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ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/-ΣΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ  

Η ενδοσχολική βία, ως κοινωνικό φαινόμενο νεανικής 

παραβατικότητας, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία 

χρόνια και οι σοβαρές επιπτώσεις της στη σωματική και ψυχική υγεία 

των παιδιών και των εφήβων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της 

άμεσης αναγνώρισης του προβλήματος ως ιδιαίτερα σοβαρού και της 

λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αποτελεσματική  αντιμετώπισή 

της. Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής πολιτικής στρέφεται προς την 

κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να διασφαλιστεί με θεσμικά μέτρα η 

δραστική μείωση του σχολικού εκφοβισμού και να επιτευχθεί η 

ασφαλής θωράκιση των σχολικών κοινοτήτων απέναντι στη βία.  

Οι αρνητικές επιπτώσεις της κάθε μορφής βίας (λεκτική, σωματική, 

ψυχολογική, διαδικτυακή, κοινωνικός αποκλεισμός κ.λπ.) ενδέχεται να 

οδηγήσουν μια σχολική μονάδα σε μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση 

ή κρίση (πχ. ύπαρξη περιστατικού αυτοχειρίας μαθητή/-τριας ως 

συνέπεια σχολικού εκφοβισμού) και να εμφανίσει σε υψηλά επίπεδα τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Επικράτηση έντασης, άγχους, ψυχολογικής πίεσης, αβεβαιότητας, 

καχυποψίας, αναστάτωσης και κόπωσης σε όλα τα μέλη της 

σχολικής κοινότητας. 

 Ύπαρξη σύγκρουσης προσωπικοτήτων. 

 Δημιουργία αρνητικού σχολικού περιβάλλοντος. 

 Απαίτηση για λήψη αποφάσεων και ανάληψη άμεσων δράσεων 

(ελάχιστα περιθώρια χρόνου ως προς αυτό), μετά από έρευνα 

όλων των παραμέτρων του/των περιστατικού/-ών. 

 Εμπλοκή φορέων, κοινής γνώμης, ΜΜΕ, μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 Υπέρμετρες ευαισθησίες, έξαρση διεκδίκησης δικαιωμάτων, 

κατάληψη σχολείου.  

Οι ενέργειες, που ένας Συντονιστής/-στρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) 

με την παιδαγωγική ευθύνη κάποιου τέτοιου σχολείου καλείται να 

κάνει για την  αντιμετώπιση της κρίσης και επαναφορά της σχολικής 

ζωής στην κανονικότητα, είναι οι ακόλουθες:  
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 Διεξοδική ενημέρωση του/της σχετικά με τη διαμορφωμένη 

κατάσταση στη σχολική μονάδα και τις τυχούσες  διαδικασίες που 

έχουν γίνει για την αντιμετώπισή της από τη Διεύθυνση και το 

Σύλλογο Διδασκόντων 

 Καταγραφή όλων των παραμέτρων του/των πραγματικού/-ών 

περιστατικού/-ών: των  συγκρούσεων (ήπιων ή βίαιων), απειλών, 

προκλήσεων και των συνεπειών τους, μετά από διεξοδική 

ενημέρωσή του/της σχετικά με τη διαμορφωμένη κατάσταση στη 

σχολική μονάδα και τις τυχούσες  διαδικασίες που έχουν γίνει για 

την αντιμετώπισή της από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο 

Διδασκόντων. Αποτύπωση της όλης κατάστασης και ανταλλαγή 

απόψεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.  

 Συστηματική συλλογή, ανάλυση και διαχείριση πληροφοριών για 

την ερμηνεία των γεγονότων, επεισοδίων και περιστατικών. 

 Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της 

διαχείρισης. Εφαρμογή έντονης διπλωματίας και προσπάθεια 

αποφυγής παρανοήσεων. Επίδειξη αποφασιστικότητας σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς με παράλληλη δέσμευση για άμεση αντιμετώπιση 

της κατάστασης.  

 Ενημέρωση και συνεχής επικοινωνία με τον Οργανωτικό 

Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

 Γόνιμη συνεργασία με τους άλλους Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στην Ολομέλεια του οποίου εκτίθενται 

όλες οι παράμετροι του θέματος προς αντιμετώπιση (π.χ. 

Συνεργασία με τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής κατά περίπτωση / με τον ΣΕΕ 

Αειφορίας για στροφή του σχολείου στην αειφορία με ανάληψη 

δράσεων για δημοκρατική λειτουργία).  

 Εποικοδομητική συνεργασία με τον/τη Προϊστάμενο/-η της 

Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.  

 Άμεση συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. της οικείας Διεύθυνσης Α/θμιας ή 

Β/θμιας Εκπ/σης, που έχει πρωταρχικό ρόλο σε τέτοια θέματα ως 

υπεύθυνη θεσμική δομή για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή 

ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου των 

σχολικών μονάδων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, 

επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου και σε 
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θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού, όπως προβλέπεται [άρθρα 10 

&11, ν. 4547/2018 (Α’ 102/12 – 06 - 2018)].. 

 Άμεση συνεργασία με την Επιτροπή Διεπιστημονικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), εάν στη 

σχολική μονάδα λειτουργεί. 

 Συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/-η Αγωγής Υγείας της οικείας 

Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης. 

 Συνεργασία με τις υπάρχουσες στελεχωμένες με εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό σε θέματα ψυχικής υγείας κοινωνικές 

δομές του οικείου Δήμου (Κέντρα Πρόληψης), που προτίθενται να 

συνδράμουν επικουρικά.  

 Συνεργασία με Αστυνομικές ή Εισαγγελικές Αρχές κατά περίπτωση, 

εάν απαιτηθεί. 

 Σχεδιασμός και άμεση ανάληψη δράσεων στη σχολική μονάδα, 

μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία 

με θεσμικούς φορείς, στην κατεύθυνση της επίτευξης  διευθέτησης 

του διαταραγμένου σχολικού περιβάλλοντος και με απώτερο στόχο 

την πρόβλεψη, μείωση και αποφυγή τέτοιων καταστάσεων στο 

μέλλον. 

 Συντονισμός και παρακολούθηση εφαρμογής των δράσεων με 

παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης στα μέλη της 

σχολικής κοινότητας εκ μέρους του/της. 

 Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων με στόχο την 

ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό, σχετικά με την πορεία της 

υλοποίησης, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, τα προβλήματα 

εφαρμογής των δράσεων κ.λπ. 

 Συμμετοχή ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης στις συνεδριάσεις του 

Συλλόγου Διδασκόντων, όταν κρίνεται απαραίτητο από τους 

εκπαιδευτικούς ή καλείται από τον/την Διευθυντή/-ντρια του 

σχολείου (π.χ. περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος σε 

μαθητή/-τρια του σχολείου στη Β/θμια Εκπ/ση, εφόσον κρίνεται ότι 

δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ιδίου 

σχολικού περιβάλλοντος & προς όφελος του μαθητή, μετά από 

σταδιακή λήψη μέτρων παιδαγωγικού ελέγχου– άρθρο 31/ΦΕΚ τ.Β΄ 

2005/31-05-2019). 

Επισημαίνεται ότι η οικοσυστημική προσέγγιση είναι η πιο 

ενδεδειγμένη στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του 
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εκφοβισμού. Για μια αποτελεσματική διαχείριση απαραίτητη είναι η 

ενθάρρυνση της συμμετοχής και της συμβολής όλων των μελών της 

σχολικής κοινότητας, καθώς και η συνεργασία με τους φορείς και την 

τοπική κοινωνία. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων, που εκδηλώνουν 

οι μαθητές, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο και 

αντικείμενο οργανωμένης και σοβαρής αντιμετώπισης με μέτρα 

προληπτικά και κατασταλτικά, τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε 

επίπεδο ολόκληρης της σχολικής μονάδας. Θα πρέπει να υπάρχουν 

πρακτικές διαλόγου και στόχοι, που θα έχουν συμφωνηθεί από όλη τη 

σχολική κοινότητα. 

Οι εισηγήσεις, που ο αρμόδιος ΣΕΕ με την παιδαγωγική ευθύνη του 

σχολείου σε κρίση θα μπορούσε να κάνει στην Ολομέλεια του οικείου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ., είναι οι ακόλουθες:  

α) Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας από Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ, με προσκεκλημένους 

επιστήμονες του κλάδου ψυχικής υγείας και ειδικούς παιδαγωγούς 

για άμεση ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων 

(Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) της περιοχής αρμοδιότητάς του 

και διατύπωση γόνιμων απόψεων προς εφαρμογή τους στα σχολεία 

ως καλών πρακτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 

του σχολικού εκφοβισμού και να προαχθεί η ψυχοσυναισθηματική 

υγεία των μαθητών/-τριών. 

β) Επιμόρφωση των Διευθυντών/-ντριών των σχολικών μονάδων 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στη διαχείριση περιστατικών 

ενδοσχολικής βίας, συγκρούσεων & κρίσεων γενικότερα, με στόχο 

την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων στη σχολική μονάδα. 

γ) Ανάρτηση σχετικού επιμορφωτικού υλικού από Συντονιστές ΕΕ 

στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σταδιακά για ανεύρεση χρήσιμης 

πληροφόρησης από ενδιαφερόμενους. 

Ο/Η ΣΕΕ με την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μπορεί  να εισηγηθεί 

στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Α/θμιας ή Β/θμιας 

Εκπαίδευσης:  

α) Την άμεση λειτουργία Επιτροπής Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), σε περίπτωση μη ύπαρξής της.  
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β) Την τοποθέτηση ψυχολόγου (Κλ. ΠΕ23)/κοινωνικού λειτουργού 

(ΚΛ.ΠΕ30), εάν η σχολική μονάδα δεν είναι στελεχωμένη με 

εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για σταθερή και συνεχή 

στήριξη των μαθητών/-τριών που φοιτούν σε αυτή. Η σχολική κοινότητα 

της εκπαιδευτικής μονάδας έχει σε τέτοιες περιπτώσεις επιτακτική 

ανάγκη στήριξης από ειδικούς επιστήμονες σε συστηματική 

μακροπρόθεσμη βάση, που θα αναλάβουν την εξατομικευμένη ή 

ομαδική υποστήριξη μαθητών και τη συμβουλευτική των γονέων.  

Οι εισηγήσεις, που ο ΣΕΕ με την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου θα 

μπορούσε να κάνει στη Διεύθυνση και στο Σύλλογο Διδασκόντων του 

σχολείου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε συνεδριάσεις του ή 

σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου, για υλοποίησή τους κάποιων 

από αυτές άμεσα και κάποιων άλλων σταδιακά, είναι οι ακόλουθες:  

1) Εκπόνηση υποστηρικτικού προγράμματος εγκεκριμένου από το 

ΥΠΑΙΘ στη σχολική μονάδα σε συνεργασία με κάποιον αρμόδιο με την 

Ψυχική Υγεία πιστοποιημένο επιστημονικό και επαγγελματικό Φορέα 

για την αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού, ώστε να επιτευχθεί η τόνωση του αισθήματος ασφάλειας 

και εμπιστοσύνης των μαθητών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (life skills) 

για την συναισθηματική ενδυνάμωση τους προς αντιμετώπιση 

προκλήσεων, η ενίσχυση της ενσυναίσθησης και αυτοεκτίμησής τους 

και η  αποκατάσταση του θετικού κλίματος στο σχολείο. 

2) Σύσταση Ομάδας Υπεύθυνων Εκπαιδευτικών για τη σχολική βία και 

τον εκφοβισμό για εκπόνηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης 

τέτοιων φαινομένων, που θα διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες οι 

ίδιοι και θα επιμορφωθούν κατάλληλα για τη διαχείριση σχετικών 

περιστατικών από ειδικούς επιστήμονες. Δημιουργία ενός Δικτύου για 

τη σχολική διαμεσολάβηση με εθελοντές μαθητές, ως "παρατηρητές - 

ειρηνοποιοί" (peer supporters), που θα διδαχθούν εφαρμογές τεχνικών 

διαπραγμάτευσης, συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων και 

αυτοδυνάμωσης των εμπλεκομένων σε σχολική σύγκρουση μαθητών.  

3) Εκπόνηση από τους εκπαιδευτικούς προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, 

καθώς αυτή προσφέρεται και ως διαθεματική δραστηριότητα, με στόχο 

την προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή της υγείας και ευεξίας των 

μαθητών, την αναβάθμιση της σχολικής ζωής και την ανάπτυξη των 

κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 
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4) Σύνταξη σταθερών κανόνων τάξης σχετικά με την αντιμετώπιση 

περιστατικών βίας μεταξύ των μαθητών, αφού προηγηθεί συζήτηση 

από τους εκπαιδευτικούς για την αναγκαιότητά τους. Στη διαμόρφωση 

των κανόνων θα συμμετέχουν και οι μαθητές, ώστε να νιώθουν 

συνυπεύθυνοι για την τήρησή τους. Παράλληλα, επισημαίνεται η 

σπουδαιότητα της ύπαρξης κανονισμού σχολείου, για τη διαμόρφωση 

ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που θα διασφαλίζει την 

καλή συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς αυτά θα 

γνωρίζουν τα δικαιώματα και  τις υποχρεώσεις τους επακριβώς, όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

5) Συνεργασία Δ/νσης και εκπαιδευτικών του σχολείου με τα 15μελή 

συμβούλια μαθητών (Β/θμια Εκπ/ση) και με τον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων σε τακτικές συναντήσεις για εποικοδομητική ανταλλαγή 

απόψεων και από κοινού λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης 

περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού.  

6) Διοργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων για τους 

γονείς σε απογευματινές ώρες για συμβουλευτική καθοδήγηση και 

συζήτηση σε θέματα bullying & ενδοσχολικής βίας, ενδοοικογενειακής 

βίας, σεξουαλικής  αγωγής των παιδιών, χρήση ασφαλούς διαδικτύου, 

εξαρτήσεις (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά), αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου των παιδιών, σύνδεση σχολείου και οικογένειας κ.λπ. από το 

Κ.Ε.Σ.Υ. τον/την ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης και εξειδικευμένους 

επιστήμονες σε συνεργασία με Δ/νση και Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων. Η δράση αυτή θα μπορούσε να γίνει και σε συνεργασία με 

τις υπόλοιπες σχολικές κοινότητες της περιοχής (ομάδα σχολείων). 

7) Διοργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης (inservice training) των 

εκπαιδευτικών από ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης με συμμετοχή άλλων 

ΣΕΕ και εξειδικευμένων επιστημόνων, που θα μπορούσε να υλοποιηθεί 

και σε επίπεδο ομάδων σχολείων της περιοχής με βιωματικά 

εργαστήρια σχετικά με την πρόληψη & αντιμετώπιση φαινομένων 

σχολικού εκφοβισμού και ρατσισμού, τη διαχείριση συγκρούσεων – 

κρίσεων στη σχολική μονάδα,  την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της 

ενσυναίσθησης και των επικοινωνιακών  δεξιοτήτων, τις τεχνικές 

διαπραγμάτευσης και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων κ.λπ. 

8) Εκπόνηση – Διεξαγωγή σχολικών δραστηριοτήτων, που θα 

αποφασίσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων, μετά από σχετική συζήτηση, να 
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υλοποιήσουν κάποιες με τους μαθητές/-τριές τους με 

ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, όπως ενδεικτικά αναφέρω:  

•Εικαστικές δημιουργίες (αφίσα, πανό, καρτεπικόλληση, φωτογραφία, 

κολάζ κ.ά.). 

•Δημιουργία εφημερίδας ή περιοδικού.  

•Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου (π.χ. ψηφιακή αφίσα, κόμικ). 

•Παραγωγή βίντεο από τους ίδιους τους μαθητές με σχετική θεματική. 

•Διοργάνωση θεατρικής παράστασης/θεατρικού δρώμενου ή μουσικού 

δρώμενου από μαθητές/-τριες.  

•Χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως: Δραματοποίηση κειμένων για 

τη βία, διαδραστικές ασκήσεις, προσομοίωση περιστατικών, παιχνίδια 

ρόλων (role playing), βιωματικά παιχνίδια, ανάλυση εννοιών, κατά τη 

διάρκεια διδασκαλίας διαφόρων διδακτικών αντικειμένων, όπως: 

Θεατρικής Αγωγής, ξένης γλώσσας κ.λπ. 

•Προβολή κινηματογραφικών έργων, ταινιών μικρού μήκους, 

ντοκιμαντέρ, βίντεο και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, 

προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον σχολικό 

εκφοβισμό, την καταπολέμηση του ρατσισμού και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, την αποδοχή της διαφορετικότητας, το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ. 

Οι δραστηριότητες αυτές θα συντελέσουν α) στη συνεργασία μεταξύ  

εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων για διαθεματική προσέγγιση του 

θέματος του σχολικού εκφοβισμού και της αποδοχής της 

διαφορετικότητας και β) στην προαγωγή συνεργατικών 

αλληλεπιδράσεων με την εμπλοκή όλων των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, 

τις ιδιαιτερότητες και τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά. 

9) Διοργάνωση κοινής εβδομάδας δράσεων των σχολείων της 

περιοχής (ως ομάδα σχολείων) με σχετική θεματική και παρουσίαση 

δραστηριοτήτων κατά της σχολικής βίας, με στόχο τη διάχυση και την 

κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. 

10) Τοποθέτηση Κουτιού Σχολικής Διαμεσολάβησης έξω από το 

γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, σε διακριτικό σημείο που να μην 
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φαίνεται άμεσα ποιο παιδί ρίχνει μέσα το σημείωμά του, για άντληση 

συνήθως ανώνυμων, αλλά και επώνυμων πληροφοριών, για βίαια 

περιστατικά. 

11) Αυξημένη επίβλεψη του σχολικού χώρου. 

12) Διεξαγωγή συνεχών συζητήσεων μέσα στις τάξεις από τους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις σχέσεις των 

μαθητών/-τριών, έκφραση συναισθημάτων και αναγκών τους, 

διερεύνηση ανεύρεσης λύσεων των διαφόρων προβλημάτων από 

κοινού και  διατύπωση προτάσεων για αλλαγές στο σχολείο, δεδομένου 

ότι με το διάλογο, την ενεργητική ακρόαση και την ενσυναίσθηση 

επιτυγχάνεται ειρηνική επίλυση επιθετικών συμπεριφορών στο σχολικό 

περιβάλλον, που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας. 

13) Δημιουργία καλού ψυχολογικού κλίματος στην τάξη μέσα από την 

εφαρμογή της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της κατάλληλης διάταξης των 

θρανίων και της ανάπτυξης θετικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ 

των μαθητών. 

14) Διανομή κατάλληλου ενημερωτικού υλικού σε μαθητές και γονείς 

για την πληροφόρησή τους σχετικά με την αντιμετώπιση του  

ηλεκτρονικού/διαδικτυακού εκφοβισμού. 

15) Ανάρτηση μηνυμάτων και ενημερωτικού υλικού με οδηγίες 

δράσεων, που πραγματοποιούνται στη σχολική μονάδα και των 

επιδιωκόμενων στόχων τους στην ιστοσελίδα του σχολείου, 

συμβάλλοντας κατ` αυτό τον τρόπο στη διάχυση των αποτελεσμάτων 

της εφαρμογής του πραγματοποιούμενου έργου προς την ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Διότι το σχολείο πρέπει να 

είναι ένα ανοιχτό σχολείο, που να βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση 

με την τοπική κοινωνία. 

16) Εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών με βιβλία συναφούς 

περιεχομένου σε συνεννόηση με τη Σχολική Επιτροπή του οικείου 

Δήμου για αξιοποίηση της φιλαναγνωσίας, με στόχο την προαγωγή της 

συναισθηματικής μάθησης και τον ενστερνισμό ηθικών αξιών από τους 

μαθητές/-τριες, διαμέσου της σύνδεσης των ιστοριών των βιβλίων με τη 

ζωή και τα συναισθήματα των εφήβων-αναγνωστών, ώστε να 

επιτευχθεί βελτίωση συμπεριφορών τους. 
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17) Δημιουργία, διανομή, συμπλήρωση και μελέτη ερωτηματολογίου 

έρευνας στους μαθητές αναφορικά με την ύπαρξη σχολικού 

εκφοβισμού στη σχολική μονάδα, έκφραση απόψεων και προτάσεων 

σχετικά με το σχολικό περιβάλλον. 

18) Δημιουργία & αποστολή σχετικού επιμορφωτικού υλικού στη 

σχολική μονάδα. 

19) Στροφή του σχολείου στην αειφορία. 

Ο/Η Συντονιστής/-στρια Εκπαιδευτικού Έργου θα πρέπει να έχει συχνή 

επικοινωνία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων για 

συνεργασία στην ανάληψη δράσεων και στήριξη της σχολικής μονάδας 

για την αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας και 

εκφοβισμού. 

Ο/Η ΣΕΕ θα μπορούσε να προτείνει στο Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων της σχολικής μονάδας:  

α) Συχνή επικοινωνία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων & 

συνεργασία στην ανάληψη δράσεων και στήριξη της σχολικής μονάδας 

για αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας και εκφοβισμού.  

β) Δημιουργία «Σχολής Γονέων» και σε συνεννόηση και με τους 

Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των άλλων σχολείων της περιοχής 

(ως ομάδα σχολείων) ή την Ένωση Γ. & Κ. του οικείου Δήμου, για τη 

διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων από ειδικούς επιστήμονες στα 

σχολεία, ανά τακτά διαστήματα, για την ευαισθητοποίηση των γονιών 

σε σχετικά θέματα, ώστε να μπορούν με επιτυχία να ανταποκρίνονται 

στο δύσκολο και σύνθετο ρόλο τους. 

Μετά την κρίση στη σχολική μονάδα και την αποτίμηση των αρνητικών 

συνεπειών γι` αυτή, ο στόχος ενός/μιας ΣΕΕ με την παιδαγωγική ευθύνη 

του σχολείου θα πρέπει να είναι:  

 Η επανάκτηση του κύρους του σχολείου 

 Η αντιστροφή του αρνητικού κλίματος σε θετικό 

 Η δημιουργίας κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης με την 

εφαρμογή των ενεργειών 

 Η λήψη μέτρων αποφόρτισης και ανακούφισης 

 Η εξαγωγή συμπερασμάτων και διδαγμάτων για βελτίωση της 

σχολικής κουλτούρας. 
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Η διαχείριση φαινομένων σχολικής βίας είναι μια πολυεπίπεδη θεσμική 

διαδικασία. Η επιτυχία των μέτρων σχετίζεται με την οργάνωση, το 

βαθμό εμπλοκής της σχολικής κοινότητας και τη βιωσιμότητά τους. Τα 

ποσοστά επιτυχίας στην αντιμετώπιση αυξάνονται όταν συνδέονται με 

πρακτικές διαλόγου και στόχους που έχουν συμφωνηθεί από όλη τη 

σχολική κοινότητα (ολιστική προσέγγιση). Βέβαια, η ύπαρξη του 

σταδίου πρόληψης της σχολικής βίας, με τεχνικές που βασίζονται στην 

πρόβλεψη, είναι αναγκαία, καθώς δημιουργεί προϋποθέσεις για τη 

αποτελεσματικότερη διαχείρισή της.   

Συμπερασματικά επισημαίνουμε ό,τι τα συστηματικά προγράμματα, οι 

αξιόπιστες δράσεις και οι καλές πρακτικές θα βοηθήσουν στην 

πρόληψη, αποφυγή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού 

εκφοβισμού και της θυματοποίησης (αναφορικά με τη συχνότητα 

εμφάνισης, την ένταση και τη διάρκεια), στην ενδυνάμωση των παιδιών 

που δέχονται βία να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά τους και να 

ζητήσουν βοήθεια, στην επανένταξη των παιδιών που άσκησαν βία στο 

σχολικό περιβάλλον με επίγνωση της συμπεριφοράς τους, στην 

αυτονομία των παιδιών για διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων 

και επίλυσή τους, στην ποιοτική επικοινωνία και συνεργασία της 

σχολικής κοινότητας, στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων των 

μαθητών/-τριών σε γνωστικό – συναισθηματικό - συμπεριφοριστικό 

επίπεδο, στην υιοθέτηση πρακτικών σχολικής ένταξης και 

ενσωμάτωσης, καταπολέμησης του αποκλεισμού και των διακρίσεων 

και σεβασμού της διαφορετικότητας. 

Η σχολική μονάδα μπορεί και πρέπει να γίνει ένα πεδίο διαλόγου και 

διαχείρισης της όποιας μορφής βίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός 

σχολείου δημοκρατικού και υποστηρικτικού, που θα διαπνέεται από τις 

αρχές της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης, της 

δικαιοσύνης και της αποδοχής της διαφορετικότητας, Ένα σχολείο, που 

θα προσφέρει ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης στο μορφωτικό αγαθό σε 

όλους ανεξαρτήτως τους μαθητές/-τριες και η αρμονική συνύπαρξη 

όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας θα είναι η πρωταρχική 

του επιδίωξη. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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