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Βασικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η προσωπική ανάπτυξη και η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων αρμονικής επικοινωνίας μέσα από ποικίλες βιωματικές 
δράσεις. 
Οι μαθητές σε εβδομαδιαία βάση, θα εκπαιδευθούν (νέα μέλη) και θα εφαρμόσουν 
τη διαμεσολάβηση στο σχολείο (περσινοί εκπαιδευμένοι). Θα αναπτύξουν δεξιότητες 
επικοινωνίας και αυτογνωσίας, ώστε να προάγουν την προσωπική τους ανάπτυξη, τη 
συνεργασία και να συμβάλλουν στην πρόληψη ή αποκλιμάκωση πιθανής 
απομόνωσης, αντιπαλότητας και βίαιης συμπεριφοράς μεταξύ των συμμαθητών τους. 
Η ομάδα θα συντονιστεί σε κοινές δράσεις με δίκτυο σχολείων που έχουν την ίδια 
εκπαίδευση και τους ίδιους σκοπούς όπως τη διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ 
Διαμεσολάβησης. Το πρόγραμμα της σχολικής διαμεσολάβησης «Νευρώνες 
Δύναμης» έχει αξιολογηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (καθηγητή κ. Γιοβαζολιά του 
τμήματος  Ψυχολογίας) με πολύ θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές 
διαμεσολαβητές όπως παρουσιάσθηκαν στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής στη Μάλτα το 2014, 
έχει δε βραβευθεί με το βραβείο Πρωτοποριακής Δράσης- Καλύτερης  Πρακτικής στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius  Regio της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ 
Αθήνας.  

 
 
 
Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε δημιουργία και καλλιέργια σχολικού κήπου σε 
συνεργασία με τους ειδικευμένους φορείς του Δάσους Συγγρού (ΙΓΕ, ΕΠΑΛ, Γεωργική 
Σχολή). Η δημιουργία και η ενασχόληση των μαθητών με το σχολικό κήπο, τους βοηθά 
να αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης και φροντίδας των φυτών σε ένα ευχάριστο 
πλαίσιο που ενισχύει τα κίνητρα, το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό τους. Στην 
περίπτωση του λαχανόκηπου ή των οπωροφόρων δένδρων οι μαθητές μπορούν να 
απολαύσουν τους καρπούς του κόπου τους, να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της 
βιολογικής καλλιέργειας και να υιοθετήσουν συνήθειες υγιεινής διατροφής.Τα φυτά 
που θα επιλέξουμε θα είναι κυρίως αυτοφυή είδη της περιοχής του σχολείου μας 
βότανα κα άνθη, ώστε το περιβάλλον να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικό και να 
αντανακλά το χαρακτήρα της ελληνικής φύσης. Εθελοντικά μπορούν να αναπτυχθούν 
ορισμένες δράσεις εκτός σχολείου, εκτός ωρών διδασκαλίας. Συγκεκριμένα και 
ενδεικτικά προτείνεται η πεζοπορία στον Παρνασσό ή η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
«Φέρτε τα παιδιά στο Χιόνι» στον Παρνασσό. 
Μέλη της περσινής ομάδας σχολικής διαμεσολάβησης έχουν προτεραιότητα.  
 


