
1

Πρόγραμμα κατάρτισης
για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση 
της τοπικής κοινότητας σχετικά με την 
κακοποίηση και την κακομεταχείριση παιδιών



ΕΤΑΙΡΟΙ

St. Dona Daria (Συντονιστής εταίρος)

Inthecity Project Development

Cooperatieve vereniging Pressure Line U.A.

Aproximar – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Amadora Inovation, E.M. Unipessoal Lda

Diakonia-ammattikorkeakoulu

San Giuseppe Onlus 

Asociatia Start pentru performanta

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social

Anastasia Sirbu

Patrícia Gonçalves

Rita Lourenço

Tiago Leitão (Επικεφαλής)

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εταιρικό Σχήμα Co-Happiness 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

δ/υ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 

2021

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



3

 
  
 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 4

Το έργο Co-Happiness 5

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Συναντήσεων Co-Happiness 7

Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διαδικασία επικύρωσης 17

Αναλυτική πορεία υλοποίησης του προγράμματος των εκπαιδεύσεων 22

Βιβλιογραφία 25

Παράρτημα 1 – Σχέδια Μαθήματος 31

 1. Ενότητα 1η  – Παιδική Κακοποίηση και Κακομεταχείριση 32

 2. Ενότητα 2η  – Νομικό Πλαίσιο και Σύστημα Παιδικής Προστασίας 35

 3. Ενότητα 3η  – Παιδί και Οικογένεια 38

 4. Ενότητα 4η – Πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης 

 από την οπτική γωνία ενός παιδιού 41

 5. Ενότητα 5η  – Κοινωνική Ευθύνη 43

 6. Ενότητα 6η  – Πρόληψη και Παρέμβαση 46

Παράρτημα 2 – Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης 52

Παράρτημα 3 – Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των συμμετεχόντων/ουσών 

στο πρόγραμμα 58

Παράρτημα 4 – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας εκπαιδευτικής ενότητας 61

Παράρτημα 5 – Φυλλάδιο Πρόσκλησης (παραδείγματα) 63

 Παράρτημα 5.1. Φυλλάδιο Πρόσκλησης (Πορτογαλία) 63

 Παράρτημα 5.2. Φυλλάδιο Πρόσκλησης (Ελλάδα) 63

 Παράρτημα 5.3 Φυλλάδιο Πρόσκλησης (Ιταλία) 64

 Παράρτημα 5.4 Φυλλάδιο Πρόσκλησης (Ολλανδία) 64



4

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως παιδική κακομεταχείριση ορίζεται η 
κακοποίηση και παραμέληση παιδιών κάτω των 18 ετών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει όλες τις 
μορφές σωματικής ή/και συναισθηματικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, 
παραμέλησης, αμελούς διαπαιδαγώγησης και εμπορικής ή άλλου είδους εκμετάλλευσης, 
οι οποίες οδηγούν σε πραγματική ή πιθανή βλάβη στην υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη 
ή την αξιοπρέπεια του παιδιού στο πλαίσιο μίας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή εξουσίας 
με το παιδί. Ενίοτε συγκαταλέγεται και η έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία ή/και βία μεταξύ 
ερωτικών συντρόφων στις μορφές παιδικής κακοποίησης (WHO, 2020). 

Όπως αναφέρει ο Sampson (2017), η έννοια της συλλογικής αποτελεσματικότητας μπορεί να 
συμβάλει στη διαμόρφωση μίας πιο συνεκτικής κοινωνίας, καθώς οι κοινότητες που έχουν 
«κοινές προσδοκίες για έλεγχο, κοινωνική δράση και αποτελεσματικότητα» τείνουν να είναι 
περισσότερο υποστηρικτικές και αποδοτικές ως προς την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου 
στόχου. Ένας προσανατολισμός συλλογικής δράσης μπορεί να οδηγήσει αφενός σε αμοιβαία 
υποστήριξη και εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της κοινότητας και αφετέρου στην ανάπτυξη 
κοινών απόψεων για ένα φαινόμενο ή ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τα μέλη της κοινότητας είναι σε θέση να ελέγχουν τη συμπεριφορά άλλων μελών μέσω του 
κοινωνικού κεφαλαίου – των προσδοκιών για δράση εντός μίας συλλογικότητας – και κατά 
συνέπεια, να περιορίζουν τυχόν παραβατικές συμπεριφορές.

Οι εταίροι του έργου Co-Happiness φιλοδοξώντας να συμβάλουν στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση της κακοποίησης και της κακομεταχείρισης παιδιών μέσω της ενίσχυσης 
της συλλογικής αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού κεφαλαίου ανέπτυξαν ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκειμένου να ενθαρρύνουν την ανάληψη δράσης εκ μέρους 
ποικίλων φορέων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό με τη σειρά του θα 
καταστήσει τις κοινότητες περισσότερο ψυχικά ανθεκτικές και ασφαλέστερες για τα παιδιά. 
Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει αναλυτικά, βήμα προς βήμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
με τίτλο «Κατάρτιση επαγγελματιών, εκπαιδευτικών και λοιπών ενδιαφερόμενων μελών της 
κοινότητας σχετικά με την ανακύκλωση της γνώσης και τις καινοτόμες στρατηγικές για την 
πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης». 

Αρχικά, το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων σχεδιάστηκε προκειμένου να διεξαχθεί κατά 
κύριο λόγο δια ζώσης (π.χ. μέσω μικτής μάθησης). Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 επέφερε 
αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης του έργου. Για την ακρίβεια, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
προσαρμόστηκε με τρόπο ιδιαίτερα ευέλικτο, ώστε να παρέχεται διαδικτυακά χωρίς 
περιορισμούς. Η αλλαγή αυτή, επέτρεψε στους οργανισμούς-εταίρους να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων ειδικά προσαρμοσμένο στην τρέχουσα 
πραγματικότητα κάθε χώρας και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε συμμετέχουσας ομάδας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διατίθεται σε έξι (6) γλώσσες: αγγλικά, ολλανδικά, ιταλικά, 
πορτογαλικά, ελληνικά και ρουμανικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικό 
των εκπαιδεύσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: 
www.co-happiness.eu. 

http://www.co-happiness.eu
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Το έργο Co-Happiness

Το έργο Co-Happiness έχει τριετή διάρκεια (2018 – 2021) και χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Yλοποιείται από ένα σχήμα εννέα (9) 
συνεργαζόμενων φορέων από έξι (6) χώρες της ΕΕ με συντονιστή τον οργανισμό Dona 
Daria. Ειδικότερα, οι εταίροι του έργου προέρχονται από την Ολλανδία (3), την Πορτογαλία 
(2), τη Φινλανδία (1), την Ιταλία (1), τη Ρουμανία (1) και την Ελλάδα (1).

Στοχεύει στην προώθηση του κοινωνικού κεφαλαίου και της συλλογικής αποτελεσματικότητας 
με απώτερο σκοπό την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης. Για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού, πρόκειται να εφοδιάσει τα μέλη της τοπικής κοινότητας 
(επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές/ριες, γονείς/κηδεμόνες και ενήλικες γενικά) 
με όλες τις απαραίτητες γνώσεις, εργαλεία και τεχνικές για την καλύτερη αναγνώριση των 
ενδείξεων κακοποίησης και κακομεταχείρισης παιδιών. Σε συνεργασία με τα παιδιά θα 
μπορούν να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ευκολία και να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά, 
ούτως ώστε οι ανήλικοι να μπορούν να λάβουν τη στήριξη που έχουν ανάγκη.  Επιπλέον, 
στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο διαδικτυακό παιχνίδι για την Πρόληψη 
& την Ευαισθητοποίηση σχετικά με την Παιδική Κακοποίηση και Κακομεταχείριση για παιδιά 
ηλικίας 6-9 ετών. Το έργο Co-Happiness εστιάζει σε μία πολύπλευρη προσέγγιση της 
πρόληψης του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης με τους εξής 
τρόπους:

• Ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος πρόληψης για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης, 
στο οποίο θα συμμετέχουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως σχολεία, αρμόδιες 
δικαστικές αρχές, δημοτικές αρχές, επαγγελματίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις·

• Συμβολή στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της κακοποίησης, της κακομεταχείρισης 
και της παραμέλησης παιδιών μέσω της ενδυνάμωσης των μελών της τοπικής 
κοινότητας, ώστε να αναγνωρίζουν ευκολότερα τα πρώτα σημάδια κακοποίησης 
και κακομεταχείρισης ανηλίκων και κατόπιν, να καταγγέλλουν τα περιστατικά, 
προκειμένου οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας να αναλαμβάνουν ταχύτερα σχετική 
δράση.

• Διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με θέμα το κοινωνικό κεφάλαιο και τις προσεγγίσεις 
συλλογικής αποτελεσματικότητας για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης·

• Υιοθέτηση προσεγγίσεων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και παιγνιοποίησης για την 
ενεργοποίηση βασικών εκπροσώπων και παιδιών της τοπικής κοινότητας με σκοπό την 
πρόληψη, την αναγνώριση και την καταγγελία περιστατικών παιδικής κακοποίησης 
και κακομεταχείρισης·

• Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση 
της κοινότητας σχετικά με την κακοποίηση και την κακομεταχείριση παιδιών και 
μετέπειτα πιλοτική δοκιμή των προγραμμάτων με βασικούς κοινοτικούς παράγοντες·

• Ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την παιδική κακοποίηση και κακομεταχείριση και στη συνέχεια, πιλοτική 
δοκιμή του με παιδιά.
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Το εταιρικό σχήμα για να πετύχει τους ανωτέρω στόχους έχει δεσμευθεί να αναπτύξει πέντε 
(5) Πνευματικά Προϊόντα:

• ΠΠ1 - Συλλογική έκθεση για τις προσεγγίσεις του κοινωνικού κεφαλαίου και της 
συλλογικής αποτελεσματικότητας για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης 
και κακομεταχείρισης  

• ΠΠ2 - Πρόγραμμα κατάρτισης για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινότητας σχετικά με την κακοποίηση και την κακομεταχείριση παιδιών 

• ΠΠ3 - Πρόγραμμα για την πρόληψη της κακοποίησης και της κακομεταχείρισης 
παιδιών 

• ΠΠ4 - Παιχνίδι Co-Happiness για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση στο θέμα 
της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης  

• ΠΠ5 - Οδηγός για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας 
και των παιδιών σχετικά με την παιδική κακοποίηση και κακομεταχείριση
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Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Συναντήσεων Co-Happiness

Το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσιμες πληροφορίες: 
γενική περιγραφή· κοινό-στόχος· λέξεις-κλειδιά· γλώσσα διδασκαλίας· διεξαγωγή 
μαθημάτων· στοχοθεσία· μαθησιακά αποτελέσματα· περιγραφή των υποχρεωτικών και 
των προαιρετικών στοιχείων του περιεχομένου των εκπαιδεύσεων, της διάρκειας των 
εκπαιδεύσεων, των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και των μεθόδων αξιολόγησης.

Τίτλος προγράμματος κατάρτισης

Κατάρτιση επαγγελματιών, εκπαιδευτικών και λοιπών ενδιαφερόμενων μελών της 
κοινότητας σχετικά με την ανακύκλωση της γνώσης και τις καινοτόμες στρατηγικές για 
την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης 

Γενική περιγραφή

Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην ενδυνάμωση των φορέων και εκπροσώπων των 
τοπικών κοινοτήτων ούτως ώστε να αναλάβουν δράση και να συμβάλουν στην πρόληψη 
της παιδικής κακοποίησης, η οποία με τη σειρά της θα καταστήσει τις κοινότητες 
περισσότερο ψυχικά ανθεκτικές και ασφαλέστερες για τα παιδιά.
Αρχικά, το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων σχεδιάστηκε προκειμένου να διεξαχθεί κατά 
κύριο λόγο δια ζώσης (π.χ. μέσω μικτής μάθησης). Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 επέφερε 
αλλαγές στον τρόπο υλοποίησης του έργου. Για την ακρίβεια, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
προσαρμόστηκε με τρόπο ιδιαίτερα ευέλικτο, ώστε να παρέχεται διαδικτυακά χωρίς 
περιορισμούς. Η αλλαγή αυτή, επέτρεψε στους οργανισμούς-εταίρους να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων ειδικά προσαρμοσμένο στην τρέχουσα 
πραγματικότητα κάθε χώρας και στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε συμμετέχουσας ομάδας.
Οι κύριοι επωφελούμενοι της εν λόγω κατάρτισης είναι βασικοί εκπρόσωποι (επαγγελματίες 
που εργάζονται στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας για το παιδί) και γενικά, άτομα 
της τοπικής κοινότητας που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την 
πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και συγχρόνως να συμβάλουν στην προώθηση της 
ευημερίας των παιδιών. Στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων παρέχονται θεωρητικές γνώσεις 
και βιωματικές ασκήσεις, ευκαιρίες πρακτικής εφαρμογής των αποκτηθεισών ικανοτήτων 
και χώρος για την προσωπική ανάπτυξη των επαγγελματιών.

Κοινό-στόχος

Εκπαιδευτές/ριες | Εκπαιδευτικοί | Κοινοτικοί σύμβουλοι | Επαγγελματίες Υπηρεσιών 
Παιδικής Προστασίας | Ενεργά μέλη της κοινότητας

Λέξεις και φράσεις-κλειδιά

Σύστημα κοινωνικής φροντίδας για το παιδί· Παιδική προστασία·  Ευαισθητοποίηση 
της τοπικής κοινότητας· Δικαιώματα των παιδιών· Περιπτώσεις κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης

Γλώσσα διδασκαλίας

Η εθνική γλώσσα κάθε χώρας-εταίρου (αγγλικά, ολλανδικά, ιταλικά, πορτογαλικά, 
ελληνικά, ρουμανικά)
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Διεξαγωγή μαθημάτων

Ενθάρρυνση των συμμετεχόντων/ουσών να διαβάσουν το θεωρητικό περιεχόμενο προτού 
λάβουν μέρος στη διαδικτυακή/δια ζώσης εκπαίδευση. 

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών/δια ζώσης μαθημάτων:

• Θα παρουσιαστούν βασικές θεωρητικές γνώσεις για την παιδική κακοποίηση·
• Θα αναπτυχθούν περαιτέρω οι ικανότητες των συμμετεχόντων/ουσών μέσω της 

χρήσης συμμετοχικών μεθόδων και της υλοποίησης βιωματικών δραστηριοτήτων.

Στοχοθεσία

Οι στόχοι του Προγράμματος Κατάρτισης συνοψίζονται ως εξής:
• Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες τη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου 

στην πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης· 
• Να αναγνωρίσουν οι συμμετέχοντες/ουσες τις ανάγκες των παιδιών και των 

οικογενειών τους·
• Να διακρίνουν οι συμμετέχοντες/ουσες παράγοντες κινδύνου και προστασίας·
• Να ενδυναμωθούν οι επαγγελματίες προκειμένου να ενημερώσουν και 

να ευαισθητοποιήσουν παιδιά που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης· 

• Να προταθούν στρατηγικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών 
παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης·

• Να παρουσιαστεί το ισχύον νομικό πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας του παιδιού.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε 
θέση:

• Να κατανοούν καλύτερα τις ποικίλες μορφές της παιδικής κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης καθώς και τις συνέπειες που επιφέρουν στο θύμα.

• Να αναγνωρίζουν τα σημάδια της παιδικής κακοποίησης και να καταγγέλλουν τέτοια 
περιστατικά στις αρμόδιες αρχές.

• Να παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη στα παιδιά-θύματα κακοποίησης και στις 
οικογένειές τους. 

• Να γνωρίζουν πώς μπορούν να συνεργαστούν με άλλα μέλη της κοινότητάς τους 
ή φορείς παιδικής προστασίας με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική 
πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης και την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του παιδιού.

Περιεχόμενο εκπαιδεύσεων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτιμώμενη  διάρκεια αναφέρεται τόσο στις διαδικτυακές όσο και στις δια 
ζώσης εκπαιδεύσεις.)

Συνάντηση καλωσορίσματος (εκτιμώμενη  διάρκεια: 1 ώρα)
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Παιδική Κακοποίηση και Κακομεταχείριση (εκτιμώμενη  διάρκεια: 3 ώρες)

• Ορισμός της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης 
• Μορφές κακοποίησης και κακομεταχείρισης
• Ανάγκες παιδιών και νέων που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης και κακομεταχείρισης 

(λαμβάνοντας υπόψη τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες του 
φαινομένου) 

• Ερευνητικά δεδομένα και επιδημιολογία

Νομικό Πλαίσιο και Σύστημα Παιδικής Προστασίας (εκτιμώμενη  διάρκεια: 4 ώρες)

• Ευρωπαϊκό και Εθνικό Νομικό Πλαίσιο
• Βασικοί φορείς παιδικής προστασίας
• Μέτρα προστασίας
• O ρόλος του παιδιού στη διαδικασία προστασίας

Παιδί και Οικογένεια (εκτιμώμενη  διάρκεια: 4 ώρες)

• Ορισμός της βίας
• Ερμηνείες του φαινομένου της παιδικής βίας
• Η δυναμική και ο χάρτης της βίας
• Παράμετροι αξιολόγησης της βίας 
• Ο γονεϊκός ρόλος 
• Η ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου σύγκρουσης  
• Η μέθοδος της λογικοθυμικής εκπαίδευσης 
• Διαχείριση συναισθημάτων
• Αναγνώριση και δράση

Πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης από την οπτική γωνία ενός 
παιδιού (εκτιμώμενη  διάρκεια: 4 ώρες)

• Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 
• Πίστη του παιδιού προς τους γονείς
• Επικοινωνία με το παιδί
• Επικοινωνία με παιδί που γνωρίζουμε ότι έχει υποστεί μία τραυματική εμπειρία

Κοινωνική Ευθύνη (εκτιμώμενη διάρκεια: 4 ώρες)

• Ορισμός του κοινωνικού κεφαλαίου
• Ορισμός της συλλογικής αποτελεσματικότητας και πώς σχετίζεται με το κοινωνικό 

κεφάλαιο και την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης 
• Τρόποι βελτίωσης του κοινωνικού κεφαλαίου στην τοπική μας κοινότητα
• Καταγγελία περιστατικών παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης – πώς και 

πού πρέπει να καταγγέλλονται τέτοιες υποθέσεις.
• Ευρωπαϊκές πολιτικές και επιτυχημένες πρακτικές 
• Η αξία της συνεργασίας: Πώς να συνεργαστείτε με βασικούς φορείς και την 

τοπική κοινότητα στο σύνολό της για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης 

• Διάδοση χρήσιμων πληροφοριών μέσω της τοπικής κοινότητας
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Πρόληψη και Παρέμβαση (εκτιμώμενη  διάρκεια: 4 ώρες)

• Ορισμός της έννοιας «τραύμα»
• Είδη τραύματος
• Εντοπισμός ερεθισμάτων
• Ερεθίσματα 
• «Τα γυαλιά του τραύματος»
• Παράγοντες κινδύνου
• Έμμεσο τραύμα
• Αυτοφροντίδα
• Πλαίσιο Παρέμβασης  ARC

Διάρκεια των εκπαιδεύσεων

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 15 ημερών και θα υλοποιηθεί εντός περίπου 
4 εβδομάδων. Θα περιλαμβάνει θεωρητικό περιεχόμενο αυτόνομης μάθησης (άνευ 
διδασκάλου), διαδικτυακές/δια ζώσης εκπαιδεύσεις και μία ενότητα αξιολόγησης.

Εκτιμώμενος χρόνος για αυτόνομη εκμάθηση του θεωρητικού περιεχομένου: 12 ώρες
Εκτιμώμενος χρόνος για συμμετοχή σε διαδικτυακές/δια ζώσης εκπαιδεύσεις: 13 ώρες 
Συνολικός χρόνος: 25 ώρες

Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης

Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου (http://www.co-happiness.eu/), τόσο οι εκπαιδευτές/
ριες όσο και οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν χρήσιμο 
υποστηρικτικό υλικό (π.χ. περιεχόμενο κατάρτισης, άρθρα, νομοθετικά έγγραφα και 
λοιπές σχετικές δημοσιεύσεις).

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών/δια ζώσης εκπαιδευτικών συναντήσεων, οι 
βασικές έννοιες που παρουσιάστηκαν πρωτύτερα θα γίνουν καλύτερα κατανοητές μέσα 
από πρακτικά παραδείγματα και οι εκπαιδευόμενοι/ες θα κληθούν να μοιραστούν τις 
προσωπικές τους εμπειρίες. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα παράσχει επίσης πρόσφορο 
έδαφος για συζητήσεις που θα βασίζονται σε πρακτικά παραδείγματα μέσω μελετών 
περίπτωσης, παιχνιδιών-ρόλων και λοιπών τεχνικών.

Οι εκπαιδεύσεις αποσκοπούν στον συνδυασμό της θεωρίας με την πράξη και στην 
ενδυνάμωση των συμμετεχόντων/ουσών, ούτως ώστε να αξιοποιήσουν έμπρακτα τις 
γνώσεις που αποκόμισαν στην καθημερινή τους επαγγελματική και ιδιωτική ζωή.

Μέθοδος αξιολόγησης

Αυτοαξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων (πριν και μετά την κατάρτιση) 
Παρακολούθηση της προόδου των συμμετεχόντων/ουσών
Ατομικές εργασίες

http://www.co-happiness.eu
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Βασικοί κανόνες

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά τις εκπαιδεύσεις και να 
τηρούν με απόλυτη συνέπεια την ώρα προσέλευσής τους στα μαθήματα. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις συζητήσεις είναι επιθυμητή για την ενίσχυση της 
επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να ολοκληρώνουν εγκαίρως τις διαδικτυακές εργασίες 
που τους ανατίθενται στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος σχεδίου μάθησης. 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στις δια ζώσης εκπαιδεύσεις θα πρέπει να αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους με σεβασμό και να προστατεύουν το απόρρητο των δηλώσεών τους κατά την 
ανταλλαγή πληροφοριών.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
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Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διαδικασία επικύρωσης 

Το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων του έργου Co-Happiness είναι αποτέλεσμα τριών 
διαδοχικών βασικών φάσεων: έρευνα, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των 
εταίρων του έργου και κατάλληλη προσαρμογή στα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών 
σε κάθε χώρα-εταίρο. 

• Φάση 1: έρευνα και καθορισμός του πρώτου σχεδίου του προγράμματος μαθημάτων
• Φάση 2: ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων του έργου και αξιολόγηση από 

ομότιμους/ες αξιολογητές/ριες
• Φάση 3: αποτελέσματα πιλοτικής δοκιμής του προγράμματος και κατάλληλη 

προσαρμογή 

Φάση 1: έρευνα και καθορισμός του πρώτου σχεδίου του προγράμματος μαθημάτων

Πρώτον, οι εταίροι διενέργησαν έρευνα σχετικά με τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης 
με σκοπό να σχεδιάσουν ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα κατάρτισης, το 
οποίο θα στηρίζεται σε ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο ή/και σε εμπειρικά δεδομένα. 
Το πρόγραμμα κατάρτισης Co-Happiness δεν επρόκειτο να περιλαμβάνει αποκλειστικά 
και μόνο θέματα που σχετίζονται με την παιδική κακοποίηση και κακομεταχείριση, 
αλλά θα εστίαζε παράλληλα στο κοινωνικό κεφάλαιο και τις προσεγγίσεις συλλογικής 
αποτελεσματικότητας ως δράσεις πρωτογενούς προστασίας των παιδιών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που προέκυψαν, το εταιρικό σχήμα καθόρισε 
το πρώτο σχέδιο του προγράμματος μαθημάτων, το οποίο περιλάμβανε συνολικά 6 
ενότητες: 1) Παιδική Κακοποίηση και Κακομεταχείριση· 2) Νομικό Πλαίσιο και Σύστημα 
Παιδικής Προστασίας· 3) Παιδί και Οικογένεια· 4) Πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης από την οπτική γωνία ενός παιδιού· 5) Κοινωνική Ευθύνη 6) Πρόληψη 
και Παρέμβαση.

Φάση 2: ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων του έργου και αξιολόγηση από 
ομότιμους/ες αξιολογητές/ριες

Δεύτερον, διεξήχθη μία σύσκεψη σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης με βασικούς 
φορείς/εμπειρογνώμονες του συστήματος παιδικής προστασίας για τη λήψη σχετικής 
ανατροφοδότησης και την πραγματοποίηση των κατάλληλων ενεργειών προσαρμογής.
Οι εταίροι αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία τους συνέβαλαν στην ανάπτυξη του 
περιεχομένου του προγράμματος. Τα τελικά προϊόντα διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα 
του έργου: http://www.co-happiness.eu/. 

Φάση 3: αποτελέσματα πιλοτικής δοκιμής του προγράμματος και κατάλληλη 
προσαρμογή

Το πρόγραμμα κατάρτισης δοκιμάστηκε πιλοτικά στις 6 χώρες που συμμετείχαν στην 
υλοποίηση του έργου (Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ρουμανία). 
Συνολικά, 136 επαγγελματίες, φοιτητές/ριες και εθελοντές/ριες παρακολούθησαν το 
πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης Co-Happiness. Πιο αναλυτικά: 

• 16 από τη Φινλανδία,
• 30 από την Ιταλία,
• 25 από την Ελλάδα,

http://www.co-happiness.eu
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• 18 από την Ολλανδία,
• 30 από την Πορτογαλία, και
• 17 από τη Ρουμανία.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να 
παράσχουν ανατροφοδότηση για το περιεχόμενο και το υλικό των εκπαιδευτικών ενοτήτων. 
Για τη λήψη της ανατροφοδότησης των συμμετεχόντων/ουσών, διενεργήθηκε αξιολόγηση 
τόσο των βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων όσο και της διαδικασίας διεξαγωγής των 
μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία:

• Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (πριν και μετά το πρόγραμμα κατάρτισης) – 
βλέπε Παράρτημα 2.

• Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα – βλέπε 
Παράρτημα 3

• Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας κάθε εκπαιδευτικής ενότητας – βλέπε 
Παράρτημα 4.

Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε είδους παρέμβασης, 
διότι συμβάλλει στην κατανόηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της παρέμβασης.   
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Χώρα Μορφή 
εκπαίδευσης

Αριθμός 
συμμετεχόντων/

ουσών

Προφίλ 
συμμετεχόντων/ουσών

Ανατροφοδότηση για το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης Συνολική αξιολόγηση

Φινλανδία
Διαδικτυακή 
εκπαίδευση

(100%)
16 Φοιτητές/ριες Τμήματος 

Νοσηλευτικής

Το περιεχόμενο του προγράμματος 
αξιολογήθηκε θετικά. Όλοι/ες οι 

συμμετέχοντες/ουσες συμφώνησαν 
ότι στο πρόγραμμα κατάρτισης 
υπήρχε ισορροπημένη ανάπτυξη 
μεταξύ του θεωρητικού και του 

πρακτικού του μέρους.

Προτάσεις για βελτίωση: 
Ορισμένοι/ες συμμετέχοντες/ουσες 
θεώρησαν ότι κάποια από τα κουίζ 

ίσως να μην ήταν απαραίτητα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θεώρησαν 
ότι το πρόγραμμα θα τους/

τις βοηθήσει μελλοντικά στην 
επαγγελματική, αλλά και στην 

καθημερινή τους ζωή.

Ιταλία
Δια ζώσης 

εκπαίδευση
(100%)

30

Εθελοντές/ριες υπηρεσιών 
κοινωνικής προστασίας, 

απλοί πολίτες, ψυχολόγοι, 
εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-ριες, 

σχεδιαστές/ριες κινουμένων 
σχεδίων, επαγγελματίες 
υγειονομικής περίθαλψης 

και κοινωνικών υπηρεσιών, 
φοιτητές/ριες και μέλη των 

ενόπλων δυνάμεων

Οι περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/
ουσες δήλωσαν ότι η εν λόγω 
εκπαίδευση τους βοήθησε να 
μάθουν τρόπους πρόληψης 

της παιδικής κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης και δυνατότητες 

έγκαιρης παρέμβασης. 

Προτάσεις για βελτίωση: 
Ορισμένοι/ες συμμετέχοντες/

ουσες πρότειναν να συμπεριληφθεί 
μελλοντικά στο πρόγραμμα 

θεματολογία που θα αφορά στη 
σχέση των ανηλίκων με τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και το 
διαδίκτυο.

Το περιεχόμενο του προγράμματος 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των 
συμμετεχόντων/ουσών, οι οποίοι/
ες αξιολόγησαν θετικά τόσο τους 

στόχους όσο και τα μαθησιακά του 
αποτελέσματα.

Βασικά ευρήματα της πιλοτικής δοκιμής του προγράμματος κατάρτισης 
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Χώρα Μορφή 
εκπαίδευσης

Αριθμός 
συμμετεχόντων/

ουσών

Προφίλ 
συμμετεχόντων/ουσών

Ανατροφοδότηση για το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης Συνολική αξιολόγηση

Ελλάδα
Διαδικτυακή 
εκπαίδευση

(100%)
25

Ψυχολόγοι, 
κοινωνικοί λειτουργοί, 

εκπαιδευτικοί, φοιτητές/
ριες και επαγγελματίες 

που ασχολούνται με 
ζητήματα παιδικής 

κακοποίησης,  πρόληψης 
και παρέμβασης 
σε περιπτώσεις 

κακομεταχείρισης 

Οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ότι η 
εκπαίδευση ήταν αποτελεσματική, αν και 

ορισμένοι/ες θα ήθελαν το περιεχόμενο των 
επιμέρους ενοτήτων να ήταν περισσότερο 

διαδραστικό. 

Προτάσεις για βελτίωση: 
Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν πρότειναν τυχόν 
προσθήκες/ προσαρμογές που θα μπορούσαν 

να γίνουν στο μέλλον. 

Η συνολική αξιολόγηση 
ήταν θετική, με τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να 

δηλώνουν ότι θα πρότειναν 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

κατάρτισης σε άλλα άτομα. Όπως 
σημείωσαν, οι πληροφορίες που 
άντλησαν από όλες τις ενότητες 
τους φάνηκαν πολύ χρήσιμες.

Ολλανδία

Διαδικτυακή 
και Δια 
ζώσης 

εκπαίδευση 
(μικτή 

μάθηση)

18

Επαγγελματίες υπηρεσιών 
παιδικής προστασίας 

και φροντίδας, ειδικοί 
στον τομέα της παιδικής 

κακοποίησης και της 
κακομεταχείρισης, 
εκπαιδευτές/ριες, 

εθελοντές-ριες/σύμβουλοι 
και φοιτητές/ριες 

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες βρήκαν τις 
εκπαιδευτικές ενότητες πολύ ωφέλιμες και 
εκτίμησαν την ευκαιρία που τους δόθηκε να 
μοιραστούν με άλλους τις προσωπικές τους 
εμπειρίες. Παράλληλα, ανέφεραν ότι οι εν 

λόγω ενότητες όχι μόνο κάλυπταν μία ευρεία 
θεματολογία αλλά επίσης τους παρείχαν 
χρήσιμες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, 

αποκόμισαν νέες γνώσεις σχετικά με τις 
διάφορες μορφές της παιδικής κακοποίησης 

και τη δυνατότητα συμμετοχής της κοινότητας 
στην πρόληψή της. Τέλος, κατανόησαν σε 

μεγαλύτερο βάθος τις ανάγκες και τις απόψεις 
των παιδιών που έχουν υπάρξει θύματα 

παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης. 

Προτάσεις για βελτίωση: δ/υ

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες 
έμειναν ικανοποιημένοι/ες από 

το πρόγραμμα κατάρτισης και θα 
το συνιστούσαν ανεπιφύλακτα σε 

άλλα άτομα.
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Χώρα Μορφή 
εκπαίδευσης

Αριθμός 
συμμετεχόντων/

ουσών

Προφίλ 
συμμετεχόντων/ουσών

Ανατροφοδότηση για το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης Συνολική αξιολόγηση

Πορτογαλία

Διαδικτυακή 
εκπαίδευση 

(100%: 
ασύγχρονη 

και σύγχρονη 
μορφή)

30

Εκπαιδευτικοί/
εκπαιδευτές-ριες, 

διαμεσολαβητές/ριες, 
κοινωνικοί λειτουργοί, 
ψυχολόγοι και φοιτητές 

Οι περισσότεροι/ες από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες αξιολόγησαν το 
περιεχόμενο της κατάρτισης ως «πολύ 

καλό» και «άριστο». 

Προτάσεις για βελτίωση: δ/υ

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες 
συμφώνησαν ότι θα συνιστούσαν 

το πρόγραμμα κατάρτισης σε 
άλλα άτομα. Επιπλέον, βρήκαν 

τις εκπαιδευτικές ενότητες 
πολύ χρήσιμες και θεώρησαν 
ότι τα θέματα που θίχτηκαν 

έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
το επάγγελμα που ασκούν. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες εκτίμησαν 
επιπλέον τη δυνατότητα που 

είχαν μέσω του προγράμματος 
να ανταλλάξουν μεταξύ τους 
εποικοδομητικές γνώσεις και 

προσωπικές εμπειρίες. 

Ρουμανία
Δια ζώσης 

εκπαίδευση
(100%)

17

Εκπαιδευτικοί και 
κοινωνικοί λειτουργοί που 
εργάζονται σε διάφορες 
δομές των υπηρεσιών 
παιδικής προστασίας, 
πιο συγκεκριμένα σε 
κέντρα ημέρας για 
παιδιά και εφήβους 

θύματα κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης.

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θεώρησαν 
ότι το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Οι 
δραστηριότητες διευκόλυναν την κατανόηση 
της θεωρίας, είχαν διαδραστικό χαρακτήρα, 
τους ενθάρρυναν να κάνουν ενδοσκόπηση 

και γενικά, συνέβαλαν στην προσωπική τους 
ανάπτυξη. 

Προτάσεις για βελτίωση: 
Οι συμμετέχοντες/ουσες πρότειναν να 

συμπεριληφθεί μελλοντικά στο πρόγραμμα 
μία επιπρόσθετη ενότητα για τη σεξουαλική 

αγωγή με σκοπό την πρόληψη της 
σεξουαλικής κακοποίησης. 

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες 
ανέφεραν ότι θα πρότειναν 
το πρόγραμμα κατάρτισης 

και σε άλλους επαγγελματίες 
και ότι η διάρκεια του ήταν 

ιδανική. Κατά τη γνώμη τους, 
οι εκπαιδευτικές ενότητες ήταν 
άκρως ενδιαφέρουσες και θα 

φανούν πολύ χρήσιμες τόσο στην 
επαγγελματική όσο και στην 

ιδιωτική τους ζωή. 
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Αναλυτική πορεία υλοποίησης του προγράμματος των 
εκπαιδεύσεων

1. Καθορισμός του προφίλ των συμμετεχόντων/ουσών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Co-Happiness σχεδιάστηκε για επαγγελματίες που εργάζονται 
στον τομέα της παιδικής προστασίας, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές/
ριες, κοινοτικοί σύμβουλοι, επαγγελματίες υπηρεσιών παιδικής πρόνοιας και λοιπά βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. φοιτητές/ριες πανεπιστημίων που θα καταστούν επαγγελματίες 
στο μέλλον σε αυτόν τον τομέα). Επιπλέον, το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να παρασχεθεί 
στο ευρύ κοινό ως μία στρατηγική με αντίκτυπο σε επίπεδο πληθυσμού.

2. Διαδικασία πρόσκλησης

Για να προσεγγίσουμε το κοινό στο οποίο απευθύνεται το έργο Co-Happiness, κρίθηκε 
σκόπιμη η σύναψη συνεργασιών με βασικούς κοινοτικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια, των 
οποίων οι επαγγελματίες και οι πελάτες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις στρατηγικές 
του κύκλου των μαθημάτων κατάρτισης. Πέραν αυτού, όλοι οι λοιποί ενδιαφερόμενοι με τη 
βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
ένα φυλλάδιο για να διαδώσουν την πραγματοποίηση του προγράμματος κατάρτισης (για 
περισσότερες πληροφορίες βλ. Παράρτημα 5).

3. Αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων

Πριν από την έναρξη του κύκλου μαθημάτων της κατάρτισης, ζητήστε από τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες να αξιολογήσουν οι ίδιοι/ες τις προσωπικές τους δεξιότητες.  Για τον 
σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (βλ. 
Παράρτημα 2) που αποσκοπεί στην αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων/δεξιοτήτων 
των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με τις ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
κατάρτισης: 1) Παιδική Κακοποίηση και Κακομεταχείριση· 2) Νομικό Πλαίσιο και Σύστημα 
Παιδικής Προστασίας· 3) Παιδί και Οικογένεια· 4) Πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης από την οπτική γωνία ενός παιδιού· 5) Κοινωνική Ευθύνη 6) Πρόληψη 
και Παρέμβαση. Ας σημειωθεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους/τις συμμετέχοντες/
ουσες πριν και μετά την πιλοτική δοκιμή του προγράμματος για να είναι εφικτή η μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας αυτής της εκπαιδευτικής παρέμβασης.

4. Περιεχόμενο εκπαιδεύσεων 

Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου Co-Happiness (www.co-happiness.eu) μπορείτε να 
μεταβείτε ελεύθερα στο περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης και να το «κατεβάσετε» 
δωρεάν σε όποια από τις γλώσσες των εταίρων επιθυμείτε, όπως επίσης και στα ελληνικά. 

5. Οργάνωση του προγράμματος κατάρτισης

Ήταν πολύ σημαντικό να εξεταστούν όλες οι πτυχές που αφορούν την οργάνωση ενός 
κύκλου μαθημάτων κατάρτισης, και συγκεκριμένα:

 - Το Χρονοδιάγραμμα·

Στα προγράμματα κατάρτισης ορίζονται η εκτιμώμενη διάρκεια κάθε ενότητας καθώς και 

http://www.co-happiness.eu
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η συνολική διάρκεια του προγράμματος. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, κάθε οργανισμός 
μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μία κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες 
της χώρας του και στις ανάγκες κάθε συμμετέχουσας ομάδας.

Εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι στις διαδικτυακές/δια ζώσης εκπαιδεύσεις 
θα διατίθεται επαρκής χρόνος στους/στις συμμετέχοντες/ουσες για να εκφράσουν τις 
αμφιβολίες τους και να ανταλλάξουν μεταξύ τους απόψεις και προσωπικές εμπειρίες, 
προκειμένου να ενισχύσουν τα προσωπικά τους κίνητρα και συγχρόνως να έχουν μία 
ευκαιρία για δικτύωση.

 - Οι Εκπαιδευτές/ριες·

Οι εκπαιδευτές/ριες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εργαστούν σε ομαδικό επίπεδο με 
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για να διεξαγάγουν τις εκπαιδεύσεις αποτελεσματικά και 
χωρίς περιττές επαναλήψεις πληροφοριών. 

Συνιστάται επίσης να υπάρχουν, τουλάχιστον, δύο εκπαιδευτές/ριες που θα πρέπει να 
προετοιμάζουν τις εκπαιδεύσεις από κοινού προκειμένου να διδαχθούν οι ενότητες με 
απόλυτη συνέπεια. Θα πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος το περιεχόμενο της ενότητας που 
παρουσιάζουν για να είναι σε θέση να απαντήσουν στις απορίες των συμμετεχόντων/ουσών 
που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών/δια ζώσης εκπαιδεύσεων.

 - Η Επίσημη Ιστοσελίδα του Έργου·

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι ένας πρώτης τάξεως πόρος για την οργάνωση και 
τη διαχείριση της διάρκειας του προγράμματος κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στις εκπαιδευτικές ενότητες πριν τη διαδικτυακή/δια ζώσης 
εκπαίδευση (τουλάχιστον 2 ημέρες πριν), ούτως ώστε να έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή 
τους για να μελετήσουν το περιεχόμενο και να κάνουν ασκήσεις, αν κριθεί απαραίτητο.

 - Τα Σχέδια Μαθήματος·

Όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες θα πρέπει να προετοιμάζονται εκ των προτέρων, ενώ τα 
σχέδια μαθήματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: τίτλος ενότητας, 
διάρκεια, μορφή, στόχοι, περιεχόμενα, μαθησιακά αποτελέσματα και δραστηριότητες. Τα 
πρότυπα των σχεδίων μαθήματος για κάθε ενότητα παρατίθενται στο Παράρτημα 1.
 
 - Το Εκπαιδευτικό Υλικό·

Στα σχέδια μαθήματος, ενδέχεται να υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται 
με το θέμα κάθε ενότητας. Ωστόσο, κάθε οργανισμός θα πρέπει να προσαρμόζει τις 
δραστηριότητες, τις ασκήσεις και την τεκμηρίωση (κυρίως από πλευράς εθνικής νομοθεσίας) 
σε σχέση με την παιδική κακοποίηση, την πρόληψη και την παρέμβαση σε τέτοια περιστατικά 
σύμφωνα με  την πραγματικότητα που επικρατεί σε κάθε χώρα.

Τα εκπαιδευτικό υλικό και οι παρουσιάσεις θα πρέπει να παρέχονται στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες, ούτως ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να τα συμβουλεύονται, 
εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.
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6. Εποπτεία και αξιολόγηση

Η συνολική διαδικασία του κύκλου μαθημάτων θα πρέπει να επιβλέπεται και να αξιολογείται 
σε κάθε στάδιο. Όπως προαναφέρθηκε, στην αρχή του προγράμματος κατάρτισης, οι 
συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν τις προσωπικές 
τους δεξιότητες και θα το επιστρέψουν στον/στην εκπαιδευτή/ρια μετά το τέλος της 
κατάρτισης.

Για κάθε ενότητα, διατίθεται διαφορετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη 
σπουδαιότητα του περιεχομένου, τις επιδόσεις των εκπαιδευτών/ριών καθώς και τον χώρο 
και τις συνθήκες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο θα πρέπει 
να έχει ένα κενό πλαίσιο στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να γράψουν τις 
προτάσεις τους.

Στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να 
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης για να κατανοήσουν οι εταίροι πόσο 
ικανοποιημένοι/ες είναι από τα μαθήματα κατάρτισης που παρακολούθησαν σε ό,τι αφορά 
στις ακόλουθες παραμέτρους: οργάνωση, περιεχόμενο του προγράμματος, εκπαιδευτές/
ριες, σχέση θεωρίας-πράξης και σύσταση ή μη παρακολούθησης του προγράμματος σε 
τρίτους.
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Παράρτημα 1 – Σχέδια Μαθήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΡΙΑ: 
Η εκτιμώμενη διάρκεια αναφέρεται στον χρόνο που απαιτείται τόσο για την διαδικτυακή-
αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση όσο και για τη σύγχρονη διαδικτυακή/δια ζώσης εκπαίδευση.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο περιεχόμενο;
• Αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση – Όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες διατίθενται στην 

επίσημη ιστοσελίδα του έργου: www.co-happiness.eu
• Σύγχρονη διαδικτυακή/δια ζώσης εκπαίδευση – Για περισσότερες πληροφορίες, 

κάντε κλικ εδώ: – AΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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1. Ενότητα 1η  – Παιδική Κακοποίηση και Κακομεταχείριση

Ενότητα 1η  – Παιδική Κακοποίηση και Κακομεταχείριση
Διάρκεια: 3 ώρες

• 1 ώρα: διαδικτυακή-αυτοκαθοδηγούμενη εκπαίδευση - www.co-happiness.eu
• 2 ώρες: δια ζώσης-σύγχρονη εκπαίδευση - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ

Κύριοι στόχοι: • Να ορίσει τις έννοιες της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης 

καθώς και να παρουσιάσει τις ποικίλες μορφές τους,  

• Να ενισχύσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με 

τις μορφές παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης όχι μόνο 

σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό επίπεδο αναγνώρισης 

τέτοιων περιστατικών, και

• Να συμβάλει στην κατανόηση των αναγκών των θυμάτων.      

Μαθησιακά 
αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε 

θέση:

• Να γνωρίζουν τη σημασία του όρου παιδική κακοποίηση και 

κακομεταχείριση,

• Να αναγνωρίζουν τις μορφές και τα σημάδια της παιδικής 

κακοποίησης και κακομεταχείρισης, και

• Να κατανοούν τον μηχανισμό του ψυχικού τραύματος κατά την 

παιδική και την εφηβική ηλικία.

Μέθοδοι: Διαδικτυακή και Δια ζώσης 

Περιεχόμενα: Ορισμός της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης

Μορφές κακοποίησης και κακομεταχείρισης

Παράγοντες κινδύνου

Ερευνητικά δεδομένα και επιδημιολογία

Αναγνώριση διαφορετικών μορφών παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της παιδικής κακοποίησης 

και κακομεταχείρισης

Μέθοδοι 
αξιολόγησης:

Αξιολόγηση της Ενότητας (μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας) & 

Έρευνα Ικανοποίησης των Συμμετεχόντων/ουσών και Αξιολόγησης της 

Ποιότητας του Προγράμματος (μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος) 

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Δια ζώσης Εκπαίδευση:

Hour Activities Needed resources

Διάρκεια: 

15 λεπτά 

Έναρξη της εκπαίδευσης με τη δραστηριότητα για 

«σπάσιμο του πάγου»  

Βλέπε δραστηριότητα 

«Γρήγορη 

αλληλογνωριμία»

Διάρκεια: 

10 λεπτά

Ξεκινήστε την παρουσίαση PowerPoint 

αναφέροντας συνοπτικά το περιεχόμενο της 

ενότητας:

• Στόχοι της ενότητας

• Μαθησιακά αποτελέσματα

• Ορισμοί (Μέρος Α΄)

Η/Υ

Σύνδεση στο Internet 

Διαδικτυακή πλατφόρμα /

Προτζέκτορας

Χαρτοπίνακας (Flipchart)

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 1 ώρα Προχωρήστε στην Ενότητα 1η, Μέρος Β΄. 

Προσπαθήστε να ενθαρρύνετε τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες να λάβουν μέρος στη 

συζήτηση και να αναδείξουν τις γνώσεις και την 

επαγγελματική τους πείρα. Κύριος στόχος αυτής 

της ενότητας είναι η εποικοδομητική συζήτηση και 

η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων/

ουσών και όχι απλώς η μετάδοση θεωρητικών 

γνώσεων. 

Η/Υ

Σύνδεση στο Internet 

Διαδικτυακή πλατφόρμα /

Προτζέκτορας

Χαρτοπίνακας (Flipchart)

Μαρκαδόροι

Διαδικτυακή Εκπαίδευση:

Απαιτούμενος χρόνος Δραστηριότητες Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Διάρκεια: 1ώρα Διαδικτυακή εκπαίδευση: Ενότητα 

1η, Μέρος Α΄

Η/Υ

Σύνδεση στο Internet 

Διαδικτυακή πλατφόρμα 
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Διάρκεια: 

25 λεπτά

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα flinga.fi (ή 

οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό περιβάλλον 

μάθησης. Εναλλακτική πρόταση: Kahoot· LMS). 

Δώστε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τον κωδικό 

(session number) με τον οποίο θα συνδεθούν (log 

in) στην πλατφόρμα.

Ερωτήσεις:

• Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές μορφές 

παιδικής κακοποίησης; 

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 

οικογενειών στις οποίες εκδηλώνονται 

περισσότερο συχνά περιστατικά παιδικής 

κακοποίησης;  

• Ποιες είναι οι συνέπειες της κακοποίησης στην 

αναγνώριση των συναισθημάτων του παιδιού; 

• Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις κοινωνικές 

συνέπειες της παιδικής κακοποίησης; 

• Ποιοι παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν 

ως «ασπίδα προστασίας» για ένα παιδί-θύμα 

από τις δυσμενείς συνέπειες της παιδικής 

κακοποίησης;

Ανατρέξτε στην πλατφόρμα 

flinga.fi (ή οποιαδήποτε 

άλλη πλατφόρμα)· 

Ακολουθήστε τις οδηγίες 

για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορείτε να δημιουργήσετε 

ένα διαδικτυακό μάθημα.

Η/Υ/κινητό smartphone

Διάρκεια: 

10 λεπτά

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια ανακεφαλαιώνει το 

περιεχόμενο της ενότητας, υπενθυμίζει στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες τους στόχους του έργου και 

πώς μπορούν να εμπλακούν σε αυτό. 

Χαρτοπίνακας

Μαρκαδόροι
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2. Ενότητα 2η  – Νομικό Πλαίσιο και Σύστημα Παιδικής Προστασίας

Ενότητα 2η  – Νομικό Πλαίσιο και Σύστημα Παιδικής Προστασίας
Διάρκεια: 4 ώρες

• 2 ώρες: διαδικτυακή-αυτοκαθοδηγούμενη εκπαίδευση - www.co-happiness.eu
• 2 ώρες: δια ζώσης-σύγχρονη εκπαίδευση  - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ

Κύριοι στόχοι: • Να εξοικειώσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με το ισχύον διεθνές και 

εθνικό νομικό πλαίσιο καθώς και με το σύστημα παιδικής προστασίας,

• Να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών ως προς 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν σε περιστατικά παιδικής 

κακοποίησης και κακομεταχείρισης, και

• Να εξοικειώσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με τους πιθανούς 

τρόπους παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης.

Μαθησιακά 
αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση:

• Να απαριθμούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές νομικές συμβάσεις που 

έχουν συναφθεί για την παιδική κακοποίηση.

• Να περιγράφουν τα βασικά σημεία των αντίστοιχων νόμων της 

ελληνικής νομοθεσίας.

• Να επιστρατεύσουν υψηλότερα αισθήματα αλληλεγγύης και 

υπευθυνότητας προς όφελος των παιδιών. 

• Να κατανοήσουν τη σημασία της συλλογικής αποτελεσματικότητας για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης.

• Να γνωρίζουν πιθανούς τρόπους παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδικής 

κακοποίησης και κακομεταχείρισης.

Μέθοδοι: Διαδικτυακή και Δια ζώσης

Περιεχόμενα: Διεθνές και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 

Εθνικό νομικό πλαίσιο

Βασικοί φορείς παιδικής προστασίας

Γραμμές βοήθειας για την ψυχολογική και νομική υποστήριξη των θυμάτων 

O ρόλος του παιδιού στη διαδικασία προστασίας

Μέθοδοι 
αξιολόγησης:

Αξιολόγηση της Ενότητας (μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας) & Έρευνα 

Ικανοποίησης των Συμμετεχόντων/ουσών και Αξιολόγησης της Ποιότητας του 

Προγράμματος (μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος)

http://www.co-happiness.eu
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Διαδικτυακή Εκπαίδευση:

Απαιτούμενος χρόνος Δραστηριότητες Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Διάρκεια: 

1ώρα 30 λεπτά

Διαδικτυακή Εκπαίδευση: Ενότητα 2η  Η/Υ

Σύνδεση στο Internet 

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Διάρκεια: 10 λεπτά Κουίζ – 10 ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής, 

Ναι/Όχι) για τον έλεγχο της εμπέδωσης των 

γνώσεων που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες/

ουσες στο πλαίσιο της 2ης

Ενότητας

Η/Υ

Σύνδεση στο Internet 

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Δια ζώσης Εκπαίδευση:

Διάρκεια: 

1 ώρα 15 λεπτά

Ακολουθήστε τις οδηγίες της άσκησης με τίτλο 

«Το διαμάντι των Δικαιωμάτων του Παιδιού».

Ξεκινήστε τη δια ζώσης εκπαίδευση ρωτώντας 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εάν γνωρίζουν 

τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. Έπειτα, συζητήστε 

τα άρθρα που περιλαμβάνει χρησιμοποιώντας 

μία συνοπτική έκδοση της Σύμβασης (ομαδική 

δραστηριότητα και συζήτηση).

Η/Υ

Προτζέκτορας

Παρουσίαση PowerPoint 

(Ενότητα 2η , δια ζώσης – 

Παράρτημα Ι: Συνοπτική έκδοση 

της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού)

Χαρτοπίνακας (FlipChart)

Μαρκαδόροι

Παράρτημα ΙΙ: Κάρτες Δηλώσεων 

(δια ζώσης ασκήσεις): 

εκτυπωμένα αντίγραφα για 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες
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Διάρκεια: 

40 λεπτά

Ακολουθήστε τις οδηγίες της άσκησης με 

τίτλο «Μελέτες Περίπτωσης – Πώς μπορούμε 

να παρέμβουμε;». Ξεκινήστε μία συζήτηση 

με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες για το αν 

πιστεύουν ότι τα δικαιώματα των παιδιών 

προστατεύονται επαρκώς στην Ελλάδα και ποια 

κατάσταση πιστεύουν ότι επικρατεί όσον αφορά 

την παιδική κακοποίηση και κακομεταχείριση. 

Παρουσιάστε τις 2 μελέτες περίπτωσης και 

τέλος, συζητήστε με τους/τις συμμετέχοντες/

ουσες ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς ή 

οργανώσεις στις οποίες μπορούν να στραφούν 

σε περίπτωση που γίνουν μάρτυρες παιδικής 

κακοποίησης/κακομεταχείρισης.

Η/Υ

Προτζέκτορας

Παρουσίαση PowerPoint 

(Ενότητα 2η , δια ζώσης – 

Μελέτες περίπτωσης)

Χαρτοπίνακας

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 

10 λεπτά

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια ανακεφαλαιώνει το 

περιεχόμενο της ενότητας υπογραμμίζοντας τα 

βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

ενότητα. 

Χαρτοπίνακας

Μαρκαδόροι
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3. Ενότητα 3η  – Παιδί και Οικογένεια

Ενότητα 3η  – Παιδί και Οικογένεια
Διάρκεια: 4 ώρες 

• 2 ώρες: διαδικτυακή-αυτοκαθοδηγούμενη εκπαίδευση - www.co-happiness.eu
• 2 ώρες: δια ζώσης-σύγχρονη εκπαίδευση - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ

Κύριοι στόχοι: Η βία εμφανίζεται σε όλες τις πτυχές της ζωής, ακόμη και στο πλαίσιο της 

οικογένειας. Η ενδοοικογενειακή βία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές 

(π.χ. σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, διαγενεακές συγκρούσεις, βίαιη 

συμπεριφορά κτλ.), οι οποίες χαρακτηρίζονται από υπεκφυγές των γονέων 

και χειραγώγηση του παιδιού. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 

οδηγήσουμε την οικογένεια στην αρχή της ύπαρξής της, δηλ. στο λίκνο της 

αγάπης.

Μαθησιακά 
αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση:

• Να αναγνωρίζουν περιστατικά χειραγώγησης και αποπλάνησης του 

παιδιού στο οικογενειακό περιβάλλον,

• Να αναγνωρίζουν το αυταρχικό-κανονιστικό μοντέλο οικογένειας,

• Να γνωρίζουν τη μέθοδο της λογικοθυμικής εκπαίδευσης στο 

οικογενειακό περιβάλλον, και

• Να γνωρίζουν πρακτικές συμβουλές για την οικογένεια.

Μέθοδοι: Διαδικτυακή και Δια ζώσης

Περιεχόμενα: Ορισμός της βίας

Ερμηνείες του φαινομένου της παιδικής βίας

Η δυναμική της βίας

Ο Χάρτης της Βίας 

Παράμετροι αξιολόγησης της βίας 

Ο γονεϊκός ρόλος 

Η ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου σύγκρουσης  

Η μέθοδος της λογικοθυμικής εκπαίδευσης 

Διαχείριση συναισθημάτων

Αναγνώριση και δράση

Μέθοδοι 
αξιολόγησης:

Αξιολόγηση της Ενότητας (μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας) & 

Έρευνα Ικανοποίησης των Συμμετεχόντων/ουσών και Αξιολόγησης της 

Ποιότητας του Προγράμματος (μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος)

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Διαδικτυακή Εκπαίδευση:

Απαιτούμενος χρόνος Δραστηριότητες Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Διάρκεια: 1 ώρα 30 λεπτά Διαδικτυακή Εκπαίδευση: Ενότητα 3η  Η/Υ

Σύνδεση στο Internet

Διάρκεια: 10 λεπτά Κουίζ – 9 ερωτήσεις (πολλαπλής 

επιλογής) για τον έλεγχο της εμπέδωσης 

των γνώσεων που αποκόμισαν οι 

συμμετέχοντες/ουσες από την ενότητα

Η/Υ

Σύνδεση στο Internet

Δια ζώσης εκπαίδευση:

Διάρκεια: 

15 λεπτά

Δραστηριότητα για «σπάσιμο του 

πάγου»: «Είμαι…»

Χαρτιά

Στιλό/Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 

40 λεπτά

Ανασκόπηση των περιεχομένων της 

ενότητας, διεξαγωγή δραστηριοτήτων 

σε καίρια σημεία της παρουσίασης 

και επίλυση των αποριών των 

συμμετεχόντων/ουσών στο τέλος. 

Η/Υ

Προτζέκτορας

Παρουσίαση PowerPoint 

(Ενότητα 3η , δια ζώσης)

Χαρτοπίνακας (Flipchart)

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 20 λεπτά Παιχνίδι Παζλ: Να συνθέσετε τους 

ορισμούς των εννοιών «παιδί» και 

«οικογένεια».

Διάρκεια: 10 λεπτά Δραστηριότητα: «Πώς εκδηλώνεται η 

ενδοοικογενειακή βία;»

Χαρτοπίνακας

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 15 λεπτά Παιχνίδι: «Ο Χάρτης της Βίας» 

(εργασία σε ομάδες)

Χαρτιά Χαρτοπίνακα  (1 ανά 

ομάδα)

Μαρκαδόροι

Χαρτοταινία (για την ανάρτηση 

των χαρτιών στους τοίχους της 

αίθουσας)
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Διάρκεια: 15 λεπτά Μελέτες περίπτωσης Η/Υ

Προτζέκτορας

Χαρτοπίνακας

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 10 λεπτά Δραστηριότητα: «Τεχνικές 

λογικοθυμικής εκπαίδευσης – 

Παράδειγμα: Το πρόσωπο των 

συναισθημάτων»

6 κάρτες (καθεμία θα 

απεικονίζει ένα από τα εξής 

συναισθήματα: λύπη, χαρά, 

φόβο, θυμό, τρυφερότητα, 

αηδία)

Διάρκεια: 10 λεπτά Ο/Η εκπαιδευτής/ρια 

ανακεφαλαιώνει το περιεχόμενο της 

ενότητας υπογραμμίζοντας τα βασικά 

συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την ενότητα. 

Χαρτοπίνακας

Μαρκαδόροι
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4. Ενότητα 4η – Πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης από την  
 οπτική γωνία ενός παιδιού 

Ενότητα 4η – Πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης από την οπτική γωνία 
ενός παιδιού
Διάρκεια: 4 ώρες 

• 2 ώρες: διαδικτυακή-αυτοκαθοδηγούμενη εκπαίδευση - www.co-happiness.eu
• 2 ώρες: δια ζώσης-σύγχρονη εκπαίδευση - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ

Κύριοι στόχοι: Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει μέσα από μία πιο διεισδυτική ματιά 

και συγκεκριμένα, μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, το θέμα της πρόληψης της 

παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης σε επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά, γονείς και μάρτυρες τέτοιων περιστατικών.

Μαθησιακά 
αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση:

• Να γνωρίζουν την πίστη που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς τους.

• Να κατανοούν τη διαφορά μεταξύ της υγιούς και της μη υγιούς κοινωνικής 

και συναισθηματικής ανάπτυξης ενός παιδιού.

• Να γνωρίζουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται κατά την επικοινωνία με ένα 

παιδί που έχει υποστεί μία τραυματική εμπειρία.

• Να γνωρίζουν στην πράξη ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες, όταν 

επικοινωνούν με ένα παιδί.

• Να αναστοχάζονται ως προς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαν στο 

παρελθόν με παιδιά που είχαν βιώσει ένα τραυματικό γεγονός.

Μέθοδοι: Διαδικτυακή και Δια ζώσης 

Περιεχόμενα: Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

Πίστη του παιδιού προς τους γονείς

Επικοινωνία με το παιδί

Επικοινωνία με παιδί που γνωρίζουμε ότι έχει υποστεί μία τραυματική εμπειρία

Μέθοδοι 
αξιολόγησης:

Αξιολόγηση της Ενότητας (μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας) & Έρευνα 

Ικανοποίησης των Συμμετεχόντων/ουσών και Αξιολόγησης της Ποιότητας του 

Προγράμματος (μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος)

Διαδικτυακή Εκπαίδευση:

Απαιτούμενος χρόνος Δραστηριότητες Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Διάρκεια: 2 ώρες Διαδικτυακή Εκπαίδευση: Ενότητα 4η    Η/Υ

Σύνδεση στο Internet 

Διαδικτυακή πλατφόρμα 

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Δια ζώσης Εκπαίδευση:

Απαιτούμενος χρόνος Δραστηριότητες Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Διάρκεια: 15 λεπτά Ακολουθήστε τις οδηγίες της άσκησης με 

τίτλο «Διαλογισμός εσωτερικού παιδιού»:

Ξεκινήστε τη δια ζώσης εκπαίδευση 

ζητώντας από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

να διαλογιστούν γυρνώντας πίσω τον χρόνο 

με τη βοήθεια καθοδηγητικών ερωτήσεων. 

Ακολουθεί ομαδική συζήτηση.

Χαρτοπίνακας (Flipchart)

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 40 λεπτά Ανασκόπηση των περιεχομένων της 

ενότητας και επίλυση των αποριών των 

συμμετεχόντων/ουσών στο τέλος.

Η/Υ

Προτζέκτορας

Παρουσίαση PowerPoint 

(Ενότητα 4η , δια ζώσης)

Χαρτοπίνακας 

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 40 λεπτά Ακολουθήστε τις οδηγίες της άσκησης 

με τίτλο «Επικοινωνία με παιδί που 

γνωρίζουμε ότι έχει υποστεί μία 

τραυματική εμπειρία»:

Ένας/Μία συμμετέχων/ουσα θα υποδυθεί τον 

ρόλο του «παιδιού» που θα αντιδρά ανάλογα 

με τη συμπεριφορά (με ή χωρίς ευαισθησία) 

των υπολοίπων μελών της ομάδας απέναντί 

του. Ακολουθεί ομαδικός αναστοχασμός ως 

προς τις αντιδράσεις του «παιδιού».

«Παιχνίδια» (π.χ. 

μπλοκ ζωγραφικής και 

ξυλομπογιές, μπάλα, 

λούτρινο κουκλάκι, 

τουβλάκια κτλ.)

Χαρτοπίνακας 

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 10 λεπτά Ο/Η εκπαιδευτής/ρια ανακεφαλαιώνει το 

περιεχόμενο της ενότητας υπογραμμίζοντας 

τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την ενότητα. 

Χαρτοπίνακας 

Μαρκαδόροι
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5. Ενότητα 5η  – Κοινωνική Ευθύνη

Ενότητα 5η  – Κοινωνική Ευθύνη
Duration: 4h

• 2 ώρες: διαδικτυακή-αυτοκαθοδηγούμενη εκπαίδευση  -  www.co-happiness.eu
• 2 ώρες: δια ζώσης-σύγχρονη εκπαίδευση  - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ

Κύριοι στόχοι: Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στο ζήτημα της Κοινωνικής Ευθύνης και πιο 

συγκεκριμένα, στους παρακάτω επιμέρους στόχους:

• Να ορίσει τις έννοιες του κοινωνικού κεφαλαίου και της συλλογικής 

αποτελεσματικότητας, καθώς και πώς σχετίζονται με την πρόληψη της 

παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης.

• Να ενημερώσει πόσο σημαντική είναι η καταγγελία περιστατικών παιδικής 

κακοποίησης και κακομεταχείρισης αλλά και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε 

ένα παιδί-θύμα.

• Να παρουσιάσει παραδείγματα καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί με 

επιτυχία για την πρόληψη αυτού του φαινομένου σε διάφορες χώρες της 

Ευρώπης.

Μαθησιακά 
αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση:

• Να κατανοούν με σαφήνεια το περιεχόμενο των εννοιών «κοινωνικό 

κεφάλαιο» και «συλλογική αποτελεσματικότητα».

• Να γνωρίζουν πώς μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά παιδικής 

κακοποίησης και κακομεταχείρισης καθώς και πώς μπορούν να 

προωθήσουν αυτό το σημαντικό μήνυμα σε άλλα μέλη της τοπικής 

κοινότητας (π.χ. γονείς, γείτονες κτλ.).

• Να γνωρίζουν προγράμματα ή άλλες πρωτοβουλίες που υλοποιούνται 

σε χώρες της Ευρώπης, και ιδίως στις χώρες των εταίρων του έργου 

Co-Happiness, για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης.

Μέθοδοι: Διαδικτυακή και Δια ζώσης 

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Διαδικτυακή Εκπαίδευση:

Απαιτούμενος χρόνος Δραστηριότητες Υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός

Διάρκεια: 

1 ώρα 30 λεπτά

Διαδικτυακή Εκπαίδευση: Ενότητα 5η   Η/Υ

Σύνδεση στο Internet 

Διαδικτυακή πλατφόρμα 

Διάρκεια: 10 λεπτά Κουίζ – 4 ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής) 

για τον έλεγχο της εμπέδωσης των γνώσεων 

που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες/ουσες 

στο πλαίσιο της 5ης

Ενότητας.

Η/Υ

Σύνδεση στο Internet 

Διαδικτυακή πλατφόρμα

Δια ζώσης-σύγχρονη εκπαίδευση:

Διάρκεια: 

15 λεπτά

Ακολουθήστε τις οδηγίες της άσκησης με τίτλο 

“Follow the Chef”: Ξεκινήστε τη δια ζώσης 

εκπαίδευση με μία ομαδική δραστηριότητα. Είναι 

ένας πρακτικός τρόπος που θα συμβάλει στην 

ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών ως 

προς την κοινωνική ευθύνη και τη συνεργασία σε 

επίπεδο τοπικής κοινότητας. Ακολουθεί ομαδική 

συζήτηση για τη σημασία της συνεργασίας και της 

στρατηγικής σκέψης με στόχο την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση και την επίλυση ενός κοινού 

προβλήματος. 

Flipchart (Χαρτοπίνακας)

Χαρτιά Χαρτοπίνακα  (1 ανά 

ομάδα)

Στιλό

Μαρκαδόροι

Περιεχόμενα: Κοινωνικό Κεφάλαιο, Συλλογική Αποτελεσματικότητα και πώς σχετίζονται με την 

πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης

Συνεργασία με τους γονείς και την τοπική κοινότητα

Συμβουλές για συνεργασία με την τοπική κοινότητα

Καταγγελία περιστατικών παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα κακοποιημένο ή παραμελημένο παιδί;

Ευρωπαϊκές Καλές Πρακτικές

Μέθοδοι 
αξιολόγησης

Αξιολόγηση της Ενότητας (μετά την ολοκλήρωση της Ενότητας) & Έρευνα 

Ικανοποίησης των Συμμετεχόντων/ουσών και Αξιολόγησης της Ποιότητας του 

Προγράμματος (μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος)
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Διάρκεια: 1 ώρα Ανασκόπηση των περιεχομένων της ενότητας, 

διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε καίρια σημεία 

της παρουσίασης και επίλυση των αποριών των 

συμμετεχόντων/ουσών στο τέλος.

Η/Υ

Προτζέκτορας

Παρουσίαση PowerPoint 

(Ενότητα 5η , δια ζώσης)

Χαρτοπίνακας 

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 

45 λεπτά

Ακολουθήστε τις οδηγίες της άσκησης με τίτλο 

«Προσωπικότητες επαγγελματιών». Σε αυτή τη 

δραστηριότητα, κάθε ομάδα θα πρέπει να περάσει 

μπροστά από όλα τα φύλλα χαρτοπίνακα και να 

προσθέσει σχόλια ή προτάσεις σε όσα έγραψε/αν 

η/οι προηγούμενη/ες ομάδα/ες. Ο/Η εκπαιδευτής/

ρια θα πρέπει να διαχειριστεί τον χρόνο που έχει 

στη διάθεσή του/της ανάλογα με τον αριθμό των 

ομάδων. Συμβουλή: καλό θα ήταν κάθε ομάδα να 

ασχοληθεί 10 λεπτά με κάθε φύλλο/επαγγελματία. 

Στο τέλος – αφού όλες οι ομάδες περάσουν από όλα 

τα φύλλα – ο/η εκπαιδευτής/ρια θα παρουσιάσει 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν και θα κάνει μία 

ανακεφαλαίωση των βασικών συμπερασμάτων. 

Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, θα συνεχιστεί 

η παρουσίαση PowerPoint (Τίτλος διαφάνειας: 

Συμβουλές για συνεργασία με την τοπική 

κοινότητα).

Φύλλα χαρτοπίνακα

Μαρκαδόροι

Χαρτάκια τύπου Post it 

(προαιρετικό)

Χαρτοταινία (για την 

ανάρτηση των χαρτιών 

στους τοίχους της αίθουσας)

Διάρκεια: 

10 λεπτά

Tίτλος άσκησης: «Μία προβληματική κατάσταση…» 

Η εν λόγω άσκηση έχει πρακτικό χαρακτήρα 

καθώς περιλαμβάνει τρία υποθετικά σενάρια που 

καταλήγουν σε ένα δίλημμα. Ο/Η εκπαιδευτής/ρια 

ζητά από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

να συζητήσουν και να καταλήξουν από κοινού 

στη σωστή απάντηση. Επίσης, μπορεί να τους/

τις ρωτήσει αν στο παρελθόν έχουν βιώσει κάποια 

παρόμοια κατάσταση και να μοιραστούν με την 

υπόλοιπη ομάδα τις προσωπικές τους εμπειρίες.

Η/Υ

Προτζέκτορας

Διάρκεια: 

10 λεπτά

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια ανακεφαλαιώνει το 

περιεχόμενο της ενότητας υπογραμμίζοντας τα 

βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

ενότητα. 

Χαρτοπίνακας

Μαρκαδόροι
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6. Ενότητα 6η  – Πρόληψη και Παρέμβαση

Ενότητα 6η  – Πρόληψη και Παρέμβαση
Duration: 4h

• 2 ώρες: διαδικτυακή-αυτοκαθοδηγούμενη εκπαίδευση - www.co-happiness.eu
• 2 ώρες: δια ζώσης-σύγχρονη εκπαίδευση - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ

Κύριοι στόχοι: • Nα παρουσιάσει το θέμα της κακοποίησης και του τραύματος σε 

επαγγελματίες με έναν ενδιαφέροντα τρόπο,

• Να περιγράψει βασικά στοιχεία που σχετίζονται με την πρόληψη και την 

παρέμβαση σε περιστατικά παιδικής κακοποίησης,

• Να επιδείξει τουλάχιστον δύο (2) τεχνικές που θα μπορούσαν να 

διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση και τον ομαδικό αναστοχασμό (π.χ. 

ερεθίσματα, «τα γυαλιά του τραύματος» κτλ.),

• Να παρουσιάσει συνοπτικά την έννοια του έμμεσου τραύματος,

• Να υπογραμμίσει τη σημασία της αυτοφροντίδας,

• Να περιγράψει μία προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την πρόληψη και την 

παρέμβαση σε περιστατικά κακοποίησης (Μοντέλο ARC),

• Να παρουσιάσει τους τρεις (3) βασικούς τομείς στους οποίους επικεντρώνεται 

το πλαίσιο παρέμβασης ARC για το τραύμα, και

• Nα εντοπίσει τουλάχιστον ένα είδος παρέμβασης σε κάθε τομέα του πλαισίου 

παρέμβασης ARC.

Μαθησιακά 
αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση:

• Να έχουν μία σαφή εικόνα για την κακοποίηση και το τραύμα.

• Να διακρίνουν τα σημάδια μίας πιθανής κακοποίησης καθώς και να 

εντοπίζουν τα σχετικά ερεθίσματα.

• Να κατανοούν βασικές τεχνικές αναπλαισίωσης.

• Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του Μοντέλου ARC, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πρόληψης και παρέμβασης σε περιπτώσεις 

παιδικής κακοποίησης σε συστημικό επίπεδο,

• Να κατανοούν την έννοια του έμμεσου τραύματος και να συνειδητοποιήσουν 

πόσο σημαντική είναι η έννοια της αυτοφροντίδας τόσο στην επαγγελματική 

όσο και στην ιδιωτική ζωή ενός ανθρώπου.

Μέθοδοι: Διαδικτυακή και Δια ζώσης 

http://www.co-happiness.eu
https://drive.google.com/drive/folders/13SjN5BOn72l5zCNBlUXeKbVs0I0MD5lH
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Διαδικτυακή Εκπαίδευση:

Απαιτούμενος 
χρόνος

Δραστηριότητες Υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός

Διάρκεια: 

3 ώρες

Διαδικτυακή Εκπαίδευση: Ενότητα 6η  Η/Υ

Σύνδεση στο 

Internet

Διάρκεια: 

1 ώρα και 30 

λεπτά   

Παρακολούθηση του Α΄μέρους του βίντεο “Removed”

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0

Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται: (α) να εντοπίσουν σημάδια 

κακοποίησης, (β) να εντοπίσουν ερεθίσματα που προβάλλονται 

στην ταινία, (γ) να εντοπίσουν στιγμές κατά τις οποίες το 

παιδί εκδηλώνει προκλητική συμπεριφορά και έπειτα, να το 

χαρακτηρίσουν με ένα επίθετο (π.χ. αγενής, τεμπέλα κτλ.). 

Ύστερα, θα πρέπει «να φορέσουν  τα γυαλιά του τραύματος» 

(όπως έκαναν στη δια ζώσης εκπαίδευση), ούτως ώστε να 

δώσουν μία εναλλακτική περιγραφή των επιθέτων αυτών αλλά  

λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο μία τραυματική 

εμπειρία μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός παιδιού.

Στο τέλος αυτής της πρώτης διαδικτυακής ενότητας, ο/η 

εκπαιδευτής/εύτρια θα ζητήσει από τους/τις συμμετέχοντες/

ουσες να απαριθμήσουν δύο πράγματα που θα κάνουν μέσα στις 

επόμενες 48 ώρες για εξάσκηση στην αυτοφροντίδα.

Η/Υ

Σύνδεση στο 

Internet

Διαδικτυακή 

πλατφόρμα

Περιεχόμενα: Ορισμός της έννοιας «τραύμα»

Είδη τραύματος

Εντοπισμός ερεθισμάτων

Ερεθίσματα 

«Τα γυαλιά του τραύματος»

Παράγοντες κινδύνου

Έμμεσο τραύμα

Αυτοφροντίδα

Πλαίσιο Παρέμβασης  ARC

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0
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Δια ζώσης Εκπαίδευση:

Απαιτούμενος 
χρόνος

Δραστηριότητες Υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός

Διάρκεια: 

20 λεπτά

Δραστηριότητα #1

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια ρωτά τους/τις συμμετέχοντες/

ουσες:

-Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια «τραύμα»;

-Ποια είδη τραύματος γνωρίζετε;

Στη συνέχεια, προβάλλει βίντεο με το τραγούδι 

“Behind the Wall” της Tracy Chapman. Πριν αρχίσει 

το τραγούδι, ο/η εκπαιδευτής/ρια θα ζητήσει από 

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να φανταστούν το 

σκηνικό που περιγράφει και να αφουγκραστούν 

το μήνυμα που προσπαθεί να μεταφέρει. Έπειτα, 

θα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 ατόμων και θα 

προσπαθήσουν να ορίσουν την έννοια και τα είδη του 

τραύματος. 

Στιλό

Χαρτιά Χαρτοπίνακα  (1 

ανά ομάδα)

Flipchart (Χαρτοπίνακας)

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 

1 ώρα και 30 

λεπτά

Παρακολούθηση του Β΄μέρους του βίντεο “Removed”

https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY

Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να εντοπίσουν και να 

απαριθμήσουν γεγονότα από την ταινία που δείχνουν τα εξής: 

(βλ. το Πλαίσιο Παρέμβασης ARC και πιο συγκεκριμένα, τη 

διαφάνεια που αναφέρεται στην Προσκόλληση.) 

Ρουτίνες και 
Ιεροτελεστίες

Διαχείριση 
συναισθημάτων 
των 
ατόμων που 
φροντίζουν το 
παιδί

Προσαρμογή Επιβράβευση 
και Ενίσχυση

Η/Υ

Σύνδεση στο 

Internet
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Διάρκεια: 

3ώρες και 30 

λεπτά

Ανασκόπηση των περιεχομένων της ενότητας και 

παρουσίαση του Μοντέλου Παρέμβασης  ARC.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα διεξαχθούν 

ορισμένες δραστηριότητες (συνολικής διάρκειας 2 

ωρών). Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει διάλειμμα 15 

λεπτών. Επομένως, η παρουσίαση του Μοντέλου ARC 

θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα.

Η/Υ

Προτζέκτορας

Παρουσίαση PowerPoint 

(Ενότητα 6η , δια ζώσης)

Χαρτοπίνακας

Μαρκαδόροι

Διάρκεια: 

30 λεπτά

Δραστηριότητα #2: Ερεθίσματα 

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια ξεκινά τη δραστηριότητα 

διαβάζοντας  την εκφώνηση από τη διαφάνεια 5 

(«Φανταστείτε ότι μένετε σε ένα σπίτι…).

Χαρτοπίνακας 

Μαρκαδόροι

Εικόνες 

Χαρτοταινία για την 

ανάρτηση ενός φύλλου 

χαρτοπίνακα στον τοίχο

Sticky pads

Διάρκεια: 

30 λεπτά

Δραστηριότητα #3: «Τα γυαλιά του τραύματος»

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια προβάλλει βίντεο με το 

τραγούδι “Hurt” του Johnny Cash. Στη συνέχεια, 

ζητά  από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 

χωριστούν σε ομάδες των 4 ατόμων. Ύστερα, μοιράζει 

σε κάθε ομάδα ένα φυλλάδιο με έναν πίνακα που 

περιέχει 8 επίθετα (βλ. την πλήρη περιγραφή της 

δραστηριότητας στη διαφάνεια 6 της παρουσίασης).

Ως εναλλακτική επιλογή, οι συμμετέχοντες/ουσες 

μπορούν αντί να ζωγραφίσουν μία εικόνα, να κάνουν 

παντομίμα για να περιγράψουν τα επίθετα.

Η/Υ

Προτζέκτορας

Ηχεία

Εικόνες

Χαρτοπίνακας

Μαρκαδόροι

Χαρτοταινία
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Διάρκεια: 

15 λεπτά

Δραστηριότητα #4: «Πόσο βαρύ είναι το ποτήρι;»: 

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια φέρνει στην αίθουσα ένα ποτήρι 

με νέρο. Το δείχνει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες 

και τους/τις ρωτά πόσο βαρύ πιστεύουν ότι είναι. 

Θα ακουστούν πολλές και διάφορες απαντήσεις 

(π.χ. 250 γραμμάρια, 100 γραμμάρια κτλ. ανάλογα 

με την ποσότητα του νερού στο ποτήρι). Ύστερα,  

ο/η εκπαιδευτής/ρια τους ζητά να φανταστούν ότι 

κρατούν στα χέρια τους το ποτήρι αρχικά για 1 

ώρα, έπειτα για 3 ώρες, για μία ολόκληρη ημέρα/

εβδομάδα/μήνα/χρόνο. Με την πάροδο του χρόνου, 

το ποτήρι γίνεται ολοένα και πιο βαρύ και μάλιστα 

σε σημείο που αδυνατεί κάποιος να το κρατήσει στην 

ίδια θέση. Το ποτήρι αντιπροσωπεύει τα ψυχικά 

βάρη, τις έγνοιες και το στρες που έχουμε στην 

καθημερινή μας ζωή. Επομένως, είναι σημαντικό να 

κάνουμε ένα διάλειμμα για να αποφορτιστούμε και 

να χαλαρώσουμε (π.χ. γυρίστε ανάποδα το ποτήρι, 

αλλάξτε του θέση κτλ.).

Ένα ποτήρι

Διάρκεια 

15 λεπτά

Διάλειμμα Καφές, σνακ, νερό

Διάρκεια: 

30 λεπτά

Δραστηριότητα #5: «Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο»

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια χωρίζει την ομάδα των 

συμμετεχόντων/ουσών σε μικρότερες ομάδες των 

4-5 ατόμων. Τους δείχνει εικόνες που παρουσιάζουν 

διάφορες συμπεριφορές ή γεγονότα. Το περιεχόμενο 

αυτών των εικόνων δεν συζητιέται εύκολα υπό 

φυσιολογικές συνθήκες, εκτός αν υπάρχει κάποιος 

λόγος (π.χ. ερέθισμα). Ο ιδανικός τρόπος για να 

διδάξετε την έννοια της αυτορρύθμισης είναι να 

δημιουργήσετε ένα πλαίσιο γύρω από τη συζήτηση και 

ένα σχέδιο αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. 

Χαρτοπίνακας

8 εικόνες – συμπεριφορές 

ή γεγονότα

Μολύβια-στιλό

Μαρκαδόροι
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Διάρκεια: 

15 λεπτά

Δραστηριότητα #6: «Εκφράστε την ευγνωμοσύνη 

σας»

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια μοιράζει σε όλους/ες τους/

τις συμμετέχοντες/ουσες από μία κόλλα χαρτί 

μεγέθους Α4 και τους ζητά να τη διπλώσουν τρεις 

φορές, ούτως ώστε να σχηματιστούν 8 κουτάκια, σαν 

ένα βιβλιαράκι. Κατόπιν, τους ζητά να εκφράσουν 

γραπτώς την ευγνωμοσύνη τους για διάφορα 

πράγματα που τους συνέβησαν εντός της ημέρας. 

Μπορούν να συμπληρώσουν ένα από τα κουτάκια 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής ενότητας και 

τα υπόλοιπα στο σπίτι σε καθημερινή βάση για μία 

εβδομάδα. 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει  

τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να εκφράσουν την 

ευγνωμοσύνη και τη χαρά τους για όσα έχουν στη 

ζωή, να αλλάξουν νοοτροπία και να αφήσουν στην 

άκρη την επίκριση και την απογοήτευση (το άδειο 

μέρος του ποτηριού). Αν δείξουν κατά τον ίδιο τρόπο, 

την ευγνωμοσύνη τους σε όλα τα μέλη της οικογένειας 

τους (π.χ. σύζυγο, παιδιά), θα καταφέρουν σε βάθος 

χρόνου να υιοθετήσουν μία στρατηγική πρόληψης της 

ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. 

Κόλλες χαρτί μεγέθους A4 

Μολύβια/στιλό

Μαρκαδόροι
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Παράρτημα 2 – Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Συμπληρώνω το παρόν ερωτηματολόγιο… 

Πριν την πιλοτική δοκιμή της εκπαίδευσης 

Μετά την πιλοτική δοκιμή της εκπαίδευσης
 
Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης ικανοτήτων σχεδιάστηκε με σκοπό να 
βοηθήσει τους εταίρους του έργου Co-Happiness να κατανοήσουν αν έχετε αναπτύξει γνώσεις 
και ικανότητες που σχετίζονται με την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για την παιδική 
κακοποίηση και την κακομεταχείριση σε επίπεδο τοπικής κοινότητας.

Επίσης, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε τα δυνατά 
σας σημεία και παράλληλα να αναζητήσετε ευκαιρίες για να ενισχύσετε τυχόν αδύνατά σας 
σημεία. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ:

Η πρώτη στήλη προσδιορίζει τη γνώση/συμπεριφορά που αναμένεται να διαθέτει ο/η κάτοχος 
της εκάστοτε ικανότητας. 
Αναλογιστείτε πόσο ικανός/ή θεωρείτε ότι είστε επί του παρόντος ως προς την εκδήλωση 
της συμπεριφοράς που περιγράφεται για κάθε ικανότητα. Απαντήστε χρησιμοποιώντας την 
ακόλουθη κλίμακα:

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

1 =
Καθόλου 
ικανός/ή

2 =
Λίγο ικανός/ή

3 =
Κάπως 

ικανός/ή

4 =
Ικανός/ή

5 =
VΠολύ 

ικανός/ή
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Να επιλέξετε με «X» το επίπεδο που θεωρείτε ότι περιγράφει καλύτερα τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες ή/και τις ικανότητες που διαθέτετε τη δεδομένη στιγμή.

Αν έχετε απορίες, μη διστάσετε να ρωτήσετε τον/την εκπαιδευτή/ριά σας.

Έχω τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες ή/και την 
ικανότητα:

1 =
Καθόλου 
ικανός/ή

2 =
Λίγο 

ικανός/ή

3 =
Κάπως 

ικανός/ή

4 =
Ικανός/ή

5 =
Πολύ 

ικανός/ή

…να ορίζω τις έννοιες της 

παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης.

…να προσδιορίζω και να 

αναγνωρίζω με σαφήνεια 

τις ποικίλες μορφές 

παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης.

…να αναγνωρίζω τις ανάγκες 

παιδιών και νέων που έχουν 

πέσει θύματα κακοποίησης 

και κακομεταχείρισης καθώς 

και τις δυσμενείς συνέπειες 

αυτού του φαινομένου.

…να κατανοώ τους 

παράγοντες κινδύνου που 

μπορούν να αυξήσουν τις 

πιθανότητες εκδήλωσης 

παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης.

…να κατανοώ τη νομοθεσία 

για την παιδική κακοποίηση 

και κακομεταχείριση.

…να προσδιορίζω  τους 

σημαντικότερους φορείς 

παιδικής προστασίας στην 

Ελλάδα.
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Έχω τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες ή/και την 
ικανότητα:

1 =
Καθόλου 
ικανός/ή

2 =
Λίγο 

ικανός/ή

3 =
Κάπως 

ικανός/ή

4 =
Ικανός/ή

5 =
Πολύ 

ικανός/ή

…να προσδιορίζω τα 

νομοθετικά μέτρα που έχουν 

ληφθεί για την προστασία 

των παιδιών.

…να κατανοώ  τη σημασία 

της συμμετοχής/ακρόασης 

του παιδιού στη διαδικασία.

…να κατανοώ τον ρόλο της 

οικογένειας.

…να αναγνωρίζω  

καταστάσεις κακοποίησης 

και κακομεταχείρισης εντός 

της οικογένειας.

…να κατανοώ τις 

αρνητικές συνέπειες της 

παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης στην 

ανάπτυξη του παιδιού και 

την οικογένειά του.

…να αναγνωρίζω και να 

διακρίνω τις φυσιολογικές 

και τις προβληματικές 

στάσεις/συμπεριφορές ενός 

παιδιού ανάλογα με την 

ηλικία του.

…να αναγνωρίζω τους 

δείκτες και  την έννοια της 

θετικής γονεϊκότητας.
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Έχω τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες ή/και την 
ικανότητα:

1 =
Καθόλου 
ικανός/ή

2 =
Λίγο 

ικανός/ή

3 =
Κάπως 

ικανός/ή

4 =
Ικανός/ή

5 =
Πολύ 

ικανός/ή

…να προσδιορίζω 

κατάλληλες στρατηγικές και 

προγράμματα εκπαίδευσης 

γονέων.

…να αναγνωρίζω, να 

κατανοώ και να διακρίνω 

παράγοντες κινδύνου και 

προστασίας.

…να εντοπίζω 

προειδοποιητικά σημάδια 

παιδικής  κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης.

…να ευαισθητοποιώ 

άλλα άτομα σχετικά με 

την κακοποίηση και την 

κακομεταχείριση παιδιών.

…να κατανοώ τη θέση  

ενός παιδιού θύματος 

κακοποίησης.

…να εφαρμόζω κατάλληλες 

τεχνικές για να επικοινωνώ 

με παιδιά-θύματα 

κακοποίησης και να 

παρεμβαίνω ανάλογα.

…να γνωρίζω κατάλληλες 

στρατηγικές για να 

επικοινωνώ με την 

οικογένεια των θυμάτων και 

να παρεμβαίνω ανάλογα.

…να κατανοώ την έννοια του 

κοινωνικού κεφαλαίου.
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Έχω τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες ή/και την 
ικανότητα:

1 =
Καθόλου 
ικανός/ή

2 =
Λίγο 

ικανός/ή

3 =
Κάπως 

ικανός/ή

4 =
Ικανός/ή

5 =
Πολύ 

ικανός/ή

…να κατανοώ την 

έννοια της συλλογικής 

αποτελεσματικότητας και τη 

σχέση της με το κοινωνικό 

κεφάλαιο, την παιδική 

κακοποίηση και την πρόληψη 

της κακομεταχείρισης.

…να γνωρίζω πώς να 

εφαρμόζω στρατηγικές για 

τη βελτίωση του κοινωνικού 

κεφαλαίου στην τοπική 

κοινότητα.

…να γνωρίζω πώς και πού 

να καταγγείλω περιστατικά 

παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης.

…να γνωρίζω ευρωπαϊκές 

πολιτικές που αφορούν την 

παιδική κακοποίηση και 

υφιστάμενες επιτυχημένες 

πρακτικές.

…να εντοπίζω κατάλληλες 

στρατηγικές για συνεργασία 

με βασικούς φορείς/

εκπροσώπους της τοπικής 

κοινότητας.

…να κατανοώ τη σημασία 

της συνεργασίας με την 

κοινότητα για την πρόληψη 

της παιδικής κακοποίησης 

και κακομεταχείρισης.



57

Έχω τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες ή/και την 
ικανότητα:

1 =
Καθόλου 
ικανός/ή

2 =
Λίγο 

ικανός/ή

3 =
Κάπως 

ικανός/ή

4 =
Ικανός/ή

5 =
Πολύ 

ικανός/ή

…να μεταδίδω χρήσιμες 

πληροφορίες μέσω της 

τοπικής μου κοινότητας.

…να κατανοώ τους πόρους 

που διατίθενται για τους 

επαγγελματίες και την 

κοινότητα.

…να κατανοώ τη σημασία 

μίας προσέγγισης βασισμένης 

σε στοιχεία για την επιτυχή 

πρόληψη της παιδικής 

κακοποίησης.

…να αξιοποιώ την 

κοινωνική μου ικανότητα 

για την πρόληψη της 

παιδικής κακοποίησης και 

κακομεταχείρισης.

…να κατανοώ και 

να αναγνωρίζω τις 

κατευθυντήριες αρχές μίας 

παρέμβασης.

…να κατανοώ τη σημασία της 

συνεργασίας με τους γονείς 

μέσω μίας συστηματικής 

προσπάθειας.

…να αναγνωρίζω τους 

διαθέσιμους κοινοτικούς 

πόρους.
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Παράρτημα 3 – Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των 
συμμετεχόντων/ουσών στο πρόγραμμα

Τίτλος προγράμματος κατάρτισης: Ανακύκλωση της γνώσης και καινοτόμες στρατηγικές για 
την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης

Εκπαιδευτής/ρια:

Ημερομηνία:     

Τόπος:

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη, ενώ οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές 
και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Σας ευχαριστούμε 
εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

Παρακαλούμε να σημειώσετε με «X» την απάντηση που εκφράζει καλύτερα την άποψή σας 
για καθένα από τα παρακάτω στοιχεία του προγράμματος που παρακολουθήσατε.

Οδηγίες συμπλήρωσης

Πολύ κακός/ή/ό

1 2 3 4 5 6

Άριστος/η/ο

1. Πώς αξιολογείτε 
την υλοποίηση 
του προγράμματος 
κατάρτισης όσον 
αφορά...

1 
Πολύ 

κακός/
ή/ό

2 
Κακός/

ή/ό

3 
Αποδεκτός/

ή/ό

4 
Καλός/

ή/ό

5 
Πολύ 

καλός/
ή/ό

6 
Άριστος/

η/ο

...τον χώρο διεξαγωγής 

και τους διαθέσιμους 

πόρους;

...τη διάρκειά του και τις 

ανάγκες σας; 

...τον προγραμματισμό 

και την τήρηση 

του χρόνου των 

εκπαιδεύσεων;

...τη διοικητική και την 

υλικοτεχνική υποστήριξη; 
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2. Πώς αξιολογείτε 
το περιεχόμενο 
του προγράμματος 
κατάρτισης όσον 
αφορά...

1 
Πολύ 

κακός/
ή/ό

2 
Κακός/

ή/ό

3 
Αποδεκτός/

ή/ό

4 
Καλός/

ή/ό

5 
Πολύ 

καλός/
ή/ό

6 
Άριστος/

η/ο

...τις προσδοκίες σας;

...τους στόχους και 

τα μαθησιακά του 

αποτελέσματα;

...την εφαρμογή του στην 

πράξη;

3. Πώς αξιολογείτε 
τους/τις εκπαιδευτές/
ριες όσον αφορά...

1 
Πολύ 

κακός/
ή/ό

2 
Κακός/

ή/ό

3 
Αποδεκτός/

ή/ό

4 
Καλός/

ή/ό

5 
Πολύ 

καλός/
ή/ό

6 
Άριστος/

η/ο

...το γνωστικό τους 

υπόβαθρο γύρω από 

το θέμα που σας 

παρουσίασαν;

...τη χρήση σαφούς και 

κατανοητής γλώσσας;

…τη διαμόρφωση 

ενός άνετου και 

φιλικού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος;
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4. Κατά τη γνώμη σας, το πρόγραμμα κατάρτισης ήταν:

 Πολύ Θεωρητικό Πολύ Πρακτικό Εξίσου Θεωρητικό και Πρακτικό

5. Θα προτείνατε το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης σε έναν/μία συνάδελφό σας;
 
 Ναι Όχι

Υπάρχουν άλλα σχόλια ή προτάσεις που θα θέλατε να συμπληρώσετε για τη μελλοντική 
βελτίωση του προγράμματος κατάρτισης;
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Παράρτημα 4 – Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας 
εκπαιδευτικής ενότητας

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο σχετικά με τη 
χρησιμότητα της εκπαιδευτικής ενότητας που παρακολουθήσατε. Τα σχόλιά σας είναι 
πολύ σημαντικά για εμάς καθώς θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις εκπαιδεύσεις μας 
στο μέλλον. Θα σας παρακαλούσαμε να σχολιάσετε τις απαντήσεις σας με ειλικρίνεια και 
ευθύτητα.

Παρακαλώ, κυκλώστε τον βαθμό ικανοποίησής σας με βάση μία κλίμακα από 1 😕 έως 5 
😀 στις ερωτήσεις που ακολουθούν (θεωρώντας το 1 ως χαμηλότερη βαθμολογία και το 
5 ως υψηλότερη).

1. Πόσο χρήσιμη σας φάνηκε αυτή η εκπαιδευτική ενότητα;

1: καθόλου χρήσιμη <-> 5: πολύ χρήσιμη

Βαθμολογία: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Σχόλια

2. Πόσο καλά θεωρείτε ότι καλύφθηκε η θεματολογία της εκπαίδευσης;

1: καθόλου καλά <-> 5: πολύ καλά

Βαθμολογία: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Σχόλια
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3. Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι η εν λόγω εκπαιδευτική ενότητα θα σας 
βοηθήσει στην εργασία σας σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την παρέμβαση σε 
περιστατικά παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης; 

1: καθόλου <-> 5: πολύ

Βαθμολογία: 1  😕 2  😏 3 😐 4  🙂 5 😀

Σχόλια

4. Υπάρχουν θέματα που, κατά τη γνώμη σας, έλειπαν από τη σημερινή 
εκπαιδευτική ενότητα και θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές 
εκπαιδεύσεις; 

 Ναι Όχι

Σχόλια

5. Θεωρείτε ότι λάβατε επαρκή υποστήριξη από τον/την εκπαιδευτή/ριά σας;

 Ναι Όχι

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:

6. Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο ή παρατήρηση που θα θέλατε να προσθέσετε;

Σας ευχαριστούμε πολύ!
Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη για εμάς.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΝ/
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΡΙΑ ΣΑΣ.
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Παράρτημα 5 – Φυλλάδιο Πρόσκλησης (παραδείγματα)

Παράρτημα 5.1. Φυλλάδιο Πρόσκλησης (Πορτογαλία)

Παράρτημα 5.2. Φυλλάδιο Πρόσκλησης (Ελλάδα)
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Annex 5.3 Recruitment Flyer from ItalyΠαράρτημα 5.3 Φυλλάδιο Πρόσκλησης (Ιταλία)

Παράρτημα 5.4 Φυλλάδιο Πρόσκλησης (Ολλανδία)
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Πρόγραμμα κατάρτισης
για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση 
της τοπικής κοινότητας σχετικά με την 
κακοποίηση και την κακομεταχείριση παιδιών
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