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4 Μαρτίου 2019
Διευθυντές/Διευθύντριες,
Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Διευθυντές/Διευθύντριες,
Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Πανελλήνια Mέρα κατά της Σχολικής Βίας και του
Σχολικού Εκφοβισμού 6 Μαρτίου

Aναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και στο πλαίσιο των σχετικών δραστηριοτήτων
που θα αναπτυχθούν από τα σχολεία γι’ αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
(Υ.Π.Π.) προτρέπει τις σχολικές μονάδες να αξιοποιήσουν την ταινία μικρού μήκους με τίτλο
«Το Τέρας».
2.
Η εν λόγω ταινία διατέθηκε δωρεάν στο Υ.Π.Π. από τον δημιουργό της κ. Μάριο
Νικολάου και τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο
διαδικτυακό σύνδεσμο https://vimeo.com/318378259 με κωδικό πρόσβασης zoe2018.
Πραγματεύεται πτυχές που σχετίζονται με τα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού, του
κοινωνικού αποκλεισμού, της διαφορετικότητας και του ρατσισμού.
3.
Η ταινία συνοδεύεται από εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο εισηγείται το Παρατηρητήριο
για τη Βία στο Σχολείο (βλ. Παράρτημα Ι), και αφίσα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Το υλικό περιλαμβάνει ενδεικτικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν
από τους/τις εκπαιδευτικούς, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στην
προαναφερθείσα θεματολογία. Οι σχολικές μονάδες που το επιθυμούν, μπορούν να
προμηθευτούν την ταινία σε DVD και τη σχετική αφίσα στα ακόλουθα σημεία παραλαβής:
-Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (γραφείο 347Γ)
- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λεμεσού (γραφείο Γ1)
- Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου (γραφείο Δ335)
- Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας (γραμματεία)
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των αντιτύπων είναι περιορισμένος.
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4.
Υπενθυμίζεται ότι, για την πρόληψη και διαχείριση περιστατικών σχολικού
εκφοβισμού, οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που αναφέρονται
στην εγκύκλιο ypp3745 με αρ. φακ. 7.19.04.16.1, ημερομηνίας 23.02.2016 και να
προβαίνουν στην καταγραφή τους στο σύστημα Σ.Ε.Π. Στην εν λόγω εγκύκλιο, οι σχολικές
μονάδες προτρέπονται όπως καταρτίσουν και υλοποιήσουν τη δική τους πολιτική στην
πρόληψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και στη διαχείριση σχετικών
περιστατικών.
5.
Το Υ.Π.Π. για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και άλλων
μορφών σχολικής βίας, προέβη στην ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη
και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, η οποία υλοποιείται στο διάστημα 2018-2022. Η
Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για συλλογή δεδομένων, ενίσχυση
δομών, λήψη νομικών και διοικητικών μέτρων, εμπλουτισμό γνώσεων και δεξιοτήτων,
προαγωγή της συμμετοχής των παιδιών και ενδυνάμωση γονιών/κηδεμόνων,
εκπαιδευτικών και διευθυντικής ομάδας.
6.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών στην προαγωγή ασφαλούς
σχολικού περιβάλλοντος είναι καθοριστικός και, ως εκ τούτου, οι σχολικές μονάδες
προτρέπονται όπως προβαίνουν διαχρονικά και συστηματικά σε δράσεις/ενέργειες που
εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό.
Για περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο
Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο στους αριθμούς τηλεφώνου 22806309/22806336.

α/α
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Χρίστος Χατζηαθανασίου
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: Γ.Ε.∆.Ε., Γ.Ε.Μ.Γ.Ε., Γ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ
: Π.Λ.Ε.
: Π.Ο.Ε.∆., Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
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