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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
  

«Βράβευση καλών πρακτικών πρόληψης της βίας 
στο σχολείο και της νεανικής  παραβατικότητας» 

 
Η δήλωση ενδιαφέροντος να σταλεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Απριλίου 2018 στη διεύθυνση 
paratiritirio-via@schools.ac.cy. 
Οι σελίδες 1 και 2 να συμπληρωθούν και να σταλούν ηλεκτρονικά μόνο υπό τη μορφή word. 
Η σελίδα 3 αφού συμπληρωθεί, να σαρωθεί και να σταλεί ηλεκτρονικά.  
Στην περίπτωση που κριθεί απολύτως αναγκαίο να αποσταλεί μέρος του υλικού 
ταχυδρομικά, να σταλεί στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 
 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
Γωνία Κίμωνος & Θουκυδίδου 

1434 Λευκωσία 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Γραφείο 347Γ 

 

1.   Όνομα σχολείου  Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ» 

2.  Όνομα Διευθυντή ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

3.   Πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση σχολείου: 

Τ.Θ. 51690, 3507 ΛΕΜΕΣΟΣ 

4.  Τηλέφωνο σχολείου: 25 871088  

5.  Τηλεομοιότυπο σχολείου: 25 305344 

6.   Ηλεκτρονική διεύθυνση  
(e-mail) 

tech-scholi2-lem@schools.ac.cy 

7.   Πρόσωπο επικοινωνίας 

      (τηλέφωνο - ηλεκτρονική 
διεύθυνση): 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΑ, Β.Δ.Α΄ 

99 383495 

despina.savva@gmail.com 

8.   Τίτλος καλής/ών 
πρακτικής /ών: 

Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα 
εθελοντισμού, σεβασμού του σχολικού περιβάλλοντος και του 
κοινωνικού συνόλου με στόχο τη μείωση της παραβατικότητας 

9.   Στόχος/οι:  

 

 

 

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και ειρηνικής 
επίλυσης συγκρούσεων. 

 Καλλιέργεια και ανάπτυξη σεβασμού και αγάπης για το 
σχολικό περιβάλλον. 

 Ανάπτυξη και καλλιέργεια του συναισθήματος 
συνεργασίας και ενότητας στη σχολική μονάδα. 
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10.   Περιγραφή καλής/ών 
πρακτικής /ών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (μέχρι 250 λέξεις) 

Μερικές από τις δράσεις που οργανώθηκαν είναι: 

 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ» Υπηρεσία Σ.Ε.Α. –  

 Ενίσχυση της ψυχικής ενδυνάμωσης και ανθεκτικότητας 
του μαθητή.  Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων.  Αποδοχή της διαφορετικότητας.  Ανάπτυξη 
του πνεύματος αλληλοστήριξης, ενσυναίσθησης και 
ομαδικότητας. 

 Ενσωμάτωση των μαθητών τόσο στη σχολική μονάδα όσο 
και στην κοινότητα. 

 Ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών. 

 Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για τη διαχείριση 
θυμού, κρίσης, στήριξη γονέων, στήριξη προσωπικού. 

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» Ο.Α.Π. – Υ.Π.Π. 

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας αποτελεσματικός 
τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων.  Εφαρμογή πολιτικής 
και δράσεων πρόληψης και διαχείρισης συγκρουσιακών 
συμπεριφορών και έντασης στο χώρο του σχολείου. 

11.   Επισυναπτόμενα  σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία   
(φωτογραφικό υλικό, 
αφίσα, φιλμάκι κτλ): 

Αφίσα Α4 PDF - Word 

12. Περιγραφή 
χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης της δράσης/εων 

 

 

 Σχολική Διαμεσολάβηση (Ο.Α.Π. – Υ.Π.Π.) 

Σεμινάριο σε σχολική βάση – απογευματινή δράση – 3 
συναντήσεις (2:00 – 6:00 μ.μ.). 

 Ανάπτυξη επικοινωνίας εκπαιδευτικών – μαθητών στο 
σχολικό πλαίσιο.  Βιωματικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς 
(Ο.Α.Π. – Υ.Π.Π.).  Δέκα απογευματινές συναντήσεις  
(1:45 – 3:00 μ.μ.). 

13. Εμπλεκόμενοι φορείς  (Ο.Α.Π. του Υ.Π.Π.) 

Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης. 

Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι. 

14. Αξιολόγηση δράσης από 
το σχολείο  

Οι στόχοι που έχουν καθοριστεί από τη σχολική μονάδα, 
έχουν καλυφθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό.  Μέσα από την 
εφαρμογή και την ολοκλήρωση των δράσεων και των 
εκδηλώσεων εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου, η 
μαθητική κοινότητα είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε 
διάφορες δραστηριότητες και σε διαγωνισμούς, 
συνεργαζόμενοι πάντοτε με τους διάφορους αρμόδιου φορείς.  
Μέσα από τις δράσεις αυτές οι μαθητές της Σχολής μας είχαν 
την ευκαιρία να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τα 
ενδιαφέροντά τους με στόχο πάντοτε τη μείωση της νεανικής 
βίας και παραβατικότητας στο σχολικό περιβάλλον.  Τα θετικά 
σχόλια για τις πλούσιες δραστηριότητες άφησαν τις καλύτερες 
εντυπώσεις.  Οι εκπαιδευτικοί της Σχολής μας και η μαθητική 
κοινότητα έχει εκφράσει τις καλύτερες απόψεις και εντυπώσεις 
με πολύ ενθαρρυντικά και θετικά σχόλια. 
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Επίσημο όνομα σχολείου: Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ» 
 
 
Πλήρης Ταχυδρομική Διεύθυνση:   ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ, 3020 ΛΕΜΕΣΟΣ ή  
                                                        Τ.Θ. 51690, 3507 ΛΕΜΕΣΟΣ 
 
  
 
 
Όνομα Διευθυντή                                                                         Υπογραφή  
 
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                                                ...................................................... 
 
 
 
 
 
                                                                       
Ημερομηνία                                                                                  Σφραγίδα σχολείου        
                    
                 
19 Απριλίου 2018  

 

 


