Ο καθένας µπορεί να δικαιολογηθεί
Σεβόµαστε τους διαφορετικούς
Σεβόµαστε ο ένας τον άλλο
Μιλάει ο καθένας για τον εαυτό του
Παραδεχόµαστε αυτά που έχουν ειπωθεί
Αυτά που έχουν ακουστεί µένουν µέσα στην οµάδα
Τηρούµε τους κανόνες και τις προθεσµίες
Μιλάµε ήρεµα, δεν φωνάζουµε
Εξαιρέσεις
Οι διαµεσολαβητές θα ενηµερώσουν τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς
για το περιεχόµενο των συναντήσεων

Ο,η, οι………………………………………………………………………………
Και ο, η, οι…………………………………………………………………………
συναντηθήκαµε την ………………………….. ……….. 2011 στην αίθουσα
διαµεσολάβησης παρουσία των ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Ενηµερωθήκαµε από τους µεσολαβητές πριν ξεκινήσει η διαδικασία για τους
κανόνες και τις εξαιρέσεις.
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Το θέµα της φιλονικίας ήταν
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Καταλήξαµε στην εξής λύση
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Θα ξανασυναντηθούµε στις …………………………………20 για να συζητήσουµε
κατά πόσο τηρήθηκαν αυτά που έχουν συµφωνηθεί
Οι µεσολαβητές
Όνοµα

Υπογραφή

Όνοµα

Υπογραφή

……………………………………….

……………………………………..

……………………………………….

…………………………………….

………………………………………

……………………………………..

………………………………………
………………………………………
Ο υπεύθυνος καθηγητής

Αγαπητοί γονείς,
Στο σχολείο µας πρόκειται να υλοποιηθεί πρόγραµµα αγωγής υγείας µε τον
τίτλο «Η σχολική διαµεσολάβηση ως τρόπος ειρηνικής επίλυσης διαφορών
στο σχολείο»
Το πρόγραµµα έχει ως στόχο την ενηµέρωση των µαθητών για το θέµα του
σχολικού εκφοβισµού και τα δικαιώµατά τους αλλά και την εκπαίδευσή τους
ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο «διαµεσολαβητή» για την επίλυση διαφορών
µεταξύ των συµµαθητών τους.
Σκοπός είναι η µείωση της σχολικής βίας σε όλες τις µορφές της.
Απευθύνεται σε παιδιά της Β΄ γυµνασίου και µέσα από µία σειρά
συναντήσεων και µε δραστηριότητες ειδικά σχεδιασµένες για αυτή την ηλικία
τους δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουν στάσεις και αντιλήψεις γύρω από το
θέµα της βίας στο σχολείο.
Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα ασχοληθούµε µε τα
παρακάτω θέµατα:
• Ο ρόλος του θύµατος, του θύτη, του παρατηρητή
•

Ενεργητική ακρόαση
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•

Ενσυναίσθηση – αποδοχή του εαυτού και των άλλων

•

Αναγνώριση συναισθηµάτων

•

Αντιµετώπιση - παραµερισµός θυµού

•

Επίλυση προβληµάτων, λήψη αποφάσεων

•

Το πρωτόκολλο της διαµεσολάβησης

Υπεύθυνοι καθηγητές θα είναι ο κ. Σιωππίδης Παναγιώτης και η κ.Καρυπίδου
Όλγα.
Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη την 7η και 8η ώρα (1 15 – 2.45) στο
χώρο του σχολείου.
Για οποιοδήποτε προβληµατισµό ή επιπλέον διευκρινίσεις µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε τους αρµόδιους καθηγητές.
Είναι σηµαντικό να παροτρύνετε τα παιδιά σας να συµµετέχουν
Με εκτίµηση
Η διευθύντρια του 3ου Γυµνασίου Νεάπολης
Μουτσιάκη Γεωργία
Ο/Η………………………………………………………………………..κηδεµόνας
του µαθητή/της
µαθήτριας…………………………………………………. του Β1/Β2 έλαβα
γνώση για το περιεχόµενο
του προγράµµατος και τις ώρες διεξαγωγής και επιτρέπω στο παιδί µου να
λάβει µέρος.
Υπογραφή
…………………………………………..

Τι είναι διαµεσολάβηση;
Η διαµεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης µιας σύγκρουσης.
Ο θεσµός του µαθητή-διαµεσολαβητή άρχισε να εφαρµόζεται ήδη µε επιτυχία
σε σχολεία των Η.Π.Α. και της Ευρώπης και πιλοτικά στη χώρα µας. (Στο
σχολείο µας από τη χρονιά 2010-2011).
Τι κάνει ένας µεσολαβητής;
Ο διαµεσολαβητής αφού εκπαιδευτεί πρώτα, παρεµβαίνει σε συγκρούσεις
µεταξύ των συµµαθητών του ως ρυθµιστής για να τους βοηθήσει να
καταλήξουν σε φιλική συνεννόηση και λύση:
• Βοηθά τους εµπλεκόµενους να βρουν κατάλληλο χώρο, χρόνο και
τρόπο ώστε να επικοινωνήσουν µεταξύ τους
•

Ακούει και βοηθά να ακούσουν και να καταλάβουν ο ένας τον άλλο
χρησιµοποιώντας τεχνικές επικοινωνίας
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•

∆εν δίνει λύσεις, δεν δικάζει, δεν ψυχαναλύει, δεν είναι γιατρός, ούτε
αστυνόµος, δάσκαλος ή σωτήρας.

•

Βοηθά να βρουν οι αντιµαχόµενοι µια λύση που να τους ταιριάζει και
στην οποία κανένας δεν θα είναι χαµένος αλλά και οι δύο αµοιβαία
κερδισµένοι.

Τι προσόντα πρέπει να έχει;
Ο διαµεσολαβητής θα πρέπει να είναι επικοινωνιακός, αντικειµενικός,
εχέµυθος, αµερόληπτος, δηµοφιλής, εκπαιδευµένος, χαµηλών τόνων,
ευήκοος.
Τι κερδίζει ο ίδιος;
• Μαθαίνει να συναισθάνεται
•

Να ζητά πληροφορίες

•

Να δείχνει ενδιαφέρον

•

Να δείχνει κατανόηση

•

Να αφήνει τους άλλους να τελειώνουν την οµιλία τους

•

Μαθαίνει να είναι υπεύθυνος

Τι προϋποθέσεις υπάρχουν;
• Να επιθυµεί ο ίδιος ο µαθητής να αναλάβει το ρόλο του µεσολαβητή.
Κανένας δεν θα υποχρεωθεί να κάνει κάτι που δεν θέλει
• Να τον προτείνουν οι συµµαθητές του ως κατάλληλο για το ρόλο του
µεσολαβητή.
• Οι υπόλοιποι µαθητές της οµάδας, που δεν θα είναι µεσολαβητές, θα
είναι στην οµάδα υποστήριξης (θα ετοιµάσουν το έντυπο υλικό, θα
ενηµερώσουν τους µαθητές του σχολείου για το πρόγραµµα κ.α.)

5

