
Πλαίσιο και ρόλος του
Παρατηρητηρίου

για την Πρόληψη της Σχολικής
Βίας και του Εκφοβισµού

Κόζυβα Πασχαλίνα, Σχ. Σύµβουλος
Φυσικών Επιστηµών Καρδίτσας & 

Τρικάλων
Συντονίστρια Παρατηρητηρίου

Θεσσαλίας



Η ίδρυσή του

159704/Γ7/17-12-2012 Υπουργική
Απόφαση



Σκοπός του Παρατηρητήριου

είναι η µέριµνα για
την πρόνοια και την
ασφάλεια όλων των
µελών της σχολικής
κοινότητας ενάντια
στη σχολική βία και
τον εκφοβισµό.



Υποστηρίζεται
κεντρικά

• Από τη
Συντονιστική
Επιτροπή
µε ρόλο: 
επιστηµονικό, 
υποστηρικτικό –
συµβουλευτικό
αναφορικά µε τις
δράσεις που
προωθούνται στο
πλαίσιο λειτουργίας
του.



Υποστηρίζεται
τοπικά

• Από τους
Συντονιστές
∆ράσεων για
την πρόληψη
της σχολικής
βίας και του
εκφοβισµού στις
13 
Περιφερειακές
∆/νσεις ς΄ όλη
την Ελλάδα



Οι Συντονιστές ∆ράσεων συνεργάζονται

και συνεπικουρούνται στο έργο του από

τους Προϊσταµένους Επιστηµονικής και

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και
∆.Ε., τους Σχολικούς Συµβούλους
όλων των ειδικοτήτων, τους
∆ιευθυντές Π.Ε. και ∆.Ε., τους
Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Σχολικών
∆ραστηριοτήτων, Σ. Σ. Νέων και τους
∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων, 
προκειµένου να υλοποιούν δράσεις

πρόληψης.



∆ράσεις συντονιστών

• Η προώθηση προγραµµάτων
ευαισθητοποίησης και πρόληψης ενάντια στη
σχολική βία και τον εκφοβισµό στη σχολική
κοινότητα

• Η οργάνωση συναντήσεων, εκδηλώσεων και
επιµορφώσεων µε στόχο την ενηµέρωση στο
ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο

• Η ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης και
συνεργασίας µε τοπικούς, εθνικούς και
διεθνείς φορείς και οργανώσεις, 
αυτοδιοίκηση.



∆ράσεων συνέχεια
• Η εποπτεία των δράσεων που

διοργανώνονται από τα σχολεία

• Η συλλογή στοιχείων για την
αποτύπωση περιστατικών που
άπτονται της σχολικής βίας και του
εκφοβισµού

• Η σύνταξη εκθέσεων απολογισµού

• Η ανάδειξη «καλών πρακτικών»
πρόληψης και η διάχυσή τους

• Η προώθηση υποστηρικτικού υλικού. 



Ο Συντονιστής δεν υποκαθιστά σε

καµία περίπτωση το ρόλο των

στελεχών εκπ/σης (Σχολικών
Συµβούλων, ∆/ντών Εκπ/σης Π.Ε. 
& ∆.Ε. και ∆/ντών σχολικών
µονάδων)



 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

ΜΑΘΗΤΗΣ, ΓΟΝΙΟΣ, ΣΥΜΜΑΘΗΤΗΣ 

 

      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

{ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ(ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ) ΔΡΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ} 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ 

{ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ 

{ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

   ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

( Σ.Σ.Ν, ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,  

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ, 

 Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 



Ενδεικτικές προληπτικές δράσεις των
σχολικών µονάδων

• Καθιέρωση σχολικού κανονισµού στη
Β/θµια και Συµβολαίου στην Α/θµια
µε τη συµµετοχή των µαθητών

• Υλοποίηση προγραµµάτων σε
συνεργασία µε τους Υπευθύνους
σχολικών δραστηριοτήτων

• ∆ράσεις για τη δηµιουργία Θετικού
κλίµατος στο σύλλογο διδασκόντων



• ∆ηµιουργία θετικού παιδαγωγικού
κλίµατος στις τάξεις

• Καθιέρωση χρόνου για συζήτηση
πάνω σε θέµατα που απασχολούν
τους µαθητές

• Θέσπιση ατοµικών συναντήσεων
των εκπαιδευτικών ή του ∆/ντή µε
µαθητές που εµφανίζουν
παρεκκλίνουσες συµπεριφορές

• Συνεργασία µε τους γονείς



Ενδεικτικές δράσεις αντιµετώπισης
περιστατικών

• ∆ιαµόρφωση από την αρχή της χρονιάς
ενός πλαισίου αντιµετώπισης
περιστατικών ( συνδιαµόρφωση µε
τον/την σχ. σύµβουλο, γονείς , µαθητές)

• Περιλαµβάνει:

Πρωτόκολλα Συνεργασίας του σχολείου
µε υποστηρικτικά δίκτυα φορέων και
οργανώσεων. 

• Συνέπειες που θα επιβάλλονται ( όχι
τιµωριτικά)



• Το σχολείο σε περίπτωση που δεν µπορεί να
αντιµετωπίσει τα περιστατικά ζητά βοήθεια:

• Από τον Σχ Σύµβουλο της παιδαγωγικής
ευθύνης,  τους άλλους φορείς στήριξης του
σχολείου στο παιδαγωγικό του έργο αφού
ενηµερώση τον Σχ. Συµ. : Σ.Σ.Ν, Υπεύθυνους
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων,  τα Κ.Ε.∆.∆.Υ., τις
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήµων, τα
Κέντρα Πρόληψης…

• Με βάση την εκτίµηση του περιστατικού
µπορούν να αποφασιστούν δράσεις παρεµβάσεις
τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο σε µαθητές αλλά
και σε γονείς.



• Οι Σχολικοί Σύµβουλοι ενηµερώνουν
και συνεργάζονται µε τους
Συντονιστές ∆ράσεων στην
Περιφέρεια. Η αναφορά αναφέρεται
σε περιστατικά περιστατικά
αυξηµένης βαρύτητας. 



• Σε περίπτωση εκτίµησης
ύπαρξης κινδύνου για την

ασφάλεια του παιδιού το σχολείο
προσφεύγει στον εισαγγελέα

ανηλίκων αφού εξαντλήσει όλες
τις άλλες δυνατές παρεµβάσεις. 



Επικοινωνία και ενηµέρωση

• Δηµιουργία

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
www.thess.pde.sch.gr

E-mail επικοινωνίας: parvia@thess.pde.sch.gr


