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Πλαίςιο Παρουςίαςθσ
• Συμβατζσ με το ςχολικό πλαίςιο, ερευνθτικά
υποςτθριηόμενεσ παρεμβάςεισ από τθ
βιβλιογραφία παιδικισ πρόνοιασ.
• Εφροσ ςτρατθγικϊν και παρεμβάςεων για
κακοποιθμζνα παιδιά ςτο ςχολικό ςφςτθμα
• Τι κεωροφν οι επαγγελματίεσ ωσ βζλτιςτεσ
πρακτικζσ για το προςωπικό του ςχολείου ςε
κζματα διαχείριςθσ περιςτατικϊν
Ελζνθ Καραγιάννθ, Psy.D.

Τι ξζρουμε...
• Το δεφτερο πιο ςθμαντικό πλαίςιο για ζνα παιδί.
• Πιο ςυχνι αναφορά ςε προςωπικό του ςχολείου.
• Συνικωσ αναφορά κακοποίθςθσ και μετζπειτα
παροχι ςτιριξθσ.
• Απαιτοφνται δεξιότθτεσ αναγνϊριςθσ, γνϊςθσ
νομικοφ πλαιςίου και δεξιότθτεσ ςτιριξθσ.
• Σθμαντικό ρόλο ςτθν αναγνϊριςθ λόγω
εγγφτθτασ και διάρκειασ τθσ επαφισ με τα
παιδιά.
Coulborn Faller (2013), Crosson-Tower (2002)
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Τι ξζρουμε...
• Η αναγνϊριςθ είναι περίπλοκθ διαδικαςία.
• Η επαρκισ αναγνϊριςθ προχποκζτει γερζσ βάςεισ ςτισ ακόλουκεσ
περιοχζσ γνϊςθσ/κλειδιά:
– Νομοκεςία
– Σθμάδια/Συμπτϊματα
– Πρόςφατα ερευνθτικά ευριματα για παράγοντεσ ρίςκου και προςτατευτικοφσ
παράγοντεσ
– Κριτικι ςκζψθ και δεξιότθτεσ λιψθσ αποφάςεων

• Πζντε μζκοδοι αναγνϊριςθσ:
– απευκείασ αναφορά, παρατθριςεισ, ςυνζντευξθ, αξιολόγθςθ και χριςθ εργαλείων
ανίχνευςθσ.

• Μζροσ τθσ θκικισ/δεοντολογικισ πρακτικισ: ςυηιτθςθ ανθςυχιϊν με τουσ
γονείσ.
Coulborn Faller (2013), Myers (2011), Crosson-Tower (2002)
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Ζμπρακτθ Στιριξθ
• Η αποκατάςταςθ ενόσ παιδιοφ είναι εφικτι όταν
ζχει φροντιςτζσ που το υποςτθρίηουν και που
πιςτεφουν ότι θ κακοποίθςθ όντωσ ζγινε.
• Σθμαντικότθτα παροχισ κετικοφ προτφπου ι
μζντορα ςτθν επιβίωςθ κάτω από αντίξοεσ
ςυνκικεσ ςτο ςπίτι
• Το ςχολείο ωσ καταφφγιο από ζνα οδυνθρό
ςπιτικό περιβάλλον.
• Προςωπικό του ςχολείου - εναλλακτικι
ανταπόκριςθ ενιλικα
Coulborn Faller (2013), NCTSN (2011), Myers (2011), Crosson-Tower (2002)
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Διεπιςτθμονικζσ Ομάδεσ
• Εκτίμθςθ και κατανόθςθ για τθν ανάγκθ
διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ και δουλειάσ
– Χριςθ υπάρχουςασ γνϊςθσ και δεξιοτιτων ςτο
πλαίςιο ςυνεργαςίασ μιασ διεπιςτθμονικισ
ομάδασ που κα παρζμβει
– Μζλθ τθσ ομάδασ: προςωπικό του ςχολείου,
προςωπικό των ΥΚΕ, ψυχολόγο, μερικζσ φορζσ
αςτυνομικό, γονείσ, δικαςτικό προςωπικό, και
δικαςτζσ.
Coulborn Faller (2013), Crosson-Tower (2002)
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Τι κρατοφμε...
• Το προςωπικό του ςχολείου είναι οι πιο ςυνεπείσ επαγγελματίεσ
ςτθ ηωι των κυμάτων.
• Σθμαντικζσ παρεμβάςεισ εκ μζρουσ του παιδιοφ. Περιλαμβάνουν:
– Αναγνϊριςθ και ανταπόκριςθ των επιπτϊςεων και προβλθμάτων που
απορρζουν από τθν ςεξουαλικι κακοποίθςθ.
– Πίςτθ, ςτιριξθ και λειτουργία ωσ μζντορασ του παιδιοφ
– Συνεργαςία με άλλουσ επαγγελματίεσ που εμπλζκονται ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν, και
– Διαςφάλιςθ ότι τα παιδιά λαμβάνουν ςυγκεκριμζνθ κεραπεία

• Χτίηουμε αποτελεςματικζσ γζφυρεσ/ςχζςεισ με τισ Υπθρεςίεσ
Κοινωνικισ Ευθμερίασ και άλλουσ οργανιςμοφσ ευθμερίασ.

Brassard et al (2009), vanBergeijk (2013)
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Αν ο κφτθσ είναι προςωπικό
Πικανά προειδοποιθτικά ςθμάδια ςεξουαλικοφ παραπτϊματοσ από
εκπαιδευτικό:
• Εμφανισ ι ακατάλλθλθ προτιμθςιακι μεταχείριςθ ενόσ μακθτι
• Υπερβολικόσ χρόνοσ μόνοσ με ζναν μακθτι
• Υπερβολικόσ χρόνοσ που δαπανάται με τον μακθτι, εκτόσ του μακιματοσ
• Χρόνοσ που δαπανάται ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ με ζναν μακθτι κατ’επανάλθψθ
• Μεταφορά ενόσ μακθτι από ι από το ςχολείο
• Φιλικι ςχζςθ με γονείσ και επιςκζψεισ ςτο ςπίτι τουσ
• Ενεργϊντασ ωσ «ζμπιςτοσ» ενόσ ςυγκεκριμζνου μακθτι
• Δίνοντασ μικρά δϊρα, κάρτεσ, επιςτολζσ προσ ζνα μακθτι
• Ακατάλλθλεσ κλιςεισ ι e-mail ςε ζνα μακθτι
• Υπερβολικά ςτοργικι ςυμπεριφορά με τον μακθτι
• Ερωτικι ςυμπεριφορά ι παρατθριςεισ γφρω από ζνα μακθτι
• Άλλοι μακθτζσ υποψιάηονται, κάνουν αςτεία ι αναφορζσ
“Districts Should Appoint” (2006); Shakeshaft (2004); Sutton (2004).
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Αν ο κφτθσ είναι προςωπικό
Προτεινόμενεσ ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ:
• Πολιτικι ςε περιφερειακό και ςχολικό επίπεδο που απαγορεφει ςεξουαλικά
παραπτϊματα
• Τυποποιθμζνεσ πρακτικζσ προςλιψεων
• Τυποποιθμζνεσ μζκοδοι διαλογισ και ζλεγχοσ ποινικοφ μθτρϊου
• Τυποποιθμζνεσ διερευνθτικζσ πρακτικζσ ωσ απάντθςθ ςτουσ ιςχυριςμοφσ
• Ανάπτυξθ ενόσ κεντρικοφ οργανιςμοφ αναφοράσ και μθτρϊου
• Αναφορά όλων των ιςχυριςμϊν ςτθν Αςτυνομία για τθν επιβολι του νόμου και τθσ
προςταςίασ του παιδιοφ μζςω των Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Ευθμερίασ
• Τακτικι κατάρτιςθ ςε κζματα ςεξουαλικϊν παραπτωμάτων από εκπαιδευτικοφσ και
πρόλθψθσ
• Θζςπιςθ και εφαρμογι καταςτατικοφ (δθλ. νομοκεςίασ, πολιτικϊν, κοκ)

Fauske, Mullen, & Sutton (2006); Shakeshaft (2004); Sutton (2004).
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Πολιτικι Προςταςίασ Παιδιϊν
• Εκνικι πολιτικι προςταςίασ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ
– Εξειδικευμζνθ πολιτικι για το ςχολικό πλαίςιο

• Κϊδικασ Βζλτιςτων Πρακτικϊν
– Εντοπιςμόσ τομζων πρακτικισ που πρζπει να
αντιμετωπιςτοφν/διορκωκοφν για να εξαςφαλιςτεί ότι τα
παιδιά και το προςωπικό προςτατεφονται.
– “in loco parentis”
– Πρόςλθψθ και επιλογι προςωπικοφ
– Σωςτι εποπτεία και υποςτιριξθ για προςωπικό
– Σωςτι καταγραφι περιπτϊςεων, αναγκϊν, και εποπτείασ
Montgomery, Knox, & Roberts (2013), Myers (2011), Crosson-Tower (2002)
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