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Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Θέμα: Γ’ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο
(Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου (ημερ.
22/12/2021, ypp13365) πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΑΝ), θα προχωρήσει στη Γ’ Φάση συλλογής δεδομένων της εν λόγω
έρευνας. Κύριος ερευνητής (Ανάδοχος της Σύμβασης), είναι ο Δρ Κώστας Φάντη,
Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ).
Η έρευνα περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων για τρεις διαδοχικές σχολικές
χρονιές (τρεις φάσεις, 2020-2023) από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της
Κύπρου, όλων των βαθμίδων και διεξάγεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής
για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (2018-2022).
Οι κυριότεροι στόχοι της έρευνας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Σημειώνεται ότι, ο Ανάδοχος δεσμεύεται με σύμβαση ότι θα συμμορφώνεται με όλους
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της προστασίας των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679 - ΓΚΠΔ).
Κατά τη Γ’ Φάση συλλογής δεδομένων, η οποία αρχίζει άμεσα, με τη λήψη της
παρούσας εγκυκλίου, καλούνται να συμμετάσχουν:
(α) όλοι/όλες οι εκπαιδευτικοί και Διευθυντές/Διευθύντριες,
(β) όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες (από 10 ετών και άνω),
(γ) και όλοι οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών ηλικίας 4 ετών και άνω,
με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τα οποία διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, στο
διαδίκτυο.
Η κάθε σχολική μονάδα, η οποία θα λάβει μέρος στην έρευνα, θα επωφεληθεί, (α)
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με αναφορά σε συγκεκριμένα συμπεράσματα που να αφορούν τις συνθήκες που
επικρατούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα σχετικά με το φαινόμενο της βίας, και
(β) με παροχή συγκεκριμένων εισηγήσεων για παρεμβάσεις και αντιμετώπιση πιθανών
δυσκολιών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.
Ως Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων, παρακαλείσθε όπως προβείτε
άμεσα στις πιο κάτω ενέργειες:
(α) Ενημέρωση και ενθάρρυνση όλων των γονέων/κηδεμόνων για συμμετοχή
στην έρευνα, με εκτύπωση και αποστολή προς αυτούς, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2.
(β) Ενημέρωση και ενθάρρυνση όλων των μαθητών/μαθητριών από 10 ετών
και άνω για συμμετοχή στην έρευνα (μετά από ενημερωμένη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους).
(γ) Ενημέρωση και ενθάρρυνση όλων των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στην
έρευνα, με εκτύπωση και διανομή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3.
(δ) Ορισμός ενός/μίας τουλάχιστον Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού,
το αργότερο μέχρι τις 30/09/2022 (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4). Τα σχολεία που έχουν
ήδη δηλώσει κατά την Α’ ή Β’ Φάση της έρευνας (σχ. χρονιές 2020-2021 και 20212022), και δεν προκύπτει αλλαγή στο άτομο, ΔΕΝ χρειάζεται να δηλώσουν εκ νέου.
Γίνεται ι σ χ υ ρ ή σύσταση όπως χρησιμοποιήσετε επιπρόσθετους τρόπους
ηλεκτρονικής και διά ζώσης προώθησης των σχετικών πληροφοριών, του
υπερσυνδέσμου (link) και των κωδικών QR των ερωτηματολογίων προς τους
γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
Αναφέρονται παραδείγματα πιθανών τρόπων ηλεκτρονικής προώθησης:
1. Ανάρτηση της Επιστολής προς Γονείς και Κηδεμόνες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου σας (ή και σε άλλες ιστοσελίδες
κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί το σχολείο)
2. Αποστολή της Επιστολής προς Γονείς και Κηδεμόνες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και στον
Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σας.
3. Αποστολή προσωπικού τηλεφωνικού μηνύματος σε γονείς/κηδεμόνες με
τις πληροφορίες που αφορούν στην έρευνα, καθώς και τους υπερσυνδέσμους
(links) των ερωτηματολογίων ηλεκτρονικής συμπλήρωσης.
4. Ενθάρρυνση του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για
αποστολή μηνύματος με τους υπερσυνδέσμους (links) των ερωτηματολογίων,
προς το σύνολο των γονέων/κηδεμόνων.
5. Ενημέρωση και ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών μέσω των
εκπαιδευτικών τους, με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας χρησιμοποιεί ο/η
εκπαιδευτικός (π.χ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Microsoft Teams κλπ).
6. Διανομή ενημερωτικού τρίπτυχου για την έρευνα (το οποίο θα αποσταλεί
προσεχώς στη σχολική μονάδα).
Συνοπτικά, σε συνέχεια των πιο πάνω ενημερώνουμε ότι επισυνάπτονται ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ τα ακόλουθα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Στόχοι έρευνας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Επιστολή προς τους γονείς/κηδεμόνες και τους/τις μαθητές/μαθήτριες
για τη συμμετοχή τους στην έρευνα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ενημερωτικό έντυπο για τους/τις εκπαιδευτικούς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Ορισμός Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού του κάθε
σχολείου.

Σημειώνεται ότι στα Παραρτήματα 2 και 3 παρέχεται ηλεκτρονικός υπερσύνδεσμος
και κωδικός QR στον οποίο οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μπορούν να
βρουν πληροφορίες που αφορούν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, καθώς και
την Ενημερωμένη Συγκατάθεση.
Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών
το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2023.

ερωτηματολογίων θα ολοκληρωθεί

Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχει οποιοσδήποτε επιπρόσθετος φόρτος εργασίας για τις
σχολικές μονάδες, πέραν της ενημέρωσης/ενθάρρυνσης των δυνητικών
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, για συμμετοχή στην έρευνα. Διευκρινίζεται ότι, δεν
ζητείται από τη σχολική μονάδα δήλωση συμμετοχής ή οποιαδήποτε αναφορά για το
ποσοστό των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
Η ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης της σύμβασης αναλαμβάνεται από το
Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το
ΠΑ.ΒΙ.Σ. (pavis@cyearn.pi.ac.cy.) και συγκεκριμένα, οι λειτουργοί του ΠΑ.ΒΙ.Σ. κ.
Μαργαρίτα Μωυσή (22402466, moysi.m@cyearn.pi.ac.cy) και κ. Νίκη Νικολαΐδου
(22402487, nicolaidou.n@cyearn.pi.ac.cy) παραμένουν στη διάθεσή σας για
περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες, επίσης, θα παρέχονται από το Εργαστήριο
Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, στο τηλέφωνο 22892060.
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