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17 Ιανουαρίου 2018 

Εγκρίθηκε η εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής  

για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού (ΥΠΠ) για εφαρμογή της «Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της 

Βίας στο Σχολείο», με στόχο την ενδυνάμωση του αγώνα ενάντια στη Βία στο Σχολείο και την 

προσπάθεια για αποτελεσματικότερη πρόληψη.  Μέσα από την Εθνική Στρατηγική, το ΥΠΠ 

στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα σχολεία μας είναι δημοκρατικά, ασφαλή και φιλικά προς το παιδί 

και ότι αποτελούν χώρους όπου όλα τα παιδιά έχουν ενεργό συμμετοχή, απολαμβάνουν τα 

δικαιώματά τους, συναποφασίζουν, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, καλλιεργούν αξίες και 

στάσεις ζωής που τους οδηγούν στο να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.   

 

Για τον σχεδιασμό της εν λόγω Εθνικής Στρατηγικής εργάστηκαν εκπρόσωποι διαφόρων 

υπηρεσιών του ΥΠΠ καθώς και εκπρόσωποι από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και την Αστυνομία. Τον συντονισμό των εργασιών είχε το 

Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ) του ΥΠΠ.  Στην υλοποίηση της Εθνικής 

Στρατηγικής, πέραν του ΥΠΠ, συμβάλλουν Κυβερνητικοί και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, 

Οργανωμένα Σύνολα γονιών/εκπαιδευτικών/παιδιών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Επαγγελματικοί 

Σύνδεσμοι, κ.ά.  

Η Εθνική Στρατηγική, έχει διάρκεια 4 χρόνια (2018-2022) και περιλαμβάνει νομικά, διοικητικά, 

εκπαιδευτικά και κοινωνικά μέτρα.  Οι δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής έχουν ομαδοποιηθεί σε 

έξι θεματικές, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

1. Δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης για συλλογή έγκυρων επιστημονικών 

δεδομένων που αφορούν στη βία στο σχολείο, καθώς η συλλογή δεδομένων είναι 

απαραίτητη για τη χαρτογράφηση της κατάστασης, τον εντοπισμό των αναγκών και την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων/Προγραμμάτων.  

2. Νομικά και διοικητικά μέτρα για την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο, 

που αφορούν στην προστασία των μαθητών από κάθε μορφή βίας στο σχολείο και την 

πρόσβασή τους σε υπηρεσίες αποκατάστασης και στήριξης.  

3. Μέτρα που αφορούν στην ενίσχυση των δομών της Εκπαίδευσης, ώστε να 

διασφαλιστούν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, η ευημερία και η υγιής ανάπτυξη των μαθητών 

με έμφαση στην ενδυνάμωση του πολυθεματικού μοντέλου υπηρεσιών (υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, εκπαίδευσης, ψυχολογικής στήριξης και καθοδήγησης των 

παιδιών και των γονιών/κηδεμόνων τους).  

4. Μέτρα που αποσκοπούν στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων για ανάπτυξη ειρηνικών στάσεων και συμπεριφορών σε μαθητές, μέσα από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα, την εφαρμογή αξιολογημένων Προγραμμάτων και επανορθωτικών 

πρακτικών σε περιπτώσεις άσκησης βίας ή παραβίασης των κανονισμών.  



5. Προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών στην ανάπτυξη και εφαρμογή 

πολιτικών/διαδικασιών/μέτρων/δράσεων/προγραμμάτων κτλ., ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 

παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών, ώστε να συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στη μείωση της βίας στο σχολείο.  

6. Ενδυνάμωση γονιών/κηδεμόνων, εκπαιδευτικών, διευθυντικής ομάδας, από το 

σχολείο και από άλλους θεσμούς με στόχο την ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους για πρόληψη και διαχείριση της βίας στο πλαίσιο της οικογένειας και του 

σχολείου. 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής απορρέουν, 

μεταξύ άλλων, από τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις εισηγήσεις του ΟΗΕ, της ΟΥΝΕΣΚΟ και 

του Συμβουλίου της Ευρώπης επί του θέματος, την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο καθώς 

και τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και των Ανεξάρτητων Θεσμών Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στην Κύπρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 


