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8 Νοεμβρίου 2022 

 
Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Σχολείων  
Προδημοτικής, Δημοτικής, 
Μέσης Γενικής και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
 

Θέμα: Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα: 
 «Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας» 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίων (ypp14340, αρ. φακ. 12.10.03, 

ημερομ. 05/09/2022 και ypp14341, αρ. φακ. 12.10.03, ημερομ. 05/09/2022), πληροφορείστε 

ότι το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Κύπρου, στο πλαίσιο των δράσεων του για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στο θέμα της σχολικής βίας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: 

«Σχολική βία και εκφοβισμός: Το θετικό σχολικό κλίμα ως παράγοντας προστασίας». 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, την Παρασκευή, 25 

Νοεμβρίου 2022, από τις 08:00– 13:00. 

 

Η ημερίδα αποσκοπεί στο να επιμορφώσει τους/τις εκπαιδευτικούς στις μορφές και στην 

έκταση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και στους παράγοντες κινδύνου και προστασίας, 

με έμφαση στο θετικό σχολικό κλίμα. Επίσης, θα δοθούν πρακτικές εισηγήσεις και ευκαιρίες 

συζήτησης και αναστοχασμού, μέσω βιωματικών εργαστηρίων, για πρόληψη και 

αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών βίας και εκφοβισμού στο σχολικό πλαίσιο.  

 

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει κεντρική εισήγηση από τον Δρα Κώστα Φάντη, Διευθυντή του 

Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και Αναπληρωτή Καθηγητή Αναπτυξιακής 

Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και παράλληλα βιωματικά 

εργαστήρια. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που 

επισυνάπτεται.   
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Στην ημερίδα μπορεί να εγγραφεί ένας/μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα, με την 

έγκριση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας. Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός θα κληθεί να επιλέξει να 

συμμετάσχει σε δύο βιωματικά εργαστήρια. Για δήλωση συμμετοχής στην ημερίδα, οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον 

εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία 

«Ημερίδες - Συνέδρια» (αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι έχουν επικαιροποιημένα τα 

στοιχεία στο προφίλ τους). Οδηγίες για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό 

περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy . 

 

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022. Ο αριθμός των 

διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος, γι’ αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση 

την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της δήλωσης εγγραφής. Σημειώνεται ότι στους/στις 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο θα 

αναρτηθεί στο προσωπικό αρχείο δηλώσεών τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy). Ο κατάλογος των εκπαιδευτικών 

που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 στην 

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 

Για θέματα που αφορούν στην εγγραφή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy, ενώ για 

θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

pavis@cyearn.pi.ac.cy. 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.  

 

 

 

 
 
 

Δρ Κυπριανός Λούης 
Διευθυντής Μέσης 

Γενικής Εκπαίδευσης  

 
 
 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής 

και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης  

 
 
 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 
Διευθυντής Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

 
 
 

Δρ Έλενα Χατζηκακού 
Αναπλ. Διευθύντρια 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

 

 

Κοιν. : Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας  

         : Π.Ο.Ε.Δ., O.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ. 
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