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Περίληψη 

Οι συγκρούσεις είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Υπήρχαν και υπάρχουν όπου 

υπάρχουν άνθρωποι. Πεδίο συχνών συγκρούσεων είναι και το σχολείο. Τα φαινόμενα 

της σχολικής βίας και του εκφοβισμού φαίνεται να αυξάνονται συστηματικά. Πολλά 

προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας έχουν εφαρμοστεί 

κατά καιρούς. Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία αναδύονται ως καινοτόμα και 

αποτελεσματικά τα προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και σχολικής 

διαμεσολάβησης, που έχουν τις θεωρητικές τους βάσεις στις αρχές της κοινωνικής 

διαμεσολάβησης και της επανορθωτικής δικαιοσύνης. Γίνεται μια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό και τα προγράμματα που έχουν 

υλοποιηθεί διεθνώς για την πρόληψη και αντιμετώπισή της. Αναφέρονται οι 

προϋποθέσεις επιτυχίας των προγραμμάτων καθώς και η αξιολόγησή τους. Η 

παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη περίπτωσης της εκπαίδευσης μαθητών στις αρχές 

της σχολικής διαμεσολάβησης στο 2
ο
 Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας. Για την υλοποίηση 

του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν στη διαμεσολάβηση δώδεκα φοιτήτριες που με τη 

σειρά τους ανέπτυξαν διδασκαλίες και εκπαίδευσαν τους μαθητές του Λυκείου. 

Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι στρατηγικές που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν οι 

μαθητές Λυκείου στις συγκρούσεις τους πριν από την εκπαίδευσή τους στη 

διαμεσολάβηση και στη συνέχεια οι στρατηγικές που θα επέλεγαν να 

χρησιμοποιήσουν μετά από την εκπαίδευσή τους. Επίσης, διερευνώνται οι στάσεις 

και οι απόψεις των φοιτητριών για την εκπαίδευση στην οποία συμμετείχαν. 

Λέξεις – κλειδιά 

Συγκρούσεις, σχολική βία, σχολικός εκφοβισμός, επανορθωτική δικαιοσύνη, σχολική 

διαμεσολάβηση, στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων 
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Abstract 

Conflict occurs every day. Conflict existed and exists wherever humans exist. School 

is a field of frequent conflict. Incidents of school violence and bullying seem to be 

increasing over the years.  Many prevention and treatment programs have been 

implemented. Through the existing literature, innovative and effective conflict 

resolution and mediation programs emerge. Those programs are based on the 

principles of mediation and restorative justice. A review of the existing literature is 

provided and includes research on school violence, bullying and the prevention and 

treatment programs that have been implemented worldwide. The success 

qualifications for these programs and their evaluation are being highlighted.  The 

present research concerns a case study on the training of a group of high shcool 

students in school-based mediation at the 2
nd

 High School of Florina.  Twelve 

university students were trained in mediation and developed courses in order to train 

the high school students. This paper explores the conflict resolution strategies that 

students use before and after school – based mediation training is provided.  

Moreover, the views and the attitudes of the students toward the training in school-

based mediation are explored. 

Keywords 

Conflicts, school violence, bullying, restorative justice, school based mediation 

conflict resolution strategies.  
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Πρόλογος 

Τα φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού είναι συχνά στα ελληνικά 

σχολεία. Επομένως, η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης 

περιστατικών βίας και εκφοβισμού  τίθεται σε προτεραιότητα. Από τα πιο 

αποτελεσματικά διεθνώς προγράμματα, είναι τα προγράμματα σχολικής 

διαμεσολάβησης. Είχα την ευκαιρία και την τύχη να λάβω μέρος σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα, να μυηθώ στις αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση, να εξασκηθώ στις 

τεχνικές της διαμεσολάβησης και σε στρατηγικές εποικοδομητικής επίλυσης 

συγκρούσεων, να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και να βελτιώσω τη σχέση μου 

με τους συνανθρώπους μου. Επιπλέον, η συμμετοχή μου στην εφαρμογή του 

προγράμματος στο 2
ο
 Ενιαίο Λύκειο, μου έδωσε αυτοπεποίθηση και τα απαραίτητα 

εφόδια να αντιμετωπίσω πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις, είτε σε ατομικό επίπεδο, 

είτε σε επαγγελματικό.  

Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή Ιορδανίδη Γεώργιο, για την 

ευκαιρία που μου έδωσε να λάβω μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, για την αδιάκοπη 

και συνεχή επιστημονική και ηθική υποστήριξη και την ουσιαστική συμβολή του 

στην ολοκλήρωση της εργασίας μου. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες Δημητριάδου Αικατερίνη 

και Παπαδοπούλου Βασιλική, οι οποίες ως μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής μου 

παρείχαν απεριόριστα την αρωγή τους.  

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συντονίστρια του προγράμματος, 

δασκάλα, δικηγόρο και διαμεσολαβήτρια Ελεονώρα Δ. Μπέσσα, η οποία ακούραστα 

εκπαίδευσε εμένα και τις υπόλοιπες φοιτήτριες στη διαμεσολάβηση και παρείχε 

συνεχή ανατροφοδότηση και έμπνευση, υλική και κυρίως συναισθηματική, όχι μόνο 

καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και μετά το τέλος του.  

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ιορδανίδη Γεώργιο, την 

Ελεονώρα Δ. Μπέσσα και το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς για την υποτροφία 

που μου χορήγησαν ώστε να εκπαιδευτώ και να πιστοποιηθώ από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  ως διαπιστευμένη 

διαμεσολαβήτρια.  
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Εισαγωγή 

Το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού υπάρχει εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια. Αμέτρητες μελέτες και έρευνες έχουν γίνει στις οποίες οι ερευνητές 

αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης της βίας και των συγκρούσεων στα σχολεία με 

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

& Coleman,  1996) .  

Στο παρελθόν πανάκεια αποτελούσαν οι τιμωρητικές πρακτικές και η επιβολή 

αυστηρών ποινών. Τα παραπάνω ωστόσο, προσφέρουν βραχυπρόθεσμα και 

επιφανειακά αποτελέσματα και απορρίπτονται από την πλειοψηφία των ερευνητών 

(Turnuklu, Kacmaz, Sunbul & Ezrgul, 2009).  Παρατηρήθηκε επομένως μια στροφή 

προς την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της βίας. Το θεωρητικό υπόβαθρο των 

προγραμμάτων αυτών βασίζεται στις αρχές της επανορθωτικής δικαιοσύνης και είναι 

προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης συνομιλήκων.  Όπου 

έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχα προγράμματα, έχουν παρατηρηθεί ποικίλα θετικά 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων επίλυσης 

συγκρούσεων και διαμεσολάβησης, ραγδαία μείωση των περιστατικών βίας και 

ενίσχυση της δέσμευσης των μαθητών προς το σχολείο (Benson & Benson, 2003; 

Johnson & Johnson, 1996; Opffer, 1997; Badura, et al., 2000; Casella, 2000; Turnuklu 

et al., 2009; Ibarrola-Garcia & Redin, 2013), όπως επίσης και ενίσχυση της 

διαπολιτισμικής ευαισθησίας του σχολείου (Day – Vines et al., 1996), κάτι που ειδικά 

την περίοδο που διανύει η παγκόσμια κοινότητα, κρίνεται αναγκαίο για κάθε σχολική 

μονάδα. 

Η παρούσα μελέτη αφορά ένα πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης “cadre” 

που εφαρμόστηκε στο 2
ο
 Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας με επόπτη τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή Γεώργιο Ιορδανίδη και συντονίστρια την δικηγόρο, δασκάλα και 

διαμεσολαβήτρια Ελεονώρα Δ. Μπέσσα. Για την υλοποίηση του προγράμματος, 

εκπαιδεύτηκαν στη σχολική διαμεσολάβηση προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 

φοιτήτριες του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής 

Φλώρινας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος 

«Οργανωσιακή Συμπεριφορά» και διήρκησε 40 ώρες. Το πρόγραμμα της 

εκπαίδευσης περιελάμβανε τη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητριών στο αντικείμενο 
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της σχολικής διαμεσολάβησης καθώς και βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια 

ρόλων και εξάσκηση στις τεχνικές της διαμεσολάβησης με τη χρήση 

αντιπροσωπευτικών περιστατικών σύγκρουσης. Οι φοιτήτριες στη συνέχεια, 

ανέπτυξαν διδασκαλίες πάνω στις επιμέρους θεματικές της σχολικής 

διαμεσολάβησης, οι οποίες υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της εκπαίδευσης των μαθητών 

του 2
ου

 Ενιαίου Λυκείου Φλώρινας με στόχο τη δημιουργία της ομάδας σχολικών 

διαμεσολαβητών του Λυκείου. 

Το πρώτο κομμάτι της έρευνας αφορά τις στρατηγικές που επιλέγουν οι 

μαθητές για να διαχειριστούν τις συγκρούσεις τους. Οι Johnson και Johnson (1996) 

κάνουν έναν διαχωρισμό στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να 

επιλύσουν τις συγκρούσεις τους με βάση το αν οι μαθητές είναι εκπαιδευμένοι στην 

επίλυση συγκρούσεων ή όχι. Οι μαθητές που δεν είναι εκπαιδευμένοι, επιλέγουν την 

αποφυγή και την επιθετικότητα, ενώ μαθητές εκπαιδευμένοι στην επίλυση 

συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση συνομηλίκων, γνωρίζοντας στρατηγικές της 

ενοποιητικής διαπραγμάτευσης και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, έχουν την 

ικανότητα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις αυτές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά 

την εκπαίδευση και να την εφαρμόσουν για να επιλύσουν συγκρούσεις εντός αλλά 

και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος (Johnson & Johnson, 1996:498). Οι Ayas και 

συνεργάτες (2010) διενήργησαν έρευνα για να καταγραφούν οι στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν μαθητές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τουρκία. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε 

το ίδιο ερωτηματολόγιο με αυτών των Ayas και συνεργατών για να απαντηθούν δύο 

ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο αφορά το είδος των στρατηγικών που επιλέγουν οι 

Έλληνες μαθητές. Το ερώτημα είναι αν οι μαθητές θα επιλέγουν μη εποικοδομητικές 

στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων όπως έχει αναδείξει η έρευνα των Ayas et 

al.(2010). Η υπόθεση είναι πως οι στρατηγικές που επιλέγουν οι μαθητές πριν από 

την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση θα είναι μη εποικοδομητικές (Johnson & 

Johnson, 1996; Ayas et al., 2010). Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα αφορά την 

ύπαρξη διαφοροποίησης στις επιλογές στρατηγικών των μαθητών μετά από μια 

εκπαίδευση στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η υπόθεση είναι πως οι επιλογές 

των μαθητών θα διαφοροποιούνται και θα επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

στρατηγικές συνεργατικής επίλυσης συγκρούσεων. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
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όπου εφαρμόστηκαν προγράμματα διαμεσολάβησης, τα αποτελέσματα δείχνουν πως 

οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις και θετικές στάσεις για τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης και εξασκήθηκαν σε συνεργατικές στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων (Benson & Benson, 1993; Johnson & Jonhson, 1996; Opffer, 1997; 

Casella, 2000). Στην Ελλάδα, η αξιολόγηση προγραμμάτων σχολικής 

διαμεσολάβησης είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Επίσης, δεν υπάρχει κάποια 

έρευνα που να επικεντρώνεται στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να 

αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις τους, ούτε ερευνητικά δεδομένα για το αν αυτές 

μεταβάλλονται μετά από εκπαίδευση στις τεχνικές και τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης.  

Το να εκπαιδευτούν ωστόσο οι μαθητές σε στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων προϋποθέτει καταρτισμένους και εκπαιδευμένους παιδαγωγούς. Ένας 

από τους στόχους της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενός σχολικού κλίματος όπου 

θα επικρατεί η ασφάλεια, ο αλληλοσεβασμός, η κατανόηση και η ανεκτικότητα. 

Έρευνες έχουν δείξει πως οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται αυτοπεποίθηση στη 

διαχείριση μιας κρίσης στο σχολείο, ούτε έχουν λάβει τις απαραίτητες γνώσεις στα 

πλαίσια της τυπικής τους εκπαίδευσης για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού (Crothers, Kolbert & Barker, 2006; 

Αρτινοπούλου, 2010; Βεγιάννη, 2011). Απαραίτητη κρίνεται επομένως η εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών σε στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων καθώς και στη διαδικασία 

της διαμεσολάβησης. Η Αρτινοπούλου (2010) σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στη 

σχολική διαμεσολάβηση διερεύνησε τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για 

τις προσδοκίες που είχαν από το πρόγραμμα, τους λόγους που τους ώθησαν να 

λάβουν μέρος, για τις γνώσεις που είχαν πριν την εκπαίδευσή τους για την επίλυση 

συγκρούσεων, για το επίπεδο των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, για το τι 

αποκόμισαν από την εκπαίδευση, τι ήταν αυτό που τους έκανε πιο πολύ εντύπωση 

στο πρόγραμμα αλλά και τυχόν προβληματισμούς που μπορεί να προέκυψαν. Στο 

πρόγραμμα συμμετείχαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Στην παρούσα έρευνα, το ίδιο 

ερωτηματολόγιο δόθηκε στις φοιτήτριες που εκπαιδεύτηκαν στη διαμεσολάβηση και 

ανέπτυξαν διδασκαλίες για την εκπαίδευση ομάδας μαθητών ως διαμεσολαβητών στο 

2
ο
 Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας. Το ερευνητικό ερώτημα ήταν το αν οι αναφορές των 
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φοιτητριών θα ήταν παρόμοιες με αυτές των εκπαιδευτικών και η υπόθεση ήταν πως 

οι απαντήσεις των φοιτητριών θα είχαν αρκετά κοινά σημεία με τις αρχικές 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών. 

Στη συνέχεια, αποσαφηνίζονται οι όροι που αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς 

και η αναγκαιότητα της εφαρμογής προγραμμάτων επίλυσης συγκρούσεων και 

διαμεσολάβησης, τόσο για τους μαθητές των σχολείων, όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς. Αρχικά γίνεται αναφορά στη φύση των συγκρούσεων, της σχολικής 

βίας και τους τρόπους αντιμετώπισης. Στη συνέχεια παρατίθεται ο ορισμός της 

επανορθωτικής δικαιοσύνης και των χαρακτηριστικών της καθώς σε αυτή βασίζονται 

τα προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης. Έπειτα, αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά του θεσμού της διαμεσολάβησης και δίνεται έμφαση στη διαδικασία 

της σχολικής διαμεσολάβησης. Τέλος, τονίζεται μέσα από τον ορισμό της 

συναισθηματικής νοημοσύνης η μεγάλη σημασία των συναισθημάτων και η αξία τους 

όχι μόνο για την εκπαίδευση των παιδιών και την διαχείριση των συγκρούσεων αλλά 

και για τη συνολική ανάπτυξη του ατόμου. Έπειτα, ακολουθεί το ερευνητικό κομμάτι 

της εργασίας. 
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Συγκρούσεις 

Οι συγκρούσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Συγκρούσεις υπάρχουν 

όπου υπάρχουν διαφωνίες ως προς τις ανάγκες, τα κίνητρα, τις επιθυμίες και τις 

απαιτήσεις (Schrumpf, Crawford & Bodine, 1997; Bickmore, 2001). Επομένως, Şahin 

και συνεργάτες (Şahin, Serin  & Serin, 2011) σε έρευνά τους, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα πως συγκρούσεις υπάρχουν, όπου υπάρχουν και άνθρωποι. Σύγκρουση 

είναι μια διαφωνία η οποία προκύπτει είτε ανάμεσα στο ίδιο το άτομο με τον εαυτό 

του είτε ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Είναι μια «μεταβλητή σχέσεων» (Johnson & 

Johnson, 1996:462) η οποία αφορά δύο ή περισσότερα μέρη. Θεωρείται επίσης από 

ερευνητές (Johnson & Johnson, 1996:464) ως ένας μηχανισμός σχηματισμού νέων 

γνωστικών δομών για τα παιδιά και τους εφήβους. Συγκρούσεις παρατηρούνται όταν 

οι πεποιθήσεις ή οι πράξεις ενός ατόμου έρχονται σε αντίθεση ή δεν είναι αποδεκτές 

από ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας ή από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

(Tschannen-Moran, 2001). Επίσης, οι συγκρούσεις είναι δείγμα πως κάτι πρέπει να 

αλλάξει. Μέσα από τις συγκρούσεις δίνεται η ευκαιρία να υπάρξει ανάπτυξη και 

βελτίωση, ωστόσο ο τρόπος αντιμετώπισης της σύγκρουσης καθορίζει το αν η 

ευκαιρία αυτή θα αξιοποιηθεί (Johnson & Johnson, 1996; Besemer, 2014). Επομένως, 

η σύγκρουση δεν είναι πάντα κάτι κακό. Αντιθέτως, οι Johnson & Johnson 

(1996:463) υποστηρίζουν πως είναι απαραίτητες για την εξέλιξη του ατόμου και τις 

σχέσεις του. Οι Imran και συνεργάτες (2014:1006) αναφέρουν πως οι συγκρούσεις 

συνδέονται με την ποιότητα των ιδεών και με την καινοτομία. Πολλές φορές, οι 

συγκρούσεις αποτρέπουν το να επέλθει ένα τέλμα σε καταστάσεις, είτε  προσωπικές  

είτε διαπροσωπικές. Επίσης, μπορούν να συμβάλλουν στο να μην απολιθωθεί ένα 

σύστημα (Θάνος, 2011). Μια σύγκρουση μπορεί να αποτελέσει τον μοχλό για ένα 

σύστημα ώστε να εξελιχθεί, να ανταποκριθεί σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις και 

τελικά να μετουσιωθεί σε σύστημα κατάλληλο για τα άτομα που το αποτελούν. 

Επομένως, ένας στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να είναι η παροχή 

των κατάλληλων εφοδίων στους μαθητές, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και να 

αποκτήσουν τις ικανότητες που θα συμβάλλουν στην εποικοδομητική επίλυση των 

συγκρούσεων που βιώνουν και όχι την αποσιώπηση ή την αποφυγή τους. 

Ο ορισμός της σύγκρουσης μεταβάλλεται ανάλογα με το υπό ποιο πρίσμα 

θεωρίας της Κοινωνικής Ψυχολογίας τον εξετάσουμε. Οι θεωρίες είναι: η θεωρία της 

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



 

13 

 

θεωρία διπλών ανησυχιών (Johnson & Johnson, 1996). Οι θεωρίες της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας δίνουν έμφαση στην σύγκρουση και στους τρόπους επίλυσης 

συγκρούσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεξάρτησης, μια 

σύγκρουση μπορεί να αποβεί εποικοδομητική ή καταστροφική και αυτό εξαρτάται 

από το πλαίσιο στο οποίο συντελείται και τις στρατηγικές που επιλέγουν τα μέρη της 

σύγκρουσης. Το πλαίσιο στο οποίο συντελείται μια σύγκρουση μπορεί να είναι 

συνεργατικό ή ανταγωνιστικό και αντίστοιχα οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται 

μπορεί είτε να συνάδουν είτε όχι με τη φιλοσοφία που επικρατεί στο εκάστοτε 

πλαίσιο. Επίσης, μέσα από αυτή τη θεωρία, τονίζεται το ότι η σύγκρουση είναι ένα 

αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι ενός συνεργατικού πλαισίου (Johnson & 

Johnson, 1996:470) καθώς μέσα από αυτές, οι δημιουργικές λύσεις που απορρέουν, 

έχουν ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση όλων των μερών της σύγκρουσης, τη 

βελτίωση και διατήρηση των σχέσεων των μερών καθώς και την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων εποικοδομητικά (Αρτινοπούλου, 2010). Από την 

άλλη μεριά, σύμφωνα με τη θεωρία δομής – διαδικασίας – συμπεριφοράς (Lewin, 

1948 οπ. αναφ. σε Johnson & Johnson, 1996), η δομή του πλαισίου και της 

κατάστασης είναι αυτή που καθορίζει τις διαδικασίες της αλληλεπίδρασης. Η δομή 

περιλαμβάνει τους ρόλους και τις προσδοκίες που καθορίζουν τις επιτρεπτές ή μη 

φόρμες αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα επομένως με αυτή τη θεωρία, ο τρόπος με τον 

οποίο είναι δομημένο το πλαίσιο δράσης επηρεάζει τη χρήση εποικοδομητικών ή μη 

στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων. Τέλος, η θεωρία των διπλών ανησυχιών 

αναδεικνύει δύο ζητήματα από τα οποία επηρεάζεται η επίλυση συγκρούσεων. Το 

πρώτο είναι η ανησυχία για την επίτευξη των στόχων του ατόμου και το δεύτερο είναι 

η ανησυχία του ατόμου να διατηρήσει σχέσεις με την απέναντι μεριά. Οι Johnson και 

Johnson (1996) καταλήγουν στο συμπέρασμα πως μέσα από τις θεωρίες της 

Κοινωνικής Ψυχολογίας είναι φανερό πως η σύγκρουση είναι ένας παράγοντας που 

προωθεί την ανάπτυξη και την πρόοδο όταν παρέχονται από τα εκπαιδευτικά 

συστήματα τα εφόδια για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εποικοδομητικής επίλυσης των 

συγκρούσεων.  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές κατηγοριοποιήσεις για τους τύπους 

συγκρούσεων. Μια από αυτές είναι των Johnson και Johnson (1996:463), οι οποίοι 

διακρίνουν δύο τύπους συγκρούσεων, τις εννοιολογικές συγκρούσεις και τις 
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συγκρούσεις συμφερόντων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σύγκρουση ορίζεται ως 

μία κατάσταση ασύμβατων συμπεριφορών, ωστόσο, όταν οι πράξεις ενός ατόμου 

εμποδίζουν ένα άλλο άτομο να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει, τότε γίνεται 

λόγος για σύγκρουση συμφερόντων. Μία άλλη κατηγοριοποίηση είναι αυτή της 

Shahmohammadi (2014:631). Στην κατηγοριοποίηση αυτή, οι συγκρούσεις 

χωρίζονται σε τέσσερις τύπους: τις διαπροσωπικές, τις ενδοπροσωπικές, τις ενδο-

ομαδικές και τις δια-ομαδικές. Οι δύο πρώτες αφορούν τα ίδια τα άτομα, ενώ οι άλλες 

δύο αφορούν ομάδες ατόμων. Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις, αφορούν συγκρούσεις 

ανάμεσα σε δύο άτομα και συνήθως οφείλονται στη διαφορετικότητα και 

μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του προσωπικότητα, 

τις αρχές του, τις εμπειρίες, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις του. Πολλές φορές, 

ασύμβατα δεδομένα που αφορούν τα παραπάνω στοιχεία, καταλήγουν σε σύγκρουση 

διότι τα στοιχεία αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ατόμου και αποτελούν μέρος 

της ταυτότητάς του.  Από την άλλη μεριά, οι ενδοπροσωπικές συγκρούσεις είναι 

αυτές που προκύπτουν μέσα στο ίδιο το άτομο και συνήθως αφορούν αντικρουόμενα 

συναισθήματα, αξίες, αρχές και σκέψεις του ίδιου του ατόμου. Η εμπειρία, κάποιο 

περιστατικό, το ίδιο το περιβάλλον, αποτελούν στοιχεία που επιδρούν στα 

χαρακτηριστικά του ατόμου, τα οποία μεταβάλλονται και έρχονται πολλές φορές σε 

σύγκρουση με παγιωμένες αντιλήψεις του ατόμου για τον ίδιο του τον εαυτό.  

Όσον αφορά τις ομάδες, οι ενδοομαδικές συγκρούσεις είναι εκείνες που 

λαμβάνουν χώρα μέσα σε μία ομάδα είτε λόγω παρεξηγήσεων είτε λόγω 

ασυμβατότητας χαρακτήρων. Τέλος, οι διαομαδικές αφορούν συγκρούσεις ανάμεσα 

σε διαφορετικές ομάδες ατόμων, που ανήκουν όμως στον ίδιο οργανισμό και 

αναπτύσσονται συνήθως λόγω του ανταγωνισμού ή της διεκδίκησης κοινών πόρων. 

Άλλοι ερευνητές (Jehn & Mannix όπως αναφέρει η Shahmohammadi, 2014) 

ξεχωρίζουν τρεις τύπους συγκρούσεων: σχέσης, διαδικασίας και εργασίας ενώ οι 

Amazon και Sapienza (όπως αναφέρει η Shahmohammadi, 2014) αναδεικνύουν δύο 

τύπους, τις συναισθηματικές και τις γνωστικές συγκρούσεις. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση συγκρούσεων μπορεί να είναι 

οργανωσιακοί ή ατομικοί. Οι οργανωσιακοί αφορούν το επίπεδο εξειδίκευσης, τη 

διαθεσιμότητα των κοινών πόρων, τη διαφοροποίηση των στόχων, τα ποσοστά 

αλληλεξάρτησης, τις σχέσεις εξουσίας, τη διαφορά κύρους, τη δικαιοδοσία, τους 
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ρόλους και τις προσδοκίες. Από την άλλη μεριά, οι ατομικοί αφορούν τις υπάρχουσες 

δεξιότητες και ικανότητες, τις αντιλήψεις, τη διαφορετικότητα, τα προσωπικά 

προβλήματα και την έλλειψη επικοινωνίας (Shahmohammadi, 2014:632). 

Πολλοί ερευνητές παρομοιάζουν την κλιμάκωση μιας σύγκρουσης με έναν 

κύκλο (Moore, 2003), καθώς τα στοιχεία που απαρτίζουν μια σύγκρουση, 

αλληλοσυνδέονται και αλληλοεξαρτώνται. Προϋπάρχοντα θέματα που μπορεί να μην 

είναι γνωστά και αφορούν διαφορές ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες, έρχονται στην 

επιφάνεια με κάποια αφορμή. Η συμπεριφορά ωστόσο των ατόμων ή της ομάδας ως 

προς τη διαχείριση της σύγκρουσης καθορίζει τα αποτελέσματα ή τις συνέπειες της 

σύγκρουσης. Μια σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί εποικοδομητικά και να 

αντιμετωπιστούν τα προϋπάρχοντα θέματα. Από την άλλη μεριά, μπορεί μια 

σύγκρουση να κλιμακωθεί και να προστεθούν επιπλέον θέματα στα ήδη υπάρχοντα.  

Οι βασικότερες αιτίες για την εμφάνιση μιας σύγκρουσης φαίνονται στον 

κύκλο σύγκρουσης του Moore (2003). Αρχικά, μια σύγκρουση, μπορεί να αφορά τις 

σχέσεις ανάμεσα στα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, οι σχέσεις αφορούν την ποιότητα της 

επικοινωνίας, η οποία μπορεί να είναι ελλιπής ή εσφαλμένη. Επίσης, τα 

συναισθήματα που τρέφουν τα μέρη, μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση, όπως και 

οι παγιωμένες αντιλήψεις και τα στερεότυπα που έχουν υιοθετήσει. Ακόμη, αιτία 

σύγκρουσης μπορεί να είναι και μια επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά. Ένα 

δεύτερο είδος αιτιών, είναι αυτές που αφορούν τις συγκρούσεις δομής. Αυτές 

αναφέρονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανισότητα στην δυνατότητα άσκησης 

εξουσίας από τα μέρη. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου ο έλεγχος των πηγών, των 

διαθέσιμων υλικών αγαθών ή της ιδιοκτησίας είναι άνισος, η αιτία της σύγκρουσης 

θεωρείται δομική. Επίσης, γεωγραφικοί ή φυσικοί παράγοντες που μπορεί να 

εμποδίζουν τη συνεργασία, καθώς και τυχόν χρονικοί περιορισμοί που να πιέζουν τα 

μέρη, οδηγούν σε δομικές συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις δεδομένων από την άλλη 

μεριά, αιτία της σύγκρουσης μπορεί να είναι η έλλειψη βασικών πληροφοριών, τυχόν 

λάθος πληροφορίες, ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο θα ερμηνεύσουν μια 

πληροφορία τα μέρη, αλλά και οι διαφορετικές απόψεις των μερών για τις 

παρεχόμενες πληροφορίες και η αξία που θα προσδώσουν σε αυτές. Επιπλέον, μια 

σύγκρουση μπορεί να αφορά τα συμφέροντα των μερών. Πολλές φορές, τα 

συμφέροντα είναι συγκρουόμενα, ενώ άλλες φορές δίνεται διαφορετική σημασία από 
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το εκάστοτε μέρος στη διαδικασία που ακολουθείται. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι 

και αυτό που αφορά τα ψυχολογικά ή συναισθηματικά συμφέροντα των μερών, 

καθώς αυτά είναι συνήθως το πιο δυνατό σημείο αντίστασης και επομένως αιτία 

κλιμάκωσης μιας σύγκρουσης. Τέλος, ο τρόπος ζωής και η ιδεολογία των ανθρώπων 

ή η θρησκεία στην οποία πιστεύουν, διαφέρει πολλές φορές σημαντικά, με 

αποτέλεσμα τα κριτήρια αξιολόγησης καταστάσεων ή ο τρόπος αποτίμησης των 

ιδεών να διαφέρουν, κάτι που μπορεί να επιφέρει συγκρούσεις αξιών (Besemer, 2014; 

Moore, 2003). 

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει ένα άτομο να αντιδράσει σε μια σύγκρουση 

φανερώνει και τον τύπο σύγκρουσης στον οποίο ανήκει. Ένα άτομο μπορεί να 

επιδιώκει τη νίκη ή την επικράτηση, σε κάθε σύγκρουση στην οποία πιθανόν να 

εμπλακεί. Αυτό προϋποθέτει σκληρή διεκδίκηση και απαίτηση αναγνώρισης από τα 

άλλα μέρη. Αναφορικά με τη διοίκηση ενός οργανισμού, η επικράτηση εντοπίζεται 

ως κυριαρχία ή επιβολή εξουσίας και αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η διοίκηση 

επιβάλλει τη λύση που θεωρεί καλύτερα και στα δύο μέρη (Μητσαρά & Ιορδανίδης, 

2015). Από την άλλη μεριά, κάποιος μπορεί να θέτει ως απώτερο στόχο τη 

συνεργασία και να διαπραγματεύεται τα θέματα που τον αφορούν ώστε να 

δημιουργηθούν εναλλακτικές λύσεις που να καλύπτουν όλα τα μέρη μιας 

σύγκρουσης. Όταν η διοίκηση θέτει ως προτεραιότητα την επίτευξη των 

οργανωτικών στόχων και όχι τους στόχους των συγκρουόμενων μερών, τότε γίνεται 

λόγος για  επίλυση συγκρούσεων μέσω της συνεργασίας ή της άμεσης αντιμετώπισης 

(Follet, 1973, οπ. αναφ. σε Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2015). Ένας άλλος τύπος 

σύγκρουσης, είναι αυτός όπου το άτομο θα επιδιώξει τον συμβιβασμό, είτε γιατί 

αποζητά τη δικαιοσύνη είτε γιατί το να λυθεί μια σύγκρουση είναι πιο σημαντικό από 

την επικράτηση. Σε επίπεδο διοίκησης, ο συμβιβασμός έγκειται στην ικανοποίηση 

από τη διοίκηση ενός μέρους των θέσεων της κάθε πλευράς (Chan, et al., 2006). 

Ωστόσο, κανένα από τα δύο μέρη της σύγκρουσης δεν ικανοποιείται απόλυτα 

(Βακόλα και Νικολάου, 2012). Ένας επιπλέον τύπος είναι εκείνος όπου το άτομο θα 

διαλέξει την υποχώρηση. Σε αυτόν τον τύπο, δίνεται προτεραιότητα στις οπτικές και 

τις ανησυχίες των άλλων μερών. Όσον αφορά τη διοίκηση ενός οργανισμού, η 

υποχώρηση συναντάται με τους όρους παραχώρηση/ εξομάλυνση ή προσαρμογή 

(Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2015). Η επίτευξη των στόχων δεν βρίσκεται σε 
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προτεραιότητα, αντιθέτως η διοίκηση φροντίζει να τονίσει τα κοινά χαρακτηριστικά 

των συγκρουόμενων μερών και όχι τις διαφορές τους (Milton, 1981, οπ. αναφ. σε 

Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2015). Τέλος, υπάρχει και ο τύπος όπου το άτομο θα 

επιλέξει την αποφυγή της σύγκρουσης. Χαρακτηριστικά του τύπου αυτού είναι η 

αναβλητικότητα και η αδιαφορία απέναντι στην όποια σύγκρουση. Σε περίπτωση 

διαχείρισης σύγκρουσης από τη διοίκηση ενός οργανισμού, η αποφυγή αφορά ένα 

εύρος τεχνικών, την ηθελημένη άγνοια, η οποία αφορά την αγνόηση της σύγκρουσης 

και των αιτιών της από τη διοίκηση, τον μερικό διαχωρισμό, όπου η διοίκηση 

περιορίζει την επαφή των εμπλεκόμενων μερών της σύγκρουσης και τον πλήρη 

διαχωρισμό, όπου η διοίκηση επιβάλλει την πλήρη απομάκρυνση των μερών της 

σύγκρουσης (Βακόλα & Νικολάου, 2012). 

 Σε γενικές γραμμές, το πώς θα διαχειριστεί ένα άτομο τις συγκρούσεις στις 

οποίες εμπλέκεται, αποκαλύπτει το στυλ με το οποίο επιλέγει να αντιμετωπίσει μια 

σύγκρουση. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ειρήνης των Η.Π.Α. (Milofsky, 2011:49), τα 

στυλ αντιμετώπισης είναι πέντε, η αποφυγή, η επίλυση, ο συμβιβασμός, η 

προσαρμογή και η απευθείας αντιμετώπιση. Παρόμοια κατηγοριοποίηση που 

συναντάται στη βιβλιογραφία είναι: η υποταγή, η αποφυγή, η επίθεση, η αναζήτηση 

«δικαστή» για τη ρύθμιση της σύγκρουσης και η ανάλυση των αιτιών και των 

περιστάσεων (H.R. Edu Services, 2007). Το να γνωρίζει το άτομο τον τύπο 

σύγκρουσης στον οποίο ανήκει και το στυλ με το οποίο αντιμετωπίζει μια 

σύγκρουση, μπορεί να αποδειχθεί βοηθητικό στο να κατανοήσει τι μπορεί να κάνει 

διαφορετικά ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τις συγκρούσεις ή ακόμη και στο να 

βρει μια θετική ή δημιουργική λύση (Milofsky, 2011:51). Οι τρόποι επίλυσης των 

συγκρούσεων είναι πολλοί. Βασική διαδικασία για την διαχείριση μιας σύγκρουσης 

είναι η ανάλυσής της. Μέσω της ανάλυσης καθίσταται δυνατή η κατανόηση της 

πολυπλοκότητας μιας σύγκρουσης. Αν μια σύγκρουση υποστεί ανάλυση και έχουν 

διερευνηθεί οι ποικίλες προεκτάσεις της, τότε διευκολύνεται η εύρεση δημιουργικών 

λύσεων (Milofsky, 2011:41). Οι Johnson και Johnson (1996:463) αναφέρουν τις 

διαπραγματεύσεις επίλυσης, τον συμβιβασμό, την εξομάλυνση και την απόσυρση. 

Άλλοι ερευνητές διακρίνουν πέντε τρόπους επίλυσης συγκρούσεων: την προσαρμογή, 

όπου το ένα μέρος προσαρμόζεται στις ανάγκες του άλλου, τη συνεργασία, όπου η 

λύση είναι συμφέρουσα για όλα τα μέρη, τον συμβιβασμό ως μέση λύση και μερική 
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ικανοποίηση των αναγκών των μερών, τον αγώνα, όπου το πιο ισχυρό μέρος διεκδικεί 

την πλήρη ικανοποίηση των θέσεών του και τέλος την αποφυγή, όπου τα μέρη 

αποφεύγουν να συγκρουστούν ή να συζητήσουν αφήνοντας ανικανοποίητες τις 

ανάγκες τους και άλυτα τα όποια θέματα υπήρχαν (Besemer, 2014).  

Οι συγκρούσεις επιλύονται εποικοδομητικά όταν καταλήγουν σε ένα 

αποτέλεσμα με το οποίο τα μέρη είναι ευχαριστημένα, όταν βελτιώνονται οι σχέσεις 

των μερών της σύγκρουσης καθώς και όταν αναπτύσσουν τα μέρη της σύγκρουσης 

δεξιότητες εποικοδομητικής επίλυσης πιθανών μελλοντικών συγκρούσεων. Μια 

σύγκρουση επιλύεται εποικοδομητικά όταν τα μέρη που εμπλέκονται δεν επιτίθενται 

το ένα στο άλλο και αναζητούν από κοινού λύση στο πρόβλημα αφού το 

αναγνωρίσουν. Χαρακτηριστικό της εποικοδομητικής επίλυσης μια σύγκρουσης είναι 

ο συντονισμός των προσπαθειών των μερών ώστε να μεγιστοποιήσουν το κοινό τους 

κέρδος και να θέσουν τα θεμέλια μελλοντικών συνεργασιών (Johnson & Johnson, 

1996:470). Σε αυτόν τον τρόπο επίλυσης, διακρίνονται οι θέσεις, οι οποίες είναι οι 

«σταθερά εδραιωμένες αντιλήψεις του πώς ένα πρόβλημα θα όφειλε να λυθεί» 

(Besemer, 2014:42), από τα πραγματικά συμφέροντα των μερών. Όταν στόχος της 

επίλυσης είναι η ικανοποίηση όλων των μερών που συμμετέχουν σε μια σύγκρουση, 

τότε γίνεται λόγος για ενοποιητικές διαπραγματεύσεις επίλυσης προβλημάτων. Σε 

αυτήν την περίπτωση, ικανοποιούνται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και βελτιώνονται οι 

σχέσεις μεταξύ των μερών. Ένας άλλος τρόπος, αφορά τις περιπτώσεις όπου δεν 

μπορεί να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία ή κάλυψη των αναγκών των μερών. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει κάποιος συμβιβασμός. Από την άλλη μεριά, όταν 

κυριαρχεί η ανάγκη της διασφάλισης της σχέσης των μερών, τότε μια σύγκρουση 

μπορεί να επιλυθεί μέσω διευκολυντικών διαπραγματεύσεων και εξομάλυνσης της 

κατάστασης. Επίσης, υπάρχει η στρατηγική της απόσυρσης, στην περίπτωση που για 

το ένα μέρος, ούτε ο στόχος, ούτε η σχέση με το άλλο μέρος έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Τέλος, εάν ο στόχος που έχει θέσει το ένα μέρος είναι πολύ σημαντικός αλλά δεν 

είναι εξίσου σημαντική η διατήρηση της σχέσης με το άλλο μέρος, τότε μπορεί να 

ασκηθεί πίεση ώστε να πεισθεί το άλλο μέρος να υποχωρήσει. Στην περίπτωση αυτή, 

γίνεται λόγος για σκληρή διαπραγμάτευση. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συνήθως, τα άτομα λύνουν τις συγκρούσεις 

τους με κάποιο είδος διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση είναι η πιο εξειδικευμένη 
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γνωστική στρατηγική για την επίλυση των συγκρούσεων σύμφωνα με τους Johnson 

και Johnson (1996:464). Επίσης, η Νομική Σχολή του Harvard αναφέρεται στη 

διαπραγμάτευση βάσει αρχών ως την κατάλληλη για να επιτύχει κανείς αυτό που 

επιθυμεί και να ικανοποιηθούν τα πραγματικά του συμφέροντα. Η διαπραγμάτευση 

αυτή ωστόσο, έχει κάποιες προϋποθέσεις.  

Αρχικά, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στη διατήρηση των διαύλων 

επικοινωνίας μεταξύ των μερών. Ακόμη, πολύ σημαντικά είναι τα κοινά συμφέροντα 

των μερών καθώς και η ενδελεχής διερεύνηση των προτεραιοτήτων τους αλλά και 

των προτιμήσεών τους. Επίσης, σε αυτό το είδος διαπραγμάτευσης, γίνεται πάντα 

έλεγχος της πραγματικότητας και υπολογισμός ρίσκου για οποιοδήποτε πιθανό 

αποτέλεσμα. Επιπλέον, δεν γίνεται διαπραγμάτευση με βάση τις θέσεις των μερών 

αλλά με βάση τα πραγματικά συμφέροντα, τα οποία έχουν φροντίσει οι 

διαπραγματευτές να φέρουν στην επιφάνεια.  

Σε γενικές γραμμές, η διαπραγμάτευση βάσει αρχών, έχει τέσσερα βασικά 

στοιχεία, τους ανθρώπους, τα συμφέροντα, τις επιλογές και τα κριτήρια. Όσον αφορά 

το ανθρώπινο στοιχείο, απαραίτητος είναι ο διαχωρισμός των ατόμων από το υπό 

διαπραγμάτευση ζήτημα. Η έκφραση που χρησιμοποιούν οι Fisher και Ury (2012) 

είναι: «Να είστε σκληροί απέναντι στο πρόβλημα, αλλά μαλακοί με τους 

ανθρώπους.» Ακόμη, η έμφαση πρέπει να δίνεται στα συμφέροντα και όχι στις θέσεις 

των μερών. Πολύ σημαντική είναι επίσης, η δημιουργία πολλών επιλογών που να 

αποσκοπούν στο κοινό συμφέρον. Τέλος, τα αντικειμενικά κριτήρια είναι ένας τρόπος 

να διασφαλιστεί η συμφωνία και η εύρεση λύσης (Fisher & Ury, 2012; Harvard Law 

School, 2012). 

Συγκρούσεις επομένως, υπάρχουν παντού. Μέσα στα ίδια τα άτομα, ανάμεσα 

σε άτομα και σε ομάδες μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέλθει μία σύγκρουση. Το 

σχολείο είναι ένα μέρος όπου πολύ εύκολα μπορούν να αναπτυχθούν συγκρούσεις. Οι 

αναπτυξιακές αλλαγές, οι διαφορετικές προσωπικότητες των παιδιών, ο 

ανταγωνισμός, η ίδια η διαδικασία της κοινωνικοποίησης των παιδιών είναι κάποιες 

μόνο από τις αιτίες εμφάνισης προστριβών και συγκρούσεων. 

Έρευνες αναφέρουν πως το σχολικό περιβάλλον αποτελεί συνήθως ένα 

ανταγωνιστικό παρά ένα συνεργατικό περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
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έλλειψη επικοινωνιακών και συναισθηματικών δεξιοτήτων αλλά και εμπιστοσύνης, 

αφού αυτό που επιδιώκεται είναι η ατομική επιτυχία, τις συχνές παρεξηγήσεις και την 

εκμετάλλευση των αναγκών των άλλων (Johnson & Johnson, 1996). Σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο, οι συγκρούσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.   Συνέπειες της φοίτησης 

σε ένα σχολείο όπου κυριαρχούν οι συγκρούσεις είναι η μείωση της δέσμευσης των 

παιδιών προς το σχολείο καθώς και η αύξηση περιστατικών διακοπής φοίτησης 

(Ladd, Kochenderfer, & Coleman,  1996). Αντιθέτως, όσο πιο ανεπτυγμένες 

δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων διαθέτουν παιδαγωγοί και μαθητές, τόσο πιο 

εποικοδομητική και παραγωγική είναι η αντιμετώπισή τους καθώς κατανοούν πιο 

βαθιά τη φύση της κάθε σύγκρουσης (Kinard όπως αναφέρει η Shahmohammadi, 

2014:633). Όπως άλλωστε τονίζουν οι Johnson και Johnson (1996:464), η σύγκρουση 

είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο τα παιδιά και οι έφηβοι αποκτούν νέες 

γνωστικές δομές και αναπτύσσουν νέες στρατηγικές.  

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το σχολικό κλίμα, είναι η στάση του 

διευθυντή/ διευθύντριας του σχολείου απέναντι στις συγκρούσεις. Έρευνες 

αναφέρουν πως οι συνήθεις συγκρούσεις στα σχολεία σχετίζονται πιο πολύ με το 

καθήκον και λιγότερο με το συναίσθημα (DiPaola & Hoy, 2001, οπ. αναφ. σε 

Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2011). Επομένως, η κακή διαχείριση μιας σύγκρουσης ή η 

αποφυγή διαχείρισης της σύγκρουσης μπορεί να δράσει ανασταλτικά στην υλοποίηση 

των στόχων μιας σχολικής μονάδας (Τέκος & Ιορδανίδης, 2011). Έρευνες δείχνουν 

πως οι διευθυντές/ διευθύντριες των σχολείων δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να 

επιλύσουν εποικοδομητικά συγκρούσεις (Msila, 2015). Όπως αναφέρει ο Whyn 

(1978, οπ. αναφ. σε Τέκος & Ιορδανίδης, 2011), η ανάπτυξη μιας οργανωσιακής 

δομής που να μετουσιώνει τις συγκρούσεις σε περιστατικά ανάπτυξης και θετικής 

αλλαγής για το σχολείο, είναι ο βασικός στόχος της διαχείρισης συγκρούσεων. 

Άλλωστε, η εποικοδομητική διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων αποτελεί 

προϋπόθεση για την επίτευξη των οργανωσιακών, διοικητικών αλλά και 

εκπαιδευτικών στόχων ενός σχολικού οργανισμού (Balay, 2006). Εκτός αυτού, 

ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει ο διευθυντής/ διευθύντρια να 

διαχειριστεί τις συγκρούσεις που προκύπτουν, εξελίσσεται και το εκάστοτε 

περιστατικό, είτε θετικά, είτε αρνητικά (Cetin, & Hacifazlioglu, 2004 οπ. αναφ. σε 

Τέκος & Ιορδανίδης, 2011) και αυτό επηρεάζει συνολικά το κλίμα της σχολικής 
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μονάδας. Είναι επομένως σημαντικό, οι διευθυντές να είναι εξασκημένοι σε 

εποικοδομητικές στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων, ώστε να επιλύονται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο οι συγκρούσεις που προκύπτουν στο σχολικό περιβάλλον, 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ή ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και η 

επιμόρφωση και εξάσκηση σε στρατηγικές διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης 

φαίνεται να επηρεάζουν και να μετασχηματίζουν θετικά το προφίλ των σχολικών 

μονάδων (Msila, 2015). Ωστόσο, σε έρευνα του Balay (2006) φαίνεται οι διευθυντές 

να επιλέγουν συχνότερα στρατηγικές αποφυγής και συμβιβασμού για την επίλυση 

συγκρούσεων. Επίσης, σε έρευνα που έγινε (Τέκος & Ιορδανίδης, 2011) για τον 

τρόπο με τον οποίο επιλέγουν οι Έλληνες διευθυντές να διαχειριστούν τις 

συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον, φάνηκε πως οι περισσότεροι επιλέγουν 

συμβιβαστικούς τρόπους επίλυσης και στη συνέχεια αποφυγής και επιβολής. Οι 

ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως για την αποτελεσματική επίτευξη των 

στόχων του σχολείου, είναι αναγκαία μια εποικοδομητική διαχείριση των 

συγκρούσεων. Ακόμη, σε έρευνα που έγινε από Μητσαρά και Ιορδανίδη (2015), 

φαίνεται πως η επιλογή των στρατηγικών από τους διευθυντές/ διευθύντριες δεν είναι 

συστηματική και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα ατομικά χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε διαχειριστή της σύγκρουσης. Σε μία μεταγενέστερη έρευνα των Ntho – 

Ntho και Niewenhius (2016), τονίζεται ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας ως παράγοντας 

για την επιτυχή εφαρμογή προγραμμάτων στα σχολεία και συγκεκριμένα για την 

εφαρμογή προγραμμάτων επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης. Οι ερευνητές 

ακόμη, τονίζουν πως υπάρχει μεγάλη αντίσταση στην υλοποίηση των αλλαγών 

εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς αυτές εγείρουν συγκρούσεις και διατάραξη του 

«status quo” των οργανισμών. Αναφέρουν ακόμη, πως η διεύθυνση του σχολείου 

φαίνεται να επιλέγει στρατηγικές αποφυγής για να αποφευχθούν τις πιθανές 

συγκρούσεις που θα προέκυπταν από την υιοθέτηση των αλλαγών. Προτείνουν 

ωστόσο, πως ιδανικό θα ήταν να υιοθετήσει η διεύθυνση στρατηγικές 

διαμεσολάβησης, όπου «εκ των έσω» θα διαπραγματεύεται με τις ομάδες 

ενδιαφέροντος με στόχο να γεφυρώσει τις διαφορές και να βρει τρόπο με τον οποίο η 

εφαρμογή της πολιτικής να αναγνωρίζει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ομάδων 

που αφορά. Η διεύθυνση άλλωστε, είναι «φιγούρα – κλειδί, ο καταλύτης και ο 

παράγοντας αλλαγής γύρω από την οποία περιστρέφονται οι σχολικές 
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δραστηριότητες» (Fullan, 2007). Αναδεικνύεται επομένως η καταλυτική σημασία που 

έχει στην εποικοδομητική επίλυση των συγκρούσεων και την γενικότερη 

αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών μονάδων, η ύπαρξη διευθυντών/ 

διευθυντριών επιμορφωμένων και καταρτισμένων σε θέματα διαχείρισης και 

επίλυσης συγκρούσεων, όχι μόνο σε επίπεδο εφαρμογής των εκάστοτε αλλαγών 

εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων 

εκπαιδευτικών, διευθυντών και μαθητών.  

Συμπερασματικά, συγκρούσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε κάθε 

κοινωνία. Επιδίωξη είναι η ύπαρξη «ασφαλών σχολείων». Οι Bucher και Manning 

(2005) δίνουν τον ορισμό του «ασφαλούς σχολείου», ως χώρου όπου «το συνολικό 

σχολικό κλίμα επιτρέπει σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές, προσωπικό και 

επισκέπτες να αλληλεπιδρούν με θετικό τρόπο που να αντανακλά την εκπαιδευτική 

αποστολή του σχολείου και παράλληλα να προάγει τις θετικές σχέσεις και την 

προσωπική ανάπτυξη».  Ο στόχος είναι να παρέχονται στα παιδιά οι ευκαιρίες 

ανάπτυξης στρατηγικών και δεξιοτήτων επίλυσης των συγκρούσεων με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μαθαίνουν, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται, καθώς τα τελευταία 

χρόνια, τα περιστατικά σχολικής βίας φαίνεται να αυξάνονται όλο και περισσότερο 

(Σαπουνά, 2009).  

Σχολική βία 

Στην οικογένεια των συγκρούσεων ανήκουν και τα περιστατικά σχολικής 

βίας. Η σχολική βία είναι ένα περίπλοκο και πολυεπίπεδο φαινόμενο. Οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την εμφάνιση του φαινομένου μπορεί να είναι ατομικοί, 

οικογενειακοί, σχολικοί και κοινωνικοί. Ορισμός της σχολικής βίας δόθηκε στη 

Διάσκεψη της Ουτρέχτης και αφορά «την επιβολή της βούλησης ενός μέρους της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάποιο άλλο και η πρόκληση ζημιάς ή βλάβης» 

(Αρτινοπούλου, 2001:16). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι περιστατικά βίας παρατηρούνται σε μεγάλο βαθμό 

σε σχολεία όπου ο  μαθητικός πληθυσμός προέρχεται από διαφορετικά πολιτισμικά 

υπόβαθρα. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι τα σχολεία τείνουν να αναφέρουν  τις πιο 

σοβαρές περιπτώσεις βίας και κυρίως τα περιστατικά σωματικής βίας, αφήνοντας 

στην αφάνεια συνήθως περιστατικά λεκτικής βίας (Hojbotă, Butnaru, Rotaru & Tiţa, 
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2014). Σε έρευνα που διενεργήθηκε από τον Rigby (2007) στην Αυστραλία, έδειξε 

πως περίπου 19.3% των αγοριών και 14,6% των κοριτσιών είχαν πέσει θύματα 

σχολικής βίας τα έτη 1993 – 1994. Ακόμη, σε έρευνα των Glover και συνεργατών 

(2000), για τη σχολική βία σε είκοσι πέντε γυμνάσια της Αγγλίας, 75% των μαθητών 

δήλωσε πως είχε πέσει θύμα εκφοβισμού. Έρευνα του Nansel και συνεργατών (2001) 

σε περισσότερους από 15000 μαθητές στις Η.Π.Α. αναφέρει πως το 16% του 

δείγματος δήλωσε πως έχει υπάρξει θύμα εκφοβισμού. Επίσης, σε μεταγενέστερες 

έρευνες στις Η.Π.Α. (Dinkes, Cataldi & Lin – Kelly, 2007) φαίνεται πως περίπου 4% 

- 14% μαθητών (1,5 εκατομμύριο θύματα σχολικής βίας) δηλώνει πως έχει πέσει 

θύμα παραβατικής συμπεριφοράς μόνο το 2005, ενώ το 2006 28% των μαθητών από 

δώδεκα έως δεκαοχτώ χρονών δήλωσαν πως έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού στο 

σχολείο.  Επιπλέον, έρευνες που έχουν γίνει σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δείχνουν πως η συχνότητα εμφάνισης περιστατικών βίας και εκφοβισμού 

στα σχολεία κυμαίνεται περίπου σε ποσοστά από 5% μέχρι 22% (Αρτινοπούλου, 

2010:26). Σε διεθνή μελέτη των Craig και συνεργατών (2009), στην οποία 

συμμετείχαν 202.506 μαθητές, αναφέρεται πως αν και τα ποσοστά περιστατικών 

σχολικής βίας διαφέρουν από χώρα σε χώρα και υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση 

όσον αφορά το φύλο, περίπου το 26% των εφήβων εμπλέκονται σε περιστατικά 

εκφοβισμού, ως θύματα, ως θύτες ή ακόμη και με τους ρόλους αυτούς να 

εναλλάσσονται. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά θυματοποίησης κυμαίνονταν από 8,6% 

έως 45,2% στα αγόρια και από 4,8% έως 35,8% στα κορίτσια. Σε όλες τις χώρες, τα 

ποσοστά ανάμειξης σε περιστατικά βίας ήταν υψηλότερα για τα αγόρια, με μόνο 

είκοσι εννιά από τις σαράντα χώρες της έρευνας να παρουσιάζουν μεγαλύτερα 

ποσοστά εμπλοκής σε περιστατικά βίας για τα κορίτσια. Επίσης, οι έφηβοι στις χώρες 

της Βαλτικής φαίνεται να εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά βίας από τους 

εφήβους των χωρών της βόρειας Ευρώπης.  

Η σχολική βία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Ένα κομμάτι αποτελούν τα 

πειράγματα και τα παρατσούκλια, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα στα σχολεία 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Mooney, Creeser & Batchford, 1991). Σύμφωνα με 

τα Κέντρα Ελέγχου Λοιμώξεων των Η.Π.Α. (1992, οπ. αναφ. σε Johnson & Johnson, 

1996), οι νέοι πέφτουν πιο συχνά θύματα βίας και οι σκόπιμοι τραυματισμοί είναι 
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συχνότεροι και καταλήγουν σε θανατηφόρα περιστατικά συχνότερα από κάθε άλλη 

ηλικιακή ομάδα.  

Στο σχολικό χώρο, η βία εκδηλώνεται με συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οι 

συμπεριφορές αφορούν τη συμπεριφορά των μαθητών μεταξύ τους, τη συμπεριφορά 

των μαθητών προς τους εκπαιδευτικούς τους, τον διευθυντή τους και την 

υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου τους, τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών προς 

τους μαθητές τους και προς τους συναδέλφους τους, τη συμπεριφορά του διευθυντή 

προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και τέλος, τη συμπεριφορά των γονέων 

προς τους μαθητές και προς τους εκπαιδευτικούς (Μπελογιάννη, 2009). 

Αποτελέσματα έρευνας της Ε.ΨΥ.ΠΕ. δείχνουν πως στην Ελλάδα, 10% με 15% των 

μαθητών πέφτει θύμα διαφόρων μορφών βίας στο σχολείο ενώ οι θύτες υπολογίζεται 

πως ξεπερνούν το 5% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Επίσης, φάνηκε στην 

έρευνα πως τα περιστατικά βίας εκδηλώνονται πιο συχνά σε Δημοτικό και Γυμνάσιο 

και τείνουν να μειώνονται στο Λύκειο. Ανησυχητικό ακόμη είναι το γεγονός ότι οι 

μισοί από τους μαθητές που θυματοποιούνται, δεν αναφέρουν πουθενά το γεγονός, 

ενώ οι άλλοι μισοί το αναφέρουν σε φίλους και πολύ σπάνια σε εκπαιδευτικούς ή 

γονείς (Ε.ΨΥ.ΠΕ.). Σε έρευνα που διεξήχθη το 2000 από τη Γραμματεία Νέας Γενιάς, 

82% των μαθητών δήλωσε πως έχει υπάρξει μάρτυρας βίαιου επεισοδίου μεταξύ 

συνομηλίκων, 69% μεταξύ μαθητών διαφορετικών τάξεων και το ίδιο ποσοστό 

υπήρξε μάρτυρας βίαιου επεισοδίου μεταξύ μαθητών και εξωσχολικών. Επίσης, ένας 

στους δέκα μαθητές υπήρξε θύμα βίας ενώ ένας στους τέσσερεις, δράστης βίαιων 

συμπεριφορών. Σε μεταγενέστερη έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όπου 

συμμετείχαν μαθητές από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, φάνηκε ότι οι μαθητές 

εμπλέκονται τις περισσότερες φορές σε περιστατικά λεκτικής βίας (Σαπουνά, 2006). 

Ακόμη, έρευνα των Νικολάου και Σαμσάρη (2013 οπ. αναφ. σε Nikolaou, Thanos & 

Samsari, 2014) αναφέρει πως αλλοδαποί μαθητές εμπλέκονται πιο συχνά σε 

περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού, είτε ως θύματα είτε ως θύτες, από τους 

ντόπιους μαθητές. Συγκεκριμένα, δήλωσαν πως έχουν υπάρξει θύματα το 36% των 

αλλοδαπών μαθητών και το 23% των Ελλήνων μαθητών, ενώ θύτες, οι αλλοδαποί 

μαθητές σε ποσοστό 35% και οι Έλληνες σε ποσοστό 12%. Επίσης, όσον αφορά τους 

παρατηρητές, οι αλλοδαποί μαθητές δήλωσαν πως έχουν υπάρξει μάρτυρες 

περιστατικών βίας από Έλληνες μαθητές προς αλλοδαπούς σε ποσοστό 69% και από 
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αλλοδαπούς προς Έλληνες σε ποσοστό 57%. Οι Έλληνες μαθητές δήλωσαν πως 

έχουν υπάρξει μάρτυρες σε περιστατικά βίας από αλλοδαπούς προς Έλληνες μαθητές 

σε ποσοστό 47% και από Έλληνες προς αλλοδαπούς σε ποσοστό 53%. Ο ερευνητής 

καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα ποσοστά των αλλοδαπών μαθητών που έχουν 

υπάρξει μάρτυρες περιστατικών βίας ενδέχεται να είναι υψηλότερα λόγω της 

μεγαλύτερης ευαισθησίας τους σε φαινόμενα εκφοβισμού. Επίσης, τα στοιχεία της 

έρευνας δείχνουν πως οι θύτες λειτουργούν κυρίως ως ομάδες και όχι ατομικά, 

ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Ακόμη, ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας 

είναι πως το ποσοστό των μαθητών που αναφέρει πως έχει εμπλακεί με κάποιο τρόπο 

σε περιστατικό βίας ή εκφοβισμού, είναι μικρότερο από το ποσοστό που αναφέρουν 

οι εκπαιδευτικοί ως παρατηρητές (Νικολάου, 2013). 

Σε γενικές γραμμές, μέσα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην 

Ελλάδα, φαίνεται η σχολική βία και ο εκφοβισμός να συνδέονται άμεσα με τον 

κοινωνικό αποκλεισμό (ειδικά των μεταναστών και των παιδιών τους) και την 

κοινωνική και ακαδημαϊκή αντίδραση σε περιστατικά σχολικής βίας (Αρτινοπούλου, 

2010:39). 

Σχολικός εκφοβισμός - Bullying 

Κομμάτι της σχολικής βίας αποτελεί ο σχολικός εκφοβισμός, η θυματοποίηση 

ή όπως έχει επικρατήσει στη διεθνή βιβλιογραφία ως όρος, το «bullying». Υπάρχουν 

αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις για τον σχολικό εκφοβισμό. Μία από αυτές είναι η 

Θεωρία της Κυριαρχίας, στο πλαίσιο της οποίας φαίνεται ο εκφοβισμός να είναι 

απόρροια της επιθυμίας των μαθητών που εκφοβίζουν για δύναμη και κυριαρχία προς 

τους συμμαθητές τους (Rigby, 2004). Ακόμη, ο Rigby  (2004) αναφέρει πως ο 

σχολικός εκφοβισμός μπορεί να θεαθεί και ως κοινωνικο – πολιτισμικό φαινόμενο, 

μιας και αρκετοί ερευνητές αναφέρουν πως ο σχολικός εκφοβισμός είναι το 

αποτέλεσμα ανισορροπίας δυνάμεων των κοινωνικών ομάδων που δημιουργούνται 

στο σχολικό πλαίσιο. Η ανισορροπία αυτή μπορεί να προέρχεται από διαφορές στην 

πολιτισμική προέλευση, το φύλο, την κοινωνική τάξη και το κοινωνικο – οικονομικό 

επίπεδο (Σαπουνά, 2009). Επίσης, αρκετές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει τις 

θεωρητικές αρχές της Κοινωνικής Μάθησης του Bandura (1973, οπ. αναφ. σε 

Σαπουνά, 2009), όπου ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια εξειδικευμένη μορφή της 

επιθετικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τη Θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης, ο 
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εκφοβισμός είναι μια κοινωνική συμπεριφορά. Οι μαθητές εμπλέκονται σε 

περιστατικά εκφοβισμού διότι προσδοκούν κάποια οφέλη από τις πράξεις τους, τα 

οποία μεταφράζονται είτε ως υλικά αντικείμενα είτε ως αύξηση δημοτικότητας ή 

σεβασμού. Μία άλλη θεωρητική προσέγγιση αφορά τις Κοινωνικο – γνωστικές 

θεωρίες. Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των Crick και Dodge (1994), όταν 

υπάρχουν σφάλματα στην επεξεργασία των πληροφοριών που δέχονται τα άτομα από 

το κοινωνικό τους περιβάλλον, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

επιθετικότητας. Οι ερευνητές εντοπίζουν τα σφάλματα αυτά στα πέντε στάδια της 

διαδικασίας αξιολόγησης και αντιμετώπισης των κοινωνικών καταστάσεων. Τα 

στάδια αυτά είναι: η κοινωνική αντίληψη, η ερμηνεία των κοινωνικών υπαινιγμών, η 

επιλογή του σκοπού, η παραγωγή και η τελική επιλογή μιας στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών καταστάσεων (Σαπουνά, 2009). Επιπλέον, μία ακόμη 

προσέγγιση αφορά τη θέαση του σχολικού εκφοβισμού ως ομαδικό φαινόμενο. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο σχολικός εκφοβισμός βασίζεται στις κοινωνικές 

σχέσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδας (Salmivalli, et al., 1996).  

Ο Heinemann (1972 οπ. αναφ. σε Glover, et al., 2000) ανέδειξε την πρακτική 

του εκφοβισμού (“mobbning”) στα νορβηγικά σχολεία και τη σύνδεσή της με τον 

ψυχολογικό βασανισμό των θυμάτων. O πρώτος ερευνητής ωστόσο, που ασχολήθηκε 

συστηματικά με το bullying, ήταν ο  Σουηδός Dan Olweus. Πολλές έρευνες έχουν 

διεξαχθεί από τότε και συνεχίζουν να διεξάγονται σε πολλές χώρες του κόσμου. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ένας μαθητής υφίσταται bullying όταν εκτίθεται 

 επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις από έναν ή 

περισσότερους συμμαθητές του» (Olweus, 1993:9). Παραπλήσιος και ο ορισμός που 

δίνουν οι Rigby και Bagshaw (2003), όπου γίνεται λόγος για bullying  όταν «ένα πιο 

δυνατό άτομο βλάπτει σκόπιμα και επαναλαμβανόμενα κάποιον πιο αδύναμο», ενώ ο 

Rigby σε μεταγενέστερη συγγραφική έκδοση (2007) προσθέτει στον ορισμό μία 

ακόμη παράμετρο. Η «επαναλαμβανόμενη καταπίεση, σωματική ή ψυχική» μπορεί να 

ασκείται «σε ένα λιγότερο δυνατό άτομο από ένα άτομο ή από μια ομάδα ατόμων με 

περισσότερη δύναμη». Εμφανής είναι η ανισορροπία δύναμης ανάμεσα σε θύτες και 

θύματα μέσα από τον παραπάνω ορισμό (Pepler et al, 2006; Rigby, 2007). Μία ακόμη 

προσπάθεια ορισμού γίνεται από την Αρτινοπούλου (2001:14), όπου σχολικός 

εκφοβισμός είναι «η βία που ασκείται από και σε βάρος μαθητών του δημοτικού 
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σχολείου, μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών και περιλαμβάνει επανειλημμένες 

αρνητικές πράξεις βίας». Το bullying, παρατηρείται στο χώρο του σχολείου και 

αναφέρεται σε κάθε μορφή σωματικής, λεκτικής ή κοινωνικής επιθετικότητας που 

υφίστανται τα παιδιά από συνομηλίκους τους ή στην κατάχρηση εξουσίας, στις 

περιπτώσεις ωστόσο που η εκδηλώσεις επιθετικότητας ή κατάχρησης είναι σκόπιμες 

και συστηματικές (Sharp & Smith, 2002; Αρτινοπούλου, 2010:25). Τρία είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά του bullying που είναι αποδεκτά διεθνώς από τους ερευνητές: 

η επανάληψη (repetition), η βλάβη (hurt) και η ανισορροπία δύναμης (unequal power) 

(Berger, 2007). 

Δύο τύποι bullying αναδύονται μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το 

στοιχείο που καθορίζει τους δύο τύπους είναι η πρόθεση του δράστη. Σύμφωνα με 

τον  Rigby (2007), όταν ο δράστης συνειδητά προκαλεί βλάβη στο θύμα, τότε 

πρόκειται για «κακόβουλο/ βλαπτικό bullying» (malign bullying), ενώ από την άλλη 

μεριά, το «μη κακόβουλο bullying» (non malign bullying), δεν γίνεται συνειδητά και 

διακρίνεται σε «απερίσκεπτο» ή «παραδειγματικό». Ο Rigby (2007) διακρίνει τους 

τύπους «bullying», «ασυλλόγιστο/ απερίσκεπτο bullying» και «εκπαιδευτικό/ 

παραδειγματικό bullying», ως δύο ξεχωριστούς τύπους, όπου στον πρώτο, ο θύτης 

θεωρεί πως απλά «πειράζει» το θύμα και δεν έχει συναίσθηση του κακού που 

προκαλεί και στον δεύτερο, ο θύτης θεωρεί πως ο εκφοβισμός που ασκεί είναι για το 

καλό του θύματος. Στο «κακόβουλο bullying» (malign bullying) διακρίνονται τα εξής 

χαρακτηριστικά: η πρόθεση του δράστη να βλάψει κάποιον, η μετατροπή της 

πρόθεσης σε πράξη, η σωματική ή λεκτική θυματοποίηση ενός πιο αδύναμου ατόμου 

από πιο δυνατό άτομο ή ομάδα, η απουσία δικαιολογίας ή αιτιολογίας για την πράξη, 

η επανάληψη της θυματοποίησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και τέλος η εμφανής 

ευχαρίστηση του δράστη για την πράξη του (Rigby, 2007; Αρτινοπούλου, 2010:25).  

Τα άτομα που εμπλέκονται στο φαινόμενο του bullying έχουν διακριθεί μέσα 

από τις σχετικές έρευνες σε τρεις κατηγορίες: σε αυτούς που ασκούν bullying (θύτες - 

bullies), αυτούς που υφίστανται  bullying (θύματα - victims) και σε αυτούς που 

παρατηρούν και μπορεί να είναι ταυτόχρονα και θύτες και θύματα (bystanders). Η 

κάθε ομάδα σχετίζεται με διαφορετικά γενετικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

(Harel-Fisch et al. 2011). Κάποιες έρευνες διακρίνουν δύο ομάδες θυμάτων, τα 

παθητικά και τα επιθετικά θύματα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 
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αντιμετωπίζουν τον εκάστοτε θύτη (Olweus, 1993). Τα παθητικά θύματα 

εσωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και δεν αντιδρούν, ενώ τα επιθετικά θύματα 

εξωτερικεύουν το θυμό τους και συχνά προβαίνουν σε εκδικητικές πράξεις προς τους 

θύτες (Σαπουνά, 2009). Σύμφωνα με τη θεωρία του εκφοβισμού ως ομαδικού 

φαινομένου, η Salmivalli και οι συνεργάτες της (1996) διαπίστωσαν πως σε κάθε 

περιστατικό εκφοβισμού, όλοι οι μαθητές αναλαμβάνουν κάποιο ρόλο. Οι ρόλοι που 

αναδεικνύονται μέσα από αυτήν την έρευνα είναι : τα θύματα, οι θύτες, οι μαθητές 

που ενισχύουν τους θύτες, οι μαθητές που λειτουργούν ως βοηθοί των θυτών, οι 

μαθητές που υπερασπίζονται τα θύματα, καθώς και οι αμέτοχοι μαθητές. Η έρευνα 

έδειξε πως οι ρόλοι που αναλαμβάνουν οι μαθητές μέσα σε μια ομάδα, σχετίζονται με 

την κοινωνική αποδοχή και απόρριψη, αλλά και με την αίσθηση του ανήκειν των 

μαθητών σε μία από τις πέντε κοινωνιομετρικές ομάδες κύρους, οι οποίες είναι: οι 

δημοφιλείς, οι παραμελημένοι, οι περιθωριοποιημένοι, τα πνεύματα αντιλογίας και οι 

μαθητές που δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω ομάδες. Επίσης, μία έρευνα 

των Glover και συνεργατών (2000) ανέδειξε τέσσερις κατηγορίες μαθητών σχετικά 

με τον ρόλο που αναλαμβάνουν σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού: τους θύτες, τα 

επιθετικά θύματα, τα παθητικά θύματα και τους μαθητές που ούτε ασκούν 

εκφοβισμό, ούτε είναι θύματα εκφοβισμού. 

Ο εκφοβισμός μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές. Μια πρώτη 

κατηγοριοποίηση είναι ο διαχωρισμός με βάση τον τρόπο έκφρασής του, σε άμεσο 

(direct) και έμμεσο (indirect) bullying. Σε μια δεύτερη και πιο αναλυτική 

κατηγοριοποίηση, οι κυριότερες μορφές εκφοβισμού που παρατηρούνται στα σχολεία 

είναι οι ακόλουθες: σωματικός, λεκτικός, ψυχολογικός/ συναισθηματικός (κοινωνικός 

αποκλεισμός), σεξουαλικός (παρενόχληση ή κακοποίηση) (Olweus, 1993) και 

ηλεκτρονικός εκφοβισμός  (Αρτινοπούλου, 2010; Wang et al., 2009). Οι διαφορετικές 

μορφές εκφοβισμού μπορεί να εμφανιστούν και συνδυασμένες στη σχολική 

καθημερινότητα. Οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται ο εκφοβισμός φαίνονται 

σχηματικά σε πίνακα του Rigby (2007:20): 
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Μορφές εκφοβισμού 

 Άμεσος Έμμεσος 

Σωματική βία Χτυπήματα 

Κλωτσιές 

Φτύσιμο 

Ρίψη αντικειμένων 

Προώθηση κάποιου τρίτου 

για τον εκφοβισμό και την 

κακοποίηση κάποιου 

Μη σωματική, λεκτική 

βία 

Προσβολές 

Παρατσούκλια 

Προώθηση κάποιου τρίτου 

για την προσβολή κάποιου 

Διάδοση φημών 

Μη λεκτική βία Απειλητικές και άσεμνες 

χειρονομίες 

Κρύψιμο αντικειμένων 

Απόκλιση κάποιου από 

κάποια ομάδα ή 

δραστηριότητα 

 

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι μια μορφή εκφοβισμού που απασχολεί τα 

τελευταία χρόνια με την εξάπλωση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων και των 

κοινωνικών δικτύων τους ερευνητές. Ένας ορισμός για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό 

δίνεται από τους Kowalski και Limber (2013:S13) σύμφωνα με τους οποίους, 

ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι: «ο εκφοβισμός που προξενείται μέσω ηλεκτρονικών 

χώρων όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων 

(chatrooms), διαδικτυακών σελίδων, διαδικτυακών παιχνιδιών, σελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης και γραπτών μηνυμάτων». Ένας άλλος ορισμός δίνεται από τους Patchin 

και Hinguja (2006:152) οι οποίοι ορίζουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό ως: «μια 

σκόπιμη/ ηθελημένη πρόκληση βλάβης, η οποία προκαλείται μέσω ηλεκτρονικού 

κειμένου». Αυτή η μορφή εκφοβισμού έχει χαρακτηριστεί και ως «επιδημία» 

(Gomez, 2010). Επίσης, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες 

μορφές. Η Willard (2005) στον οδηγό για τον «Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό και τις 

Ηλεκτρονικές απειλές», διακρίνει επτά μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Η πρώτη 

είναι το «Κράξιμο», το οποίο αφορά την αποστολή θυμωμένων, αγενών και χυδαίων 

μηνυμάτων. Δεύτερη είναι η «Παρενόχληση», η οποία αφορά την επανειλημμένη 

αποστολή προσβλητικών μηνυμάτων. Τρίτη μορφή είναι η «Εμμονική Ηλεκτρονική 

Παρακολούθηση», που αναφέρεται στην επανειλημμένη αποστολή απειλών ή 

εκφοβιστικών μηνυμάτων. Τέταρτη μορφή είναι η «Υποτίμηση», η οποία αφορά τη 
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διάδοση σε δημόσια ηλεκτρονικά μέσα αναληθών και υποτιμητικών δηλώσεων. 

Πέμπτη μορφή είναι η «Πλαστοπροσωπία», στην οποία κάποιος υποτίθεται ότι είναι 

κάποιος άλλος για να κάνει το άτομο αυτό να φανεί κακό ή να το φέρει σε δύσκολη 

θέση. έκτη μορφή είναι το «Ξεμπρόστιασμα και η εξαπάτηση», στην οποία 

δημοσιοποιείται υλικό που περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή προωθούνται 

προσωπικά μηνύματα κάποιου σε τρίτα άτομα. Τέλος, έβδομη μορφή είναι ο 

«Αποκλεισμός», η οποία αφορά τον σκόπιμο αποκλεισμό κάποιου από κάποια 

διαδικτυακή ομάδα. 

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό 

αναφέρουν πως το 20% - 40% των εφήβων, έχουν θυματοποιηθεί διαδικτυακά ή 

μέσω μηνυμάτων (Tokunaga, 2010). Επίσης, η πλειονότητα των ερευνών δείχνει πως 

μεγάλο ποσοστό των μαθητών που υφίστανται ηλεκτρονικό εκφοβισμό, έχει δεχτεί ή 

δέχεται και εκφοβισμό  (από κοντά) άλλων μορφών (Katzer, Fetchenhauer & 

Belschak, 2009; Hinduja & Patchin, 2012; Kowalski & Limber, 2013). Έρευνα των 

Hase και συνεργατών (2015) αναφέρει πως το 90,3% των μαθητών που συμμετείχαν, 

ήταν θύματα εκφοβισμού και μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας αλλά και από 

κοντά. Ακόμη, όλες οι μορφές εκφοβισμού έχουν αρνητικές συνέπειες για τα άτομα 

που εμπλέκονται, ωστόσο οι «παραδοσιακές» - τυπικές μορφές εκφοβισμού 

συνδέονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με την εμφάνιση αρνητικών επιπτώσεων στην 

ψυχολογία των θυμάτων από ότι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Hase, et al., 2015). Ο 

ηλεκτρονικός εκφοβισμός όμως έχει συνδεθεί άμεσα με την εμφάνιση κατάθλιψης 

(Gamez – Guadix, Orue, Smith & Calvete, 2014), τη χρήση ουσιών και την 

κατανάλωση αλκοόλ (Ybarra, 2007:549), την πτώση των ακαδημαϊκών επιδόσεων 

(Patchin & Hinduja, 2006), ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα (Ybarra, 

Diener – West & Leaf, 2007:S49), καθώς και την μείωση της αυτοεκτίμησης (Katzer, 

Fetchenhauer & Belschak, 2009:32). Υπάρχουν ακόμη έρευνες στις οποίες τα 

αποτελέσματα δείχνουν αυξημένα ποσοστά τάσεων αυτοκτονίας σε μαθητές που 

έχουν υποστεί ηλεκτρονικό εκφοβισμό (Bauman, Toomey & Walker, 2013). Στην 

Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί μόλις τέσσερις έρευνες για το φαινόμενο του 

ηλεκτρονικού εκφοβισμού (Αρτινοπούλου, 2010).  

Οι μαθητές που ασκούν εκφοβισμό ή αλλιώς οι θύτες, έχει φανεί μέσα από 

έρευνες (Αρτινοπούλου, 2010; Sharp & Smith, 2002; Υπουργείο Παιδείας Οντάριο, 

2013) πως έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι θύτες, είναι συνήθως μαθητές με 
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σωματικές δυνάμεις, επιθετικοί, εκφράζουν συχνά οργή, είναι επιρρεπείς σε 

παραβάσεις κανόνων και αντικοινωνικές συμπεριφορές, μιλούν άσχημα για τους 

συμμαθητές ή τους δασκάλους τους, μπορεί να εκδηλώνουν απροθυμία για 

συνεργασία ή παροχή βοήθειας, τους χαρακτηρίζει αυθορμητισμός, παρορμητισμός, 

ενεργητικότητα, εξωστρέφεια, χαμηλή ενσυναίσθηση, μειωμένο αίσθημα 

αλληλεγγύης, ετοιμολογία και παρουσιάζονται συχνά ως κάτοχοι νέων αντικειμένων 

ή μεγάλης ποσότητας χρημάτων τα οποία και επιδεικνύουν. Ακόμη, η επιστροφή τους 

στο σπίτι συνοδεύεται συχνά από σκισμένα ρούχα, μώλωπες και γδαρσίματα λόγω 

των περιστατικών στα οποία εμπλέκονται. Επίσης, σύμφωνα με Αρτινοπούλου (2010) 

οι θύτες σημειώνουν υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα ψυχωτισμού και η 

συμπεριφορά τους μπορεί να υποστηρίζεται και να ενθαρρύνεται από το οικογενειακό 

περιβάλλον. Στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση 

ως προς τις μορφές βίας που ασκούν τα δύο φύλα. Τα αγόρια συνήθως ασκούν πιο 

άμεσες μορφές βίας, κυρίως σωματική ενώ τα κορίτσια πιο έμμεσες μορφές βίας, 

κυρίως λεκτική, ψυχολογική ή την κοινωνική απομόνωση. 

Από την άλλη μεριά, τα θύματα, είναι συνήθως συνεσταλμένοι και 

εσωστρεφείς μαθητές, μοναχικοί και λιγότερο δημοφιλείς στους συμμαθητές τους, 

σωματικά αδύναμοι, αγχώδεις και ανασφαλείς, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

παθητική στάση απέναντι σε καταστάσεις και σπάνια υπερασπίζονται τον εαυτό τους 

απέναντι σε επιθετικές αντιδράσεις. Πολύ σημαντικό πρόβλημα που αφορά τα 

θύματα, είναι η σιωπηλή τους αντίδραση στην άσκηση εκφοβισμού προς το πρόσωπό 

τους. Επίσης, πολύ σπάνια θα αναφέρουν το περιστατικό σε κάποιον τρίτο, 

εκπαιδευτικό ή γονέα (Αρτινοπούλου, 2001; Nikolaou, Thanos & Samsari, 2014). 

Μπορεί επίσης να εμφανίσουν ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως τραυλισμό, άρνηση 

σίτισης, εφιάλτες και ξαφνικά ξεσπάσματα. Ακόμη, παρουσιάζουν υψηλό βαθμό στην 

κλίμακα νεύρωσης και εσωστρέφειας (Αρτινοπούλου, 2010) και άρνηση για το 

σχολείο. Πολλές φορές μαθητές που πέφτουν θύματα εκφοβισμού, επιζητούν με 

επιμονή να βρίσκονται κοντά στους δασκάλους τους και σχεδόν ποτέ δεν δίνουν 

ικανοποιητικές εξηγήσεις για τα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται. Επιπλέον, δεν 

είναι απίθανο να παρουσιάσουν επιθετική συμπεριφορά και να εκφοβίσουν παιδιά πιο 

αδύναμα από τα ίδια (Sharp & Smith, 2002; Pepler, et al., 2006; Αρτινοπούλου, 2010; 

Υπουργείο Παιδείας Οντάριο, 2013). Όσον αφορά τις έμφυλες διαφοροποιήσεις 

στους μαθητές που πέφτουν θυματα εκφοβισμού, φαίνεται τα αγόρια να δέχονται 
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εκφοβισμό κυρίως από άλλα αγόρια, ενώ τα κορίτσια και από συνομήλικα άτομα του 

ίδιου φύλου αλλά και από συνομήλικα αγόρια (Υπουργείο Παιδείας Οντάριο, 2013). 

Διάφοροι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση του bullying στο 

σχολικό χώρο. Οι παράγοντες αυτοί είναι σε πρώτο επίπεδο ατομικοί. Όπως αναφέρει 

ο Bjtirkqvist (1994), οι μορφές επιθετικότητας σχετίζονται με τις αναπτυξιακές 

αλλαγές. Επίσης, επιρροή ασκούν ο τρόπος ερμηνείας των συμπεριφορών καθώς και 

τα χαρακτηριστικά του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος (Αρτινοπούλου, 

2010:33; Wang et al., 2009). Μέσα από έρευνες έχει αναδειχθεί πως η ετικετοποίηση 

ορισμένων μαθητών εξαιτίας κάποιου χαρακτηριστικού τους, έχει πολύ συχνά ως 

αποτέλεσμα και τη θυματοποίησή τους. Η εμφάνιση, κάποια μορφή αναπηρίας ή το 

βάρος είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά των μαθητών που θυματοποιούνται 

(Σαπουνά, 2009:67). Ακόμη, μέσα από έρευνες (Glover, et al, 2000) έχει αναδειχθεί η 

σύνδεση της συμπεριφοράς και άσκησης βίας με τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την αυτοεκτίμηση των μαθητών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το σχολικό κλίμα και οι 

σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, το σχολικό ήθος σύμφωνα με την 

Αρτινοπούλου (2010), επηρεάζουν την εμφάνιση του bullying. Τέλος, η 

Αρτινοπούλου (2010:34) αναφέρει και ένα τρίτο μακρο-επίπεδο, το οποίο αφορά την 

πολιτική που ακολουθεί το εκάστοτε σύστημα στη χάραξη της εκπαιδευτικής 

πολιτικής καθώς και την γενικότερη κρίση των αξιών στην κοινωνία. Ο Rigby (2007) 

αναφέρει μια προσέγγιση για την κατανόηση του εκφοβισμού όπου γίνεται διάκριση 

ανάμεσα στους παράγοντες που επιδρούν στους μαθητές πριν από την εισαγωγή τους 

στο εκπαιδευτικό σύστημα και στους παράγοντες που επιδρούν μέσα στο σχολείο. 

Πριν αρχίσουν οι μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο, τρεις είναι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν: τα βασικά ατομικά χαρακτηριστικά, το οικογενειακό υπόβαθρο και το 

κοινωνικο- πολιτισμικό περιβάλλον. Από την εισαγωγή των μαθητών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και μετά, στους αρχικούς τρεις παράγοντες προστίθενται: το 

σχολικό ήθος, το ακαδημαϊκό κλίμα και η πολιτική που διατηρεί το σχολείο για την 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού (Rigby, 2007:70). Τέλος, πρέπει να τονιστεί πως η 

οικονομική κρίση, που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, επηρεάζει 

τα παιδιά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Έχει φανεί πως υπάρχει σημαντική 

συσχέτιση ανάμεσα στη φτώχεια και στην ανάπτυξη των μικρών παιδιών, σε επίπεδο 

νοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό και κυρίως σε ό,τι σχετίζεται με τη σωματική 

και ψυχική τους υγεία (Ντολιοπούλου, 2015). 
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Οι επιπτώσεις που έχει η άσκηση εκφοβισμού είναι ποικίλες και αφορούν και 

τα θύματα αλλά και τους θύτες. Πρέπει να τονιστεί επίσης, πως οι επιπτώσεις δεν 

αφορούν μόνο τη σχολική ζωή του μαθητή. Έρευνες που διενεργήθηκαν (Olweus, 

1992; Farrington, 1993 οπ. αναφ. σε Rigby, 2007) δείχνουν πως οι επιπτώσεις είναι 

μακροχρόνιες. Ειδικά οι έρευνες του Farrington (1993 οπ. αναφ. σε Rigby, 2007:59) 

υποδεικνύουν πως ακόμη και τα παιδιά όσων ήταν θύματα εκφοβισμού στο σχολείο, 

είναι πιο πιθανό να θυματοποιηθούν σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Αρχικά, 

όσον αφορά τα θύματα, επηρεάζεται δραματικά η αυτοπεποίθηση και ο 

αυτοσεβασμός τους. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, συνήθως τα θύματα 

είναι παιδιά με μη ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες και παρουσιάζουν απροθυμία 

συνεργασίας με τους συμμαθητές τους (Σαπουνά, 2009). Είναι άτομα μοναχικά, 

χωρίς πολλούς φίλους. Η έλλειψη κοινωνικότητας μπορεί να οδηγήσει και σε 

αδυναμία οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης και οικειότητας ακόμη και στην 

ενήλικη ζωή. Έρευνες έχουν δείξει (Glover et al, 2000; Rigby, 2007), πως άτομα που 

έχουν θυματοποιηθεί, παρουσιάζουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης, παιδιά που 

εκφοβίζονται, τείνουν να απομονώνονται από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο αλλά 

και να περιθωριοποιούνται λόγω της στοχοποίησής τους ως θύματα. Αποτέλεσμα 

είναι η αυτολύπηση και σε κάποιες περιπτώσεις η κατάθλιψη. Ειδικά η κατάθλιψη 

είναι κάτι που ενδέχεται να συνοδεύει τον μαθητή ακόμη και στην ενηλικίωση. Οι 

μαθητές αυτοί μπορεί να παρουσιάζουν δείγματα σωματικής αλλά και ψυχολογικής 

εξάντλησης. Ακόμη μία επίπτωση είναι η τάση απροθυμίας να συνεχίσουν να 

πηγαίνουν στο σχολείο, που μπορεί να εκδηλωθεί μέσω απουσιών και μέσα από τις 

κοπάνες που κάνουν οι μαθητές. Το παραπάνω είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε 

διακοπή της φοίτησης του μαθητή. Εκτός αυτού, παρατηρείται και πτώση της 

σχολικής επίδοσης των θυμάτων. Ο μαθητής μπορεί να εμφανίσει δυσκολία στο να 

συγκεντρωθεί στις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις και να παρουσιάσει μαθησιακές 

δυσκολίες. Υπάρχει επίσης μεγάλη πιθανότητα ο μαθητής να βιώσει συναισθήματα 

θυμού και να αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να εκφοβίσει με τη 

σειρά του άλλα παιδιά πιο αδύναμα από αυτό (φαινόμενο «ντόμινο», σε Rigby, 

2007:54) σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την χαμένη του κυριαρχία (Sharp & Smith, 

2002; Rigby, 2007; Αρτινοπούλου, 2010). Επιπτώσεις μπορούν επιπλέον να 

υπάρξουν και στην υγεία του παιδιού, οι οποίες εκδηλώνονται αρχικά με ήπιες 

μορφές όπως στομαχικές διαταραχές ή άγχος και μπορεί να πάρουν και ακραίες 
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μορφές όπως η κατάθλιψη και να καταλήξουν σε αυτοκτονία (Rigby, 2007; 

Αρτινοπούλου, 2010), αν και κρούσματα αυτοκτονίας λόγω εκφοβισμού (“bullycide” 

σε Αρτινοπούλου, 2010:32) δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στην Ελλάδα.  

Σε ακραίες περιπτώσεις, έχουν υπάρξει περιστατικά όπου τα θύματα αντέδρασαν με 

υπερβολική χρήση βίας όπως βιαιοπραγίες και απόπειρες δολοφονίας (Patchin & 

Hinduja, 2006). 

Από την άλλη μεριά, οι επιπτώσεις που αφορούν τους θύτες είναι κυρίως η 

απομάκρυνση ή οι αποβολές τους από το σχολείο, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την 

διακοπή της φοίτησής τους από το σχολείο. Επίσης, είναι πιθανό να εμφανίζουν 

τάσεις φυγής από το σπίτι και αντικοινωνική ή παραβατική συμπεριφορά και εκτός 

σχολείου, η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να τους επιφέρει προβλήματα με το νόμο 

και στη χειρότερη περίπτωση σωφρονιστικό εγκλεισμό (Sharp & Smith, 2002; 

Αρτινοπούλου, 2010). Ακόμη, από έρευνες που έγιναν (Rigby, 2007), οι ενήλικες που 

δήλωσαν πως είχαν υπάρξει θύτες στα σχολικά τους χρόνια, παρουσίαζαν 

μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης σε σύγκριση με ενηλίκους που δεν είχαν εμπλακεί 

σε περιστατικά βίας. 

Κρίνεται σημαντικό επομένως, να είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί να 

διακρίνουν τις μορφές που μπορεί να πάρει ο εκφοβισμός αλλά και να είναι σε θέση 

να εκτιμήσουν την εμφάνιση των μορφών αυτών. Ο Rigby (2002) παραθέτει τρεις 

μεθόδους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η εκτίμηση. Η πρώτη μέθοδος είναι η 

παρατήρηση, η δεύτερη είναι το να θέτει ερωτήσεις προς τους μαθητές που ήταν 

παρατηρητές στα εκάστοτε περιστατικά και τέλος, η τρίτη το να θέτει ερωτήσεις για 

τη διερεύνηση των περιστατικών απευθείας στους μαθητές που φαίνεται να 

εμπλέκονται.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας 

Τα περιστατικά βίας στα σχολεία δεν αποτελούν καινούριο φαινόμενο ούτε σε 

παγκόσμιο επίπεδο ούτε και στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση των περιστατικών. Οι εκπαιδευτικοί έχει φανεί 

μέσα από έρευνες ότι δεν αισθάνονται αυτοπεποίθηση ούτε ότι έχουν τα απαραίτητα 

γνωστικά εφόδια για να αντιμετωπίσουν περιστατικά βίας (Βεγιάννη, 2011; 

Πουρσανίδου, 2016). Επίσης, δηλώνουν πως στη βασική τους εκπαίδευση δεν τους 

παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια ώστε να προετοιμαστούν επαρκώς για τη 
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διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο πλαίσιο της σχολικής τάξης (George, 

Gersten & Grosenick, 1995). Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν να διαχειριστούν οι 

εκπαιδευτικοί τα προβλήματα που προκύπτουν στα πλαίσια της σχολικής ζωής, 

φανερώνει τις αποκρυσταλλωμένες απόψεις και τις θεωρίες που έχουν υιοθετήσει 

μέσα από την παιδαγωγική τους κατάρτιση, τις ιδεολογίες τους, την προσωπική τους 

θεωρία και το ήθος τους (Κυρίδης, 1999). Από έρευνες που έχουν διενεργηθεί 

φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να πιστεύουν πως η πρόληψη του εκφοβισμού είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού έργου και πως για να γίνει αυτό θα πρέπει 

οι εκπαιδευτικοί να είναι εκπαιδευμένοι (Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2007, οπ. αναφ. σε 

Βεγιάννη, 2011). Επίσης, σε έρευνα των Crothers, Kolbert και Barker (2006) 

αναφέρεται πως οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για 

να αντιμετωπίσουν περιστατικά σχολικής βίας, αλλά σε μεγάλο ποσοστό θεωρούν 

πως αν παρέμβουν, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αποστέρηση μια σημαντικής 

κοινωνικής εμπειρίας για τους μαθητές τους ή πως οι συμπεριφορές, πέρα από τα 

πολύ σοβαρά περιστατικά εκφοβισμού, είναι απλά κομμάτι της ανάπτυξης των 

μαθητών (Glover, et al., 2000; Crothers, Kolbert & Barker, 2006). Επίσης, πολλοί 

εκπαιδευτικοί δεν συνειδητοποιούν το εύρος και τη σημασία των περιστατικών 

σχολικής βίας που συντελούνται (Olweus, 1993 οπ. αναφ. σε Crothers, Kolbert και 

Barker, 2006:476). Ακόμη, από έρευνες που έχουν διενεργηθεί, φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση να ορίσουν όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει ο 

εκφοβισμός (Βεγιάννη, 2011). Επομένως, από τη στιγμή που δεν μπορούν να 

αναγνωρίσουν κάτι ως βλαπτικό, είναι και αδύνατο να θεωρήσουν αναγκαία την 

παρέμβασή τους. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένας διαμεσολαβητικός ρόλος. Είναι 

πολύτιμος και καθοριστικός καθώς έχει τη δύναμη να επηρεάσει τους μαθητές 

(Νικολάου, 2013). Στη μικρογραφία της κοινωνίας που λέγεται σχολείο, ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να προετοιμάζει τα παιδιά και να προσφέρει ευκαιρίες ώστε να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες και τα εφόδια να ανταποκριθούν στις αυξημένες 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ωστόσο, όπως αναφέρει και ο Πυργιωτάκης 

(Πυργιωτάκης, 2011:29), ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι «τραγικός, διότι 

μορφώθηκε στο παρελθόν, μορφώνει στο παρόν και διαμεσολαβεί για μια άλλη 

κοινωνία στο μέλλον». Η παγκοσμιοποίηση, η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο 

υπέρογκος αριθμός των παρεχόμενων πληροφοριών καθώς και τα φαινόμενα 
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απομόνωσης (Χρυσαφίδης, 2011: 37) είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της εποχής μας, της εποχής της μετανεωτερικότητας. Επομένως, ένα από 

τα πιο σημαντικά εφόδια που θα πρέπει να δώσει η εκπαίδευσή του στον 

εκπαιδευτικό, είναι η ευελιξία και η δυναμική να μορφώνεται δια βίου, να 

προσαρμόζεται στις εκάστοτε καταστάσεις και να ανασκευάζει τη δράση του ώστε να 

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής της μετανεωτερικότητας, 

στο πλαίσιο της οποία συναντώνται τα εννοιολογικά μορφώματα της πολυφωνίας, της 

διαφοράς αλλά και των μεταβαλλόμενων ταυτοτήτων (Φρυδάκη, 2009). Έτσι, τα 

παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πνευματικές και ηθικές αξίες. Στόχος 

επίσης είναι να δίνεται από τους εκπαιδευτικούς η ευκαιρία στα παιδιά να ενισχύουν 

τις κοινωνικές τους σχέσεις, τη δημιουργικότητα και την αυτονομία τους, να 

αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας, άρθρωσης λόγου και ομαδικής επίλυσης 

προβλημάτων, καθώς και τις αξίες της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας και να 

αναζητούν και να αναλύουν γνώσεις και πληροφορίες υπό το πρίσμα της κριτικής 

σκέψης (Χρυσαφίδης, 2011:41). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να 

γνωρίζουν μοντέλα διαχείρισης της τάξης τους ώστε να μπορούν στη συνέχεια να 

επιλέξουν το κατάλληλο μοντέλο. Σύμφωνα με τους Roache & Lewis, (2011), τα 

μοντέλα διαχείρισης της σχολικής τάξης και της συμπεριφοράς των μαθητών είναι: το 

προσανατολισμένο στον εκπαιδευτικό, με ανταμοιβές και τιμωρίες ως ενισχυτές, το 

προσανατολισμένο στον μαθητή, στο οποίο ενισχύεται η αυτορρύθμιση του μαθητή 

ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να αναπτύξει υπεύθυνη συμπεριφορά και το 

προσανατολισμένο στην ομάδα, στο οποίο η λήψη των αποφάσεων πραγματοποιείται 

από τους μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Οι ερευνητές επίσης, 

τονίζουν τη σημασία δημιουργίας κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού 

ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακόμη, οι Rigby και Bagshaw (2003) 

τονίζουν πως η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μη τιμωρητικές 

πρακτικές και δεξιότητες εποικοδομητικής επίλυσης των συγκρούσεων, παρέχουν το 

κατάλληλο πλαίσιο για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των μαθητών προς τους 

εκπαιδευτικούς. Ειδικά, όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, μεγάλο ποσοστό 

των σχολείων είναι επανδρωμένο με εκπαιδευτικούς που εργάζονται ως 

αναπληρωτές. Αυτό σημαίνει πως κάθε χρονιά καλούνται να προσαρμοστούν σε μια 

καινούρια σχολική πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο επομένως, ήδη από την 
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ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση να έχουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκάστοτε σχολικού πλαισίου.  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις συγκρούσεις 

που πιθανόν να υπάρχουν μεταξύ της προσωπικής θεωρίας που έχουν διαμορφώσει οι 

εν δυνάμει εκπαιδευτικοί και των επιστημονικών θεωριών (Αργυροπούλου, 2005). 

Στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών η μάθηση θα πρέπει να βασίζεται στις 

προϋπάρχουσες εμπειρίες και να οικοδομείται η γνώση με βάση τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις είτε ενισχύοντας είτε μετασχηματίζοντάς τες. Εξάλλου, ο στόχος της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών είναι η κατάρτιση στοχαστικο – κριτικών εκπαιδευτικών. 

Στοχαστικο – κριτικός εκπαιδευτικός σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (1996, οπ. 

αναφ. σε Αργυροπούλου, 2005:33), είναι «ο τύπος του εκπαιδευτικού, ο οποίος είναι 

σε θέση να αντιλαμβάνεται τις σχέσεις του κοινωνικού συστήματος με τον 

εκπαιδευτικό, να αναλύει κριτικά τις εκπαιδευτικές καταστάσεις- αλλά και να 

αυτοαναλύεται- με συστηματικό τρόπο, προκειμένου να προβαίνει σε 

συστηματοποιημένες και πλήρως επεξεργασμένες επιλογές με βάση παιδαγωγικά, 

ηθικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε οι παρεμβάσεις του να συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη της αυτονομίας των παιδιών και παράλληλα, στην ανασυγκρότηση του 

κοινωνικού μας συστήματος». Σύμφωνα με τον Freire (2006), ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να διαθέτει πολιτική διαύγεια, να γνωρίζει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο 

συνδέονται η σχολική πράξη και εκπαίδευση με τις δομές της κοινωνίας. Επίσης, θα 

πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει επίγνωση του ρόλου του, να είναι αυτόνομος, να 

αναλαμβάνει ευθύνες και να προσπαθεί να βελτιώνεται, να είναι ταπεινός και 

συνεπής, να προάγει τη συνεργασία, τον σεβασμό και την ανοχή προς το διαφορετικό 

στους μαθητές και να προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές για πρωτοβουλίες ώστε οι 

αποφάσεις να λαμβάνονται από κοινού. Επίσης, θα πρέπει να είναι δημοκρατικός, 

δηλαδή να προάγει την τήρηση των κανόνων αλλά και να συνδέει τη διδασκαλία του 

με την πραγματική ζωή (Freire, 2006). 

Οι καλές πρακτικές που οφείλει να είναι σε θέση να εφαρμόσει ο 

εκπαιδευτικός συμβάλλουν στην χειραφέτηση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων 

καθώς και στην οικοδόμηση διαπροσωπικών σχέσεων σε επίπεδο ατομικό, 

οικογενειακό και κοινωνικό. Προωθούν επίσης την ανάπτυξη και δημιουργία διαύλων 

επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, κάτι που συμβάλλει 
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δραστικά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών που αφορούν την αναγνώριση 

και διαχείριση των συναισθημάτων τους (Zins & Elias, 2006 οπ. αναφ. σε 

Δημητριάδου, 2012). Είναι σημαντικό επομένως για την ανάπτυξη και την ενίσχυση 

προγραμμάτων διαχείρισης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης, το να είναι σε θέση οι 

εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν καλές πρακτικές. Χαρακτηριστικά 

των καλών πρακτικών φαίνεται να είναι μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία: η 

αντίληψη ύπαρξης περιθωρίων δράσης και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, μια 

ηγεσία που να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για εφαρμογή καλών πρακτικών, η 

προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών και η εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, 

μια ενιαία προσέγγιση ανάπτυξης προγραμμάτων και παρεμβάσεων, ένα κοινωνικο – 

πολιτικό κλίμα θετικό προς τις αλλαγές, υποστηρικτικές δομές και παροχές από την 

πολιτική ηγεσία, άνοιγμα και συνεργασία με την τοπική κοινωνία και την οικογένεια 

και τέλος, εκπαιδευτικούς επιμορφωμένους και επαρκείς (Δημητριάδου, 2012).  

Βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση καλών πρακτικών είναι: «η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η διατήρηση θετικού κλίματος και υψηλών 

προσδοκιών για τους μαθητές και η οργάνωση της διδασκαλίας με στόχο την 

ενδυνάμωση των μαθητών» (Δημητριάδου, 2012). 

 Εκτός από καλές πρακτικές, η δημιουργία κλίματος αποδοχής στην τάξη 

είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του έργου του εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με 

τη Θεωρία Πεδίου του Lewin, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδας, 

αλλά και της ομάδας με το περιβάλλον, εξαρτώνται άμεσα από την οργάνωση του 

ζωτικού χώρου της ομάδας (Μπακιρτζής, 1999:45). Οφείλει επομένως ο 

εκπαιδευτικός, να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μαθητές του να 

αισθάνονται ασφάλεια και αποδοχή ώστε να αναπτυχθούν και να κοινωνικοποιηθούν. 

Οι συνθήκες αυτές θα πρέπει να διαμορφωθούν στο πλαίσιο ενός συστηματικού και 

οργανωμένου ετήσιου προγραμματισμού των δραστηριοτήτων, με συγκεκριμένους 

στόχους και επιδιώξεις. Άλλωστε, ο εκπαιδευτικός της σύγχρονης εποχής οφείλει να 

είναι ερευνητής, να επιμορφώνεται και να αναστοχάζεται κατά τον σχεδιασμό, κατά 

τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της δράσης του (Schön, 1983). 

 Σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές στο σχολείο αναπτύσσουν «στερεοτυπικές 

σχέσεις». Αυτό σημαίνει πως η επιλογή φίλων και συμπαικτών, γίνεται με βάση το 

φύλο, την εθνότητα, την ηλικία και την ικανότητα (Αυγητίδου, 2008:15). Ωστόσο, ο 
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εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του αρκετές στρατηγικές, τις οποίες αν τις 

χρησιμοποιήσει συστηματικά και ορθά, θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια τάξη 

όπου θα επικρατεί ένα θετικό κλίμα αλληλοκατανόησης, σεβασμού και αποδοχής. 

Πέρα από την εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος παρέμβασης, τα είδη των 

οποίων θα αναλυθούν παρακάτω, η δράση του εκπαιδευτικού μπορεί δράσει 

προληπτικά και να εστιαστεί σε δύο κύριους άξονες: το ελεύθερο παιχνίδι και τις 

οργανωμένες δραστηριότητες. 

 Όσον αφορά το ελεύθερο παιχνίδι, σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο είναι η 

παρατήρηση. Ο εκπαιδευτικός για να μπορέσει να σχεδιάσει και να οργανώσει το 

έργο του, θα πρέπει να είναι παρών στο παιχνίδι των μαθητών του και ιδιαίτερα στο 

ελεύθερο παιχνίδι, την ώρα του διαλείμματος. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι σε θέση 

να διακρίνει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών, να τις καταγράψει 

(συλλογή και ανάλυση κοινωνιομετρικών δεδομένων), να τις κατανοήσει και στη 

συνέχεια να παρέμβει με τους κατάλληλους παιδαγωγικούς χειρισμούς (Αυγητίδου, 

2008:20). 

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει με διάφορους τρόπους στο ελεύθερο 

παιχνίδι των μαθητών ώστε να δημιουργήσει ένα κλίμα αποδοχής. Μέσα από το 

παιχνίδι άλλωστε ενθαρρύνεται η κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική μάθηση 

των μαθητών και δομείται το πλαίσιο ανάπτυξης αλληλεπιδράσεων και φιλίας μεταξύ 

των μαθητών (Αυγητίδου, 2001:161). Ένας τρόπος είναι η λεκτική παρέμβαση. Μέσα 

από την παρατήρηση του παιχνιδιού, μπορεί να προτείνει μια κοινή δραστηριότητα, 

θέτοντας ερωτήσεις ανάληψης πρωτοβουλιών σε μια παρέα παιδιών. Επίσης, μπορεί 

να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ενός παιδιού σε ένα ομαδικό παιχνίδι δίνοντας επιλογές 

και εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής, βοηθώντας στην επίλυση τυχόν 

συγκρούσεων, ως πρόβλημα προς επίλυση από τους ίδιους τους μαθητές (Αυγητίδου, 

2008:23) αλλά και παρακινώντας τα παιδιά να κάνουν πράγματα μαζί (Hannikainen, 

2001:240). Ακόμη, έχει τη δυνατότητα να δώσει ιδέες, υποστηρίζοντας, 

εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας το παιχνίδι. 

 Ωστόσο, για να λειτουργήσουν θετικά τα παραπάνω, θα πρέπει να 

συμμετέχει ενεργά και να εμπλέκεται ειλικρινά στο παιχνίδι (Brostrom, 2001:297). 

Το να αποτελέσει ο εκπαιδευτικός κομμάτι του παιχνιδιού με τους μαθητές του είναι 

μια σημαντική στρατηγική. Έτσι, θα έχει τη δυνατότητα να εμπλέξει περισσότερους 

μαθητές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μαθητές που ίσως να ντρέπονται ή να είναι 
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στο περιθώριο, να παρατηρήσει την εξέλιξη του παιχνιδιού εκ των έσω και να 

ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, οικοδομώντας παράλληλα ένα 

πλαίσιο αμφίδρομης επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με τους μαθητές του. 

 Μία επιπλέον στρατηγική είναι η καταγραφή, σε καθημερινή βάση από τους 

ίδιους τους μαθητές, των επιλογών που κάνουν όσον αφορά συμπαίκτες και 

δραστηριότητα (Αυγητίδου, 2008:22). Μέσα από την πρακτική αυτή μπορούν να 

προκύψουν συζητήσεις με τους μαθητές, προβληματισμοί και ευκαιρίες έκφρασης 

προτιμήσεων και συναισθημάτων. 

 Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τις οργανωμένες δραστηριότητες, αυτές θα 

πρέπει να είναι σχεδιασμένες προσεκτικά και να ακολουθούν εξελικτική πορεία κατά 

τη διάρκεια της χρονιάς. Η ένταξη οργανωμένων ομαδοσυνεργατικών 

δραστηριοτήτων στα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα ενισχύει τη συνεργασία των 

μαθητών μεταξύ τους, κάνει τη μάθημα ενδιαφέρον αφού αποκτά παιγνιώδη μορφή 

και βοηθά στην εξάσκηση των μαθητών σε βασικές δεξιότητες επικοινωνίας, τρόπων 

αλληλεπίδρασης, διαπραγμάτευσης καθώς και ενισχύει την αλληλεγγύη και το 

σεβασμό. Επίσης, πολύ σημαντικό παράγοντα στην ενίσχυση της συνεργατικής 

μάθησης και τη δημιουργία κλίματος αποδοχής είναι ο χώρος στον οποίο 

δραστηριοποιούνται οι μαθητές. Επομένως, ο χώρος της σχολικής τάξης αλλά και 

συνολικά του σχολείου, θα πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες για παιχνίδι και να 

διευκολύνει τη δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας (Αυγητίδου, 2014:49). 

Παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία αναδεικνύουν το ρόλο του χώρου ως 

«τρίτου παιδαγωγού» (παράδειγμα Reggio Emilia) (Katzt, 1998 στο Edwards, C, 

Gandini, & Forman, (1998).. Ακόμη, η επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό είναι πολύ 

σημαντική (Αυγητίδου, 2008:29). Ο εκπαιδευτικός είναι ένας από τους «σημαντικούς 

άλλους» που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του παιδιού (Vygotsky, 1978) και η 

ενθαρρυντική και θετική στάση της απέναντι στα παιδιά ενισχύει την αυτοπεποίθηση 

και την αυτοεικόνα τους. Περισσότερο στις μικρές ηλικίες, στο νηπιαγωγείο και το 

δημοτικό, αλλά και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

λειτουργήσει ως πρότυπο για τους μαθητές. Η παροχή σαφών οδηγιών, η 

διαφοροποίηση των στόχων για κάθε παιδί, η συνεχής ενίσχυση, η απενεχοποίηση 

του λάθους και τέλος η ανατροφοδότηση σε κάθε δραστηριότητα συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων στα παιδιά, δίνοντάς τους ευκαιρίες έκφρασης, 

ενίσχυσης αυτοεπίγνωσης και αποδοχής του διαφορετικού. Επιπλέον, μέσα από τον 
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γενικότερο σχεδιασμό της δράσης του εκπαιδευτικού δεν πρέπει να λείπει η 

επικοινωνία και η επιδίωξη της συνεργασίας με τους γονείς. Μόνο μέσα από τον 

συνδυασμό των παραπάνω στρατηγικών θα είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον συνεργασίας, αποδοχής καθώς και ένα περιβάλλον 

δημοκρατικό όπου η γνώση θα συν- οικοδομείται με τους μαθητές. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα, να συνειδητοποιήσουν πως η 

προσφορά και η αποδοχή βοήθειας, καθώς και το μοίρασμα ιδεών έχουν ως 

αποτέλεσμα την επίλυση προβλημάτων και την επίτευξη στόχων που δεν θα ήταν 

εφικτή σε ατομικό επίπεδο (Baudrit, 2007:76). 

 Συνοπτικά, οι σχέσεις αλληλοβοήθειας, αποδοχής και 

αλληλοκαθοδήγησης που αναπτύσσονται μέσα σε μια ανομοιογενή ομάδα, με την 

κατάλληλη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας και 

παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να βιώσουν εμπειρίες επιτυχίας. Με 

αυτόν τον τρόπο, δίνονται ευκαιρίες ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και της 

αυτοαντίληψής τους (Ματσαγγούρας, 2000:50). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα είναι 

πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστούν προγράμματα διαχείρισης συγκρούσεων και 

διαμεσολάβησης καθώς θα υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και μορφών συμπεριφοράς από τους μαθητές. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σε στρατηγικές παρέμβασης 

και αντιμετώπισης δεν είναι συστηματική ούτε συνεχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

στις περισσότερες περιπτώσεις να εκφράζονται ακατάλληλες αντιδράσεις προς τους 

μαθητές. Άλλωστε οι δάσκαλοι θεωρείται λανθασμένα πως η εργασία τους στηρίζεται 

στην πράξη στη σχολική τάξη και όχι στη θεωρία (Beijard, Verloop & Vermunt, 

2000), κάτι που έχει ως αποτέλεσμα αποσπασματικές εφαρμογές προγραμμάτων ή 

δραστηριοτήτων, αποκομμένων από το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο και με 

αμφίβολα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη. Πρέπει στο σημείο αυτό να 

τονιστεί το ότι η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας είναι μια ανοδική και 

δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει την ερμηνεία και επανεξέταση των αξιών και 

των εμπειριών κάποιου και μπορεί να επηρεάζονται από προσωπικούς, γνωστικούς 

και κοινωνικούς παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί, και κυρίως οι νέοι, επηρεάζονται από 

τα διδακτικά περιβάλλοντά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνουν 

διάφορες εικόνες για τον εαυτό τους. Η διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνει τον 
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πραγματικό εαυτό, τον μελλοντικό εαυτό, την κατασκευή της κοινωνίας  και την 

εικόνα που αντιπροσωπεύει το τι περιμένει ο κοινωνικός περίγυρος από τον 

εκπαιδευτικό. Υπάρχει επίσης στενή σύνδεση του προσωπικού με τον επαγγελματικό 

εαυτό (Flores & Day, 2006). Μέσα από το παραπάνω γίνεται εμφανής η ανάγκη της 

συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της διά βίου εκπαίδευσής τους ώστε 

να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους. 

Είναι πολύ σημαντικό επομένως οι εκπαιδευτικοί να είναι καταρτισμένοι ώστε 

να μην καταφεύγουν στην επιβολή ποινών καθώς και να εκπαιδεύσουν με τη σειρά 

τους, τους μαθητές τους. Κύριος στόχος μιας τέτοιας εκπαίδευσης είναι η διαχείριση 

της σύγκρουσης να είναι τέτοια, ώστε οι λύσεις που θα προκύψουν να είναι 

δημιουργικές. (Şahin, et. al., 2011:2325). Έρευνες έχουν δείξει πως οι τιμωρητικές 

πρακτικές δεν επιφέρουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (Turnuklu, Kacmaz, Sunbul 

& Ezrgul, 2009). Επίσης, οι περισσότεροι σύγχρονοι παιδαγωγοί θεωρούν πως η 

επιβολή ποινών ή κυρώσεων είναι όχι μόνο αναποτελεσματική αλλά και παιδαγωγικά 

ανορθόδοξη. Η επιβολή μιας ποινής μπορεί να επιφέρει ένα γρήγορο αποτέλεσμα, δεν 

θίγει όμως τα αίτια της σύγκρουσης με συνέπεια να εξομαλύνεται μια κατάσταση 

βραχυπρόθεσμα και επιφανειακά χωρίς όμως να λύνεται το ουσιαστικό πρόβλημα. 

Αναιρείται έτσι ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του ρόλου του εκπαιδευτικού, τα παιδιά 

γεμίζουν ενοχές και εξελίσσονται σε πολίτες «υποταγμένους, υπολογιστές ή 

επαναστάτες» (Ματσαγγούρας, 2005:306). Οι ίδιες οι τιμωρίες επίσης, μπορούν να 

αποτελέσουν πρότυπο επιθετικής συμπεριφοράς για τα παιδιά (Κοκκινάκη, 

2006:271). Επιπλέον, πολλές φορές, οι τιμωρίες προκαλούν αλλαγές στην δημόσια 

και ατομική ταυτότητα του παιδιού, είτε στιγματίζοντάς το, είτε προσδίδοντάς του 

μια ιδιότητα – ταμπέλα όπως «θύτης» ή «θύμα», κάτι που μπορεί να έχει επιπτώσεις 

στη μελλοντική συμπεριφορά του παιδιού (Iudici & Faccio, 2013). Από την άλλη 

μεριά, οι σχολικές δραστηριότητες επηρεάζουν σημαντικά την αυτοεκτίμηση των 

μαθητών.  Το σχολείο οφείλει να εξασφαλίσει ένα υγιές πλαίσιο ανάπτυξης, να 

μεταδώσει την αίσθηση του αυτοσεβασμού και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών.  Το  σχολικό περιβάλλον που παρέχει 

διαρκή υποστήριξη σέβεται τις ατομικές διαφορές, αντιμετωπίζει τα λάθη ως 

ευκαιρία για βελτίωση και καλλιεργεί την επικοινωνία, στοχεύει στη διαμόρφωση 

ατόμων που γνωρίζουν και εκτιμούν την ταυτότητά τους, που χαρακτηρίζονται 

δηλαδή από υψηλή αυτοεκτίμηση (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).  
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Προγράμματα και τρόποι παρέμβασης 

Η αναζήτηση αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ζητημάτων πειθαρχίας και 

της σχολικής βίας στα σχολεία δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Πολλά εκπαιδευτικά 

προγράμματα έχουν δημιουργηθεί για την πρόληψη ή αντιμετώπιση προβληματικών 

συμπεριφορών. Κάποια από αυτά είναι η Θεραπεία Πραγματικότητας, η Θετική 

Προσέγγιση της Πειθαρχίας, η Προετοιμασία Αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών, 

η Εναλλακτική Ανάλυση, η Κατηγορηματική Πειθαρχία, οι Αντλεριανές 

Προσεγγίσεις και η Ομαδική Μαθητική Μάθηση (Κυρίδης, 1999:152). Ωστόσο, 

κανένα πρόγραμμα δεν φαίνεται να αποτέλεσε πανάκεια και να συνέβαλε 

αποτελεσματικά χωρίς την προσαρμογή του στις συγκεκριμένες περιστάσεις και 

ανάγκες του εκάστοτε σχολικού πλαισίου. Ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου 

της σχολικής βίας, κρίνεται σημαντικό το εκπαιδευτικό σύστημα να έχει σαφή και 

συγκεκριμένη πολιτική. Οι Bucher και Manning (2005) προτείνουν τέσσερις 

στρατηγικές για τη δημιουργία «ασφαλών σχολείων». Αρχικά, προτείνουν την 

παροχή ασφάλειας  μέσω προσεγγίσεων που να είναι προσανατολισμένες στη 

διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα. Δεύτερη στρατηγική είναι η εδραίωση 

συνεχιζόμενων και όχι αποσπασματικών προγραμμάτων πρόληψης της βίας. Στην 

τρίτη στρατηγική δίνεται έμφαση στην εξάλειψη μορφών βίας, ακόμη και χαμηλής 

επικινδυνότητας. Τέλος, τέταρτη στρατηγική είναι η ανάπτυξη ενός σχολικού 

κλίματος που να διαπαιδαγωγεί όλα τα παιδιά.  

Οι πολιτικές που ακολουθούν τα σχολεία ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα και 

κυμαίνονται ανάμεσα σε χαλαρές στάσεις και αντιδράσεις και σε αυστηρά 

οριοθετημένες στρατηγικές και πολιτικές (Cremin, 2007). Στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται αρκετές μέθοδοι διαχείρισης της συμπεριφοράς. Οι Stacey και Robinson 

(1997 οπ. αναφ. σε Cremin, 2007) αναδεικνύουν τρεις κύριες μεθόδους. Η πρώτη 

μέθοδος είναι η κατευθυντική ή εξουσιαστική διαχείριση, η οποία εστιάζει σε 

πειθαρχικές μεθόδους που να ανταποκρίνονται σε ένα εξουσιαστικό πρότυπο 

εκπαιδευτικού. Η δεύτερη μέθοδος είναι η συμπεριφοριστική, η οποία προωθεί τη 

θετική αναπλαισίωση των συμπεριφορών σε συνδυασμό με την αποφυγή επιβολής 

τιμωριών. Τέλος, η τρίτη μέθοδος είναι η επικεντρωμένη στο μαθητή, η οποία δίνει 

έμφαση στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας και αλληλοκατανόησης που να 

λειτουργεί ως πλαίσιο ανάπτυξης των δεξιοτήτων αυτοελέγχου των μαθητών σε 

συνδυασμό με τη γνωστική ανάπτυξη. Οι περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν ως πιο 
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αποτελεσματικές τις πολιτικές πρώιμης παρέμβασης, παρά τις πολιτικής μηδενικής 

ανοχής (Skiba, et al., 2000).  

Πιο συγκεκριμένα, οι Skiba και συνεργάτες (2000) περιγράφουν τρία επίπεδα 

για να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης της σχολικής βίας. Το 

πρώτο επίπεδο αφορά τη δημιουργία ενός σχολικού κλίματος που να εμπνέει 

ασφάλεια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών. Στο δεύτερο επίπεδο 

τονίζεται η σημασία  της πρώιμης ταυτοποίησης και παρέμβασης σε ενδείξεις 

σχολικής βίας. Τέλος, το τρίτο επίπεδο αφορά την αποτελεσματική ανταπόκριση του 

σχολείου σε περιπτώσεις κρίσεων και διαταραχής της σχολικής ζωής. Οι ερευνητές 

τονίζουν τη σημασία που έχει για την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος η 

καλή οργάνωση, η συστηματική και περιεκτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 

μερών αλλά και η συνεχής ανατροφοδότηση και αξιολόγηση. Από την άλλη μεριά, οι 

Coleman και Deutsche σε έρευνά τους (2000) προτείνουν πως για την προώθηση 

αλλαγών στην κουλτούρα των εκπαιδευτικών συστημάτων, που να αφορούν την 

πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια 

συστημική προσέγγιση που να συμπεριλαμβάνει τέσσερα επίπεδα: το πειθαρχικό, το 

εκπαιδευτικό, το παιδαγωγικό και το πολιτισμικό. Το πειθαρχικό επίπεδο αφορά την 

εφαρμογή προγραμμάτων  σχολικής διαμεσολάβησης, το εκπαιδευτικό επίπεδο 

αφορά την εκπαίδευση μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών σε στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων  και εποικοδομητικών αντιπαραθέσεων, το παιδαγωγικό επίπεδο αφορά 

τη χρήση μεθόδων συνεργατικής μάθησης και τέλος, το πολιτισμικό επίπεδο 

αναφέρεται στην εμπλοκή ολόκληρης της κοινότητας στην εφαρμογή προγραμμάτων 

πρόληψης με στόχο την προαγωγή της συνεργασίας, την σύνδεση με την πραγματική 

ζωή και τη διαμόρφωση μιας κοινωνικής συνείδησης μη – βίας, συνεργασίας και 

θετικής κοινωνικής αλληλεξάρτησης. Όσον αφορά τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 

σχολικής βίας, χωρίζονται σε τρία επίπεδα: εθνικό, τοπικό – περιφερειακό και τοπικό 

– σχολικό (Αρτινοπούλου, 2001). 

Η δημιουργία ενός σχολικού κλίματος αλληλεγγύης και αποδοχής είναι μία 

από τις προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσει το σχολικό σύστημα. Ο Deutch (1993) 

προτείνει πως για να επιτευχθεί το παραπάνω, θα πρέπει τα σχολεία να υιοθετήσουν 

ορισμένες στρατηγικές και δράσεις. Αρχικά, θα πρέπει το σχολείο να προωθεί τη 

συνεργατική μάθηση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από πέντε στοιχεία – κλειδιά 
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(Johnson, Johnson & Holubec, 1986 στο Deutch, 1993): τη θετική αλληλεξάρτηση, 

την αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, την εξάσκηση σε διαπροσωπικές 

δεξιότητες και δεξιότητες εργασίας σε μικρές ομάδες και την επεξεργασία και 

ανάλυση της εργασίας τους μέσα στην ομάδα. Επίσης, το σχολείο θα πρέπει να 

προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 

συγκρούσεων. Αυτό περιλαμβάνει τη γνώση του είδους της σύγκρουσης στην οποία 

εμπλέκεται κάθε φορά ο μαθητής και την επίγνωση των αιτιών αλλά και των 

συνεπειών της βίας. Ακόμη, περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των συγκρούσεων και 

όχι η αποφυγή τους καθώς και η ενίσχυση του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των 

άλλων και των ενδιαφερόντων τους. Η αυτογνωσία αλλά και ο τρόπος αντίδρασης σε 

μία σύγκρουση είναι επίσης σημαντικά κομμάτια της εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, θα πρέπει να αποφεύγει τον εθνοκεντρισμό και 

να προάγει την κατανόηση και αποδοχή των πολιτισμικών διαφορών. Ένα σημαντικό 

στοιχείο είναι και η διάκριση των αναγκών και συμφερόντων από τι θέσεις των 

μερών της σύγκρουσης και στη συνέχεια η διερεύνηση και εύρεση των κοινών 

αναγκών και συμφερόντων, ενώ τα συγκρουόμενα συμφέροντα καθορίζονται ως 

κοινό πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί μέσω της συνεργασίας.  Σημαντικό ρόλο 

στην εκπαίδευση έχει και η εξάσκηση στην προσεκτική/ ενεργητική ακρόαση και 

ομιλία και εφιστάται η προσοχή των μαθητών στο να διακρίνουν τις πιθανές 

προκαταλήψεις, παρεξηγήσεις, λανθασμένες κρίσεις και στερεοτυπικές σκέψεις που 

αναδύονται μέσα από τις συγκρούσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για την επίλυση συγκρούσεων με άτομα πιο ισχυρά καθώς και η έμφαση 

στη διατήρηση των αρχών και της ηθικής σε οποιαδήποτε σύγκρουση. Εκτός από τη 

συνεργατική μάθηση και την εκπαίδευση σε τεχνικές και στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, σύμφωνα με τον Deutch (1993), θα 

ήταν καλό να χρησιμοποιούν την εποικοδομητική αντιπαράθεση στη διδασκαλία των 

διδακτικών αντικειμένων, ώστε να προάγουν την ακαδημαϊκή μάθηση και τις 

δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων. Τέλος, προτείνεται η εφαρμογή προγραμμάτων 

διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση συγκρούσεων που οι μαθητές δεν είναι σε 

θέση να λύσουν από μόνοι τους. 

Πρωτοπόρα στα προγράμματα παρέμβασης και αντιμετώπισης του σχολικού 

εκφοβισμού ήταν η Νορβηγία (Smith & Sharp, 2002). Η αυτοκτονία τριών Νορβηγών 
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μαθητών το 1982 αλλά και τα ευρήματα του Olweus πως ένας στους επτά μαθητές 

στη Νορβηγία εμπλέκεται σε περιστατικά εκφοβισμού ως θύτης ή ως θύμα, ώθησαν 

το Υπουργείο Παιδείας της Νορβηγίας να λάβει δραστικά μέτρα. Χρηματοδοτήθηκε 

μία Καμπάνια Εθνικής Εμβέλειας για την αντιμετώπιση του Εκφοβισμού που 

ξεκίνησε το 1983 και εφαρμόστηκε και στα 3500 σχολεία της Νορβηγίας. Έρευνες 

αξιολόγησης δύο χρόνια αργότερα, έδειξαν μείωση των περιστατικών εκφοβισμού 

μέχρι και κατά 50% (Rigby, 2007). 

Ένα πρόγραμμα επίσης, ήταν το πρόγραμμα Κατά του Εκφοβισμού που 

εφαρμόστηκε στο Sheffield τις χρονιές 1990 – 1991 (Sharp & Smith, 2002). Μία από 

τις μεγαλύτερες σε εύρος έρευνα διερεύνησης περιστατικών εκφοβισμού που 

διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε πως τα περιστατικά εκφοβισμού είναι πολύ 

εκτεταμένα. Για αυτόν τον λόγο χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα και εφαρμόστηκε 

σε είκοσι τρία σχολεία στο Sheffield στα τέλη του 1990. Το πρόγραμμα αφορούσε τη 

στήριξη των σχολείων ως προς την ανάπτυξη παρεμβάσεων κατά του εκφοβισμού, 

την επίβλεψη των δράσεων που υλοποιούνταν και τέλος την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του προγράμματος μέσω δεύτερης έρευνας που διεξήχθη το 

1992. Υπεύθυνοι ήταν οι Smith P., Boulton M., Thompson D., Cowie H. και Ahmad 

Y. στο πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης που εφαρμόστηκε. Οι δράσεις του 

προγράμματος περιελάμβαναν παρεμβάσεις στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, 

εργασία σε μικρές ομάδες καθώς και δραστηριότητες ενταγμένες στο πλαίσιο των 

διδασκαλιών με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού, λογοτεχνικών κειμένων αλλά 

και μέσω δραματοποιήσεων. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, από το 1986 μέχρι και το 2001 πραγματοποιήθηκαν 

δώδεκα προγράμματα παρέμβασης. Στην Ελλάδα, τα προγράμματα που υλοποιούνται 

είναι πιο έμμεσα όσον αφορά τη σχολική βία (Αρτινοπούλου, 2001). Η αξιολόγησή 

τους έδειξε πως είχαν σημαντικά αλλά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα στη μείωση 

των ποσοστών των μαθητών που είχαν υπάρξει θύματα και ελάχιστα ή και καθόλου 

αποτελέσματα στη μείωση των θυτών (Βεγιάννη, 2011:50). Επίσης, τα προγράμματα 

αυτά σπάνια αξιολογούνται με ελεγχόμενο σχεδιασμό δοκιμής (Sapouna et al, 2010). 

Ο Olweus έχει προτείνει το πιο γνωστό πρόληψης και καταπολέμησης του σχολικού 

εκφοβισμού (Olweus Bullying Prevention Programm), το οποίο και έχει εφαρμοστεί 

σε σχολεία της Νορβηγίας, της Σουηδίας και των Η.Π.Α.. Στην Ελλάδα, ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης που υλοποιήθηκε ήταν το Δάφνη ΙΙ (Βεγιάννη, 2011:51). 
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Πιο συγκεκριμένα, έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα προγράμματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης.  Λειτουργούν επίσης σχολεία 

«Δεύτερης Ευκαιρίας», το Εθνικό Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Νέων (Αρτινοπούλου, 

2001). Ακόμη, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνεργάζεται με 

εξωτερικούς φορείς, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη, την 

ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Οι 

φορείς αυτοί είναι ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), η Μονάδα 

Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Π. & 

Α. Κυριακού», το «Χαμόγελο του Παιδιού», το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και 

Παιδιού, η Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού «ΕΛΙΖΑ» και το Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). Όσον αφορά τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ο 

Οργανισμός διοργανώνει ημερίδες, ομιλίες και δραστηριότητες προσανατολισμένες 

στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού, εκπαιδεύει γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς 

σε δεξιότητες επικοινωνίας, αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα ψυχοκοινωνικής 

αγωγής και προαγωγής της ψυχικής υγείας, οργανώνει βιωματικά σεμινάρια και 

εργαστήρια και συνεργάζεται με τοπικούς φορείς. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει 

συστήσει Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών, το οποίο μέσω 

μια ομάδας έντεκα ψυχολόγων, πραγματοποιεί διαδραστικές βιωματικές δράσεις 

πρόληψης και ενημέρωσης σε σχολεία. Κάποιες από αυτές τις δράσεις είναι η 

αφήγηση κοινωνικών Ιστοριών, το κουκλοθέατρο, το Θέατρο Σκιών, μια διαδραστική 

πλατφόρμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης YouLearn, το «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το οποίο 

είναι το πρώτο κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας και η 

ιστοσελίδα YOUSMILE. Επίσης, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το 

Europe’s Anti Bullying Campaign, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Daphne III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το EAN Project. Πρόσθετες 

δράσεις τις οποίες υποστηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού» είναι η Εθνική 

Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, το Κέντρο Ημέρας Εξατομικευμένης 

Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, Θύματα κάθε μορφής 

βίας – «Το Σπίτι του Παιδιού», καθώς και κινητές μονάδες ψυχολογικής 

υποστήριξης. Επιπλέον δράσεις πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Μέριμνας 

Οικογένειας και Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.), το οποίο από το 2015 και σε συνεργασία με την 

Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων 
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«Π. & Α. Κυριακού» και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Enable», υλοποιούν το 

διαδικτυακό πρόγραμμα αντιμετώπισης εκφοβισμού «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό». Οι 

δράσεις του απευθύνονται σε μαθητές δέκα έως δεκαοχτώ χρονών αλλά και γονείς 

και εκπαιδευτικούς. Πρωτοβουλίες και δράσεις αναπτύσσει επίσης η ΕΛΙΖΑ – 

Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού. Στις δράσεις της συμπεριλαμβάνονται 

το Πανελλαδικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Νοσοκομειακών Ιατρών 

για Σωστή Διάγνωση και Αντιμετώπιση Σωματικά Κακοποιημένων Παιδιών, ένα 

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών ηλικίας 5 – 9 

ετών με ονομασία «Ασφαλές Άγγιγμα», ενημερωτικές καμπάνιες και ημερίδες, καθώς 

και προβολή της πανελλαδικής γραμμής καταγγελιών 11525 της Ένωσης «Μαζί για 

το Παιδί». Τέλος, το ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ. προβαίνει σε βιωματικές παρεμβάσεις και 

ενημερώσεις για σχολεία και γονείς και διαχείριση κρίσεων εντός σχολικών μονάδων 

που αφορούν ρατσιστικές, ομοφοβικές και ξενοφοβικές συμπεριφορές (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχουν διάφορες δράσεις, όπως 

το «Δίκτυο Κατά Της Βίας Στο Σχολείο». Το δίκτυο αυτό είναι ένα Δίκτυο 

συνεργασίας που δημιουργήθηκε το 2010, με πρωτοβουλία της Εταιρείας 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και στο οποίο 

συμμετέχουν δημόσιοι και μη κυβερνητικοί φορείς. Επίσης, οι περισσότερες 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διοργανώνουν συχνά προγράμματα Αγωγής Υγείας και 

ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους. Επιπλέον, υπάρχει το 

πρόγραμμα «Παρατηρητήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού», το οποίο υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μία ακόμη δράση είναι αυτή του Κέντρου Έρευνας και 

Δράσης για την Ειρήνη (Κ.Ε.Δ.Ε.).  Στα πλαίσια του προγράμματος του Κ.Ε.Δ.Ε.  

«Επικοινωνία δίχως βία για σχολεία δίχως βία», λειτουργεί το Δίκτυο για τη Σχολική 

Διαμεσολάβηση και καλεί εκπαιδευτικούς αλλά και όσους ενδιαφέρονται, να 

συμμετέχουν με όποιον τρόπο επιθυμούν και μπορούν, με στόχο την πρόληψη της 

βίας και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Οι δράσεις του Δικτύου  αφορούν 

εκδηλώσεις σχετικές με το θέμα της σχολικής βίας και την αντιμετώπισή της, όπως 

προβολή ταινιών, ντοκιμαντέρ, μαθητικών ταινιών. Επίσης, διοργανώνονται ημερίδες 

ενημέρωσης εκπαιδευτικών για το φαινόμενο αυτό και για τις πρακτικές επίλυσής του 

μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης, καθώς και σεμινάρια εκπαίδευσης των 
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εκπαιδευτικών στη σχολική διαμεσολάβηση, με διαδραστικές και βιωματικές 

ασκήσεις για την πρόληψη της βίας στα σχολεία. Ακόμη, επιδιώκεται συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς φορείς,  καλλιτεχνικές ομάδες, τοπικές οργανώσεις, πολιτιστικούς 

συλλόγους και γίνεται διανομή έντυπου υλικού, σχετικού με τη σχολική βία και τους 

φορείς που μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές. Επιπλέον, εκδίδεται ηλεκτρονική 

εφημερίδα και υπάρχει μία ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ερωτημάτων, καταγραφής 

περιστατικών και ανταλλαγής απόψεων από σχολεία. Εκτός αυτού, υλοποιούνται 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολεία που έχουν περιστατικά εκφοβισμού και έχει 

δημιουργηθεί ένας πρακτικός οδηγός αναγνώρισης της βίας στο σχολείο και της 

αντιμετώπισής της (Κ.Ε.Δ.Ε.). Μία ακόμη δράση για την αντιμετώπιση της σχολικής 

βίας και του εκφοβισμού είναι αυτή που υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ονομάζεται «Δίκτυο Σχολείων 

Σχολικής Διαμεσολάβησης». Τα συνεργαζόμενα σχολεία στα οποία υλοποιούνται 

προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης είναι: 5ο Δ.Σ (Βαλάνειο) Ιωαννίνων, 20ο 

Δ.Σ Ιωαννίνων, 11ο Δ.Σ Ιωαννίνων, 10ο Δ.Σ Ιωαννίνων, 8ο Παιδικό Σταθμό 

Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων και το 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Μέσα από το Δίκτυο 

αυτό εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών του 

νομού Ιωαννίνων υπό την επιστημονική εποπτεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 

τον επίκουρο καθηγητή Θεόδωρο Θάνο (Δίκτυο Σχολείων Σχολικής 

Διαμεσολάβησης). Επίσης, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποστέλλει κατά καιρούς στις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οδηγίες για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία, επισημαίνοντας τους παράγοντες που 

συνεισφέρουν προς μία τέτοια μεριά. Σε ένα τέτοιο έγγραφο προς τις Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, οι παράγοντες που τονίζονταν και έπρεπε 

να εφαρμοστούν από τα σχολεία ήταν: η διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος, η 

αξιοποίηση του θεσμού των μαθητικών συμβουλίων, η παρακολούθηση και 

προστασία των μελών της σχολικής κοινότητας, ενημέρωση των μαθητών για τον 

σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων όλου του μαθητικού πληθυσμού, 

καθιέρωση διαδικασιών ακρόασης με τη συνδρομή του Προϊσταμένου Επιστημονικής 

και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε περιπτώσεις περιστατικών βίας, επιβολή 

κυρώσεων ύστερα από προσεκτική ακρόαση των μερών αλλά και με τη συνδρομή του 

Σχολικού Συμβούλου, ενίσχυση του ρόλου των μαθητών στη διαδικασία επίλυσης 

συγκρούσεων, ανάπτυξη προαιρετικών ομάδων δραστηριοτήτων, τακτική 
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επικοινωνία και ευαισθητοποίηση γονέων και συνεργασία ολόκληρης της σχολικής 

κοινότητας.  

Σε γενικές γραμμές όμως, οι δομές και οι δράσεις αυτές στηρίζονται στην 

εθελοντική απασχόληση και πρωτοβουλία των ατόμων και δεν αποτελούν 

συστηματικές  και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεις για την πρόληψη 

και αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικής βίας. 

Η Ελλάδα δεν έχει χαράξει συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική που να 

εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, παρότι «η 

ασφάλεια στο σχολείο μπορεί να θεωρηθεί ως απόρροια αλλά και ως προϋπόθεση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης» (Αρτινοπούλου, 2001).  Τον Φεβρουάριο του 2016 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθμό πρωτοκόλλου 23/8-1-

2016 συσταθείσα ομάδα εργασίας με το διακριτικό τίτλο «Κεντρική Επιστημονική 

Επιτροπή» (Κ.Ε.Ε.) (7/13-01-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) με στόχο την επιστημονική εποπτεία 

για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Κ.Ε.Ε. 

υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) σχετικά με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της 

σχολικής βίας, του εκφοβισμού, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του χουλιγκανισμού, 

της ομοφοβίας, των δικαιωμάτων του Παιδιού και γενικότερα της οργάνωσης του 

Δημοκρατικού Σχολείου, έπειτα από αίτημά τους. Μέσα από αυτό, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

επιχειρεί να διαμορφώσει μια θεσμική δικτύωση φορέων για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού σε κεντρικό επίπεδο (ΥΠ.Π.Ε.Θ., Κ.Ε.Ε.) 

συναρμόδιων φορέων και οργάνων με στόχο τον συντονισμό των σχετικών δράσεων 

και πρωτοβουλιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Ζήτησε 

ακολούθως από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να ορίσουν εκ νέου 

Επιτροπές Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.Σ.Υ.Δ.Π.) για θέματα λειτουργίας 

πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού που θα 

αποτελούνται από έναν συντονιστή, δύο μέλη και έναν γραμματέα. Συντονιστές των 

επιτροπών αυτών ορίζονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ενώ ένα μέλος 

θα πρέπει να προέρχεται από τη Πρωτοβάθμια και ένα από τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Ως μέλη ορίζονται οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας, ή/και οι Υπεύθυνοι 
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Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) ή/και οι Υπεύθυνοι Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Επίσης, 

ζήτησε από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να επικαιροποιήσουν τα 

μέλη των Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (Π.Ο.Δ.Π.) και να ορίσουν 

νέα μέλη για το σύνολο των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους. Τα νέα μέλη 

Π.Ο.Δ.Π. ορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: μέλη Π.Ο.Δ.Π. δύνανται να είναι 

Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών 

μονάδων, Διευθυντές Π.Ε και Δ.Ε καθώς και εκπαιδευτικοί. Το κάθε μέλος Π.Ο.Δ.Π. 

θα έχει στην αρμοδιότητά του μια ομάδα σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης 

του. Τέλος, κάλεσε όλους τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συγκροτήσουν Ομάδες Δράσεων Πρόληψης 

(Ο.Δ.Π.). Ως επικεφαλής των Ο.Δ.Π. ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας με 

αναπληρωτή τον Υποδιευθυντή. Ως μέλος και αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος της 

ΟΔΠ ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

παρακολουθήσει σχετική επιμόρφωση και σε περίπτωση έλλειψής τους, εκείνοι που 

εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Στις περιπτώσεις των ολιγοθέσιων σχολικών 

μονάδων ή σε περιπτώσεις όπου δεν επαρκεί το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

μπορεί να οριστεί ένα τακτικό μέλος (ο διευθυντής της σχολικής μονάδας) με 

αναπληρωματικό μέλος τον διευθυντή όμορου σχολείου. Επισημαίνεται ότι θα 

οριστούν μέλη των Ο.Δ.Π. οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες 

την τρέχουσα σχολική χρονιά και όχι στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά 

(Εκπαιδευτική Κλίμακα). 

Επίσης, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. διοργάνωσε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών για τη σχολική βία, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχοι του προγράμματος όπως αναφέρονται σε 

Houndoumadi και συνεργάτες (2001, οπ. αναφ. σε Σαπουνά, 2009) ήταν να 

ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών 

που συμμετέχουν σε περιστατικά σχολικής βίας, να διερευνηθεί το φαινόμενο της 

βίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο μέσα από ομάδες εργασίας και να 

εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με μεθόδους αντιμετώπισης της σχολικής βίας ώστε να 
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είναι σε θέση να τους εφαρμόσουν στα σχολεία όπου εργάζονται. Αν και η 

αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ήταν 

θετική, δεδομένα για την συνολική επίδραση του προγράμματος και για το αν έγινε 

πρακτική εφαρμογή των νέων γνώσεων, δεν υπάρχουν (Houndoumadi, et al, 2001 οπ. 

αναφ. σε Σαπουνά, 2009). 

Ακόμη, τον Απρίλιο του 2010 μία ομάδα σαράντα εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιμορφώθηκε σε θέματα ειρηνικής επίλυσης 

συγκρούσεων και σχολικής διαμεσολάβησης από το Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Διαμεσολάβησης. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια είκοσι πέντε ωρών και περιελάμβανε 

εκπαίδευση: σε θέματα διαχείρισης συναισθημάτων της σύγκρουσης και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στη διαδικασίας της διαμεσολάβησης, τις προϋποθέσεις 

για τον σχεδιασμό προγραμμάτων διαμεσολάβησης και ειρηνικής επίλυσης 

διαφορών, την πρακτική εφαρμογή των νέων γνώσεων σε σχολικές τάξεις και σε 

παιχνίδια ρόλων για εξάσκηση σε στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων και τον ρόλο 

των σχολικών διαμεσολαβητών (Αρτινοπούλου, 2010). 

Η φύση όμως των δράσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι 

αποσπασματική και ασυνεχής, ενώ η συμμετοχή των εκπαιδευτικών προαιρετική. 

Επομένως, συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου κατά 

τόπους και χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη διάθεση και τις δεξιότητες του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού. Η αξιολόγησή τέλος, των δράσεων και των προγραμμάτων, 

δεν είναι συστηματική. Επαφίεται στη βούληση του κάθε εκπαιδευτικού, να βρει 

χρόνο πέρα από το εργασιακό του ωράριο καθώς και χρήμα ώστε να επιμορφωθεί 

πάνω σε τεχνικές αντιμετώπισης. 

Ένα είδος προγράμματος παρέμβασης είναι το «δικαστήριο» ανηλίκων (Sharp 

& Smith, 1994; Mahdavi & Smith, 2002). Αυτό το είδος παρέμβασης δεν είναι 

καθόλου διαδεδομένη και έχει εφαρμοστεί σε λίγα σχολεία, κυρίως στην Αγγλία 

(Brier & Ahmad, 1991 οπ. αναφ. σε Mahdavi & Smith, 2002). Στις περιπτώσεις στις 

οποίες έχει εφαρμοστεί φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση της 

σχολικής βίας. Οι μαθητές που αποτελούν τα μέλη του «δικαστηρίου», είτε 

εκλέγονται από τους συμμαθητές τους είτε επιλέγονται από τους καθηγητές του 

σχολείου. Στη συνέχεια, η εκπαίδευσή τους γίνεται μέσα από παιχνίδια ρόλων. 

Περιστατικά εκφοβισμού αναφέρονται στο «δικαστήριο» είτε από τους 
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εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, είτε μέσω μηνυμάτων σε κουτί που υπάρχει στο χώρο 

του σχολείου για τον σκοπό αυτό. Οι μαθητές – μέλη του «δικαστηρίου» οφείλουν να 

ακούσουν τα μέρη της σύγκρουσης («διάδικοι») καθώς και τους μάρτυρες και στη 

συνέχεια να λάβουν απόφαση σχετικά με την τιμωρία του μαθητή που παραβίασε 

τους κανόνες του σχολείου και άσκησε βία ή εκφοβισμό. Το μειονέκτημα του 

προγράμματος αυτού όπως αναφέρεται από τους ερευνητές είναι η πιθανότητα να 

γίνει κατάχρηση εξουσίας από τους μαθητές – μέλη του «δικαστηρίου». Ωστόσο, 

αυτό μπορεί να αποφευχθεί με την παρουσία κάποιου μέλους του εκπαιδευτικού 

προσωπικού στις εκάστοτε συνεδρίες. Μέσα από μελέτες περίπτωσης που έχουν γίνει 

σε σχολεία όπου εφαρμόστηκε το πρόγραμμα του «δικαστηρίου» ανηλίκων (Mahdavi 

& Smith, 2002) φαίνεται τα οφέλη να είναι η ενδυνάμωση των μαθητών μέσα από 

την δυνατότητα που τους δίνεται να δράσουν για να αλλάξουν κάποια κατάσταση που 

δεν τους αρέσει και συγκεκριμένα να δράσουν κατά περιπτώσεων εκφοβισμού, αλλά 

και η ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτοβοήθειας και αλληλεγγύης προς τους 

συμμαθητές τους. 

Μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση των όποιων θεμάτων απασχολούν τα 

παιδιά, είναι η συμβουλευτική ομηλίκων. Συμβουλευτική ομηλίκων είναι μια μορφή 

στήριξης, η οποία χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της επικοινωνίας. Απευθύνεται σε 

ανθρώπους όλων των ηλικιών και στηρίζεται στις αρχές της συνεργατικότητας. Η 

συμβουλευτική ομηλίκων εφαρμόζεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα ψυχικής 

υγείας, νοσοκομεία, κοινοτικά κέντρα, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι δράσεις 

που αναλαμβάνουν τα άτομα και περικλείονται στη συμβουλευτική ομηλίκων 

μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, όπως οι κύκλοι των φίλων, συστήματα φιλίας, 

διαμεσολαβητές, μέντορες, συνήγοροι ομηλίκων, βοηθοί σε μαθησιακά ή 

επαγγελματικά ζητήματα και ψυχολογικοί σύμβουλοι ομηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, 

κύκλοι των φίλων είναι συνήθως μια ομάδα που πλησιάζει το άτομο που έχει 

περιθωριοποιηθεί και προσπαθεί να βρει από κοινού τρόπους επανένταξης του 

ατόμου στη σχολική ζωή αξιοποιώντας τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, ενώ τα 

συστήματα φιλίας αναφέρονται σε ομάδες εκπαιδευμένων μαθητών που στόχο έχουν 

να εντοπίζουν και να κάνουν μέλος της ομάδας τους μοναχικούς μαθητές. Επίσης, 

διαμεσολαβητές είναι μαθητές συνήθως της μεγαλύτερης τάξης του σχολείου που 

στόχο έχουν τον εντοπισμό και την βοήθεια μαθητών που εμπλέκονται σε 
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συγκρούσεις, ώστε μέσα από μια σειρά βημάτων και τη χρήση των κατάλληλων 

τεχνικών, να μπορέσουν οι μαθητές να επιλύσουν από κοινού την εκάστοτε 

σύγκρουση. Ακόμη, μέντορες είναι οι μαθητές που παρέχουν συναισθηματική 

υποστήριξη σε μικρότερους μαθητές και λειτουργούν συχνά ως πρότυπο. Η μορφή 

αυτή συμβουλευτικής είναι διαδεδομένη σε αρκετά σχολεία της Ελλάδας με το όνομα 

«Εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια», όπου κάθε μαθητής της έκτης Δημοτικού 

αναλαμβάνει ένα πρωτάκι και είναι υπεύθυνος για αυτό. Το είδος της δράσης 

ονομάζεται «καθοδήγηση από μεγαλύτερο» (Cowie, et al., 2002) και αφορά την 

ανάπτυξη υποστηρικτικής σχέσης ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών. Ο 

μεγαλύτερος μαθητής λειτουργεί ως πρότυπο και αναλαμβάνει να ενισχύει την θετική 

συμπεριφορά του μικρότερου μαθητή που παίρνει υπό την προστασία του. Μια άλλη 

μορφή, οι συνήγοροι ομηλίκων, αφορά μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας που 

αναλαμβάνουν την συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών για την αντιμετώπιση 

της σχολικής βίας, ενώ οι βοηθοί σε μαθησιακά ή επαγγελματικά ζητήματα, που είναι 

και αυτοί συνήθως μεγαλύτεροι, αναλαμβάνουν χρέη εκπαιδευτή. Τέλος, οι 

ψυχολογικοί σύμβουλοι ομηλίκων, συνεισφέρουν ώστε οι συνομήλικοί τους να 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους αλλά και να μάθουν 

νέες δεξιότητες.  Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής, τα άτομα αποκτούν 

δεξιότητες διαμεσολάβησης στις διενέξεις και τείνουν να αναζητούν βοήθεια  χωρίς 

ενδοιασμούς (Bandura, Millard, Peluso & Ortman, 2000) (Ε.ΣΥ.ΟΜ.). 

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης συγκρούσεων, ο 

οποίος αναφέρθηκε και παραπάνω ως κομμάτι της Συμβουλευτικής Ομηλίκων, αλλά 

συναντάται και αυτόνομος στη βιβλιογραφία, είναι η διαμεσολάβηση συνομιλήκων 

(Şahin, et. al., 2011:2325). Στις Η.Π.Α. ως το 1995, περισσότερα από 5000 σχολεία 

εφάρμοζαν προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης συνομηλίκων. 

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών έδειξε πως αποδείχθηκαν ωφέλιμα ως προς 

τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών σε θέματα διαχείρισης θυμού και ελέγχου 

επιθετικών αντιδράσεων. Σε έρευνα των Cunningham και συνεργατών (1998) στον 

Καναδά, φάνηκε πως 90% των συγκρούσεων του σχολείου που απευθύνονταν σε 

διαμεσολάβηση επιλύονταν με επιτυχία, μειώθηκε η εμφάνιση στο προαύλιο του 

σχολείου επιθετικών συμπεριφορών από τα παιδιά περίπου 65% και οι καθηγητές 

δήλωσαν πως παρατηρήθηκε μείωση των συγκρούσεων και μέσα την τάξη. Είναι μία 
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από τις πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την επίλυση 

συγκρούσεων στο σχολείο (Cohen, 2005). Οι ερευνητές ωστόσο, τόνισαν την 

αναγκαιότητα συστηματικής αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών (Powell, Muir-

McClain, Halasyamani, 1995). Σε έρευνα της Μπελογιάννη (2009) για την 

αποτύπωση φαινομένων σχολικής βίας και την ανάδειξη τρόπων διαχείρισής τους, το 

53,6% των μαθητών του Γυμνασίου που έγινε η έρευνα, δήλωσαν πως αυτό που 

πρέπει να γίνει για να αισθάνονται ασφαλείς στο χώρο του σχολείου, είναι «οι 

μαθητές να μάθουν να επιλύουν με ειρηνικά μέσα τις διαφορές τους». Οι Maccoby 

και Studder (2011), προτείνουν πέντε βήματα για την αντιμετώπιση μιας σύγκρουσης 

μέσω της διαμεσολάβησης. Το πρώτο βήμα είναι η πρόβλεψη και αναφέρεται στη 

συγκέντρωση πληροφοριών οι οποίες θα υποδείκνυαν τάση προς συγκρούσεις. Το 

δεύτερο βήμα είναι η πρόληψη και αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών με βάση τις 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν πριν ακόμη εκδηλωθεί η όποια σύγκρουση. Τρίτο 

βήμα είναι η αναγνώριση του τύπου της σύγκρουσης ενώ τέταρτο βήμα, η διαχείριση, 

στο οποίο σημαντική παράμετρος είναι η έμφαση που δίνεται στη συναισθηματική 

φύση της σύγκρουσης. Πέμπτο και τελευταίο βήμα είναι η επίλυση, όπου τονίζεται η 

σημασία του διαλόγου για την εποικοδομητική επίλυση της σύγκρουσης. 

Μια άλλη πρόταση κάνουν η Hojbotă και οι συνεργάτες της (Hojbotă, et. al., 

2014). Σε έρευνά τους, εισηγούνται την ένταξη στην εκπαιδευτική κοινότητα ενός 

συμβούλου διαμεσολάβησης. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως οι σχολικοί 

σύμβουλοι της Ρουμανίας θεωρούν  πως ο σύμβουλος αυτός, εφόσον θα είναι 

ειδικευμένος στο να αντιμετωπίζει περιστατικά βίας και συγκρούσεις, θα είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες που προκύπτουν. 

Ακόμη, μέσα από έρευνα που διενήργησαν οι Paluck, Shepherd και Aronow 

(2016), τονίζεται η δύναμη της επιρροής που ασκούν οι συνομήλικοι. Στην έρευνά 

τους, χρησιμοποίησαν μαθητές δικτυωμένους και κοινωνικά δημοφιλείς, ως δημόσια 

«κοινωνικά σημεία αναφοράς» (“social referent students”). Οι μαθητές αυτοί 

δήλωναν δημόσια την στάση τους κατά των συγκρούσεων. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν πως σε ένα χρόνο, είχαν μειωθεί οι πειθαρχικές αναφορές κατά 30% 

στα σχολεία που εφαρμόστηκε αυτή η παρέμβαση. Καταλήγουν επομένως οι 

ερευνητές στο συμπέρασμα πως για τη μείωση των συγκρούσεων στα σχολεία θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν οι μαθητές που έχουν κοινωνική επιρροή και να δοθεί 



 

56 

 

έμφαση στο ρόλο τους σε όποια προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης 

συγκρούσεων και αν εφαρμόζονται. 

Σημαντική επίσης είναι η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς των 

παιδιών. Έρευνες έχουν δείξει πως η επίδοση των παιδιών καθώς και η συμπεριφορά 

τους βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το είδος της σχέσης οικογένειας και σχολείου 

(Σαΐτης, 2007:278). Επομένως, παράγοντας επιτυχίας όποιου είδους παρέμβασης ή 

προγράμματος επιλέξει το σχολείο να εφαρμόσει, είναι η συνεργασία με το 

οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών. Ακόμη, μέσα από την έρευνα των Glover και 

συνεργατών (2000) φαίνεται πως για να είναι μια παρέμβαση επιτυχημένη θα πρέπει 

να συνδυάζει τρεις άξονες: την αλλαγή στάσεων των μαθητών αλλά και ολόκληρης 

της σχολικής κοινότητας, την ενίσχυση της επιθυμίας των μαθητών να αναφέρουν 

πιθανά περιστατικά βίας και την ενίσχυση του σεβασμού της προσωπικότητας των 

άλλων. 

Σε γενικές γραμμές, οι έρευνες αναδεικνύουν την θετική επίδραση που 

ασκούν τα προγράμματα παρέμβασης όχι μόνο στους μαθητές αλλά συνολικά στο 

σχολικό κλίμα. Ο Νικολάου (2013) προτείνει ως τρόπο για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της σχολικής βίας την «Εκπαίδευση για την Πολιτότητα και την 

Ειρήνη» (Citizenship & Peace Education) διότι συνδέεται με την εθνοτική 

πολυμορφία και δίνει έμφαση στην κοινωνική αποδοχή, αλλά αναφέρει και τα 

προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικό και καινοτόμο τρόπο 

αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Η Arora (1991 οπ. αναφ. σε 

Glover et al. 2000), τονίζει μέσα από τα ευρήματα της έρευνάς της, πως τα 

προγράμματα ολιστικής προσέγγισης που περιλαμβάνουν ανοιχτές συζητήσεις για τα 

αναδυόμενα ζητήματα βίας έχουν σημαντικά οφέλη για ολόκληρη τη σχολική 

κοινότητα. Επίσης, η επιρροή που ασκεί η ομάδα συνομηλίκων θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί προς όφελος των μαθητών. Η Salmivalli (1999) τονίζει πως το 

γεγονός ότι όλοι οι μαθητές αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους στα περιστατικά 

βίας που εκδηλώνονται στα σχολεία, φανερώνει τη δύναμη της ομάδας των 

συνομηλίκων, η οποία με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να προσανατολιστεί 

στην αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού από τα ίδια τα παιδιά. 
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Οι θεωρητικές βάσεις των προγραμμάτων επίλυσης συγκρούσεων και 

διαμεσολάβησης συνομηλίκων εντοπίζονται στις αρχές της επανορθωτικής 

δικαιοσύνης. 

Επανορθωτική δικαιοσύνη 

Τα προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και διαχείρισης της βίας που 

αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν τις βάσεις τους στις αρχές της επανορθωτικής 

δικαιοσύνης. Ο όρος επανορθωτική ή αλλιώς αποκαταστατική δικαιοσύνη, 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία το 1977 από τον Albert Eglash 

(Αρτινοπούλου, 2010:9) ωστόσο σύμφωνα με κάποιους ερευνητές (Αρτινοπούλου, 

2011:40), το παράδειγμα αυτό δικαιοσύνης έχει τις ρίζες του στο επανορθωτικό 

δίκαιο του Αριστοτέλη. Η επανορθωτική δικαιοσύνη είναι μια εναλλακτική 

προσέγγιση στην απονομή δικαιοσύνης που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις 

ανάγκες των θυμάτων (Choi et al., 2012).  

Κοινά αποδεκτός ορισμός δεν υπάρχει. Κυρίαρχος θεωρείται ο ορισμός του 

Tony Marshall: «Επανορθωτική δικαιοσύνη είναι μια διαδικασία όπου όλα τα 

εμπλεκόμενα σε ένα αδίκημα μέρη προσπαθούν να βρουν συλλογικά τρόπους να 

αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του αδικήματος». Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, 

στόχοι της επανορθωτικής δικαιοσύνης είναι να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των 

θυμάτων, να ενσωματωθούν οι δράστες στην κοινωνία, να δοθεί η δυνατότητα στους 

δράστες να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να δημιουργηθεί μια κοινότητα που να 

υποστηρίζει την ενσωμάτωση δραστών και θυμάτων και να είναι ενεργή στην 

πρόληψη των αδικημάτων και τέλος να παρέχει τα μέσα ώστε να αποφεύγεται η λύση 

της απονομής ποινικής δικαιοσύνης η οποία συνεπάγεται αυξημένο κόστος και 

καθυστερήσεις (Gavrielides, 2007:44). 

Είναι μια διαδικασία που επιχειρεί να αποκαταστήσει τις διαρρηγμένες 

σχέσεις μεταξύ θυμάτων, δραστών και κοινότητας και να ενθαρρύνει τη συμφιλίωση 

μεταξύ αυτών των μερών (Αρτινοπούλου, 2010:10) Χαρακτηριστικό της είναι ότι οι 

παραβάτες οφείλουν να κάνουν με κάποιο τρόπο τον κόσμο καλύτερο από ότι τον 

άφησαν με τις πράξεις τους (Αρτινοπούλου, 2010) μέσα από τη δυνατότητα που τους 

δίνεται να επανορθώσουν το όποιο κακό έκαναν στο θύμα (Eglash, 1958). Στόχος της 

είναι ο μετασχηματισμός του κυρίαρχου συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης 
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αφού, αντιμετωπίζοντας το έγκλημα ως βλάβη και παραβίαση των διαπροσωπικών 

σχέσεων, η αποκατάστασή τους είναι το τελικό ζητούμενο. Ο Αλεξιάδης διακρίνει 

την επανορθωτική δικαιοσύνη σε ουσιαστική και δικονομική. Σε γενικές γραμμές 

αποτελεί μια έννοια- ομπρέλα που περιλαμβάνει ποικιλία πρακτικών 

(διαμεσολαβήσεις, συνεδρίες) (Αρτινοπούλου, 2010:11). 

Σημαντικό χαρακτηριστικό της επανορθωτικής δικαιοσύνης είναι ότι διέπεται 

από κάποιες βασικές αρχές. Οι αρχές αυτές, είναι φανερές μέσα στα προγράμματα 

επανορθωτικής δικαιοσύνης και είναι οι ακόλουθες: η δικαιοσύνη οφείλει να 

επικεντρωθεί στην αποκατάσταση του όποιου κακού έχει προκληθεί από το εκάστοτε 

έγκλημα, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα μέρη που επηρεάζονται από το 

εκάστοτε έγκλημα να συμμετέχουν ενεργά και οικειοθελώς στη λύση του και τέλος, 

υποχρέωση των κυβερνήσεων είναι να διατηρούν την τάξη και των κοινοτήτων να 

εξασφαλίζουν την ειρήνη καθώς μέσα από την επανορθωτική δικαιοσύνη 

αναγνωρίζεται και ενθαρρύνεται ο ρόλος της κοινότητας (Centre of Justice and 

Reconciliation; Gavrielides, 2007:47; Αρτινοπούλου, 2011:17). Προωθείται 

επομένως, η επανένταξη των δραστών και η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ 

δράστη, θύματος και τοπικών κοινωνιών. 

Προγράμματα επανορθωτικής δικαιοσύνης 

Τα προγράμματα επανορθωτικής δικαιοσύνης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα με 

αρκετές θεματικές, όπως η παιδική προστασία, η σχολική βία, οι εργασιακές σχέσεις, 

οι διεθνείς διαφορές. Ένα από τα αποτελέσματα της εφαρμογής τέτοιων 

προγραμμάτων ήταν το να διαμορφωθούν νέα επαγγέλματα όπως αυτό του 

διαμεσολαβητή. 

Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων βασίζεται σε αρκετές έρευνες, οι οποίες 

έχουν δείξει πως η επανορθωτική δικαιοσύνη είναι αποτελεσματική ως προς το να 

αποκαταστήσει τις βλάβες που υπέστησαν τα θύματα. Προσφέρονται περισσότερες 

ευκαιρίες έκφρασης και ανάδειξης της πλευράς των θυμάτων, καθώς και δίνονται 

ευκαιρίες να απαντηθούν τα όποια ερωτήματα έχουν τα θύματα. Ακόμη, αυξάνονται 

οι πιθανότητες αποζημίωσης. Αυξάνεται επίσης η αίσθηση ότι έχει απονεμηθεί 

δικαιοσύνη. Επιπλέον, η  ικανοποίηση των θυμάτων φαίνεται να είναι μεγαλύτερη 

όπως και η πιθανότητα ψυχικής τους ενδυνάμωσης. Εκτός από τα παραπάνω, ο 
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δράστης και το θύμα συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά στη διαδικασία επίλυσης και 

τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα. Αποκαθίσταται έτσι ο έλεγχος 

και η κοινωνική ισορροπία καθώς εμπλέκεται ολόκληρη η κοινότητα στη διαδικασία 

επίλυσης της σύγκρουσης. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι δίνεται προτεραιότητα 

στην ευημερία και την ασφάλεια των ανηλίκων και μέσω του βιωματικού χαρακτήρα 

της διαδικασίας, εκπληρώνεται ο αξιακός χαρακτήρας της εκπαίδευσης. Τέλος, η 

διαδικασία είναι άμεση, δίκαιη και με μικρό κόστος ενώ συνεκτιμούνται και οι 

ιδιαιτερότητες της κάθε περίστασης (Αρτινοπούλου, 2011:20; Choi et al., 2012). 

Αξιολογήσεις προγραμμάτων επανορθωτικής δικαιοσύνης ανέδειξαν στενή σχέση 

αυτής της μορφής δικαιοσύνης με τη μείωση της υποτροπής, την υψηλότερη αίσθηση 

δικαίου για τα θύματα καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση των δραστών 

σχετικά με την επιβολή ποινής (Αρτινοπούλου, 2010:13). Οι διεθνείς τάσεις δείχνουν 

μια ολοένα και επεκτεινόμενη εφαρμογή επανορθωτικών προγραμμάτων.  

Στο μανιφέστο της UNESCO το 2000 παρουσιάστηκε το Educators For Peace 

Program, το οποίο έχει ως βάση τη θεωρία της επανορθωτικής δικαιοσύνης και 

στηρίζεται σε έξι αρχές: σεβασμό στη ζωή, απόρριψη βίας, γενναιοδωρία, ενεργή 

ακρόαση με στόχο την κατανόηση, διατήρηση του πλανήτη, αλληλεγγύη. Υπό το 

πρίσμα του παραπάνω προγράμματος, από το 2000 και έπειτα, ως εναλλακτικλη λύση 

στην επίλυση των συγκρούσεων στο σχολικό πλαίσιο, άρχισαν να κάνουν την 

εμφάνισή τους εκπαιδευτικά προγράμματα και πρότζεκτ βασισμένα στις αρχές της 

επανορθωτικής δικαιοσύνης. Οι Adam και Scotuzzi (Adam & Scotuzzi, 2013), 

διεξήγαγαν έρευνα για εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στις αρχές της 

επανορθωτικής δικαιοσύνης, όπως η ενδυνάμωση των σχέσεων, η οικοδόμηση της 

αίσθησης της κοινότητας και η ενισχυση του συναισθηματικού δεσμού με το σχολείο. 

Μέσα από την ανάλυση των προγραμμάτων Justice and Education Project και Justice 

for the 21
st
 Century Project, που υλοποιήθηκαν στη Βραζιλία, οι ερευνητές 

καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα. Αρχικά, η δομή των προγραμμάτων αυτών 

στηρίζεται σε πολύ μεγάλο κομμάτι της στο δικαστικό σύστημα, παρά την εμπλοκή 

εκπαιδευτικών στην εφαρμογή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο να χαθεί ο 

παιδαγωγικός χαρακτήρας στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των συγκρούσεων 

στο σχολείο. Ακόμη, η έμφαση που δίνεται στο γεγονός από τα προγράμματα αυτά, 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια να ερευνηθούν οι λόγοι που οδήγησαν τον «θύτη» να 
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γίνει «θύτης» και παραβλέπει ζητήματα εξουσίας, κοινωνικής τάξης και φύλου. 

Επίσης, τα προγράμματα αυτά είναι χρονοβόρα και απαιτούν εθελοντική δουλειά 

εκτός ωραρίου εργασίας από τα άτομα που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να 

συμμετέχουν.  

Τα προγράμματα αυτά αν και προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, δεν αποτελούν 

πανάκεια. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 

Εθνών, είναι πολύ πιθανό, προγράμματα επανορθωτικής δικαιοσύνης να 

προσομοιάζουν δικαστικές διαδικασίες και έτσι να μην πετυχαίνουν τον αρχικό τους 

στόχο. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να παραγκωνιστεί η νομική βάση κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας καθώς και ο κίνδυνος, παράγοντες που αποτελούν αιτίες 

διάπραξης αδικημάτων, όπως ο ρατσισμός ή οι προσωπικές αξίες κάποιου ατόμου, να 

μην αποκαλυφθούν (Gavrielides, 2007:49). 

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι παρά τα τόσα θετικά ερευνητικά ευρήματα 

για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επανορθωτικής δικαιοσύνης,  οι 

τρόποι αυτοί διαχείρισης, υιοθετούνται σε περιορισμένο εύρος από τα σχολεία.  

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης 

Διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία όπου ένας μεσάζων, ο διαμεσολαβητής, 

βοηθά τα μέρη μιας σύγκρουσης να συζητήσουν ώστε να λύσουν από κοινού το θέμα 

που τους απασχολεί. Έχει παρατηρηθεί ότι μέσω της διαδικασίας αυτής, οι 

οργανισμοί και οι κοινότητες ισχυροποιούνται, ενισχύονται οι δημοκρατικές και οι 

συνεργατικές διαδικασίες και δίνονται λύσεις πρακτικές και εφαρμόσιμες. 

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης επίσημα συναντάται από το 1976 και μετά στις 

Η.Π.Α., με εισηγητή του τον καθηγητή Φράνκ Σάντερ (Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ) 

ως λύση για την αποσυμφόρηση του αμερικανικού δικαστικού συστήματος. Από εκεί 

εξαπλώθηκε σε Αυστραλία, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο με την ίδρυση του ADR 

Group (Alternative Dispute Resolution) και του CEDR (Centre for Effective Dispute 

Resolution). Στην Ελλάδα μόνο με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (R (86) 

16.12.1986) και της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2008/52/ΕΚ) εισήχθη 

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

θεσμός της Διαμεσολάβησης (Σκορδάκη, 2012). 
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Ο διαμεσολαβητής οφείλει να είναι αμερόληπτος και αποστασιοποιημένος, να 

καθοδηγεί τη διαδικασία, να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και να προάγει 

τον διάλογο ανάμεσα στα μέρη. Το πιο σημαντικό ενδεχομένως χαρακτηριστικό που 

θα πρέπει να έχει ένας διαμεσολαβητής είναι η εχεμύθεια, καθώς αν δεν μπορέσει να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων μερών, η διαδικασία θα καταλήξει σε 

αποτυχία. Κύριος στόχος του διαμεσολαβητή είναι να δημιουργήσει μια βάση για να 

αναπτυχθεί διάλογος ανάμεσα στα μέρη. Σύμφωνα με τους Stulberg και Love 

(2014:41) τα προσωπικά χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διαμεσολαβητή είναι 

τα εξής: ουδετερότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα, εξυπνάδα, ευελιξία, 

ευφράδεια, πειθώ, επιφυλακτικότητα, επινοητικότητα, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, 

ψυχραιμία, υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία. Ένας καλός διαμεσολαβητής διαθέτει 

ακόμη ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, φαντασία και αίσθηση του χιούμορ. Τέλος, το να 

είναι ενεργός ακροατής, είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που θα 

πρέπει να τον διακρίνει καθώς το να ακούσει το τι πραγματικά λένε τα μέρη και το τι 

πραγματικά κρύβεται πίσω από τις θέσεις που προβάλλουν, είναι το εργαλείο που θα 

χρησιμοποιήσει ώστε να βγουν στη συνέχεια τα αληθινά συμφέροντα των μερών 

στην επιφάνεια και να βρεθεί από τα ίδια τα μέρη μια λύση που να καλύπτει και όλες 

τις πλευρές. 

Η διαδικασία αυτή, ακολουθεί μια φυσική αλληλουχία, έχει διακριτές φάσεις 

και είναι ξεχωριστή για κάθε περίσταση. Η διαδικασία ξεκινά με την εναρκτήρια 

ομιλία του διαμεσολαβητή όπου καλωσορίζει τα μέρη και κάνει τις απαραίτητες 

συστάσεις. Στη συνέχεια, τονίζει την ουδετερότητα του ρόλου του και ορίζει τους 

κανόνες της διαδικασίας. Ο διαμεσολαβητής είναι ο ενορχηστρωτής που δίνει το 

ρυθμό της διαδικασίας από την αρχή. 

Στη συνέχεια, ζητάει από τα δύο μέρη να εκφραστούν με τη σειρά για το 

ζήτημα χωρίς διακοπές ή σχόλια. Στη φάση αυτή ο διαμεσολαβητής επιδιώκει να 

ακουστεί η κάθε πλευρά εφιστώντας την προσοχή των εμπλεκόμενων μερών.  

Έπειτα, γίνεται ανοιχτός διάλογος ώστε να ελεγχθούν τυχόν παρεξηγήσεις και 

να αποκτηθούν επιπλέον πληροφορίες. Αρχίζει να διερευνάται με περισσότερη 

λεπτομέρεια το ζήτημα που απασχολεί τα δύο μέρη, με συγκεκριμένα παραδείγματα. 
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Στόχος εδώ είναι ο διαμεσολαβητής να μετατρέψει το τυχόν ανταγωνιστικό κλίμα, σε 

κλίμα συνεργασίας.  

Μετά από τον διάλογο, ο διαμεσολαβητής προτείνει έναν τρόπο οργάνωσης 

των θεμάτων προς επίλυση, τα καταγράφει και ζητά την επιβεβαίωση των μερών. Στο 

σημείο αυτό, αν ο διαμεσολαβητής κρίνει πως είναι απαραίτητο, περνά σε κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις με το κάθε μέρος ώστε να διερευνήσει περισσότερο το θέμα και να 

δώσει την ευκαιρία στα μέρη να εκφράσουν κάτι που πιθανώς να μην θέλουν να 

εκφράσουν παρουσία της άλλης πλευράς. Είναι μια ευκαιρία να αποκαλυφθούν οι 

πραγματικές ανάγκες των μερών, τι συμφέροντα και τι επιθυμίες κρύβονται πίσω από 

τις θέσεις που προβάλλουν στην αρχική τους διεκδίκηση ή διένεξη. Όπως αναφέρουν 

οι ψυχολόγοι, είναι μια ευκαιρία για τον διαμεσολαβητή να ανακαλύψει τι κρύβεται 

κάτω από την κορυφή του παγόβουνου.  

Συνεχίζοντας, ζητά ο διαμεσολαβητής από τα μέρη να προτείνουν τα ίδια 

πιθανές λύσεις με τις οποίες θα ήταν ευχαριστημένα. Ο διαμεσολαβητής σε καμία 

περίπτωση δεν προτείνει από μόνος του κάποια λύση. 

Αφού λοιπόν γίνει μια ανασκόπηση των αποφάσεων και των λύσεων που 

έχουν προταθεί από τα μέρη, γίνεται έλεγχος πραγματικότητας. Αυτό σημαίνει πως 

μέσω ερωτήσεων ο διαμεσολαβητής ελέγχει κατά πόσο εφαρμόσιμες και ρεαλιστικές 

είναι οι λύσεις που έχουν προταθεί καθώς και το ποσοστό στο οποίο είναι 

διατεθειμένα τα μέρη να τις υλοποιήσουν. 

Τελευταία φάση είναι αυτή του γραπτού συμβολαίου όπου καταγράφονται οι 

αποφάσεις που πάρθηκαν με τη συναίνεση και των δύο εμπλεκόμενων μερών και 

υπογράφονται από όλους. Το συμβόλαιο αυτό αποτελεί τίτλο εκτελεστό, πράγμα που 

σημαίνει πως σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, 

το συμβόλαιο κατατίθεται στο Πρωτοδικείο και η μη τήρησή του επιφέρει νομικές 

κυρώσεις (Beer & Packard, 2012; Αρτινοπούλου, 2010). 

Η επιτυχία που σημειώνει ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην επίλυση 

συγκρούσεων έγκειται στο γεγονός ότι κυρίαρχη προτεραιότητα είναι το τι έχουν 

ανάγκη τα μέρη. Δίνεται επίσης ευκαιρία να εκφραστούν τα συναισθήματα αλλά και 

η ενδεχόμενη μετάνοια των μερών για το εκάστοτε συμβάν. Ακόμη, τα μέρη μπορούν 
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να αναφερθούν σε όποιο θέμα πιστεύουν πως συνδέεται με την επίσημη διαφωνία. 

Έτσι, οι διαμεσολαβητές αναδιατυπώνουν και ερευνούν τις επιθυμίες των μερών, 

μειώνεται η πιθανότητα τριβών και αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. Μια επιτυχημένη 

διαμεσολάβηση είναι αυτή στην οποία τα μέρη εφαρμόζουν οικειοθελώς και άμεσα 

τις αποφάσεις που έχουν συμφωνηθεί. Αυτό σημαίνει πως οι ανάγκες τους 

διερευνήθηκαν με επιτυχία μέσα από τη διαδικασία και οι αποφάσεις πάρθηκαν με 

πλήρη επίγνωση και συναίνεση. 

Σε γενικές γραμμές, η διαμεσολάβηση προσφέρει ένα μοντέλο δράσης όπου 

τα άτομα εξασκούνται στο να λαμβάνουν υπόψη τους την οπτική γωνία των άλλων 

και το δικαίωμα σε διαφορετική θέαση καταστάσεων από τη δική τους. Μαθαίνουν 

επίσης να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους αλλά και τα συναισθήματα των 

άλλων. Κύριο στοιχείο αποτελεί η συνεργατική επίλυση του προβλήματος που πλέον 

γίνεται κοινό για τα μέρη της σύγκρουσης, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα θετικά 

συναισθήματα επιτυχίας και ικανοποίησης από την από κοινού σχεδιασμένη επίλυση 

της σύγκρουσης (Lane & Richardson, 2003). 

Σχολική διαμεσολάβηση 

Η διαδικασία που παρουσιάστηκε παραπάνω, έχει αναδειχθεί μέσα από 

έρευνες πως μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία αν προσαρμοστεί κατάλληλα και στο 

σχολικό περιβάλλον. Τα προγράμματα αυτά σύμφωνα με τους Johnson και Johnson 

(1996:460), αντλούν τις θεωρητικές τους βάσεις από το πεδίο της επίλυσης 

συγκρούσεων, τον κλάδο της δικηγορίας και τους ακτιβιστές κατά των πυρηνικών 

πολέμων. Σε έρευνά τους, οι Hart και Gunty (Turnuklu, 2009) αναφέρουν πως όλο 

και περισσότεροι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν στις τάξεις τους προγράμματα επίλυσης 

συγκρούσεων και διαμεσολάβησης συνομηλίκων, καθώς οι τιμωρητικές πρακτικές 

έχει αποδειχθεί πως όχι μόνο παρέχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά 

απαιτούν χρόνο και ενέργεια από τους εκπαιδευτικούς (Johnson & Jonson, 1996:459) 

που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διδακτικά και δημιουργικά αν οι μαθητές είχαν τις 

δεξιότητες ώστε να βρουν εποικοδομητικές λύσεις στις συγκρούσεις τους. Τα 

προγράμματα αυτά, φαίνεται να μειώνουν το άγχος των εκπαιδευτικών και να 

αυξάνουν τη διαθέσιμη ώρα για διδασκαλία (Johnson & Johnson, 1996) καθώς και να 

έχουν πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους τους μαθητές/ μαθήτριες, δίνοντάς τους τα 

εφόδια να επιλύσουν ειρηνικά τις συγκρούσεις τους (Casella, 2000). Αυτό έχει ως 



 

64 

 

αποτέλεσμα, η πλειονότητα των συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν οι σχολικοί 

διαμεσολαβητές να επιλύονται και σχεδόν όλες οι συμφωνίες να τηρούνται. Άλλωστε, 

μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι σχολικοί 

διαμεσολαβητές, είναι η τελική συμφωνία να είναι τέτοια ώστε να θέλουν 

πραγματικά τα άτομα που συμμετείχαν στη σύγκρουση να την τηρήσουν. Οι 

συμφωνίες είναι συνήθως σταθερές, απλές και πραγματοποιήσιμες. Ένα ακόμη 

δεδομένο που υποστηρίζει τις δυνατότητες επιτυχίας προγραμμάτων 

διαμεσολάβησης, είναι το ότι μαθητές και ειδικά μαθητές που έχουν υπάρξει θύματα, 

προτιμούν να αναζητήσουν βοήθεια από συμμαθητές τους παρά από δασκάλους τους 

(Rigby & Bagshaw, 2003; Theberge & Karan, 2004). 

Διαμεσολάβηση Συνομηλίκων ή αλλιώς Σχολική Διαμεσολάβηση, είναι η 

μέθοδος επίλυσης συγκρούσεων όπου ένα τρίτο μέρος βοηθά ώστε να επιλυθεί η 

σύγκρουση μέσω της ενίσχυσης της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών (Bell, 

Coleman, Anderson, Whelan & Wilder, 2000; Bickmore, 2001). Στο σχολικό πλαίσιο, 

το τρίτο μέρος είναι συνομήλικο και επιλέγεται από τα παιδιά τα οποία αφορά η 

σύγκρουση. Όπως αναφέρουν οι Johnson et al. (Turnuklu et al, 2009:631), η σχολική 

διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία με συγκεκριμένη δομή, όπου ένας ουδέτερος και 

αμερόληπτος μαθητής ή μαθήτρια βοηθά δύο ή περισσότερους μαθητές/ μαθήτριες να 

επικοινωνήσουν ώστε να βρουν οι ίδιοι μια λύση στην εκάστοτε σύγκρουσή τους. 

Σημαντική προϋπόθεση για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι τα μέρη της 

σύγκρουσης να επιζητήσουν την επίλυση των θεμάτων τους εθελοντικά μέσω της 

διαμεσολάβησης και όχι να εξαναγκαστούν να αναφέρουν το ζήτημα που τους 

απασχολεί στους σχολικούς διαμεσολαβητές. Οι συγκρούσεις στο σχολικό 

περιβάλλον που αναζητούν συχνότερα τη βοήθεια της διαμεσολάβησης είναι 

σύμφωνα με τους Haft και Weiss (1998:214) οι διαφωνίες μεταξύ φίλων, η διάδοση 

φημών, οι συγκρούσεις μεταξύ ζευγαριών, μαλώματα την ώρα του διαλείμματος και 

ζητήματα κλοπής κάποιου αντικειμένου. Με τους παραπάνω ερευνητές συμφωνούν 

και τα πορίσματα των ερευνών των Johnson και Johnson (1996:467) από τα οποία 

φαίνεται πως μαθητές που εμπλέκονται σε περιστατικά σωματικής, λεκτικής βίας και 

φημών είναι αυτοί που απευθύνονται συχνότερα στους σχολικούς διαμεσολαβητές. 

Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες έδειξαν πως τα περιστατικά αφορούσαν λεκτικές 

παρενοχλήσεις όπως παρατσούκλια ή προσβολές, καβγάδες, διάδοση φημών και 
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κουτσομπολιών και θέματα σχέσεων. Επιπλέον, η σωματική και λεκτική 

επιθετικότητα παρατηρήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχολεία αστικών περιοχών 

παρά σε περιφερειακά σχολεία (Johnson & Johnson, 1996). 

Σκοπός της διαμεσολάβησης είναι να αναπτύξουν τα παιδιά ανεπτυγμένες 

δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαλέξουν από 

πολλούς τρόπους επίλυσης τον βέλτιστο για την εκάστοτε σύγκρουση και το 

εκάστοτε σχολικό πλαίσιο (Iudici & Faccio, 2013:904). Ακόμη, οι στόχοι των 

προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης και επίλυσης συγκρούσεων, είναι αρκετοί. 

Αρχικά, επιδιώκεται μέσα από τα προγράμματα να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές 

να επιλύσουν μόνοι τους τις συγκρούσεις. Μέσα από αυτό, ο στόχος είναι διττός. Από 

τη μία, να μειωθούν οι βίαιες συμπεριφορές στο σχολικό πλαίσιο και να διατηρηθούν 

οι φιλικές σχέσεις των μαθητών και από την άλλη, να ενδυναμωθεί η ατομικότητα και 

η αίσθηση ισότητας μέσα από την εκπαίδευση για την ανάπτυξη στρατηγικών 

επίλυσης των συγκρούσεων.  Ένας ακόμη στόχος είναι η μείωση των αποβολών και 

των πειθαρχικών τιμωριών, ο οποίος έχει ως στόχο το να εμπλέκονται όσο το δυνατόν 

λιγότερο οι εκπαιδευτικοί στην επίλυση των συγκρούσεων των μαθητών και το να 

δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους αλλά και μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτικών. Επίσης, στόχος είναι το να βελτιωθεί η ποιότητα του 

σχολικού κλίματος (Burrell, Zirbel & Allen, 2006; Αρτινοπούλου, 2010). 

Η σχολική διαμεσολάβηση διέπεται από τις ίδιες αρχές με την κοινωνική 

διαμεσολάβηση. Πιο συγκεκριμένα, η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία 

εθελοντική και προαιρετική για τα άτομα που την επιλέγουν. Επίσης, κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα τις οποίες οφείλει να 

διασφαλίσει ο διαμεσολαβητής για τα άτομα που επιλέγουν (με ελεύθερη βούληση) 

τη διαμεσολάβηση. Ακόμη, ο διαμεσολαβητής οφείλει να είναι αμερόληπτος και 

ουδέτερος προς όλα τα μέρη της σύγκρουσης και να σέβεται τη διαφορετικότητά 

τους. 

Οι τεχνικές στις οποίες εκπαιδεύονται τα παιδιά να χρησιμοποιούν μέσα από 

προγράμματα διαμεσολάβησης είναι: η παράφραση, η αντανάκλαση συναισθημάτων, 

η χρήση ενθαρρυντικών φράσεων και ανοιχτών ερωτήσεων, η θετική αναπλαισίωση, 
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η περίληψη (Αρτινοπούλου, 2010:136) και ο έλεγχος πραγματικότητας. Οι τεχνικές 

αυτές αναλύονται παρακάτω. 

Μία από τις πιο χρήσιμες τεχνικές είναι η παράφραση. Την τεχνική αυτή την 

χρησιμοποιεί ο διαμεσολαβητής όταν χρειάζεται να επαναλάβει με δικά του λόγια 

αυτό που λέει κάποιο από τα μέρη. Η παράφραση συμβάλλει στο να γίνει σαφές το τι 

ακριβώς λέει κάποιος αλλά και στο να νιώσει πως γίνεται κατανοητός από τον 

διαμεσολαβητή. Όσον αφορά την αντανάκλαση συναισθημάτων, την τεχνική αυτή 

την χρησιμοποιεί ο διαμεσολαβητής όταν θέλει να συνοψίσει με δικά του λόγια τα 

συναισθήματα των μερών της σύγκρουσης. Αυτό βοηθάει στο να συνειδητοποιήσουν 

τα μέρη τι ένιωσαν στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Επίσης, 

η χρήση ενθαρρυντικών φράσεων και ανοιχτών ερωτήσεων συμβάλλει στην 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών και του διαμεσολαβητή αλλά 

επίσης βοηθά και στην καλύτερη κατανόηση του συμβάντος καθώς ενθαρρύνονται τα 

μέρη να περιγράψουν πτυχές της σύγκρουσης που μπορεί να παρέλειψαν στην αρχή. 

Με τις ανοιχτές ερωτήσεις, παροτρύνονται τα μέρη να μιλήσουν ανοιχτά και 

ειλικρινά, διευκρινίζοντας την κατάσταση χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να 

χειραγωγηθεί η ροή του λόγου τους. Ακόμη μία τεχνική, η θετική αναπλαισίωση, 

αφορά τις φράσεις ή τις αντιδράσεις των μερών που επαναλαμβάνει ο 

διαμεσολαβητής, με τέτοιο τρόπο όμως που να έχουν θετική χροιά. Προσφέρει με 

αυτόν τον τρόπο ένα θετικό πλαίσιο έκφρασης και καλής πίστης για τα μέρη της 

σύγκρουσης, μέσα στο οποίο τονίζεται η επιθυμία των μερών να βρουν μία λύση από 

κοινού στο θέμα που τους απασχολεί. Μία επιπλέον  τεχνική στην οποία εξασκούνται 

οι διαμεσολαβητές, είναι η περίληψη. Ο διαμεσολαβητής συνοψίζει τα λεγόμενα των 

μερών, τονίζοντας τα πιο σημαντικά και ουσιαστικά σημεία, δίνοντας έμφαση στα 

γεγονότα, ζητώντας ανατροφοδότηση από τα μέρη για να σιγουρευτεί ότι δεν 

παρέλειψε κάτι ουσιώδες που να τα απασχολεί σχετικά με το ζήτημα. Μια τελευταία 

τεχνική είναι ο έλεγχος πραγματικότητας. Ο διαμεσολαβητής εφιστά την προσοχή 

των μερών στο μέλλον και στις μελλοντικές συνέπειες των αποφάσεών τους. Επίσης, 

βοηθά τα μέρη να συνειδητοποιήσουν πόσο εφικτές και πραγματοποιήσιμες ή μη 

είναι οι θέσεις και οι επιδιώξεις τους. 

Οι διαμεσολαβητές, εκτός από τις τεχνικές στις οποίες εκπαιδεύονται, 

εξασκούνται και στην ανάπτυξη ορισμένων δεξιοτήτων. Πολύ συχνά, δεν ακούμε 
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πραγματικά το τι λέει ο συνομιλητής μας. Καταλήγουμε έτσι σε παρεξηγήσεις και 

αυθόρμητα συμπεράσματα. Επομένως, η εξάσκηση σε επικοινωνιακές δεξιότητες και 

συγκεκριμένα στην ενεργητική ακρόαση, δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα 

πρόγραμμα διαμεσολάβησης. Η κατανόηση του προφορικού λόγου περιλαμβάνει την 

αποκωδικοποίηση των λεγόμενων του συνομιλητή. Παράγοντες που θα μπορούσαν 

να δυσχεράνουν την αποκωδικοποίηση είναι οι προκαταλήψεις, η τάση να 

δημιουργούμε την απάντηση πριν ολοκληρώσει ο συνομιλητής και η αίσθηση ότι δεν 

ακούγονται τα λεγόμενά μας. Η εκπαίδευση επομένως στην ενεργητική ακρόαση, 

περιλαμβάνει ασκήσεις όπου δίνεται έμφαση στην προσεκτική ακρόαση του 

συνομιλητή, στη χρήση κατάλληλης στάσης σώματος αλλά και στην παρατήρηση της 

στάσης σώματος του συνομιλητή, στην παράφραση των λεγόμενων με άλλα λόγια για 

τη διασφάλιση της σωστής κατανόησης καθώς και στην προσεκτική διατύπωση 

απάντησης (Manktelow, 2011). Επιπλέον, μια δεξιότητα που ενισχύεται μέσω της 

εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση είναι η ενσυναίσθηση, η ικανότητα του ατόμου να 

αναγνωρίζει και να κατανοεί συναισθήματα, εμπειρίες και συμπεριφορές όχι μόνο για 

τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Η ενσυναίσθηση αποτελεί μία από τις πιο 

σημαντικές δεξιότητες για έναν διαμεσολαβητή και ως κομμάτι της συναισθηματικής 

νοημοσύνης αναλύεται σε επόμενη υποενότητα. 

Συνοπτικά, η εκπαίδευση των μαθητών περιλαμβάνει ενότητες: 

δραστηριότητες γνωριμίας και δεσίματος ομάδας, θεωρία και πράξη συγκρούσεων, 

εξάσκηση σε επικοινωνιακές δεξιότητες, γνωριμία και εξάσκηση στη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης και την εφαρμογή της, δραστηριότητες για την κοινωνικο- 

συναισθηματική ανάπτυξη και ενίσχυση, δραστηριότητες για την αποδοχή του 

διαφορετικού και τέλος, τον αναστοχασμό και αξιολόγηση της εκπαίδευσης που 

έλαβαν.   

Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά έχουν τις διαδικαστικές δεξιότητες ώστε να 

χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τη διαμεσολάβηση και να επιλύσουν έτσι τα 

προβλήματα που προκύπτουν (Burrell, Zirbel & Allen, 2006; Saowanee, Wallapha, 

Ngang, 2013:1287). Έρευνες ακόμη, έχουν δείξει πως η σχολική διαμεσολάβηση 

παρέχει ποικίλες εκπαιδευτικές δυνατότητες. Μία από αυτές είναι η ενίσχυση της 

προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών σε τομείς όπως η καλύτερη κατανόηση της 

πλευράς των συμμαθητών τους καθώς και κατανόηση της δυναμικής μιας 
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σύγκρουσης. Εξάλλου, τα προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης αντιμετωπίζουν 

τον θυμό ως ένα φυσιολογικό συναίσθημα το οποίο οι μαθητές καλούνται να 

αντιμετωπίσουν με εποικοδομητικό τρόπο (Benson & Benson, 1993; Opffer, 1997). 

Όσον αφορά τα συναισθήματα, ενισχύεται η ικανότητα των σχολικών 

διαμεσολαβητών αλλά και των μαθητών που συμμετέχουν να διακρίνουν τα αρνητικά 

συναισθήματα, ενώ σε επίπεδο αξιών, οι μαθητές φαίνεται να είναι σε θέση να 

διαχωρίσουν ευκολότερα τι είναι καλό και τι κακό (Ibarrola – Garcia & Redin, 2013). 

Επίσης, ενισχύονται οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και επίλυσης συγκρούσεων 

μέσα από την χρήση των κατάλληλων στρατηγικών για την επίλυση από κοινού των 

θεμάτων που προκύπτουν, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την εύρεση λύσεων που να 

ικανοποιούν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση. Ακόμη, ενισχύονται οι 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες και το αίσθημα υπευθυνότητας και παράλληλα 

μειώνονται οι τάσεις επιθετικότητας και αυξάνεται η τάση να βοηθούν άλλους με τις 

συγκρούσεις τους (Benson & Benson, 1993; Opffer, 1997; Turnuklu et al, 2009; 

Ibarrola-García & Redín, 2013). Οι μαθητές που εκπαιδεύονται ως διαμεσολαβητές 

εξασκούνται και αποκτούν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για την επίλυση 

συγκρούσεων και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης (Badura , et al., 2000; Harris, 

2005). Ενισχύονται επίσης οι δεξιότητες ηγεσίας (Badura , et al., 2000). Εκτός αυτού, 

τα παιδιά αποδέχονται τα λάθη τους και τους δίνεται η δυνατότητα να 

αναστοχαστούν τις πράξεις τους. Μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων 

διαμεσολάβησης, αυξάνονται τα επίπεδα αφοσίωσης προς το σχολείο καθώς και η 

επιθυμία να επιτυχούς ανταπόκρισης στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις (Bickmore, 

2001), μειώνεται η επιβολή πειθαρχικών τιμωριών και αποβολών και βελτιώνεται το 

σχολικό κλίμα (Harris, 2005; Ibarrola-García & Redín, 2013). Επιπλέον, έχει φανεί, 

πως αν στις ομάδες διαμεσολάβησης συμμετέχουν ως διαμεσολαβητές μαθητές και 

μαθήτριες από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, τότε ενισχύεται η διαπολιτισμική 

ευαισθησία των μαθητών/μαθητριών του σχολείου (Day – Vines et al, 1996). Γενικά 

οι ομάδες σχολικής διαμεσολάβησης τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικές, βιώσιμες 

και δυνατές όταν είναι ανομοιογενείς, όταν δηλαδή αποτελούνται από μαθητές και 

μαθήτριες με διαφοροποιημένες ακαδημαϊκές επιδόσεις ή με διαφορετική πολιτισμική 

προέλευση (Day – Vines et al, 1996). Έχει φανεί άλλωστε σε έρευνες πως μη 

εκπαιδευμένοι μαθητές, επιλέγουν να αφήσουν ανεπίλυτες τις συγκρούσεις στις 

οποίες εμπλέκονται, ενώ εκπαιδευμένοι μαθητές στη διαδικασία της διαμεσολάβησης 
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τείνουν να επιλύουν τις συγκρούσεις μέσω της συζήτησης και με τη χρήση 

διαδικασιών ενοποιητικής διαπραγμάτευσης (Johnson & Johnson, 1996:498). 

Στην πλειονότητα των ερευνών, γίνεται λόγος για τα οφέλη της 

διαμεσολάβησης, τα οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι πολλαπλά. Συχνά όμως 

παραλείπονται οι δυσκολίες που μπορεί να συναντούν οι σχολικοί διαμεσολαβητές 

στην εφαρμογή του προγράμματος στην πράξη. Κάποιες από τις δυσκολίες που 

συναντούν αναφέρονται από την Cremin (2007) και αφορούν τη μη τήρηση των 

κανόνων που διέπουν τη διαδικασία από τα εμπλεκόμενα μέρη, την παραβίαση των 

αρχών της διαμεσολάβησης και πολλές φορές την αντιμετώπιση ακραίων 

καταστάσεων και συμπεριφορών από τα μέρη της σύγκρουσης. Ωστόσο, ακόμη και 

με τις δυσκολίες που αναφέρθηκαν, οι αναφορές των σχολικών διαμεσολαβητών 

τονίζουν τα θετικά αποτελέσματα της όλης διαδικασίας και την συμβολή της στην 

αναβάθμιση και βελτίωση του σχολικού κλίματος. 

Προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης 

Προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από το 

1960 και ήταν βασισμένα στην θεωρία της κοινωνικής αλληλεξάρτησης. Τέτοιο 

πρόγραμμα ήταν το «Διδάσκοντας τους Μαθητές πώς να Γίνουν Ειρηνοποιοί» 

(«Teaching Students to Be Peacemakers»), στο οποίο όλοι οι μαθητές του σχολείου 

εκπαιδεύονταν ώστε να κατανοήσουν τη φύση της σύγκρουσης, τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης καθώς και το πώς να δρουν διαμεσολαβητικά σε συγκρούσεις στο 

σχολικό περιβάλλον. Δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο δίκτυο σχολείων, καθώς το 

πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε πολλές χώρες όπως η Ασία, η Αμερική, η Μέση 

Ανατολή και η Αφρική. Τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολογήθηκαν ως 

θετικά και μακροχρόνια, καθώς οι μαθητές μετά από την εκπαίδευσή τους είχαν την 

ικανότητα να αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, να αξιολογούν συγκρουσιακές 

καταστάσεις, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων και να είναι ευέλικτοι. 

Βελτιώθηκαν ακόμη, οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και οι συγκρούσεις επιλύονταν 

με τη χρήση εποικοδομητικών στρατηγικών ώστε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα “win – 

win”, με αμοιβαίο δηλαδή κέρδος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Johnson & Johnson, 

2001; Johnson & Johnson, 2004; Αρτινοπούλου, 2010).  Άλλα προγράμματα ήταν το  

«Δημιουργική Αντίδραση των Παιδιών στη Σύγκρουση» (“Children’s Creative 

Response to Conflict”) που εφαρμόστηκε το 1972 και αφορούσε εκπαίδευση όλου 
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του μαθητικού δυναμικού, το «Επιλύοντας Δημιουργικά τη Σύγκρουση» (“Resolving 

Conflict Creatively”) το οποίο εφαρμόστηκε το 1985 και το πρόγραμμα για 

«Διαχειριστές Συγκρούσεων» (“Conflict Managers”) των Συμβουλίων της 

Κοινότητας του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο αφορούσε διήμερη εκπαίδευση πάνω στο 

ρόλο του διαμεσολαβητή και σε βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες  (Johnson & 

Johnson, 1996:460). Στις Η.Π.Α. το 1984, οργανώθηκε η πρώτη συλλογική 

προσπάθεια εφαρμογής προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης μέσω της ίδρυσης 

του Εθνικού Συλλόγου γιε τη Διαμεσολάβηση και την Εκπαίδευση (“National 

Association for Mediation in Education”) (Cremin, 2007; Αρτινοπούλου, 2010). 

Ακόμη το 1989, στο γυμνάσιο της Urbana του Illinois εφαρμόστηκε ένα πρότυπο 

πρόγραμμα διαμεσολάβησης συνομηλίκων μέσω τριών βημάτων. Αρχικά, 

διαφημίστηκε το πρόγραμμα στο σχολείο και την τοπική κοινωνία και αναζητήθηκε 

χρηματοδότηση. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε αριθμός μαθητών ανάλογος με το 

μέγεθος του σχολείου στο πλαίσιο, τις αρχές και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. 

Τέλος, οι σχολικοί διαμεσολαβητές εφάρμοσαν τις νέες γνώσεις στην πράξη. Οι 

έρευνες που έγιναν για αυτό το πρόγραμμα έδειξαν πως είχε 93% με 100% επιτυχία 

στην επίλυση συγκρούσεων που αναλάμβαναν οι σχολικοί διαμεσολαβητές και 

παράλληλα αυξήθηκε ο αυτοέλεγχος και η αυτοεκτίμηση των μαθητών 

(Αρτινοπούλου, 2010). Επίσης, τις χρονιές 1997 – 1999 εφαρμόστηκε στο Οχάιο των 

Η.Π.Α. ένα πρόγραμμα επίλυσης συγκρούσεων βασισμένο στη διαμεσολάβηση 

συνομηλίκων, το «Πρωτοβουλία για το Δημοτικό Σχολείο» του Κέντρου για την 

Επίλυση Συγκρούσεων (“Elementary School Initiative” of the Centre of Conflict 

Resolution). Η έρευνα που διεξήχθη για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

(Bickmore, 2001) δείχνει πως μέσα από το πρόγραμμα ενισχύθηκε η κατανόηση των 

μαθητών της φύσης των συγκρούσεων καθώς και η τάση τους να χρησιμοποιούν μη 

βίαιες πρακτικές επίλυσης των συγκρούσεών τους. 

Πολλά προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης έχουν εφαρμοστεί στην 

Αυστραλία (Rigby, 2007:291)., τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία, τα οποία μέσα από 

την αξιολόγησή τους φαίνεται να ήταν επιτυχημένα και να έτυχαν αποδοχής της 

σχολικής κοινότητας (Cremin, 2007). Επίσης, προγράμματα σχολικής 

διαμεσολάβησης υλοποιούνται και σε χώρες της Ευρώπης όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, 
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το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Αυστρία και η Γερμανία (Αρτινοπούλου, 2001; 

Cremin, 2007). 

Ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε σε αστικό σχολείο Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. αναφέρουν οι Cassinerio και Lane-Garon (2006). Το 

πρόγραμμα αυτό είχε μια σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα 

διαμεσολάβησης. Οι μαθητές που εκπαιδεύτηκαν στη διαμεσολάβηση, 

εκπαιδεύτηκαν από φοιτητές Πανεπιστημίου που είχαν πρώτα εκπαιδευτεί στις αρχές 

και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Το πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα της 

συνεργασίας του California State University με το δημοτικό σχολείο Herndon – 

Barstow. Η εκπαίδευση διήρκησε ένα διήμερο (συνολικά δέκα ώρες) και 

περιελάμβανε παιχνίδια ρόλων, βιωματικές δραστηριότητες, προσομοιώσεις. Κατά 

την υλοποίησή του στο σχολικό περιβάλλον, οι σχολικοί διαμεσολαβητές είχαν την 

συνεχή στήριξη και ανατροφοδότηση από τους φοιτητές – μέντορες που τους 

εκπαίδευσαν. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος τον πρώτο 

χρόνο υλοποίησής του, ήταν θετικά. Αρχικά, ενισχύθηκε η πολιτισμική ευαισθησία 

των μαθητών, η γνωστική τους αντίληψη, η ενσυναίσθησή τους καθώς και η χρήση 

εποικοδομητικών στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων. Επίσης, φάνηκε οι σχολικοί 

διαμεσολαβητές να έχουν υιοθετήσει μια πιο θετική στάση προς το σχολείο και το 

σχολικό κλίμα. Ακόμη, οι μαθητές που εκπαιδεύτηκαν δήλωσαν πως χρησιμοποιούν 

τις στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων που έμαθαν και στην ζωή τους εκτός 

σχολείου. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και δράσης της ομάδας σχολικών 

διαμεσολαβητών, επιλύθηκαν επιτυχώς με τη βοήθεια της διαμεσολάβησης ογδόντα 

επτά περιστατικά συγκρούσεων (Lane-Garon & Richardson, 2003); Cassinerio & 

Lane-Garon, 2006). 

Αρκετά προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης έχουν εφαρμοστεί σε 

σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1999 οργανώθηκε και υλοποιήθηκε στο 

δημοτικό σχολείο του Stanville στο Birmingham πρόγραμμα σχολικής 

διαμεσολάβησης. Μέσω του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν είκοσι πέντε μαθητές 

εννέα και δέκα ετών και οι υπεύθυνοι επόπτες για τα γεύματα. Οι αρχές της 

διαμεσολάβησης αποτυπώθηκαν σε ένα πρωτόκολλο κανόνων για όλους τους 

μαθητές του σχολείου. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα περιελάμβανε έξι βήματα: την έναρξη της συνάντησης, την ενημέρωση 
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για τις αρχές που διέπουν τη διαδικασία και το ρόλο του διαμεσολαβητή, την 

υπενθύμιση της συμφωνίας των μερών να προσέλθουν σε διαμεσολάβηση και την 

υπόσχεση τήρησης των κανόνων, τη διερεύνηση για περεταίρω πληροφορίες, την 

έκφραση των συναισθημάτων και τέλος τη συμφωνία για την επίλυση της 

σύγκρουσης. Ξεχωριστό στοιχείο του προγράμματος ήταν η «ώρα για κύκλο» (circle 

time), μια δραστηριότητα που γινόταν με όλους τους μαθητές και σε κάθε τάξη. 

Σημαντική θέση επίσης στο πρόγραμμα είχε η συνεργασία με τους γονείς. Οι έρευνες 

που έγιναν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδειξαν πως μειώθηκαν οι συγκρούσεις, 

αναπτύχθηκαν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες στους μαθητές και ενισχύθηκε η 

υπευθυνότητα, η αυτοεκτίμηση, η έκφραση συναισθημάτων και η αλληλοκατανόηση. 

Μεγάλο κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού που συμμετείχε με κάποιο ρόλο στη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης, ανέφερε πως εφάρμοσε τις νέες γνώσεις και 

δεξιότητες που απέκτησε και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος (Cremin, 2007; 

Αρτινοπούλου, 2010). Η Cremin (2007) αναφέρει ακόμη ένα πρόγραμμα σχολικής 

διαμεσολάβησης, το οποίο εφαρμόστηκε στο Handsworth Association of Schools του 

Birmingham και αφορούσε είκοσι τέσσερα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

έξι σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης 

περιελάμβανε δύο ημέρες εκπαίδευσης για τους συντονιστές – εκπαιδευτικούς, δύο 

ημέρες εκπαίδευσης για τους επόπτες των γευμάτων και πέντε τριήμερα 

εκπαιδευτικών μαθημάτων για τους μαθητές. Η αξιολόγηση του προγράμματος έδειξε 

πως ενισχύθηκαν η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση των μαθητών, βελτιώθηκαν 

οι σχέσεις των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς, αυξήθηκαν τα ποσοστά σχολικής 

επιτυχίας και βελτιώθηκε το σχολικό κλίμα καθώς μειώθηκαν οι εντάσεις (Cremin, 

2007; Αρτινοπούλου, 2010).  

Ένα ακόμη πρόγραμμα που αξιολογήθηκε ως επιτυχημένο είναι το PeacePal 

Program (Schellenberg, Parks-Savage & Rehfuss, 2007). Το πρόγραμμα αυτό 

στηρίχθηκε στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης και οργανώθηκε με βάση τα 

Προτεινόμενα Στάνταρ για Προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης (Recommended 

Standards for School Based Peer Mediation Programs). Στόχοι του προγράμματος 

ήταν να μάθουν οι μαθητές να αυτορυθμίζουν τη συμπεριφορά τους όσον αφορά τις 

συγκρούσεις τους,  να ενισχυθεί η κατανόησή τους για τα θέματα θυμού και 

συγκρούσεων, να αποκτήσουν γνώσεις για την επίλυση των συγκρούσεων και τη 



 

73 

 

διαδικασία της διαμεσολάβησης και να είναι ικανοί οι μαθητές να επιλύουν τις 

συγκρούσεις τους με τη βοήθεια της σχολικής διαμεσολάβησης. Πολύ μεγάλη 

έμφαση δόθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στον ρόλο του συντονιστή. Επίσης, η 

έρευνα που διενεργήθηκε για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος έλαβε 

χώρα τον πέμπτο χρόνο της λειτουργίας του. Οι ερευνητές στηρίχθηκαν σε δεδομένα 

που δείχνουν πως για να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός 

τέτοιου προγράμματος, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον δύο χρόνια για τους 

μαθητές και τουλάχιστον πέντε χρόνια για τους καθηγητές από την αρχή του 

προγράμματος, για να θεωρηθεί έγκυρο ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων του 

σχολείου (Schellenberg, Parks-Savage & Rehfuss, 2007; Rigby, 2007:291). Από την 

έρευνα φάνηκε το πρόγραμμα να ήταν επιτυχημένο, καθώς μειώθηκε σημαντικά ο 

αριθμός αποβολών μαθητών, αποκτήθηκαν μακροπρόθεσμες γνώσεις για τη 

διαδικασία της διαμεσολάβησης αλλά και για την επίλυση συγκρούσεων και οι 

υποθέσεις που απευθύνθηκαν στους σχολικούς διαμεσολαβητές πέτυχαν την επίλυση 

της σύγκρουσης, ενώ διαμεσολαβητές και συμμετέχοντες χαρακτήρισαν το 

πρόγραμμα ως «πολύτιμο». 

Επίσης, στο Κιργιστάν, μέσω του προγράμματος Youth Leadership for Peace, 

εκπαιδεύτηκαν από τον Ιανουάριο του 2013, νέοι και ενήλικες στη διαμεσολάβηση 

συνομηλίκων ώστε να ενισχυθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες στα σχολεία, ειδικά 

ανάμεσα σε μαθητές που προέρχονται από διαφορετικά εθνικά, θρησκευτικά και 

πολιτισμικά υπόβαθρα. Από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και τον Ιούνιο του ίδιου 

έτους, οι σχολικοί διαμεσολαβητές του προγράμματος διεξήγαγαν περισσότερες από 

εξήντα διαμεσολαβήσεις, από τις οποίες το 90% κατέληξε σε γραπτή συμφωνία 

διαμεσολάβησης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ινστιτούτο Ειρήνης των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Με βάση το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε, δημιουργήθηκε ένα 

εγχειρίδιο για εφαρμογή προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης, το Conflict 

Resolution and Peer Mediation Toolkit (IREX, 2013). 

Συνοπτικά, τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο εξωτερικό, φάνηκαν να 

έχουν θετικά αποτελέσματα. Στα σχολεία όπου εφαρμόστηκαν τέτοια προγράμματα, 

μειώθηκαν τα περιστατικά βίας, ενισχύθηκε η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς των 

μαθητών καθώς και οι δεξιότητες συνεργασίας (Thanos & Dalakas, 2014). 
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Στην Ελλάδα, το πρώτο σχολείο που εφάρμοσε τη σχολική διαμεσολάβηση ήταν 

το 2ο Γυμνάσιο Ασπρόπυργου, με υπεύθυνη την καθηγήτρια Αγγελική Γιαννάτου, 

από το σχολικό έτος 2005-2006. Το πρόγραμμα αρχικά υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius «Πρωτοβουλίες για ένα σχολείο χωρίς Βία» 

και στη συνέχεια, μετά το πέρας του προγράμματος, συνέχισε να υλοποιείται στα 

πλαίσια προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.  

Από τα πρώτα σχολεία που εφάρμοσαν προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης 

ήταν και η Γερμανική Σχολή Αθηνών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 

Προγράμματος Διευθέτησης Συγκρούσεων. Ήταν ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε 

την εμπλοκή όλων των ομάδων αναφοράς του σχολείου μέσω της ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών και των γονέων και μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών (Αρτινοπούλου, 2010). 

Επίσης, το 2009 εφαρμόστηκε πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης στην 

Ιωνίδειο Σχολή, το δημόσιο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά. Αρχικά, διερευνήθηκε η 

ύπαρξη και η συχνότητα περιστατικών βίας και εκφοβισμού στο σχολείο μέσω 

έρευνας. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, ολοκληρώθηκε και ο σχεδιασμός του 

περιεχομένου της εκπαίδευσης των μαθητών. Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε το 10% του 

μαθητικού πληθυσμού στις αρχές και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η 

εκπαίδευση διήρκησε τριάντα ώρες και περιελάμβανε εκπαίδευση στις βασικές αρχές 

της διαμεσολάβησης, σεμινάρια διαχείρισης θυμού και συναισθημάτων που υπάρχουν 

σε μία σύγκρουση και συζητήσεις για την διαφορετικότητα, την πειθαρχία και τον 

έλεγχο. Μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης αφιερώθηκε σε παιχνίδια ρόλων για την 

πρακτική εξάσκηση στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης δείχνουν πως οι μαθητές φαίνεται να διαπίστωσαν θετικές αλλαγές στη 

συμπεριφορά τους, ενισχύθηκαν οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες, το δέσιμό τους με 

το σχολείο, η τάση αποφυγής των παρορμήσεων και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα 

συγκρούσεων και των αιτιών τους. Οι μαθητές που εκπαιδεύτηκαν ως σχολικοί 

διαμεσολαβητές, ανέφεραν επίσης κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την 

τήρηση των κανόνων της διαμεσολάβησης, την αποδοχή τους από τους υπόλοιπους 

μαθητές του σχολείου και τον τρόπο χειρισμού ακραίων στάσεων και συμπεριφορών. 

Οι προβληματισμοί τους έγιναν αντικείμενο συζήτησης και για την υπέρβασή τους, 

υλοποιήθηκαν παιχνίδια ρόλων με βάση τις προτάσεις που έγιναν στη συζήτηση. 
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Επίσης, μετά την εκπαίδευσή τους, οι μαθητές έλαβαν πρωτοβουλίες, όπως τη 

δημιουργία συμπληρωματικού σχολικού κανονισμού και τη μεγαλύτερη έμφαση σε 

θέματα δεοντολογίας (Αρτινοπούλου, 2010). 

 Στα πρώτα σχολεία όπου εφαρμόστηκαν προγράμματα σχολικής 

διαμεσολάβησης, τα οποία ανήκαν κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, φάνηκε 

από την αξιολόγησή τους πως τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά και 

ενθαρρυντικά. Κάποια από τα αποτελέσματα είναι η μείωση της σχολικής βίας, η 

βελτίωση των σχέσεων των μαθητών μεταξύ τους, η ενίσχυση της συνεργασίας και 

του διαλόγου και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος (Thanos & Dalakas, 2014). 

Σήμερα, τα σχολεία στα οποία εφαρμόζεται η σχολική διαμεσολάβηση είναι τα 

ακόλουθα: 

- 2ο Γυμνάσιο Ασπρόπυργου (http://blogs.sch.gr/2gymaspr/) από το 2005-2006 

- 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων (http://www.2gymanli.gr/) από το 2011 

- Γενικό Λύκειο Πεύκων (http://lyk-pefkon.thess.sch.gr/index.html) από το 

2011 

- 1ο Λύκειο Ελευσίνας (http://1lyk-elefs.att.sch.gr/) από το 2013 

- 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας (http://2gym-kalam.mes.sch.gr/) από το 2013 

- 3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού (http://3gym-el-kordel.thess.sch.gr/) από 

το 2013 

- 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών- Ολυμπιακό χωριό ( http://12gymach.blogspot.gr/ ) 

από το 2013 

- Γενικό Λύκειο Βάρης (http://lyk-varis.att.sch.gr/) από το 2013 

- Γενικό Λύκειο Βέλου Κορινθίας (http://lyk-

velou.kor.sch.gr/autosch/joomla15/) από το 2013 

- Γενικό Λύκειο Παιανίας (http://lyk-paian.att.sch.gr/joomla25/) από το 2013 

- 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσιών (http://1gym-an-

liosion.att.sch.gr/autosch/joomla15/) από το 2014 

- 1ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων (http://1lyk-an-

liosion.att.sch.gr/autosch/joomla15/) από το 2014 

- Εμπειρίκειο Γυμνάσιο Άνδρου (http://empgymandrou.blogspot.gr/) από το 

2014 

http://blogs.sch.gr/2gymaspr/
http://www.2gymanli.gr/
http://lyk-pefkon.thess.sch.gr/index.html
http://1lyk-elefs.att.sch.gr/
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http://3gym-el-kordel.thess.sch.gr/
http://12gymach.blogspot.gr/
http://lyk-varis.att.sch.gr/
http://lyk-velou.kor.sch.gr/autosch/joomla15/
http://lyk-velou.kor.sch.gr/autosch/joomla15/
http://lyk-paian.att.sch.gr/joomla25/
http://1gym-an-liosion.att.sch.gr/autosch/joomla15/
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- Γενικό Λύκειο Φυλής (http://lyk-fylis.att.sch.gr/autosch/joomla15/) από το 

2014 

Τα προγράμματα διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται σε σχολεία στην Ελλάδα 

φαίνεται να έχουν θετικά αποτελέσματα. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των 

προγραμμάτων δείχνει πως οι μαθητές βρίσκουν λύση στις συγκρούσεις τους και 

είναι ευχαριστημένοι με τη διαδικασία. Φαίνεται επίσης να έχουν μειωθεί σημαντικά 

έως και εντελώς οι συγκρούσεις στα σχολεία όπου υπάρχουν ομάδες διαμεσολάβησης 

(Nikolaou, Thanos & Samsari, 2014) αλλά και να ενισχύθηκαν οι φιλικές σχέσεις 

μεταξύ των μαθητών. Ακόμη, όσον αφορά τους σχολικούς διαμεσολαβητές, οι 

αναφορές για αυτούς δήλωναν πως είναι φιλικοί, πρόθυμοι να ακούσουν και τις δύο 

πλευρές, ουδέτεροι και εχέμυθοι (Nikolaou, Thanos & Samsari, 2014). Συγκεκριμένα, 

οι Θάνος, Νταλάκας και Γιαννούλη (2013 οπ. αναφ. σε Nikolaou, Thanos & Samsari, 

2014) σε έρευνά τους αναφέρουν την τελική αξιολόγηση του προγράμματος 

διαμεσολάβησης που εφαρμόστηκε στο 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Οι μαθητές 

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δήλωσαν πως με τη βοήθεια της διαμεσολάβησης 

μπορούσαν πλέον να βρουν λύσεις στα προβλήματα που προέκυπταν, βελτίωσαν τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις και επίσης προτιμούσαν τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης για να επιλύουν τις διαφωνίες τους. 

Στα σχολεία που αναφέρονται παρακάτω, το πρόγραμμα σχολικής 

διαμεσολάβησης εφαρμόστηκε περιστασιακά ή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 

πληροφορίες για την εφαρμογή του προγράμματος: 

- Δημοτικό Σχολείο Αρμένων Ρεθύμνης (http://blogs.sch.gr/dimarme/) τα 

σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011 

- Ιωνίδειο σχολή (http://www.ionidios.gr/) το σχολικό έτος 2008-2009 

- 14ο Γυμνάσιο Λάρισας (http://14gym-laris.lar.sch.gr/drupal/) το σχολικό έτος 

2008-2009 πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση 

συγκρούσεων- Διαμεσολάβηση» 

- 5ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (http://5gymstavr.blogspot.gr/) το 

σχολικό έτος 2009-2010 

- Βαρβάκειο Πειραματικό Λύκειο  (http://varvakeio-lykeio.gr/) το σχολικό έτος 

2009- 2010 ξεκίνησε πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης 

http://lyk-fylis.att.sch.gr/autosch/joomla15/
http://blogs.sch.gr/dimarme/
http://www.ionidios.gr/
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http://5gymstavr.blogspot.gr/
http://varvakeio-lykeio.gr/
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- Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο (http://gym-peir-athin.att.sch.gr/) το 

σχολικό έτος 2010-2011 άρχισε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα σχολικής 

διαμεσολάβησης 

- 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου (http://2gym-zefyr.att.sch.gr/Portal/) το σχολικό έτος 

2011-2012 

- 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης (http://2gym-pallin.att.sch.gr/joomla3/) εφαρμόστηκε 

το πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 

(Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης) 

Επίσης, από το 2014 άρχισε να υλοποιείται στο νομό της Φλώρινας και 

συγκεκριμένα στο 2
ο
 Ενιαίο Λύκειο, πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης, υπό την 

επιστημονική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιορδανίδη Γεώργιου και με 

συντονίστρια τη δασκάλα, δικηγόρο και διαμεσολαβήτρια Ελεονώρα Ε. Μπέσσα. Το 

πρόγραμμα ονομάστηκε «Ναι, υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία» και 

αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσης εργασίας. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε 

και την επόμενη χρονιά στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γερμανού με την ονομασία «Μ’ 

αγαπώ, δεν μου θυμώνω και τη βία εξοντώνω». Η διαφορά των προγραμμάτων αυτών 

με τα υπόλοιπα προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, έγκειται στο ότι την 

εκπαίδευση των μαθητών την αναλαμβάνουν εξολοκλήρου φοιτήτριες εκπαιδευμένες 

στη σχολική διαμεσολάβηση, μέσω πιλοτικών διδασκαλιών, με τη συνεχή 

υποστήριξη και ανατροφοδότηση από τον υπεύθυνο καθηγητή και την συντονίστρια 

του προγράμματος. Η εκπαίδευση των μαθητών από φοιτήτριες έχει δοκιμαστεί με 

επιτυχία στο εξωτερικό (Lane-Garon & Richardson, 2003; Cassinerio & Lane-Garon, 

2006), όπου εκπαιδευμένοι φοιτητές ανέλαβαν το ρόλο του μέντορα στην εκπαίδευση 

των μαθητών του σχολείου που συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο. 

Η συστηματική εκπαίδευση σε προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και 

διαμεσολάβησης συνομηλίκων φαίνεται να είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να 

αναπτύξουν οι μαθητές/μαθήτριες εποικοδομητικές στρατηγικές (Turnuklu et al, 

2009). Ακόμη, προαπαιτούμενα για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα είναι η σαφήνεια 

των στόχων του προγράμματος και η αφοσίωση στο πρόγραμμα (Bickmore, 2001). 

Προϋπόθεση επιτυχίας προγραμμάτων διαμεσολάβησης, οργανωμένα σε ένα πλαίσιο 

έρευνας δράσης, είναι και η αναθεώρηση του καταμερισμού εργασίας στο σχολικό 

http://gym-peir-athin.att.sch.gr/
http://2gym-zefyr.att.sch.gr/Portal/
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περιβάλλον, αλλά και η ανάπτυξη πολιτισμικών εργαλείων που να προωθούν νέους 

τρόπους σκέψης, έκφρασης και δράσης σχετικά με τις συγκρούσεις (Sellman, 2011). 

Ωστόσο, πολλές έρευνες αναφέρουν την έλλειψη συστηματικής έρευνας και 

αξιολόγησης των προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται 

(Johnson & Johnson, 1996; Theberge & Karan, 2004; Ibarrola – Garcia & Redin, 

2013). Η οργάνωση των προγραμμάτων, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μαθητών, η 

ύπαρξη συντονιστή και ο ρόλος του είναι σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι 

μεταβάλλονται από πρόγραμμα σε πρόγραμμα.  Οι Jonson και Johnson (1996) 

αναφέρουν πως ενώ υπάρχουν περιγραφικές αξιολογήσεις που εγκωμιάζουν την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, αυτές δεν στηρίζονται σε ερευνητικά 

δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν λίγες πληροφορίες για τον τύπο 

των συγκρούσεων που υπόκεινται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τη συνολική 

επιτυχία του προγράμματος, την ποιότητα του εκάστοτε προγράμματος, καθώς και 

για το αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το φύλο  (Powell et al., 1995; 

Turnuklu et al, 2009:632; Theberge & Karan, 2004; Ibarrola-García & Redín, 

2013:182). Από την άλλη μεριά, αν και οι Johnson και Johnson τονίζουν την έλλειψη 

ερευνητικών δεδομένων που να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια και την έλλειψη 

λεπτομερών καταγραφών των περιστατικών που απευθύνονται σε διαμεσολάβηση, 

αναφέρουν πως από τις υπάρχουσες έρευνες, δε φαίνεται να υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης (Johnson & Johnson, 1996). Ακόμη, σε 

έρευνα του Harris (2005), γίνεται αναφορά στο γεγονός πως δεν υπάρχουν αρκετά 

ερευνητικά δεδομένα για τον αντίκτυπο που έχει η διαδικασία της διαμεσολάβησης 

στα μέρη της σύγκρουσης και ειδικότερα για το αν μαθαίνουν τρόπους να επιλύσουν 

μελλοντικές συγκρούσεις. 

Σε έρευνά τους οι Powell και συνεργάτες (1995), εντοπίζουν και 

αναδεικνύουν το ρόλο σημαντικών μεταβλητών στην διαδικασία της εκπαίδευσης 

στην επίλυση συγκρούσεων και σχολική διαμεσολάβηση. Η έρευνά τους αφορά 

προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε Φλόριντα, Μέριλαντ, Μιζούρι και Βόρεια 

Καρολίνα. Σημαντική ήταν η διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτά τα σχολεία σε 

μαθητικό δυναμικό, στο ρόλο του συντονιστή και στην εκπαίδευση που έλαβαν οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ενώ λίγες ήταν οι διαφορές που εντοπίστηκαν στις 
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μεθόδους διδασκαλίας και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Οι ερευνητές 

καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η αξιολόγηση των προγραμμάτων θα πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα και ακόμη, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και οι μεταβλητές μαθητικό δυναμικό, αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης, εφαρμογή του προγράμματος, ο ρόλος του συντονιστή, η εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών, οι ποιοτικές αλλαγές στις γνώσεις, στάσεις και 

δεξιότητες των μαθητών βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, το ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα το πρόγραμμα καθώς και η όποια 

εμπλοκή τρίτων όπως γονείς. 

Οι Theberge και Karan (2004) σε έρευνά τους, εντοπίζουν έξι παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία ενός προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης. 

Ο πρώτος παράγοντας είναι οι γενικότερη στάση και τα συναισθήματα των μαθητών 

προς τη διαμεσολάβηση. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα 

της διαμεσολάβησης αν υπάρχει κλίμα δυσπιστίας προς τη διαδικασία, αμφιβολίες για 

την εχεμύθεια και αμεροληψία των διαμεσολαβητών και πιθανότητα να χλευαστούν 

οι συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους από τους συμμαθητές τους. Δεύτερος 

παράγοντας είναι οι μέθοδοι με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές να επιλύουν 

τις συγκρούσεις τους ενώ τρίτος παράγοντας αφορά την γενικότερη συμπεριφορά των 

μαθητών στο σχολείο αλλά και τη στάση και τα συναισθήματά τους για αυτό. 

Επόμενος παράγοντας είναι το σχολικό κλίμα, το οποίο αφορά τις μεθόδους που 

χρησιμοποιεί γενικότερα το κάθε σχολείο για να αντιμετωπίσει τις συγκρούσεις, τον 

σεβασμό που δείχνει προς τους μαθητές καθώς και τον πληθυσμό από τον οποίο 

απαρτίζεται. Συνεχίζοντας, πέμπτος παράγοντας είναι η δομή και η οργάνωση του 

προγράμματος της σχολικής διαμεσολάβησης, που περιλαμβάνει το πόσο καλά 

ενημερωμένη είναι η μαθητική κοινότητα για την ουσία και τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης αλλά και τους διαθέσιμους πόρους που υπάρχουν για το πρόγραμμα. 

Τέλος, έκτος παράγοντας είναι τα κοινωνικά ζητήματα, που αφορά τον ρόλο του 

σχολείου στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και την σύνδεση των αρχών της 

διαμεσολάβησης (επικοινωνία, παροχή βοήθειας, αναζήτηση βοήθειας), με τις αρχές 

της κυρίαρχης κουλτούρας.  

Μία ακόμη αναφορά στους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για 

την επιτυχία ενός προγράμματος διαμεσολάβησης στο σχολείο, κάνει ο Cohen 
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(2005). Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τον ερευνητή είναι τρεις. Αρχικά, θα πρέπει να 

υπάρχει ένα πλαίσιο όπου οι συγκρούσεις θα αποτελούν μεγάλο κομμάτι της 

καθημερινής σχολικής ζωής. Επομένως, πριν από την όποια εφαρμογή προγράμματος 

σχολικής διαμεσολάβησης, θα πρέπει να ερευνάται το πλαίσιο και τα ποσοστά 

εμφάνισης συγκρούσεων. Μία ακόμη προϋπόθεση που θα πρέπει να διασφαλιστεί, 

είναι η υποστήριξη της διεύθυνσης του σχολείου προς τις διαδικασίες της ομάδας 

διαμεσολάβησης. Αναγκαία κρίνεται επομένως η εξοικείωση των διευθυντών και των 

καθηγητών του σχολείου με τις αρχές και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ώστε να 

ενισχύεται το έργο της ομάδας των διαμεσολαβητών. Τελευταία προϋπόθεση που 

αναφέρεται είναι η ύπαρξη συντονιστή της ομάδας των διαμεσολαβητών. Ο ρόλος 

του συντονιστή είναι σημαντικός και πολυεπίπεδος καθώς πέρα από τα ζητήματα 

οργάνωσης της εκπαίδευσης και δράσης της ομάδας, αναλαμβάνει και την 

θεωρητική, επιστημονική και συναισθηματική υποστήριξη και καθοδήγηση της 

ομάδας των σχολικών διαμεσολαβητών. Σε γενικές γραμμές, μέσα από την έρευνα 

τονίζεται πως για να επιτύχει ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης, θα πρέπει στον 

σχεδιασμό του να λάβει υπόψη τους παραπάνω παράγοντες και τους περιορισμούς 

που αυτοί θέτουν.  

Η εφαρμογή προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης επομένως, θα πρέπει 

να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η βιβλιογραφία προσφέρει πληθώρα 

παραδειγμάτων καθώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη φόρμα εφαρμογής. Η Ένωση 

για την Επίλυση Συγκρούσεων (Association for Conflict Resolution) εξέδωσε το 2007 

ένα εγχειρίδιο στο οποίο περιγράφονται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης (Association for Conflict Resolution, 

2007). Οι προϋποθέσεις αφορούν την οργάνωση και τη διαχείριση του 

προγράμματος, τον κώδικα δεοντολογίας των διαμεσολαβητών, την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών στη διαμεσολάβηση αλλά και την αξιολόγηση του 

προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες που δίνονται μέσα από το 

εγχειρίδιο είναι έξι. Αρχικά, θα πρέπει να διασφαλίζεται η εθελοντική συμμετοχή των 

μερών της σύγκρουσης και να αποφεύγεται η πίεση από οποιοδήποτε πρόσωπο του 

σχολικού περιβάλλοντος. Επίσης, η αμεροληψία των σχολικών διαμεσολαβητών είναι 

βασικό συστατικό για την επιτυχία εφαρμογής προγραμμάτων διαμεσολάβησης. Οι 

σχολικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να εξασκηθούν στο να αποφεύγουν τις 
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προκαταλήψεις και τις στερεοτυπικές σκέψεις και οφείλουν να μην δείχνουν εύνοια 

σε κανένα από τα μέρη της σύγκρουσης. Ακόμη, αν μέρος της σύγκρουσης είναι 

μαθητής που έχει άμεση σχέση με κάποιον σχολικό διαμεσολαβητή ή αν το ζήτημα 

της σύγκρουσης τον αφορά έμμεσα ή άμεσα, καλό είναι να αναλάβει τη διαδικασία 

της διαμεσολάβησης άλλος μαθητής – διαμεσολαβητής, για να αποφευχθεί η 

σύγκρουση συμφερόντων. Ένα χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν οι σχολικοί 

διαμεσολαβητές είναι η αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις ικανότητές τους να 

διεκπεραιώσουν με επιτυχία τον ρόλο τους. Η αυτοπεποίθηση αυτή λειτουργεί θετικά 

στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας στα μέρη της σύγκρουσης ως προς την επιτυχή 

έκβαση της διαδικασίας που θα ακολουθήσει. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του 

σχολικού διαμεσολαβητή θα πρέπει να είναι η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα για 

ο,τιδήποτε ειπωθεί ή γίνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Ο 

ρόλος επίσης του σχολικού διαμεσολαβητή περιλαμβάνει τη διασφάλιση της 

ποιότητας της διαδικασίας, με βάση τις αρχές που τη διέπουν και οφείλει να 

υπενθυμίζει στα εμπλεκόμενα μέρη ότι είναι μια διαδικασία εθελοντική, που 

βασίζεται στην αμοιβαία επικοινωνία, τον σεβασμό, την ειλικρίνεια και την πρόθεση 

εξεύρεσης κοινής λύσης. Κομμάτι του ρόλου του σχολικού διαμεσολαβητή είναι και 

η διαφήμιση και προώθηση της διαμεσολάβησης και των αρχών της, ώστε να 

γνωρίζει όλη η σχολική κοινότητα αλλά και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες και την 

τοπική κοινωνία για την ύπαρξη της ομάδας σχολικών διαμεσολαβητών αλλά και της 

δράσης τους. Τέλος, οφείλουν να προάγουν την πρακτική της διαμεσολάβησης, 

εφαρμόζοντας οι ίδιοι στην προσωπική τους ζωή τις αρχές της, αλλά και 

ανταλλάσσοντας εμπειρίες με άλλες ομάδες διαμεσολάβησης (Lane & Richardson, 

2003; Αρτινοπούλου, 2010). 

 Μία σειρά προϋποθέσεων, που θα πρέπει να εξασφαλιστούν πριν από την 

εφαρμογή ενός προγράμματος διαμεσολάβησης, είναι αυτή που αναφέρει ο Cohen 

(2005). Αρχικά, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η στήριξη του σχολείου και της 

διεύθυνσης που θα γίνει η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών. Στη συνέχεια, η 

οργάνωση του προγράμματος θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένο πλάνο χρηματοδότησης καθώς κα να έχει αποφασιστεί πόσοι και ποιοι 

θα εκπαιδευτούν, ποιοι θα είναι οι εκπαιδευτές, ο χώρος και ο χρόνος που θα γίνει η 

εκπαίδευση, ποιες συγκρούσεις θα αναλαμβάνουν οι διαμεσολαβητές, να γίνει 
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επιλογή του χώρου που θα παραχωρηθεί από το σχολείο για τη διενέργεια των 

διαμεσολαβήσεων, του τρόπου που θα διαφημιστεί και θα προωθηθεί η ομάδα 

διαμεσολάβησης που θα δημιουργηθεί, να διασφαλιστεί η εχεμύθεια της διαδικασίας, 

να καθοριστεί η ώρα που θα γίνονται οι διαμεσολαβήσεις, καθώς και  η ύπαρξη 

συνεχούς επιμόρφωσης και ανατροφοδότησης των σχολικών διαμεσολαβητών. 

Ακόμη, θα πρέπει να καθοριστούν τα χρονικά όρια του προγράμματος, τα οποία είναι 

συνήθως δεκαοχτώ με είκοσι πέντε ώρες για μαθητές Λυκείου, δώδεκα με είκοσι 

ώρες για μαθητές Γυμνασίου και οχτώ με δεκαπέντε ώρες για μαθητές Δημοτικού 

σχολείου. Το τελευταίο κομμάτι αφορά τις ίδιες τις διαμεσολαβήσεις και 

χαρακτηριστικό του θα πρέπει να είναι η υποστήριξη των διαμεσολαβητών από τον 

συντονιστή του προγράμματος με τη βοήθεια συνεχούς εκπαίδευσης αλλά και 

προώθησης στο σχολείο και στην τοπική κοινότητα του έργου των διαμεσολαβητών. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Cohen (2005), ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης 

μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένο και «ώριμο» αν εξυπηρετεί τουλάχιστον το 

10% του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου ανά χρονιά, αν αναζητά λύσεις στις 

συγκρούσεις του μέσω της διαμεσολάβησης τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών 

καθώς και αν η διεύθυνση του σχολείου υιοθετήσει το πρόγραμμα ως αναπόσπαστο 

κομμάτι  της σχολικής ζωής. 

Σημαντική επίσης για την επιτυχία ενός προγράμματος διαμεσολάβησης είναι 

και η σωστή επιλογή των μαθητών που θα εκπαιδευτούν ως σχολικοί 

διαμεσολαβητές. Σύμφωνα με τους Lane & Richardson (2003), η επιλογή των 

σχολικών διαμεσολαβητών θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια που να 

αντανακλούν την εικόνα της σχολικής κοινότητας. Τα κριτήρια είναι: η ηλικία των 

μαθητών, η εθνικότητα, τα ποσοστά αγοριών και κοριτσιών,  η γλώσσα και το 

κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Επίσης, η επιλογή μπορεί να γίνει από τους 

εκπαιδευτικούς ή από τους ίδιους τους μαθητές, μέσω ψηφοφορίας ή αυτοπρότασης. 

Σημαντική επίσης είναι η ενημέρωση, εμπλοκή και η συγκατάθεση του γονέα για τη 

συμμετοχή του παιδιού του σε ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης (Lane & Richardson 

(2003; Αρτινοπούλου, 2010). 

Μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησης 

Δύο μοντέλα σχολικής διαμεσολάβησης προτιμούνται συνήθως από τα 

σχολεία, η προσέγγιση “cadre”, όπου ένας μικρός αριθμός μαθητών εκπαιδεύεται και 
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αποτελεί την ομάδα διαμεσολάβησης του σχολείου και η ολιστική προσέγγιση (total 

student body), όπου εκπαιδεύονται όλοι οι μαθητές του σχολείου ή της τάξης 

(Αρτινοπούλου, 2010:76; Turnuklu et al., 2009:631) 

Σε ένα πρόγραμμα “cadre”, οι σχολικοί διαμεσολαβητές συνήθως δουλεύουν 

ως ομάδα, έχοντας έναν δάσκαλο/δασκάλα ως υπεύθυνο ομάδας ώστε να ενισχυθούν 

οι δεξιότητές τους και να είναι σε θέση να προωθήσουν την επιλογή εποικοδομητικών 

πρακτικών επίλυσης συγκρούσεων στην εκάστοτε σχολική κοινότητα. Τα 

προγράμματα αυτά είναι τα πιο διαδεδομένα, καθώς έχουν μικρό κόστος, απαιτείται 

μικρή αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης του σχολείου και απορροφά λιγότερες ώρες 

στην οργάνωση, εκπαίδευση και συντονισμό της ομάδας. Ωστόσο υπάρχει η 

πιθανότητα ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της ομάδας να εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό, 

κάτι που δεν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Σε προγράμματα ολιστικής προσέγγισης, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι 

πιο εκτεταμένα (Benson & Benson, 1993) για όλους τους συμμετέχοντες. Οι μαθητές 

όλου του σχολείου όπου εφαρμόζονται αποκτούν δεξιότητες «ζωής» (Benson & 

Benson, 1993:428) και διευθυντές και εκπαιδευτικοί δεν αναλώνουν πολύτιμο χρόνο 

στην αντιμετώπιση συγκρούσεων. Οι Rigby και Bagshaw (2003) υποστηρίζουν πως 

υπάρχει ανάγκη για ολιστικές προσεγγίσεις που να δίνουν έμφαση στη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών.  

Από την άλλη μεριά, Turnkulu και συνεργάτες (2009:637) σε έρευνά τους, 

προτείνουν ως περισσότερο αποτελεσματικό ένα συνδυασμό των παραπάνω 

προσεγγίσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας, εκπαιδεύτηκαν όλοι οι μαθητές στις τεχνικές 

διαμεσολάβησης και επίλυσης συγκρούσεων και στη συνέχεια επέλεξαν οι ίδιοι οι 

μαθητές τους συμμαθητές που αποτέλεσαν την ομάδα διαμεσολάβησης του σχολείου. 

Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης και έτσι δεν χρειάστηκε η παρέμβαση των ενηλίκων. 

Μία δεύτερη κατηγοριοποίηση είναι αυτή των Levy και Maxwell (οπ. αναφ. 

σε Johnson & Johnson, 1996). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές διαχωρίζουν τα 

προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων σε προγράμματα βασισμένα στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα, που αφορούν τη διδασκαλία κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων 

και της φύσης της σύγκρουσης και σε προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης. 
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Μία επιπλέον κατηγοριοποίηση είναι εκείνη της Opotow (οπ. αναφ. σε 

Johnson & Johnson, 1996), η οποία αναδεικνύει τρεις κατηγορίες για τα 

προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και σχολικής διαμεσολάβησης. Η πρώτη 

κατηγορία αφορά προσεγγίσεις επικεντρωμένες στις δεξιότητες, όπου οι μαθητές 

εξασκούνται ώστε να ενισχύσουν τις απαραίτητες διαπροσωπικές δεξιότητες για να 

επιλύουν εποικοδομητικά τις συγκρούσεις. Η δεύτερη κατηγορία αφορά προσεγγίσεις 

επικεντρωμένες σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, όπου οι μαθητές εξασκούνται σε 

διανοητικές διαδικασίες και γνωστικές δεξιότητες για την επίλυση συγκρούσεων 

όπως η κριτική σκέψη. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αναφέρεται σε προσεγγίσεις 

δομικής αλλαγής, όπου δίνεται έμφαση στη δυναμική της ομάδας ως μοχλού αλλαγής 

και φορέα παροχής και διατήρησης ενός συνεργατικού πλαισίου για τη διαχείριση 

των συγκρούσεων. 

Συμπεράσματα ερευνών δείχνουν πως όλα τα είδη προγραμμάτων σχολικής 

διαμεσολάβησης βελτιώνουν τη συμπεριφορά των παιδιών απέναντι στις 

συγκρούσεις, καθώς μειώνονται τα περιστατικά επιθετικότητας στο σχολείο, 

ενισχύονται δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, επικοινωνίας, 

κριτικής σκέψης και αυτοπειθαρχίας και μειώνονται οι περιπτώσεις επιβολής 

πειθαρχικών ποινών και κυρώσεων (Johnson & Johnson, 1996:460). 

Διαδικασία σχολικής διαμεσολάβησης 

Η διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης είναι παρόμοια με αυτήν την 

κοινωνικής διαμεσολάβησης. Ωστόσο είναι προσαρμοσμένη στο αναπτυξιακό 

επίπεδο των μαθητών και απαλλαγμένη από τα νομικά χαρακτηριστικά της 

κοινωνικής διαμεσολάβησης. Στο σχολικό πλαίσιο, η διαδικασία είναι συνήθως 

σύντομη και αφορά άτυπες συζητήσεις οι οποίες διενεργούνται είτε κοντά στο σημείο 

όπου ξεκίνησε η διαμάχη (Bickmore, 2001) είτε σε συγκεκριμένο χώρο που παρέχει 

το σχολείο στην ομάδα των σχολικών διαμεσολαβητών. 

Αρχικά, να αναφερθεί πως σε ένα σχολείο όπου υπάρχει ομάδα 

διαμεσολαβητών, υπάρχει και ένα κουτί διαμεσολάβησης όπου βάζουν τα αιτήματά 

τους όσοι θέλουν να λύσουν τη σύγκρουσή τους μέσω της διαμεσολάβησης, καθώς 

και το ποια μέλη της ομάδας επιθυμούν να αναλάβουν την περίπτωσή τους. Συνήθως 

κάθε εμπλεκόμενο μέρος επιλέγει από έναν διαμεσολαβητή. Επίσης, το σχολείο 
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διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για τις διαμεσολαβήσεις. Αφού πάρουν οι 

διαμεσολαβητές τα αιτήματα, γίνεται μια πρώτη συνάντηση με τα μέρη. Εκεί, 

διασφαλίζεται ο σεβασμός στη διαδικασία και η δέσμευσή τους να επιλύσουν τη 

σύγκρουση. Στη συνέχεια, ορίζεται η μέρα και η ώρα στην ειδική αίθουσα. Τονίζεται 

από την αρχή πως η διαδικασία είναι πάνω από όλα εθελοντική και πως ότι ειπωθεί 

είναι εμπιστευτικό. 

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να βρεθεί κάποιο παιδί από την ομάδα 

διαμεσολάβησης μπροστά σε κάποιο περιστατικό. Τότε μπορεί να προσπαθήσει να 

αποκλιμακώσει την ένταση και ενημερώσει για το ρόλο του καθώς και να καλέσει τα 

μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, να δοκιμάσουν να λύσουν το ζήτημά τους με 

τη βοήθεια της διαμεσολάβησης. 

Ο Rigby (2007:288), αναφέρει εννιά σημεία – κλειδιά της διαδικασίας της 

διαμεσολάβησης, που συνεισφέρουν στην επιτυχία της διαδικασίας, όπως τα έχει 

ξεχωρίσει η Dale Bagshaw. Αρχικά, θα πρέπει να εδραιωθεί η αξιοπιστία και η 

εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέρη αλλά και ανάμεσα στον διαμεσολαβητή και τα μέρη. 

Επίσης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος και σαφής ο ρόλος της διαμεσολάβησης και τα 

στάδια της διαδικασίας να είναι έχουν περιγραφεί συνοπτικά αλλά με ακρίβεια. 

Ακόμη, ρόλος των διαμεσολαβητών είναι να εμφυσήσουν στα μέρη εμπιστοσύνη 

προς τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και να συμφωνήσουν με τους κανόνες που 

διέπουν τη διαδικασία. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να εξηγήσει το κάθε μέρος τη 

δική του οπτική γωνία για τη σύγκρουση και μέσα από αυτό να προσπαθήσει ο 

διαμεσολαβητής να αναδείξει τα πραγματικά συμφέροντα και ανάγκες των μερών και 

να τα ωθήσει να συνειδητοποιήσουν το κοινό τους συμφέρον. Τέλος, η επίλυση της 

σύγκρουσης και η τελική συμφωνία, μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από μία κοινά 

αποδεκτή λύση από αυτές που θα προτείνουν τα ίδια τα μέρη. 

Πιο συγκεκριμένα, την καθορισμένη μέρα και ώρα, συναντούνται τα μέρη με 

τους διαμεσολαβητές στην ειδική αίθουσα του σχολείου. Οι διαμεσολαβητές κάνουν 

τότε την εναρκτήρια ομιλία τους όπου συστήνονται, επαναλαμβάνουν τους κανόνες 

της διαδικασίας, τονίζουν την εμπιστευτικότητα ως προαπαιτούμενο για να 

συνεχιστεί η διαδικασία και ζητούν από τα δύο μέρη να πουν με τη σειρά το καθένα 

την πλευρά του. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντική η οπτική επαφή των 
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διαμεσολαβητών και με τα δύο μέρη της σύγκρουσης αλλά και η προσεκτική 

ακρόαση ώστε να λειτουργήσουν στη συνέχεια ως παράγοντας διευκόλυνσης της 

συζήτησης. Στη συνέχεια, οι διαμεσολαβητές κάνουν μια περίληψη από ό,τι είπε το 

κάθε μέρος, αναδιατυπώνοντας και παραφράζοντας τα λεγόμενα με στόχο να 

τονιστούν τα γεγονότα και να ελεγχθεί η σωστή κατανόηση. Δίνεται έμφαση από 

τους διαμεσολαβητές στα κοινά συμφέροντα των μερών. Έπειτα, ζητούν από τα μέρη 

να προτείνουν λύσεις μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και σε αρκετές περιπτώσεις 

με τη χρήση της μεθόδου της ιδεοθύελλας ώστε να καταλήξουν τα ίδια τα μέρη σε 

όσες περισσότερες λύσεις μπορούν. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση 

των λύσεων που προτάθηκαν από τα ίδια τα μέρη, ώστε να καταλήξουν στη λύση που 

να συμφέρει και τα δύο και που να καλύπτει τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους. 

Δημιουργείται έτσι η συμφωνία και η δέσμευση των μερών προς αυτή. Στο κομμάτι 

αυτό, σημαντικό είναι να υπάρχει σαφήνεια στο ρόλο και τις υποχρεώσεις του κάθε 

μέρους ως προς τη συμφωνία. Τέλος, γράφουν οι διαμεσολαβητές ένα έγγραφο που 

αναφέρει ακριβώς το τι συμφώνησαν τα δύο μέρη, το οποίο υπογράφουν όλοι. 

Ορίζουν ακόμη μια ημερομηνία συνάντησης στο κοντινό μέλλον για να αναφέρουν 

τα μέρη στους διαμεσολαβητές αν οι λύσεις που συμφώνησαν ήταν όντως αυτές που 

πραγματικά ήθελαν και αν τις υλοποίησαν (Bickmore, 2001; Αρτινοπούλου, 2010; 

IREX, 2013). Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η διαμεσολάβηση συνομηλίκων δεν 

αφορά περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ή κατάχρησης ουσιών.  

Συναισθηματική νοημοσύνη και σχολική διαμεσολάβηση 

Η εκπαίδευση στη σχολική διαμεσολάβηση αφορά σε ένα μεγάλο κομμάτι της 

τεχνικές διαχείρισης συναισθημάτων. Η ικανότητα να αναγνωρίζει και να 

διαχειρίζεται κανείς τα συναισθήματά του δεν είναι αυτονόητη. Πολλές φορές, η 

επιθετική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα έντονων συναισθημάτων (Κοκκινάκη, 

2006:273). Επίσης, η μειωμένη Συναισθηματική Νοημοσύνη, αποτελεί παράγοντα 

εμφάνισης παραβατικής συμπεριφοράς στο σχολείο, καθώς οι δεξιότητες 

αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου σε επίπεδο συναισθημάτων είναι σε χαμηλά επίπεδα 

(Δημητριάδου, Χατζηνικολάου & Παπαϊωάννου, 2012). Ακόμη, από έρευνες έχει 

φανεί πως τα συναισθήματα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

ατόμων (Anastasiadou & Dimitriadou, 2011). Το να είναι σε θέση κανείς να 
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εξωτερικεύει τα συναισθήματά του καθώς και η ικανότητα να διαπραγματεύεται και 

να συμβιβάζεται αφορούν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη του ατόμου. 

Σύμφωνα με τους Salovey και Meyer (1990:189) η Συναισθηματική ή 

Προσωπική νοημοσύνη «αποτελεί υποσύνολο της κοινωνικής νοημοσύνης και 

περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του αλλά 

και τα συναισθήματα των γύρω του, την ικανότητα να τα διακρίνει καθώς και το να 

χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθορίσει τη σκέψη και τις πράξεις 

του».  

Το πιο σημαντικό ίσως χαρακτηριστικό της νοημοσύνης αυτής, είναι η 

ικανότητα ενός ατόμου να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και 

μάλιστα τη στιγμή που θα τα νιώσει. Σημαντική επίσης, είναι η ικανότητα να τα 

χειραγωγεί και να τα ελέγχει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους που 

θέτει. Κομμάτι, ακόμη, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι και η ενσυναίσθηση, 

η αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων. Επιπλέον, κάποιοι ερευνητές 

συμπληρώνουν στα παραπάνω χαρακτηριστικά της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, 

την ευελιξία, τον χειρισμό των συναισθημάτων των άλλων αλλά και την ικανότητα 

του χειρισμού των συναισθημάτων του ίδιου του ατόμου έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

δημιουργικότητά του (Goleman, 1995:83, Schutte, et al., 1998:168). 

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. 

Στόχος της ανάπτυξης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι η ενίσχυση των 

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

διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Δημητριάδου, Χατζηνικολάου & 

Παπαϊωάννου, 2012). Η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει από την παιδική ηλικία και να 

αφορά τα βασικά συναισθήματα, όπως η λύπη, η χαρά, ο θυμός, ο φόβος και το άγχος 

(Τριλίβα & Χατζηνικολάου, 2011) και να διευρύνεται εξελικτικά 

συμπεριλαμβάνοντας πιο περίπλοκα συναισθήματα, ασκήσεις κατανόησης και 

αναγνώρισης συναισθημάτων καθώς και των αιτιών που προκαλούν την εμφάνιση 

των συναισθημάτων (Saarni, 1993 οπ. αναφ. σε Δημητριάδου, Χατζηνικολάου & 

Παπαϊωάννου, 2012). Έχει φανεί, πως η συστηματική και οργανωμένη εφαρμογή 

προγραμμάτων ενίσχυσης των κοινωνικο – συναισθηματικών δεξιοτήτων ενισχύει τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και επιδρά 
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σημαντικά στη μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς (Δημητριάδου, Χατζηνικολάου 

& Παπαϊωάννου, 2012). Ωστόσο, αν και αρκετά προγράμματα ενίσχυσης κοινωνικο – 

συναισθηματικών δεξιοτήτων εφαρμόζονται σε σχολεία, η αξιολόγησή τους δεν είναι 

συστηματική, με συνέπεια να μην υπάρχουν γενικευμένα συμπεράσματα για την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων (Πλατσίδου, 2010). Σε μία μελέτη 

περίπτωσης των Δημητριάδου, Χατζηνικολάου και Παπαϊωάννου (2012) η οποία 

αφορούσε την εφαρμογή προγράμματος Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε Δημοτικό 

Σχολείο, φαίνεται οι μαθητές να ενισχύθηκαν μέσα από το πρόγραμμα σε ό,τι 

αφορούσε την αυτοεπίγνωσή τους, την έκφραση των συναισθημάτων τους, την 

αποδοχή του διαφορετικού αλλά και τις δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. 

«Η μάθηση δεν λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από τα συναισθήματα του 

παιδιού.» σύμφωνα με την Κάρεν Στόουν ΜακΚόουν (Goleman, 1995:386). 

Επομένως, ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός που παραβλέπει τα συναισθήματα των 

παιδιών, αφήνει αναξιοποίητο μεγάλο κομμάτι των δυνατοτήτων τους. Θα πρέπει 

επομένως ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τα 

συναισθήματα των μαθητών του έτσι ώστε να είναι σε θέση να τα αξιοποιήσει. Αυτό 

σημαίνει πως ένα χαρακτηριστικό του γνώρισμα θα είναι και η ενσυναίσθηση. 

Ενσυναίσθηση 

Οι προσπάθειες ορισμού της ενσυναίσθησης είναι πάρα πολλές. Ο ορισμός 

που συναντάται πιο συχνά στη βιβλιογραφία είναι σύμφωνα με τον Clark (Clark, 

2004 όπως αναφέρεται στο: Şahin, et al., 2011:2324) ο ορισμός που προτάθηκε από 

τον Rogers (Rogers, 1983 όπως αναφέρεται στο: Şahin, et al., 2011:2324). Σύμφωνα 

με αυτόν, η ενσυναίσθηση είναι «η κατανόηση των συναισθημάτων και των σκέψεων 

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

καθώς και ο τρόπος έκφρασης των παραπάνω».   

 

Στην βιβλιογραφική τους ανασκόπηση, οι Jolliffe και  Farrington (2006) 

αναφέρουν πως η ενσυναίσθηση ορίζεται με το ακόλουθο τρίπτυχο: αρχικά, ως το 

συναισθηματικό χαρακτηριστικό το οποίο διευκολύνει ένα άτομο να αισθάνεται τα 

συναισθήματα ενός άλλου προσώπου, στη συνέχεια, ως μια γνωστική ικανότητα η 

οποία διευκολύνει την κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου και τέλος, ως μια 

συνύπαρξη των παραπάνω θέσεων. Το κοινό χαρακτηριστικό των ορισμών που 



 

89 

 

υπάρχουν σύμφωνα με τους Jolliffe και  Farrington (2006) είναι το ότι η 

ενσυναίσθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την συμπεριφορά. Μάλιστα, η ύπαρξη 

υψηλής ενσυναίσθησης συνδέεται με την εμφάνιση θετικά προσανατολισμένης 

κοινωνικής συμπεριφοράς (prosocial), ενώ η χαμηλή ενσυναίσθηση με την εμφάνιση 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς (anti-social). 

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Nickerson, Mele & Princiotta (2008), ένα 

από τα θέματα που μελέτησαν ήταν η ενσυναίσθηση. Με βάση τα αποτελέσματά τους 

φαίνεται πως τα παιδιά με υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης προσπαθούν να 

επεμβαίνουν όταν εκτυλίσσονται μπροστά τους περιστατικά σχολικής βίας με σκοπό 

να τα καταστείλουν. Σύμφωνα με τους ίδιους όμως, είναι πολύ λίγες οι έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί για την μελέτη της επίδρασης της ενσυναίσθησης σε 

περιστατικά σχολικής βίας. 

Η ενσυναίσθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυτοεπίγνωση. Όσο 

καλύτερα καταλαβαίνουμε τα συναισθήματά μας, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε 

τον ίδιο μας τον εαυτό.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι με τη βασική εκπαίδευση στη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης, βελτιώνονται οι δεξιότητες ενσυναίσθησης (Şahin, Serin  & Serin, 

2011). 
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Το project Σχολικής Διαμεσολάβησης «Ναι, υπάρχει ευτυχία που να 

κόβεται στα τρία!» 

Το σχολικό έτος 2014 – 2015 υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας ένα πρόγραμμα σχολικής διαμεσολάβησης. 

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τμήματος, Ιορδανίδης Γεώργιος και συντονίστρια η δασκάλα, δικηγόρος και 

διαμεσολαβήτρια Ελεονώρα Δ. Μπέσσα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε την 

εκπαίδευση (σαράντα ωρών) μιας ομάδας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητριών στη διαδικασία της σχολικής διαμεσολάβησης και στην συνέχεια την 

ανάπτυξη πιλοτικών και πρότυπων διδασκαλιών από τις φοιτήτριες με τα επιμέρους 

θέματα της σχολικής διαμεσολάβησης. Η εκπαίδευση των φοιτητριών έγινε από την 

Ελεονώρα Δ. Μπέσσα, η οποία είναι διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών 

από την Toolkit Company (www.toolkitcompany.com).  

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο 2
ο
 Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας, μιας 

επαρχιακής πόλης της Δυτικής Μακεδονίας. Στο 2
ο
 Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας 

φοιτούσαν 340 μαθητές και μαθήτριες όταν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα και κάθε 

τάξη είχε πέντε τμήματα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ανέφεραν την 

ανησυχία τους για την αύξηση των περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού στο 

σχολικό περιβάλλον. Τα παραπάνω αποτέλεσαν τους λόγους για τους οποίους 

αποφασίστηκε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη μορφή project. Μέσα από ένα project οι 

μαθητές αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες. Τους δίνεται η ευκαιρία να πάρουν 

πρωτοβουλίες, να ερευνήσουν και τέλος να παρουσιάσουν αυτά που δημιούργησαν 

(Frey, 1986). Δόθηκε η ευκαιρία στις  φοιτήτριες, οι οποίες επέλεξαν να συμμετέχουν 

στο project, να διερευνήσουν σε βάθος το θέμα στης σχολικής διαμεσολάβησης, 

διαλέγοντας μέσα από τις θεματικές που περιελάμβανε η εκπαίδευσή τους από την κ. 

Ελεονώρα Δ. Μπέσσα. Επίσης, έχει φανεί από έρευνες πως προτιμούν να μαθαίνουν 

για έννοιες και θέματα που τους ενδιαφέρουν και δεν τους επιβάλλονται (Belloni & 

Jongsma, 1978). Το παραπάνω φάνηκε μέσα από την παρατήρηση όλου του 

http://www.toolkitcompany.com/
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προγράμματος, καθώς οι φοιτήτριες ανταποκρίθηκαν με ζήλο στις απαιτήσεις της 

εκπαίδευσης και έδειχναν ενθουσιασμό σε όλη τη διάρκειά της. 

Στους παρακάτω πίνακες αναφέρεται αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης 

40 ωρών, στο οποίο συμμετείχαν οι φοιτήτριες, με κάποιες ενδεικτικές 

δραστηριότητες. 

1
ο
 διήμερο εκπαίδευσης, 13 – 14 Δεκεμβρίου 2014 

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014 

10:30 – 11:00 Προσέλευση ½ ώρα 

11:00 – 16:00 Δραστηριότητες γνωριμίας 

Δραστηριότητες για το 

δέσιμο της ομάδας 

-Ατομική ανάρτηση σε 

κόλλα Α0 θετικών και 

αρνητικών στοιχείων 

φοιτητριών 

-Αυτοκόλλητο Α4 – 

επίθετο που να ξεκινά από 

το αρχικό του ονόματος 

της καθεμιάς 

-Αυτό -παρουσίαση 

5 ώρες 

16:00 – 17:00 Διάλειμμα 1 ώρα 

17:00 – 19:00 Bullying – Σχολικός 

εκφοβισμός 

Παρουσίαση  

Συζήτηση και διερεύνηση 

βιωμάτων φοιτητριών 

2 ώρες 
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19:00 – 21:00 Περιπτώσεις παιδιών – 

«δύσκολων ανθρώπων» 

«Παγόβουνο» 

-Πώς συμπεριφέρονται; 

-Ποιες ανάγκες κρύβει η 

συμπεριφορά; 

-Αντιμετώπιση; 

Θέσεις ≠ Συμφέροντα 

Επεξεργασία φυλλαδίου 

(ομαδική δραστηριότητα) 

Συζήτηση 

2 ώρες 

21:00 – 22:00 Αξιολόγηση ημέρας 

Συζήτηση 

Προσδοκίες 

1 ώρα 

 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 

11:00 – 11:30 Προσέλευση ½ ώρα 

11:30 – 13:30 Η Διαμεσολάβηση στην 

Ελλάδα και στον κόσμο 

Παρουσίαση 

2 ώρες 

13:30 – 16:30 Οι ικανότητες του καλού 

διαμεσολαβητή 

-ενεργητική ακρόαση 

3 ώρες 
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-καλός ≠ κακός ακροατής 

-δεξιότητες – «φαίνεσθαι»/ 

γλώσσα σώματος 

Φυλλάδιο για επεξεργασία 

(ομαδική δραστηριότητα) 

Συζήτηση 

16:30 – 17:00 Διάλειμμα ½ ώρα 

17:00 – 19:00 Συναισθηματική 

Νοημοσύνη 

Ημισφαίρια (δεξί – 

αριστερό) 

Τεστ – Ποιο ημισφαίριο 

χρησιμοποιείτε; 

Συζήτηση 

2 ώρες 

19:00 – 21:00 Ενσυναίσθηση 

Οπτικοακουστικό υλικό 

Φυλλάδιο επεξεργασίας 

«Τυφλός – οδηγός» 

(δραστηριότητα 

εμπιστοσύνης  για δυάδες) 

2 ώρες 

21:00 – 21:30 «Οι πέντε αισθήσεις σε 

θετικές και αρνητικές 

αναμνήσεις» 

Φυλλάδιο επεξεργασίας  

½ ώρα 

21:30 – 22:00 Αξιολόγηση ημέρας ½ ώρα 
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Συζήτηση 

2
ο
 διήμερο εκπαίδευσης, 17 – 18 Ιανουαρίου 2015 

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 

10:30 – 11:00 Προσέλευση ½ ώρα 

11:00 – 12:00 Σύγκρουση 

Διερεύνηση 

προϋπάρχουσων γνώσεων 

Φυλλάδιο σύγκρουσης 

(Σωστό – Λάθος) 

Συζήτηση 

1 ώρα 

12:00 – 13:00 Φυλλάδιο διερεύνησης 

στάσεων και αντιλήψεων 

για τις συγκρούσεις 

Συζήτηση 

1 ώρα 

13:00 – 15:00 «Πώς αντιδρώ σε μία 

σύγκρουση» 

Διερεύνηση 

συγκρουσιακού τύπου 

στον οποίο ανήκουν οι 

φοιτήτριες (το στυλ 

αντιμετώπισης των 

συγκρούσεων που 

αντιμετωπίζουν) μέσω 

ατομικού τεστ 

Ανάδειξη των 5 στυλ 

αντιμετώπισης 

συγκρούσεων μέσα από τα 

2 ώρες 
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αποτελέσματα του τεστ 

και τη διεθνή 

βιβλιογραφία 

Συζήτηση 

15:00 – 16:00 Διάλειμμα 1 ώρα 

16:00 – 17:00 Κύκλος σύγκρουσης 

Moore 

Οπτικοακουστικό υλικό 

Φυλλάδιο για τον κύκλο 

σύγκρουσης (ομαδική 

δραστηριότητα 

εμπέδωσης) 

Συζήτηση 

1 ώρα 

17:00 – 19:00 Αιτίες σύγκρουσης 

Πίτα Moore 

Κλίμακα σύγκρουσης 

-περιγραφή 

-αιτίες 

-όφελος 

Φυλλάδιο για τις αιτίες 

σύγκρουσης (ομαδική 

δραστηριότητα) 

Συζήτηση 

2 ώρες 

19:00 – 20:30 Γεγονότα ≠ Συναισθήματα 1 ½ ώρα 
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Επεξεργασία σεναρίων 

Δραματοποίηση σεναρίων 

(ομαδική δραστηριότητα) 

20:30 – 21:30 Γεγονότα ≠ Συναισθήματα 

Παράφραση σεναρίων 

Δραματοποίηση σεναρίων 

(ομαδική δραστηριότητα) 

1 ώρα 

21:30 – 22:00 Αξιολόγηση ημέρας  

Συζήτηση 

½ ώρα 

 

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 

11:00 – 11:30 Προσέλευση ½ ώρα 

11:30 – 15:00 Τεχνικές διαμεσολάβησης 

Επεξεργασία σεναρίων 

Εφαρμογή τεχνικών ως 

διαμεσολαβήτριες 

(ομαδικές δραστηριότητες) 

3 ½ ώρες 

15:00 – 16:30 Στάδια σχολικής 

διαμεσολάβησης 

Διαδικασία 

(οπτικοακουστικό υλικό) 

Συζήτηση 

1 ½ ώρα 

16:30 – 17:00 Διάλειμμα ½ ώρα 
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17:00 – 21:00 Εναρκτήρια ομιλία 

-Βήματα 

-Τι πρέπει να περιέχει 

Επεξεργασία σε ομάδες με 

τη βοήθεια σεναρίων 

Προετοιμασία 

εναρκτήριας ομιλίας (όλες 

οι φοιτήτριες) 

Δραματοποίηση σε ομάδες 

-2 διαμεσολαβήτριες 

-2 μέρη σύγκρουσης 

-1 παρατηρητής (με φύλλο 

παρατήρησης για να 

ελέγχει αν τηρούνται οι 

κανόνες της 

διαμεσολάβησης και αν 

χρησιμοποιούνται οι 

τεχνικές) 

Συζήτηση 

4 ώρες 

21:00 – 21:30 «Πώς παίρνουμε 

αποφάσεις» 

Συμφωνίες στη 

διαμεσολάβηση 

“Win –win” 

½ ώρα 
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“Win – Lose” 

“Lose – lose” 

21:30 – 22:00 Συνολική αξιολόγηση 

εκπαίδευσης 

Προετοιμασία για την 

εκπαίδευση των μαθητών 

(γενικές πληροφορίες) 

½ ώρα 

Η εκπαίδευση των φοιτητριών έλαβε χώρα στον επάνω όροφο μίας 

καφετέριας στη Φλώρινα. Η καφετέρια αυτή είναι διαμορφωμένη σαν σπίτι, με 

καναπέδες και πολυθρόνες, κάτι που διευκόλυνε τη διαδικασία της πολύωρης 

εκπαίδευσης, προσφέροντας έναν άνετο και ζεστό χώρο για τις βιωματικές 

δραστηριότητες. Οι φοιτήτριες, παρά το ότι η διαδικασία ήταν πολύωρη και 

απαιτητική, ανταποκρίνονταν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες, κάνοντας 

παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Μοιράστηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες, τα 

βιώματά τους και αποκόμισαν γνώσεις και δεξιότητες για την επίλυση των 

συγκρούσεων και τη σχολική διαμεσολάβηση. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης 

κλήθηκαν να αναπτύξουν δράσεις για την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών 

του 2
ο
 Γενικού Λυκείου στη σχολική διαμεσολάβηση. Οι δράσεις αναπτύχθηκαν με 

τη μορφή διδασκαλιών καθώς το τελικό παραγόμενο που θα παρέδιδαν οι φοιτήτριες 

ήταν πλάνα διδασκαλίας. Τα πλάνα οργανώθηκαν και αναπτύχθηκαν με τη συνεχή 

ανατροφοδότηση από τη συντονίστρια του προγράμματος Ελεονώρα Δ. Μπέσσα. 

Επίσης, ο επιστημονικά υπεύθυνος αναπληρωτής καθηγητής Ιορδανίδης Γεώργιος 

ήταν παρών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, στην εκπαίδευση των 

φοιτητριών και των μαθητών/ μαθητριών συμμετέχοντας και παρέχοντας συνεχή 

καθοδήγηση και ανατροφοδότηση. 

Οι ενότητες πάνω στις οποίες κλήθηκαν οι φοιτήτριες να αναπτύξουν δράσεις 

επικεντρωμένες στις βιωματικές δραστηριότητες και το παιδοκεντρικό μοντέλο 

διδασκαλίας, διαμορφώθηκαν ως εξής: 
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2
ο
 Γενικό Λύκειο Φλώρινας 

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 

Α/Α Τίτλος Διάρκεια Τέλος 

1 Δραστηριότητες 

γνωριμίας ομάδας 

100 12.40 

Διάλειμμα (20΄) 

2 Σχολικός 

εκφοβισμός – 

«Bullying» 

Ερωτηματολόγια 

διαχείρισης 

συγκρούσεων (α’ 

φάση διερεύνησης 

στάσεων μαθητών/ 

μαθητριών για τη 

διαχείριση 

συγκρούσεων πριν 

από εκπαίδευση 

στη 

διαμεσολάβηση) 

30 13:30 

3 Σύγκρουση 60 14:30 

Διάλειμμα (30΄) 

4 Τι είναι η 

διαμεσολάβηση 

30 15:30 

5 Τι γίνεται στην 

Ελλάδα και στην 

Ευρώπη 

30 16:00 
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6 Ικανότητες του 

καλού 

διαμεσολαβητή 

30 16:30 

Διάλειμμα (10) 

7 Περιπτώσεις 

παιδιών - διαφορών 

40 17:20 

8 Στάδια και 

διαδικασία 

Σχολικής 

Διαμεσολάβησης 

40 18:00 

 

Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 

Α/Α Τίτλος Διάρκεια Τέλος 

9 Εναρκτήρια ομιλία 60 12:00 

10 Πώς παίρνουμε 

αποφάσεις 

50 12:50 

Διάλειμμα (10΄) 

11 Ενεργητική 

ακρόαση 

40 13:40 

12 Συναισθηματική 

νοημοσύνη - 

Ημισφαίρια 

60 14:40 

Διάλειμμα (20΄) 

13 Διερεύνηση 

γεγονότων 

60 16:00 



 

101 

 

14 Ενσυναίσθηση 60 17:00 

Διάλειμμα (20’) 

15 Παράφραση – 

Αναδιατύπωση – 

Διερεύνηση 

συναισθημάτων – 

Αντανάκλαση 

60 18:20 

16 Ερωτηματολόγια 

Σύγκρουσης (β’ 

φάση διερεύνησης 

στάσεων μαθητών/ 

μαθητριών για την 

αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων μετά 

την εκπαίδευση 

στη 

διαμεσολάβηση) 

20 18:40 

17 Παιχνίδια 

ολοκλήρωσης του 

προγράμματος 

20 19:00 

 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στους λόγους για τους 

οποίους κρίθηκαν ικανές οι φοιτήτριες να αναλάβουν τη διεκπεραίωση των 

διδασκαλιών. Οι λόγοι αναδεικνύονται μέσα από τις αρχές μέσα από τις οποίες έγινε 

η διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Φλώρινας καθώς και τη σημασία που δίνεται από το Τμήμα στη 

Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/ φοιτητριών 

(www.eled.uowm.gr). Η Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση των 

φοιτητών/ φοιτητριών αποτελείται από τρεις ξεχωριστές φάσεις, ξεκινά στο τρίτο 

εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο όγδοο εξάμηνο. Σε όλο το εύρος παρέχεται 

http://www.eled.uowm.gr/
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στους φοιτητές/ φοιτήτριες ανατροφοδότηση και τελική αξιολόγηση (Οδηγός 

Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας). Επομένως, οι φοιτήτριες που εκπαιδεύτηκαν και στη 

συνέχεια υλοποίησαν διδασκαλίες στα πλαίσια του project, ήταν εξοικειωμένες με 

τον μετασχηματισμό της θεωρίας σε πράξη και είχαν τις γνώσεις για τη δημιουργία 

διδασκαλιών καθώς και εμπειρία στην διδακτική γνωστικών αντικειμένων. Μέσα από 

την εκπαίδευση στη σχολική διαμεσολάβηση και τη συνεχή ανατροφοδότηση από τον 

υπεύθυνο καθηγητή Ιορδανίδη Γεώργιο και τη συντονίστρια Ελεονώρα Δ. Μπέσσα, 

οι φοιτήτριες φάνηκε πως ήταν σε θέση να αναπτύξουν δράσεις και πλάνα 

διδασκαλίας και στη συνέχεια να τα εφαρμόσουν στο 2
ο
 Ενιαίο Λύκειο Φλώρινας. 

Η εκπαίδευση των φοιτητριών και στη συνέχεια των μαθητών/ τριών του 

Λυκείου βασίστηκε στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται 

μέσα από πρακτικές εφαρμογές και την από κοινού οικοδόμηση της γνώσης μέσα από 

τη αξιοποίηση των εμπειριών όχι μόνο του εκπαιδευτή αλλά κυρίως των 

εκπαιδευόμενων. Δεν υπάρχουν παθητικοί ακροατές και δέκτες. Οι συμμετέχοντες 

έχουν ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το θεωρητικό 

υπόβαθρο της προσέγγισης αυτής έχει τις ρίζες του στους Dewey, Lewin και Piaget 

(Kolb, 1984). Η εναλλακτική αυτή μέθοδος, στοχεύει  στη διαμόρφωση του 

κατάλληλου περιβάλλοντος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης εμπειριών 

που θα «διευκολύνουν τις ενδοψυχικές διεργασίες ιδιοποίησης και διαμόρφωσης του 

ψυχικού κόσμου, της προσωπικότητας και των επιθυμιών, αναγκών, κινήτρων, 

ενδιαφερόντων» (Μπακιρτζής, 2000:102). Ένας από τους κύριους στόχους κάθε 

δράσης ήταν να διερευνηθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των 

συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες που ακολουθούσαν ήταν προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες των φοιτητριών αρχικά και των μαθητών στη συνέχεια, καθώς 

αξιοποιούνταν τα βιώματα των συμμετεχόντων για την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων, κάνοντας τη διαδικασία να βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από τις 

απαντήσεις τους.  

Η βιωματική μάθηση αφορά πέντε βασικούς άξονες: Βίωμα, Ανακοίνωση, 

Αναστοχασμός, Γενίκευση και Εφαρμογή (Flowers, 2009). Αρχικά, οι 

εκπαιδευόμενοι ενεργούν - βιώνουν. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τις δραστηριότητες, 

με συζητήσεις προϋπάρχουσων εμπειριών και περιπτώσεων. Η ανάδειξη των 

προσωπικών βιωμάτων των εκπαιδευόμενων ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Κυρίαρχο 
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ρόλο σε όλη την εκπαίδευση είχαν επίσης και οι δραματοποιήσεις. Φοιτήτριες και 

μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν ρόλους σε σενάρια που περιείχαν περιστατικά 

συγκρούσεων, είτε ως διαμεσολαβητές είτε ως τα ίδια τα μέρη της σύγκρουσης. 

Σενάρια ακόμη αξιοποιήθηκαν για την εξάσκηση στις τεχνικές της διαμεσολάβησης 

αλλά και για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών που θα πρέπει να έχει ένας καλός 

διαμεσολαβητής. Η νέα γνώση και η πληροφορία αναδύθηκε μέσα από τα βιώματα 

και τις προϋπάρχουσες εμπειρίες. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι αντάλλαξαν 

εμπειρίες ανακοινώνοντάς τες στην υπόλοιπη ομάδα.. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

τονιστεί ότι οι περισσότερες δραστηριότητες προϋπέθεταν εργασία σε μικρές ομάδες, 

πάντα με την επίβλεψη και την ανατροφοδότηση από τον συντονιστή ώστε να 

εξασφαλίζεται η κατανόηση και να διασφαλίζεται η ροή της διαδικασίας. Στη 

συνέχεια, η κατανόηση και ερμηνεία των παραπάνω εμπειριών και συναισθημάτων 

που βίωσαν αναδείχθηκε μέσα από διάλογο και συζήτηση, ανάμεσα στις φοιτήτριες 

και τους μαθητές αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους μαθητές. Έντονη στιγμή 

αποτέλεσε σύνδεση των όσων βίωσαν με την πραγματική ζωή, καθώς οι 

δραστηριότητες περιείχαν σενάρια και παιχνίδια βασισμένα σε καθημερινά 

περιστατικά και κυρίως σε περιστατικά που έχει αναδειχθεί από τη διεθνή 

βιβλιογραφία πως εμφανίζονται συχνότερα στα σχολικά πλαίσια. Τέλος, η εφαρμογή 

των νέων γνώσεων έγινε πάλι με παιγνιώδεις δραστηριότητες και σενάρια. Με αυτόν 

τον τρόπο, φαίνεται να ενισχύονται τα κίνητρα για μάθηση και η ανάληψη 

πρωτοβουλιών και ενθαρρύνεται η συμμετοχή ακόμη και των πιο ντροπαλών 

μαθητών και μέσα από το δέσιμο της ομάδας αυξάνεται στο συναίσθημα 

αλληλεγγύης και σεβασμού προς τους άλλους. Η θεωρητική αυτή πρόταση φάνηκε να 

επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης καθώς μέσα από την παρατήρηση, 

οι μαθητές ανταποκρίνονταν με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες και ενώ στην αρχή 

ήταν περισσότερο συνεσταλμένοι και επιφυλακτικοί στο να εκφραστούν, μέσα από 

τις δραστηριότητες και τις συζητήσεις, ακόμη και τα πιο συνεσταλμένα παιδιά 

μοιράστηκαν τα βιώματά τους, γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους, 

συνειδητοποίησαν πως πριν από την εκπαίδευση ήξεραν τελικά πολύ λίγα πράγματα 

για τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους και εξασκήθηκαν στη διαδικασία της 

σχολικής διαμεσολάβησης. Ενδεικτικά αναφέρεται πως ένα από τα πιο ντροπαλά 

παιδιά, το οποίο ήρθε στην εκπαίδευση χωρίς κάποιον πιο κοντινό φίλο ή φίλη, τη 
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δεύτερη ημέρα έφερε ένα μουσικό όργανο και μοιράστηκε τη μεγάλη του αγάπη για 

τη μουσική με όλη την ομάδα.  

Οι περισσότερες δραστηριότητες όπως αναφέρθηκε παραπάνω υλοποιήθηκαν 

με το χωρισμό των μαθητών σε μικρές ομάδες. Μία ακόμη μέθοδος επομένως που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

αποτελεί μετεξέλιξη των μαθητοκεντρικών μορφών διδασκαλίας. Οι μαθητές 

αποτέλεσαν το κέντρο των δράσεων ως συγκροτημένες μικρο-ομάδες των τριών ή 

πέντε ατόμων, ανάλογα κάθε φορά με τις απαιτήσεις της εκάστοτε δραστηριότητας. 

Ο χωρισμός των ομάδων γινόταν τυχαία με τη βοήθεια λαχνισμάτων ή με βάση 

κάποιο προσωπικό χαρακτηριστικό όπως η ημερομηνία γέννησης. Οι νέες γνώσεις 

επομένως αποκτήθηκαν σε συνθήκες αλληλοεπικοινωνίας (Mercer 2000:87). Στις 

προκλήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας οι μαθητές θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν μόνο αν έχουν τα εφόδια να διαχειρίζονται δημιουργικά τις 

περιστάσεις και να δρουν συλλογικά ως ολοκληρωμένοι και αυτόνομοι δημοκρατικοί 

πολίτες.  Από τα σχολικά τους χρόνια επομένως, θα πρέπει οι μαθητές να εξασκηθούν 

στο να συνεργάζονται και να προσπαθούν να επιλύσουν τα όποια προβλήματα 

υπάρχουν από κοινού. Μία διαπίστωση μέσα από την παρατήρηση της εκπαίδευσης 

ήταν πως οι μαθητές δίσταζαν αρχικά να συνεργαστούν και έτειναν να 

προσκολλούνται στον φίλο ή τη φίλη τους. Αυτό ξεπεράστηκε με τον τυχαίο τρόπο 

διαμόρφωσης των ομάδων, που συντέλεσε στη συνεργασία μαθητών που ήταν αρχικά 

απλά γνωστοί. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε φάνηκε να 

προάγει τη συνεργασία και την επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τις 

φοιτήτριες, κάτι που αποτελεί βασικό κομμάτι των προγραμμάτων επίλυσης 

συγκρούσεων και διαμεσολάβησης και έτσι δεν θα μπορούσε να λείπει από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μαθητές που στην αρχή της εκπαίδευσης δεν 

επικοινωνούσαν, μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης είχαν αλληλεπιδράσει, είχαν 

μοιραστεί εμπειρίες, επιθυμίες και όνειρα και έκανα σχέδια για το μέλλον της ομάδας 

των σχολικών διαμεσολαβητών του 2
ου

 Λυκείου. 

Μία ακόμη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, ήταν αυτή της δραματοποίησης. Η 

λέξη «Δράμα», παράγεται ετυμολογικά από το ρήμα «δρω». Μέσα από τη 

δραματοποίηση, δόθηκε η ευκαιρία για αυτό-έκφραση, εξωτερίκευση συναισθημάτων 

και συναισθηματική απελευθέρωση. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
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παρατηρήθηκε πληθώρα συναισθημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι συγκινήθηκαν, 

έκλαψαν, γέλασαν. Δόθηκε ακόμη η ευκαιρία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και 

στους πιο ντροπαλούς να εκφραστούν. Μέσα από τη δραματοποίηση, οι 

συμμετέχοντες «έδρασαν» και ανέλαβαν πρωτοβουλίες (Σέργη, 1991). Τα σενάρια 

που δόθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις τροποποιήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές 

και προσαρμόστηκαν στις προσωπικές τους εμπειρίες.  Κι όπως τονίζει ο Μπρέχτ «Το 

διδακτικό έργο διδάσκεται με το να παίζεται και όχι με το να βλέπεται.» Είναι ανάγκη 

να αποκτήσει η φαντασία τη θέση της στην εκπαίδευση, είτε των παιδιών είτε των 

ενηλίκων. Την ανάγκη αυτή την κατανοούν όσοι ξέρουν την απελευθερωτική δύναμη 

που μπορεί να έχει ο λόγος (Ροντάρι, 1985). Αυτό φάνηκε με πολύ έντονο τρόπο 

μέσα από την εκπαίδευση. Οι μαθητές προσήλθαν στο σχολείο το Σαββατοκύριακο, 

εκτός σχολικού ωραρίου και παρά τις πολλές ώρες, ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό 

αλλά και δημιουργικότητα σε όλες τις δραστηριότητες.  Δραματοποιήθηκε μία τυπική 

συνεδρία διαμεσολάβησης, με πρωταγωνιστές τους μαθητές της ομάδας των 

εκπαιδευόμενων διαμεσολαβητών, η οποία στη συνέχεια βιντεοσκοπήθηκε για την 

προώθηση και διαφήμιση του έργου της ομάδας στο σχολείο αλλά και στην τοπική 

κοινωνία.  

Μία επιπλέον μορφή διδασκαλίας που αξιοποιήθηκε στα πλαίσια του project 

ήταν το brainstorming ή ιδεοθύελλα. Η ιδεοθύελλα αφορούσε το αρχικό κομμάτι των 

δράσεων που αφιερώθηκε στην παραγωγή μεγάλου αριθμού ιδεών χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η αρχική τους αξία. Ήταν ένας τρόπος να παραμερίσουν οι 

μαθητές τις κοινωνικές τους προκαταλήψεις και να εκφραστούν παιδιά λίγο πιο 

ντροπαλά (Ματσαγγούρας, 1997).  

Στο τέλος αφιερώθηκε χρόνος για αναστοχασμό. Ο αναστοχασμός κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και στο τέλος της (reflection in action, 

reflection on action, Schön, 1983) είναι απαραίτητος και αναγκαίος. Ο αναστοχασμός 

επιτεύχθηκε μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο. Επίσης, ζητήθηκε στο τέλος της 

πρώτης μέρας από τους μαθητές να γράψουν τι τους άρεσε, τι όχι καθώς και το τι 

προσδοκίες έχουν για την επόμενη ημέρα. Στόχος ήταν να ληφθούν υπόψη τα 

λεγόμενα των μαθητών για την δεύτερη μέρα της εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες 

χαρακτηρίζονταν από ευελιξία και προσαρμοστικότητα για να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των μαθητών και έτσι δεν ήταν δύσκολο να προσαρμοστούν στις 
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παρατηρήσεις που έγραψαν οι μαθητές. Επίσης, μέσα από την παρατήρηση των 

αντιδράσεων των μαθητών δόθηκε περισσότερος χρόνος τη δεύτερη μέρα στη 

συζήτηση των βιωμάτων τους καθώς φάνηκε έντονη η ανάγκη τους να εκφραστούν 

και να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες.  Ακόμη, δόθηκε περισσότερος 

χρόνος στη δραματοποίηση των σεναρίων και την παρουσίασή τους από τις εκάστοτε 

ομάδες στην ολομέλεια, καθώς ήταν κάτι που το ζήτησαν πολλοί από τους μαθητές.  

Επίσης, στο τέλος του προγράμματος αφιερώθηκε χρόνος για προτάσεις 

διαφήμισης και προώθησης του προγράμματος που εφαρμόστηκε, πέρα από το 

τραγούδι και το βίντεο που δημιουργήθηκαν. Οι προτάσεις που έκαναν οι μαθητές 

αφορούσαν: τη δημιουργία πανό, την παρουσίαση του προγράμματος στο υπόλοιπο 

σχολείο και στην τοπική κοινωνία, τη δημιουργία μπλουζών με το όνομα της ομάδας 

σχολικής διαμεσολάβησης «Οικογένεια Win-Win» καθώς και τη συνέντευξη σε 

κάποιο τοπικό ραδιόφωνο. Οι προτάσεις έγιναν από τα ίδια τα παιδιά και είναι 

σημαντικό το ότι χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους και το ότι επιθυμούσαν να 

διαφημίσουν την ομάδα των διαμεσολαβητών, καθώς αυτό αποτελεί μία από τις 

προϋποθέσεις για την ομαλή και επιτυχημένη δράση των ομάδων σχολικής 

διαμεσολάβησης. 

Στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

Σε πρώτο επίπεδο, η έρευνα επικεντρώθηκε στις στρατηγικές διαχείρισης 

συγκρούσεων που χρησιμοποιούν οι μαθητές. Το ερευνητικό ερώτημα ήταν το κατά 

πόσο θα διαφοροποιούνταν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές μετά από 

μία εκπαίδευση στη σχολική διαμεσολάβηση. Η πρώτη υπόθεση ήταν πως μετά την 

εκπαίδευση, οι μαθητές θα προσέθεταν στις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές και τη 

διαμεσολάβηση. Η δεύτερη υπόθεση ήταν πως στο αρχικά αποτελέσματα, θα 

κυριαρχούσαν ως επιλογές στρατηγικές καταστροφικές και στρατηγικές αποφυγής, 

ενώ στα αποτελέσματα μετά από την εκπαίδευση, οι μαθητές θα επέλεγαν 

συνεργατικές στρατηγικές για την επίλυση των συγκρούσεών τους.   

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων που χρησιμοποιούν οι έφηβοι πριν και μετά από τη βασική τους 

εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση. Εκπαιδεύτηκαν δεκαπέντε μαθητές (4 αγόρια και 11 

κορίτσια) Α’ Λυκείου. Η εκπαίδευση των μαθητών διήρκησε δύο ημέρες. Στους 
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μαθητές δόθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο διερεύνησης στρατηγικών επίλυσης 

συγκρούσεων στην αρχή της εκπαίδευσης και στο τέλος της δεύτερης ημέρας. Βάση 

αποτέλεσαν οι κατηγορίες των στρατηγικών που ανέδειξαν σε έρευνά τους οι Ayas 

και συνεργάτες (Ayas, Deniz, Kagan & Kenz, 2010), των οποίων το ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο στην παρούσα εργασία. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν 

δύο. Σε πρώτο επίπεδο, αν οι μαθητές χρησιμοποιούν μη εποικοδομητικές 

στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων όπως έχει αναδείξει η έρευνα των Ayas et 

al.(2010) και σε δεύτερο επίπεδο αν μετά από την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση οι 

μαθητές επιλέγουν περισσότερο εποικοδομητικές στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων. Στο αρχικό ερώτημα η υπόθεση ήταν πως όπως και στην έρευνα των 

Ayas et al. οι μαθητές θα επιλέγουν μη εποικοδομητικές στρατηγικές, ενώ στο 

δεύτερο ερώτημα η υπόθεση ήταν πως η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση θα ωθήσει 

τους μαθητές στο να επιλέγουν συνεργατικές στρατηγικές. Έρευνες έχουν δείξει πως 

ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης συγκρούσεων είναι η 

διαμεσολάβηση συνομιλήκων (Şahin, et. al., 2011:2325). 

Για να διερευνηθούν οι στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές, 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Ayas και συνεργατών (2010). Ο σκοπός 

της έρευνάς τους ήταν να εξετάσουν τις στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων των 

εφήβων. Στην έρευνα συμμετείχαν τετρακόσιοι τριάντα (430) μαθητές και μαθήτριες 

δημοτικού και γυμνασίου της Τουρκίας. Οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν τις 

στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων σε τέσσερις: στρατηγικές αποφυγής, 

στρατηγικές συνεργασίας, καταστροφικές στρατηγικές και στρατηγικές υπό 

προϋποθέσεις. Τα συμπεράσματα της έρευνας ανέδειξαν πως οι έφηβοι τείνουν να 

χρησιμοποιούν καταστροφικές και μη συνεργατικές στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων όπως η βία και οι βρισιές στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Επίσης, 

ένα από τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ήταν το ότι η επιλογή και χρήση 

στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το φύλο. Ο 

λόγος που επιλέχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε ένα τόσο 

διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο από το ελληνικό, ήταν το ότι οι 

κατηγορίες που ανέδειξαν οι ερευνητές αλλά και τα αποτελέσματα της έρευνας 

συνάδουν με τα πορίσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Επίσης, το αρχικό 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε ηλικίες αντίστοιχες με του δείγματος της παρούσας 
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έρευνας και έχει φανεί πως η ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει 

την επιλογή στρατηγικών διαχείρισης συγκρούσεων. 

Οι στάσεις και οι απόψεις των φοιτητριών για το πρόγραμμα 

σχολικής διαμεσολάβησης 
Σε δεύτερο επίπεδο, η έρευνα επικεντρώθηκε στις φοιτήτριες του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας που συμμετείχαν στην 

εκπαίδευση 40 ωρών διαμεσολάβησης και στη συνέχεια ανέπτυξαν δράσεις και 

πλάνα διδασκαλίας για την εκπαίδευση της ομάδας μαθητών και μαθητριών του 2
ου

 

Λυκείου Φλώρινας στη σχολική διαμεσολάβηση. Στις φοιτήτριες δόθηκε μετά το 

πέρας των διδασκαλιών ένα ερωτηματολόγιο ευαισθητοποίησης το οποίο στηρίχθηκε 

στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο ευαισθητοποίησης που ανέπτυξε σε πρόγραμμά της η 

Αρτινοπούλου (2010). Το ερευνητικό ερώτημα ήταν το αν οι αναφορές των 

φοιτητριών θα ήταν παρόμοιες με αυτές των εκπαιδευτικών και η υπόθεση ήταν πως 

οι απαντήσεις των φοιτητριών θα είχαν αρκετά κοινά σημεία με τις αρχικές 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αφορά τη μελέτη περίπτωσης ενός προγράμματος 

σχολικής διαμεσολάβησης. Η μελέτη περίπτωσης ανήκει στις ποιοτικές έρευνες. Η 

ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είχε επαγωγική μορφή, ξεκίνησε από τα 

λεπτομερή δεδομένα των απαντήσεων των μαθητών και των φοιτητριών και πέρασε 

σε γενικούς κωδικούς και θέματα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή 

των δεδομένων ήταν η παρατήρηση και τα ερωτηματολόγια. Τελικός στόχος ήταν η 

δημιουργία μιας ευρύτερης και συγκεντρωτικής εικόνας σε πρώτο επίπεδο για τις 

στρατηγικές που επιλέγουν οι μαθητές για να διαχειριστούν τις συγκρούσεις τους και 

σε δεύτερο επίπεδο για τις στάσεις και απόψεις των φοιτητριών για το πρόγραμμα 

σχολικής διαμεσολάβησης στο οποίο συμμετείχαν. Η συγκέντρωση και ανάλυση 

δεδομένων ήταν ταυτόχρονες δραστηριότητες. Επίσης, ήταν μία εκλεκτική 

διαδικασία ερμηνείας των δεδομένων, πάνω στα οποία έγιναν προσωπικές 

αξιολογήσεις από τους ερευνητές, οι οποίες ωστόσο είχαν τη βάση τους στις έρευνες 

των οποίων τα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν. Είναι συνήθως μια διαδικασία όπου τα 

δεδομένα μετά την ανάλυση κωδικοποιούνται. Χωρίζονται σε τμήματα κειμένου και 
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κατηγοριοποιούνται σε γενικά θέματα στα οποία δίνονται προσδιορισμοί. Οι κωδικοί, 

μπορεί να είναι τα ίδια τα λόγια των συμμετεχόντων, όπως ακριβώς και στην 

παρούσα έρευνα και ονομάζονται in vivo κωδικοί (Creswell, 2011). Οι κωδικοί στην 

παρούσα έρευνα όσον αφορά το πρώτο επίπεδο, ήταν οι κωδικοί που ανέδειξαν οι 

αρχικοί ερευνητές (Ayas, et al, 2010), καθώς αυτοί συμφωνούν με τα διεθνή 

βιβλιογραφικά ευρήματα. 

Στην συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοποιήσεις 

που προϋπήρχαν από τις έρευνες των Ayas et al (2010) Αρτινοπούλου (2010) από τις 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία. Επίσης, δημιουργήθηκαν 

συγκριτικοί πίνακες για την οπτική παρουσίαση των πληροφοριών που προέκυψαν 

από την ανάλυση των ερωτηματολογίων. 

Ακόμη ένα στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί όσον αφορά την αξιοπιστία της 

έρευνας είναι το ότι βασίζεται σε δοκιμασμένα ερευνητικά εργαλεία προηγούμενων 

ερευνών που διεξήχθησαν για τα ίδια υπό συζήτηση ζητήματα (στρατηγικές 

συγκρούσεων και προγράμματα εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση). Επίσης, η 

ερευνήτρια αποτελούσε κομμάτι της μελέτης περίπτωσης καθώς εκπαιδεύτηκε μαζί 

με τις φοιτήτριες στη διαμεσολάβηση και συμμετείχε σε όλη την εκπαίδευση των 

μαθητών παράλληλα με την παρατήρηση των διαδικασιών. 

Μέθοδος ερωτηματολογίου για τις στρατηγικές σύγκρουσης που 

επιλέγουν οι μαθητές 

Συμμετέχοντες 

Εκπαιδεύτηκαν στις αρχές της διαμεσολάβησης δεκαπέντε μαθητές (4 αγόρια 

και 11 κορίτσια) Α’ Λυκείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες φοιτούν στο 2
ο
 Ενιαίο 

Λύκειο Φλώρινας (συνολικός αριθμός μαθητών: 340, αριθμός τμημάτων ανά τάξη: 

5). Η εκπαίδευση των μαθητών διήρκησε δύο ημέρες. Στους μαθητές δόθηκε το ίδιο 

ερωτηματολόγιο διερεύνησης στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων στην αρχή της 

εκπαίδευσης την πρώτη ημέρα και στο τέλος της εκπαίδευσης την δεύτερη ημέρα. 
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Υλικό 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές περιείχε ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου. Στους μαθητές δόθηκε φωτοτυπία του ερωτηματολογίου και στυλό. 

Διαδικασία 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές περιείχε ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου και οι απαντήσεις των μαθητών κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τις κατηγορίες 

των Ayas (et al. 2010) σε στρατηγικές αποφυγής, συνεργασίας, καταστροφικές και 

υπό προϋποθέσεις.  

Αποτελέσματα  

Περιγραφικά Δεδομένα 

Στα ραβδογράμματα, το μπλε χρώμα (Σειρά 1) συμβολίζει τα αποτελέσματα πριν 

από την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, ενώ το κόκκινο χρώμα (Σειρά 2), τα 

αποτελέσματα μετά από την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση. 

1. Στο σχολείο, όταν ένας συμμαθητής ή μια συμμαθήτριά σου σε χτυπήσει, πώς 

το αντιμετωπίζεις; 

Στρατηγικές Τακτικές πριν τη διαμεσολάβηση Μαθητές Σύνολο 

Αποφυγής Δεν δίνει σημασία 1 1 

Συνεργατικές Ρωτάει για ποιο λόγο το έκανε. 1 1 

Καταστροφικές Λύνει το ζήτημα με βία. 2 

6 

Θα ασκήσει βία και θα απευθυνθεί σε 

γονέα. 

2 

Απευθύνεται σε κάποιον καθηγητή ή 

στον διευθυντή του σχολείου. 

1 

Απευθύνεται σε γονέα. 1 
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Υπό 

Προϋποθέσεις 

Προσπαθεί να λύσει το ζήτημα με 

διάλογο. Αν δεν δει αποτέλεσμα το 

αναφέρει σε διευθυντή, δάσκαλο ή 

γονέα. 

3 

7 

Αν είναι φίλος το συζητάει. Αν όχι λύνει 

το ζήτημα με βία. 

1 

Αν συμβεί μόνο μια φορά αδιαφορεί. 2 

Στην αρχή θα κρατήσω την ψυχραιμία 

μου αλλά αν συνεχιστεί θα του/της κάνω 

το ίδιο. 

1 

 Οι στρατηγικές που επιλέγουν οι μαθητές για να αντιμετωπίσουν την σωματική βία, 

ανήκουν στο μεγαλύτερο μέρος τους στις υπό προϋποθέσεις και στη συνέχεια στις 

καταστροφικές. Ωστόσο, μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών φαίνεται πως ακόμη 

και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούν τις υπό προϋποθέσεις στρατηγικές, η 

δεύτερη εναλλακτική ανήκει στις καταστροφικές στρατηγικές και περιλαμβάνει τη 

χρήση βίας. 

Στρατηγικές Τακτικές μετά τη διαμεσολάβηση Μαθητές Σύνολο 

Αποφυγής Δεν δίνει σημασία 2 2 

Συνεργατικές Θα του πει να πάνε σε διαμεσολάβηση 4 

11 
 Θα το συζητούσε μαζί του/ Θα αναζητούσε 

την αιτία. 

7 

Καταστροφικές Θα απαντήσει με λεκτική βία. 1 

2 

Απευθύνεται σε γονέα. 1 

Υπό Προϋποθέσεις  0  

Μετά από την εκπαίδευση φαίνεται οι στρατηγικές που η συντριπτική πλειοψηφία 

των μαθητών (11 στους 15) να είναι συνεργατικές, με μόνο δύο μαθητές να επιλέγουν 
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καταστροφικές στρατηγικές. Αρκετοί μαθητές επίσης συμπεριλαμβάνουν στις 

στρατηγικές και τη διαμεσολάβηση. 

 

Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων 

2. Στο σχολείο, όταν ένας συμμαθητής ή μια συμμαθήτριά σου σε βρίσει, πώς το 

αντιμετωπίζεις; 

Στρατηγικές Τακτικές πριν τη διαμεσολάβηση Μαθητές Σύνολο 

Αποφυγής Δεν δίνει σημασία 7 7 

Συνεργατικές Ζητάει να μάθει τον λόγο μέσα από 

διάλογο 

2 2 

Καταστροφικές Το αναφέρει σε γονείς ή καθηγητές. 1 1 

Υπό 

Προϋποθέσεις 

Θα προσπαθήσει μέσα από τον διάλογο 

αλλά αν δεν έχει αποτέλεσμα θα 

απαντήσει με αντίστοιχο τρόπο. 

1 

5 
Αν είναι φίλοι δεν θα δώσει σημασία. 

Αν δεν είναι, θα το αναφέρει στους 

γονείς του/της. 

1 

Αν το εννοεί θα τον/την βρίσει. Αν όχι, 

δεν θα τον/την πειράξει. 

1 
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Αν γίνει μία φορά το αγνοεί αλλά αν 

συνεχιστεί προσπαθεί να το 

συζητήσουν. 

1 

Αν αναφερθεί σε οικογένεια και φίλους 

ασκεί λεκτική βία. Αν όχι, το 

αντιμετωπίζει με χιούμορ. 

1 

 

Όσον αφορά την περίπτωση που κάποιος τους βρίσει, οι περισσότεροι μαθητές 

επιλέγουν στρατηγικές αποφυγής και στη συνέχεια στρατηγικές υπό προϋποθέσεις 

πριν από την εκπαίδευση, οι οποίες έχουν ως δεύτερη επιλογή καταστροφικές 

στρατηγικές. 

 

Στρατηγικές Τακτικές μετά τη διαμεσολάβηση Μαθητές Σύνολο 

Αποφυγής Δεν δίνει σημασία 5 5 

Συνεργατικές Ζητά το λόγο και προσπαθεί να βρει μια λύση 

με συζήτηση.  

6 

8 

Θα του πει να πάνε σε διαμεσολάβηση 2 

Καταστροφικές Θα απαντήσει με λεκτική βία. 1 1 

Υπό Προϋποθέσεις Αν τον ξέρω καλά θα ζητήσω τον λόγο. Αν 

δεν τον ξέρω θα ζητήσω τον λόγο 

1 1 

 

Οι μαθητές φαίνεται μετά από την εκπαίδευση να προτιμούν συνεργατικές 

στρατηγικές, ωστόσο οι στρατηγικές αποφυγής που επέλεγαν πριν την εκπαίδευση, 

συνεχίζουν να προτιμώνται από μεγάλο μέρος των μαθητών. 
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Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων 

 

3. Στο σχολείο, όταν ένας συμμαθητής ή μια συμμαθήτριά σου, σου πάρει κάτι 

δικό σου χωρίς να σε ρωτήσει, πώς το αντιμετωπίζεις; 

Στρατηγικές Τακτικές πριν τη διαμεσολάβηση Μαθητές Σύνολο 

Αποφυγής Δεν τον/την ενοχλεί. 4 4 

Συνεργατικές Του/της λέει να το χρησιμοποιήσει και 

μετά να το επιστρέψει. 

1 

6 

Του/της τονίζει να προσέξουν το 

αντικείμενο. 

1 

Αν το χρειάζεται τον/την αφήνει να το 

κρατήσει και αν  μετά το χρειαστεί το 

ζητάει πίσω ευγενικά. 

2 

Ζητάει να επιστραφεί το αντικείμενο. 2 
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Ρωτάει γιατί δεν του/της το ζήτησε 1 

Καταστροφικές Εκνευρίζεται. 1 

2 Παίρνει αυτό που του/της πήραν και 

ζητάει να μάθει τον λόγο. 

1 

Υπό 

Προϋποθέσεις 

Αν είναι φίλος θα το συζητήσει ήρεμα. 

Αν όχι, θα νευρίαζε αλλά δεν θα έκανε 

κάτι. 

1 

2 

Θα ζητήσει να επιστραφεί το 

αντικείμενο. Αν δεν γίνει αυτό, 

απευθύνεται σε καθηγητή/τρια. 

1 

 

Σε περίπτωση απώλειας αντικειμένου από κάποιον συμμαθητή, οι μαθητές επιλέγουν 

συνεργατικές στρατηγικές (6 στους 15), κάτι που συμφωνεί με τα αποτελέσματα των 

Ayas και συνεργατών (2010). Ακολουθούν οι στρατηγικές αποφυγής (4 στους 15), 

ενώ οι καταστροφικές και οι υπό προϋποθέσεις προτιμώνται από τους λιγότερους (2 

στους 15). 

Στρατηγικές Τακτικές μετά τη διαμεσολάβηση Μαθητές Σύνολο 

Αποφυγής Νευριάζω αλλά δεν κάνω τίποτα. 1 1 

Συνεργατικές Θα του μιλήσω και θα του πως πως δεν μου 

άρεσε αυτό που έκανε. 

4 

11 Θα του ζητήσω με ωραίο τρόπο να μου το 

επιστρέψει 

2 

Θα ρωτήσω γιατί μου το πήρε με ηρεμία 5 

Καταστροφικές  0 0 

Υπό Προϋποθέσεις Θα τον αφήσει να το χρησιμοποιήσει αν 

υποσχεθεί να το επιστρέψει. 

2 
3 
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Θα ρωτήσω γιατί μου το πήρε και αν δεν 

βρεθεί κοινή λύση θα πάω σε 

διαμεσολάβηση. 

1 

Μετά από την εκπαίδευση ακόμη περισσότεροι μαθητές επιλέγουν συνεργατικές 

στρατηγικές (11 στους 15), ενώ ακόμη και όσοι επιλέγουν στρατηγικές υπό 

προϋποθέσεις, η εναλλακτική τους είναι συνεργατική στρατηγική και 

διαμεσολάβηση. 

 

Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων 

4. Στο σχολείο, όταν ένας συμμαθητής ή μια συμμαθήτριά σου, σε κοροϊδέψει ή 

σου βγάλει ένα παρατσούκλι, πώς το αντιμετωπίζεις; 

Στρατηγικές Τακτικές πριν τη διαμεσολάβηση Μαθητές Σύνολο 

Αποφυγής Δεν δίνει σημασία. 3 

4 

Στεναχωριέται αλλά δεν αντιδρά. 1 

Συνεργατικές Αντιδρά με χιούμορ. 4 3 

Καταστροφικές Θα ενημερώσει τους γονείς του/της. 1 2 

Θα πάρει την κατάσταση στα χέρια 

του/της.. 

1 

Υπό Αν προσβάλλει την εικόνα του/της, θα 

νευριάσει. Αν όχι θα το αντιμετωπίσει 

2 5 
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Προϋποθέσεις ως πλάκα 

Αν είναι φίλοι θα το αντιμετωπίσει ως 

πλάκα. Αν όχι θα λάβει τα μέτρα 

του/της 

2 

Αν είναι προσβλητικό θα προσπαθήσει 

να κάνει διάλογο. Αν δεν καταφέρει 

κάτι θα απευθυνθεί σε γονείς ή στον πιο 

έμπιστό του/της καθηγητή. 

1 

 

Σε περίπτωση που κάποιος έβγαζε κάποιο παρατσούκλι για αυτούς, οι περισσότεροι 

μαθητές θα επέλεγαν στρατηγικές υπό προϋποθέσεις (5 στους 15), με εναλλακτική τις 

καταστροφικές στρατηγικές. Αμέσως επόμενη επιλογή θα ήταν η αποφυγή (4 στους 

15). 

Στρατηγικές Τακτικές μετά τη διαμεσολάβηση Μαθητές Σύνολο 

Αποφυγής Θα απομακρυνθώ. 3 8 

Αδιαφορία 5 

Συνεργατικές Κάνω διάλογο προσπαθώντας να μάθω την 

αιτία. 

4 5 

Θα του έλεγα να απευθυνθούμε στην ομάδα 

διαμεσολάβησης. 

1 

Καταστροφικές Θα τον βρίσω 1 1 

Υπό Προϋποθέσεις Θα έκανα διάλογο και αν συνέχιζε, θα 

πήγαινα σε διαμεσολάβηση. 

1 1 

Μετά από την εκπαίδευση οι μαθητες θα προτιμούσαν στρατηγικές αποφυγής σε 

περίπτωση που κάποιος τους έβγαζε ένα παρατσούκλι και λιγότεροι θα επέλεγαν 

συνεργατικές στρατηγικές. 
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Έλεγχος Υποθέσεων 

Η υπόθεση πως οι μαθητές πριν από τη διαμεσολάβηση επιλέγουν στρατηγικές μη 

συνεργατικές, επιβεβαιώθηκε για τις τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις που δόθηκαν 

στους μαθητές. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος πάρει κάποιο αντικείμενο που 

τους ανήκει, οι μαθητές θα επέλεγαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό με τη χρήση 

συνεργατικών στρατηγικών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι στρατηγικές που 

επέλεγαν οι μαθητές πριν από την εκπαίδευση ήταν μη συνεργατικές (υπό 

προϋποθέσεις και αποφυγής). Μετά από την εκπαίδευση, η υπόθεση ήταν πως οι 

μαθητές θα επέλεγαν συνεργατικές στρατηγικές για την επίλυση των συγκρούσεών 

τους. Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε για τις τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις. Μόνο 

στην περίπτωση που κάποιος βγάλει κάποιο παρατσούκλι για αυτούς, οι στρατηγικές 

που επιλέγουν οι μαθητές είναι αποφυγής (8 στους 15 μαθητές), με τις συνεργατικές 

στρατηγικές να έρχονται δεύτερες σε προτίμηση (5 στους 15). Σημαντικό είναι να 

τονιστεί πως εννιά στους δεκαπέντε μαθητές μετά από την εκπαίδευση στη 

διαμεσολάβηση συμπεριέλαβαν στις συνεργατικές στρατηγικές που θα επέλεγαν και 

τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. 

Συμπεράσματα 

Η ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των μαθητών έδειξε πως πριν από 

την εκπαίδευση οι περισσότεροι επέλεγαν στρατηγικές αποφυγής, ενώ μετά από την 

εκπαίδευση οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι θα κατέφευγαν σε στρατηγικές 

συνεργασίας και οι εννέα στους δεκαπέντε θα επέλεγαν τη διαδικασία της 



 

119 

 

διαμεσολάβησης (60%). Επίσης, στις συνεργατικές στρατηγικές που θα επέλεγαν, 

περιλαμβάνονται επικοινωνιακές δεξιότητες όπως ο διάλογος. Τα αποτελέσματα 

επομένως, συνάδουν με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας, που δείχνουν πως μετά από 

την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση οι μαθητές χρησιμοποιούν συνεργατικές 

στρατηγικές για την επίλυση των συγκρούσεών τους αλλά ενισχύονται και οι 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες (Benson & Benson, 1993; Opffer, 1997; Turnuklu et 

al, 2009; Ibarrola-García & Redín, 2013). 

Μέθοδος ερωτηματολογίων ευαισθητοποίησης των φοιτητριών 

Συμμετέχοντες 

Στο κομμάτι αυτό της έρευνας συμμετείχαν οι φοιτήτριες που εκπαιδεύτηκαν 

στη διαμεσολάβηση και στη συνέχεια ανέπτυξαν δράσεις και πλάνα διδασκαλίας για 

την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου. Οι φοιτήτριες ήταν 12, 

όλες γυναίκες και προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας. Οι τρεις (3) φοιτήτριες βρίσκονταν στο τρίτο έτος, ενώ οι εννιά (9) στο 

τέταρτο έτος των σπουδών τους. 

Υλικό  

Για την διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια . 

Διαδικασία 

Τα ερωτηματολόγια ευαισθητοποίησης στάλθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή 

στις φοιτήτριες μετά το τέλος του προγράμματος εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση 

και την εκπαίδευση των μαθητών του Λυκείου.  

Αποτελέσματα  

Περιγραφικά Δεδομένα 

1. Για ποιο λόγο επιλέξατε να εκπαιδευτείτε στη διαμεσολάβηση; 
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Οι περισσότερες φοιτήτριες ανέφεραν πως οι λόγοι που τις ώθησαν να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να εκπαιδευτούν στη διαμεσολάβηση ήταν η 

καινοτομία του προγράμματος, το ότι ήταν κάτι καινούριο που δεν είχαν ξαναακούσει 

καθώς και το ότι τους φάνηκε πως θα είναι κάτι ενδιαφέρον. Σε ίδιο ποσοστό 

απάντησαν πως το διάλεξαν γιατί ήθελαν να επιμορφωθούν πάνω στην επίλυση 

συγκρούσεων των μαθητών αλλά και για να επεκτείνουν τις γνώσεις τους ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν σε μελλοντικές προκλήσεις του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού. Μία φοιτήτρια απάντησε πως επέλεξε το πρόγραμμα για να είναι σε 

θέση να επιλύει τις προσωπικές συγκρούσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη. 

2. Ποιο ήταν το επίπεδο των επικοινωνιακών σας δεξιοτήτων πριν από την 

εκπαίδευση; (π.χ. γνώση θεωρητική, επαρκής και άλλα) Παρακαλώ να αναφέρετε 

κάποιο παράδειγμα ή κάποια πηγή των γνώσεών σας σχετικά με τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 
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Το επίπεδο των περισσότερων φοιτητριών (οχτώ στις δώδεκα) πριν από την 

εκπαίδευση χαρακτηρίστηκε από τις ίδιες ως θεωρητικό και το έκριναν επίσης ως 

ικανοποιητικό. Οι περισσότερες φοιτήτριες είχαν παρακολουθήσει μαθήματα στη 

Σχολή τα οποία περιελάμβαναν ένα θεωρητικό κομμάτι επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Μόνο τρεις φοιτήτριες δήλωσαν πως οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες δεν ήταν 

επαρκείς και μόνο μία δήλωσε πως το επίπεδο των επικοινωνιακών της δεξιοτήτων 

ήταν αρκετά καλό λόγω του κοινωνικού της περιβάλλοντος. 

3.  Ποιες οι γνώσεις σας αναφορικά με τη διαχείριση συγκρούσεων (πριν την 

εκπαίδευση); Παρακαλώ να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα ή κάποια πηγή των 

γνώσεών σας σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων. 

 

Όσον αφορά τις γνώσεις που είχαν οι φοιτήτριες για τη διαχείριση συγκρούσεων πρια 

από την εκπαίδευση, οι δέκα από τις δώδεκα δήλωσαν πως οι γνώσεις τους ήταν 
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περιορισμένες και κρίνονταν ανεπαρκής για τη διαχείριση συγκρούσεων, είτε 

προσωπικών, είτε των άλλων. Μόνο δύο φοιτήτριες δήλωσαν πως είχαν 

παρακολουθήσει μαθήματα στη Σχολή από τα οποία αποκόμισαν θεωρητικές γνώσεις 

για τη διαχείριση των συγκρούσεων. 

4. Ποιες οι προσδοκίες σας από την εφαρμογή προγράμματος ειρηνικής 

επίλυσης διαφορών; 

 

Η παρούσα ερώτηση ήταν η μόνη ερώτηση κλειστού τύπου όπου δίνονταν 

επιλογές στις φοιτήτριες. Ωστόσο υπήρχε και η επιλογή «Κάτι άλλο» όπου 

μπορούσαν να προσθέσουν ό,τι άλλο επιθυμούσαν σχετικό με τις προσδοκίες που 

ανέπτυξαν. Οι φοιτήτριες είχαν αρκετές προσδοκίες από το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης. Όλες οι φοιτήτριες δήλωσαν πως περίμεναν από το πρόγραμμα να 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των μαθητών και την 

μείωση των προσβλητικών και ρατσιστικών σχολίων προς τους μαθητές. Οι 

έντεκα από τις δώδεκα φοιτήτριες προδοκούν πως ένα τέτοιο πρόγραμμα θα 

συντελέσει στη μείωση της σχολικής βίας και δέκα στις δώδεκα πως θα 

συμβάλλει το πρόγραμμα στην αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών 

αλλά και μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Επίσης, μία φοιτήτρια προσέθεσε στην 

επιλογή «Κάτι άλλο», πως προσδοκά από το πρόγραμμα να είναι τα εκπαιδευμένα 

άτομα σε θέση να εκφράζουν τα συναισθήματά τους καθώς και να ενισχυθούν οι 

δεξιότητες επικοινωνίας τους. 
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5. Τι αποκομίσατε από την εκπαίδευσή σας στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων 

και τη διαμεσολάβηση; 

 

Οι περισσότερες φοιτήτριες δήλωσαν πως από την εκπαίδευσή τους στην 

διαμεσολάβηση τις βοήθησε και σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Έξι από τις φοιτήτριες σημείωσαν πως ενισχύθηκε η αυτογνωσία τους και 

συνειδητοποίησαν πλευρές του εαυτού τους που δεν ήξεραν ότι υπάρχουν. Αρκετές 

επίσης δήλωσαν πως νιώθουν πλέον ικανές να βοηθήσουν τους μαθητές τους ως προς 

την αποδοχή του διαφορετικού αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. 

Τέσσερις φοιτήτριες δήλωσαν πως είναι πλέον σε θέση να επιλύουν εποικοδομητικά 

τις προσωπικές τους συγκρούσεις και τρεις πως είναι σε θέση να εκφράζουν με 

μεγαλύτερη ευκολία τα συναισθήματά τους. Ακόμη, τρεις νιώθουν πως η σχέση τους 

με τους άλλους ανθρώπους έχει βελτιωθεί και πως γνωρίζουν πια πως οι μαθητές 

είναι ικανοί να επιλύουν μόνοι τους τις συγκρούσεις που τους αφορούν. Τρεις 

φοιτήτριες επίσης θεωρούν πως πλέον έχουν τα εφόδια για να ενισχύσουν την 

ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στους μαθητές τους. Δύο από τις φοιτήτριες 

νιώθουν πως βελτιώθηκαν συνολικά ως άνθρωποι μέσα από την εκπαίδευση στη 

διαμεσολάβηση. 
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6. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εκπαίδευσης ήταν: 

 

Αυτό που οι περισσότερες φοιτήτριες έκριναν ως πιο ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό 

κομμάτι της εκπαίδευσης, ήταν η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος στο σχολείο 

και η συναναστροφή με τους μαθητές Λυκείου. Μέσα από την εφαρμογή του 

προγράμματος οι τρεις ξεχώρισαν τη διδασκαλία των τεχνικών διαχείρισης 

συγκρούσεων ως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εφαρμογής. Δύο από τις φοιτήτριες 

επεσήμαναν το βιωματικό χαρακτήρα που είχε η εκπαίδευσή τους και μία φοιτήτρια 

έδωσε έμφαση στο αποτέλεσμα που είχε το πρόγραμμα για εκείνη σε προσωπικό 

επίπεδο, ως προς την ενίσχυση της αυτογνωσίας της. 

7. Παρακαλώ αναφέρετε αν έχετε τυχόν προβληματισμούς. 
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Τέσσερις φοιτήτριες ανάφεραν προβληματισμούς σχετικά με την επάρκεια των 

εκπαιδευτικών να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα από τη 

στιγμή που δεν συμπεριλαμβάνεται στη βασική τους εκπαίδευση. Πάνω σε αυτό το 

θέμα δύο φοιτήτριες εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για τη δυνατότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα να υποστηρίξει συστηματικά και 

αποτελεσματικά τέτοιου είδους προγράμματα. Επίσης, μία φοιτήτρια ανέφερε τον 

προβήματισμό της σχετικά με τον τρόπο διάδοσης του προγράμματος και πώς αυτό 

θα μπορούσε να γίνει ευρύτερα γνωστό. Μία φοιτήτρια ακόμη, πρότεινε πως θα ήταν 

προτιμότερο για εκείνη ως φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος να είχε γίνει το 

πρόγραμμα σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ μία άλλη φοιτήτρια 

τόνισε την ανάγκη ύπαρξης του προγράμματος ως κομμάτι του Αναλυτικού 

Προγράμματος σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Τέλος, τέσσερις φοιτήτριες 

δήλωσαν πως δεν είχαν κανένα προβληματισμό σχετικά με το πρόγραμμα. 

Έλεγχος Υποθέσεων 

Η υπόθεση σε αυτό το κομμάτι της εργασίας ήταν πως οι αναφορές και οι απαντήσεις 

των φοιτητριών θα ήταν παρόμοιες και θα είχαν πολλά κοινά σημεία με αυτές των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Όσον 

αφορά τις αιτίες επιλογής προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί στην αρχική έρευνα 

δήλωσαν πως κυρίαρχη αιτία ήταν η ανεπάρκεια διαχείρισης συγκρούσεων. Και στην 

παρούσα έρευνα μία από τις κυρίαρχες αιτίες ήταν η ανεπάρκεια στην επίλυση 

συγκρούσεων και στα ίδια επίπεδα ήταν και η καινοτομία του προγράμματος της 

διαμεσολάβησης. Το επίπεδο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 

στην αρχική έρευνα ήταν μη επαρκές και θεωρητικό, όπως ακριβώς και το επίπεδο 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των φοιτητριών. Επίσης, οι γνώσεις για τη 

διαχείριση συγκρούσεων ήταν και στις δύο έρευνες ανεπαρκείς. Όσον αφορά τις 

προσδοκίες από την εφαρμογή του προγράμματος, υπήρξε διαφοροποίηση, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί της πρώτης έρευνας προσδοκούν σε μεγαλύτερο βαθμό την ενίσχυση 

της συνεργασίας μαθητών μεταξύ τους και μαθητών με εκπαιδευτικούς, ενώ οι 

φοιτήτριες προσδοκούν την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των μαθητών και την 

μείωση των προσβλητικών και ρατσιστικών σχολίων προς τους μαθητές. Όσον αφορά 

τα οφέλη που αποκόμισαν από την εκπαίδευση, τα περισσότερα εντοπίζονται σε 

προσωπικό επίπεδο για τους εκπαιδευόμενους και στις δύο έρευνες. Ακόμη, 
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διαφοροποίηση υπάρχει και στο τι θεωρούν ως πιο ενδιαφέρον κομμάτι της 

εκπαίδευσης, καθώς οι εκπαιδευτικοί της πρώτης έρευνας δήλωσαν τα παιχνίδια 

ρόλων και τις τεχνικές διαμεσολάβησης ενώ οι φοιτήτριες την πρακτική εφαρμογή 

του προγράμματος μέσω των διδασκαλιών στο Λύκειο. Τέλος, οι προβληματισμοί 

που είχαν οι εκπαιδευτικοί αφορούσαν την επέκταση τέτοιων προγραμμάτων αλλά 

και την ενσωμάτωσή τους στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι φοιτήτριες 

είχαν παρόμοιους προβληματισμούς με τους εκπαιδευτικούς της πρώτης έρευνας.  

Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα, είναι φανερή η ανάγκη των φοιτητριών για πρακτική 

άσκηση και εξάσκηση σε στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων. Αυτό επιβεβαιώνει τη 

βιβλιογραφική έρευνα, όπου έχει φανεί η ανασφάλεια που αισθάνονται οι 

εκπαιδευτικοί στην διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων και συγκρούσεων στο 

σχολείο (Crothers, Kolbert & Barker, 2006; Αρτινοπούλου, 2010; Βεγιάννη, 2011). 

Οι γνώσεις των φοιτητριών για τη διαχείριση συγκρούσεων αλλά και οι 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες ήταν ανεπαρκείς και κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, 

ενώ οι συγκρούσεις είναι ένα φαινόμενο που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

σχολικής καθημερινότητας (Johnson & Johnson, 1996; Ε.ΨΥ.ΠΕ.; Αρτινοπούλου, 

2001; Σαπουνά, 2006). Φαίνεται μέσα από τις μαρτυρίες των φοιτητριών η ανάγκη 

για ενσωμάτωση στις βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών, πρακτικής εξάσκησης σε 

τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων αλλά και ενίσχυσης των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. Επίσης, μέσα από τις προσδοκίες που έχουν για την εφαρμογή 

προγραμμάτων διαμεσολάβησης φαίνεται η μεγάλη σημασία που έχει το να νιώθουν 

ασφάλεια οι μαθητές. Οι περισσότερες φοιτήτριες δήλωσαν πως περιμένουν να 

μειωθούν τα περιστατικά βίας μετά από την εφαρμογή προγραμμάτων 

διαμεσολάβησης. Όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η ζωή στο 

σχολείο επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη περιστατικών βίας και έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στη σχολική επίδοση λόγω του άγχους και της ανασφάλειας που 

δημιουργεί (Glover et al., 2000). Ακόμη, οι προσδοκίες για τη μείωση των 

ρατσιστικών σχολίων, θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της διαπολιτισμικής 

ευαισθησίας του σχολείου (Day – Vines et al, 1996) αλλά και την ενίσχυση της 

αποδοχής της διαφορετικότητας εκεί όπου θα εφαρμόζονται τέτοια προγράμματα. 
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Άλλωστε, η δημιουργία κλίματος αποδοχής στην τάξη είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά κομμάτια του έργου του εκπαιδευτικού (Αυγητίδου, 2008). 

Ένα πολύ σημαντικό σημείο αφορά την προσδοκία για αύξηση της 

συνεργασίας και των μαθητών μεταξύ τους αλλά και των μαθητών με τους 

εκπαιδευτικούς. Η ανάπτυξη διόδων επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς συμβάλλει 

στην δημιουργία ενός συνεργατικού πλαισίου (Αυγητίδου, 2014), που ενισχύει τη 

μάθηση και προωθεί σημαντικές αξίες.  

Μεγάλο κομμάτι από τα οφέλη που εντοπίζουν οι φοιτήτριες στην εκπαίδευσή 

τους, αφορούν την ατομική βελτίωση και την ανάπτυξη σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο. Μέσα από την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, γνώρισαν 

τον εαυτό τους, μπόρεσαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, έμαθαν τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να λύνουν εποικοδομητικά τις συγκρούσεις τους και ένιωσαν 

πως βελτιώθηκαν οι σχέσεις τους με τους άλλους. Ένιωσαν επίσης ικανές να 

βοηθήσουν τους μελλοντικούς μαθητές τους στο να αποδεχθούν τον εαυτό τους αλλά 

και τους άλλους αλλά και να αναπτύξουν επικοινωνιακές στρατηγικές. 

Συνειδητοποίησαν ακόμη μέσα από την πρακτική εφαρμογή του προγράμματος πως 

οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν τις συγκρούσεις τους μόνοι τους, αρκεί 

να τους δοθεί η κατάλληλη εκπαίδευση. Το τελευταίο συνάδει με τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση όπου έχει φανεί πως οι μαθητές έχουν τις διαδικαστικές δεξιότητες ώστε 

να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τη διαμεσολάβηση και να επιλύσουν έτσι τα 

προβλήματα που προκύπτουν (Saowanee, Wallapha & Ngang, 2013:1287). 

Επιπλέον, μέσα από τα ερωτηματολόγια ευαισθητοποίησης που δόθηκαν στις 

φοιτήτριες, φάνηκε στο κομμάτι της πρακτικής εφαρμογής του προγράμματος, η 

ανάγκη για πρακτική εξάσκηση και βιωματική προσέγγιση των θεωριών που 

μαθαίνουν μέσα από παραδόσεις και επιστημονικά εγχειρίδια. Ο βιωματικός τρόπος 

με τον οποίο έγινε η εκπαίδευση των φοιτητριών συνέβαλε δραστικά στην επιτυχή 

υλοποίηση των διδασκαλιών στο Λύκειο καθώς οι φοιτήτριες ήταν σε θέση να 

μετουσιώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν βιωματικά σε διδασκαλίες και να 

συμβάλλουν στην εκπαίδευση των μαθητών στη διαμεσολάβηση. 

Τέλος, όσον αφορά τους προβληματισμούς των φοιτητριών, φαίνεται να 

ανταποκρίνονται πλήρως στην ελληνική πραγματικότητα. Όπως αναφέρθηκε 
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παραπάνω, η Ελλάδα δεν έχει χαράξει συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας (Αρτινοπούλου, 2001). Οι 

φοιτήτριες τονίζουν την ενδεχόμενη δυσκολία με την οποία τέτοια προγράμματα θα 

μπορούσαν να ενσωματωθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμη, 

προτείνουν την προσθήκη της διδασκαλίας τέτοιων προγραμμάτων στο Πρόγραμμα 

Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων ως κομμάτι της βασικής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών καθώς κρίνουν πως οι εκπαιδευτικοί της πράξης δεν είναι κατάλληλα 

επιμορφωμένοι ώστε να εφαρμόσουν προγράμματα διαμεσολάβησης χωρίς την 

αντίστοιχη εκπαίδευση. 

Περιορισμοί της παρούσας μελέτης 

Ένας από τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι 

αφορά μελέτη περίπτωσης για την εφαρμογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης στη 

διαμεσολάβηση και επομένως το δείγμα του πληθυσμού δεν είναι μεγάλο ώστε να 

μπορούν τα αποτελέσματα να γενικευθούν. Ωστόσο, η έρευνα αυτή συμπληρώνει ένα 

ακόμη κομμάτι στη ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία που ενισχύει τα θετικά 

αποτελέσματα που έχουν οι εφαρμογές προγραμμάτων διαμεσολάβησης στους 

μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και σε όλο το σχολικό κλίμα. 

 

Προεκτάσεις για παρέμβαση 

Η παρούσα έρευνα αφορά την εξέταση ενός κομματιού του προγράμματος 

σχολικής διαμεσολάβησης «Ναι, υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία». Η 

έρευνα επικεντρώθηκε στο είδος στρατηγικών σύγκρουσης που επιλέγουν οι μαθητές 

πριν και μετά από την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει κάποια έρευνα στην Ελλάδα που να 

επικεντρώνεται στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να 

αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις τους, ούτε ερευνητικά δεδομένα για το αν αυτές 

μεταβάλλονται μετά από εκπαίδευση στις τεχνικές και τη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης. Η διδασκαλία και εξάσκηση σε τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων 

είναι βασικό κομμάτι για την εποικοδομητική τους αντιμετώπιση. Επομένως, θα 

μπορούσε ενδεχομένως η έρευνα αυτή να γίνει σε μεγαλύτερο εύρος, ώστε να 

μπορούν τα αποτελέσματα να γενικευτούν και να αποτελέσουν βάση για την 
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καλύτερη οργάνωση προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης ή γενικότερα 

προγραμμάτων παρέμβασης.  

 Επίσης, όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης των φοιτητριών, πρώτη 

φορά εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα ομάδα φοιτητριών στη διαμεσολάβηση για να 

αναπτύξει και να εφαρμόσει στη συνέχεια διδασκαλίες σε μαθητές Λυκείου. Μέσα 

από την έρευνα φάνηκε η ανάγκη τεχνικές διαμεσολάβησης και διαχείρισης 

συγκρούσεων να αποτελούν κομμάτι της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η 

εξάσκηση των φοιτητριών σε αυτά, φάνηκε να ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους για 

την επιτυχή αντιμετώπιση περιστατικών βίας στη μελλοντική επαγγελματική τους 

πορεία. Η εκπαίδευση αυτή ωστόσο προτείνεται να συνδυάζει θεωρητικό και 

πρακτικό κομμάτι. Θα μπορούσε ενδεχομένως να διερευνηθεί αν υπάρχουν Τμήματα 

που να συμπεριλαμβάνουν τη διδασκαλία αυτών των τεχνικών στο πρόγραμμα 

Σπουδών τους και σε ποιο βαθμό. Επίσης, θα μπορούσε να διερευνηθεί αν οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν γνώσεις διαχείρισης συγκρούσεων ή τεχνικών 

διαμεσολάβησης τις εφαρμόζουν τελικά και στην προσωπική τους ζωή και την τάξη 

τους ή αν με το τέλος των προγραμμάτων επιμόρφωσης μένουν οι νέες γνώσεις 

αναξιοποίητες. 

  Τέλος, προτείνεται η μελλοντική αξιολόγηση του προγράμματος, με βάση τις 

παραμέτρους που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας ώστε να φανεί 

ο αντίκτυπος που είχε το πρόγραμμα και η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης που 

δημιουργήθηκε στο συνολικό σχολικό περιβάλλον. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει τους μαθητές που εκπαιδεύτηκαν, τους μαθητές του σχολείου αλλά 

και τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, για να 

αξιολογηθεί με ακρίβεια ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης, θα πρέπει να έχουν 

παρέλθει δύο με πέντε χρόνια από την έναρξη της υλοποίησής του (Rigby, 2007). 

Επίλογος    

Σε γενικές γραμμές, όπου εφαρμόστηκαν προγράμματα σχολικής 

διαμεσολάβησης, τα αποτελέσματα φάνηκε να είναι θετικά για τους εκπαιδευτικούς, 

τους μαθητές αλλά και το σχολικό κλίμα (Johnson & Johnson, 1996). Η παρούσα 

μελέτη επιβεβαιώνει τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα και προσθέτει την ανάγκη 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ήδη μέσα από την βασική τους εκπαίδευση με 
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θεωρητικά μαθήματα και πρακτική εξάσκηση, σε τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων, 

ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων καθώς και προγραμμάτων παρέμβασης όπως η 

διαμεσολάβηση. Μέσα από αυτό οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για 

τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο αλλά και για την προσωπική τους ζωή καθώς 

ενισχύεται και η ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών που εκπαιδεύονται (Ibarrola – 

Garcia & Redin, 2013). Σημαντικό κρίνεται το εύρημα πως μετά από εκπαίδευση στη 

διαμεσολάβηση, η πλειοψηφία των μαθητών μεταβάλλει τις στρατηγικές που επέλεγε 

από μη συνεργατικές, σε συνεργατικές. Η διαμεσολάβηση άλλωστε είναι μια 

διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε μια υγιέστερη κοινωνία. Αυτό ωστόσο γίνεται 

υπό κάποιες προϋποθέσεις. Η εκπαίδευση θα πρέπει να υλοποιείται με την ενεργό 

συμμετοχή και συστηματική εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων, εκπαιδευτικών, 

μαθητών αλλά και γονέων (Shahmohammadi, 2014). 
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