Οδηγίες Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Περιστατικών
Σχολικού Εκφοβισµού
Η ηλεκτρονική καταχώρηση των περιστατικών σχολικού εκφοβισµού είναι ευθύνη
του κάθε σχολείου. Την καταχώρηση θα πραγµατοποιεί ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός
που θα ορίζεται από τη Διεύθυνση της σχολικής µονάδας µέσω του Συστήµατος
Εκπαιδευτικού Προγραµµατισµού (ΣΕΠ).
1. Η πρόσβαση στο Σύστηµα Εκπαιδευτικού Προγραµµατισµού (ΣΕΠ) γίνεται είτε
από την ιστοσελίδα του ΣΕΠ στη διεύθυνση https://sep.dias.ac.cy είτε από τις
ιστοσελίδες των τριών διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού:
Διεύθυνση Δηµοτικής Εκπαίδευσης: http://www.moec.gov.cy/dde/index.html
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης: http://www.moec.gov.cy/dme/index.html
Διεύθυνση Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης: http://www.moec.gov.cy/mtee/index.html
Μέσα από τις πιο πάνω ιστοσελίδες, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του ΣΕΠ
που βρίσκεται στα δεξιά της σελίδας.

2. Ο καταχωρητής θα εισέρχεται στο σύστηµα µέσω του σταθερού λογαριασµού
πρόσβασης (Όνοµα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης) που έχει παραχωρηθεί σε
κάθε σχολική µονάδα.

3. Στη συνέχεια επιλέγει την Κατηγορία «Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο» από
το µενού επιλογών και ακολούθως την επιλογή «Περιστατικά Σχολικού Εκφοβισµού».

4. Στην οθόνη παρουσιάζεται η συγκεντρωτική λίστα καταγραφής περιστατικών του
σχολείου. Για κάθε καινούρια καταγραφή περιστατικού που διαχειρίστηκε το σχολείο
θα συµπληρώνεται ξεχωριστό ηλεκτρονικό έντυπο.

5. Στην οθόνη παρουσιάζεται το έντυπο καταγραφής περιστατικών Σχολικού
Εκφοβισµού µε κυψέλες πολλαπλής επιλογής ή περιγραφικές.

Δυνατότητα μίας επιλογής

Περιγραφή

Δυνατότητα πολλαπλής επιλογής
Παράδειγµα καταγραφής:

6. Με την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης του εντύπου υπάρχει η επιλογή της
«Προσωρινής Καταχώρησης» (το έντυπο δεν αποστέλλεται στο ΣΕΠ αλλά παραµένει
σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης µε τη δυνατότητα επεξεργασίας από τον
υπεύθυνο εκπαιδευτικό της σχολικής µονάδας).

7. Αν ο καταχωρητής επιθυµεί να επαναφέρει το έντυπο το οποίο βρίσκεται σε
«Προσωρινή Καταχώρηση», επιλέγει το εικονίδιο δεξιά όπως πιο κάτω και
επαναφέρεται το έντυπο καταγραφής που επιθυµεί να επεξεργαστεί.

8. Με την επιλογή της «Οριστικής Καταχώρησης» το έντυπο αποστέλλεται µέσω του
ΣΕΠ στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο.

9. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση µπορείτε να αποτείνεστε στο Παρατηρητήριο για τη
Βία στο Σχολείο, στο τηλέφωνο 22806309.
Γενικές Πληροφορίες
Το Σύστηµα Εκπαιδευτικού Προγραµµατισµού λειτουργεί στους εξής περιηγητές
ιστού (browsers): Internet Explorer 8+, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari όµως
συστήνεται η χρήση του Google Chrome.
Στοιχεία Επικοινωνίας για Τεχνική Υποστήριξη
Σε περίπτωση που αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα κατά τη διαδικασία εγγραφής
στο σύστηµα ή κατά τη χρήση του συστήµατος, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τους
πιο κάτω λειτουργούς Υποστήριξης ΣΕΠ.
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