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α Ρράδια Αμάπρςνηο Ορξγράμμαρξο
Διαμεπξλάβηπηο πρξ Ρτξλείξ:
1ξ Ρράδιξ
1. Πρόραπη για ειπαγφγή πρξγράμμαρξο Διαμεπξλάβηπηο
2. Απόσαπη για εσαρμξγή πρξ πτξλείξ
3. Δημιξςργία πςμρξμιπρικήο ξμάδαο (ςμρξμιπρική Ομάδα
Διαμεπξλάβηπηο)
4. Δκπαίδεςπη ρηο ΟΔ, ρηο Διεςθςμρικήο Ομάδαο και ρφμ
ΤΣ
5. Δμρξπιπμόο αμαγκώμ

2ξ Ρράδιξ
1. Καθξριπμόο τρξμξδιαγράμμαρξο εσαρμξγήο

2. Αμάπρςνη πλαιπίξς: πρότξι, καμξμιπμξί, διαδικαπίεο
3. Δμρξπιπμόο πηγώμ ρήρινηο

3ξ Ρράδιξ
1. Δμημέρφπη μαθηρώμ
2. Δμρξπιπμόο πιθαμώμ μαθηρώμ-διαμεπξλαβηρώμ
3.Δπιλξγή μαθηρώμ-διαμεπξλαβηρώμ από ρη ΟΔ
4. Δκπαίδεςπη μαθηρώμ-διαμεπξλαβηρώμ
5. Τπξπρήρινη ρόλξς διαμεπξλαβηρώμ

4ξ Ρράδιξ
1. Δκπαίδεςπη ρφμ ρμημάρφμ πριο αρτέο και δενιόρηρεο ρηο
Διαμεπξλάβηπηο καρά ρη διάρκεια ρφμ φρώμ ΤΣ
2.Δμημέρφπη γξμέφμ για ρξ πρόγραμμα και εκπαίδεςπη
για όπξςο ρξ επιθςμξύμ

5ξ Ρράδιξ
1. Διεναγφγή καμπάμιαο ςπέρ ρξς πρξγράμμαρξο

2.Πρξγραμμαριπμόο και Δσαρμξγή Διαμεπξλαβηρικώμ
ςμαμρήπεφμ
3. Δπόπρεςπη και ανιξλόγηπη εσαρμξγήο από ρη ΟΔ
4. ςμετήο παρακξλξύθηπη και εμίπτςπη ρξς πρξγράμμαρξο

6ξ Ρράδιξ
1. Ανιξλόγηπη ρξς πρξγράμμαρξο

2. Δκρίμηπη απξρελεπμάρφμ
3. Βελρίφπη διαδικαπιώμ

Δκπαίδεςπη πρη Διαμεπξλάβηπη
Οεριετόμεμξ

• Καραμόηπη ρηο έμμξιαο ρηο ύγκρξςπηο
• Αρτέο ρηο Δπίλςπηο ςγκρξύπεφμ

• Ζ Αρτή ρηο Απξδξτήο ρηο Διασξρερικόρηραο
• Ζ Διαδικαπία και ξι δενιόρηρεο ρηο Διαμεπξλάβηπηο
• Πρόγραμμα και Δσαρμξγή
• Ο Ρόλξο ρηο Διαμεπξλάβηπηο πρξ πτξλείξ
• Σξ πκεπρικό ρηο εσαρμξγήο πρξγράμμαρξο Διαμεπξλάβηπηο

Γιαρί είμαι η Διαμεπξλάβηπη
απξρελεπμαρική;
• Δπειδή η διαδικαπία είμαι εθελξμρική.
• Δπειδή η διαδικαπία είμαι δίκαιη.
• Δπειδή η διαδικαπία βελριώμει ριο πτέπειο
μερανύ ρφμ πςγκρξςόμεμφμ μερώμ.

ι Διαμεπξλαβείραι;
•

ςγκρξύπειο/Διασξρέο μερανύ μαθηρώμ

•

ςγκρξύπειο/Διασξρέο μερανύ Γξμέφμ και τξλείξς

•

ςγκρξύπειο/Διασξρέο μερανύ Γξμέφμ και Γξμέφμ

•

ςγκρξύπειο/Διασξρέο μερανύ Καθηγηρώμ/Μαθηρώμ

•

ςγκρξύπειο/Διασξρέο μερανύ Καθηγηρώμ/ Καθηγηρώμ

•

ςγκρξύπειο/Διασξρέο μερανύ Καθηγηρώμ/Διεύθςμπη

Οαραδείγμαρα Ρςγκρξύπεφμ/Διασξρώμ
πξς δεμ μπξρξύμ μα διαμεπξλαβηθξύμ:

• Υρήπη Ξςπιώμ
• Δπίθεπη με αμρικείμεμξ
• Ιλξπέο και άλλα πξιμικά αδικήμαρα (π.τ.
εμπρηπμξί)
• Ρενξςαλική παρεμότληπη
• Υρήπη βίαο από μαθηρή πρξο καθηγηρή
και αμρίπρρξσα

Οξιεο είμαι ξι κςριόρερεο πηγέο ρηο πύγκρξςπηο;
Ιαραπίεπη Βαπικώμ

Φςτξλξγικώμ Αμαγκώμ:
• Να αμήκφ: αγάπη,
μξίραπμα, πςμεργαπία
• Να έτφ δύμαμη:
επιρςτία, αμαγμώριπη,
πεβαπμόο
• Να έτφ ελεςθερία:
δςμαρόρηρα επιλξγώμ
• Να απξλαμβάμφ:
διαπκέδαπη, εςθςμία

Οεριξριπμέμεο Οηγέο:

Διασξρερικέο Ανίεο:

• Υρήμαρα

• Οιπρεύφ

• Υρόμξο

• Ορξρεραιόρηρεο

• Οεριξςπία

• Αρτέο

Οξιεο είμαι πςμήθφο ξι αμριδράπειο πρη
πύγκρξςπη;
Ήπια: απξρραβιέμαι, αγμξώ,

• ζημιά-ζημιά, ζημιά-κέρδξο

αρμξύμαι-----απξρέλεπμα:

Ρκληρή: απειλώ, ππρώτμφ,

• ζημιά-ζημιά, κέρδξο-ζημιά

κρςπώ, σφμάζφ-----απξρέλεπμα:

Δλεγτόμεμη: ακξύφ, καραμξώ,
πέβξμαι, επιλύφ-----απξρέλεπμα:

• κέρδξο-κέρδξο

Διρημική Δπίλςπη ρφμ Ρςγκρξύπεφμ
• Δξμημέμη
διαδικαπία επίλςπηο
ρφμ πςγκρξύπεφμ η
ξπξία μπξρεί μα έτει
ριο ενήο μξρσέο:

Διαπραγμάρεςπη:
• ρα πςγκρξςόμεμα μέρη πςμαμρώμραι και διαπραγμαρεύξμραι ρξ
πρόβλημα και ρη λύπη ρξς τφρίο ρημ εμπλξκή άλλφμ.

Διαμεπξλάβηπη:
• ρα πςγκρξςόμεμα μέρη ςπξβξηθξύμραι από ρρίρξ ξςδέρερξ
άρξμξ ρξ ξπξίξ διαμεπξλαβεί και διεςκξλύμει ρημ επίρεςνη
κξιμά απξδεκρήο λύπηο.

Ρςμαιμερική Διαδικαπία Ξμάδφμ:
• ξι πςγκρξςόμεμεο ξμάδεο ή αμριπρόπφπξί ρξςο πςμεργάζξμραι
για ρημ επίλςπη ρηο διασξράο/πύγκρξςπηο με ή τφρίο ρη
βξήθεια διαμεπξλαβηρή.

Αρτέο Δξμημέμηο Δπίλςπηο ρφμ Ρςγκρξύπεφμ
Διατφρίζξςμε ρα άρξμα από ρξ πρόβλημα και ρξςο εμιπτύξςμε
μα πςμεργαπρξύμ για μα βρξςμ ρη λύπη πρημ κξιμή ρξςο
πύγκρξςπη.
ςγκεμρρφμόμαπρε
διασξρερικέο θέπειο.

πρα

κξιμά

πςμσέρξμρα
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πριο

Δημιξςργξύμε επιλξγέο λύπηο. Μέπα από αςρή ρη διαδικαπία
δημιξςργείραι κλίμα πςμαίμεπηο και κξιμξύ εδάσξςο.
Φρηπιμξπξιξύμε αμρικειμεμικά κριρήρια και καθξδηγξύμαπρε
από ριο αρτέο ριο δικαιξπύμηο.

Αμαγκαίεο πρξϋπξθέπειο για ρημ Δπίλςπη
ρφμ Ρςγκρξύπεφμ
Μετατροπή κοσλτούρας
Η κξςλρξύρα ειρημικήο επίλςπηο ρφμ πςγκρξύπεφμ περιλαμβάμει:
•Νεκάθαρη πξλιρική εμάμρια πρη
τρήπη ξπξιαπδήπξρε μξρσήο βίαο

•Αμεκρικόρηρα

•Αμάπρςνη ρηο Δμπςμαίπθηπηο και
ρηο Αλληλξβξήθειαο

•Ρεβαπμό

•Δικαιξπύμη

•Απξδξτή ρηο Διασξρερικόρηραο

•Δμπιπρξπύμη

•Απξδξτή ρηο επξικξδξμηρικήο
πύγκρξςπηο

Θκαμόρηρεο/Δενιόρηρεο
Αμρίληυη
•Να αμριλησθξύμε όρι η πύγκρξςπη δεμ ασξρά ρημ αμρικειμεμική
πραγμαρικόρηρα αλλά ρξ πώο ξ κάθε έμαο από εμάο αμριλαμβάμεραι
αςρή ρημ πραγμαρικόρηρα.
•Να καραμξήπξςμε ρη θέπη ρξς άλλξς.
•Να αμαγμφρίπξςμε ρξςο πρξπφπικξύο μαο σόβξςο.
•Να απαλλαγξύμε από ρημ επίρριυη εςθςμώμ και ρημ άπκηπη κριρικήο
και μα πρξτφρήπξςμε πρη γόμιμη αμραλλαγή απόυεφμ και λύπεφμ.

Ρςμαίπθημα
•Να διατειριπρξύμε απξρελεπμαρικόρερα ρα έμρξμα πςμαιπθήμαρα.

•Να μάθξςμε ρη γλώππα ρφμ πςμαιπθημάρφμ και μα ρη
τρηπιμξπξιξύμε.
•Να εναπκηθξύμε πρξμ αςρξέλεγτξ έρπι πξς μα μημ αμριδρξύμε
καραπρρξσικά πριο πρξκληρικέο ή βίαιεο πςμπερισξρέο.

Δπικξιμφμία
•Να μάθξςμε μα ακξύμε και μα επικξιμφμξύμε με ρρόπξ πξς μα
δημιξςργξύμραι πρξϋπξθέπειο επίλςπηο και ότι πύγκρξςπηο.
•Να μάθξςμε μα ακξύμε εμεργηρικά.
•Να μιλξύμε πιξ καραμξηρά
•Να εκσραζόμαπρε με πιξ ξςδέρερξςο και λιγόρερξ πςμαιπθημαρικά
σξρριπμέμξςο ρρόπξςο και λένειο.
•ΑΚΖΖ

Δημιξςργικόρηρα
•Να εμθαρρύμξςμε εμαλλακρικξύο ρρόπξςο πκέυειο και διασξρερικξύο ρρόπξςο
πρημ επίλςπη πρξβλημάρφμ και πρη λήυη απξσάπεφμ.
•Να ενεράζξςμε έμα πρόβλημα από όλεο ριο πκξπιέο.
•Να πρξπεγγίζξςμε έμα πρόβλημα πκεσρόμεμξι όρι ςπάρτξςμ πξλλέο
επιλξγέο πρημ επίλςπή ρξς.
•Να αμραλλάππξςμε ιδέεο μέτρι μα βρεθεί η πιξ απξδεκρή και δίκαιη λύπη.

Ιριρική Ρκέυη
•Να μπξρξύμε μα πςμθέρξςμε, μα αμαλύξςμε, μα ςπξθέρξςμε, μα
πρξβλέπξςμε, μα αμαπρύππξςμε πρραρηγικέο, μα πςγκρίμξςμε, μα
αμριπαραθέρξςμε και μα ανιξλξγξύμε.
•Να αμαγμφρίζξςμε ρα δεδξμέμα και μα μπξρξύμε μα ρα
μεραρρέυξςμε πε εσικρέο και αμρικειμεμικέο επιλξγέο.
•Να πρξγραμμαρίζξςμε για ρημ πξρεία ρφμ πραγμάρφμ.

Ρρότξι ρξς Ορξγράμμαρξο Διαμεπξλάβηπηο
Λείφπη ρφμ παραπξμπώμ πρξ Οειθαρτικό και πρξςο ΒΔ, έρπι πξς μα ενξικξμξμηθεί

πξλύριμξο τρόμξο για άλλεο δραπρηριόρηρεο πρξο όσελξο ρξς πτξλείξς.
Δμίπτςπη ρξς ρόλξς ρξς Σ.
Αμάπρςνη απξρελεπμαρικόρερφμ ρρόπφμ επίλςπηο ρφμ πςγκρξύπεφμ.

Δμδςμάμφπη ρξς πτξλείξς μέπα από παρεμβάπειο πξς πρξέρτξμραι από ρξ ίδιξ ρξ
πτξλείξ για ριο δικέο ρξς αμάγκεο.

Αύνηπη ρηο πςμμερξτήο μαθηρώμ πρη πτξλική διατείριπη και εμδςμάμφπη ρξς
αιπθήμαρξο ςπεςθςμόρηραο.
Λείφπη βίαο και παραβαρικόρηραο.
Βελρίφπη ρξς πτξλικξύ κλίμαρξο.

Ρρότξι ρξς Ορξγράμμαρξο Διαμεπξλάβηπηο
(πςμέτεια)

Αμάμεπα πρα πιξ πάμφ πρξπδξκώμεμα απξρελέπμαρα, ρξ πρόγραμμα επεμδύει
πριο πτέπειο ρφμ πςμξμηλίκφμ και πε όλεο ρξςο ριο ιδιόρηρεο και ξσέλη- αςρέο ξι
πτέπειο μπξρεί μα απξρελξύμ πξλλέο σξρέο ρξ λόγξ ρφμ πςγκρξύπεφμ αλλά
ραςρότρξμα απξρελξύμ ρημ καλύρερη επιλξγή πρημ επίλςπή ρξςο.
•Ξι πςμξμήλικξι καραμξξύμ ξ έμαο ρξμ άλλξ περιππόρερξ
•Ζ διαδικαπία είμαι ηλικιακά πρξπαρμξπμέμη
•Ξ έμαο μαθηρήο μαθαίμει μα εμδςμαμώμει ρξμ άλλξ
•Αςνάμεραι η απξδεκρόρηρα γιαρί δεμ ςπάρτει η επιβξλή από εμήλικεο
•Δμιπτύεραι ξ μερανύ ρξςο πεβαπμόο

•Ξι μαθηρέο μαθαίμξςμ μα πρξπέρτξμραι πρη διαμεπξλάβηπη με πξβαρόρηρα και
δέτξμραι ριο πρςτέο ρηο διαδικαπίαο πςμπεριλαμβαμξμέμξς και ρξ ρελικξύ
απξρελέπμαρξο

Ορξπεγγίπειο πρημ Δσαρμξγή Δξμημέμφμ
Διαδικαπιώμ πρημ Δπίλςπη Ρςγκρξύπεφμ
Ορόγραμμα Διαμεπξλάβηπηο

Οι μαθηρέο-διαμεπξλαβηρέο θα αμαλάβξςμ κάρφ από ρημ καθξδήγηπη
ρηο ΟΔ, μα πρξπσέρξςμ διαμεπξλάβηπη πρξο μαθηρέο ρξς πτξλείξς ξι
ξπξίξι παραπέμπξμραι πε αςρξύο από ρξμ ςπεύθςμξ Β.Δ. ή άλλξ
καθηγηρή ή ρξ Διεςθςμρή ρξς πτξλείξς.

Διδαπκαλία ρφμ Δενιξρήρφμ Διαμεπξλάβηπηο πρημ άνη
Οι μαθηρέο όλφμ ρφμ ρμημάρφμ διδάπκξμραι ριο δενιόρηρεο
διαμεπξλάβηπηο μέπα από ρξ ςλικό πξς ερξίμαπε η ΟΑΠ. Ζ διδαπκαλία
μπξρεί μα γίμει καρά ρξ 2φρξ Τπεςθύμξς καθώο και πριο
αμρικαραπράπειο όραμ απξςπιάζξςμ καθηγηρέο. Πρόπθερξ ςλικό για
παιγμίδια ρόλφμ και ενάπκηπη μπξρεί μα παρέτει η ΟΔ.

Δημιξςργία Ρςμρξμιπρικήο Ξμάδαο
Διαμεπξλάβηπηο (ΡΞΔ)
• Δημιξςργείραι ςμρξμιπρική Ομάδα Διαμεπξλάβηπηο (ΟΔ) η ξπξία
απξρελείραι από ΤΒΔ, ρξ/ρη ύμβξςλξ, εκπαιδεςμέμξςο ΚαθηγηρέοΔιαμεπξλαβηρέο, και εκπαιδεςμέμξςο μαθηρέο-διαμεπξλαβηρέο.
•Ζ ΟΔ δημιξςργεί ρξ πλαίπιξ ρηο εσαρμξγήο Διαμεπξλάβηπηο πρξ πτξλείξ.
•ςμεργάζεραι με ρημ Δπιρρξπή Αγφγήο Τγείαο και Πξλιρόρηραο ρξς πτξλείξς
καθώο και με ρημ Ομάδα Άμεπηο Παρέμβαπηο, εάμ τρειάζεραι.

•Ζ ΟΔ καραρρίζει πρόγραμμα πςμαμρήπεφμ διαμεπξλάβηπηο, πςμρξμίζει ριο
δράπειο και επξπρεύει ρη διαδικαπία.
•Ανιξλξγεί ρημ εσαρμξγή και ρημ απξρελεπμαρικόρηρα ρξς πρξγράμμαρξο μέπα
από πτερικά ερφρημαρξλόγια πξπξρικώμ και πξιξρικώμ μερρήπεφμ. Σα δεδξμέμα
λαμβάμξμραι ςπόυη για ρη διαμόρσφπη μέαο πξλιρικήο ή για βελρίφπη ρηο ςσιπράμεμηο.

Δκπαίδεςπη πρη Διαμεπξλάβηπη
Διενάγεραι επί ρόπξς πρξ πτξλείξ πε πρόγραμμα εκπαίδεςπηο 12-20 φρώμ.
Δηλαδή μπξρεί μα διενατθεί πε δύξ πτξλικέο μέρεο. Σπάρτει επίπηο δςμαρόρηρα
εμίπτςπηο ρηο εκπαίδεςπηο με αμαμμηπρικέο πςμαμρήπειο.

Δπιλξγή μαθηρώμ-Διαμεπξλαβηρώμ

Οι μαθηρέο πρξρείμξμραι από ρξςο ΤΣ και ςπεύθςμξςο ΒΔ. Δπιλέγξμραι 2 μαθηρέο από ρξ
κάθε ρμήμα. Σα κριρήρια επιλξγήο καθξρίζξμραι από ρη ΟΔ. Γεμικά λαμβάμξμραι
ςπόυη:
•η ερξιμόρηρα ρξς μαθηρή μα εκπαιδεςρεί και μα αμαλάβει ρόλξ διαμεπξλαβηρή

•η ςιξθέρηπη εκ μέρξςο ρξς ρηο σιλξπξσίαο για ειρημική επίλςπη ρφμ πςγκρξύπεφμ
•η δςμαρόρηρα πρξπήλφπήο ρξς πριο διαδικαπίεο διαμεπξλάβηπηο
•η διαθεπιμόρηρα ρξς

•ρξ αμξιτρό ρξς πμεύμα

•η απξδξτή ρξς διασξρερικξύ

•η εκπρξπώπηπη και ρφμ δςξ σύλφμ

η εθελξμρική πςμμερξτή ρξς

Δπιλξγή μαθηρώμ-Διαμεπξλαβηρώμ (πςμέτεια)

ριο διαδικαπίεο επιλξγήο δεμ απξκλείξμραι ξι μαθηρέο:
με παραβαρική πςμπερισξρά
με ταμηλή επίδξπη

Λαθηρέο πξς επιλέγηκαμ φο διαμεπξλαβηρέο, αλλά πρη πςμέτεια εμήργηπαμ εμάμρια
πριο αρτέο ρηο Διαμεπξλάβηπηο δηλ.:
•τρηπιμξπξίηπαμ βία (λεκρική, πφμαρική, υςτξλξγική) για μα επιλύπξςμ δικά ρξςο
ζηρήμαρα ή εμίπτςπαμ άλλξςο μα ρξ κάμξςμ,
•διέρρεςπαμ πληρξσξρίεο πρξπφπικώμ πρξιτείφμ ρφμ μαθηρώμ ή πτερικά με ρξ
περιετόμεμξ ρφμ πςμαμρήπεφμ πε ξπξιξμδήπξρε πέραμ ρηο ΟΔ ΑΟΞΙΚΔΘΞΜΑΘ από
διαμεπξλαβηρέο.
Ζ ρελική ξμάδα ρφμ μαθηρώμ-διαμεπξλαβηρώμ καθξρίζεραι από ρη ΟΔ και
επικςρώμεραι από ρξμ Κ. Για μα διενάγξςμ διαμεπξλαβηρικέο πςμαμρήπειο, ξι μαθηρέοδιαμεπξλαβηρέο επιλέγξμραι από ρη ΟΔ με κλήρξ.

Ιαθήκξμρα Λαθηρώμ-Διαμεπξλαβηρώμ
•Ρςμεργάζξμραι αμά δύξ για ρη διεναγφγή ρφμ πςμαμρήπεφμ.
•Για πύγκρξςπη/διασξρά μαθηρή-καθηγηρή, ρόρε ξι διαμεπξλαβηρέο είμαι έμαο
καθηγηρήο και έμαο μαθηρήο ξι ξπξίξι επιλέγξμραι με κλήρξ.
•Διενάγξςμ ρη διαδικαπία πύμσφμα με ρξςο καμόμεο ριο διαμεπξλάβηπηο
•Ιαρά ρη διάρκεια ρφμ πςμαμρήπεφμ πςμπληρώμξςμ έμρςπξ βαπικώμ δεδξμέμφμ
(ημερξμημία, τρόμξο, αριθμόο πςμαμρήπεφμ) ρξ ξπξίξ καρατφρξύμ πρξ Τάκελξ
Διαμεπξλάβηπηο μαζί με ρη Ρςμσφμία Ιξιμήο Απξδεκρήο Κύπηο.
•Για έλεγτξ ρηο εσαρμξγήο ρηο πςμσφμίαο διενάγεραι αμαμμηπρική πςμάμρηπη
μικρήο διάρκειαο μερά από μια εβδξμάδα ή όπφο άλλφο πςμσφμηθεί.
•Οαρακξλξςθξύμ ριο αμαγκαίεο επιμξρσώπειο και πςμμερέτξςμ πριο πςμαμρήπειο
επξπρείαο.

ι αμαμέμεραι από ρξςο καθηγηρέοΔιδάπκφ διά ρξς παραδείγμαρξο
•Μα δείνξςμ με ρη πράπη ρξςο ρημ πίπρη και ςπξπρήρινή ρξςο πρξ πρόγραμμα
•Μα παραπέμπξςμ ρξςο μαθηρέο πρη Διαμεπξλάβηπη όραμ τρειάζεραι και μα ρξςο
εμθαρρύμξςμ μα πςμμερέτξςμ πε αςρήμ.
•Μα πςμμερέτξςμ ξι ίδιξι φο διαμεπξλαβηρέο όραμ τρειάζεραι, κςρίφο εάμ είμαι αμαγκαίξ
μα εμιπτςθεί ξ μαθηρήο-διαμεπξλαβηρήο.
•Μα πςμμερέτξςμ πρημ εκπαίδεςπη διαμεπξλάβηπηο πξς πρξπσέρεραι πρξ πτξλείξ.
•Μα πςμμερέτξςμ πρη ΡΞΔ εάμ ρξ επιθςμξύμ, αμαλαμβάμξμραο πςμρξμιπρικό και επξπρικό
ρόλξ.
•Ωο Σ μα διδάνξςμ ριο δενιόρηρεο διαμεπξλάβηπηο πε όλξ ρξ ρμήμα μέπα από ρξ
παρετόμεμξ ςλικό.

Ζ διαδικαπία ρηο Διαμεπξλάβηπηο
Ιαρά ρη διαδικαπία ρηο Διαμεπξλάβηπηο, ξ διαμεπξλαβηρήο παραμέμει ξςδέρερξο και σρξμρίζει
για ρη διαρήρηπη ρφμ ιπξρρξπιώμ πύμσφμα με ριο πρξϋπξθέπειο και ριο αρτέο πξς πρέπει μα
εσαρμξπρξύμ.

Ορξο ρξύρξ, ξ Διαμεπξλαβηρήο πρξερξιμάζεραι καράλληλα ρόπξ μέπα από ρημ

εκπαίδεςπη όπξ και μέπα από ρη δική ρξς πρακρική ενάπκηπη και ρημ επξπρεία πξς λαμβάμει.
Οαρόλξ πξς ξ Διαμεπξλαβηρήο ελέγτει ρη διαδικαπία, αςρξί ξι ξπξίξι ελέγτξςμ ρξ απξρέλεπμα
είμαι ρα πςγκρξςόμεμα μέρη. Δίμαι πημαμρικό ξι πρξρειμόμεμεο λύπειο μα πρξέλθξςμ από αςρξύο
γιαρί μόμξ μέπα από αςρή ρη διεργαπία ςπάρτει η δςμαρόρηρα απξδξτήο και πλήρξςο εσαρμξγήο
ρφμ πρξράπεφμ.

Ζ πςμμερξτή πρη διαδικαπία είμαι εθελξμρική.

Δάμ ρα πςγκρξςόμεμα μέρη απξσαπίπξςμ

διασξρερικά, ρόρε θα ακξλξςθηθεί η πςμηθιπμέμη διαδικαπία η ξπξία εσαρμόζεραι πρξ πτξλείξ.

Βήμαρα πρη Διαδικαπία Δπίλςπηο
Ρςγκρξύπεφμ:

1. Δημιξςργία ρξς καράλληλξς ρόπξς και τρόμξς-Ορξερξιμαπία ρφμ
μερώμ πρξςο καμόμεο και ριο διαδικαπίεο.

Ρρημ αρτή ρηο πςμάμρηπηο αμασέρερε/ενηγήπρε πε πςμρξμία και πε σιλικό ρόμξ:
•πξιξι είπρε,

•ρξμ αριθμό ρφμ πςμαμρήπεφμ (από μία
μέτρι όπεο είμαι αμαγκαίεο),

•ρξμ ξςδέρερξ αλλά διαμεπξλαβηρικό παο
ρόλξ,

•ρξςο βαπικξύο καμόμεο ρηο
Διαμεπξλάβηπηο:

•ρξςο πρότξςο,
•ρη διαδικαπία,

•ΔΗΔΚΞΜΘΙΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖ
•ΔΥΔΛΣΗΔΘΑ
•ΡΔΒΑΡΛΞΡ
•ΔΔ ΔΘΑΙΞΟΞΣΛΔ
•ΔΔ ΥΠΖΡΘΛΞΟΞΘΞΣΛΔ ΚΔΝΔΘΡ Ή ΤΠΑΡΔΘΡ ΛΔ
ΣΒΠΘΡΘΙΞ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΞ
•ΔΔΜ ΑΟΔΘΚΞΣΛΔ ΙΑΘ ΔΔΜ ΔΙΒΘΑΕΞΣΛΔ
•ΑΟΑΓΞΠΔΣΔΑΘ Ζ ΥΠΖΡΖ ΒΘΑΡ
•ΖΠΞΣΛΔ Ζ ΡΣΛΤΩΜΘΑ

Πφρήπρε αμ έτξςμ απξρίεο πριμ αρτίπερε ή αμ θέλξςμ μα πρξπθέπξςμ άλλξ καμόμα.

2. Ιαράθεπη απόυεφμ και θέπεφμ- Ορξπεκρική ακρόαπη ρξς κάθε
πςμμερέτξμρξο.
Ακξύμε τρηπιμξπξιώμραο ριο δενιόρηρεο ρηο εμεργηρικήο ακρόαπηο
•Ακξύμε ρξ περιπραρικό (ρι έγιμε πριμ, καρά, μερά)
•Δμθαρρύμξςμε ρημ έκσραπη, δίμξςμε τρόμξ
•Εηρξύμε διεςκριμήπειο για καλύρερη καραμόηπη

•Δείτμξςμε γμήπιξ εμδιασέρξμ, πεβαπμό, εμπςμαίπθηπη
•Βξηθξύμε πρη μείφπη ρηο έμραπηο
•εβόμαπρε ρη πιφπή
•Κάμξςμε περιλήυειο
•Δεμ ςπξπρηρίζξςμε ρη μια ή ρημ άλλη θέπη-παραμέμξςμε αςπρηρά ξςδέρερξι
•Κραρξύμε ριο ιπξρρξπίεο-ίπξο καραμεριπμόο τρόμξς, πρξπξτήο

3. Δμρξπιπμόο Ρςμσερόμρφμ-ι πςμέβαλε πρη πύγκρξςπη
•Δμρξπίζξςμε ρι θέμαρα κρύβξμραι για ρξμ καθέμα πίπφ από ρη πύγκρξςπη.
•Δπαμαδιαρςπώπρε με ρρόπξ θερικό, ξςδέρερξ ασήμξμραο αμξικρέο πρξξπρικέο
λύπεφμ/διενόδφμ.
•Όπα περιππόρερα πςμσέρξμρα εμρξπίπξςμε ρόπξ περιππόρερεο ξι πιθαμόρηρεο
επίλςπηο

4. Δημιξςργία Δπιλξγώμ-Δμρξπιπμόο λύπεφμ κξιμώμ πςμσερόμρφμ

Ασξύ απξσαπίπξςμε πξς θα καρεςθςμθξύμε και τρηπιμξπξιώμραο ρη
γλώππα ρηο διπλφμαρίαο:
•Αμασερόμαπρε πρα πρξβλήμαρα τρηπιμξπξιώμραο λεκρικό πξς παραπέμπει πρη
δςμαρόρηρα λύπηο.
•Διεςκριμίζξςμε πρότξςο, εμδιασέρξμρα, αμηπςτίεο.
•Γεσςρώμξςμε διασξρέο-δίμξςμε τώρξ πρημ απξλξγία (αμ ρξ επιθςμξύμ).
•Κιμξύμαπρε από ριο θέπειο ρξς κάθε εμόο πρξ κξιμό έδασξο. Από ριο μεγάλεο
απαιρήπειο πρα πιξ εσικρά και ίπφο πιξ μικρά βήμαρα.
•Δμρξπίζξςμε κίμηρρα, κξιμξύο πρότξςο και πιθαμά αμραλλάγμαρα.
•Ξεκιμξύμε με καραιγιπμό ιδεώμ για πιθαμέο λύπειο.
•Διαρηρξύμε ξςδέρερη πράπη και καραγράσξςμε ιδέεο τφρίο μα κρίμξςμε εμείο ή
αςρξί καρά πόπξ μια ιδέα είμαι εσικρή ή ότι.

5. Ανιξλόγηπη επιλξγώμ-Γίμεραι εκρίμηπη ρφμ επιλξγώμ πρη βάπη
ρηο δικαιξπύμηο και ρηο ιπόρηραο
•ςζηρξύμε ρα ςπέρ και ρα καρά ρηο κάθε πρόραπηο/ιδέαο.

•Ανιξλξγξύμε ρημ απξδεκρόρηρα ρφμ πρξράπεφμ από ρα πςμβαλλόμεμα μέρη.
•Δπιλέγξςμε ρημ καλύρερη λύπη η ξπξία έτει πρξιτεία διξρθφρικά.
•Βεβαιφμόμαπρε όρι ρα μέρη βρίπκξςμ ρη λύπη λξγική, ικαμξπξιηρική και δίκαιη.

6. Ιαράληνη πε πςμσφμία-Βεβαιφμόμαπρε όρι η λύπη ασήμει
ικαμξπξιημέμα και ρα δύξ μέρη
•Νεκιμξύμε με ριο μικρέο πςμαιμέπειο-είμαι πξλύ πημαμρικέο.
•Υαμραζόμαπρε ρη λύπη, ρημ εσαρμξγή ρηο, ριο πιθαμέο δςπκξλίεο
•Βρίπκξςμε μαζί ρρόπξςο για μα βεβαιφθξύμε όρι νεπερμιξύμραι ξι δςπκξλίεο και ρα
εμπόδια.
•ςμσφμξύμε ριο πςμέπειεο από ρη μη εσαρμξγή ρφμ πςμσφμηθέμρφμ.
•Ρςμσφμξύμε ρξ τρξμξδιάγραμμα εσαρμξγήο και ρφμ ημερξμημιώμ αμαμμηπρικώμ
πςμαμρήπεφμ.
•Δημιξςργξύμε πςμματία μερανύ ρφμ πςμβαλλξμέμφμ για ρημ κξιμή πρξππάθεια
εσαρμξγήο ρηο πςμσφμίαο- ακόμα και ρημ αλληλξπρήρινή ρξςο αμ ςπάρτει
περιθώριξ.
•Δμιπτύξςμε λεκρικά ρη πράπη και ρημ πρξππάθειά ρξςο
•Δρξιμάζξςμε ρη γραπρή πςμσφμία και ςπξγράσξςμ.

ΑΡΙΖΡΖ ΓΘΑ Ξ ΔΚΞΡ
Θ ΡΖΛΑΘΜΔΘ ΓΘΑ ΔΡΑΡ ΔΟΘΣΥΖΡ
ΔΘΑΛΔΡΞΚΑΒΖΡΖ;

