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Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Βράβευση καλών πρακτικών πρόληψης της βίας και της νεανικής
παραβατικότητας στο σχολείο
Το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο
(ΠΑΒΙΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προτίθενται να βραβεύσουν επτά (7)
σχολικές μονάδες και να απονείμουν επαίνους σε άλλες επτά (7) στις οποίες εφαρμόστηκαν
καλές πρακτικές πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας κατά τη σχολική χρονιά
2017-2018.
Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον
διαγωνισμό συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Το κάθε σχολείο που θα
συμμετέχει στον διαγωνισμό, χρειάζεται να δημιουργήσει μία αφίσα, η οποία θα εκτυπωθεί από
το ΠΑΒΙΣ και θα αναρτηθεί στον εκθεσιακό χώρο κατά τη διάρκεια τελετής. Τα δεκατέσσερα (14)
διακριθέντα σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την αφίσα και να
παρουσιάσουν τις πρακτικές πρόληψης που εφαρμόζουν στο κοινό της εκδήλωσης. Η αφίσα θα
πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου (template) που επισυνάπτεται
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Παράλληλα, ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία των
σχολικών μονάδων (επισυνάπτονται δείγματα). Η αφίσα θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά
τόσο σε μορφή word όσο και pdf.
Τα έντυπα αυτά, μαζί με το Αρχείο Καλών Πρακτικών Πρόληψης (π.χ. αποτελέσματα ερευνών,
μαθητικές εκδόσεις, φωτογραφικό υλικό, αφίσες, dvd), πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική
μορφή στη διεύθυνση paratiritirio-via@schools.ac.cy το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2018.
Για κάθε ηλεκτρονικό αίτημα που υποβάλλεται, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ειδοποίηση
παραλαβής του αιτήματος.
Οι πρακτικές που θα διακριθούν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου. Γι’ αυτό
είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε προηγουμένως τη σχετική έγκριση των
γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών των οποίων τα πρόσωπα φαίνονται στο υλικό
που θα επιλέξετε να αποστείλετε, ώστε αυτό να αξιοποιηθεί για σκοπούς δημοσίευσης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων είναι τα ακόλουθα:
1. Ενεργός εμπλοκή των μαθητών/τριών και συνεργασία με άλλες ομάδες στόχων
(εκπαιδευτικοί και γονείς)
2. Σύνδεση των δράσεων με το Σχέδιο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της
Παραβατικότητας ή το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας
3. Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς εκτός σχολείου
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4. Πρακτικές/δράσεις που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, επινοητικότητα και
δημιουργικότητα
5. Διάρκεια δράσης
6. Αξιολόγηση δράσης από το σχολείο.
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο
Σχολείο (http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/) και θα ανακοινωθούν με εγκύκλιο. Η
απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου του 2018 σε ειδική τελετή
κατά την οποία τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δράσεις τους. Η
ακριβής ημερομηνία και ο χώρος θα ανακοινωθούν αργότερα, με επιστολή που θα αποσταλεί
στα σχολεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, και πιο συγκεκριμένα από
τον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντιεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.
Σε κάθε σχολείο που θα βραβευθεί θα δοθεί χρηματικό ποσό ύψους 300 ευρώ. Το ποσό
αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της
βίας στο σχολείο και της νεανικής παραβατικότητας, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για
τη Βία στο Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Σε κάθε σχολείο που θα
απονεμηθεί «Έπαινος» θα προσφερθεί τιμητική πλακέτα. Τα υπόλοιπα σχολεία που θα
συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα παραλάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής και αναμνηστική
αφίσα.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα λειτουργήσει έκθεση με προγράμματα και
δράσεις που εφαρμόζονται στα σχολεία από διάφορους κοινωνικούς φορείς (Κυβερνητικοί
και Μη Οργανισμοί, Ανεξάρτητοι φορείς, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα κ.τ.λ.).
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο
Σχολείο, τηλ. 22806309.
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