ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίµατος θεωρείται ένας σηµαντικός παράγοντας στη
διαδικασία αντιµετώπισης της παραβατικότητας στον σχολικό χώρο. Ενδεικτικά τα
χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίµατος:

- προαγωγή ενθαρρυντικής, βοηθητικής και φιλικής ατµόσφαιρας
- απαγόρευση της βίας
- δηµιουργία προστατευτικού περιβάλλοντος που να αποτρέπει τον εκφοβισµό
- καλλιέργεια του σεβασµού της διαφορετικότητας
- προώθηση της συνεργατικής µάθησης
- σύνδεση του σχολείου µε την οικογενειακή ζωή
- προαγωγή της ισότητας και της συµµετοχής όλων
- µετάδοση στους µαθητές και στις µαθήτριες του αισθήµατος ότι περιβάλλονται
από εκπαιδευτικούς που τους/τις ενθαρρύνουν και έχουν υψηλές προσδοκίες
- καλλιέργεια του αισθήµατος περηφάνιας για το σχολείο
- ενίσχυση της εµπλοκής των γονέων στη διαδικασία παροχής ποιοτικής
εκπαίδευσης.

Η δηµιουργία θετικού/υποστηρικτικού σχολικού κλίµατος προϋποθέτει την ουσιαστική
συνεργασία όλων των µελών της σχολικής µονάδας. Παράλληλα απαιτείται από τον
εκπαιδευτικό γνώση των ιδιαιτεροτήτων, των ικανοτήτων όπως και του ευρύτερου
οικογενειακού ή κοινωνικού περιβάλλοντος των µαθητών του.

Ενδεικτικές δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιήθηκαν από σχολικές µονάδες και µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως

Οδηγός Καλών Πρακτικών

Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της

Παραβατικότητας:

1.∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
1.1 ∆ηµιουργία µαθητικών οµίλων δηµιουργικής απασχόλησης, µε απώτερο στόχο την
ενδυνάµωση

των

σχέσεων

µαθητή-σχολείου-εκπαιδευτικού-κοινότητας.

(θεατρικός, µουσικός, χορευτικός κ.ά.)

Οι

όµιλοι

θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες,

δυνατότητες και ενδιαφέροντα των παιδιών και να δηµιουργούνται, όπου είναι δυνατόν,
από τους ίδιους τους µαθητές. Παραδείγµατα δράσεων που µπορούν να αναπτυχθούν
µέσα από τους διάφορους οµίλους είναι:

1.1.1 Παρουσίαση

των

ενδιαφερόντων

των

µαθητών

(παρουσίαση

ερµηνείας

και

δηµιουργίας) µέσα από εκδηλώσεις του σχολείου ή συµµετοχές σε διαγωνισµούς.
1.1.2 Συνεργασία µε τον ΚΟΑ (Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού) για πραγµατοποίηση
αθλητικών ηµερίδων σε χώρους του Οργανισµού, όπου τα παιδιά θα ασχολούνται µε
διάφορα αθλήµατα (πετόσφαιρα, καλαθόσφαιρα, τοξοβολία, καράτε, στίβο κ.ά.) µε τη
βοήθεια προπονητών από τις αντίστοιχες οµοσπονδίες αθληµάτων.
1.1.3 Λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου και ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων.
1.1.4 Αξιοποίηση πολυµέσων και παραγωγή αντίστοιχου υλικού (πχ. ταινίες µικρού µήκους,
φωτογραφίες) σε θέµατα που ενδιαφέρουν τους µαθητές.
1.1.5 ∆εντροφύτευση ή/ και υιοθέτηση κήπου στον χώρο του σχολείου ή/και της κοινότητας.
1.1.6 Κατασκευή εικαστικού έργου

(ψηφιδωτό, γλυπτό, τοιχογραφία) στον χώρο του

σχολείου ή/ και της κοινότητας.
Οι όµιλοι αυτοί µπορούν να πραγµατοποιηθούν και σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς,
οργανώσεις ή υπηρεσίες (πχ. ∆ήµος ή κοινότητα, Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου)
1.2 Σχολικό ραδιόφωνο
Λειτουργία σχολικού ραδιοφωνικού σταθµού από µαθητές/τριες κατά τα διαλείµµατα.

1.3 Συζητήσεις σε κοινωνικά θέµατα
∆ιοργάνωση συζητήσεων για ποικίλα κοινωνικά θέµατα, µετά από προβολή σχετικών
κινηµατογραφικών έργων.

1.4 ∆ηµιουργική ενασχόληση µαθητών/τριων το διάλειµµα
Ενασχόληση των µαθητών/τριων µε διάφορα παιχνίδια (παιχνίδια αυλής, αθλητικά,
επιτραπέζια κτλ.). Στην οργάνωση των δραστηριοτήτων είναι καλό να συµµετέχουν οι
µαθητές/τριες µε διάφορους τρόπους (στήσιµο παιχνιδιών, δανεισµό παιχνιδιών,
συµµετοχή στον καθορισµό των κανονισµών κτλ.).

1.5 ∆ηµιουργία χώρου για δηµιουργική απασχόληση/ψυχαγωγία των µαθητών/τριών
∆ιαµόρφωση χώρου σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιµης αίθουσας, όπου οι µαθητές/τριες
να απασχολούνται δηµιουργικά κατά τη διάρκεια των αναπληρώσεων και των
διαλειµµάτων. Ο χώρος αυτός µπορεί κατά τις πρωινές ώρες να χρησιµοποιηθεί για
προγράµµατα συναισθηµατικής αγωγής, για διαχείριση συγκρούσεων, για συζήτηση και
αποφόρτιση έντασης. Στον χώρο µπορούν να τοποθετηθούν παιχνίδια. Ο χώρος µπορεί
να διακοσµηθεί µε έργα µαθητών/τριών και µπορεί κατά τον απογευµατινό χρόνο να
αξιοποιηθεί για δράσεις µαθητών-γονιών.

1.6 Αξιοποίηση Βιβλιοθήκης
Αξιοποίηση της
δυνατότητα

Βιβλιοθήκης του σχολείου, ώστε να παρέχεται στους µαθητές η

πρόσβασης

σε

σύγχρονα

εκπαιδευτικά

υλικά,

βιβλία,

περιοδικά,

ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και στο διαδίκτυο. Η Βιβλιοθήκη µπορεί να
χρησιµοποιείται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως κέντρο τεκµηρίωσης,
πληροφόρησης και µάθησης για όλους, µαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Η διαχείριση
της Βιβλιοθήκης µπορεί να γίνεται από εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες.

1.7 Καλλιέργεια του Εθελοντισµού
Το εγχειρίδιο µε τίτλο «Καλλιέργεια Εθελοντισµού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία» έχει
διανεµηθεί σε όλα τα σχολεία ∆ηµοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για
ένα εργαλείο που αποτελεί σηµαντικό βήµα στην προσπάθεια για προώθηση του
εθελοντισµού και καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης
και εκπαίδευσης των νέων. Το εγχειρίδιο µπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια ανάπτυξης
του Σχεδίου ∆ράσης κατά της Παραβατικότητας στα σχολεία, αφού ο εθελοντισµός
περιλαµβάνεται στις καλές πρακτικές για αντιµετώπιση της παραβατικότητας, ως ένας
υγιής τρόπος εµπλοκής των µαθητών στην κοινωνική προσφορά, στην ενίσχυση της
συµµετοχικότητας και της συνύπαρξης.

1.8 Ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των µαθητών
Το σχολείο µελετά τη δυνατότητα υγιούς απασχόλησης παιδιών στην κοινότητα κατά
τις απογευµατινές ώρες. Για περιπτώσεις οικονοµικής στήριξης άπορων µαθητών, το
σχολείο µπορεί να αποστείλει γραπτώς αίτηµα στη ΣΕΑΥΠ.

2.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Στα σχολεία που υπάρχει εκπαιδευµένο διδακτικό προσωπικό αυτό θα πρέπει να αξιοποιείται
και να διευκολύνεται από τη διεύθυνση για την υλοποίηση δράσεων/προγραµµάτων. Πιο
κάτω παρατίθενται για αξιοποίηση παραδείγµατα θεµάτων επιµόρφωσης που έχουν ήδη
προσφερθεί :
2.1 Πρόγραµµα ∆ιαµεσολάβησης
Ειδικά εκπαιδευµένο διδακτικό προσωπικό αναλαµβάνει τη διαχείριση συγκρούσεων που
εµφανίζονται στον χώρο του σχολείου, εφαρµόζοντας τεχνικές διαµεσολάβησης. Στόχος
της διαµεσολάβησης είναι, µέσα από τον διάλογο, τα εµπλεκόµενα µέρη να φτάσουν σε
µια κοινά αποδεκτή λύση.

2.2 Προγράµµατα Αγωγής Υγείας
•

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας: Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σχολείων
Προαγωγής Υγείας (Ε.∆.Σ.Π.Υ.), στοχεύει στην ανάπτυξη υγιεινού τρόπου ζωής για
όλα τα µέλη της σχολικής µονάδας. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται στα σχολεία Μέσης
Εκπαίδευσης µε τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας.

•

Ευ Ζην: Το πρόγραµµα αποτελεί καρπό διακρατικής συµφωνίας της Ελλάδας µε την
Κύπρο. Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος, κάθε κυπριακό σχολείο που
συµµετέχει συνεργάζεται για δύο χρόνια µε ένα ελλαδικό και διερευνούν ένα θέµα
σχετικό µε την υγεία (π.χ. κάπνισµα, αλκοόλ, ναρκωτικά, διατροφή)

•

∆ράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - ∆ΡΑ.Σ.Ε. (ΖΕΠ): Πρόκειται για
Πρόγραµµα επιλεκτικής ή επικεντρωµένης πρόληψης το οποίο συνίσταται στην
ενίσχυση σχολείων. Στο ∆ΡΑ.Σ.Ε. αναπτύσσονται πολλές καινοτόµες δράσεις
προληπτικού χαρακτήρα, όπως λειτουργία αίθουσας δηµιουργικής απασχόλησης και
ψυχαγωγίας, λειτουργία µαθητικών λεσχών (πχ. χορού, θεάτρου, δηµοσιογραφίας,
µουσικής,

ζωγραφικής,

ραδιοερασιτεχνισµού,

ποδοσφαίρου)

και

πρόγραµµα

εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και δραστηριοτήτων αγωγής υγείας.
•

Κυκλοφοριακή Αγωγή: Το πρόγραµµα "Κυκλοφοριακή Αγωγή" προωθεί την
ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και µαθητών/τριων σε θέµατα οδικής ασφάλειας. Οι
δράσεις του προγράµµατος περιλαµβάνουν επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και
εξάσκηση των µαθητών/τριων µε τη χρήση σχολικών βοηθηµάτων, εποπτικού υλικού
και πρακτική εφαρµογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επιδιώκεται η ανάπτυξη
στάσεων και δεξιοτήτων και η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και αποδεκτής
συµπεριφοράς.

•

Μέντωρ: Οι Μονάδες Εκπαίδευσης Ζωής "Μέντωρ" είναι κινητές αίθουσες
διδασκαλίας, όπου προσφέρονται προγράµµατα εκπαίδευσης από την Α΄ µέχρι την Στ’
∆ηµοτικού, µε στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

•

Σεµινάρια

Αντιναρκωτικής

Αγωγής:

Είναι

ετήσια

τριήµερα

σεµινάρια

µε

επιλεγµένους µαθητές της Β΄ Γυµνασίου, µε στόχο να αποτελέσουν πυρήνες
αντίστασης µέσα στα σχολεία τους ενάντια στις εξαρτησιογόνους ουσίες.
•

Σχολείο Χωρίς Καπνό: Με σχετική εγκύκλιο αρ. 2110 για τη ∆ηµοτική Εκπαίδευση
και αρ. 4316 για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση,
καλούνται τα σχολεία όλων των βαθµίδων να εφαρµόσουν αντικαπνιστικές δράσεις για
τους/τις µαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς ή/και τους γονείς και κηδεµόνες των
µαθητών/τριων. Στην εγκύκλιο επισυνάπτονται κατευθυντήριες γραµµές για την
ανάπτυξη αντικαπνιστικής πολιτικής στο σχολείο και ενδεικτικές δραστηριότητες που
µπορούν να εφαρµοστούν σε επίπεδο σχολείου και τάξης. Παρέχονται ακόµη
πληροφορίες για τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσµατος στην υγεία και στατιστικά

δεδοµένα για τους νεαρούς καπνιστές στην Κύπρο. Τέλος, δίνονται στοιχεία για
ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς που µπορούν να στηρίξουν αντικαπνιστικές δράσεις
στα σχολεία.

2.2 Αξιοποίηση εκπαιδευτικών µε σπουδές σε εξειδικευµένα θέµατα
Αξιοποίηση εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται µε εξειδικευµένους
τοµείς όπως οι παρακάτω:
• Συµβουλευτική
• Θέατρο
• Μουσική
• Εκπαίδευση αλλόγλωσσων µαθητών
• Κινηµατογράφο
• Φωτογραφία
• Πολυµέσα

3.ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
3.1 Καθορισµός κανονισµών τάξης σε συνεργασία µε τα παιδιά
Ο/Η εκπαιδευτικός αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο για να διαµορφώσει µαζί µε τους/τις
µαθητές/τριές τους κανόνες λειτουργίας της τάξης. Ενδείκνυται να προηγείται διδασκαλία
όσον αφορά στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των µαθητών/τριών. Όλοι έχουν το
δικαίωµα να εισηγηθούν κανονισµούς που θεωρούν ότι είναι απαραίτητοι για τη σχολική
ζωή. Αυτός/ή που θα εισηγείται κάτι θα πρέπει να επιχειρηµατολογεί για να στηρίξει τη
γνώµη του/της. Στόχος της όλης διαδικασίας είναι ο καταρτισµός ενός πλαισίου
κανονισµών και συνεπειών, οι οποίοι θα διέπουν τη ζωή στην τάξη. Είναι πολύ σηµαντικό
οι κανονισµοί αυτοί να :
- είναι περιορισµένοι σε αριθµό
- είναι συγκεκριµένοι, σαφείς και κατανοητοί
- έχουν συζητηθεί επαρκώς στην τάξη και η λογική τους να αναγνωρίζεται από τους/τις
µαθητές/τριες
- είναι αποδεκτοί από την πλειοψηφία των µαθητών/τριών
- εκτίθενται µόνιµα και σε εµφανές σηµείο της τάξης
- είναι διατυπωµένοι σε καταφατική µορφή.
Εισηγήσεις για ενεργό εµπλοκή των παιδιών στον καθορισµό και τήρηση των
κανονισµών:

- Το έµβληµα ή το λογότυπο του εντύπου στο οποίο θα αναγράφονται οι
κανονισµοί µπορεί να προκύψει µετά από διαγωνισµό ανάµεσα στα παιδιά.
- Τα παιδιά µπορούν να εικονογραφήσουν τους κανονισµούς της τάξης µε
διάφορους τρόπους και υλικά.
- Ένας τοίχος της τάξης µπορεί να διακοσµηθεί µε έργα των παιδιών που να
περιγράφουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
Είναι ουσιαστικό αυτοί οι κανονισµοί να γνωστοποιούνται σε όλους (εκπαιδευτικούς,
µαθητές, γονείς) και να εφαρµόζονται µε συστηµατικό και δίκαιο τρόπο.

3.2 Εµπλοκή των µαθητών στη διαµόρφωση της τάξης τους
Το κάθε τµήµα, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, αποφασίζει για τα χρώµατα και τη
διακόσµηση στους τοίχους της τάξης και τη διαρρύθµιση του χώρου.

3.3 Παρουσία των ενηλίκων
Η παρουσία των ενηλίκων στους διαδρόµους, στο κυλικείο και κοντά στις τουαλέτες είναι
ο καλύτερος τρόπος να προληφθούν ή και να µειωθούν περιστατικά βίας και εκφοβισµού
µεταξύ των µαθητών/τριών.

3.4 Κλείσιµο σχολικής µέρας
Στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση ο/η εκπαιδευτικός αφιερώνει κάποια λεπτά στο τέλος της
µέρας για να κάνει µια ανακεφαλαίωση των δραστηριοτήτων ή κύριων ιδεών που
εφαρµόστηκαν ή αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της µέρας. Μπορεί να γίνει επίσης
αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων και εµπειριών των παιδιών ή του εβδοµαδιαίου
στόχου της τάξης. Είναι πολύ σηµαντικό, το κλείσιµο να γίνεται µε θετικό τρόπο, ώστε να
δίνεται η δυνατότητα στους/στις µαθητές/τριες να αποβάλουν κάθε αρνητικό συναίσθηµα
που δυνατόν να προέκυψε κατά τη διάρκεια της σχολικής µέρας και να φεύγουν από το
σχολείο πάντα µε θετικές εντυπώσεις. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε σύντοµες,
ευχάριστες και χαλαρωτικές δραστηριότητες (πχ. παιχνίδι µε την µπάλα, τραγούδι), όπως
επίσης µε τον προσωπικό/ατοµικό αποχαιρετισµό των µαθητών/τριών από τον/την
εκπαιδευτικό, τονίζοντας έτσι τη µοναδικότητα του κάθε παιδιού.

3.5 Ώρα «Κοινωνία της Τάξης»
Καθορίζεται συγκεκριµένος χρόνος στο πρόγραµµα της τάξης για να δοθεί η ευκαιρία
στους/στις µαθητές/τριες να συζητούν θέµατα που αφορούν άµεσα τη ζωή τους στο
σχολείο µε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα στους/στις
µαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς να εκφράζουν τους προβληµατισµούς, τις απόψεις
τους, τις εισηγήσεις τους και να συζητούν διάφορα προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη

ζωή τους στην τάξη, προσπαθώντας παράλληλα να επιλύουν προβλήµατα/συγκρούσεις.
Βασικό στοιχείο επιτυχίας της όλης διαδικασίας είναι η λήψη αποφάσεων µέσα από
ψηφοφορία, αφού έτσι ενισχύεται η συµµετοχή των µαθητών/τριων στη διαχείριση της
ζωής στην τάξη.

3.6 ∆ηµιουργία διόδου επικοινωνίας µαθητών–εκπαιδευτικών («Κουτί Επικοινωνίας»)
Σε ένα ειδικό κουτί οι µαθητές/τριες τοποθετούν γραπτά µηνύµατα προς τους
εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου. Στα µηνύµατα διατυπώνουν τις απορίες,
τους προβληµατισµούς και τις εισηγήσεις τους, επώνυµα ή ανώνυµα. Το κουτί βρίσκεται
σε χώρο στον οποίο έχουν εύκολη πρόσβαση οι µαθητές/τριες. Οι µαθητές/τριες είναι
καλό να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι, για να λαµβάνονται υπόψη τα αιτήµατά τους,
πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια (πχ. τα µηνύµατα να είναι γραµµένα µε σαφήνεια,
να µην έχουν υβριστικό ύφος).
Κλιµάκιο

εκπαιδευτικών οµαδοποιεί κι αιτήµατα των µαθητών/τριων και εξετάζει µε

σεβασµό και σοβαρότητα. Ακολουθεί, απαραίτητα, σε κοινές συγκεντρώσεις, ενηµέρωση
των µαθητών/τριων κατά την οποία µπορούν να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα, να
ανακοινωθεί η ικανοποίηση κάποιων αιτηµάτων και η απόρριψη άλλων. Σηµειώνεται ότι
στις περιπτώσεις απόρριψης θα πρέπει να επεξηγούνται οι λόγοι.
Το «Κουτί Επικοινωνίας» µπορεί να λειτουργεί και σε επίπεδο τάξης. Σε αυτή την
περίπτωση, στο κουτί τοποθετούνται θέµατα τόσο από τους/τις µαθητές/τριες και όσο και
τους εκπαιδευτικούς, τα οποία αφορούν αποκλειστικά τη ζωή της τάξης. Τα εγειρόµενα
θέµατα µπορούν να συζητούνται κατά τη διάρκεια της ώρας «Κοινωνία της Τάξης».

3.7 Εφαρµογή Κώδικα Συµπεριφοράς κατά του Ρατσισµού & Οδηγού ∆ιαχείρισης
και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών.
Tο ΥΠΠ, ακολουθώντας εισήγηση της Αρχής κατά των ∆ιακρίσεων στο Γραφείο
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, προχώρησε στη δηµιουργία της αντιρατσιστικής πολιτικής
«Κώδικας Συµπεριφοράς κατά του Ρατσισµού & Οδηγός ∆ιαχείρισης και Καταγραφής
Ρατσιστικών Περιστατικών» τον Ιούνιο 2014. Η ανάπτυξη και εφαρµογή της
αντιρατσιστικής πολιτικής ανταποκρίνεται και στην οδηγία αρ.10 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI) και συµβαδίζει επίσης µε
διάφορες διεθνείς και ευρωπαϊκές συµβάσεις που έχει επικυρώσει η Κύπρος, όπως τη
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, την Οδηγία του Συµβουλίου της Ευρώπης
CM/Rec(2010)5 από την Επιτροπή Υπουργών προς τα κράτη-µέλη, τη Σύµβαση για την
Εξάλειψη όλων των µορφών βίας κατά των Γυναικών, και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη. ( http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/kodikas_kata_ratsismou.html)

3.8 Εµπλοκή των µαθητών στην επιλογή, υλοποίηση και αξιολόγηση των στόχων
του σχολείου
Οι µαθητές/τριες, σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης, καθορίζουν,
µετά από συζήτηση κάποιους στόχους -ένα ή δύο- τους οποίους προσπαθούν να
υλοποιήσουν σε προδιαγεγραµµένο χρονικό πλαίσιο.
Οι στόχοι µπορεί να είναι κοινοί για όλο το σχολείο ή να αφορούν σε συγκεκριµένη τάξη.
Η αξιολόγηση των στόχων πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (πχ στο τέλος
κάθε σχολικής µέρας ή στο τέλος της βδοµάδας) από τους ίδιους τους/τις µαθητές/τριες
µε διάφορους τρόπους (π.χ. προφορικά, γραπτά, γραφικά).
3.9 Αυτοαξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικός δίνει συστηµατικά τη δυνατότητα στους/στις µαθητές/τριες του να
αξιολογούν την προσωπική τους προσπάθεια σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων της
τάξης. Με αυτή την πρακτική δίνεται η ευκαιρία στον/στη µαθητή/τρια να προβληµατιστεί
για τις δικές του/της προσπάθειες και είτε να νιώσει την ικανοποίηση της επιτυχίας είτε να
αναλογιστεί πού χρειάζεται µεγαλύτερη προσπάθεια. Η αξιολόγηση είναι ατοµική, δεν
λειτουργεί συγκριτικά και δεν αποτελεί αντικείµενο κριτικής από τον εκπαιδευτικό.

3.10. Εµπλοκή µαθητών/τριών στον καταρτισµό και στην προσφορά προγραµµάτων
Μαθητές-διαµεσολαβητές
Μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες θα εκπαιδευτούν στις τεχνικές διαµεσολάβησης, µπορούν να
προλαβαίνουν ή να παρεµβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων/συγκρούσεων στο σχολείο.

Μαθητές- µέντορες
Εκπαιδευµένοι

µαθητές/τριες

προσφέρουν

βοήθεια

και

στήριξη

σε

άλλους/λες

µαθητές/τριες σε οποιοδήποτε τοµέα της σχολικής ζωής, (π.χ. στήριξη σε µαθήµατα,
κοινωνικοποίηση, αθλήµατα, διαχείριση συµπεριφοράς).

Μαθητές- κοινωνικοί επιστήµονες
Με την καθοδήγηση και στήριξη εκπαιδευτικού, οι µαθητές/τριες αναλαµβάνουν ρόλο
κοινωνικού επιστήµονα, µελετώντας το σχολείο και τις συµπεριφορές σε αυτό και
καταρτίζοντας παρεµβατικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τα µέτρα και τις ανάγκες του
σχολείου τους.

Μαθητές/τριες -παραγωγοί εκπαιδευτικού υλικού
Μέσα από τη µελέτη ζητηµάτων που τους αφορούν, όπως π.χ. η κακή χρήση του
διαδικτύου, η κατάχρηση ουσιών, η ταχύτητα, οι µαθητές/τριες φτιάχνουν το δικό τους
ενηµερωτικό υλικό µε τη χρήση πολυµέσων. Το υλικό είναι δυνατό να αξιοποιηθεί από
υπηρεσίες και φορείς που εξειδικεύονται στην ενηµέρωση και στην πρόληψη και
απευθύνονται σε συνοµήλικούς τους.

4.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ
4.1 Αναγνώριση θετικών συµπεριφορών των µαθητών/τριών
Το σχολείο προωθεί µηχανισµούς δηµόσιας, αναγνώρισης ή/και επιβράβευσης των
θετικών

συµπεριφορών

των

µαθητών/τριών. Ενθαρρύνονται

έτσι να υιοθετούν

πανανθρώπινες αξίες (π.χ. αλληλοβοήθεια, κοινωνική προσφορά, σεβασµό, αποδοχή
διαφορετικότητας).

4.2 Ανάδειξη επιτευγµάτων των µαθητών/τριών
Το σχολείο επιδιώκει µε διάφορους τρόπους να αναδεικνύει τα έργα και επιτεύγµατα των
µαθητών/τριών. Αυτό µπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια µαθητικών συγκεντρώσεων ή
εκδηλώσεων στον χώρο του σχολείου ή σε χώρο της κοινότητας.

5. ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Καλές πρακτικές εντοπισµού και στήριξης των µαθητών/τριών είναι οι ακόλουθες
(ενδεικτικά) :
-

ενεργοποίηση της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας

-

συµµετοχή του οικείου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου στην Επιτροπή και συνεργασία του
σχολείου µε αυτόν για εντοπισµό των µαθητών/τριών υψηλού κινδύνου

-

στήριξη από µέλος του σχολικού προσωπικού (π.χ. καθηγητή Συµβουλευτικής,
δάσκαλο, συνοδό)

-

τακτική και αµφίδροµη επικοινωνία των εκπαιδευτικών και της ∆ιεύθυνσης του
σχολείου µε τον Σύµβουλο (Μέση Εκπαίδευση).

-

ανάπτυξη συµβουλευτικής σχέσης µαθητή-Συµβούλου. ∆ηµιουργία προγράµµατος
οµαδικής Συµβουλευτικής µε συµµετοχή µαθητών/τριών υψηλού κινδύνου (Μέση
Εκπαίδευση)

-

ενεργοποίηση του θεσµού του Μέντορα, για στήριξη µαθητή/τριας από εκπαιδευτικό,
έπειτα από συνεννόηση και κοινή συγκατάθεση

-

προσφορά ενισχυτικής διδασκαλίας είτε στο σχολείο είτε εκτός σχολείου

-

παροχή δυνατότητας δηµιουργικής απασχόλησης κατά τον εξωσχολικό χρόνο (ειδικό
Πρόγραµµα Στήριξης Μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού,
για δηµιουργική απασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο, κατόπιν αιτήµατος προς την
Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας)

-

έγκαιρη παραποµπή στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

-

άµεση ενεργοποίηση υπηρεσιών στήριξης του/της µαθητή/τριας ή/και της οικογένειας
όπως:
σοβαρά

Γραφείο Ευηµερίας, Οργανισµός Νεολαίας, Οµάδα Άµεσης Παρέµβασης για
θέµατα

παραβατικότητας,

διαδικασίες

πρόληψης

και

χειρισµού

ενδοοικογενειακής βίας, Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας για
οικονοµική στήριξη άπορων µαθητών κτλ.

6. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Οι γονείς αντιµετωπίζονται ως συνεργάτες και συνεταίροι στη διαδικασία της µάθησης. Για
άµεση εµπλοκή των γονιών προτείνονται, µεταξύ άλλων, οι πιο κάτω τρόποι:
-

προσφορά από το σχολείο σεµιναρίων και διαλέξεων

-

ενεργός συµµετοχή τους σε δραστηριότητες του σχολείου

-

άντληση ιδεών από τους ίδιους τους γονείς.

7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ανάπτυξη προγράµµατος συνεργασίας του σχολείου µε την κοινότητα. Συστήνεται η
κοινότητα να συµµετέχει στην αντιµετώπιση προβληµάτων βίας και παραβατικότητας
µέσα από την εµπλοκή της:
-

στη λήψη αποφάσεων

-

στον καταρτισµό σχεδίου δράσης

-

στην υλοποίηση προγραµµάτων.

Παράλληλα, το σχολείο δηµιουργεί δεσµούς µε την κοινότητα µέσα από συναντήσεις και
προγράµµατα που έχουν ως στόχο την αλληλογνωριµία, την ενδυνάµωση των σχέσεων,
την ενηµέρωση και την εκπαίδευση σε τοµείς που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον
κοινωνικό πολιτισµό της κοινότητας και κατ’ επέκταση του σχολείου.

