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Διευθυντές/Διευθύντριες  

Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων  

 

 

Θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο» 

Στήριξη μέσα από Δράσεις και Προγράμματα  του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο 

Σχολείο (ΠΑΒΙΣ) 

 

Το ΠΑΒΙΣ, 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.  

 

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι λειτουργοί του ΠΑΒΙΣ, μπορούν να αποτελέσουν μέρος του 

Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας σε σχέση με τους υπό έμφαση 

στόχους που άπτονται θεμάτων πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων και περιστατικών 

σχολικού εκφοβισμού.  

 

Τα προγράμματα που θα προσφερθούν αφορούν τις πιο κάτω θεματικές ενότητες: 

 

1. Επίλυση Συγκρούσεων – Σχολική Διαμεσολάβηση  

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, η συγκεκριμένη θεματική θα προσφέρεται  σε σχολικές 

μονάδες που έχουν αιτηθεί τη συγκεκριμένη εκπαίδευση  από την προηγούμενη χρονιά 

(2016-2017) κι επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή του προγράμματος «Επίλυση 

Συγκρούσεων-Σχολική Διαμεσολάβηση». Η στήριξη γύρω από τη συγκεκριμένη θεματική θα 
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σχεδιάζεται σε συνεννόηση με το σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

σχολικής μονάδας.  

 

Η δράση θα διαρκεί όλη τη σχολική χρονιά ή όσο χρειάζεται το σχολείο και με τη στήριξή 

τους, οι λειτουργοί του ΠΑΒΙΣ θα μπορούν να: 

α) βοηθήσουν στην ανάπτυξη κι εφαρμογή του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής 

Μονάδας σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων  που 

συμβάλλουν στην πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων  

β) στηρίξουν την τήρηση αρχείου των δράσεων που υλοποιούνται για τον σκοπό αυτό, κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

γ) συντονίσουν τις διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος με τον/την συντονιστή/τρια 

εκπαιδευτικό και τη διεύθυνση του σχολείου 

δ) παρέχουν σε συνεργασία με τον/την συντονιστή/τρια εκπαιδευτικό τα απαραίτητα έντυπα 

για διευκόλυνση της διαδικασίας 

ε) ασκούν συμβουλευτικό έργο στην αρχική πρακτική διαδικασία εφαρμογής της 

διαμεσολάβησης. 

 

2. Αναγνώριση και Διαχείριση Σχολικού Εκφοβισμού  

Το ΠΑΒΙΣ συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις από όλες τις σχολικές μονάδες για εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών γύρω από το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού για τη σχολική χρονιά 

2017-2018. 

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 ΠΑΒΙΣ, 

προτείνει μια ολιστική παρέμβαση μέσα από προληπτικές διαδικασίες και βιωματικές 

δραστηριότητες. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, που θα πραγματοποιείται από την ομάδα 

του ΠΑΒΙΣ, 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 και ένταξή του στο Ενιαίο Σχέδιο  Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.  

 

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 ΠΑΒΙΣ και που θα δίνεται από την αρχή 

της εκπαίδευσης.  
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Οι αιτήσεις των σχολείων θα γίνονται ως ακολούθως: 

 

1. Επίλυση Συγκρούσεων-Σχολική Διαμεσολάβηση 

Οι σχολικές μονάδες που έχουν αιτηθεί τη σχολική χρονιά 2016-2017 κι επιθυμούν να 

συνεχίσουν την εκπαίδευση ή στήριξη για εφαρμογή του προγράμματος «Επίλυση 

Συγκρούσεων-Σχολική Διαμεσολάβηση» θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα εδώ 

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. 

 

2. Αναγνώριση και Διαχείριση Σχολικού Εκφοβισμού 

Οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να επιμορφωθούν γύρω από τη θεματική 

«Αναγνώριση και Διαχείριση Σχολικού Εκφοβισμού» θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ 

μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2017. 

 

3. Υποβολή αίτησης σχολικής μονάδας μετά από εισήγηση της Ομάδας Άμεσης 

Παρέμβασης (ΟΑΠ) 

Οι αιτήσεις των σχολείων και για τα δύο προγράμματα που θα γίνονται μετά από εισήγηση 

της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ), και θα αποτελούν μέρος του Σχεδίου Δράσης που 

καταρτίζει η ΟΑΠ σε συνεργασία με το σχολείο, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Τα 

αιτήματα από τις σχολικές μονάδες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ. Θα γίνονται δεκτά 

κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς και θα ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που 

αναφέρονται πιο πάνω.  

 

4. Αιτήσεις από δίκτυα σχολείων Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΕΔΕ) 

Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο θα προσφέρει επιμορφωτικές δράσεις και για τα 

δύο προγράμματα σε δίκτυα ΕΔΕ, μετά από συνεννόηση  των ΕΔΕ με το ΠΑΒΙΣ.   

  

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Παρατηρητήριο για τη 

Βία στο Σχολείο, στον αριθμό 22806309.  

                                                                                                

 
 
 
 
 
 
Κοιν.   :  Γ.Ε.Δ.Ε. 

:  Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 
: Π.Ο.Ε.Δ. 

                 (Χρίστος Χατζηαθανασίου) 

             Διευθυντής 

               Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1pl3SKQ07GtsPUQ16oaUekJu3iiUrEEKzYF_shl67Yaw/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCAbN5hbwWh6t0_2tqCDqvg3x6Ar10w3EEHaIBgkqkt4HK8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/11ZTOZRaSQL1-bu-EetHUU-VoQASLQKoKRWBFRCR1SS0/edit

