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Θέμα: Προτάσεις με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού 

(6 Μαρτίου) 

 

Όπως κάθε χρόνο, οι σχολικές μονάδες αναμένεται σύντομα να κληθούν από το ΥΠΠΕΘ και την Περιφε-

ρειακή Συντονίστρια Δράσεων κατά της Σχολικής Βίας να οργανώσουν εκδηλώσεις με αφορμή την Πανελλή-

νια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (πριν ή μετά τις 6 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή). 

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε αφίσα, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών σχετι-
κά με τους τρόπους αναζήτησης βοήθειας σε περίπτωση εκφοβισμού. Η αφίσα έχει διαμορφωθεί σε δύο 

εκδοχές, η μία για σχολεία όπου απασχολείται Ψυχολόγος ή Κοινωνική Λειτουργός και η άλλη για τα υπό-

λοιπα. Παρακαλούμε να επιλέξετε από τα συνημμένα την κατάλληλη για το σχολείο σας αφίσα, να την εκτυ-

πώσετε και να την αναρτήσετε για ενημέρωση των μαθητών/τριών. 
Επιπλέον, στα Γυμνάσια όπου προωθείται η δημιουργία ομάδων υποστήριξης ομοτίμων στο πλαίσιο του 

προγράμματος μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο «Προχωρώ», προτείνουμε να ενθαρρύνετε την 

ενεργό εμπλοκή των παιδιών που εκπαιδεύονται σε αυτό, ώστε να αξιοποιηθεί το δυναμικό τους και να 

αρχίσουν προοδευτικά να αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στο σχολικό πλαίσιο, παίρνοντας δύναμη για να 
συνεχίσουν.  

Αντίστοιχα, το ίδιο μπορεί να γίνει και στα υπόλοιπα σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, όπου υπάρχουν ο-

μάδες ευαισθητοποιημένων μαθητών και μαθητριών. 
Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, τα μέλη ΟΔΠ των σχολικών μονάδων μπορούν να συνεργαστούν με 

τους συντονιστές ή συντονίστριες εκπαιδευτικούς των ομάδων παιδιών, καθώς και με τα μέλη τους, ώστε να 

διερευνηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για κοινές δράσεις.  Ενδεικτικά, μπορεί να εξεταστεί η δυνατό-

τητα για ενεργό συμμετοχή τους σε: 

 συζητήσεις ή ομιλίες με συμμαθητές τους, για το θέμα της σχολικής βίας, με παρουσίαση των σκοπών 

της ομάδας τους 



 βιωματικές δραστηριότητες στην τάξη με συμμαθητές τους, κυρίως από μεγαλύτερα παιδιά (για πα-
ράδειγμα από τα μεγαλύτερα παιδιά του προγράμματος «Προχωρώ», εκεί όπου αυτό εφαρμόζεται 
στο πλαίσιο προγράμματος Αγωγής Υγείας) 

 ενημερωτική συνάντηση των μελών ΟΔΠ για εκπαιδευτικούς και γονείς, όπου θα μιλήσουν για την 
ομάδα τους (μία τέτοια συνάντηση είναι μια καλή ευκαιρία για να ζητηθεί από τους γονείς να ενθαρ-

ρύνουν τα παιδιά τους να μπουν σε ομάδες υποστήριξης) 

 δημιουργία τραγουδιού για τη φιλία 

 δημοσίευση άρθρων στην ιστοσελίδα του σχολείου ή σε άλλο μέσο, με θέμα την ομάδα τους, την αλ-
ληλεγγύη στο σχολείο και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού 

 δημιουργία  σχηματισμών με τα σώματά τους, ώστε να προβάλλουν  μηνύματα για την αλληλεγγύη, 
στο προαύλιο του σχολείου 

 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 (να συμπεριλά-

βουν και το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας) 

 αποτύπωση των σκέψεών τους για την αλληλεγγύη στο σχολείο, σε ζωγραφιά, κείμενο ή αφίσα 

 συνεργασία με το 15μελές μαθητικό συμβούλιο για την ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας ενά-
ντια στη βία και τον εκφοβισμό, καθώς και την προώθηση των ομάδων υποστήριξης ομοτίμων, στην 

περίπτωση του προγράμματος μετάβασης. 
Παρόμοιες δράσεις για την πρόληψη του εκφοβισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε 

περίοδο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και όχι μόνο στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της 

Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. 

Ως προς τα λοιπά, θα ισχύσουν τα έγγραφα που αναμένονται από τους αρμόδιους προαναφερόμενους 
φορείς. 

Είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου/ης για  συνεργασία στην υλοποίηση των δράσεων. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και, ιδιαιτέρως, πέραν των Διευθυντών/ντριών, 

των Υποδιευθυντών/ντριών, των μελών ΟΔΠ και, στα Γυμνάσια όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Προχω-
ρώ», των συντονιστών/στριών εκπαιδευτικών.  
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