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Το πραγματικό πρόσωπο της βίας… 
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Σχολεία ασφαλή, 
δημοκρατικά και φιλικά 

προς το παιδί, όπου όλα τα 
παιδιά έχουν ενεργό 

συμμετοχή, απολαμβάνουν 
τα δικαιώματά τους, 

συναποφασίζουν, αποκτούν 
γνώσεις και δεξιότητες, 
καλλιεργούν αξίες και 
στάσεις ζωής που τα 

οδηγούν στο να 
αναπτύξουν το μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους 
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ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

- Ποιοτικά 

- Ποσοτικά 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  

- ΑΝΑΓΚΩΝ 

- Πόρων  

- Υπηρεσιών 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ  
- Συμβάσεις 

- Συστάσεις 

- Στρατηγικές  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ I 

Δημιουργία συστημάτων 
πληροφόρησης  

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Η λήψη ερευνητικά 
τεκμηριωμένων αποφάσεων 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δημιουργία κεντρικής τράπεζας 
δεδομένων 7 



 Σύστημα διαχρονικής 
συλλογής δεδομένων σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας 

 
 Σύστημα διαχρονικής συλλογής 

δεδομένων σε επίπεδο ΥΠΠ 
 
 Διεξαγωγή διαχρονικής 

έρευνας 
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Δράσεις: 
Εφαρμογή 

ενιαίας πολιτικής 
σε επίπεδο ΥΠΠ 

Φιλοσοφία:  
Η ουσιαστική 
εφαρμογή του 
δικαιώματος 

στην προστασία 
από τη βία  

Θεματική IΙ: 
Νομικά και 
διοικητικά 

μέτρα 
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Δημιουργία μηχανισμού 
υποβολής παραπόνου σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας  
και ΥΠΠ 

 
 Ανάπτυξη πλαισίου και 

διαδικασιών για αξιολόγηση του 
συμφέροντος του παιδιού 

 
 Νομικά / διοικητικά μέτρα για 

εφαρμογή του δικαιώματος του 
παιδιού στη στήριξη και 
θεραπεία 
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Θεματική 

ιιι 

• Ενίσχυση δομών 

Φιλοσοφία  

•  Η ευημερία και η υγιής ανάπτυξη 
των μαθητών/τριών  

Δράσεις 

•  Διατμηματικές, ενδοτμηματικές 
διαδικασίες, ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων συνεργασίας  
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 Δημιουργία ομάδας εργασίας ΥΠΠ για 
θέματα προστασίας παιδιού 

 
 Ετοιμασία πρότασης για δημιουργία 

ανοικτής δομής – Κέντρου Ημέρας – για 
εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης και 
θεραπείας 

 
 Στήριξη σχολικών μονάδων για εφαρμογή 

της πολιτικής για πρόληψη και διαχείριση 
της βίας 

 
 Πληροφόρηση μαθητών/τριών  

θυμάτων σχετικά με τα δικαιώματά τους 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

 

Θεματική IV: Γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις, συμπεριφορές  

 

Φιλοσοφία: κάνουμε στροφή στη 
διδασκαλία των μαθητών/τριών  

Δράσεις: Εκπαίδευση στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, έμφαση στις 

επανορθωτικές πρακτικές 
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 Ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης 
προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης 
της βίας στο σχολείο 

 
 Αξιολόγηση υφιστάμενων προγραμμάτων  
 
Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων στο 

πλαίσιο των υφιστάμενων δομών του 
Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

 
 Εφαρμογή αξιολογημένων  

προγραμμάτων πρόληψης  
της βίας στο σχολείο  
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 

Συμμετοχή των 
μαθητών/τριών 

Οι μαθητές/τριες είναι 
συνδιαμορφωτές των συνθηκών 

στις οποίες μαθαίνουν, δημιουργούν 
και αναπτύσσονται 

Προώθηση του δικαιώματος 
στη συμμετοχή στο σχολικό 

περιβάλλον 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ V 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
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 Δημιουργία ομάδων μαθητών/τριών 
πρεσβευτών / πρεσβείρων σε όλες τις 
βαθμίδες για διαβούλευση σε θέματα που 
αφορούν στη βία στο σχολείο 

 
 Ενδυνάμωση Μαθητικών Συμβουλίων 
 
Θεσμοθέτηση και εφαρμογή 

παιδαγωγικών πρακτικών  
επανορθωτικής δικαιοσύνης  
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•  Ενδυνάμωση γονιών, 
κηδεμόνων, εκπαιδευτικών ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

VI 

• Στοχεύουμε στη δημιουργία 
υποστηρικτικού σχολικού και 
οικογενειακού περιβάλλοντος  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

•  Ενεργό εμπλοκή στη διαδικασία 
λήψης απόφασης 

• Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης 
συμπεριφοράς 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
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 Ενδυνάμωση γονιών / κηδεμόνων σε 
θέματα: 
  - Επικοινωνίας και συμπεριφοράς 
  - θετικής ενίσχυσης 
  - Διεκδίκησης δικαιωμάτων 
 

 Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών σε θέματα 
  - Επικοινωνίας  
  - Συμμετοχής 
  - Επανορθωτικών πρακτικών 
 

 Ενδυνάμωση διευθυντικής ομάδας 
  - Ανάπτυξης θετικού κλίματος 
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2018 

2019 

2020 
2021 

2022 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
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Επιτροπή παρακολούθησης 
εφαρμογής της ΕΣ 

Υ.Π.Π 
Υ.Δ.Δ.Τ 
Υ.Υ 
Υ.Ε.Π.Κ.Α 
Επιστημονικός Σύμβουλος   20 
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Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο 

Ευχαριστώ πολύ  
για την προσοχή σας  

Δρ Μαρία Καραγιάννη 
Συντονίστρια ΠΑ.ΒΙ.Σ  21 
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