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Το σχολείο, η τάξη, οι καθηγητές κι οι συμμαθητές μας είναι ο καθημερινός μας κόσμος: 

ένας κόσμος που εμπνέει ασφάλεια και ζεστασιά, κι έτσι εξασφαλίζει τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις, ώστε να αναπτύξουμε δημιουργικά την προσωπικότητα και τις ικανότητές 

μας. Στον κόσμο αυτό χωρούν όλοι με τα διαφορετικά πρόσωπά τους και την ατομική 

ιδιαιτερότητά τους, με τις ξεχωριστές δυνατότητες και τις προσωπικές αδυναμίες τους. Αυτό 

που δεν χωράει είναι η απειλή κι η βία, ο φόβος κι η ανασφάλεια, σε καμιά τους μορφή, σε 

καμιά στιγμή.. 

 

Είναι στο χέρι μας να εμποδίσουμε τη δημιουργία ενός κλίματος ανασφάλειας, να μην 

αφήσουμε να γεννηθούν δυσάρεστα συναισθήματα σε κανέναν μας, λειτουργώντας 

πάντα με σεβασμό, διακριτικότητα και συνειδητοποιώντας κάθε στιγμή τη χαρά της 

συλλογικότητας και της αλληλεγγύης. 

 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, λειτουργεί στο Σχολείο μας «Ομάδα δράσης και 

πρόληψης» των συμπεριφορών που εκτρέφουν τη βία και τις διακρίσεις. Τη δράση της 

ομάδας συντονίζουν η κ. Νάνσυ Πιλωνά, υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού  
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Προσανατολισμού, και η φιλόλογος κ. Άννα Σγουρού, στις οποίες μπορεί να απευθύνεται 

κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να μοιραστεί τον προβληματισμό ή τις 

ιδέες του σχετικά με την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού.  

 

Στόχος είναι να πλαισιωθεί η ομάδα από μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ και της Β΄ Γυμνασίου, 

που θα συμμετέχουν στις δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης. Οι δράσεις θα στοχεύουν 

στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα εκφοβισμού και διακρίσεων, θα 

σχεδιάζονται από τα ίδια τα μέλη της ομάδας και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 

βιωματικά εργαστήρια, πρόσκληση ειδικών, συζήτηση και προβολή βιβλίων και ταινιών, 

ενημέρωση και επιμέλεια ενός πίνακα αναρτήσεων με υλικό σχετικό με τους 

προβληματισμούς της ομάδας, σύνταξη κειμένων, σχεδιασμό αφίσας και κάθε άλλη 

σχετική εκδήλωση. Η παρουσία κι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην ομάδα θα 

εμπλουτίσει τη δραστηριότητά της και θα διευκολύνει  την ουσιαστική πρόληψη εντάσεων, 

καθώς η δική τους ματιά και γνώμη θα λειτουργεί πιο άμεσα χάρη στην εγγύτητά της και τη 

φυσική επαφή της με την καθημερινή ζωή και τις έγνοιες των συμμαθητών τους. 

 

Όσοι, λοιπόν, μαθητές  και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην 

ομάδα, ας δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την αίτηση που ακολουθεί. Η 

συμμετοχή στην ομάδα, που θα περιλαμβάνει έως 15 άτομα, είναι φυσικά προαιρετική, ενώ 

η συνεργασία των μελών για την προετοιμασία των δράσεων κι ο συντονισμός τους θα 

γίνεται, κατά το δυνατόν, στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου, χωρίς την απώλεια ωρών 

διδασκαλίας.   

 

Η ωφέλεια που θα προκύψει για τα μέλη της ομάδας και το σύνολο της σχολικής 

κοινότητας, ελπίζουμε πως θα είναι ουσιαστική και μακροπρόθεσμη, καθώς οι έννοιες του 

σεβασμού και της αλληλεγγύης που θα αναδειχτούν, θα συντροφεύουν τους μαθητές και 

τις μαθήτριές μας στα επόμενα βήματά τους.   
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ΑΙΤΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για τη συμμετοχή στην Ομάδα διαμεσολάβησης και πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: 

 

 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΚΗΔΕΜΟΝΑ: 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ: 
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