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∆ιευθυντές/ ∆ιευθύντριες 
Σχολείων  ∆ηµοτικής, 
Μέσης και Μέσης Τεχνικής  
και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 
 
 

Θέµα: ∆ηµιουργία Επιτροπής και Καταρτισµός Σχεδίου ∆ράσης 

για την Αγωγή Υγείας και Πρόληψη της Παραβατικότητας 

 
Σε σχέση µε πιο πάνω θέµα, σας υπενθυµίζουµε την ανάγκη σύστασης Επιτροπής 
Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας στο σχολείο σας, η οποία θα έχει 
την ευθύνη να οργανώνει, να προωθεί και να παρακολουθεί την εφαρµογή Σχεδίου 
∆ράσης Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας, µε στόχο την  ανάπτυξη 
προληπτικών δράσεων που αφορούν στην παραβατικότητα.  
 
Το Σχέδιο ∆ράσης είναι σηµαντικό να περιλαµβάνει δραστηριότητες των οποίων η 
υλοποίηση δεν θα εξαντλείται στην τάξη, αλλά θα επεκτείνεται στο σύνολο της 
σχολικής µονάδας µε την εµπλοκή µαθητών/τριών, γονέων, εκπαιδευτικών ή/και 
οργανισµών/ατόµων της ευρύτερης κοινότητας.  
 
Επισηµαίνεται ότι το Σχέδιο ∆ράσης δεν θα αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού, αλλά θα παραµένει και θα καταχωρείται στο αρχείο του σχολείου και θα 
συµπεριλαµβάνεται στον στρατηγικό σχέδιο του σχολείου.   
 
Σε ότι αφορά στο περιεχόµενο του Σχεδίου ∆ράσης, κρίνεται απαραίτητο να 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  
 
1. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας 

 
Η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να αποτελείται από τον/τη υπεύθυνο Βοηθό ∆ιευθυντή, 
εκπροσώπους του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου, του Συνδέσµου Γονέων, της 
κοινότητας και των µαθητών/τριών.  Συστήνεται όπως στην Επιτροπή εµπλακούν, εκεί 
όπου υπάρχουν, εκπαιδευτικοί που έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα Αγωγής Υγείας 
καθώς και ο/η εκπαιδευτικός Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής στην 
περίπτωση της Μέσης Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, συστήνεται η συνεργασία µε την 
επισκέπτρια υγείας του σχολείου και τον/την οικείο/α εκπαιδευτικό/ή ψυχολόγο . 
 
Μετά τη σύσταση της Επιτροπής, θα πρέπει να καθοριστεί γενικός/ή 
συντονιστής/στρια, που θα αποτελεί και το άτοµο αναφοράς, εάν δεν προΐσταται 
Βοηθός ∆ιευθυντής. Επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή αυτή θα οργανώνει, θα προωθεί και 



θα παρακολουθεί την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης του σχολείου  καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  
 
 
2.  Ανάπτυξη Σχεδίου ∆ράσης  

 
• Καθορισµός θέµατος: Το θέµα, όπως και ο γενικός σκοπός του Σχεδίου ∆ράσης, θα 
αφορά σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης προληπτικών δράσεων/εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων για έγκαιρη αντιµετώπιση προβληµάτων βίας-παραβατικότητας στη 
σχολική µονάδα.  
 
• Ορισµός στόχων: Οι στόχοι του Σχεδίου θα πρέπει να καθορίζονται µε σαφήνεια, να 
είναι ρεαλιστικοί, υλοποιήσιµοι και να σχετίζονται µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 
σχολικής µονάδας.  
 
• Συνοπτική καταγραφή δράσεων: Οι δράσεις να αφορούν, εκτός από την τάξη, το 
σχολικό περιβάλλον και το ήθος της σχολικής µονάδας και να εµπλέκουν όλο το 
προσωπικό του σχολείου, τους γονείς και την κοινότητα. Κατά τον σχεδιασµό των 
δράσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αξιοποίηση των ειδικοτήτων των 
εκπαιδευτικών (βλέπε Παράρτηµα Β, σηµείο 2). Ακόµη, είναι σηµαντικό να 
καθορίζονται χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίησή τους. Στο Παράρτηµα Β 
προτείνονται Καλές Πρακτικές Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας, οι 
οποίες µπορούν να συµπεριληφθούν στο Σχέδιο ∆ράσης. 
 
• Παρακολούθηση εφαρµογής Σχεδίου: Η εφαρµογή του  Σχεδίου ∆ράσης θα πρέπει 
να παρακολουθείται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα τηρεί «Αρχείο Σχεδίου 
∆ράσης Αγωγής Υγείας», στο οποίο θα τοποθετούνται έντυπα και υλικό σχετικά µε τις 
δράσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο (πχ. φωτογραφίες, απόψεις µαθητών, έντυπα 
κτλ). Στο Παράρτηµα Γ επισυνάπτεται ∆οκίµιο Αξιολόγησης του Σχεδίου ∆ράσης, σε 
περίπτωση που η Επιτροπή επιθυµεί να το χρησιµοποιήσει. Το ∆οκίµιο αποτελεί 
ταυτόχρονα χρήσιµο εργαλείο για την ανάπτυξη του Σχεδίου ∆ράσης.  
 
• Συµπλήρωση εντύπου: Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να περιληφθούν στο Έντυπο 
Σχεδίου ∆ράσης που επισυνάπτεται ως Παράρτηµα Α.  
 
Το Σχέδιο ∆ράσης θα επικυρώνεται από τον ∆ιδασκαλικό ή τον Καθηγητικό Σύλλογο 
της σχολικής µονάδας και θα κοινοποιείται στο Μαθητικό Συµβούλιο και στον 
Σύνδεσµο Γονέων. Στη συνέχεια, συστήνεται να τοποθετείται στο «Αρχείο Σχεδίου 
∆ράσης Αγωγής Υγείας και Πρόληψη της Παραβατικότητας» και θα αποτελεί σηµείο 
αναφοράς για τους εµπλεκόµενους φορείς.  
 
Επισυνάπτονται τα ακόλουθα Παραρτήµατα σχετικά µε την ανάπτυξη, εφαρµογή και 
παρακολούθηση του Σχεδίου ∆ράσης Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 
Παραβατικότητας:  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Έντυπο Σχεδίου ∆ράσης. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Καλές Πρακτικές Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 

Παραβατικότητας. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Αξιολόγηση Σχεδίου ∆ράσης Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 

Παραβατικότητας.  
 

 

 

 



 

3.  Στήριξη Σχεδίου ∆ράσης  

 
Για στήριξη του Σχεδίου ∆ράσης ως προς την ανάπτυξη προληπτικών δράσεων, τα 
σχολεία υποβάλλουν αίτηση  οικονοµικής επιχορήγησης από τη Συντονιστική 
Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΣΕΑΥΠ).  Οι επιχορηγήσεις της ΣΕΑΥΠ 
ανακοινώνονται ετησίως µε σχετικές εγκυκλίους για τη ∆ηµοτική, τη Μέση και την 
Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση.  Τα αιτήµατα των σχολείων υποβάλλονται σε 
σχετικά έντυπα, κατάλληλα συµπληρωµένα, και αξιολογούνται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας. 
 
 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε τη 
Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
seayp@schools.ac.cy 
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