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Aξιότιμε/-η  κ./-α  Διευθυντή/-τρια 

Αγαπητοί/-ές Εκπαιδευτικοί,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη λειτουργία του Δικτύου Σχολείων Σχολικής 

Διαμεσολάβησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Σκοπός του Δικτύου Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (Δ.Σ.Σ.Δ.) είναι η εφαρμογή του 

προγράμματος της Σχολικής Διαμεσολάβησης σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η καταγραφή και ανάπτυξη επικοινωνίας και 

συνεργασίας του ΔΣΣΔ με σχολεία αλλά και μεταξύ των σχολείων που εφαρμόζουν ή έχουν 

εφαρμόσει προγράμματα Σχολικής Διαμεσολάβησης.  

Το ΔΣΣΔ αποσκοπεί, μέσα από αυτή τη δράση, στη μελέτη και την έρευνα της σχολικής βίας 

και του εκφοβισμού, προτείνοντας, παράλληλα, τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής 

τους.  

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του ΔΣΣΔ αποτελούν: 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικής βίας , παραβατικότητας και 

Σχολικής Διαμεσολάβησης 

 Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη Σχολική Διαμεσολάβηση. 

 Η εκπαίδευση μαθητών στη Σχολική Διαμεσολάβηση. 

 Η εφαρμογή του προγράμματος Σχολικής Διαμεσολάβησης σε Σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η καταγραφή των Σχολείων που εφαρμόζουν ή έχουν εφαρμόσει προγράμματα 

Σχολικής Διαμεσολάβησης. 

 Η υποστήριξη των Σχολείων που εφαρμόζουν προγράμματα Σχολικής 

Διαμεσολάβησης.  

 Η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων που εφαρμόζουν προγράμματα 

Σχολικής Διαμεσολάβησης.  

 Η αξιολόγηση των προγραμμάτων Σχολικής Διαμεσολάβησης. 

 Η έρευνα για την καταγραφή, αξιολόγηση και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και 

παραβατικότητας. 

 Η υλοποίηση εκδηλώσεων σχετικών με τη Σχολική Βία και τη Σχολική 

Διαμεσολάβηση 
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Μέχρι τώρα το ΔΣΣΔ συνεργάζεται συστηματικά με το 5ο Βαλάνειο Δ/Σ Ιωαννίνων. 

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για το ΔΣΣΔ μπορείτε να αντλήσετε από την 

ιστοσελίδα του Δικτύου:    

http://dssd.ecedu.uoi.gr/ 

Αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για εμάς και ιδιαίτερα σημαντική ώθηση για το ερευνητικό 

έργο μας, η συνεργασία που έχει ξεκινήσει με τη σχολική σας μονάδα με την ένταξή της στο 

Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης. 

Όποια Σχολική Μονάδα επιθυμεί να εγγραφεί και να γίνει μέλος του Δικτύου, 

αναπτύσσοντας έτσι μία γόνιμη και εποικοδομητική σχέση συνεργασίας, μπορεί να 

επισκεφθεί τον παρακάτω σύνδεσμο: http://dssd.ecedu.uoi.gr/?page_id=35 

ή να αποστείλει  e-mail στο: dssd.uoi@gmail.com 

 

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΔΣΣΔ 

Θεόδωρος Θάνος 

Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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