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Θέμα:  «Δορηαζμός Παγκόζμιας Ζμέρας καηά ηης τολικής Βίας». 

Στετ.Φ49/2320/2-3-2015 Περιυ. Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δεστεροβάθμιας Εκπ/σης 

Αττικής 

 Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζαο θαιώ ηελ Παραζκεσή 6 Μαρηίοσ 

λα ζρεδηάζεηε, λα νξγαλώζεηε θαη λα πξαγκαηνπνηήζεηε κε επζύλε ησλ πιιόγσλ 

Γηδαζθόλησλ ζηα ζρνιεία ζαο, επεηεηαθέο εθδειώζεηο γηα ηνλ εορηαζμό ηης 

Παγκόζμιας Ζμέρας καηά ηης ενδοζτολικής βίας. Δίλαη ρξένο όισλ καο λα 

αλαδείμνπκε θαη πξνβάιινπκε ην ζέκα απηό κε παηδαγσγηθό ηξόπν ζηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπ δηαζηάζεηο θαη ρσξίο ππεξβνιέο, κε ζηόρν αθελόο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηώλ καο θαη αθεηέξνπ ηε ζσξάθηζή ηνπο, ζε νκαδηθό θαη αηνκηθό επίπεδν, 

απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή άζθεζεο βίαο. ην πιαίζην απηό, πξνηείλεηαη νη 

ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ νξηζηεί σο κέιε ησλ Οκάδσλ Γξάζεσλ Πξόιεςεο, λα 

αλαιάβνπλ ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζπληνληζηηθνύ ραξαθηήξα θαζώο θαη νκηιίεο ζηα 

ζρνιεία ηνπο.   

 Γλσξίδνπκε όινη άξηζηα, όηη νη εθδειώζεηο ηεο 6εο Μαξηίνπ όπσο όιεο νη 

άιιεο επεηεηαθέο εθδειώζεηο, έρνπλ θπξίσο ενξηαζηηθό ραξαθηήξα θαη δελ 

νξηνζεηνύλ θαη πνιύ πεξηζζόηεξν δελ ππνθαζηζηνύλ ηηο δξάζεηο θαη ηηο παηδαγσγηθέο 

καο παξεκβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ απνθπγή ηεο βίαο ζηα ζρνιεία. Δηδηθόηεξα ζε ό,ηη 

αθνξά ζηα ζρνιεία ηεο 49εο Πεξηθέξεηαο, έρνπκε απνδείμεη όια απηά ηα ρξόληα όηη νη 
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παξεκβάζεηο καο ελάληηα ζε θάζε κνξθή βίαο είλαη ζπλερείο θαη αξρίδνπλ κε ηελ 

έλαξμε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θαη δελ νινθιεξώλνληαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο. 

 Ωζηόζν, ζεσξνύκε όηη πξέπεη όλα ηα ζτολεία ζηην Δλλάδα ηην ημέρα 

ασηή να εκπέμυοσν ένα ιζτσρό μήνσμα, ηόζν πξνο ηνπο καζεηέο ηνπο όζν θαη 

πξνο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ην νπνίν ζα εκπεξηέρεη ηε ζηαζεξή καο δέζκεπζε θαζώο 

θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα όισλ καο λα δηαθπιάμνπκε θαη λα δηαζθαιίζνπκε ην 

αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ καζεηώλ καο κέζα ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα.  

 Αληιώληαο ζηνηρεία από ηελ εκπεηξία καο, από ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αιιά 

θαη από ηελ έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηε Βία, ζα 

ήζεια λα επηζηήζσ γηα κηα αθόκε θνξά ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ εηνηκόηεηα όισλ καο 

ώζηε λα αληηκεησπίζνπκε έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά θαη λα δηαρεηξηζηνύκε καδί κε 

ηνπο καζεηέο καο ηα περιζηαηικά βίας ποσ ζε μεγάλο ποζοζηό ζσμβαίνοσν ζηα 

διαλείμμαηα. ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, νη καζεηέο αλαθέξνπλ 

όηη ην 56,8% ησλ πεξηζηαηηθώλ βίαο ιακβάλνπλ ρώξα ζηα δηαιείκκαηα. 

 Πεπνίζεζή καο είλαη όηη ε αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο απηνύ θαη ε αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ ζε θάζε ζρνιείν είλαη ζεκαληηθή, αθνύ 

πηζηεύνπκε όηη ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη ξηδηθή αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο 

απηνύ θαη θπζηθά ε πξσηνβνπιία αλήθεη ζε εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Οη δξάζεηο 

πνπ ζα αλαπηύμεηε ζα αλαξηεζνύλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 49εο Πεξηθέξεηαο θαη γη 

απηό παξαθαινύληαη νη θ.θ. Γηεπζπληέο & Γηεπζύληξηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ησλ 

ΟΓΠ λα θξαηήζνπλ εκεξνιόγην θαηαγξαθήο ησλ δξάζεσλ θαζώο θαη θσηνγξαθηθό ή 

άιιν πιηθό. Καιή επηηπρία!!!     
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