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Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Δράσεων κατά της 

Βίας και του Εκφοβισμού στα Σχολεία. Με δεδομένο ότι στους σχολικούς χώρους, αλλά και 
εκτός αυτών, αντιμετωπίζονται συχνά φαινόμενα διαμαθητικής βίας, η ημέρα αυτή 
αποτελεί μια αφορμή για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς όλων των 
σχολικών μονάδων της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, ιδέες και εμπειρίες, να 
ενημερωθούν ή και να προτείνουν τρόπους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
σχολικής βίας και του εκφοβισμού. 

 
Στο πλαίσιο αυτό η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, εκτιμώντας τη μεγάλη σημασία των θετικών 
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών ως τρόπο πρόληψης και απομείωσης της 
βίας, προτείνει για την τρέχουσα σχολική χρονιά και κατά το χρονικό διάστημα 06 ως 16 
Μαρτίου 2018 να πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές ή και εξωστρεφείς δράσεις και 
ενημερώσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, αλλά και της ευρύτερης 
κοινωνίας και να προταθούν τρόποι ενίσχυσης της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς, της 
συνεργατικότητας και της αλληλεγγύης. 
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Εκτός των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιάσει οι Σχολικές 

μονάδες, με αφορμή την ημέρα αυτή και σε διάστημα μιας και πλέον εβδομάδας, είναι 
δυνατόν να διοργανωθούν κάποιες από τις ακόλουθες δραστηριότητες που αναφέρονται 
ενδεικτικά: 

 

 Ανάπτυξη συζητήσεων με τους μαθητές στις τάξεις με θέματα που αφορούν τη βία, 
τις αιτίες που την προκαλούν, τους τρόπους εκδήλωσης κλπ. Είναι σκόπιμο να 
ακούγεται η γνώμη των μαθητών και να προκύπτουν ιδέες για εναλλακτικούς 
τρόπους πρόληψης, αντιμετώπισης, ανάληψης ευθυνών και ρόλων, ανάλογα με τις 
ειδικές συνθήκες του κάθε σχολείου. 

 Βιβλιοπαρουσιάσεις και συζητήσεις μεταξύ μαθητών, με αφορμή βιβλία που 
αναφέρονται στη σχολική βία, ύστερα από κατάλληλη προεργασία και με 
πρωτοβουλία παρουσιάσεων από τους ίδιους τους μαθητές. 

 Προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας, που ανταποκρίνονται στο ηλικιακό και 
γνωστικό επίπεδο των μαθητών, ακολουθούμενες από σχετικές συζητήσεις και 
περαιτέρω δράσεις. 

 Δημιουργία αφισών και φυλλαδίων με μηνύματα και πληροφορίες κατά της βίας, 
χρησιμοποιώντας κολλάζ, ζωγραφική και άλλα εργαλεία των νέων τεχνολογιών. 

 Εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών σχετικά με τη βία, 
ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου, 
πιθανά δε και με δημιουργία σχετικών τοιχογραφιών σε επιλεγμένους χώρους της 
σχολικής μονάδας. 

 Παρουσιάσεις σχετικά με επιμέρους άξονες της θεματολογίας, από ομάδες μαθητών 
σχολείων, βασισμένες σε έρευνες υλικού από το διαδίκτυο, συζητήσεις, 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καταγραφή απόψεων και αξιοποίηση σύγχρονων 
μέσων επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών. 

 Θεατρικά, μουσικά ή/και χορευτικά δρώμενα, σε σχολικές μονάδες όπου υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί με εξειδικευμένη επιμόρφωση, ώστε να αναδειχθούν θέματα σχετικά 
με την πρόληψη και αντιμετώπιση και ειρηνική επίλυση της βίας. 

 Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, σε σχολικά sites/blogs, αναφορικά με δράσεις και 
έρευνες σχετικά με το φαινόμενο, δημοσίευση άρθρων στην ιστοσελίδα του 
σχολείου ή σε άλλο μέσο, με θέμα την ομάδα τους, την αλληλεγγύη στο σχολείο και 
την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. 

 Πραγματοποίηση διαδραστικών ομιλιών και βιωματικών σεμιναρίων για το 
φαινόμενο από εξειδικευμένους επιστήμονες σε ομάδες γονέων, εκπαιδευτικών και 
μαθητών, σε χρόνο εκτός της λειτουργίας του σχολείου. 

 Βιωματικές δραστηριότητες στην τάξη με συμμαθητές, κινητικά παιχνίδια 
συνεργασίας, με τη βοήθεια των καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής 

 Καταγραφή και παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους θα ήθελαν να έχουν 
υποστήριξη από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, σε περίπτωση βίαιων ή 
εκφοβιστικών συμπεριφορών (όπου μπορεί να συμπεριληφθεί και το ζήτημα της 
ενδοοικογενειακής βίας). 

 Συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια για την ενεργοποίηση της σχολικής 
κοινότητας ενάντια στη βία και τον εκφοβισμό.  

 
 

Η ενδυνάμωση τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών και των γονέων, 
μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, συμβάλλει στο να αναπτύξουν 
λειτουργικές σχέσεις μεταξύ τους και με το Σχολείο τους, ενώ, παράλληλα, προωθεί την 



καλλιέργεια παιδαγωγικών σχέσεων που βοηθούν στη διαχείριση και αντιμετώπιση των 
δυσκολιών του σχολικού περιβάλλοντος. 

 
Τέλος, είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση στη διαδικασία της συνεργασίας μας 

και στην ανταλλαγή των απόψεών μας στα θέματα που μας απασχολούν και στοχεύουν στη 
βελτίωση του παραγόμενου στα Σχολεία μας εκπαιδευτικού έργου και να συμβάλουμε 
ενεργά στην υλοποίηση δράσεων, ώστε η 6η Μαρτίου να είναι η απαρχή μιας 
συντονισμένης παρέμβασης στον σχολικό χώρο με στόχο την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.  

 
Παρακαλούμε, με τη μέριμνα των Διευθυντών, να λάβουν ενυπόγραφα γνώση της 

εγκυκλίου όλοι οι Εκπαιδευτικοί των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, επειδή θεωρούμε χρήσιμο να αφιερώσουν χρόνο για 
δραστηριότητες, έρευνες και συζητήσεις σχετικά μα το θέμα, προκειμένου να προαγάγουν 
τις θετικές διαμαθητικές συμπεριφορές και σχέσεις, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της 
βίας στα σχολεία.  

 

 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την εγκάρδια ανταπόκρισή σας στις 
προκλήσεις των καιρών. 
 
 

 
 
 

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος 
 

Πρόεδρος ΕΣΥΔΠ – Συντονιστής Δράσεων Πρόληψης και αντιμετώπισης  
της Σχολικής Βίας  και του Εκφοβισμού Δυτικής Μακεδονίας 

 
 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας 
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