεηαμύ ηνπο.  

-πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

-Πξνζπαζώ, κε θάπνηα εμσηεξηθή αθόξκεζε (βίληεν, παηρλίδη, εηθόλα), λα 

δεκηνπξγήζσ κηα ζπδήηεζε ή έλα παηρλίδη, κε ζθόπν λα δνπιέςσ πάλσ ζηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ. 

-Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη «δύζθνιεο» 

ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 



-πλήζσο, νη ζπγθξνύζεηο αληηκεησπίδνληαη επηθαλεηαθά, ίζσο κε θάπνηα επίπιεμε 

ή ζπκβνπιή, κε απνηέιεζκα, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, λα κελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε παξέκβαζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ. Ο/ε δηεπζπληήο/ηξηα 

παξεκβαίλεη κόλν όηαλ ππάξρεη θάπνην ηδηαίηεξα δύζθνιν πξόβιεκα ζηελ 

ζπκπεξηθνξά θάπνηνύ παηδηνύ ή παηδηώλ θαη ζπλήζσο δεηά θαη ηελ αξσγή ησλ 

γνληώλ. 

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Όρη 

-Τη ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ αθνχηε ηε ιέμε απηή; 

-Η χπαξμε ελφο ηξίηνπ ακεξφιεπηνπ αηφκνπ, πνπ κπνξεί λα παξέκβεη θαη λα 

βνεζήζεη ζηελ πην ήπηα θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε κηαο ζχγθξνπζεο ή 

δηαθσλίαο. 

-Πνηα λνκίδεηε φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζηα ζρνιεία; 

-Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη έλαο/κία δηακεζνιαβεηήο/ηξηα κε δηπιφ ξφιν, απφ ηε 

κία λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ησλ δχζθνισλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ζπγθξνχζεσλ, θαη απφ ηελ άιιε λα ελδπλακψλεη ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο κε ηελ εμνηθείσζή ηνπο ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ ηξφπσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ. 

 

θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ αποτελεί διαδικαςία που ενδυναμϊνει το αίςκθμα 
αςφάλειασ και θρεμίασ  ςτο ςχολείο και βελτιϊνει το ςχολικό κλίμα μζςα από 
ςυνεργατικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ και επίλυςθσ ςυγκεκριμζνων ςυγκροφςεων 

 

-Βάζεη ηνπ παξαπάλσ νξηζκνύ, πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό 

νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

-Η εθαξκνγή ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο πέξα από ηα βξαρππξόζεζκα νθέιε 

πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ, κπνξεί κέζα από 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ζε ζπλεξγαηηθνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο θαη 

επίιπζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ, λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ηελ βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνύ 

θιίκαηνο θαη ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζε απηό. 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

-Οη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ ζεκαληηθά απφ ην ζεζκφ απηφ, θαζψο ε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη 

εξεκίαο ηνπο, πξάγκα θαζνξηζηηθφ, ηφζν γηα ηελ ςπρηθή θαη λνεηηθή ηνπο 

αλάπηπμε, φζν θαη γηα ηελ αθαδεκατθή ηνπο απφδνζε. Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε ζηε 

ρξήζε ζπλεξγαηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπγθξνχζεσλ, κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχ ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηελ δσή ηνπο. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

-Θα κπνξνχζε λα επηιχεη πην απνηειεζκαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζηελ ηάμε ηνπ, αιιά θαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο λα ρεηξίδνληαη ηηο 

θαηαζηάζεηο κε πην απνηειεζκαηηθνχο θαη πγηείο ηξφπνπο. 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

-Έλαο/κία απνηειεζκαηηθφο/ή δηακεζνιαβεηήο/ηξηα ζα έπξεπε λα είλαη ζψζηα 

θαηαξηηζκέλνο, ππνκνλεηηθφο, ακεξφιεπηνο θαη κεζνδηθφο 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 



-ζεσξψ φηη ε εθαξκνγή ηεο δηακεζνιάβεζεο δελ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιή, 

θαζψο ν/ε δηακεζνιαβεηήο/ηξηα, πνπ δηαζέηεη θαη ηελ εμεηδίθεπζε, ζα αλαιάκβαλε 

έλα δχζθνιν θνκκάηη, πνπ βαξαίλεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο/ηηο 

δηεπζπληέο/ηξηεο. Ίζσο, σζηφζν, ρξεηαδφηαλ κία επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πάλσ ζηελ αλάγθε ρξήζεο ηνπ ζεζκνχ, ψζηε λα είλαη πην δεθηηθνί ζηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ δηακεζνιαβεηή/ηξηα. 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο 

-Ναη, είλαη έλα πνιχ ζχγρξνλν αληηθείκελν, ηδηαίηεξα, ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν γηα 

ηελ θαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

-Η επηθνηλσλίαο καο κε ηνπο άιινπο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ θέξνπκε εκείο, δειαδή ζε ηη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

είκαζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθήο καο, θαζψο θαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

καο πξνθαιεί ην άηνκα ή ηα άηνκα πνπ επηθνηλσλνχκε.  Η κε θαηαλφεζε θαη 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε έληαζε ή ζχγρπζε θαη πνιιέο θνξέο ζε παξεμεγήζεηο ή 

παξεξκελείεο.  

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

-Σπλήζσο, ζην ρψξν εξγαζίαο επηιέγνπκε λα απνθαιχπηνπκε ζπγθεθξηκέλα 

ζπλαηζζήκαηα, πνπ είλαη θνηλσληθά απνδεθηά γηα ην ρψξν απηφ, δε ζα εθθξάζνπκε 

ζπρλά έληνλν ελζνπζηαζκφ ή ιχπε. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλζήθεο είλαη ζπρλά 

λα πηεδφκαζηε θαη λα δπζθνιεπφκαζηε λα εθθξαζηνχκε. Ωζηφζν, κηα θαιή θαη 

ζεηηθή δηάζεζε βνεζά πάληα ζηελ δεκηνπξγία ελφο θαινχ θαη ήξεκνπ θιίκαηνο. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Δίλαη ε ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, 

θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ ηνπο, λα κπνξνχλ λα ηα νλνκάζνπλ θαη λα 

θηλεζνχλ ή λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε γλψκνλα ηα ζπλαηζζήκαηα απηά. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

-Όρη, αιιά ζα κε ελδηέθεξε πνιχ. 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν;πνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

-Έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

θαη ησλ άιισλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηηο πξνζσπηθέο θαη 

θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο. πλήζσο, δηαζέηεη απηνγλσζία, ελζπλαίζζεζε, δεκηνπξγεί 

πγηείο ζρέζεηο, κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηα ιάζε θαη λα ζπγρσξεί, δελ θξαηάεη 

θαθίεο, δίλεη επθαηξίεο θαη κπνξεί λα ζέηεη ηα όξηα ηνπ αιιά θαη λα αλαγλσξίδεη 

ησλ άιισλ. 

- Δζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. Δπηξξνήο) 

-Γεληθά, ζεσξψ φηη θάλσ αξθεηά θαιή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κνπ, 

σζηφζν, είλαη έλα θνκκάηη πνπ πξνζπαζψ λα ην βειηηψλσ ζπλερψο, θαζψο 

πηζηεχσ φηη ρξεηάδεηαη εκπεηξία θαη αιιά θαη πνιιή δνπιεηά γηα λα ην θαηαθέξεηο. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 



-Όζν ζεκαληηθή είλαη ε απφθηεζε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ηφζν θαη πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθή είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Μέζα απφ 

ηε  αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ νη καζεηέο/ηξηεο ζα κπνξέζνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο  θαη ησλ γχξσ ηνπο, λα ηα δηαρεηξίδνληαη, λα 

πξνζαξκφδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο αλάινγα θαη λα δεκηνπξγνχλ πγηείο ζρέζεηο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ κηα νινθιεξσκέλε θαη 

πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα. 

-Έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

-Γίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ησλ 

κειώλ ηνπ, ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ζηελ νκαδηθή δνπιεηά θαη ζηελ επίιπζε ησλ 

δπζθνιηώλ κε ζπλεξγαηηθό ηξόπν. 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

-Γπζηπρώο, πέξα από πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο δελ γίλνληαη ηέηνηεο δξάζεηο ζην 

ζρνιείν. 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο;(Να απαληήζεηε κε ιέμεηο 

δηαβαζκηζκέλεο φπσο πνιχ, αξθεηά , ιίγν , θαζφινπ) 

 

 

 ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

Πάξα πνιχ Πάξα πνιχ 

ζρέζεηο καζεηψλ, Πάξα πνιχ Πάξα πνιχ 

ζρέζεηο εθπ/θψλ Πάξα πνιχ Πάξα πνιχ 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

Πάξα πνιχ Πάξα πνιχ 

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

Πάξα πνιχ Πάξα πνιχ 

 

 

 

Σηνηρεία Σπλεληεπμηαδφκελνπ: 
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επάγγεικα/ εηδηθφηεηα Κνηλσληνιφγνο 

Δθπα/θή Βαζκίδα Γεπηεξνβάζκηα 
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-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 



-Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη πνιπδηάζηαηνο  θαη αιιάδεη ρξόλν κε ην ρξόλν 

όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην ζρνιείν . Δίλαη έλαο δσληαλόο νξγαληζκόο πνπ ζπλερώο 

αλαπηύζζεηαη . 

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

-Σν θνκκάηη ησλ καζεηώλ είλαη δύζθνιν. Υξεηάδνληαη επηκνλή θαη ππνκνλή. 

Πξνζπαζώ λα βξίζθνκαη θνληά ηνπο θαη λα ηνπο ζπκπαξαζηέθνκαη θαη ε εηδηθόηεηά 

κνπ είλαη ηέηνηα πνπ επλνεί απηέο ηηο ζπλζήθεο. 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- Φπζηθά θαη ππάξρνπλ δύζθνια πεξηζηαηηθά. Η ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ έρεη 

αιιάμεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ,έρνπλ γίλεη πην αηίζαζα θαη δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα 

ζεβαζκό.  Οη ζπγθξνύζεηο ησλ καζεηώλ κνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγσγή . 

-Ση ελλνείηαη κε απηό; 

-Τπάξρνπλ ΡΟΜΑ ζην ζρνιείν καο θαη δεκηνπξγνύλ αξθεηά πξνβιήκαηα, ππάξρεη 

θπιεηηθόο δηαρσξηζκόο αλ κπνξώ λα ην ζέζσ έηζη. Γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απηώλ ρξεζηκνπνηώ πιηθό όπσο βηβιία ,άξζξα πνπ λ αθαηαθξίλνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά. 

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

-Με ζπδήηεζε πξνζπαζνύκε λα ην επηιύζνπκε αιιά θαηαιήγνπκε ηηο πεξηζζόηεξεο 

αλ όρη όιεο ηηο θνξέο λα καιώλνπκε νη ζπλάδειθνη κεηαμύ καο. Ο δηεπζπληήο 

πξνζπαζεί λα θξαηάεη κηα νπδέηεξε ζρέζε ,ν ξόινο ηνπ δηεθπεξαησηηθόο.  

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη έρσ αθνχζεη γηα απηφ. 

-Πψο ηελ αληηιακβάλεζηε; 

- Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηελ παξέκβαζε 

ελφο ηξίηνπ, ακεξφιεπηνπ, αηφκνπ πνπ ηνπο θαζνδεγεί. 

-Γλσξίδεηε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; 

- Μκκκκ. Υπάξρεη έλα πξφγξακκα ζηελ Αζήλα θαη δηάβαζα έλα παξακχζη γηα ηελ 

ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε <<Η Γψξα θαη ην δψξν ηεο>>. 

-πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

- Κξίλσ απαξαίηεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηα ζρνιεία .Μόλν ζεηηθά κπνξεί λα 

πξνζθέξεη όπσο έλα ζρνιηθό θιίκα πγηέο θαη αζθαιέο γηα ηα παηδηά όπνπ ζα 

αηζζάλνληαη ειεύζεξα θαη ζα κπνξνύλ λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο ρσξίο θόβν. 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

- Οη καζεηέο ζα δηαηεξνύλ ηηο ζρέζεηο ηνπο δηόηη ε επηθνηλσλία ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθή κεηαμύ ηνπο . Δπίζεο , είλαη κε απνδεηθηηθή δηαδηθαζία θαη δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηα κέξε ελώπηνλ ησλ θαζεγεηώλ. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο; 

- Γελ ζα έπαηξλε ζέζε θαη ζα δεκηνπξγνχζε έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη 

αζθάιεηαο. 



-Πνηαζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

-Να είλαη ερέκπζνο, δηαθξηηηθφο , λα είλαη ζπλερψο ζε εγξήγνξζε θαη αμηφπηζηνο. 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

-Γχζθνιν θαληάζνπ φηη δελ  κπφξεζε ηφζα ρξφληα λα εληαρζεί ε θνηλσληνινγία 

ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ καζεηή πφζν κάιινλ ε 

δηακεζνιάβεζε. 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

- Ναη ζα κε ελδηέθεξε αξθεηά. 

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

 -Τν ζπλαίζζεκα θαζνξίδεη ηε δσή καο . Κπξηαξρεί θαη επηθξαηεί παληνχ. Μαο 

επεξεάδεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη καο θνζηίδεη θνηλσληθά θπξίσο ε κε θαηαλφεζε 

θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

- Τα ζπλαηζζήκαηά καο είλαη ζεκαληηθά .Πνιιέο θνξέο φκσο ηα θαηαπηέδνπκε γηα 

λα είκαζηε αξεζηνί ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε είλαη φηαλ θάπνηνο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηα 

δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

- φρη 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν;πνηα  ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

- Έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν μερσξίδεη από ηηο δεμηόηεηέο ηνπ όπσο ε 

ελεξγεηηθή αθξόαζε θαη ε ελζπλαίζζεζε  θαη είλαη ηδηαίηεξα θνηλσληθό κε 

απηαπάξλεζε. 

- Δζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

-Θεσξψ πσο λαη…Υπάξρνπλ φκσο θαη θάπνηεο ζηηγκέο πνπ απνπζηάδεη ν 

απηνέιεγρνο φπσο φηαλ ππάξρεη έληαζε ζηελ ηάμε κεηά απφ ην δηάιεηκκα. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-Σηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

-Έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

- Γελ ζα ππάξρνπλ δηαθξίζεηο θνηλσληθέο θαη νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαρεηξηζηνύλ νπνηαδήπνηε δηαθνξά.   

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 



-ρη δελ έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ γίλνληαη ζρεηηθέο δξάζεηο. 

 

 Σχλδεζε Γηακεζνιάβεζεο θαη ΣΝ: 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο;(Να απαληήζεηε κε ιέμεηο 

δηαβαζκηζκέλεο φπσο πνιχ, αξθεηά , ιίγν , θαζφινπ) 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

 Αξθεηά  Πνιχ 

ζρέζεηο καζεηψλ,  Πνιχ  Πνιχ 

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Πνιχ  Πνιχ 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 Αξθεηά  Πνιχ 

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 Πνιχ  πνιχ 
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-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

-Καηά ηελ άπνςή κνπ ην ζρνιείν εμαηηίαο ηνπ ζπγθεληξσηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ην 

δηαθξίλεη,ησλ ιηγνζηώλ πόξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ εθπαίδεπζε ιόγσ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο,ε έιιεηςε απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ,ην θαζεζηώο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο,ε παλδεκία θαη πνιινί άιινη ιόγνη,θαζηζηνύλ ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ αξθεηά δύζθνιν.  

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

Γελ έρσ κεγάιε εκπεηξία,αιιά ζεσξώ όηη είρα κηα πνιύ θαιή ζρέζε. 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

-Οη ζπγθξνύζεηο ππάξρνπλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ζρεδόλ θαζεκεξηλά. Έρσ λα 

αλαθέξσ πσο ηε ρξνληά πνπ πέξαζε,ζην ζρνιείν πνπ ήκνπλ ε πελζήκεξε εθδξνκή 

ησλ ηειεηνθνίησλ απνηέιεζε έλα ζέκα ζπλερώλ ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ έσο ηέινπο...Η θνξύθσζε όκσο ήηαλ όηη ε ζύγθξνπζε έθηαζε λα 

εθηπιηρζεί κεηαμύ θαη ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ καζεηώλ,ρσξίδνληαο καζεηέο θαη 

δηεπζπληή ζε δπν ζηξαηόπεδα. Σξαγηθό... 

-πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

-Θεώξεζα όηη ζα έπξεπε λα εμνκαιύλσ όζν κπνξώ ηελ θαηάζηαζε,πξνζπαζώληαο 

λα ζπκβνπιέςσ ηνπο καζεηέο λα δηαρεηξηζηνύλ ήξεκα θαη κε ζπλερή δηάινγν ην 

πξόβιεκά ηνπο..Δθεί όκσο δηαπίζησζα θαη ηελ αδπλακία κνπ λα δηαρεηξηζηώ 



θαιύηεξα ηελ θαηάζηαζε. Ήηαλ βέβαηα θαη ε αθνξκή λα ζέισ λα αζρνιεζώ κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ,λα απνθηήζσ ηα εθόδηα πνπ ζα κε βνεζήζνπλ λα εμαζθήζσ 

θαιύηεξα ηελ δνπιεηά κνπ θαη όρη κόλν... 

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

-Θεσξώ όηη όινη νη ζπλάδειθνη πξνζπαζνύλ λα επηιύζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ 

ησλ καζεηώλ κε ηνλ θαιύηεξν πνπ ζεσξεί ν θαζέλαο ηξόπν.Καηά θύξην ιόγν 

ζπδεηώληαο κε ηνπο καζεηέο. κσο απηό δελ αξθεί. Θεσξώ όηη είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ. Φπζηθά 

θαη ησλ δηεπζπληώλ νη νπνίνη ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζπλέρεηα 

δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη 

-Πψο ηελ αληηιακβάλεζηε; Δξγαιείν δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ 

-Γλσξίδεηε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη αλ θαη δελ ππάξρνπλ αξθεηά .Φέηνο παξαθνινχζεζε ν γηνο κνπ έλα 

πξφγξακκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κνβεληάξεην Βηβιηνζήθε κε ηίηιν: 

<<Μ΄αγαπψ δελ κνπ ζπκψλσ θαη ηε βία εμνληψλσ>>. 

-πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

- Ννκίδσ όηη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ είλαη θαηεμνρήλ απαξαίηεηε,δηόηη επηιύεη 

ζπγθξνύζεηο κέζα ζην ζρνιείν, βειηηώλεηε ην ζρνιηθό θιίκα θαη ζε έλα ήξεκν 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν θαιύηεξα θαη νη καζεηέο ληώζνπλ επράξηζηα θαη 

πξνζπαζνύλ πεξηζζόηεξν. Με ιίγα ιόγηα,σθειείηε όιε ε ζρνιηθή θνηλόηεηα. 

 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

- Θα επηιύνληαλ νη δηαθνξέο πην άκεζα,ρσξίο λα παίξλεη κεγάιεο  δηαζηάζεηο νη 

ζπγθξνύζεηο θαη ην ζρνιηθό θιίκα ζα ήηαλ πην ήξεκν. 

 

 -Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα 

έθαλε δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

-Θα έιπλε ζε ιίγν ρξφλν νπνηαδήπνηε δηαθσλία, ‘ίζσο,ρσξίο λα θηάζεη θαλ ζε 

ζχγθξνπζε 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

- Να εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο,λα είλαη 

ήξεκνο,λα έρεη επάξθεηα ζην αληηθείκελφ ηνπ θαη γεληθφηεξα κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

-Δίλαη δχζθνιν, απαηηείηαη επηκφξθσζε θαη απνδνρή απφ ηνλ θχθιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 



- Φπζηθά , ε δηακεζνιάβεζε κε ελδηαθέξεη θαη κε ηελ πξψηε επθαηξία ζα ήζεια λα 

ιάβσ κηα επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε πάλσ ζε απηφ. 

  

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνιχ ζεκαληηθά.  

-Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

-νη ζπγθξνχζεηο κε ηνπο γχξσ καο 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα. 

-Θεσξψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη πνιιέο θνξέο καο επεξεάδνπλ ζηνλ ηξφπν 

πνπ θεξφκαζηε αιιά θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ καο.Πρ φηαλ έρσ αληηπάζεηα 

ζε έλα άηνκν,φρη θαη αλάγθε γηαηί πξνεγήζεθε θάηη,πνιιέο θνξέο απνθεχγσ λα 

κηιήζσ καδί ηνπ. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

Ωο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ,αιιά 

θαη ηνπ άιινπ θαη λα ηα θαηαλνεί . 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

Έρσ παξαθνινπζήζεη θάπνηα καζήκαηα ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο,φπσο επίζεο ζε καζήκαηα ςπρνινγίαο πνπ έρσ παξαθνινπζήζεη 

ζην πηπρηαθφ. 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν;πνηα  ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

-Τπνκνλή ,επηκνλή,ηθαλόηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ,αηζηνδνμία,ζεηηθή δηάζεζε, θαη 

ην πην ζεκαληηθό θαη δύζθνιν λα δηαρεηξίδνληαη κε εμαίζην ηξόπν ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο,αλαγλσξίδνληαο ηελ ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη λα κπνξνύλ λα ηελ 

ειέγρνπλ... 

- Δζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. Δπηξξνήο). 

-Σηελ πεξίπησζε ηεο πελζήκεξεο εθδξνκήο,πνπ ε αληηπαιφηεηα κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ κεηαθέξζεθε θαη κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή,πξνζπάζεζα κε δηάινγν θαη κε 

εξεκία λα ηνπο θάλσ λα ζθεθηνχλ πην ήξεκα θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ννκίδσ φηη ζπλέβαια θάπσο λα εξεκήζνπλ ηα  πξάγκαηα θαη 

λα δνζεί ρξφλνο γηα ήξεκεο απνθάζεηο... 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηνπο 

καζεηέο θαη ην φθεινο ζα ηνπο αθνινπζεί ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο. 

-Έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

-Οκαδηθόηεηα,ζπλεξγαζία, εμσζηξέθεηα, δξάζεηο καζεηώλ θαη ηειηθά απηό πνπ 

ζέινπκε ραξνύκελνπο καζεηέο πνπ αγαπάλε ην ζρνιείν. 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

-Η αιήζεηα είλαη όηη ρξεηάδνληαη λα γίλεη αξθεηή πξνζπάζεηα από κέξνπο αξρηθά 

ηνπ δηεπζπληή θαη έπεηηα κε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 



-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο;(Να απαληήζεηε κε ιέμεηο 

δηαβαζκηζκέλεο φπσο πνιχ, αξθεηά , ιίγν , θαζφινπ) 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 
ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 
 Πνιχ  πνιχ 

ζρέζεηο καζεηψλ,  αξθεηά  πνιχ 
ζρέζεηο εθπ/θψλ     
ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 
 Πνιχ  ιίγν 

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 
 Αξθεηά   αξθεηά 

  

 

 

 

Σηνηρεία Σπλεληεπμηαδφκελνπ: 

φλνκα :Παζράιεο 

ειηθία :32 

επάγγεικα/ εηδηθφηεηα: Μαζεκαηηθφο 

Δθπα/θή Βαζκίδα :Γεπηεξνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο :2 

 

-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

-Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ζύλζεηνο ζην ζύγρξνλν ζρνιείν . Δίλαη απηόο 

πνπ πξέπεη λα έρεη κεηαδνηηθόηεηα θαη λα κεηαιακπαδεύεη ηηο γλώζεηο ζηνπο 

καζεηέο ηνπ. 

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

- Άξηζηε, είκαη επηθπιαθηηθόο όκσο ,<<ςαξσκέλνο >> ζα έιεγα δηόηη κε ηα 

πηηζηξίθηα πξέπεη λα είζαη ζε εγξήγνξζε ζπλερώο. 

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

-Βέβαηα θαη ππάξρνπλ δηόηη ηα παηδηά έρνπλ αιιάμεη. Βηάδνληαη λα κεγαιώζνπλ θαη 

κε ηελ ηερλνινγία πνπ έρεη κπεη ηόζν αβίαζηα ζηε δσή ηνπο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

επεξεάδεηαη πνιύ θαη γίλνληαη άθξσο επηζεηηθά. Μάιηζηα έρσ καζεηέο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα κηκεζνύλ θαη λα βηώζνπλ ζθελέο βίαο από ηα ειεθηξνληθά ηνπο 

παηρλίδηα. Ήηαλ δύζθνια δηαρεηξίζηκν όιν απηό όηαλ κνπ ζπλέβε ζην ζρνιείν. 

-πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεζα βνήζεηα από ηνλ δηεπζπληή ν νπνίνο δελ ήζειε λα 

εκπιαθεί θαη κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία ην ζπδήηεζα κε ηνπο γνλείο παξνπζία 

ςπρνιόγνπ . 



-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

- Οη ζπγθξνύζεηο ιύλνληαη κε επίπιεμε θαη ζπδήηεζε ζηελ πνξεία. Γελ λνκίδσ 

όκσο όηη ιύλνληαη νπζηαζηηθά δηόηη νη δηεπζπληέο θαη νη ζπλάδειθνη δελ 

εκπιέθνληαη . Φνβνύληαη κελ κπιέμνπλ λνκίδσ κε ηνπο γνλείο.  

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Όρη δελ ηελ γλσξίδσ 

-Τη ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ αθνχηε ηε ιέμε απηή; 

-Πξνθαλψο έλα άηνκν πνπ δηακεζνιαβεί γηα λα βξεζεί κηα ιχζε γηα ηα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ  

 

θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ αποτελεί διαδικαςία που ενδυναμϊνει το αίςκθμα 

αςφάλειασ και θρεμίασ  ςτο ςχολείο και βελτιϊνει το ςχολικό κλίμα μζςα από 

ςυνεργατικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ και επίλυςθσ ςυγκεκριμζνων 

ςυγκροφςεων 

 

-Βάζεη ηνπ παξαπάλσ νξηζκνύ, πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό 

νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

-Ννκίδσ όηη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ είλαη θαηεμνρήλ απαξαίηεηε,δηόηη επηιύεη 

ζπγθξνύζεηο κέζα ζην ζρνιείν, βειηηώλεηε ην ζρνιηθό θιίκα θαη ζε έλα ήξεκν 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν θαιύηεξα θαη νη καζεηέο ληώζνπλ επράξηζηα θαη 

πξνζπαζνύλ πεξηζζόηεξν. Με ιίγα ιόγηα,σθειείηε όιε ε ζρνιηθή θνηλόηεηα. 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

-Θα επηιύνληαλ νη δηαθνξέο πην άκεζα,ρσξίο λα παίξλεη κεγάιεο  δηαζηάζεηο νη 

ζπγθξνύζεηο θαη ην ζρνιηθό θιίκα ζα ήηαλ πην ήξεκν. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

-Αδηακθηζβήηεηα! Με ηελ θαηάιιειε γλψζε ν εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα λα επηιχζεη νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ . 

-Πνηα ζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

-Να εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο,λα είλαη 

ήξεκνο,λα έρεη επάξθεηα ζην αληηθείκελφ ηνπ θαη γεληθφηεξα κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα. 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

-Θεσξψ φηη δελ είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζην ζρνιείν. Με θαηάιιειε 

επηκφξθσζε ησλ δηαζέζηκσλ εθπαηδεπηηθψλ ,ζα κπνξνχζε θάζε ζρνιείν λα έρεη 

έλαλ δηακεζνιαβεηή. 

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 



-Φπζηθά θαη κε ελδηαθέξεη! Θα επηκνξθσζψ ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο γηαηί 

ζεσξψ φηη ζα κε βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ, λα δηαρεηξηζηψ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

κε ηνπο καζεηέο κνπ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο κνπ γεληθφηεξα. 

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

- Αξθεηά .Έρσ λα επηζεκάλσ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη έλα θνκκάηη πνπ νη 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη δελ ην δηαζέηνπκε νη άλδξεο εθπαηδεπηηθνί 

θαη καο θνζηίδεη ζηηο ζρέζεηο καο είηε κε ηνπο καζεηέο καο είηε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα 

- Δίλαη φπσο πξνείπα ζεκαληηθά θαη επηδξνχλ ζηε ζρέζε καο κε ηνπο άιινπο αιιά 

θαη κε ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ. Μπνξνχλ λα καο θαηαβάιινπλ θαη λα επεξεάζνπλ 

ηελ απνδνηηθφηεηα καο ζηελ εξγαζία αλ δελ είκαζηε νξζνινγηζηέο. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Η θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ λνκίδσ ησλ δηθψλ καο ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη 

ηνπ πεξίγπξνχ καο. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

- φρη πνηέ είλαη έλα θνκκάηη πνπ δελ ζα ην επέιεγα 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν;πνηα  ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

- Κνηλσληθό, ππνκνλεηηθό , κε επηκνλή πνπ κέλεη ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη δελ 

παξαηηείηαη. 

- Δζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

- Ναη ρξεζηκνπνηψ ηε ινγηθή .Γελ αθήλσ λα κε επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Η 

δνπιεηά είλαη δνπιεηά. Οθείινπκε λα είκαζηε ζσζηνί επαγγεικαηίεο. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-δελ ηελ ζεσξψ ζεκαληηθή ή κάιινλ είλαη θαηά ζπλζήθε ζεκαληηθή θαη 

απαξαίηεηε. Αλάινγα κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζε πεξηβάιινπλ. 

-Έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

- Καηαλόεζε, αιιεινζεβαζκό θαη θαιό ζρνιηθό θιίκα 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

- όρη δελ λνκίδσ όηη ηα ειιεληθά ζρνιεία έρνπλ ηέηνηεο πξνδηαγξαθέο θαη δελ 

επηδηώθνπλ ηελ εκπινθή ηνπο ζε ζρεηηθέο δξάζεηο. 

 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο;(Να απαληήζεηε κε ιέμεηο 

δηαβαζκηζκέλεο φπσο πνιχ, αξθεηά , ιίγν , θαζφινπ) 

 

 



  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

 Λίγν  αξθεηά 

ζρέζεηο καζεηψλ,  Λίγν  Καζφινπ 

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Καζφινπ  Πνιχ 

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 Καζφινπ  Αξθεηά 

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 Λίγν αξθεηά  

  

 

 

Σηνηρεία Σπλεληεπμηαδφκελνπ: 

φλνκα : Νεθηάξηνο 

ειηθία: 30 

επάγγεικα/ εηδηθφηεηα: Δθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο 

Δθπα/θή Βαζκίδα: Πξσηνβάζκηα 

Φξφληα Πξνυπεξεζίαο: 5 

 

-       πώο είλαη ηα πξάγκαηα ζην ζρνιείν ζήκεξα θαη πώο βιέπεηε ην ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ κέζα ζε απηό; 

- Σα πξάγκαηα ζην ζρνιείν αιιάδνπλ θα ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ επίζεο. ηελ 

δηθή καο εηδηθόηεηα όκσο όια παξακέλνπλ ην ίδην. 

-       Πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ηνπο καζεηέο ζαο; 

- Πνιύ θαιή. Πξέπεη λα ληώζνπλ νηθεία θαη ηξπθεξόηεηα αιιηώο δελ κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ  

-       Γεληθά, πώο βιέπεηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ζαο; Τπάξρνπλ δύζθνια 

πεξηζηαηηθά θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- πγθξνύζεηο όρη δύζθνια πεξηζηαηηθά λαη δηόηη ηα παηδηά κε δηαθνξεηηθόηεηα 

αληηκεησπίδνληαη απαμησηηθά από ηα ππόινηπα παηδηά. 

-πλήζσο, πώο ηα αληηκεησπίδεηε;Γώζηε έλα παξάδεηγκα. 

- Καλείο δελ θάλεη ηίπνηα ,είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ δηαίσλίδεηαη. 

-       Γεληθά, ζην ζρνιείν ζαο, ζπλήζσο κε πνην ηξόπν αληηκεησπίδνληαη νη 

«δύζθνιεο» ζπκπεξηθνξέο θαη νη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ;  ζεσξείηε όηη 

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπ δηεπζπληή ζηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ πεξηζηαηηθώλ; Μπνξείηε λα αλαθέξεηε 

παξαδείγκαηα 

-Με ζπδήηεζε , δελ λνκίδσ όηη κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ επαξθώο από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. 

-Γλσξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο; 

-Ναη , είλαη απαξαίηεηε 

-Πψο ηελ αληηιακβάλεζηε; 

- Όηη ππάξρεη έλαο άλζξσπνο πνπ θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε θαη επηιχεη ηηο δηαθνξέο  

ζπγθξνχζεηο ησλ άιισλ  



-Γλσξίδεηε θάπνην πξφγξακκα ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; 

-φρη δελ γλσξίδσ 

-πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ηα νθέιε γηα έλα ζρνιηθό νξγαληζκό από ηελ εθαξκνγή 

ηεο θαη πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο; 

- Να ππάξρεη ζσζηή επηθνηλσλία θαη νκαιό ζρνιηθό θιίκα 

-πώο ζα κπνξνύζε λα σθειεζνύλ νη καζεηέο από απηό ην ζεζκό; 

-Να έρνπλ θαιύηεξε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο. 

-Έλαο δάζθαινο κε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε δηακεζνιάβεζε ηη πηζηεχεηε φηη ζα έθαλε 

δηαθνξεηηθά ζε επίπεδν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε ηνπο καζεηέο;  

- Θα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηηο ζπγθξνχζεηο. 

-Πνηαζα κπνξνχζαλ θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ δηακεζνιαβεηή; 

-Ιθαλφο , θνηλσληθφο, δηπισκάηεο 

-Πφζν εχθνιν ‘ε δχζθνιν είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο λα εθαξκνζηεί ε 

δηακεζνιάβεζε ζην ζρνιείν ζαο; πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

δπζθνιίεο/εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο; 

- Πνιχ δχζθνιν δελ είλαη ζηελ θνπιηνχξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

-Θα ζαο ελδηέθεξε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν ελεξγά κε ην ζέκα απηφ ζην 

ζρνιείν ζαο θαη λα εθπαηδεπηείηε ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο; 

- Φπζηθά ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ 

-Πφζν ζεκαληηθά ζεσξείηε ηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο άιινπο; 

Πνηεο πηζηεχεηε φηη είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο; 

-Αξθεηά παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. 

-Πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο θαη πψο επηδξνχλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά καο; δψζηε έλα παξάδεηγκα, 

-Δίλαη ζεκαληηθά αλ ζθεθηνχκε φηη ππάξρνπλ παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα  

εθθξαζηνχλ θαη δελ έρνπλ θίινπο, είλαη απνκνλσκέλα. 

-Πσο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο; 

-Η ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα εθθξάδνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ησλ άιισλ. 

-Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθή επηκφξθσζε; 

-Όρη κφλν ηα καζήκαηα πνπ θάλακε ζηε ζρνιή πξνπηπρηαθά. 

-Πώο ζα πεξηγξάθαηε έλα ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο άηνκν; Πνηα  ραξαθηεξηζηηθά 

θαη δεμηόηεηεο ζεσξείηε όηη έρεη; 

- Δπηθνηλσληαθόο, θνηλσληθόο, ζεηηθόο θαη αηζηόδνμνο άλζξσπνο 

- Δζείο πξνζσπηθά, ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο καζεηέο ζαο, πηζηεύεηε όηη θάλεηε θαιή 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζαο- δψζηε έλα –δπν παξαδείγκαηα (απηνέιεγρνπ, 

απηεπίγλσζεο, ελζπλαίζζεζεο, θνηλ. επηξξνήο) 

-Ναη ππάξρεη απηνέιεγρνο . Τελ πξψηε ρξνληά πνπ κπήθα ζε εηδηθφ ζρνιείν δελ 

κπνξνχζα λα δηαρεηξηζηψ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ θαη πξνζπαζνχζα λα κπσ ζηε 

ζέζε ησλ παηδηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά φηη δνξίζηεθα 

αξθεηά. 

-Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηνπο καζεηέο ζαο; ζε ηη ζα ηνπο σθειήζεη πηζηεχεηε; 

-Δίλαη ζεκαληηθφ θαη ζα ηνπο σθειήζεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο. 



-Έλα ζρνιείν πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζύλεο ησλ κειώλ ηνπ (εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ) , πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πηζηεύεηε όηη έρεη; 

-Θα έρεη θαιό ζρνιηθό θιίκα 

-Πηζηεύεηε όηη ην ζρνιείν ζαο έρεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά; Γίλνληαη θάπνηεο 

ζρεηηθέο δξάζεηο; 

-Γίλνληαη ηέηνηεο δξάζεηο γηα λα αλαπηύμνπλ ζην επίπεδν πνπ κπνξνύλ λα 

θηάζνπλ. 

 Σχλδεζε Γηακεζνιάβεζεο θαη ΣΝ: 

-Πσο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ζε έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ΣΝ θαη ηεο Γηακεζνιάβεζεο;(Να απαληήζεηε κε ιέμεηο 

δηαβαζκηζκέλεο φπσο πνιχ, αξθεηά , ιίγν , θαζφινπ) 

 

 

  ΣΝ Γηακεζνιάβεζε 

ζρέζεηο εθπ/θψλ- 

καζεηψλ 

 Αξθεηά Αξθεηά  

ζρέζεηο καζεηψλ,  Πνιχ αξθεηά  

ζρέζεηο εθπ/θψλ  Πνιχ πνιχ  

ζρέζεηο εθπαηδεπηηθψλ-

δηεπζπληή 

 αξθεηά αξθεηά  

ζρέζεηο ζρνιείνπ-

θνηλσλίαο 

 πνιχ  αξθεηά 

  

 

 
 

 


