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   Θέμα : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τους Υπευθύνους Σχολικής βίας και τους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με τις δράσεις πρόληψης της Σχολικής Βίας» 
 

   Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τον ορισμό 
Υπευθύνων για θέματα βίας, σας ενημερώνουμε ότι πρωταρχικό ρόλο του Παρατηρητηρίου 
αποτελεί η καταγραφή και η μελέτη περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, καθώς επίσης και 
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στοχευμένων  δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού. Σε επίπεδο διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών σχολικής βίας είναι 
σημαντική η έγκαιρη διαπίστωσή τους,  έτσι ώστε  να είναι δυνατή μια παιδαγωγική παρέμβαση 
και να αποτρέπεται η κλιμάκωση του φαινομένου. 

 
     Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο σε κάθε σχολική μονάδα να οριστεί, με κοινή 
απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων, ένας Υπεύθυνος για θέματα σχολικής 
βίας, ο οποίος θα βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Συντονίστρια Δράσεων Πρόληψης της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης, Σχολική Σύμβουλο Π.Ε. κα Καρούντζου Γεωργία και θα υποβάλλει , 
όταν κρίνεται απαραίτητο, τη φόρμα επικοινωνίας. 
 

       Η υποβολή αυτής της φόρμας επικοινωνίας συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο για 
θέματα σχολικής βίας μόνο σε περίπτωση που υπάρχει περιστατικό σχολικής βίας αυξημένης 
έντασης, συχνότητας ή βαρύτητας και αφού πρώτα έχει ενημερωθεί ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος 
Α/θμιας ή Σχολικός Σύμβουλος Β/θμιας που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου. Στη 
συνέχεια, ενημερώνεται η Συντονίστρια Δράσεων καθώς επίσης και  το Δίκτυο των συνεργαζόμενων 
φορέων της Περιφερειακής ενότητας, που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας, 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και 
κοινωνικής ένταξης, που ευελπιστούμε να συσταθούν άμεσα και για τα οποία θα ενημερωθείτε 
μόλις υπογραφούν τα πρωτόκολλα συνεργασίας. Ανάλογα με τη βαρύτητά τους, τα περιστατικά 
μπορούν να γίνουν αντικείμενο χειρισμού σε επίπεδο τάξης, σε επίπεδο Διεύθυνσης σχολείου, σε 
επίπεδο Σχολικού Συμβούλου ή και σε επίπεδο Συντονίστριας Δράσεων, όταν πρόκειται για 
περιστατικά αυξημένης έντασης, συχνότητας ή βαρύτητας. Σύμφωνα με τον Olweus το φαινόμενο 
της επιθετικότητας μαθητών εναντίον συμμαθητών (bullying) αναφέρεται στις καταστάσεις, όπου ο 
μαθητής χωρίς να το προκαλέσει, υφίσταται βίαιες ή επιθετικές πράξεις επανειλημμένα από ένα 
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συμμαθητή του ή από μια ομάδα συμμαθητών του για κάποιο χρονικό διάστημα με σκοπό την 
πρόκληση σωματικού ή ψυχικού πόνου.  
 
  Επισημαίνουμε ότι στη φόρμα επικοινωνίας δεν αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία 
του/της μαθητή/τριας προς αποφυγή στιγματισμού ή και στοχοποίησης. Περιγράφονται απλά το 
σχολικό πλαίσιο που έλαβε χώρο το περιστατικό και οι  διαστάσεις  του στο σχολικό περιβάλλον, 
εφόσον προκαλούνται προφανείς ανεπιθύμητες συνέπειες στη σχολική ζωή και καθημερινότητα. 
  
   Όσον αφορά τις  βιωματικές δράσεις που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες, προηγείται 
της υποβολής του στο Παρατηρητήριο,  ενημέρωση και έγκριση από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο 
Α/θμιας  ή το Σύμβουλο Β/θμιας που έχει την Παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός δράσεων στην εκπαιδευτική του περιφέρεια . 
  
 Επιπροσθέτως, σας υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Π. και Δ. Πελοποννήσου http://pelop.pde.sch.gr και στο ηλεκτρονικό περιοδικό 
http://schoolpress.sch.gr/paratiritiriovias έχουν αναρτηθεί εκπαιδευτικό υλικό,  υλικό  χρήσιμο για 
διαθεματικές και βιωματικές δράσεις, ενημέρωση για ημερίδες ευαισθητοποίησης και 
επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρειά μας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του 
Δικτύου κάθε Περιφερειακής ενότητας και του Συντονιστή/τριας του. 
 
  Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
και παροχή βοήθειας στη διοργάνωση επιμορφωτικών, βιωματικών δράσεων ή ημερίδων 
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας καθώς η προσέγγισή μας είναι ολιστική 
και η συνέργεια όλων κρίνεται απαραίτητη. 
 
 
 
       Παρακαλώ να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας 
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