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Abstract: Violence in children's lives is reproduced through their experiences, which. the 

school can not disappear. It can, however, educate them on how to protect themselves from 

the violence of others and avoid violence against their classmates. In recent years, the 

phenomena, tensions and insecurity due to the economic crisis have increased. This article 

explores the perceptions of school principals about student abuse as well as coping strategies, 

helping to reduce the phenomenon. Abuse can be physical, emotional, sexual and commercial 

or other exploitation. Child abuse can occur in many different contexts. Perpetrators of child 

abuse can be parents or other family members, carers, friends, acquaintances, strangers, 

people in positions of power. 
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Πεξίιεςε: Η βία ζηε δσή ησλ παηδηώλ, αλαπαξάγεηαη κέζσ ησλ βησκάησλ ηνπο, ηα νπνία. 

ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα εμαθαλίζεη. Μπνξεί, όκσο, λα ηα δηαπαηδαγσγήζεη πώο ζα 

πξνζηαηεύνληαη ηνπο από ηηο βηαηόηεηεο ησλ άιισλ θαη λα απνθεύγνπλ ηε βία ζε βάξνο 

ζπκκαζεηώλ ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξόληα απμήζεθαλ ηα θαηλόκελα, νη εληάζεηο θαη ε 

αλαζθάιεηα εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν παξόλ άξζξν δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληώλ ησλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζήο ηεο, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Η θαθνπνίεζε-

εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζεμνπαιηθή θαη εκπνξηθή ή άιιε 

εθκεηάιιεπζε. Η παηδηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα. Οη δξάζηεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη γνλείο ή άιια κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο, θξνληηζηέο, θίινη, γλσζηνί, άγλσζηνη, άηνκα ζε ζέζεηο ηζρύνο. 

Λέμεηο –θιεηδηά: Βία, ζρνιείν, δηεπζπληέο, θαθνπνίεζε, καζεηέο 
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Δηζαγσγή 

Η βία ππάξρεη αλαπόθεπθηα ζηε δσή ησλ παηδηώλ, αλαπαξάγεηαη κέζα από ηα άκεζα ή 

έκκεζα βηώκαηά ηνπο, ηα εξεζίζκαηα ή αθόκα θαη από ηηο επηξξνέο πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά. 

Η ζρνιηθή θνηλόηεηα δελ δύλαηαη λα εμαθαλίζεη ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηα ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ησλ παηδηώλ,κπνξεί, όκσο, λα ηα δηαπαηδαγσγήζεη γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα πξνζηαηεύνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ εαπηό ηνπο από ηηο βίαηεο ζπκπεξηθνξέο 

άιισλ αηόκσλ, ζα απνθεύγνπλ ηε ρξήζε βίαο ζε βάξνο άιισλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαη ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ ηνπο. Σα ηειεπηαία 

ρξόληα, παξαηεξείηαη κηα αλεζπρεηηθή αύμεζε ησλ θαηλνκέλσλ βίαο πνπ απνηεινύλ 

εξεζίζκαηα ζπκπεξηθνξάο πξνο ηα αλήιηθα άηνκα από δηαθνξεηηθέο πεγέο, ελώ νη ζρεδόλ 

θαζεκεξηλέο εληάζεηο θαη ε αλαζθάιεηα πνπ πξνθαιείηαη ζε πνιιέο νηθνγέλεηεο εμ αηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνηεινύλ παξάγνληα επηβαξπληηθό ζηελ εθδήισζε ηεο βίαο εθ κέξνπο 

ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ(Νηθνιαΐδεο, 2013). Με αθνξκή ην γεγνλόο απηό θαη ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ε παξνύζα εξγαζία δηεξεπλά 

ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε-

παξακέιεζε ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα 

ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθώλ. 

Θεσξεηηθό Μέξνο 

1.  Οξηζκόο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο 

ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο, ε παηδηθή θαθνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε 

ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζηελ παξακέιεζε ησλ παηδηώλ, θαζώο 

θαη ζηελ εκπνξηθή ή άιιε εθκεηάιιεπζε ηνπο. Η παηδηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα εκθαληζηεί 

ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Οη δξάζηεο ηεο παηδηθήοθαθνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη 

γνλείο ή άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θξνληηζηέο, θίινη,γλσζηνί, άγλσζηνη, άηνκα ζε ζέζεηο 

ηζρύνο ή άιιαπαηδηά (WHO,2002). 

Η θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο ηύπνπο (WHO, 2008) :  

 Σε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε 

 Σε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

 Σε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε 

 Σελ παξακέιεζε 

Ο όξνο„παξακέιεζε παηδηώλ‟ αλαθέξεηαη ζηελ ζπζηεκαηηθή αδηαθνξία ησλ ελειίθσλ γηα 

ηηοαλάγθεο ηνπ παηδηνύ θαη πεξηιακβάλεη κηα πνηθηιία ζπκπεξηθνξώλ,όπσο πιεκκειήο 

επηθνηλσλία κε ην παηδί θαη ζηέξεζε αζθαινύο πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ηόζν ζσκαηηθά 

όζν θαη λνεηηθά (Cawson, Wattam, Brooker, Kelly,2000). 
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Σα παξακειεκέλα θαη θαθνπνηεκέλα παηδηά ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή πάζρνπλ από 

απνκνλσηηζκό,πξνβιεκαηηθέο θηιίεο θαη είλαη ειάρηζηα δεκνθηιή αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο.Σν λνζεξό θιίκα δελ εθδειώλεηαη άκεζα κε επηζεηηθόηεηα θαηβία, αιιά κε 

αλαζηνιή ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ηνπο. Απνθεύγνπλ ηηο ζρέζεηο κε θίινπο θαη 

έρνπλιηγόηεξνπο θίινπο κε ηνπο νπνίνπο παίδνπλ (Υαηδεθσηίνπ, 2005). 

2. Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα παηδηά, λα 

κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ καδί ηνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα μέξνπλ αλ θάπνην από απηά 

ππόθεηηαη ζε παξακέιεζε ή θαθνπνίεζε είηε από ην ζπίηη ηνπ είηε από ζπκκαζεηέο ηνπ θαη 

λα κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα. ηα ζρνιεία, όζνλ αθνξά ηελ παξακέιεζε θαη 

θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ, ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ζπγθεθξηκέλνο, 

ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία (λ. 3500/06, Φ.Δ.Κ. 232, η. Α΄/24-10-2006), θαζώο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα αλαθέξνπλ ην πεξηζηαηηθό ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ην 

παηδί. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην λόκν, νη εθπαηδεπηηθνί, εθόζνλ πιεξνθνξεζνύλ ή 

δηαπηζηώζνπλ όηη έλα έγθιεκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ιακβάλεη ρσξά ζε βάξνο καζεηή, 

ππνρξενύληαη λα ην αλαθέξνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ λα ην αλαθέξεη ζηνλ αξκόδην εηζαγγειέα. 

Παξάιιεια, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα αλαπηύζζεη ηέηνηεο ζρέζεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ώζηε όινη καδί λα κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ 

αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά. Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο, θαη γηα ην ιόγν απηό ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ ζπιινγηθή ζθέςε θαη γηα λα γίλεη απηό ν δηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ ζπγθαιεί ηαθηηθά ζε ζπλεδξίαζε όιν ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη όινη γηα ηελ ξνή ηεο εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

εμεηάδνληαη ζέκαηα εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο απηνύ. Δπίζεο, ηαθηηθά ζα πξέπεη λα θαιεί θαη λα 

αθνύεη θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ γηα λα θαιιηεξγνύλ γόληκεο ζρέζεηο γηαηί νη ε ζπρλόηεηα 

θαη ε πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ην θιίκα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο.ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν δηεπζπληήο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ θαη 

νη γνλείο πξέπεη είλαη ζε κηα ζπλερή επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ νπόηε ζε 

νπνηαδήπνηε παξακέιεζε ή θαθνπνίεζε καζεηή λα κπνξνύλ λα επέκβνπλ άκεζα θαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα πάξνπλ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο  (Ράξξα, Πιαηή, Κνπξθνύηα, 

2013). 

Δπηπξνζζέησο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, σο ν εγέηεο, πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα πξόιεςεο 

θαη αληηκεηώπηζεο, ηεο ζρνιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ κέζα ζην ζρνιείν, δηόηη ην 

πεξηβάιινλ πνπ αλαπηύζζεηαη κέζα από ηελ επίδξαζε ηεο θνπιηνύξαο ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ή ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθώλ βίαο κέζα ζην ζρνιείν. 

Πξνϋπνζέζεηο πνπ παξάγνπλ ή θαη ζπληεξνύλ ηε βία ζην ζρνιείν, είλαη νη θηηξηαθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνιιώλ ζρνιείσλ δελ πξνσζνύλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ 
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απηνεθηίµεζε, νύηε ησλ παηδηώλ, νύηε θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δπηπιένλ,ην θιίκα ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ θαιιηεξγείηαη ελεξγεηηθά ή αλαπηύζζεηαη παζεηηθά από ηνπο ππεύζπλνπο –  

δηνίθεζε θαη εθπαηδεπηηθνύο –κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο αλάπηπμεο βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ε ρξήζε ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ή 

άιισλ κεζόδσλ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο όπσο ε εηξσλεία, ε αλάξκνζηε ζύγθξηζε, ε 

ππνηίκεζε, ν εμεπηειηζκόο, ε απνκόλσζε, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη όηη ηνζρνιηθό 

πεξηβάιινλ πξνάγεη ηελ πγεία θαη ηα δηθαηώκαηαόισλ ησλκειώλ ηνπ αλεμαηξέησο 

(Aγάζσλνο- Γεσξγνπνύινπ, 1998). 

Δξεπλεηηθό Μέξνο 

3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1. θνπόο θαη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ νηαληηιήςεηο ησλ δηεπζπληώλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε-παξακέιεζε ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθώλ. Από ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη κε βάζε ην ζθνπό 

ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ νη εμήο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

1. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλόηεξα νη δηεπζπληέο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο είλαη ε ζπρλή επηθνηλσλία 

κε εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο θαη γνλείο θαη ε αλαθνξά ησλ πεξηζηαηηθώλ ζηηο αξκόδηεο 

αξρέο. 

2. Οη δηεπζπληέο ζεσξνύλ πσο ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπδήηεζε κε γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο 

θαη καζεηέο βνεζά ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ παξακέιεζεο 

θαη θαθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ. 

3. Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν ζεσξνύλ πσο ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπδήηεζε κε γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο βνεζά ζηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ 

πεξηζηαηηθώλ παξακέιεζεο θαη θαθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία 

ηνπο, ηα ρξόληα εκπεηξίαο ηνπο, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη, ην αλ 

έρνπλ δερζεί ελεκέξσζε γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, ηνπο ηξόπνο 

κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ ελεκεξσζεί θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκόδνπλ. 

4. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκόδνπλ νη δηεπζπληέο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, ηα ρξόληα εκπεηξίαο 

ηνπο, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη ην αλ έρνπλ δερζεί ελεκέξσζε 

γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε θαη ηνπο ηξόπνο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

ελεκεξσζεί. 
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3.2. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο από ηνπο δηεπζπληέο ηεο 

παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο θαηαζθεπάζζεθε απηνζρέδην εξσηεκαηνιόγην κε 

εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ. Αξρηθά, ππάξρνπλ εξσηήζεηο γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

αηόκσλ ηνπ δείγκαηνο εμεηάδνληαο ην θύιν, ηελ ειηθία, ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνύλ θαη ηα ρξόληα πξνϋπεξεζίαο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε 

ζέζε ηνπ δηεπζπληή. ηε ζπλέρεηα, ην απηνζρέδην εξσηεκαηνιόγην εμεηάδεη ην βαζκό θαη 

ηνπο ηξόπνπο ελεκέξσζεο ησλ δηεπζπληώλ γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε θαη 

ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ απηώλ 

κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Σέινο, αθνινπζνύλ εξσηήζεηο πεληάβαζκεο θιίκαθαο 

Likertνη νπνίεο εμεηάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ δηεπζπληώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

θάπνησλ ζηξαηεγηθώλ.  

3.3. Γείγκα ηεο έξεπλαο 

Η νκάδα-ζηόρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ δηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ30 ππνθείκελα(15 άλδξεο 

θαη 15 γπλαίθεο, βι ρήκα 1) θαη πξνέθπςε από δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Σν εύξνο ησλ 

ειηθηώλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη 30-61 έηε, κε κέζε ειηθία ηα 49 έηε (ζ= 6,51) 

(βι. Πίλαθα 1).Οη δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (40%) 

θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (60%, βι. ρήκα 2) θαη ηα ζρνιεία ζηα νπνία εξγάδνληαη 

βξίζθνληαη ζε αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο κε πνζνζηά 55%, 38% θαη 7% 

αληίζηνηρα (βι. ρήκα 3). Σα εξσηεκαηνιόγηα δηαλεκήζεθαλζηνπο δηεπζπληέο ζην εαξηλό 

εμάκελν 2016-2017. Πξηλ ηε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νη 

ζπκκεηέρνληεοελεκεξώζεθαλ γηα ηελ αλσλπκία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη γηα ηνλ 

απνθιεηζηηθά εξεπλεηηθό ζθνπό ηνπο. 

 

Στήκα 1: Καηαλοκή ηφλ σποθεηκέλφλ ηοσ δείγκαηος, αλά θύιο 

50%50% Άλδξαο

Γπλαίθα
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Πίλαθας 1: Ηιηθία, τρόληα προϋπερεζίας θαη τρόληα σπερεζίας ζηε ζέζε ηοσ δηεσζσληή ηφλ αηόκφλ ηοσ 

δείγκαηος 

 Μ.Ο. Σ.Α. 
Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Ηιηθία 49,18 6,510 30 61 

Υξόληα πξνϋπεξεζίαο 22,17 7,684 12 34 

Υξόληα ππεξεζίαο ζηε 

ζέζε ηνπ δηεπζπληή 
3,90 3,010 1 11 

 

 

Στήκα 2: Καηαλοκή ηφλ σποθεηκέλφλ ηοσ δείγκαηος αλά βαζκίδα εθπαίδεσζες ζηελ οποία εργάδοληαη 

 

Στήκα 3:Καηαλοκή ηφλ σποθεηκέλφλ ηοσ δείγκαηος αλά περηοτή ηοσ ζτοιείοσ ζηο οποίο εργάδοληαη 

60%

40%
Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε

Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε

55%
38%

7%

Αζηηθή

Ηκηαζηηθή

Αγξνηηθή



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 
Σόκνο 9, Σεύρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 356 από 409 

4. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ε ό,ηη αθνξά ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ην αλ έρνπλ δερζεί ελεκέξσζε γηα 

ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, ην 70% ησλ δηεπζπληώλ ηνπ δείγκαηνο δειώλεη 

πσο έρεη δερζεί ελεκέξσζε, ελώ ην 30% πσο δελ έρεη δερζεί. Από απηνύο πνπ δήισζαλ όηη 

είλαη ελεκεξσκέλε γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, ην 47,6% ησλ 

ζπκκεηερόλησλ αλαθέξνπλ πσο ηνπο θάλεθε πνιύ ρξήζηκε θαη ην 42,9% πσο ηνπο θάλεθε 

ρξήζηκε ζε κέηξην βαζκό (βι. ρήκα 5). Η ελεκέξσζε απηή πξνέξρεηαη θπξίσο από 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα (81%), από ελεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (76,2%) θαη από 

πξνζσπηθή κειέηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο (66,7%, βι. ρήκα 6). 

 

Στήκα 4: Καηαλοκή ηφλ σποθεηκέλφλ φς προς ηελ ελεκέρφζή ηοσς ή κε ζηελ αληηκεηώπηζε ηες παηδηθής 

θαθοποίεζες θαη παρακέιεζες 

 

Στήκα 5: Απαληήζεης ηφλ σποθεηκέλφλ ποσ έτοσλ δετζεί ελεκέρφζε γηα ηελ παηδηθή θαθοποίεζε θαη 

παρακέιεζε ζτεηηθά κε ηο βαζκό ζηολ οποίο ηοσς θάλεθε τρήζηκε 

30%

70%
Όρη

Ναη
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Στήκα 6: Τρόποη ελεκέρφζες ηφλ δηεσζσληώλγηα ηελ παηδηθή θαθοποίεζε θαη παρακέιεζε 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ όηη ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληώλ ηνπ δείγκαηνο 

(77%) ιακβάλνπλ κέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ 

θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν εξγάδνληαη, ελώ ην 

23% ησλ ζπκκεηερόλησλ δήισζε πσο δελ ιακβάλεη ηέηνηα κέηξα (βι. ρήκα 7). Από απηνύο 

πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, ην 66,7% επηιέγεη σο ζηξαηεγηθή πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηε 

ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο. Οη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ηηο πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο είλαη 

ε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο (61,9%), ε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο (52,4%), ε 

δηελέξγεηα πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη παξέκβαζεο ζην ζρνιείν (38,1%) θαη ε ζπλεξγαζία 

κε εηδηθνύο (33,3%). Άιιεο απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη από ρακειόηεξα πνζνζηά είλαη ε 

ζπδήηεζε ζην ζύιινγν (19%), ε πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρνιηθήο επηκόξθσζεο 

(19%) θαη ε παξαηήξεζε (14,3%, βι. ρήκα 8). 

 

Στήκα 7: Καηαλοκή ηφλ σποθεηκέλφλ φς προς ηε ιήυε ή κε κέηρφλ γηα ηελ πρόιευε θαη αληηκεηώπηζε ηες 

θαθοποίεζες θαη παρακέιεζες ηφλ καζεηώλ ηοσς 

4,8%
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66,7%
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Στήκα 8: Σηραηεγηθές ποσ τρεζηκοποηούλ οη δηεσζσληές γηα ηελ πρόιευε θαη αληηκεηώπηζε ηες 

θαθοποίεζες θαη παρακέιεζες ηφλ καζεηώλ ζηο ζτοιείο ηοσς 

ηηο εξσηήζεηο όπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε πνην βαζκό ζεσξνύλ πσο 

ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπδήηεζε κε γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο βνεζά ζηελ πξόιεςε 

θαη αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ παξακέιεζεο θαη θαθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ, 

παξαηεξήζεθε όηη νη κέζνη όξνη είλαη πςεινί, θαζώο όινη νη κέζνη όξνη έιαβαλ ηηκέο 

κεγαιύηεξεο ηνπ 4 ζηελ θιίκαθα Likertαπό ην 1 έσο ην 5.  Οη δειώζεηο πνπ έιαβαλ ηνπο 

πςειόηεξνπο κέζνπο όξνπο είλαη εθείλεο πνπ αλαθέξνπλ ηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο σο 

κέζνδν πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ( =4,3 θαη 

=4,2 αληίζηνηρα, βι. Πίλαθα 2). 

 

Πίλαθας 2: Μέζοη όροη θαη ησπηθές αποθιίζεης ηφλ απαληήζεφλ 

Δξώηεζε Μ.Ο. Σ.Α. 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ζαο βνεζά ζηελ πξόιεςε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 

4,13 1,042 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ζαο βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 

4,17 0,913 
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ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία καδί ηνπο βνεζά ζηελ πξόιεςε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθώλ; 

4,13 0,900 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία καδί ηνπο βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθώλ; 

4,07 0,944 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ 

βνεζά ζηελ πξόιεςε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 
4,30 0,915 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ 

βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 
4,20 0,961 

 

Ο έιεγρνο ηεο ύπαξμεο ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο θαηέιεμε ζε 

ζηαηηζηηθώο αζήκαληα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

θύινπ, ηεο βαζκίδαο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη δηεπζπληέο, ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν όπνπ εξγάδνληαη θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν έρνπλ ελεκεξσζεί 

γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε ζην βαζκό ζηνλ νπνίν ζεσξνύλ όηη ε 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ είλαη βνεζεηηθή (εξσηήζεηο 6-

11 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) έγηλε κε ηελ αλάιπζε δηαθύκαλζεο (ANOVA). Ωζηόζν, ηα 

απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζε θακία από ηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο (p>0,05). 

Η εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηεο ειηθίαο, ησλ εηώλ πξνϋπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή κε ηνβαζκό ζηνλ νπνίν ζεσξνύλ όηη ε ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ είλαη βνεζεηηθή (εξσηήζεηο 6-11 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ) έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο rηνπ Pearson θαη 

έδεημε, επίζεο, όηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο (p>0,05). 

Η εμέηαζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο ελεκέξσζεο ή κε ησλ δηεπζπληώλ γηα ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε 

θαη παξακέιεζε, θαζώο θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ 

παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ επηιέγνπλ λα εθαξκόζνπλ έγηλε 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ρ
2
 θαη ηα απνηειέζκαηα βγήθαλ ζηαηηζηηθώο αζήκαληα 

(p>0,05). Δπίζεο, ζηαηηζηηθώο αζήκαληε είλαη θαη ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηελ επηινγή ησλ 

πξαθηηθώλ πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο, ε νπνία ειέγρζεθε κε ηελ εθαξκνγή αλάιπζεο 

δηαθύκαλζεο ζηα δεδνκέλα (ANOVA). 

5. πδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνύλ νηαληηιήςεηο ησλ δηεπζπληώλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε-παξακέιεζε ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε 
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αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθώλ. Αξρηθά, ζε ό,ηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ δηεπζπληώλ ζρεηηθά κε 

ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, ελζαξξπληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη έλα κεγάιν 

πνζνζηό ησλ δηεπζπληώλ (70%) δειώλνπλ πσο είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ην ζέκα, αιιά 

ππάξρεη θαη έλα 30% νη νπνίνη δελ είλαη ελεκεξσκέλνη. Σν γεγνλόο απηό απνδεηθλύεη πσο ε 

επηκόξθσζε ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

γεληθόηεξα, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ όηη 

ην θαηλόκελν ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο ππάξρεη αθόκα θαη ζηηο κέξεο καο. Οη πεγέο 

πιεξνθόξεζεο ησλ αηόκσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε πξνέξρεηαη θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό από επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη 

ελεκέξσζε από ην δηαδίθηπν, ελώ ε απόθηεζε γλώζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ 

επηιέρζεθε σο απάληεζε από έλα πνιύ κηθξό κέξνο ηνπ δείγκαηνο. Με βάζε ην εύξεκα απηό, 

πξνηείλεηαη ε έληαμε ζπλαθώλ καζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

δηόηη ε ελεκέξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη κηα από ηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη αμηόπηζηεο κεζόδνπο ελεκέξσζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ηελ 

πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ παηδηθήο παξακέιεζεο θαη θαθνπνίεζεο, 

έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ δειώλεη όηη ιακβάλεη ζρεηηθά κέηξα, αιιά ε ύπαξμε 

ελόο αμηνζεκείσηνπ πνζνζηνύ (23%) πνπ δελ ιακβάλεη ζρεηηθά κέηξα εγείξεη 

πξνβιεκαηηζκνύο, θαζώο ε κέξηκλα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε αληίζηνηρσλ 

πεξηζηαηηθώλ είλαη έλα κείδνλ δήηεκα γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Η ζηάζε απηή 

ησλ δηεπζπληώλ είλαη πηζαλό λα νθείιεηαη ζε ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην δήηεκα, 

αλ θαη δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ελ ιόγσ 

κεηαβιεηώλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ αλέθεξαλ νη δηεπζπληέο όηη εθαξκόδνπλ ζπρλόηεξα γηα ηελ πξόιεςε θαη 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο είλαη ε ζπδήηεζε κε ηνπο 

γνλείο, ε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, ε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ε δηελέξγεηα 

πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη παξέκβαζεο ζην ζρνιείν θαη ε ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο. Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη αλακθηζβήηεηα απνηειεζκαηηθέο (Καζηαλίδνπ, 2007), ηδηαίηεξα γηα 

ηελ πξόιεςε ησλ πεξηζηαηηθώλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Ωζηόζν, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

ύπαξμεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ απαηηνύληαη πεξηζζόηεξν δξαζηηθέο ιύζεηο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε παξαπνκπή ζε εηζαγγειέα (Crosson-Tower, 2003)ε νπνία δελ αλαθέξζεθαλ 

από θαλέλαλ από ηνπο δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο.Απηό είλαη πηζαλό λα νθείιεηαη ζηελ άπνςε 

πσο ε θαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηπιαθεί κε ηελ ελδερόκελε αλαθνξά ησλ πεξηζηαηηθώλ, ε 

νπνία δξα αλαζηαιηηθά. Ωζηόζν, ην ζέκα απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε δηόηη δελ ππάξρνπλ 

άιιεο κειέηεο νη νπνίεο λα εζηηάδνπλ ζην ξόιν ηνπ δηεπζπληή ζηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε. 

ρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηεπζπληώλ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην βαζκό ζηνλ νπνίν 

ζεσξνύλ πσο ε ζπδήηεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, κε 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ, νη κέζνη όξνη ησλ απαληήζεσλ δείρλνπλ 
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πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ πσο ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθή. Πξάγκαηη, όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλάπηπμε ελόο ζεηηθνύ θιίκαηνο ζην ζρνιείν 

κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή δσή – δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνύο, 

γνλείο, καζεηέο – ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή ηεο αλάπηπμεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ ζην ρώξν 

ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ελόο πξνζηαηεπηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηα παηδηά πνπ 

βηώλνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζην ζπίηη (Αγάζσλνο- Γεσξγνπνύινπ, 1998˙ Crosson-Tower, 

2003). 

6. πκπεξάζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο δείρλνπλ όηηε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληώλ 

δειώλνπλ πσο είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, αιιά 

είλαη πνιινί θαη εθείλνη πνπ δελ είλαη ελεκεξσκέλνη, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη πσο ε 

επηκόξθσζε ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

γεληθόηεξα, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Οη 

ζηξαηεγηθέο πνπ αλέθεξαλ νη δηεπζπληέο όηη εθαξκόδνπλ ζπρλόηεξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο είλαη ε ζπδήηεζε κε ηνπο γνλείο, 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ε δηελέξγεηα πξνγξακκάησλ πξόιεςεο θαη 

παξέκβαζεο ζην ζρνιείν θαη ε ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο, ελώ θαλείο δελ αλέθεξε ηελ αλαθνξά 

ηνπ πξνβιήκαηνο ζηηο αξκόδηεο αξρέο. Σα επξήκαηα έδεημαλ, επίζεο, όηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε πσο ε ζπδήηεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο 

γνλείο θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξόιεςε θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ. Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ 

επηθνηλσλία ησλ κειώλ ηνπ ζρνιείνπ. 

7. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 

Έλαο βαζηθόο πεξηνξηζκόο ηεο έξεπλαο είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν είλαη αξθεηά 

κηθξό (Ν=30) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ ζηα δεδνκέλα, επνκέλσο ε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα γίλεη κε επηθπιάμεηο. Δπηπιένλ, ην γεγνλόο όηη δε 

βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ κειεηώκελσλ κεηαβιεηώλ ηεο 

έξεπλαο ήηαλ κε αλακελόκελν θαη απνηειεί έλαλ πεξηνξηζκό ηεο έξεπλαο. Η κε δηαπίζησζε 

ύπαξμεο ζπζρεηίζεσλ είλαη πηζαλό λα νθείιεηαη ζην κηθξό κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, αιιά θαη 

ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ, θαζώο, ιόγσ ηνπ όηη ε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ 

παξείρε ηε δπλαηόηεηα γηα έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ, δελ κπνξνύκε λα 

γλσξίδνπκε ην κέγεζνο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απαληήζεσλ. Δπίζεο, ε ύπαξμε πνιύ ιίγεο 

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα πξνθάιεζε δπζθνιίεο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

εξγαιείνπ, επνκέλσο ηίζεληαη ζέκαηα γηα ηελ εγθπξόηεηά ηνπ. 
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Παξ‟ όινπο ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνύο, ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο έξεπλαο κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο. Με βάζε θαη αθεηεξία ηα επξήκαηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη νη εμήο: 

1. Η εμέηαζε ησλ πξαθηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζεο, αλάινγα κε 

ηε θύζε ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνύ. 

2. Η εμέηαζε ησλ απόςεσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη 

δηεπζπληέο γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη 

παξακέιεζεο. 

3. Γηεξεύλεζε κε πνηνηηθέο κεζόδνπο έξεπλαο ησλ απόςεσλ ησλ δηεπζπληώλ γηα ηε 

ζηάζε πνπ πξέπεη λα πηνζεηνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ θαη ησλ 

παξαγόλησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ αλαζηαιηηθά ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Σν εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο 

 

ΦΤΛΟ:           Άλδξαο                Γπλαίθα  

 

ΗΛΙΚΙΑ:  ______ 

 

Δ ΣΙ ΥΟΛΔΙΟ ΤΠΗΡΔΣΔΙΣΔ:    Γεκνηηθό     Γπκλάζην               Λύθεην  

 

ΥΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ______ 

 

ΥΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: ______ 

 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΥΟΛΔΙΟΤ:        Αζηηθή             Ηκηαζηηθή             Αγξνηηθή 

 

1. Έρεηε δερζείελεκέξσζε ζηελ αληηκεηώπηζε παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο; 

Ναη    Όρη  

 

2. Αλ ΝΑΙ, πόζν ζαο βνήζεζε ζηελ αληηκεηώπηζε αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ; 

Πνιύ ιίγν Λίγν      ΜέηξηαΠνιύΠάξα πνιύ 

 

3. Αλ ΝΑΙ, ε ελεκέξσζή ζαο ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε 

πεγάδεη από (επηιέμηε όζα ηζρύνπλ) 

 

Πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο   

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο   

Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα   

Πξνζσπηθή κειέηε βηβιηνγξαθίαο   

Δλεκέξσζε από δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο   

Άιιν  
Αλαθέξαηε: 

……………..……………………… 

 

4. Λακβάλεηε κέηξα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθώλ θαθνπνίεζεοή 

παξακέιεζεο ησλ καζεηώλ ζαο; 
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Ναη              Όρη 

 

5. Αλ ΝΑΙ, πνηά κέηξα είλαη απηά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

6. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπ εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ζαο 

βνεζά ζηελ πξόιεςε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 

Πνιύ ιίγν Λίγν      ΜέηξηαΠνιύΠάξα πνιύ 

 

7. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ζαο 

βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 

Πνιύ ιίγν Λίγν      ΜέηξηαΠνιύΠάξα πνιύ 

 

8. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο 

βνεζά ζηελ πξόιεςε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 

Πνιύ ιίγν Λίγν      ΜέηξηαΠνιύΠάξα πνιύ 

 

9. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο 

βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 

Πνιύ ιίγν Λίγν      ΜέηξηαΠνιύΠάξα πνιύ 

 

10. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ βνεζά ζηελ πξόιεςε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθώλ; 

Πνιύ ιίγν Λίγν      ΜέηξηαΠνιύΠάξα πνιύ 

 

11. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 

Πνιύ ιίγν Λίγν      ΜέηξηαΠνιύΠάξα πνιύ 

 

 


