ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ
ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση τους, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 12η
Οκτωβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η πέμπτη Διάλεξη του πρώτου Κύκλου των
Κύκλων Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με επιτυχία.
Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία
Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε τον κ. Σέργιο Μαναράκη, Δικηγόρο στον Άρειο
Πάγο, διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, εκπαιδευμένο στη Σχολική Διαμεσολάβηση, ο οποίος
έκανε μια εξαιρετική Διάλεξη με θεματική:
«Η Σχολική Διαμεσολάβηση ως μέσο για την πρόληψη και διαχείριση
ενδοσχολικών συγκρούσεων.
Κοινές αρχές και ομοιότητες με τη Διαμεσολάβηση εν γένει»
Ο κ. Σέργιος Μαναράκης ανέλυσε τα επτά βασικά χαρακτηριστικά της Σχολικής
Διαμεσολάβηση, που την διαφοροποιούν από τη Διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019, τονίζοντας
ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η Σχολική Διαμεσολάβηση στοχεύει, πρωτίστως, στην εύρεση των
πραγματικών αιτιών των διαφορών μεταξύ των μαθητών και στην αποκατάσταση των σχέσεών
τους. Τόνισε, επίσης, ότι η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι ένα ιδανικό εκπαιδευτικό εργαλείο
που εκπαιδεύει τους μαθητές να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικό και πολιτισμένο τρόπο,
αποτελώντας μια ιδιαιτέρως χρήσιμη προετοιμασία για την μελλοντική ενήλικη ζωή τους.
Την Διάλεξη, που ήταν άρτια δομημένη, ενδελεχής και πολύ κατατοπιστική χάρη στην
εκπαίδευση του κυρίου Σέργιου Μαναράκη στο θέμα αυτό, παρακολούθησαν με ιδιαίτερη
προσοχή πολλοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από
πολυάριθμες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό.
Η Διάλεξη κέντρισε το ενδιαφέρον όλων ανεξαιρέτως των ακροατών, έδωσε τροφή για σκέψεις
και οδήγησε σε προτάσεις προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω ο θεσμός της Σχολικής
Διαμεσολαβησης.
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Οι εκπαιδευτικοί, που παρακολουθούσαν την Διάλεξη συνέβαλαν, με καίριες παρεμβάσεις, στην,
κατ’ αρχήν, σχεδίαση δράσεων για την εδραίωση της Σχολικής Διαμεσολαβησης και ζήτησαν
την προς τούτο συνδρομή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Έθεσαν δε
πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, στις οποίες ο κ. Σέργιος Μαναράκης έδωσε λεπτομερείς
και σε βάθος απαντήσεις., με προθυμία και ειλικρινή διάθεση να συμβάλει στην διεύρυνση του
πεδίου εφαρμογής του πολύ χρήσιμου εργαλείου, που είναι η Σχολική Διαμεσολάβηση για την
διαμόρφωση της νοοτροπίας και του χαρακτήρα των παιδιών.
Άλλη μια φορά ευχαριστούμε θερμότατα τον κύριο Σέργιο Μαναράκη και εκ μέρους της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή
που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο σημαντική Διάλεξη, από την οποία διδαχθήκαμε
πάρα πολλά και μας επέτρεψε να δούμε και μια άλλη τόσο σπουδαία όψη της Διαμεσολάβησης.
Προτείνω σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την Διάλεξη,
να δουν το σχετικό video, που έχουμε αναρτήσει στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο F/B.
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