
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 – 2014 
 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές των Δ2 και Ε τάξεων του  σχολείου μας, 

στα πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προχώρησαν 

στην υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα «Ο κύκλος των φίλων». 

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος είχαν οι εκπ/κοί των 

τάξεων , Λεμονιάς Ιωάννης και Καρζή Ευθυμία , με τη συνεργασία του εκπ/κού του Τ.Ε. 

Κου Κυριάκου Περβανά .  

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ –ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΗΚΑΝ - . 
 
         
Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από σχετικές δραστηριότητες και με βιωματικό τρόπο : 

 Να εκφράζουν σκέψεις – συναισθήματα 
 Να επικοινωνούν ουσιαστικά με τους συμμαθητές τους , ενισχύοντας το 

αίσθημα συλλογικότητας και τη δυναμική της ομάδας . 

 Να βιώνουν σε κλίμα εμπιστοσύνης την ελευθερία να εκφράζονται και να 

προσεγγίζουν το βασικό δίπολο «Εγώ»  και «Εμείς» .  
 

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
 

 Ανάπτυξη της συλλογικότητας , των μέσων έκφρασης και επικοινωνίας 
 Συναισθηματική αποφόρτιση 

 Επίλυση προστριβών , παρεξηγήσεων , παρερμηνειών 

 Βελτίωση της ψυχικής και πνευματικής λειτουργικότητας 

 

 
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
 

Μια φορά την εβδομάδα , με την ενισχυτική παρουσία του εκπαιδευτικού του 

Τμήματος Ένταξης , του οποίου ο χώρος θα είναι  διαμορφωμένος για να φιλοξενήσει 

«Κύκλο», τα παιδιά ακολουθούν το πρόγραμμα έχοντας «δεσμευτεί» από την πρώτη 

φορά για τη συμμετοχή τους και για το σεβασμό των κανόνων λειτουργίας της ομάδας 
τους (ενεργητική ακρόαση, εχεμύθεια, μη κριτική στάση στα λεγόμενα των φίλων και 

πρόθεση για διευκόλυνση των προσώπων και της ομάδας εν γένει). Οι δραστηριότητες 

προετοιμάζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον εκπαιδευτικό του Τμήματος 

Ένταξης. Με την πάροδο του χρόνου και οι ίδιες  οι ομάδες κάνουν τις προτάσεις τους για 
εμπλουτισμό, σύμφωνα με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες συνθήκες 

λειτουργίας των μελών τους. 

 

 

Δ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 

 (ΚΕΔΕ) – Αέρινη Πόλη .  

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0039.pdf


 
 

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Ο όρος “αποκαταστατική” ή “επανορθωτική” δικαιοσύνη, “Restorative Justice”,  εισήχθη 

για πρώτη φορά το 1977 από τον Albert Eglash, κατά τον οποίo η συγκεκριμένη μορφή 

δικαιοσύνης παρέχει μια οικειοθελή ευκαιρία τόσο στο θύτη όσο και στο θύμα να 

αποκαταστήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις   

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Εμπλοκή της κοινότητας στην επίλυση της σύγκρουσης 

• Ισότιμη συμμετοχή δράστη και θύματος στη διαδικασία 

• Αποκατάσταση ελέγχου ταυτόχρονα με κοινωνική υποστήριξη 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Ή ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ 

 

Η διαδικασία επίλυσης μιας σύγκρουσης  

στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, μεταξύ  

δύο ή περισσότερων διαφωνούντων με  

τη βοήθεια ουδέτερων μαθητών,  

των διαμεσολαβητών, μέσα από μια  

δομημένη διαδικασία με: 

•  σαφή όρια    

• ενεργητική συμμετοχή και  

• άμεση επικοινωνία  των μερών 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

• Μείωση των βίαιων συμπεριφορών και αποφυγή διάλυσης των φιλικών σχέσεων 

• Μείωση πειθαρχικών προβλημάτων και αποβολών 

• «Απελευθέρωση» των εκπαιδευτικών από το ρόλο της «αστυνόμευσης» 

• Ενδυνάμωση της ατομικότητας και της ισότητας 

• Ανάπτυξη στρατηγικής ώστε να διαχειρίζονται με αυτό τον τρόπο και μελλοντικά 

τους προβλήματα 

• Βελτίωση του κλίματος του σχολείου 

 



ΚΑΝΟΝΕΣ    ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 

 Οι διαμεσολαβητές παραμένουν ουδέτεροι 

 Γίνεται σεβαστή η διαφορετικότητα 

 Αυτά που έχουν ακουστεί μένουν μέσα στην ομάδα 

 Οι εμπλεκόμενοι είναι ειλικρινείς, δεν διακόπτουν τον άλλο και μιλάνε μόνο για τον 

εαυτό τους χωρίς να κρίνουν ή να σχολιάζουν αυτά που λέει ο άλλος, να τον προκαλούν 

να τον υβρίζουν ή να τον ειρωνεύονται 

 

 
 

    Oι αντίπαλοι: 

 

• συστήνονται 

• αφηγούνται την ιστορία τους στους διαμεσολαβητές 

• επαναλαμβάνουν ο ένας την ιστορία του άλλου 

 

 
 



Οι διαμεσολαβητές: 

 

• συστήνονται και ευχαριστούν τους «διαφωνούντες» 

• επαναλαμβάνουν συνοψίζοντας 

• εντοπίζουν διαφορές και κοινά σημεία 

 

 
 

    Oι αντίπαλοι: 

• αναζητούν ο καθένας τη δική του ευθύνη 

• εκφράζουν λεκτικά τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους 

 

   
 

Οι αντίπαλοι:              Οι διαμεσολαβητές: 

προτείνουν λύσεις              επαναλαμβάνουν και συνοψίζουν 

 

   
 



 

Οι αντίπαλοι:                Οι διαμεσολαβητές: 

καταλήγουν σε κοινά αποδεκτές  λύσεις ρωτούν αν είναι και οι δύο 

ικανοποιημένοι και ζητούν εναλλακτικές 

λύσεις 

 

   
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 

Φωτογραφικό υλικό : Λεμονιάς Ιωάννης – Κλουκίνας Λεωνίδας 


