ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης δράσεων σε σχολεία που
εφαρμόζουν ή προτίθενται να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΠΑ.ΒΙ.Σ.
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, έχει εξασφαλιστεί ευρωπαϊκό κονδύλι για τη χρηματοδότηση
δράσεων στις σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν τα προγράμματα του ΠΑ.ΒΙ.Σ. Το ποσό
επιχορήγησης για κάθε σχολική μονάδα μπορεί να φτάσει μέχρι 500 ευρώ και να αναλωθεί μέχρι τον
Μάιο 2019. Τελική έγκριση χρηματοδότησης δράσεων θα δίνεται από τη Γενική Διευθύντρια του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν εκπαίδευση και εφαρμογή
Προγραμμάτων του ΠΑ.ΒΙ.Σ. είναι ελεύθερες να αποφασίσουν κατά πόσο επιθυμούν ή όχι
χρηματοδότηση.
Προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση του σχολείου:
1. Το σχολείο να εφαρμόζει ή να επιθυμεί να εφαρμόσει ένα πλήρες Πρόγραμμα που προσφέρει
το ΠΑ.ΒΙ.Σ. Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
2. Το σχολείο να δεσμευτεί στην εφαρμογή του Προγράμματος, ως εναλλακτική πρακτική
παιδαγωγικής πειθαρχίας, παράλληλα με ότι προνοείται στους σχολικούς κανονισμούς
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σχετικά, να συναινεί με τις προϋποθέσεις εφαρμογής του
Προγράμματος, οι οποίες αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
3. Το
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καθορίσει

Συντονιστή/τρια
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Συντονιστική

Επιτροπή
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Προγράμματος που ανήκει στην Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της
Παραβατικότητας. Ο/Η Συντονιστής/τρια ή/και η Συντονιστική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη
υλοποίησης του Προγράμματος και των χρηματοδοτούμενων δράσεων και θα τηρεί αρχείο με
όλα τα σχετικά έντυπα.
4. Το ποσό που θα λάβει το κάθε σχολείο αφού εγκριθεί για επιχορήγηση, δεν θα ξεπερνά τα
500 ευρώ για το κάθε σχολικό έτος και πρέπει να αφορά μόνο στις πιο κάτω δράσεις:
4.1 Εκπαιδεύσεις/Δράσεις/Υλικό

προς

μαθητές

στις

θεματικές:

Παγκόσμια

Εκπαίδευση, Σχολική Διαμεσολάβηση, Κοινωνικές και Συναισθηματικές Δεξιότητες,
Ευαισθητοποίηση γύρω

από τον Σχολικό Εκφοβισμό,

Ειρηνική Επίλυση

Συγκρούσεων, Σεβασμός στο Διαφορετικό, Πολυπολιτισμικότητα, Αγωγή του Πολίτη,
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δικαιοσύνη.
4.2 Σεμινάρια/Εκπαιδεύσεις/Δράσεις/Υλικό προς εκπαιδευτικούς στις θεματικές:
Διδάσκοντας την Παγκόσμια Εκπαίδευση, Σχολική Διαμεσολάβηση, Ανάπτυξη
Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων στην τάξη, Ειρηνική Επίλυση
1

Συγκρούσεων, Πρόληψη και Διαχείριση του Σχολικού Εκφοβισμού, Σεβασμός στο
Διαφορετικό, Η Πολυπολιτισμικότητα στο Σχολείο, Εφαρμογή Δράσεων Αγωγής του
Πολίτη (π.χ. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακρίσεις κ.α.)
4.3 Σεμινάρια/Δράσεις/Υλικό προς γονείς στις θεματικές: Παγκόσμια Εκπαίδευση,
Σχολική Διαμεσολάβηση, Ανάπτυξη Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων
στην οικογένεια, Ειρηνική Επίλυση Συγκρούσεων, Αναγνώριση του Σχολικού
Εκφοβισμού,

Σεβασμός

στο

Διαφορετικό,

Η

Πολυπολιτισμική

Κοινωνία,

Εκπαιδεύοντας τα παιδιά στην Πολιτότητα.
5. Τα σχολεία να συμπεριλάβουν το Πρόγραμμα του ΠΑ.ΒΙ.Σ. στο Σχέδιο Δράσης για την
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας.
6. Τα σχολεία θα έχουν την ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον
έλεγχο εφαρμογής των εκπαιδεύσεων/δράσεων. Τα σχολεία που θα λάβουν χρηματοδότηση,
θα αποστείλουν τις προγραμματισμένες δράσεις, την περιγραφή, τα στοιχεία του παροχέα και
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σχετικό πακέτο έγκρισης με πληροφορίες και διαδικασίες
πληρωμής τιμολογίων, θα αποστέλλεται μετά την έγκριση του αιτήματος του σχολείου.
Διαδικασία έγκρισης αιτήματος:
1. Τα σχολεία που αιτούνται στήριξη στην εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έχουν την επιλογή να αιτηθούν επιχορήγησης για σχετικές δράσεις
που θα εφαρμόσουν, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό.
2. Τα σχολεία που θα εγκριθούν για επιχορήγηση, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και θα τους
αποσταλεί πακέτο έγκρισης χρηματοδότησης κι επεξηγήσεις για τις διαδικασίες που θα
ακολουθούν.
3. Για το κάθε σχολείο που θα λάβει στήριξη και χρηματοδότηση, θα καθοριστεί λειτουργός του
ΠΑ.ΒΙ.Σ. που θα παρέχει σχετική υποστήριξη.
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