
Πξνζηαζία ηνπ Παηδηνύ από 
θαθνπνίεζε/παξακέιεζε ζηε ζύγρξνλε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα 

Προβλιματα και πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ 



Ο ΣηΠ θαη ηα Δηθαηώκαηα 

ηνπ Παηδηνύ 

Παρεμβαίνει 
ςτισ ςχζςεισ 

κράτουσ-πολίτθ, 
αλλά και ςτισ 

ςχζςεισ μεταξφ 
ιδιωτϊν 

Ο χάρτθσ των 
παρεμβάςεων 
είναι θ Διεκνισ 
Σφμβαςθ για τα 
Δικαιϊματα του 

Παιδιοφ 



Ο Κύθινο Δικαιωμάτων 

του Παιδιού 

Διαχείριςθ αναφορϊν πολιτϊν, παιδιϊν, 
γονζων, εκπαιδευτικϊν κλπ 

Συνθγορία (διαμόρφωςθ του νόμου και 
γενικά του κεςμικοφ πλαιςίου) 

Αυτοψίεσ  

Επιςτθμονικό ζργο με δθμοςίευςθ 
εκκζςεων και υλικοφ 

Προαγωγι: Ομάδεσ Εφιβων Συμβοφλων, 
επιμορφϊςεισ, επιςκζψεισ ςε ςχολεία, 
δθμιουργία δικτφων κλπ. 



Οη βαζηθέο αξρέο ηεο 

Δηεζλνύο Σύκβαζεο γηα ηα 

Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 

– Προςταςία από διακρίςεισ 

– Περιφροφρθςθ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ 

του παιδιοφ 

– Δικαίωμα ςτθ ηωι και τθν ανάπτυξθ 

– Θ γνϊμθ του παιδιοφ 

 



ΔΣΔΠ-Δηθαίσκα ζηελ Εθπαίδεπζε, άξ. 28  

& άξ. 29 πνπ πξνβιέπεη όηη: 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ 
ςυμφωνοφν ότι θ εκπαίδευςθ του 

παιδιοφ πρζπει να αποςκοπεί: 

α. Στθν ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτασ του παιδιοφ και 

ςτθν πλθρζςτερθ δυνατι ανάπτυξθ 
των χαριςμάτων του και των 
ςωματικϊν και πνευματικϊν 

ικανοτιτων του. 

β. Στθν ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ για 
τα δικαιώματα του ανκρώπου και 
τισ κεμελιώδεισ ελευκερίεσ και για 
τισ αρχζσ που κακιερϊνονται ςτο 

Χάρτθ των Θνωμζνων Εκνϊν. 

γ. Στθν ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ για 
τουσ γονείσ του παιδιοφ, τθν 

ταυτότθτά του, τθ γλϊςςα του και 
τισ πολιτιςμικζσ του αξίεσ, κακϊσ και 

του ςεβαςμοφ του για τισ εκνικζσ 
αξίεσ τθσ χϊρασ ςτθν οποία ηει, τθσ 

χϊρασ από τθν οποία μπορεί να 
κατάγεται… 

δ. Στθν προετοιμαςία του παιδιοφ 
για μία υπεφκυνθ ηωι ςε μία 

ελεφκερθ κοινωνία μζςα ςε πνεφμα 
κατανόθςθσ, ειρινθσ, ανοχισ, 

ιςότθτασ των φφλων και φιλίασ 
ανάμεςα ςε όλουσ του λαοφσ 

ε. Στθν ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ για 
το φυςικό περιβάλλον…. 



ΔΣΔΠ- 

Πξνζηαζία από 

θαθνπνίεζε, 

άξ. 19  

Τα ςυμβαλλόμενα κράτθ λαμβάνουν όλα τα κατάλλθλα νομοκετικά, 
διοικθτικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μζτρα, προκειμζνου να 
προςτατεφςουν το παιδί από κάκε μορφι βίασ, προςβολισ ι 
βιαιοπραγιϊν ςωματικϊν ι πνευματικϊν, εγκατάλειψθσ ι 
παραμζλθςθσ, κακισ μεταχείριςθσ ι εκμετάλλευςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςεξουαλικισ βίασ… 

Αυτά τα προςτατευτικά μζτρα κα πρζπει να περιλαμβάνουν όπου 
χρειάηεται, αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ για τθν εκπόνθςθ κοινωνικϊν 
προγραμμάτων, που κα αποςκοποφν ςτθν παροχι τθσ απαραίτθτθσ 
υποςτιριξθσ ςτο παιδί και ςε αυτοφσ οι οποίοι ζχουν τθν επιμζλειά του, 
κακϊσ και για άλλεσ μορφζσ πρόνοιασ και για το χαρακτθριςμό, τθν 
αναφορά, τθν παραπομπι τθν ανάκριςθ τθν περίκαλψθ και τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξισ τουσ ςτισ περιπτϊςεισ κακισ μεταχείριςθσ 
του παιδιοφ που περιγράφονται πιο πάνω, και όπου χρειάηεται, για 
διαδικαςίεσ δικαςτικισ παρζμβαςθσ. 



ΔΣΔΠ- Απνθαηάζηαζε θαη 

επαλέληαμε, άξ. 39 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτθ παίρνουν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να διευκολφνουν τθ 
ςωματικι και ψυχολογικι ανάρρωςθ και τθν κοινωνικι επανζνταξθ κάκε παιδιοφ 
κφματοσ : οποιαςδιποτε μορφισ παραμζλθςθσ, εκμετάλλευςθσ ι κακοποίθςθσ, 
βαςανιςμοφ ι κάκε άλλθσ μορφισ ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι εξευτελιςτικισ μεταχείριςθσ 
ι τιμωρίασ ι ζνοπλθσ ςφρραξθσ.  

Θ ανάρρωςθ αυτι και θ επανζνταξθ γίνονται μζςα ςε περιβάλλον, που ευνοεί τθν υγεία, 
τον αυτοςεβαςμό και τθν αξιοπρζπεια του παιδιοφ. 



Η ηδηαηηεξόηεηα 

ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνύ θαη κηα 

ζπλεζηζκέλε 

παξεμήγεζε Ωςτόςο θ προςταςία των δικαιωμάτων του Παιδιοφ 
αποτελεί ηιτθμα δθμοςίου ςυμφζροντοσ με ςτόχο τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ (ςτόχοσ είναι να 
αποδομθκεί μία από τισ κυρίαρχεσ αντιλιψεισ του 

είδουσ «δικό μου είναι το παιδί, όπωσ κζλω το 
μεγαλϊνω) 

Τα δικαιϊματα του Παιδιοφ διαμεςολαβοφνται από 
τουσ αςκοφντεσ τθ γονικι μζριμνα (εκπροςϊπθςθ, 
επιμζλεια και διοίκθςθ τθσ περιουςίασ του τζκνου 

ςφμφωνα με τον ΑΚ) 



Οη ππιώλεο αλαγλώξηζεο θαη 

πξώηεο δηαρείξηζεο 

– Το ςχολείο (χάρθ ςτθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ που οικοδομείται 

με τθν/τον εκπαιδευτικό) 

– Δομζσ προςχολικισ αγωγισ και φροντίδασ 

– Οι υπθρεςίεσ υγείασ 



Η Εθπαίδεπζε ζηελ Ειιάδα: 

Πξνθιήζεηο  

Ελλιπισ επζνδυςθ ςτο 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

με υλικοφσ και 
ανκρϊπινουσ πόρουσ 

Απουςία ςυςτθματικισ 
και υποχρεωτικισ 

επιμόρφωςθσ όλων των 
εκπαιδευτικϊν 

Διοικθτικι 
πολυπλοκότθτα και 

ςυχνζσ τροποποιιςεισ 
του πλαιςίου 

Θ κρίςθ τθσ πανδθμίασ 



Τν θέξδνο (ε επηζηξνθή ηεο 

θνηλσληθήο επέλδπζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε) ζε αηνκηθό θαη 

ζπιινγηθό επίπεδν 

Το ιδιωτικό όφελοσ (επιςτροφι τθσ δαπάνθσ) ςχετίηεται 
με το κζρδοσ που αποκομίηει ο ίδιοσ ο πολίτθσ από τθν 
κρατικι επζνδυςθ (μιςκολογικό όφελοσ, καλφτερο 
επίπεδο υγείασ, δεδομζνου ότι υπάρχει ςτατιςτικά 
ςθμαντικι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 
υγεία, καλφτερεσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ) 

Το κοινωνικό όφελοσ ζχει πολλζσ διαςτάςεισ που 
περιλαμβάνουν μεγαλφτερθ φορολογικι βάςθ, 
χαμθλότερα ποςοςτά εγκλθματικότθτασ (και άρα 
δαπάνθσ ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο), χαμθλότερθ δαπάνθ 
του ςυςτιματοσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ και 
πιο ςυμμετοχικοφσ και δραςτιριουσ πολίτεσ ςυνολικά, 
αυξθμζνθ κοινωνικι ςυνοχι 



Οη δαπάλεο γηα ηελ 

Εθπαίδεπζε ζηελ Ειιάδα 

– Διαχρονικά, θ μζςθ δαπάνθ για τθν Εκπαίδευςθ ςτθν 
Ελλάδα κυμαίνεται μεταξφ του 2.7% (1993) και 
4.09% (2005) του ΑΕΠ, ενϊ θ αντίςτοιχθ δαπάνθ 
ςτθν Δανία αγγίηει το 8.75% (2011).  

– Το 2019 θ ςυνολικι δαπάνθ ςτα εκπαιδευτικά 
ιδρφματα ανά μακθτι/μακιτρια ςε πρωτοβάκμια 
και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, κυμάνκθκε ςε 
επίπεδο χαμθλότερο από τουσ μζςουσ όρουσ τόςο 
των χωρϊν του ΟΟΣΑ όςο και εκείνων τθσ ΕΕ.  

– Το 2020, θ δθμόςια δαπάνθ για τθν Εκπαίδευςθ ςτθν 
Ελλάδα, ιταν το 3.9 του ΑΕΠ, χαμθλότερο από το 
μζςο όρο τθσ ΕΕ των 27 που ιταν 4.6 του ΑΕΠ 
 

 



Η νηθνδόκεζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ 

ζρνιείνπ (1) 

Δθμοκρατικι ςχολικι 
διοίκθςθ 

Σχολικοί κανονιςμοί 
Σχολικι πεικαρχία, 

κυρϊςεισ και εναλλακτικά 
μζτρα 

Θ επικοινωνία ςτο 
ςχολείο 

Λειτουργία των 
μακθτικϊν κοινοτιτων 

Θ εκπαίδευςθ ςτα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα 
και τα δικαιϊματα του 

παιδιοφ µε ςυμμετοχικζσ 
και βιωματικζσ μεκόδουσ 



Η νηθνδόκεζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ 

ζρνιείνπ (2) 

Θ πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ τθσ 
βίασ ςτο ςχολείο 

Θ προςταςία των 
παιδιϊν από 

ενδοοικογενειακι 
βία και παραμζλθςθ 

Συνεργαςία με 
δίκτυο τοπικϊν 

υπθρεςιϊν 



Τν πξόβιεκα ηεο θαθνπνίεζεο θαη ε ππνρξέσζε 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ (άξζξν 23 ηνπ λόκνπ 3500/06) 

 

Εκπαιδευτικόσ τθσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ο οποίοσ, κατά τθν εκτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ 
του ζργου, με οποιονδιποτε τρόπο πλθροφορείται ι διαπιςτϊνει ότι ζχει διαπραχκεί ςε βάροσ μακθτι ζγκλθμα 
ενδοοικογενειακισ βίασ, ενθμερϊνει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τον διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Ο διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ ανακοινϊνει, αμζςωσ, τθν αξιόποινθ πράξθ ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 37 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, ι ςτθν 
πλθςιζςτερθ αςτυνομικι αρχι. 

Τθν ίδια υποχρζωςθ ζχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευκυντζσ των ιδιωτικϊν ςχολείων, κακϊσ και οι υπεφκυνοι 
των πάςθσ φφςεωσ Μονάδων Προςχολικισ Αγωγισ. 



Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ηεο 

ππνβνιήο αλαθνξάο-θαηαγγειίαο 

Φόβοσ των εκπαιδευτικϊν 
μιπωσ τουσ μθνφςει ο 

γονζασ/οι γονείσ του παιδιοφ 

Αγωνία μιπωσ διαταραχκοφν 
οι ςχζςεισ τουσ με τθν τοπικι 

κοινωνία 

Θ ςκζψθ/επιφφλαξι  ότι θ 
παρζμβαςθ τθσ Πολιτείασ 
είναι «χειρότερθ» από τθν 

εξακολοφκθςθ τθσ 
κατάςταςθσ ωσ ζχει 

Υποςχζκθκαν να 
«κρατιςουν» μυςτικό 

Θ κοφραςθ τθσ 
κακθμερινότθτασ 

Θ απροκυμία του 
Διευκυντι/Διευκφντριασ να 

εμπλακεί 

Θ αδυναμία αναγνϊριςθσ τθσ 
ςυμπτωματολογίασ τθσ 

κακοποίθςθσ ι άγνοια τθσ 
προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ 
(τι ςθμαίνει διαπιςτϊνω και 
τι ςθμαίνει πλθροφοροφμαι) 



Ο αληίινγνο ηνπ θόβνπ 

Θ αναφορά των 
περιςτατικϊν 
κακοποίθςθσ είναι 
μζροσ τθσ φφςθσ του 
εκπαιδευτικοφ 
λειτουργιματοσ. 

01 
Τυχόν ζγκλθςθ ι 
μινυςθ, πικανότατα 
κα αρχειοκετθκεί από 
τθν αρμόδια 
ειςαγγελικι Αρχι. 

02 
Θ κακι διαχείριςθ τθσ 
πολιτείασ δεν αίρει τθν 
νομικι και θκικι 
υποχρζωςθ για 
καταγγελία. 

03 
Υφίςτανται ιδθ 
πρωτόκολλα από τα 
οποία μποροφμε να 
εφοδιαςτοφμε με 
βαςικζσ πλθροφορίεσ. 

04 



Οδεγόο γηα ηελ 

αλαγλώξηζε θαη 

δηαρείξηζε Κ-Π 

από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό 

http://iep.edu.gr/el/odigoi-

egxeiridia 



Τν 
πξσηόθνιιν 
ηνπ 
Θλζηηηνύηνπ 
Υγείαο ηνπ 
Παηδηνύ 

http://dkday-

athin.att.sch.gr/autosch/joomla15/images

/UpLoad/protokollo%20diax.pdf 



Τη πξέπεη λα γλσξίδνπλ (κεηαμύ 

άιισλ) νη εθπαηδεπηηθνί 

Δεν πρζπει να υποςχεκοφν ότι κα κρατιςουν ςτα παιδιά ότι 
κα κρατιςουν «μυςτικά» 

Δεν πρζπει να εκφζρουν κρίςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ 
αφιγθςθσ των παιδιϊν 

Πρζπει να ακοφςουν προςεκτικά το παιδί 

Κα πρζπει να ευχαριςτιςουν το παιδί για τθν 
εκμυςτιρευςθ και τθν εμπιςτοςφνθ τουσ 



Τη είλαη ε παξακέιεζε; 

Παραμζλθςθ είναι θ αποτυχία του γονζα/κθδεμόνα να εξαςφαλίςει ςτο παιδί βαςικά αγακά για τθν ομαλι 
ψυχοκοινωνικι του ανάπτυξθ 

Στα αγακά αυτά εντάςςονται θ επαρκισ τροφι, θ ςτζγθ, ο ρουχιςμόσ θ εποπτεία και επιμζλεια γφρω από τα 
ηθτιματα τθσ μόρφωςθσ, θ ιατρικι περίκαλψθ, θ επαρκισ επιτιρθςθ και προςταςία από οποιοδιποτε κίνδυνο 

Αλλά και θ παροχι αγάπθσ και φροντίδασ προσ το παιδί 

Επομζνωσ θ παραμζλθςθ μπορεί να είναι ςωματικι, ιατρικι, εκπαιδευτικι, ψυχολογικι-ςυναιςκθματικι 



Τη πξέπεη λα θάλνπκε; 

Εάν το παιδί βρίςκεται ςε άμεςο κίνδυνο (για τθ ηωι, τθ ςωματικι του ακεραιότθτα κλπ.) κα πρζπει να 
ενθμερωκεί θ Ειςαγγελία 

Είναι ςθμαντικι θ διαςφνδεςθ του ςχολείου με υπθρεςίεσ τθσ κοινότθτασ (ιδίωσ τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των 
Διμων και των ΚΕΔΑΣΥ) προκειμζνου να ςυηθτθκοφν ςυγκεκριμζνα πλάνα παρακολοφκθςθσ παρζμβαςθσ 

ανάλογα με τθν περίςταςθ 

Στθν περίπτωςθ τθσ παραμζλθςθσ κα πρζπει να κατ’ αρχάσ να εξαντλιςουμε τθν δυνατότθτα παροχισ 
ςυμβουλϊν ςτον γονζα εφόςον φαίνεται να το ζχει ανάγκθ (μονογονεϊκι οικογζνεια ςε κακεςτϊσ φτϊχειασ κλπ.) 



Καθνπνίεζε-Παξακέιεζε: 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ Σπλεγόξνπ 

 

Ζχει ειςθγθκεί τθ κζςπιςθ 
ακαταδίωκτου των 
εκπαιδευτικϊν που 

αναφζρουν κακοποίθςθ και 
αναμζνεται θ κεςμικι 

ανταπόκριςθ 

Ειςθγείται τθν ενδυνάμωςθ 
των εκπαιδευτικϊν δια 
μζςω τθσ ςυςτθματικισ 

επιμόρφωςθσ 

Επιςκζπτεται τα ςχολεία με 
ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και 

υποςτιριξθ 

Παρεμβαίνει, κατά τθ 
διαχείριςθ αναφορϊν και 
διαςυνδζει τθν οικογζνεια 

με φορείσ ψυχικισ υγείασ ι 
διαβιβάηει ςτθν Ειςαγγελία 

Υποςτθρίηει ςτακερά τθν 
ειςαγωγι υποχρεωτικοφ και 

ςυςτθματικοφ curriculum 
ςεξουαλικισ αγωγισ ςτα 

ςχολεία 



Γηαηί έρνπκε αλάγθε θαη ηε ζεμνπαιηθή 

δηαπαηδαγώγεζε ζηα ζρνιεία;  

Καηαπνιέκεζε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

1 ςτα 5 παιδιά κα βιϊςει τουλάχιςτον ζνα περιςτατικό ςεξουαλικισ 
βίασ (παραμζνει κατά βάςθ ςκοτεινόσ αρικμόσ) 

Θ ςιωπι και θ αμθχανία γφρω από τα όρια του ςϊματοσ αποτελοφν 
εργαλεία για τουσ κφτεσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ 

Σε ποςοςτό άνω του 90% ο κφτθσ είναι οικείο πρόςωπο 

Θ γνϊςθ ςε ςχζςθ με τα όρια του ςϊματοσ, ενκαρρφνει τα παιδιά 
να μιλιςουν ζγκαιρα και να καταγγείλουν τζτοια περιςτατικά 



Γηαηί έρνπκε αλάγθε 

ηε ζεμνπαιηθή 

δηαπαηδαγώγεζε; Η 

θαηαλόεζε ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο 

Παιδιά που παρεκκλίνουν από τισ κυρίαρχεσ αναπαραςτάςεισ 
τθσ αρρενωπότθτασ και τθ κθλυκότθτασ ι παιδιά διαφορετικοφ 
ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ ι ταυτότθτασ φφλου, υφίςτανται 
ςυχνά εκφοβιςμό και εν γζνει τρομακτικι πίεςθ ςτθν 
κακθμερινότθτα 

Τα ςτερεότυπα είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνα ςτα ελλθνικά 
ςχολεία 

Ζνα ςφγχρονο curriculum ςεξουαλικισ αγωγισ επενδφει ςτθν 
οικοδόμθςθ τθσ ενςυναίςκθςθσ και ςτθν καλλιζργεια του 
διαλόγου 



Έξεπλα colour youth 

(2018) 

– Ζνα ςτα τρία παιδιά ζχουν δεχτεί κάποιασ μορφισ λεκτικι 
παρενόχλθςθ (βριςιζσ, απειλζσ, χειρονομίεσ, εκφράςεισ προςϊπου, 
κοροϊδευτικζσ κινιςεισ, γελάκια, κλπ.) για το ςεξουαλικό 
προςανατολιςμό (32,0%), το φφλο (31,1%), ι/και τθν ζκφραςθ φφλου 
τουσ (50,3%).  

– Περίπου ζνα ςτα επτά παιδιά ζχουν δεχτεί κάποιασ μορφισ ςωματικι 
παρενόχλθςθ ι/και ςωματικι βία (ςπρωξιζσ, ςκουντιγματα, 
φτυςίματα, γροκιζσ, κλωτςιζσ, κλπ.) ςε ςχζςθ με τον ςεξουαλικό 
προςανατολιςμό (14,6%), το φφλο (12,6%), ι/και τθν ζκφραςθ φφλου 
τουσ (19,3%). 

–  Ζνα ςτα τρία ΛΟΑΤΚΛ παιδιά (33,0%) δθλϊνουν ότι ζχουν δεχτεί 
ςεξουαλικι παρενόχλθςθ.  

– Από τα άτομα που ζχουν δεχτεί βία ςτο ςχολείο, το 27,9% δεν το ζχει 
αναφζρει ποτζ ςτουσ κακθγθτζσ/τριεσ, ενϊ όςα ανζφεραν το 
περιςτατικό δθλϊνουν ότι θ αντιμετϊπιςθ ιταν λίγο (30,8%) ι 
κακόλου (26,6%) αποτελεςματικι 



Σε άιιεο ρώξεο.. 

Στθ Γερμανία θ ςεξουαλικι αγωγι διδάςκεται από το 1968 

Στθν Αυςτρία, ςτθ Δανία και τθ Φινλανδία, από το 1970 

Στθ Σουθδία θ ςεξουαλικι αγωγι ειςιχκθ ωσ προαιρετικό μάκθμα το 1942 και 
αναμεταδίδεται ραδιοφωνικά από το 1954 

Στθν Ολλανδία τα μακιματα ξεκινοφν από τθν θλικία των 4 ετϊν και ςτο Βζλγιο από 
τθν θλικία των 6 ετϊν 



Τν πξώην 

βήκα… 

– Με το ν. 4692/20 ειςιχκθςαν πιλοτικά 

«εργαςτιρια δεξιοτιτων» ςτθν ελλθνικι 

εκπαίδευςθ 

– Θ κεματικι ενότθτα «Ηω καλφτερα/ευ ηθν», 

περιλαμβάνει υπο-ενότθτα «Σεξουαλικι 

διαπαιδαγϊγθςθ-Γνωρίηω το ςϊμα μου» 

 



Σρνιηθόο Eθθνβηζκόο 

 

– Επικετικι, εςκεμμζνθ, επαναλαμβανόμενθ ςυμπεριφορά, που 
αποτελεί κατάχρθςθ εξουςίασ και εμπεριζχει ανιςότθτα ςτθ 
δφναμθ αντικειμενικι ι αντιλθπτι 

– Εκδθλϊνεται άμεςα-ςωματικά (χτυπιματα κλπ.), άμεςα-λεκτικά 
(προςβολζσ, ςεξουαλικά υπονοοφμενα κλπ.), ζμμεςα-κοινωνικά 
(εκβιαςμοί, απειλζσ, διάδοςθ φθμϊν και μυςτικϊν, κοινωνικι 
απομόνωςθ) και θλεκτρονικά (χριςθ εικόνων χωρίσ άδεια ςτα 
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, προςβολζσ και δυςφιμιςθ με τθ 
χριςθ του διαδικτφου κλπ.) 

– Κα πρζπει να ξαναςυηθτθκεί θ ςθμαςία τθσ ςχολικισ 
διαμεςολάβθςθσ και θ καλλιζργεια μίασ κουλτοφρασ 
εμπιςτοςφνθσ και αποδοχισ ςτο ςχολείο 



Η πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

βίαο ζην ζρνιείν: ε Σρνιηθή 

δηακεζνιάβεζε σο εξγαιείν 

Υλοποίθςθ του κεςμοφ ςε όλθ τθν 
επικράτεια με παράλλθλθ ενδυνάμωςθ των 
εκπαιδευτικϊν 

Άμβλυνςθ των εντάςεων, βελτίωςθ των 
ςχζςεων, αλλά ιδίωσ ουςιαςτικι ςυμμετοχι 
και ανάλθψθ ευκφνθσ των παιδιϊν εντόσ 
του πλαιςίου τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ 



Παξαβαηηθόηεηα ζην 

ζρνιείν…Παηδηά ζε 

θίλδπλν 

– Συνεργαςία με γονείσ, ΚΕΔΑΣΥ και κοινωνικι 

υπθρεςία Διμου 

– Ενθμζρωςθ τθσ Ειςαγγελίασ ςε περίπτωςθ 

που τα μζτρα παιδαγωγικισ πλαιςίωςθσ δεν 

επαρκοφν 



Ψπρηθή πγεία εληόο ηεο παλδεκίαο- 

Επηβαξύλζεθε ε ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ; *γνλείο 

[VALUE] 

[VALUE] 

[VALUE] 

Ναι Όχι Δεν ξζρω/δεν απαντϊ 



Πσο επεξεάζηεθε ε ςπρνινγία ηνπο; 

*γνλείο 

14,55 

10,91 

13,64 

3,46 

42,47 

24,55 

87,27 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Άλλο 

Παλινδρόμθςθσ ςε μικρότερθ θλικία 

Δυςκολία ςτον φπνο 

Απϊλεια όρεξθσ 

Εμφάνιςθ αντικρουόμενων ςυναιςκθμάτων 

Το παιδί/τα παιδιά τουσ ιταν/ιταν πιο κλειςμζνα ςτον εαυτό τουσ 

Το παιδί/τα παιδιά τουσ ιταν/ιταν πιο νευρικό/ά και ανιςυχο/ά 



Ζήηεζαλ νη γνλείο βνήζεηα; *γνλείο 

25,86 

70,69 

3,45 

Αιςκάνκθκαν οι γονείσ τθν 
ανάγκθ να ηθτιςουν βοικεια 

από ειδικοφσ; 

Ναι Όχι Δεν ξζρω/Δεν Απαντϊ 

6,9 

93,1 

Ηιτθςαν οι γονείσ βοικεια από 
ειδικοφσ; 

Ναι Όχι 



Η πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο *επαγγεικαηίεο 

53,84 
29,23 

12,3 

4,61 

 Ιταν πιο δυςχερισ θ πρόςβαςθ των παιδιϊν ςτα κζντρα ψυχικισ υγείασ;  

Συμφωνϊ απόλυτα Διαφωνϊ Οφτε ςυμφωνϊ, οφτε διαφωνϊ Δεν ξζρω 



Η ελίζρπζε ηεο 

ηξηκεξνύο 

ζρέζεο 

εθπαηδεπηηθώλ-

γνλέσλ-

παηδηώλ ζην 

ζρνιείν  

Στο ξεκίνθμα τθσ κάκε 
ςχολικισ χρονιάσ κα  πρζπει 
να γίνονται ςυηθτιςεισ 
μεταξφ εκπαιδευτικϊν, 
γονζων και παιδιϊν και 
προγραμματιςμόσ 
επιμορφωτικϊν δράςεων με 
τα ΠΕΚΕΣ 

01 
Οι επιμορφϊςεισ και οι 
ανοιχτζσ ςυηθτιςεισ πρζπει 
να καταλαμβάνουν μεγάλο 
εφροσ κεματικϊν όπωσ είναι 
θ προςταςία από 
κακοποίθςθ, θ ςεξουαλικι 
διαπαιδαγϊγθςθ κλπ. 

02 



Η θαθνπνίεζε δελ ηειεηώλεη 

κε ηελ αλαγλώξηζε… 

Δυςτυχϊσ ςτθ χϊρα μασ υφίςτανται ςυςτθμικζσ ελλείψεισ και προβλιματα που επιτείνουν 
τθν τραυματικι εμπειρία και τθ δευτερογενι κυματοποίθςθ των παιδιϊν: 

• Οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ που καλοφνται να διερευνιςουν είναι υποςτελεχωμζνεσ, 
χωρίσ ςαφι κατανομι αρμοδιοτιτων και χωρίσ επιςτθμονικι εποπτεία (βλ. ειδικι 
ζκκεςθ Συνθγόρου) 

• Τα «ςπίτια του παιδιοφ» που κεςμοκετικθκαν ωσ χϊροι δικανικισ εξζταςθσ 
κυμάτων ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ δεν λειτουργοφν (βλ. πόριςμα Συνθγόρου) 

• Δεν ζχει κατακτθκεί θ νοοτροπία (και πρακτικι) τθσ πλαιςίωςθσ τθσ οικογζνειασ 
ςτθν κοινότθτα (οι υπθρεςίεσ εξάλλου δεν αρκοφν) 

• Πολφ ςυχνά τα παιδιά τοποκετοφνται ςε ιδρφματα, λόγω προβλθμάτων ςτο κεςμό 
τθσ αναδοχισ και κακοποιοφνται εκ νζου εκεί 

• Ο ρόλοσ των ΜΜΕ ςυχνά είναι προβλθματικόσ ςτθν πορεία για τθν αποκατάςταςθ 



Επηθνηλσλία κε ην 

Σπλήγνξν 

800 11 32 000  

2131306605 και 703 

cr@synigoros.gr & 
rotao@synigoros.gr  

www.synigoros.gr/paidi 

mailto:cr@synigoros.gr
mailto:rotao@synigoros.gr

