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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Θέμα: Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) και
χρηματοδότηση σχετικών δράσεων για πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο
Το ΠΑ.ΒΙ.Σ., στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο
Σχολείο, παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή δράσεων και
προγραμμάτων που βασίζονται στις αρχές των Επανορθωτικών Πρακτικών (Restorative
Practices) και Προσεγγίσεων εστιασμένων στη λύση (Solution-focused approaches),
οι οποίες βρίσκονται σε συνάρτηση με τους υπό αναθεώρηση Κανονισμούς Λειτουργίας των
Δημοσίων Σχολείων.
Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι λειτουργοί του ΠΑ.ΒΙ.Σ., μπορούν να αποτελέσουν μέρος του
Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, καθώς και να προσφερθούν στα
πλαίσια του Ενιαίου Σχεδίου Επαγγελματικής Μάθησης.
Κατά

τη

φετινή

σχολική

χρονιά,

έχει

εξασφαλιστεί

ευρωπαϊκό

κονδύλι

για

τη

χρηματοδότηση δράσεων στις σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν τα προγράμματα του
ΠΑ.ΒΙ.Σ. Οι επιχορηγημένες δράσεις, πέραν του ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε συνάρτηση
με την εφαρμογή των προγραμμάτων του ΠΑ.ΒΙ.Σ., θα πρέπει να βασίζονται και σε μια ή
περισσότερες αρχές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης που αφορούν σε:
-

Εκπαίδευση για την Ειρήνη/Πρόληψη της βίας

-

Πρόληψη Συγκρούσεων
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-

Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη του Ατόμου

-

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

-

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

-

Εκπαίδευση για την Αειφορία.

Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν τόσο οι σχολικές μονάδες που ήδη εφαρμόζουν τα
προγράμματα του ΠΑ.ΒΙ.Σ., κι επιθυμούν περαιτέρω στήριξη, όσο και οι σχολικές μονάδες
που επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευση και εφαρμογή των προγραμμάτων του
ΠΑ.ΒΙ.Σ. την τρέχουσα σχολική χρονιά. Το ποσό επιχορήγησης για κάθε σχολική μονάδα
είναι μέχρι 500 ευρώ και μπορεί να αναλωθεί μέχρι τον Μάιο 2019.
Σχετικά με τα πιο πάνω, επισυνάπτονται δύο παραρτήματα: 1. Πληροφορίες σχετικά με τα
Προγράμματα του ΠΑΒΙΣ, 2. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης
δράσεων σε σχολεία που εφαρμόζουν ή προτίθενται να εφαρμόσουν τα προγράμματα του
ΠΑ.ΒΙ.Σ.
Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται για συνέχεια στήριξης ή για εκπαίδευση και
εφαρμογή των προγραμμάτων του ΠΑ.ΒΙ.Σ., καθώς και για επιχορήγηση των δράσεων τους,
παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους, μέχρι και την Παρασκευή
26 Οκτωβρίου 2018, στον σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/aitisi_PAVIS
Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα ενημερωθεί η κάθε σχολική
μονάδα για την έγκριση του αιτήματός της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΠΑ.ΒΙ.Σ.
Για περαιτέρω πληροφορίες απευθύνεστε στο ΠΑ.ΒΙ.Σ τηλέφωνα: 22806336, 22806309.

(Χρίστος Χατζηαθανασίου)
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης
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