
 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ» 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
Περιγραφή ∆ράσης: 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 ∆ιαδίκτυο 
 
Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις πραγµατοποιούνται κατόπιν 
πρόσκλησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου ή 
κατόπιν πρόσκλησης του συλλόγου εκπαιδευτικών. ∆ιαρκούν 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 ∆ράσης 
 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου 
 Αίθουσα Σχολείου 
 
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.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα και 30 λεπτά 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές 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.  

Μέρα και ώρα Συνάντησης: 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισµός. Αναγνώριση κι 

Αντιµετώπιση. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ώρα και 30 λεπτά  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Μαµά να τον χτυπήσω κι εγώ;», «∆εν 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; 

Μέρα και ώρα Συνάντησης: 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 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 cyberbullying 

(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; 

Μέρα και ώρα Συνάντησης: 

 


