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1. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τα θετικά αποτελέσματα από προηγούμενη 
εφαρμογή του προγράμματος σε άλλα σχολεία και μάλιστα της Ελλάδας; Είναι 
κάπου διαθέσιμα προς όλους;  
 
Το «Ασφαλές Άγγιγμα» είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία της Εταιρίας κατά της 
Κακοποίησης του Παιδιού -  ΕΛΙΖΑ. Η πιλοτική φάση εφαρμογής του προγράμματος 
έγινε με τη συνεργασία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων της Αττικής και συμμετείχαν πάνω 
από 600 παιδιά, 5-9 ετών.  Τα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης έχουν παρουσιαστεί 
σε εθνικά και διεθνή συνέδρια του χώρου της παιδικής ψυχικής υγείας.  Οι ενδείξεις από 
την πιλοτική φάση δείχνουν ότι τα παιδιά της 2ας και 3ης δημοτικού παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση στις γνώσεις τους και στην ικανότητα να ξεχωρίζουν ένα μή 
ασφαλές άγγιγμα μετά την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.  Τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού έδειξαν επίσης βελτίωση.  Με βάση τα 
αποτελέσματα έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές στη χορήγηση της παρέμβασης 
καθώς και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της πριν την έναρξη της 
δεύτερης φάσης στα δημόσια σχολεία.  Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι συναφή με 
την διεθνή βιβλιογραφία για σχολικά προγράμματα παρέμβασης για την πρόληψη της 
κακοποίησης καθώς και με τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ασφαλές Άγγιγμα-
Safe Touches» που έχει ήδη εφαρμοστεί επι σειρά ετών σε δημόσια σχολεία της Νέας 
Υόρκης στις ΗΠΑ. 
  
2. Ποιοι θα είναι οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα 
πραγματοποιήσουν τη δράση στο συγκεκριμένο σχολείο; 
 
Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι συνεργάτες του ΕΛΙΖΑ για το πρόγραμμα 
Ασφαλές Άγγιγμα.  Η εφαρμογή του προγράμματος στα δημόσια σχολεία της Αττικής 
και της Κρήτης είναι υπό την επίβλεψη του Ομότιμου Καθηγητή Ψυχιατρικής Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Ρ. Σολδάτου.  Η 
εκπαίδευση και εποπτεία των επαγγελματιών γίνεται από την Καθηγήτρια Κλινικής 
Ψυχολογίας κα Τίνια Απέργη σε συνεργασία με το ΕΛΙΖΑ. 
  
3. Πού και με την επίβλεψη ποιων, θα συμπληρωθούν τα σχετικά 
ερωτηματολόγια από τα παιδιά;  
 
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται υπό την επίβλεψη των ψυχολόγων, ατομικά από 
κάθε παιδί ή σε δυάδες με έναν συμμαθητή τους, με τη βοήθεια φοιτητών ψυχολογίας 
και μεταπτυχιακών φοιτητών συμβουλευτικής ψυχολογίας και σχολικής ψυχολογίας 
από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (ACG).  Οι φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
από την έναρξη του, την άνοιξη του 2016. Έχουν παρακολουθήσει πολυήμερες 
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εκπαιδεύσεις σχετικά με την κακοποίηση των παιδιών και τη χορήγηση του 
ερωτηματολογίου και είναι υπό την εποπτεία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας που 
είναι πάντα παρόντες κατά την χορήγηση, όπως επίσης παρών είναι και ο/η 
δάσκαλος/α της τάξης. 
  
4. Πώς μπορώ να έχω γνώση για το υλικό του ερωτηματολογίου και για την 
εξέλιξη της δράσης ώστε να διατηρώ τον έλεγχο της συμμετοχής του παιδιού 
σε αυτήν; 
 
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται πριν και μετά την παρουσίαση της 
παρέμβασης στα παιδιά είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος ως προς την αλλαγή της γνώσης των παιδιών σχετικά με την προστασία 
του σώματός τους και την αναγνώριση ενός μη- ασφαλούς αγγίγματος.  Αξιολογούμε 
λοιπόν την υπάρχουσα γνώση και την πιθανή βελτίωση της γνώσης αυτής μετά την 
παρέμβαση, με τις ίδιες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στο υλικό που 
παρουσιάζεται και που συζητάμε μαζί με τα παιδιά κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα από όλα τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος 
στο πρόγραμμα και δεν κρατάμε κανένα προσωπικό δεδομένο.  
 
5. Πού, πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί και το εκπαιδευτικό εργαστήρι 
γονέων;  
 
Το εκπαιδευτικό εργαστήρι γονέων πραγματοποιείται μετά την παρουσίαση της 
παρέμβασης στα παιδιά. Έτσι αποφεύγεται κάποια πιθανότητα να επηρεαστούν οι 
απαντήσεις των παιδιών με τυχόν συζήτηση πάνω στο θέμα.  Ο χρόνος και ο τόπος 
καθορίζονται από την διεύθυνση του κάθε σχολείου και σε συνεννόηση με τον κατά 
τόπους Σύλλογο Γονέων. 
  
6. Το πρόγραμμα "Ασφαλές Άγγιγμα"  είναι "μια 45-λεπτη παράσταση", όπως 
αναφέρετε στην επιστολή σας προς τους γονείς, ή διαρκεί " περίπου 90 λεπτά", 
όπως αναφέρετε στο έντυπο συναίνεσης;  
 
Η παρέμβαση καθ’ αυτή διαρκεί 45 λεπτά.  Ο χρόνος των 90 λεπτών είναι συνολικός και 
περιλαμβάνει τη χορήγηση του ερωτηματολογίου καθώς και το χρόνο ερωτήσεων από 
τα παιδιά.  Ο/Η δάσκαλος/α  της τάξης είναι παρών/ούσα σε όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 
  
7. Πότε αναμένονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της παρέμβασης στο 
συγκεκριμένο σχολείο, ώστε να μπορούν να μου γνωστοποιηθούν;  
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Ta αποτελέσματα θα είναι συγκεντρωτικά και όχι ανά σχολείο, έτσι εξ’ άλλου 
προστατεύεται ακόμα περισσότερο η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η παρούσα φάση 
της εφαρμογής του προγράμματος και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του 
σε δημόσια σχολεία της Αττικής και της Κρήτης αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο 
του 2018.  Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στα τέλη του 2018 και θα αξιοποιηθούν 
για τη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και εθνικής καμπάνιας 
ενημέρωσης,  που θα δώσει τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Ελλάδας να έχει 
πρόσβαση στο πρόγραμμα και να εφαρμόσει τη δράση σε όλους τους μαθητές.  
 
8. Πώς θα κάνετε καταγγελία για την αποκάλυψη, αφού τα ερωτηματολόγια 
είναι ανώνυμα;  
 
Τα ερωτηματολόγια αφορούν τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με την ασφάλεια του 
σώματός τους και της γενικότερης κοινωνικής συμπεριφοράς τους και συμπληρώνεται 
ανώνυμα. Μια πιθανή αποκάλυψη γίνεται από το ίδιο το παιδί που λέει κάτι κατά την 
διάρκεια του προγράμματος ή αμέσως μετά και όχι μέσω ερωτηματολογίου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για κάθε ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Αφροδίτη Στάθη, Διοικητική 
Διευθύντρια του ΕΛΙΖΑ  ή/και στην κ. Τίνια Απέργη, Υπεύθυνη του προγράμματος (asfalesaggigma@eliza.org.gr).  


