Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. αποτελεί µια από τις δοµές
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού
και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για την πρόληψη
και αντιµετώπιση της βίας και παραβατικότητας
στην εκπαίδευση.
Υπάγεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.
Είναι µέλος του European Antibullying
Network (EAN).

ΣΚΟΠΟΣ

Η προαγωγή και η διατήρηση ενός ασφαλούς
και φιλικού περιβάλλοντος για όλα τα µέλη της σχολικής
κοινότητας.

Email: pavis@cyearn.pi.ac.cy
Τηλέφωνα Λειτουργών:
22402487 /350 /466 /358 /426 /464
www.pi.ac.cy/pavis

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
• Συντονισµός της Εθνικής Στρατηγικής

για την Πρόληψη και ∆ιαχείριση της Βίας
στο Σχολείο.
Σκοπός της εν λόγω Στρατηγικής είναι η
διασφάλιση του δικαιώµατος όλων να
συνυπάρχουν σε ένα ασφαλές και ειρηνικό
σχολικό περιβάλλον.

ΕΡΓΟ
Α. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
• ∆οµηµένα Προγράµµατα
Επιµόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών
σε σχoλική βάση

1.

2.
3.

Όταν οι αµέτοχοι θεατές γίνονται δρώντες
θεατές. Πρόληψη και διαχείριση σχολικού
εκφοβισµού σε Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά
Σχολεία.
Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών
συγκρούσεων.
Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού
εκφοβισµού στο Γυµνάσιο.

∆ίκτυα Υποστήριξης Σχολείων
Σχετικά µε θέµατα όπως η διαχείριση
προβληµάτων συµπεριφοράς κ.α.

Προαιρετικά Σεµινάρια Επιµόρφωσης
Πραγµατοποιούνται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου ή εξ αποστάσεως µε θεµατικές σχετικά
µε: (α) την πρόληψη και διαχείριση της βίας και
παραβατικότητας και
(β) ενδυνάµωση εκπαιδευτικών.

Οι δράσεις για την υλοποίηση της Στρατηγικής
εντάσσονται σε έναν από τους πιο κάτω άξονες:

1. ∆ηµιουργία συστηµάτων πληροφόρησης
2. Νοµικά και διοικητικά µέτρα για πρόληψη και
διαχείριση της βίας στο σχολείο

3. Ενίσχυση δοµών και υπηρεσιών
4. Εµπλουτισµός γνώσεων και ενίσχυση δεξιοτήτων
5.
6.

για ανάπτυξη ειρηνικών στάσεων και
συµπεριφορών σε µαθητές/µαθήτριες
Συµµετοχή των παιδιών
Ενδυνάµωση γονέων/κηδεµόνων, εκπαιδευτικών,
διευθυντικής οµάδας.

Γ. ΕΡΕΥΝΑ / ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Α. Παγκύπρια έρευνα για τη βία στο σχολείο
Περιλαµβάνει συλλογή δεδοµένων για τρία (3)
διαδοχικά έτη, από όλα τα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά
σχολεία της Κύπρου, όλων των βαθµίδων
(2020-2023). Η έρευνα ολοκληρώνεται κατά
τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Β. Συλλογή δεδοµένων για το φαινόµενο του
σχολικού εκφοβισµού
Μέσα από την καταχώριση περιστατικών
από τα σχολεία στο Σύστηµα Εκπαιδευτικού
Προγραµµατισµού (ΣΕΠ) του ΥΠΠΑΝ.

∆. AΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
• ∆ιαγωνισµός και βράβευση καλών
πρακτικών/δράσεων πρόληψης της βίας
και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο
και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας.

• Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Έργα
“Erasmus+”.

