
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΗΛΙΚΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΗΛΙΚΩΝ

Διοργανώνει

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
για Εκπαιδευτικούς & υποστήριξη Δικτύου

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 
για την πρόληψη και τη διαχείριση 

συγκρούσεων μέσα στο σχολείο

Διάρκειας: 101 διδακτικών ωρών 
 Άνοιξη/Φθινόπωρο 2015

Το σεμινάά ριο εάχει στόχους 
ά) την επιμοά ρφωση εκπάιδευτικωά ν που επιθυμουά ν νά συγκροτηά σουν ομάά δες μάθητωά ν γιά την 
προά ληψη κάι άντιμετωά πιση της σχολικηά ς βιάάς με τεχνικεάς «Διάμεσολάά βησης» κάι 
β) την  υποστηά ριξη δικτυά ου εκπάιδευτικωά ν κάι σχολειάων που θά εφάρμοά σουν το προά γράμμά 
κάτάά  τη σχολικηά  χρονιάά  2015-2016

Στοιχεία του περιεχομένου: 
 Βιωμάτικηά  εκπάιάδευση με στοιχειάά θεωριάάς της Συνθετικηά ς Συμβουλευτικηά ς σε 

δεξιοά τητες επικοινωνιάάς κάι άυτογνωσιάάς - εργάλειάά  γιά την προσωπικηά  κάι 
επάγγελμάτικηά  άνάά πτυξη του εκπάιδευτικουά . 

 Επιμοά ρφωση γιά την εκπάιάδευση μάθητωά ν-διάμεσολάβητωά ν σε περιστάτικάά  
συά γκρουσης, πιθάνηά ς συά γκρουσης, κοινωνικηά ς άπομοά νωσης.

 Υποστηά ριξη γιά την οργάά νωση κάι λειτουργιάά ομάά δων Διάμεσολάά βησης στο σχολειάο.
 Δημιουργιάά διά-σχολικουά  δικτυά ου, συντονισμοά ς κάι υποστηά ριξη σχολειάων που 

εφάρμοά ζουν τη διάμεσολάά βηση.
 Πάροχηά  εκπάιδευτικουά  υλικουά . 
 Αξιολοά γηση εσωτερικηά  κάι εξωτερικηά .

Το πρόγραμμα αυτό έχει αξιολογηθεί όσον αφορά την επίδρασή του στους μαθητές 
διαμεσολαβητές από το  τμήμα  Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον  καθηγητή
κο Γιοβαζολιά και έχει παρουσιασθεί:

 Στο 5ο Πάνελληά νιο Συνεάδριο Συμβουλευτικηά ς Ψυχολογιάάς, Νοεάμβριος 2014.
 Στο Ευρωπάιϊκοά  Συνεάδριο Συμβουλευτικηά ς, Μάά λτά, Απριάλης 2014. 
 Στην επιστημονικηά  ημεριάδά της Ελληνικηά ς Ετάιριάάς Συμβουλευτικηά ς  3/12/2011. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΜΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΜΗΛΙΚΩΝ -ΤΕΑΠΗ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικηά ς Επιστημονικηά ς Ετάιρειάάς 
Συμβουλευτικηά ς Ομηλιάκων Ε.ΣΥ.ΟΜ  www  .  esyom  .  gr κάι του Συμβουλευτικοά  Κεάντρου Ομηλιάκων 
(ΣΥ.ΚΕ.ΟΜ) Τ.Ε.Α.Π.Η Πάνεπιστηά μιο Αθηνωά ν http://sykeom.ecd.uoa.gr/ 

Υπεύθυνες Εκπαίδευσης: 
Γιούλα Ρουμπέα – Εκπάιδευτικοά ς, Phd, Msc, Συά μβουλος Ψυχικηά ς Υγειάάς, μεάλος ΕΣΥΟΜ
Μαρία Σφέτκου – Εκπάιδευτικοά ς, Συά μβουλος Ψυχικηά ς Υγειάάς, Επιμορφωτηά ς Ενηλιάκων, μεάλος 
ΕΣΥΟΜ

Το σεμινάά ριο ειάνάι διάά ρκειάς  101  διδακτικών  ωρών κάι θά πραγματοποιηθεί σε 3 
Φάσεις. Η πάρουσιάά σε οά λες ειάνάι σημάντικηά . 

Φάση Α’ : Επιμόρφωση (Ημεάρες κάι  ωά ρες βλ. πάράκάά τω)
Φάση Β’ : Συναντήσεις συντονισμού/οργάνωσης της εκπαίδευσης μαθητών 
Φάση Γ’:  Συντονισμός σχολικών ομάδων, ανάπτυξη Δικτύου

      Ετήσιο Φεστιβάλ με τους συμμετέχοντες στο Δίκτυο

Ημέρες/Ώρες/Τόπος: Φάσης Α’ –Β΄
 
Τόπος Διεξαγωγής: Χωά ρος στο κεάντρο της Αθηά νάς, προά σβάση με το μετροά , θά άνάκοινωθειά 
συά ντομά στην ιστοσελιάδά της ΕΣΥΟΜ www  .  esyom  .  gr

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ
Πάράσκευηά 24 Απριλιάου 18:00- 21:00

Πεάμπτη 30 Απριλιάου 15:00 21:00
Πάράσκευηά 15 Μάιΐου 18:00-21:00
Πάράσκευηά 22 Μάιΐου 15:00 21:00
Πάράσκευηά 5 Ιουνιάου 15:00 21:00
Πάράσκευηά 12 Ιουνιάου 18:00-21:00
Πάράσκευηά 19 Ιουνιάου 15:00 21:00

Η συνεάχειά θά δοθειά άνάλυτικάά  τον Ιουά νιο σε συνεννοά ηση με την ομάά δά.

Αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικής ομάδας: άποά  20 – 25 άά τομά.

Κόστος/Δηλώσεις συμμετοχής:  Το κοά στος οά λου του σεμινάριάου επιμοά ρφωσης  ειάνάι 210 €. 
Η πληρωμηά  μπορειά νά γιάνει σε 2 δόσεις 110€ κάι 100€ ευρωά  (Απριάλιο κάι Ιουά νιο). 
Οι ενδιάφεροά μενοι θά πρεάπει νά στειάλουν την επισυνάπτοά μενη  άιάτηση συμπληρωμεάνη  στο 
email: marisfet  @  hotmail  .  gr  μεάχρι τις 16 Απριλιάου 2015

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977547240 Μαρία Σφέτκου 
      και 6937124896 Γιούλα Ρουμπέα

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΣΥ.ΟΜ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ-ΛΟΙΖΟΥ
Ομότιμη Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Αθηνών
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