
 

222  

 

 

 

  

Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ.: 564 30, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.:  2310 605 703 
Πληροφορίες: Μ. Κουσίδου 
E-mail: mail@dide-v.thess.sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://dide-v.thess.sch.gr 
 

 

ΘΕΜΑ: «1η Ανακοίνωση Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: “Ενισχύοντας το αίσθημα 
ασφάλειας στο σχολείο. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας”» 

Η αύξηση των βίαιων συμπεριφορών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην κοινωνία 
γενικότερα και στα σχολεία ειδικότερα δημιουργεί την ανάγκη της λήψης μέτρων με σκοπό 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων ενδοσχολικής βίας.  

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, το Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας και το 2ο Γενικό Λύκειο 
Νεάπολης διοργανώνουν Μαθητικό Συνέδριο με θέμα: 

«Ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας στο σχολείο. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης 
της βίας», 

στις 3 και 4 Μαΐου του 2023, στο 2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης. 

Σκοποί του Συνεδρίου είναι: 

 Η ανάδειξη παρεμβάσεων και καλών πρακτικών οι οποίες αφορούν στην πρόληψη και 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και του σχολικού εκφοβισμού και οι 
οποίες εφαρμόζονται στα σχολεία και μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα για 
εκτενέστερη εφαρμογή από μεγαλύτερο αριθμό σχολικών μονάδων.  

 Η δημιουργία ενός πλαισίου ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της βίας και 
του εκφοβισμού για εφαρμογή στο ελληνικό σχολείο. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2023 

Αριθμ. πρωτ.: 3136 

 

Προς: 
Όλες τις σχολικές μονάδες 
αρμοδιότητάς μας 
Άννα Μυκωνίου  
Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο 
Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ.& ΔΕΥΤΕΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Τμήμα Α’ Διοικητικού 
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Στο Μαθητικό Συνέδριο θα παρουσιαστούν από ομάδες μαθητών εργασίες με θέμα την 
ενδοσχολική βία και τις συγκρούσεις αναφορικά με τους παρακάτω θεματικούς άξονες: 

 Δημιουργία κλίματος μη ανοχής της βίας στα σχολεία και ανάπτυξης του αισθήματος 
ασφάλειας των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο με αντίστοιχες δράσεις ομάδων 
μαθητών και μαθητριών,  

 Πρόληψη της βίας (ενδεικτικά δράσεις, παρεμβάσεις, ημερίδες, σεμινάρια και 
θεματικές εκθέσεις με φορείς και ομάδες μαθητών, ομαλή μετάβαση των μαθητών 
και μαθητριών στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, δράσεις ανάπτυξης της 
ενσυναίσθησης, υλοποίηση εργαστηρίων και δράσεων με θέμα την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, δράσεις – για παράδειγμα πολιτιστικές - με έμφαση στην ανάδειξη 
των ιδιαιτεροτήτων, των ιδιαίτερων ταλέντων και ταυτοτήτων των μαθητών, 
παρεμβάσεις από ομάδες μαθητών σε ημερίδες ή σεμινάρια επιμόρφωσης γονέων ή 
εκπαιδευτικών), 

 Διερεύνηση και καταγραφή φαινομένων βίας και εκφοβισμού (για παράδειγμα 
έρευνα εντός του σχολείου και καταγραφή των φαινομένων βίας, συγκρούσεων και 
εκφοβισμού ή δημιουργία ημερολογίου συμβάντων), 

 Αντιμετώπιση φαινομένων βίας (διαμεσολάβηση ομοτίμων αλλά και εφαρμογή 
άλλων μεθόδων, μελέτες περίπτωσης επιτυχούς αντιμετώπισης ιδιαίτερων 
περιστατικών), 

 Εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων 
(όπως για παράδειγμα δημιουργίας ομάδων ομοτίμων διαμεσολαβητών ή ομάδων 
μεγαλύτερων μαθητών με τον ρόλο υποστηρικτών ή μεντόρων μικρότερων μαθητών), 

 Προώθηση της συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών στη σχολική ζωή, 

 Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός 

 Αντιμετώπιση φαινομένων οπαδικής βίας 

Οι παρουσιάσεις των συνέδρων μπορεί να έχουν την μορφή καλλιτεχνικών παρουσιάσεων 
(θεατρικών, βίντεο, τραγουδιών, χορευτικών ή απαγγελίας ποιημάτων και λογοτεχνικών 
κειμένων) ή άλλων κλασσικών μορφών ανάδειξης δράσεων (παρουσιάσεις με λογισμικό 
παρουσίασης ή δημιουργία αφίσας).  

Εκτός από τις παρουσιάσεις, οι σχολικές μονάδες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 
Μαθητική Έκθεση Εικαστικών Έργων πάνω στο θέμα. Προδιαγραφές, τεχνικές και τρόπος 
αποστολής θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Μαθητικό Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν στον σύνδεσμο  
https://forms.gle/7JSKqt1Vx2aLM1n48 μέχρι τις 13 Μαρτίου 2023. 

Το μαθητικό συνέδριο θα εμπλουτιστεί και με παράλληλες δράσεις, για τις οποίες θα υπάρξει 
ενημέρωση σε επόμενες ανακοινώσεις. 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. 
Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 
 

Δρ. Χρήστος Ν. Ρουμπίδης 
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