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Τελετή Βράβευσης Καλών Πρακτικών Πρόληψης της Βίας και της Νεανικής
Παραβατικότητας και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας στο Σχολείο
Το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο
για τη Βία στο Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Γραφείο
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, βράβευσαν σε ειδική
τελετή σήμερα , σχολεία τα οποία εφάρμοσαν καλές πρακτικές πρόληψης της βίας
και της νεανικής παραβατικότητας και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας κατά τη
σχολική χρονιά 2018-2019.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων στην ανάπτυξη
ενός δικτύου υποστήριξής τους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του
φαινομένου της βίας στο χώρο του σχολείου και της ανάπτυξης της ενεργού
πολιτότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε Έκθεση
Προγραμμάτων και παρεμβάσεων που προσφέρονται από διάφορες κρατικές
υπηρεσίες και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς στα σχολεία με σκοπό την ενίσχυση
του έργου των σχολικών μονάδων.
Τα σχολεία, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
να αναπτύξουν Σχέδια Δράσης που να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες
της σχολικής μονάδας, ανέπτυξαν στοχευμένες δράσεις που αφορούσαν τη
δημιουργική αντιμετώπιση των προκλήσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την
ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού και την προαγωγή του εθελοντισμού.
Σημαντική ήταν η ενεργός συμμετοχή των μαθητριών και των μαθητών καθώς και η
ενδυνάμωση των σχέσεων μαθητριών, μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινότητας.
Βραβεύθηκαν επτά σχολεία και άλλα επτά έλαβαν έπαινο.
Τα σχολεία που βραβεύθηκαν είναι τα εξής:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
2. ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΕΩΣ
4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Β΄- ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΒ)
6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΣΤ' - ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
Τα σχολεία που πήραν έπαινο είναι τα εξής:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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6.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ Α' (ΚΒ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ
Α΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
7. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣMOΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ

