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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  Λύκειο Πολεμιδιών 

2. Όνομα Διευθυντή/ριας Μελής Νικολαΐδης 

3.   Πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση σχολείου: 

Μελίνας Μερκούρη 

4151  Κάτω Πολεμίδια 

4.  Τηλέφωνο σχολείου: 25 694140/42 

5.  Τηλεομοιότυπο σχολείου: 25 694145 

6.   Ηλεκτρονική διεύθυνση  
(e-mail) 

lyk-polemidia-lem@schools.ac.cy 

7.   Πρόσωπο επικοινωνίας 

      (τηλέφωνο - ηλεκτρονική 
διεύθυνση): 

 

8.   Τίτλος καλής/ών 
πρακτικής /ών: 

«Συνεργαζόμαστε, δρούμε, προχωρούμε» 

9.   Στόχος/οι:   

10.   Περιγραφή καλής/ών 

πρακτικής /ών: 

 

            (μέχρι 250 λέξεις) 

Για την υλοποίηση των στόχων που προαναφέρθηκαν 
οργανώθηκαν ποικίλες δράσεις με κύριο χαρακτηριστικό την 
ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής μονάδας και 
των γονέων και κηδεμόνων μέσω των εκπροσώπων τους. Έγινε 
προσπάθεια στήριξης μαθητών του σχολείου που βιώνουν 
ιδιαίτερα δύσκολες 

καταστάσεις με τη βοήθεια των καθηγητών συμβουλευτικής 
αγωγής, της εκπαιδευτικής ψυχολόγου και εκπαιδευτικούς. Σε 
ομάδα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική 
συμπεριφορά εφαρμόστηκε μετά από συνεργασία με την Ο.Α.Π. 
εναλλακτικό πρόγραμμα μάθησης με πρόσληψη σχολικού 
συνεργάτη. Έγινε σειρά βιωματικών εργαστηρίων σε ομάδα 
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μαθητών με παραβατική συμπεριφορά, από τον φορέα 
πρόληψης, «Μικρή Άρκτος».  

Οι μαθητές συνέβαλαν στην αισθητική αναβάθμιση του σχολικού 
περιβάλλοντος με δημιουργία έργων τέχνης που κοσμούν τον 
σχολικό χώρο (πίνακες, πόρτες) και graffities. 

Οι μαθητές παρακολούθησαν διαλέξεις με θέματα τον εθισμό, το 
κάπνισμα, την υγεία και την άσκηση και τη διαχείριση του άγχους 
των μαθητών.  

Στη διάρκεια των διαλειμμάτων οργανώθηκαν διάφορες αθλητικές 
δραστηριότητες ενώ μουσικές επιλογές πρόσφεραν ηρεμία. Η 
συστηματική χρήση της αίθουσας ψυχαγωγίας συνέβαλε στη 
ξεκούραση και χαλάρωση των μαθητών. 

Σε συνεργασία με τον Δήμο Πολεμιδιών οργανώθηκε καλλιτεχνική 
εκδήλωση στα πλαίσια του πολιτιστικού μήνα του Δήμου. 

Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν και συμμετείχαν σε φιλανθρωπικές 
δράσεις εθελοντισμού/προσφοράς (βοήθεια στο συσσίτιο που 
γίνεται στην εκκλησία, συλλογή τροφίμων για ενίσχυση 
οικογενειών απόρων μαθητών, αιμοδοσία, παζαράκια, εράνοι, και 
εκδηλώσεις για ενίσχυση του ταμείου προνοίας. 

Σε συνεργασία με την ΟΑΠ έγινε επιμορφωτικό σεμινάριο για 
τους εκπαιδευτικούς με θέμα τη διαχείριση δύσκολων 
περιπτώσεων στην τάξη. 

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γινόταν συστηματική 
επίβλεψη των διαφόρων χώρων του σχολείου από τους 
εκπαιδευτικούς αποτρέποντας την παραβατική συμπεριφορά και 
το κάπνισμα. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συστηματική και δίκαιη εφαρμογή 
των κανονισμών και την εδραίωση της αίσθησης δικαιοσύνης. 

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

Αφίσα και παρουσίαση powerpoint όπου περιλαμβάνεται 
φωτογραφικό υλικό. 

12. Περιγραφή 
χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης της δράσης/εων 

Οι διάφορες δραστηριότητες υλοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. 

13. Εμπλεκόμενοι φορείς  
Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης 
Μικρή Άρκτος 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών 
Εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας, Κάτω Πολεμίδια 
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

14. Αξιολόγηση δράσης από 
το σχολείο  

 

    

 


