
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         Αθήνα, 12-04-2013 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,                                    Αρ. Πρφη.: 5300                                

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ   

-----  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. & Γ.Δ. ΑΣΣΙΚΗ  

 ΠΡΟ: 

Α) τολικούς σμβούλοσς Α/θμιας  & Γ/θμιας 

Δκπαίδεσζης Αηηικής 

Β) Γιεσθσνηές Δκπαίδεσζης Α/θμιας  & Γ/θμιας 

Δκπαίδεσζης Αηηικής 

Γ) Τπεύθσνοσς τολικών Γραζηηριοηήηφν 

Α/θμιας  & Γ/θμιας Δκπαίδεσζης Αηηικής 

Γ) Γιεσθσνηές τολικών Μονάδφν Α/θμιας  & 

Γ/θμιας Δκπαίδεσζης Αηηικής  (Μέζφ ηφν 

οικείφν Γιεσθύνζεφν) 

Δ) Δκπαιδεσηικούς  Α/θμιας  & Γ/θμιας   

Δκπαίδεσζης Αηηικής  (Μέζφ ηφν οικείφν 

Γιεσθύνζεφν) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΙΗΗ: 

Α) κ. Περιθερειακό Γιεσθσνηή Α/θμιας  & 

Γ/θμιας  Δκπαίδεσζης Αηηικής   

Β) Σμήμαηα Δπιζηημονικής & Παιδαγφγικής  

Καθοδήγηζης Π.Δ. & Γ.Δ. Αηηικής 

 

Σαρ. Γ/λζε: Αλ. Σζόρα 15 - 17 

Σ.Κ. – Πόιε: 11521 Αζήλα 

Ιζηνζειίδα: http://attik.pde.sch.gr/                                                       

E – mail: mail@attik.pde.sch.gr/  

Πιεξνθνξίεο: Καπξάλνπ Μαξία 

Σειέθσλν: 210 – 6464193                                       

Fax: 210 – 6450298                                                                                                                                                   

  

Θέμα: «Υαιρεηιζμός» 

 

Δλόςεη ηεο αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ κνπ σο πληνληζηή Γξάζεσλ Πξόιεςεο ηεο ρνιηθήο Βίαο 

θαη Δθθνβηζκνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θ. Γθίλε Γεκεηξίνπ, ζέισ λα κνηξαζηώ καδί ζαο θάπνηεο ζθέςεηο θαζώο 

θαη έλα πιάλν δξάζεο ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ.  

http://attik.pde.sch.gr/
mailto:mail@attik.pde.sch.gr/


 Η εθπαίδεπζε, σο θνηλσληθόο ζεζκόο, δεκηνπξγήζεθε γηα λα ππνζηεξίδεη ηηο δηαξθώο 

κεηαβαιιόκελεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη λα βξίζθεη ιύζεηο ζε ππαξθηά θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Έλα από απηά ζηε ζύγρξνλε επνρή είλαη ε εκθάληζε ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ. 

 ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο αλήθνπλ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ 

ησλ παξαγόλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο θαη ε 

ζπιινγηθή δξάζε  γηα ηελ πξόιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο.  

 ην πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ πξσηίζησο νη παξαθάησ 

ελέξγεηεο: 

 Οξηζκόο ελόο ππεύζπλνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα γηα δεηήκαηα πξόιεςεο 

ηεο ζρνιηθήο βίαο, ν νπνίνο ζα απνηειεί ηνλ άκεζν ζύλδεζκν ηνπ ρνιείνπ κε ην 

πληνληζηή  Γξάζεσλ Πξόιεςεο ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ. 

 Καηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο θαη εθθνβηζκνύ, ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Οκηιίεο, δηαιέμεηο, πξνβνιή ηαηληώλ, επηθνηλσλία κε Γνλείο θαη Σνπηθνύο Φνξείο, Ηκεξίδεο 

θ.ι.π. 

 Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. 

 Γεκηνπξγία Ιζηνζειίδαο, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη άκεζε πξόζβαζε από ηνλ ηζηνρώξν ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, 

όπνπ ζα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο  όιεο απηέο νη πξαθηηθέο γηα κειινληηθή αμηνπνίεζε 

από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

 Γεκηνπξγία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο. 

 

 

 

                                                                          Με ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς, 

                                                                            Γημήηριος κρέηας 

τολικός ύμβοσλος Γημοηικής Δκπαίδεσζης Αηηικής 

                                                                                                σνηονιζηής Γράζεφν 

 Πρόληυης ηης τολικής Βίας και Δκθοβιζμού 

                                                                     ηης Περιθερειακής Γιεύθσνζης Αηηικής 


