
«ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ» 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 
Σε συνέχεια του Συμφώνου Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, ομάδα ειδικών επιστημόνων του Οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιούν διαδραστικές παρεμβάσεις 

πρόληψης στους γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών όλων 

των εκπαιδευτικών βαθμίδων με θεματικές που αναφέρονται στη βία 

και συγκεκριμένα: 

 

Κακοποίηση – Παραμέληση Παιδιού 

Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός 

Θέματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο 

 

Επιπροσθέτως,  λόγω της τρέχουσας συνθήκης της πανδημίας  COVID-

19, υπάρχουν και οι εξής θεματικές ενότητες: 

 COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Η έννοια της ψυχικής 

ανθεκτικότητας. 

 COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Η επόμενη μέρα στο 

σχολείο. 

 

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν 

πρόσκλησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου ή 

κατόπιν πρόσκλησης του συλλόγου εκπαιδευτικών. Διαρκούν περίπου 

2 ώρες και η γενική δομή ορίζεται ως την θεωρητική παρουσίαση του 

φαινομένου από τον εισηγητή/την εισηγήτρια ψυχολόγο και στη 

συνέχεια συζήτηση με το κοινό. 

 

Οφέλη για τους συμμετέχοντες / τις συμμετέχουσες: 

Ενημέρωση και Εμβάθυνση της γνώσης σε θέματα βίας. Ενίσχυση των 

δεξιοτήτων τους με στόχο την αποτελεσματική επίλυση σε αντίστοιχες 

καταστάσεις κρίσης. Συζήτηση με άλλους γονείς και ανταλλαγή 

απόψεων και προβληματισμών. 

 

 



Χώρος Υλοποίησης Δράσης 

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου 

Αίθουσα Σχολείου 

Επίσης, το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί:  

 Σε εγκαταστάσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

 Στο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & 

Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

 Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Οργανισμού « Το 

Χαμόγελο του Παιδιού»,  «YouLearn».  

Για τη διαδικτυακή υλοποίηση του προγράμματος γίνεται χρήση της 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων CISCO Webex, ωστόσο εάν εξυπηρετεί 

καλύτερα μπορούν να φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα που 

χρησιμοποίησαν ήδη τα σχολεία. 

 
Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις απαιτείται: 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Προβολέας 

Πανί προβολής 

Ήχος 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ:  

Σσσς. Είναι Μυστικό. Ο Ρόλος των Γονέων στην πρόληψη της 

σεξουαλικής παρενόχλησης / κακοποίησης παιδιών.  (Διάρκεια: 1 

ώρα και 30 λεπτά) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  

Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Για τα Εξαφανισμένα και Υπό 

Εκμετάλλευση Παιδιά (ICMEC, 2013) 1 στα 7 κορίτσια και 1 στα 25 

αγόρια θα κακοποιηθούν ή παρενοχληθούν σεξουαλικά μέχρι την 

ηλικία των 18 ετών. Από αυτά τα παιδιά μόνο το 1 από τα 3 θα το 

επικοινωνήσει στους γονείς του. Στόχος της συγκεκριμένης ομιλίας 

είναι να ενημερωθούν οι γονείς για το φαινόμενο και να δοθούν απλές 



συμβουλές που μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους για να τα 

θωρακίσουν απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο.  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός. 

Αναγνώριση κι Αντιμετώπιση (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  

«Μαμά να τον χτυπήσω κι εγώ;», «Δεν αντέχω άλλο μπαμπά, δεν θέλω 

να ξαναπάω σχολείο», δύσκολες φράσεις ειδικά όταν σχετίζονται με 

συμπεριφορά άλλων παιδιών απέναντι στο παιδί μας. Τι μπορείς να 

απαντήσεις; Πως μπορείς να αντιδράσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα 

προσπαθήσει ο / η ψυχολόγος  από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να 

απαντήσει… Πως θέτουμε όρια στα παιδιά μας; 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. (Διάρκεια: 1 ώρα 

και 30 λεπτά) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  

Οι ψυχολόγοι του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βασιζόμενοι 

σε περιπτώσεις αληθινών περιστατικών θα πραγματοποιήσουν μια 

παρέμβαση για το διαδίκτυο αναδεικνύοντας σημαντικούς κινδύνους 

που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια οθόνη, όπως είναι το cyber- 

bullying (διαδικτυακός εκφοβισμός) κ.α. Παράλληλα αναδεικνύονται τα 

οφέλη του διαδικτύου. Στη συνέχεια, οι ψυχολόγοι του οργανισμού θα 

δώσουν χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς 

πλοήγησης στο διαδίκτυο… Πως θέτουμε όρια στα παιδιά μας; 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Δίπλα σε κάθε παιδί θύμα Εξαφάνισης. 

(Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  

Τι εννοούμε με τον όρο «εξαφανισμένα παιδιά» σύμφωνα με την 

οργάνωση Missing Children Europe (MCE); 

Εξαφανισμένα παιδιά ορίζονται τα παιδιά τα οποία χάνονται ή φεύγουν 

από το σπίτι τους και οι λόγοι για να συμβεί κάτι τέτοιο ποικίλλουν. 

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί πως δεν υπάρχει ένας επίσημος κοινός 



νομικός ορισμός για τα εξαφανισμένα παιδιά και πως κάθε χώρα, μέσα 

σε αυτές και η Ελλάδα, δίνει τους δικούς της ορισμούς, ανάλογα με τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η εξαφάνιση .  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Η 

έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας. (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 

λεπτά) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο νέος κορωνοϊός μας έχει φέρει αντιμέτωπους με μια νέα 

πραγματικότητα και βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες, οι οποίες έχουν 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές και ενδέχεται να επιβαρύνουν την 

ψυχολογική μας κατάσταση. Οι άνθρωποι προσαρμόζονται σε νέες 

καταστάσεις εν μέρει χάρη στην ανθεκτικότητα και ζητούμενο πλέον 

είναι καλλιεργήσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα ενδυναμώνοντας 

τον εαυτό μας. Μέσω της συγκεκριμένης ομιλίας ψυχολόγοι του 

οργανισμού απευθύνονται σε γονείς δίνοντάς τους βασικές συμβουλές 

προκειμένου να φροντίσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, ώστε να είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες και να μπορέσουν να 

φροντίσουν τις ανάγκες των παιδιών τους. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: COVID-19: Φροντίζοντας τους Γονείς. Η 

επόμενη μέρα στο σχολείο. (Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο νέος κορωνοϊός μας έχει φέρει αντιμέτωπους με μια νέα 

πραγματικότητα και βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες, οι οποίες 

ενδέχεται να επιβαρύνουν την μας ψυχολογική κατάσταση. Από την 

απομόνωση περάσαμε στην κοινωνική αποστασιοποίηση. Μέσω της 

συγκεκριμένης ομιλίας ψυχολόγοι του οργανισμού απευθύνονται σε 

γονείς δίνοντας συμβουλές για τον τρόπο που μπορούν να 

προετοιμαστούν οι ίδιοι και τα παιδιά για την επάνοδό τους  σχολεία 

τους, στα νέα δεδομένα εντός και εκτός τάξης. Δίνονται κατευθύνσεις 

προκειμένου οι γονείς να ενδυναμωθούν ώστε να ανταποκριθούν στις 

δύσκολες συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν και να 

μπορέσουν να φροντίσουν τις ανάγκες των παιδιών τους. 



 

 

 


