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ΘΕΜΑ: «Δράςεισ κατά τθσ χολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ τθν 6θ Μαρτίου 2013» 

    Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςε κζματα πρόλθψθσ και 

προαγωγισ τθσ υγείασ των μακθτϊν/τριϊν, ζχει ιδρφςει το Παρατθρθτιριο κατά τθσ χολικισ βίασ και του 

εκφοβιςμοφ και ζχει δρομολογιςει ςειρά ςχετικϊν δράςεων. 

Ζνασ από τουσ ςκοποφσ του Παρατθρθτθρίου είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν, γονζων και ολόκλθρθσ τθσ 

κοινωνίασ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου. 

Η 6θ Μαρτίου αποτελεί μια αφορμι για εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ των ςχολείων όλθσ τθσ χϊρασ 

να ανταλλάξουν ςκζψεισ, πλθροφορίεσ, ερεκίςματα και ιδζεσ για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ 

βίασ που εκδθλϊνεται μεταξφ μακθτϊν και να ςχεδιάςουν και υλοποιιςουν μακροχρόνια προγράμματα 

πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ. 

Σθν Ημζρα τθσ χολικισ βίασ και του εκφοβιςμοφ καλοφνται όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ να αφιερώςουν χρόνο (δφο ι περιςςότερεσ διδακτικζσ ώρεσ με απόφαςθ του ςυλλόγου 

διδαςκόντων) ςε δράςεισ – ςυηθτιςεισ – εκδθλώςεισ κατά του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ με ςτόχο τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των ςχολικϊν κοινοτιτων και τθν επαγρφπνθςθ όλων των μελϊν τουσ για τθν ζγκαιρθ 

παρζμβαςθ, ϊςτε να περιοριςτοφν οι δίαυλοι εκδιλωςθσ τθσ βίασ ςτθ ηωι των ανθλίκων και να αποτραποφν οι 

αρνθτικζσ τθσ ςυνζπειεσ ςτισ διαπροςωπικζσ τουσ ςχζςεισ. 

 Οι Περιφερειακοί Διευκυντζσ Α/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ καλοφνται να δϊςουν ςχετικζσ οδθγίεσ και 

κατευκφνςεισ προσ ςτουσ Προϊςταμζνουσ Επιςτθμονικισ & Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ, ςτουσ 

χολικοφσ υμβοφλουσ, ςτουσ Διευκυντζσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ και τουσ Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων Α/κμιασ 
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Εκπ/ςθσ  όλθσ τθσ χϊρασ  να ςυμβάλουν ενεργά ςτθν αποτελεςματικι προετοιμαςία και υλοποίθςθ δράςεων 

ϊςτε θ 6θ  Μαρτίου να είναι θ απαρχι μιασ ςυντονιςμζνθσ παρζμβαςθσ ςτο χϊρο των ςχολείων με ςτόχο τθν 

πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ.  

Κατά τθν θμζρα αυτι είναι δυνατόν να διοργανωκοφν: 

- Ανάπτυξθ ςυηθτιςεων με τουσ μακθτζσ ςτισ τάξεισ με κζματα που αφοροφν τθ βία, τισ αιτίεσ που τθν 

προκαλοφν, τουσ τρόπουσ εκδιλωςθσ κ.λ.π.. Είναι ςκόπιμο να ακοφγεται θ γνϊμθ των μακθτϊν και να 

προκφπτουν ιδζεσ για εναλλακτικοφσ τρόπουσ πρόλθψθσ, αντιμετϊπιςθσ, ανάλθψθσ ευκυνϊν και ρόλων, ανάλογα 

με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ του κάκε ςχολείου. 

- Βιβλιοπαρουςιάςεισ και ςυηθτιςεισ μεταξφ μακθτϊν, με αφορμι βιβλία που αναφζρονται ςτθν ςχολικι 

βία, φςτερα από κατάλλθλθ προεργαςία και με  πρωτοβουλία παρουςιάςεων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. 

- Προβολζσ ταινιϊν ςυναφοφσ κεματολογίασ, που ανταποκρίνονται ςτο θλικιακό και γνωςτικό επίπεδο των 

μακθτϊν, ακολουκοφμενεσ από ςχετικζσ ςυηθτιςεισ και περαιτζρω δράςεισ. 

- Δθμιουργία αφιςών ι/και φυλλαδίων με μθνφματα και πλθροφορίεσ κατά τθσ βίασ, χρθςιμοποιϊντασ 

κολλάη, ηωγραφικι και άλλα εργαλεία των νζων τεχνολογιϊν. 

- Εικαςτικά εργαςτιρια με δθμιουργίεσ των μακθτϊν ςχετικά με τθ βία, ακολουκοφμενα από ςυηιτθςθ και 

ζκκεςθ των ζργων ςε χϊρουσ του ςχολείου, πικανά δε και με δθμιουργία ςχετικϊν τοιχογραφιϊν ςε επιλεγμζνουσ 

χϊρουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

- Παρουςιάςεισ ςχετικά με επιμζρουσ άξονεσ τθσ κεματολογίασ, από ομάδεσ μακθτών ςχολείων, 

βαςιςμζνεσ ςε ζρευνεσ υλικοφ από το διαδίκτυο, ςυηθτιςεισ, ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων, καταγραφι 

απόψεων και αξιοποίθςθ ςφγχρονων μζςων επικοινωνίασ και νζων τεχνολογιϊν. 

- Θεατρικά, μουςικά ι/και χορευτικά δρώμενα, ςε ςχολικζσ μονάδεσ όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί με 

εξειδικευμζνθ επιμόρφωςθ, ϊςτε να αναδειχκοφν κζματα ςχετικά με τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ και ειρθνικι 

επίλυςθ τθσ βίασ. 

- Αναρτιςεισ ςτο διαδίκτυο, ςε ςχολικά sites / blogs, αναφορικά με δράςεισ και ζρευνεσ ςχετικά με το 

φαινόμενο. 

- υναντιςεισ χολικών υμβουλίων, χολικών υμβοφλων και Τπευκφνων Αγωγισ Τγείασ-χολικών 

δραςτθριοτιτων με ςυμμετοχι εκπροςϊπων των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν και των γονζων, με κζμα τθν 

βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, με ςτόχο τθ ςυςτθματικι πρόλθψθ, διαμεςολάβθςθ και 

ουςιαςτικι αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν βίασ. 

- Πραγματοποίθςθ διαδραςτικών ομιλιών και βιωματικών ςεμιναρίων για το φαινόμενο από 

εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ ςε ομάδεσ γονζων, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, ςε χρόνο εκτόσ τθσ λειτουργίασ του 

ςχολείου. 
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