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ΘΔΜΑ: 6
η
  Μαρηίοσ, Πανελλήνια  Ημέρα  καηά  ηης  Βίας ζηο τολείο  

 
 

       Με αθοπμή ηην καθιέπυζη ηηρ 6
ηρ

 Μαπηίος υρ Πανελλήνιαρ Ημέπαρ καηά ηηρ 

Βίαρ ζηο Σσολείο από ηο ΥΠΑΙΘΠΑ, από ηην πποηγούμενη ζσολική σπονιά 2011-

2012, ζαρ ενημεπώνοςμε όηι ηο Γπαθείο Αγυγήρ Υγείαρ ηηρ ΓΓΔ Α΄ Αθήναρ είναι 

ζηη διάθεζή ζαρ για ηον ζσεδιαζμό, ηην ςποζηήπιξη και ηην ςλοποίηζη δπάζευν πος 

θα αθοπούν ζηην ππόλητη ηηρ βίαρ ζηη ζσολική κοινόηηηα και θα απεςθύνονηαι ζε 

μαθηηέρ/ηπιερ, εκπαιδεςηικούρ και γονείρ. 

 
 

 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                              Ο Γιεςθςνηήρ 

                                                                                          ηηρ Γιεύθςνζηρ Γ. Δ.  Α΄ Αθήναρ 

 

 

 

                                                                                                Αναζηάζιορ Σαββαΐδηρ  
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ζτολικές μονάδες 
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http://dide-a-ath.att.sch.gr/new/
http://dide-a-ath.att.sch.gr/new/


 Σπδεηήζεηο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ζηηο ηάμεηο κε ζέκα «Πωρ εκδελώνεηαι ε βία 

ανάμεζα ζηα παιδιά, ηι μποπεί να κάνει ε ηάξε μαρ / ηο ζσολείο μαρ για να πεπιοπιζηούν 

και να ανηιμεηωπίδονηαι καλύηεπα ηα πεπιζηαηικά βίαρ;» Σηηο ζπδεηήζεηο είλαη ζθόπηκν 

λα αθνύγεηαη ε γλώκε ησλ καζεηώλ γηα ηα αίηηα θαη ηνπο ηξόπνπο εθδήισζεο ηεο βίαο 

θαη λα πξνθύπηνπλ ηδέεο γηα ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο πξόιεςεο, αληηκεηώπηζεο, 

αλάιεςε επζπλώλ θαη ξόισλ, αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 

 Βηβιηνπαξνπζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο κεηαμύ καζεηώλ, κε αθνξκή βηβιία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ζρνιηθή βία, ύζηεξα από θαηάιιειε πξνεξγαζία, κε ηελ αλάιεςε 

παξνπζηάζεσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

 Πξνβνιέο ηαηληώλ ζπλαθνύο ζεκαηνινγίαο, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην ειηθηαθό 

θαη γλσζηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ, αθνινπζνύκελεο από ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο θαη 

πεξαηηέξσ δξάζεηο 

 Γεκηνπξγία αθηζώλ ή/θαη θπιιαδίσλ κε κελύκαηα θαη πιεξνθνξίεο θαηά ηεο 

βίαο, ρξεζηκνπνηώληαο θνιιάδ, δσγξαθηθή θαη άιια εξγαιεία ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 

 Δηθαζηηθά εξγαζηήξηα κε δεκηνπξγίεο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηε βία, 

αθνινπζνύκελα από ζπδήηεζε θαη έθζεζε ησλ έξγσλ ζε ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ, πηζαλά 

δε θαη κε δεκηνπξγία ζρεηηθώλ ηνηρνγξαθηώλ ζε επηιεγκέλνπο ρώξνπο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

 Παξνπζηάζεηο ζρεηηθά κε επηκέξνπο άμνλεο ηεο ζεκαηνινγίαο, από νκάδεο 

καζεηώλ ζρνιείσλ, βαζηζκέλεο ζε έξεπλεο πιηθνύ από ην δηαδίθηπν, ζπδεηήζεηο, 

ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, θαηαγξαθή απόςεσλ θαη αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη λέσλ ηερλνινγηώλ 

 Θεαηξηθά, κνπζηθά ή/θαη ρνξεπηηθά δξώκελα, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο όπνπ 

ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί κε εμεηδηθεπκέλε επηκόξθσζε, ώζηε λα αλαδεηρζνύλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαη εηξεληθή επίιπζε ηεο βίαο. 

 Αλαξηήζεηο ζην δηαδίθηπν, ζε ζρνιηθά sites / blogs, αλαθνξηθά κε δξάζεηο θαη 

έξεπλεο ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν 

 Σπλαληήζεηο Σρνιηθώλ Σπκβνπιίσλ θαη Υπεπζύλσλ Αγσγήο Υγείαο-Σρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ 

γνλέσλ, κε ζέκα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ζηόρν ηε 

ζπζηεκαηηθή πξόιεςε θαη ήπηα, εηξεληθή θαη νπζηαζηηθή αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ 

βίαο. 

 Πξαγκαηνπνίεζεδηαδξαζηηθώλ νκηιηώλ θαη βησκαηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα ην 

θαηλόκελν από εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο ζε νκάδεο γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη 

καζεηώλ, ζε ρξόλν εθηόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 

 Σηνλ εηδηθό ηζηνρώξν: www.antibullyingnetwork.gr, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη 

ην Δίκηςο καηά ηερ Βίαρ ζηο Σσολείο, πξνβάιιεηαη ζρεηηθό ελεκεξσηηθό θαη 

εθπαηδεπηηθό πιηθό, βηβιηνγξαθία θαη πξνηεηλόκελεο ηαηλίεο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη 

θνξείο, δξάζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο από δηάθνξα ζρνιεία θαη πεξηνρέο ηεο ρώξαο, 

βίληεν, ζπλδέζεηο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θαηλόκελν, πνπ κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ από εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. 
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