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Μαθητές σε ρόλο διαµεσολαβητή 

	

«Πριν από λίγο καιρό δύο παιδιά από την τάξη µου τσακώθηκαν. Είδα ότι ήταν έτοιµα 
να πιαστούν στα χέρια και τους είπα ότι, αν θέλουν, µπορούν να βρούν λύση στη 
διαφωνία τους µε άλλους τρόπους. Τελικά, ήρθαν και συζητήσαµε ποιο ήταν το 
πρόβληµα µεταξύ τους, είπε ο καθένας τα επιχειρήµατά του και το θέµα λύθηκε χωρίς 
ξύλο».  

Εδώ και δύο χρόνια η Ευγενία, ο Γιώργος και η Πηνελόπη είναι µέλη της … ειρηνευτικής 
δύναµης του σχολείου τους. Μαζί µε άλλους 23 συµµαθητές τους εξελέγησαν σε ρόλο 
διαµεσολαβητή, µε σκοπό να αποφεύγονται οι καβγάδες και κυρίως οι σωµατικές 
συγκρούσεις µεταξύ των παιδιών. Είναι οι πρώτοι διαµεσολαβητές που αναδείχτηκαν 
µέσα από τη «Διαµεσολάβηση Συνοµηλίκων» που υλοποιείται από το Πάντειο 
Πανεπιστήµιο, στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά.  

Σήµερα έξι στους 10 µαθητές αναφέρουν την ύπαρξη περιστατικών βίας στο σχολείο 
τους, ενώ τέσσερις στους 10 αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύµατα αυτής της βίας. Όπως 
περιγράφουν τα παιδιά, ένας καλός διαµεσολαβητής πρέπει να ξέρει να ακούει χωρίς να 
παίρνει το µέρος του ενός ή του άλλου – ακόµη κι αν πρόκειται για τον κολλητό του - , 
να κρατάει µυστικά ώστε οι άλλοι να τον εµπιστεύονται ότι δεν θα τους καρφώσει στον 
διευθυντή και να είναι πρόθυµος να βοηθήσει εθελοντικά στην επίλυση προβληµάτων. 

Κάθε µέλος της ειρηνευτικής οµάδας πέρασε από 16ωρη εκπαίδευση. «Στη διάρκεια της 
εκπαίδευσης κάναµε θεατρικό παιχνίδι και παιχνίδια ρόλων, όπου οι µαθητές 
δηµιουργούσαν περιστατικά συγκρούσεων και ενθαρρύνονταν να ακούν τον συνοµιλητή 
τους και να µπαίνουν στη θέση του. Ταυτόχρονα, συζητούσαµε σχετικά µε διάφορα 
πραγµατικά περιστατικά αλλά και γενικότερα θέµατα για τη βία και τη δικαιοσύνη», 
αναφέρουν οι ερευνήτριες, οι οποίες είχαν αναλάβει να εκπαιδεύσουν τους 26 µικρούς 
διαµεσολαβητές. 

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη διάρκεια του πιλοτικού προγράµµατος 
στην Ιωνίδειο, 60% των µαθητών ανέφεραν ότι έχουν αντιληφθεί τουλάχιστον ένα 
περιστατικό βίας στο σχολείο. Τα πειράγµατα, τα παρατσούκλια αλλά και η ειρωνική 
αντιµετώπιση από την πλευρά των καθηγητών είναι µερικές ακόµη συµπεριφορές τις 
οποίες τα παιδιά χαρακτηρίζουν βίαιες. Ένας στους τέσσερις παραδέχεται ότι έχει ασκήσει 
λεκτική ή σωµατική βία εναντίον κάποιου συµµαθητή του, ενώ τρία στα δέκα παιδιά 
υποστήριξαν ότι η ειρηνική επίλυση – χωρίς τη µεσολάβηση ενηλίκων – θα τα έκανε να 
νιώθουν µεγαλύτερη ασφάλεια. 

Τα πρώτα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος µε τους 26 διαµεσολαβητές είναι 
ενθαρρυντικά, αφού αρκετοί από τους µαθητές άλλαξαν συµπεριφορά.   

Δ. Κουκλάκη, Εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ 

 

 



Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Μονάδες: 20) 

 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός καλού διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε το παραπάνω 
άρθρο; (Μονάδες 8) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, τι 
µέρος των µαθητών που συµµετείχαν στην έρευνα (Μονάδες: 3 X 4 = 12) 

Α. έχει ασκήσει λεκτική ή σωµατική βία;  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Β.  έχει υποστεί κάποιας µορφή βία; 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Γ. νιώθει µεγαλύτερη ασφάλεια να λύσει τις διαφορές του ειρηνικά χωρίς να 
παρέµβουν οι ενήλικες; 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Β. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Μονάδες: 40) 

1. Παρακάτω υπάρχει ένα απόσπασµα από την αποµαγνητοφωνηµένη οµιλία που έκανε 
στους γονείς του σχολείου η Πηνελόπη, µαθήτρια και µέλος της οµάδας των 
διαµεσολαβητών. Να εντοπίσετε 10 γλωσσικά (ορθογραφικά, γραµµατικά, λεξιλογικά) 
λάθη που υπάρχουν στο κείµενο και να τα διορθώσετε συµπληρώνοντας τον 
αντίστοιχο πίνακα (Μονάδες: 10 Χ 1,5 = 15) 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστίσω για την παρουσία σας εδώ σήµερα. 
Επέτρεψέ µου, αγαπητέ Γιώργο, να αναφέρω πρώτο το δικό σου όνοµα, καθώς είσουν 
ο πρώτος που µας έφερες σε επαφή µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επείσης, θα ήταν 
παράλειψή µου, αν δεν ανέφερα την καθηγήτριά µας, κ. Ιωαννίδου που µας ενέπνευσε 
να συνεχίσουµε παρά τις δυσκολίες.  

Όπως µπορείτε να παρατηρείστε, τα αποτελέσµατα της διεθνής έρευνας δείχνουν ότι 
σε όσα σχολεία εφαρµόστηκε η διαµεσολάβηση, τα αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά. Η 
ένταση των συγκρούσεων µεταξύ των µαθητών ελλατώθηκε και το κλήµα της σχολικής 
κοινότητας βελτιώθηκε σηµαντικά. Έτσι έγινε και στο δικό µας σχολείο. Παρά τις δικές 
µας ελλείψεις και την απουσία προηγούµενης εµπιρείας, η διαφορά είναι πλέον 
ωρατή… 

 



ΛΑΘΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

2. Να επιλέξετε την κατάλληλη συνώνυµη για κάθε υπογραµµισµένη λέξη που υπάρχει 
στις παρακάτω προτάσεις του κειµένου (Μονάδες: 5 Χ 2 = 10)  

• Ήταν έτοιµοι να πιαστούν στα χέρια και τους είπα ότι, αν θέλουν µπορούν να βρουν 
λύση στη διαφωνία τους µε άλλους τρόπους. 
 
Α. διαµαρτυρία  Β. διχοτόµηση  Γ. διχογνωµία  Δ. διάτρηση 

• Εξελέγησαν σε ρόλο διαµεσολαβητή, µε σκοπό να αποφεύγονται οι καβγάδες και 
κυρίως οι σωµατικές συγκρούσεις µεταξύ των µαθητών. 

Α. να απωθούνται  Β. να υπεκφεύγουν Γ. να ανατρέπονται  Δ. να αποτρέπονται 

• Είναι οι πρώτοι Διαµεσολαβητές που αναδείχθηκαν µέσα από τη «Διαµεσολάβηση 
Συνοµηλίκων» 

Α. διακρίθηκαν   Β. ανασύρθηκαν   Γ. ανακινήθηκαν   Δ. διατηρήθηκαν 

• Στη διάρκεια της εκπαίδευσης οι µαθητές δηµιουργούσαν περιστατικά συγκρούσεων 
και ενθαρρύνονταν να ακούν τον συνοµιλητή τους και να µπαίνουν στη θέση του. 

Α. εγκρίνονταν   Β. ενσωµατώνονταν   Γ. εµψυχώνονταν   Δ. ενσαρκώνονταν 

 

3. Στο σχολείο σας εφαρµόζεται το πρόγραµµα της σχολικής διαµεσολάβησης. 
Προκειµένου να γράψετε ένα άρθρο για την εφηµερίδα της τάξης, χρειάζεται να 
συµπληρώσετε τις παρακάτω περιόδους µε την κατάλληλη δευτερεύουσα επιρρηµατική 
πρόταση που να δηλώνει αυτό που γράφει η παρένθεση (Μονάδες: 5 Χ 3 = 15) 
 
¥ Το πρόγραµµα της σχολικής διαµεσολάβησης ξεκίνησε να εφαρµόζεται πιλοτικά σε 

σχολεία της χώρας µας από το 2010, ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… (σκοπός) 

¥ Η διαδικασία της διαµεσολάβησης µπορεί να ξεκινήσει, ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… (χρόνος) 



¥ Πολλοί µαθητές διστάζουν να απευθυνθούν σε διαµεσολαβητές, ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. (αιτία) 

¥ Στο σχολείο µας, για παράδειγµα, λίγοι µαθητές προτιµούν τη διαµεσολάβηση, 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………….……………………………………. (εναντίωση) 

¥ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… , µπορεί να βρει τους διαµεσολαβητές στο µεγάλο διάλειµµα κάθε 

µέρα. (υπόθεση) 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Μονάδες: 40) 

Έχετε εντυπωσιαστεί από το Πρόγραµµα Σχολικής Διαµεσολάβησης και θέλετε να το 
εφαρµόσετε κι εσείς στο σχολείο σας.  Να γράψετε µία επιστολή στον Διευθυντή σας 
(έκτασης 120 – 180 λέξεων) µε την οποία: 

1. Θα τον ενηµερώνετε για τα προβλήµατα µε καβγάδες και συγκρούσεις που 
υπάρχουν στο σχολείο σας 

2. Θα τον πληροφορείτε για την ύπαρξη του προγράµµατος Σχολικής Διαµεσολάβησης 
και τη διαδικασία εφαρµογής του 

2. Θα προσπαθείτε να τον πείσετε για τα οφέλη από την εφαρµογή του συγκεκριµένου 
προγράµµατος µε ολοκληρωµένα επιχειρήµατα. 

 

 

 

Καλή Επιτυχία!!! 

 


