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∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες  
∆ημοτικών Σχολείων και  
∆ημόσιων Νηπιαγωγείων  
      

Θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο» 
∆ράσεις και Προγράμματα  από το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο  

 
Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρέχει 
στήριξη στις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που 
στοχεύουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος, με απώτερο στόχο τη μείωση της βίας 
στα σχολεία.  
 
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, το Παρατηρητήριο θα προσφέρει δράσεις και 
προγράμματα που αφορούν στις πιο κάτω θεματικές ενότητες: 
 
1. Επίλυση Συγκρούσεων – Σχολική ∆ιαμεσολάβηση  
Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης των 
συγκρούσεων των μαθητών. Αποτελεί εναλλακτικό τρόπο στη διαχείριση των 
συγκρουσιακών καταστάσεων στο σχολείο.  Με την εφαρμογή Προγράμματος Σχολικής 
∆ιαμεσολάβησης,  οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί και μαθητές, χρησιμοποιώντας την 
τεχνική της διαμεσολάβησης, βοηθούν τα παιδιά να λύσουν τις διαφορές τους 
εποικοδομητικά. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα γίνεται από την ομάδα του 
Παρατηρητηρίου  και θα περιλαμβάνει εκπαίδευσή τους: 
α) σε δεξιότητες επικοινωνίας   
β) στην τεχνική της διαμεσολάβησης  
γ) στην εφαρμογή του Προγράμματος στο σχολείο.  
 
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια εγχειριδίου, θα πραγματοποιείται εκπαίδευση των 
παιδιών/διαμεσολαβητών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Το υλικό που 
ετοιμάστηκε από το Παρατηρητήριο ειδικά για τον σκοπό αυτό, απευθύνεται σε μαθητές 
και προσεγγίζει το θέμα της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων, σε δύο επίπεδα:  
α) καλλιεργεί γνώσεις και δεξιότητες σε όλα τα παιδιά, ώστε να είναι σε θέση να 
αποτρέπουν ή/και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις μεταξύ τους διαφωνίες 
β) προετοιμάζει ομάδα παιδιών του σχολείου, ώστε να λειτουργούν οι ίδιοι ως 
διαμεσολαβητές.  
 
2. Αναγνώριση και ∆ιαχείριση Σχολικού Εκφοβισμού  
Η αναγνώριση, η κατανόηση και η έγκαιρη παρέμβαση αποτελούν βασικά συστατικά 
της αποτελεσματικής διαχείρισης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο, με 
σκοπό τη μείωση του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης. Η παρούσα δράση 
του Παρατηρητηρίου, προτείνει μια ολιστική παρέμβαση μέσα από προληπτικές 
διαδικασίες και βιωματικές δραστηριότητες. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που θα 
πραγματοποιείται από την ομάδα του Παρατηρητηρίου, περιλαμβάνει:  



α) τρόπους αναγνώρισης των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού   
β) συγκεκριμένες μεθόδους διαχείρισης των περιστατικών από το σχολείο  
γ) εισηγήσεις για εφαρμογή  της πολιτικής του ΥΠΠ για αντιμετώπιση του σχολικού 
εκφοβισμού.  
Η εκπαίδευση των παιδιών για θέματα αναγνώρισης, ενσυναίσθησης και αναφοράς 
των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου με υλικό που ετοίμασε για τον σκοπό αυτό η ομάδα του Παρατηρητηρίου.  
 
Οι αιτήσεις των σχολείων θα γίνονται ως ακολούθως: 

1. Υποβολή αίτησης από σχολικές μονάδες  
Οι αιτήσεις των σχολείων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τον/τη ∆ιευθυντή/ντρια 
του σχολείου, μέσω του σχετικού εντύπου (Παράρτημα) στη διεύθυνση του 
Παρατηρητηρίου paratiritirio-via-aitisi@schools.ac.cy από τις 24 Οκτωβρίου 2016 
μέχρι τις 15 ∆εκεμβρίου 2016.   
 
Η στήριξη γύρω από τις συγκεκριμένες θεματικές θα σχεδιάζεται σε συνεννόηση με το 
σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας. Η ομάδα 
του Παρατηρητηρίου θα προσφέρει επιμόρφωση και στήριξη για εφαρμογή των 
προγραμμάτων στα σχολεία που θα συμμετέχουν.  
 
Η δράση θα διαρκεί όλη τη σχολική χρονιά ή όσο χρειάζεται το σχολείο και 
προϋποθέτει τα εξής:  

• καθορισμό εκπαιδευτικού, που θα έχει ρόλο Συντονιστή για σκοπούς οργάνωσης 
και επικοινωνίας με τον/τη λειτουργό του Παρατηρητηρίου  
• τήρηση αρχείου των δράσεων που υλοποιούνται για το σκοπό αυτό, κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
 
2. Υποβολή αίτησης σχολικής μονάδας μετά από εισήγηση της Ομάδας 

Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ) 
Οι αιτήσεις των σχολείων που θα γίνονται μετά από εισήγηση της Ομάδας Άμεσης 
Παρέμβασης (ΟΑΠ), και θα αποτελούν μέρος του Σχεδίου ∆ράσης που καταρτίζει η 
ΟΑΠ σε συνεργασία με το σχολείο, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Τα αιτήματα θα 
προωθούνται μέσω του σχετικού εντύπου (Παράρτημα), θα γίνονται δεκτά κατά τη 
διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς και θα ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που 
αναφέρονται πιο πάνω.  
 

3. Αιτήσεις από δίκτυα σχολείων Επιθεωρητών ∆ημοτικής Εκπαίδευσης 
(Ε∆Ε) 

Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο θα προσφέρει επιμορφωτικές δράσεις σε 
δίκτυα Ε∆Ε, μετά από συνεννόηση  των Ε∆Ε με το Παρατηρητήριο.   
  
Αναφορικά με τα αιτήματα για δίκτυα Ε∆Ε αλλά και για άλλες πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Παρατηρητήριο για τη Βία στο 
Σχολείο, στον αριθμό 22806309 (κ. Μαρία Καραγιάννη).   

             
           (Χρίστος Χατζηαθανασίου) 

 Αν. ∆ιευθυντής 
                                                                                       ∆ημοτικής Εκπαίδευσης 

 
 
Κοιν.: Π.Λ.Ε., Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας  
        : Π.Ο.Ε.∆. 
        : Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων 
          Γονέων Σχολείων ∆ημοτικής Εκπαίδευσης     
 
 


