
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

240 

 

Το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης στο δημοτικό σχολείο και η 

διαχείριση του από τους εκπαιδευτικούς  

 

Έλενα Βιταλάκη
35 

Περίληψη 

Το κοινωνικό φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης έχει 

παρουσιάσει σημαντική έξαρση τα τελευταία χρόνια. Κακοποιήσεις παιδιών από 

τους γονείς τους συμβαίνουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, επηρεάζουν την 

σωματική και κυρίως την ψυχική υγεία των παιδιών και γίνονται εμφανή στο 

σχολείο από σημάδια, συμπτώματα και αλλαγές της συμπεριφοράς τους. Σκοπός 

της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει μέσα από μια πιλοτική Ομάδα Συζήτησης 

(Focus Group) 12 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής και 

Γενικής Αγωγής,  αν ο σημερινός εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει 

περιπτώσεις κακοποίησης μαθητών και να βοηθήσει έμπρακτα στο χώρο του 

σχολείου. Η έκβαση των συζητήσεων αναφέρει το έλλειμμα τόσο της εκπαίδευσης 

όσο και της αυτοπεποίθησης του εκπαιδευτικού στο ρόλο που μπορεί να παίξει στην 

επούλωση των τραυματικών εμπειριών που κουβαλάει ένα κακοποιημένο παιδί. 

Λέξεις-κλειδιά: παιδική κακοποίηση, δάσκαλος, σχολείο, διαχείριση 

 

Abstract 

A great deal of attention is now being paid to issues raised by child abuse. Recent 

reports, enquiries and relevant agencies have all recognized the important role 

played by teachers in aiding the detection and prevention of child abuse, due to their 

close everyday contact with children. The result of the ideas presented in the present 

work was initiated by a Focus group of 12  re-educated teachers in special and 

general education in the University of Crete, who met three times in order to review 

and examine their role concerning possible child abuse incidents within the school 

settings. The present work concluded that teachers who do recognize abuse do so 

intuitively, for there is little or no initial or in service training for teachers to help 

them develop such diagnostic skills. Nor is there training to help teachers take 

things further after the initial diagnosis 
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Εισαγωγή 

 

Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης στην οικογένεια 

έχει παρουσιάσει σημαντική έξαρση τα τελευταία χρόνια και γίνεται εμφανές στο 

σχολείο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει αν ο σημερινός 

εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει περιπτώσεις κακοποίησης μαθητών και να 

βοηθήσει έμπρακτα στο χώρο του σχολείου. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν: α) ο 

ρόλος που ασκεί η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού στην αναγνώριση και 

αντιμετώπιση  περιπτώσεων κακοποιημένων παιδιών μέσα στη σχολική τάξη, και β) 

οι τρόποι που μπορεί το σχολείο και ο εκπαιδευτικός ειδικότερα να βοηθήσει και να 

ασκήσει υποστηρικτικό ρόλο σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση. 

Τα δεδομένα της μελέτης, από 3 συναντήσεις μιας Ομάδας Συζήτησης 12 

μετεκπαιδευόμενων δασκάλων της ειδικής και της γενικής αγωγής στο 

Διδασκαλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά και 6 επιπλέον δασκάλων που 

συμμετείχαν στην 3
η
 συζήτηση ως ομάδα ελέγχου, αναδεικνύουν τα ελλείμματα, 

τόσο της εκπαίδευσης, όσο και της προσωπικής αυτοπεποίθησης και της ικανότητας 

του εκπαιδευτικού στη διαχείριση τραυματικών εμπειριών παιδιών που έχουν 

βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης. 

 

Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης/παραμέλησης στο σχολείο  και η 

στάση των εκπαιδευτικών 

 

Στοιχεία παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης γίνονται εμφανή και στο 

σχολείο από σημάδια, συμπτώματα και αλλαγές της συμπεριφοράς των παιδιών που 

έχουν υποστεί ανάλογες συμπεριφορές  (Κάντζου, Δαμηλάκη,  Κανελλόπουλου, 

Λαμπρινέα, Μελιάδου, 2009). 

Η Kenny (2001, 2004), αναφέρει ότι οι αναφορές κακοποίησης από 

εκπαιδευτικούς αποτελούν σχεδόν το ¼ όλων των αναφορών κακοποίησης, όμως σε 

γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί είναι αρνητικοί στο να καταγγείλουν περιστατικά 

στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως αναφέρεται στις έρευνες των  Walsh,  Farell και 

Schweitzer (2005, στους Κάντζου, Δαμηλάκη, Κανελλόπουλου, Λαμπρινέα, 

Μελιάδου, 2009), οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν καλά τα σημάδια 

και τα συμπτώματα της παιδικής κακοποίησης, καθώς και τη νομική διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθείται. Επίσης, τονίζουν την αναγκαιότητα εκπαίδευσης και 
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επιμόρφωσης σε θέματα παιδικής κακοποίησης. Ακόμα θεωρούν ότι, η αποδοχή ή 

μη της σωματικής τιμωρίας ως μέσου πειθαρχίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

αναγνώρισης ή μη της παιδικής κακομεταχείρισης. Άτομα που αποδέχονται τη 

σωματική τιμωρία είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν περιστατικά κακοποίησης. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μόνο στην ευθύνη τους την αναγνώριση της 

κακοποίησης αλλά και την αντιμετώπιση συμπεριφορών που είναι αποτέλεσμα 

αυτής της κακοποίησης (Cerezo & Salvador, 2004. Tomlinson, 2004. Παναγιωτάκη, 

2010).  

 

Η πιλοτική έρευνα 

 

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής εργασίας είναι να εξετάσει αν ο σημερινός 

εκπαιδευτικός μπορεί να αναγνωρίσει περιπτώσεις κακοποίησης μαθητών και να 

βοηθήσει έμπρακτα στο χώρο του σχολείου. 

Καταρχήν, η παρούσα εργασία εστιάστηκε στη συζήτηση με τους 

εκπαιδευτικούς σε 4 μορφές κακοποίησης/παραμέλησης: α) τη φυσική παραμέληση, 

που περιλαμβάνει τη σωματική παραμέληση που είναι η πιο συχνή μορφή παιδική 

κακοποίησης. «Μια μερίδα ερευνητών υποστηρίζει ότι η έλλειψη της «απαραίτητης 

φροντίδας» για τα παιδιά αποτελεί παραμέληση, είτε αυτή γίνεται σκόπιμα από τους 

γονείς είτε άθελά τους, είτε έχει συνέπειες στα παιδιά είτε όχι» (Πρεκατέ, 2008), β) 

την ψυχολογική-συναισθηματική κακοποίηση που σημαίνει επαναλαμβανόμενη 

συμπεριφορά ή έντονα ξεσπάσματα  κάποιου προς το παιδί, ο οποίος θεωρείται 

υπεύθυνος για τη φροντίδα του (γονείς ή κηδεμόνες) και το κάνουν να αισθάνεται 

άχρηστο, προβληματικό, ανάξιο να αγαπηθεί, ανεπιθύμητο, ριψοκίνδυνο για τη ζωή 

του και άξιο μόνο όταν ικανοποιεί τις ανάγκες των άλλων (Glaser, 2002. Πρεκατέ 

& Γιωτάκος., 2005. Πρεκατέ., 2008), γ)  τη σωματική κακοποίηση, που είναι κάθε 

τραυματισμός ο οποίος δεν συμβαίνει τυχαία σε παιδί μικρότερο των 17 ετών. 

Συγκεκριμένα, η σωματική κακοποίηση συμβαίνει όταν ένα παιδί μικρότερο των 18 

ετών έχει βιώσει κάποιο τραυματισμό ή έχει εκτεθεί σε κίνδυνο τραυματισμού σαν 

αποτέλεσμα χτυπήματος με το χέρι ή με άλλο αντικείμενο, έχει κλωτσηθεί, 

ταρακουνηθεί, βίαια πεταχτεί, καεί, μαχαιρωθεί ή πνιγεί από γονέα ή άλλο 

υπεύθυνο για την ασφάλειά του (Scannapieco,  & Connell – Carrick, 2005), και δ) 

τη σεξουαλική παρενόχληση. Με τον όρο σεξουαλική παρενόχληση 

αναφερόμαστε στην με οποιονδήποτε τρόπο λεκτική, οπτική και σωματική 
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προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του παιδιού ή του ατόμου γενικότερα, που 

του προκαλεί φόβο, ντροπή, πόνο, αποστροφή  (Πρεκατέ, 2008. Παναγιωτάκη, 

2010). 

Στη συνέχεια, η συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς εστιάστηκε στα 

ακόλουθα κυρίως ερωτήματα: α) Είναι οι εκπαιδευτικοί ενημερωμένοι και κατά 

πόσο με τις διάφορες μορφές κακοποίησης/παραμέλησης καθώς και τα συμπτώματα 

που παρουσιάζουν τα παιδιά που έχουν υποστεί κάποιο ανάλογο επεισόδιο; β) 

ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών σε τυχόν περιστατικά 

κακοποίησης/παραμέλησης στην τάξη και στο σχολείο; γ) ποιος είναι ο ρόλος που 

ασκεί η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού στην αναγνώριση και αντιμετώπιση 

περιπτώσεων κακοποιημένων παιδιών μέσα στη σχολική τάξη, και δ) σε τι βαθμό 

σχετίζεται η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού με τη δυνατότητα του να διαχειρίζεται 

ζητήματα που αφορούν οικογένειες παιδιών που έχουν υποστεί επεισόδια 

κακοποίησης, ε) με ποιους τρόπους μπορεί το σχολείο και ο εκπαιδευτικός 

ειδικότερα να βοηθήσει και να ασκήσει υποστηρικτικό ρόλο σε παιδιά που έχουν 

υποστεί κακοποίηση; στ) υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς, με στόχο να μάθουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από 

ενδεχόμενα περιστατικά κακοποίησης από το οικογενειακό τους περιβάλλον; 

 

Δείγμα και μεθοδολογία 

 

Οι τακτικοί συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία ήταν 12 

μετεκπαιδευόμενοι  δάσκαλοι (9 γυναίκες & 3 άντρες), εκ των οποίων οι 3 γυναίκες 

και 3 άντρες ήταν της ειδικής και οι υπόλοιπες 6 γυναίκες της γενικής αγωγής από 

το Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην τελευταία συζήτηση συμμετείχαν 

έξι δάσκαλοι επιπλέον (3 άντρες και 3 γυναίκες, εκ των οποίων οι 2 άντρες και η 1 

γυναίκα ήταν της γενικής αγωγής και 2 γυναίκες και ο 1 άντρας της ειδικής αγωγής 

αντίστοιχα), οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου και δεν είχαν λάβει 

ποτέ μέχρι τότε ανάλογη επιμόρφωση σε αντίστοιχο θέμα σε αντίθεση με τους 

υπόλοιπους 12 συναδέλφους τους, που είχαν λάβει μια πιο συστηματική ενημέρωση 

στο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης.  Η ερευνητική διαδικασία αφορούσε τη 

Συζήτηση της Ομάδας (Focus Group) στα προαναφερθέντα κεντρικά ερωτήματα. Η 

συνολική διάρκεια των συζητήσεων ήταν  9 ώρες και πραγματοποιήθηκαν 

διαχρονικά σε 3 διδακτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής 
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επιμόρφωσης των δασκάλων που αφορούσε το μάθημα με θέμα τις «Σχέσεις 

σχολείου-οικογένειας».  

Η πρώτη συζήτηση γύρω από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας έγινε πριν 

προηγηθεί  ένα επιμορφωτικό τρίωρο σχετικά με: 

1. Τις μορφές κακοποίησης-παραμέλησης,  

2. Τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ένα παιδί που έχει υποστεί κάποιο 

ανάλογο περιστατικό, 

3. Τη στάση και το ρόλο του εκπαιδευτικού στο 

κακοποιημένο/παραμελημένο παιδί, 

4. Τις υπηρεσίες που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν για να 

αναφέρουν ανάλογα περιστατικά, και  

5. Το υποστηρικτικό πλαίσιο που μπορεί να οργανώσει το σχολείο για 

πιθανά κρούσματα κακοποιημένων παιδιών.  

Μετά την πρώτη τρίωρη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς που 

αποσκοπούσε στην καθοδήγηση-επιμόρφωση τους σχετικά με τις μορφές και τη 

συχνότητα του φαινόμενου της παιδικής κακοποίησης/παραμέλησης στο σχολείο, 

ακολούθησε ξανά συζήτηση με τους ήδη υπάρχοντες ενημερωμένους 

εκπαιδευτικούς στα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Τέλος, οι συναντήσεις 

ολοκληρώθηκαν με τη συμμετοχή και των άλλων έξι εκπαιδευτικών, που δεν είχαν 

συμμετάσχει ποτέ σε ανάλογο σεμινάριο. Στόχος ήταν η σύγκριση των ήδη 

ενημερωμένων εκπαιδευτικών με εκείνους που δεν είχαν τύχει ανάλογης 

ενημέρωσης σχετικά με το ρόλο που ασκεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην 

αναγνώριση και αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοποιημένων παιδιών μέσα στη 

σχολική τάξη και την ικανότητα των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται ζητήματα που 

αφορούν οικογένειες παιδιών που έχουν υποστεί ανάλογα επεισόδια 

κακοποίησης/κακομεταχείρισης. 

 

Αποτελέσματα 

 

Από τη σχετική ανασκόπηση των συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών 

προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

α) Οι εκπαιδευτικοί πριν την ενημερωτική διάλεξη για τις μορφές και τα 

συμπτώματα κακοποίησης-παραμέλησης δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να 

εντοπίσουν παιδιά που έχουν υποστεί κάποιο ανάλογο επεισόδιο. Παρόμοια άποψη 
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είχαν και οι 6 δάσκαλοι που δεν ενημερώθηκαν ποτέ στα ζητήματα της 

κακοποίησης-παραμέλησης των παιδιών στο σχολείο. ΄ 

Μετά όμως την ενημέρωση τους στην ευθέως αξιολόγηση περιστατικών 

κακοποίησης/παραμέλησης στην τάξη και στο σχολείο, όλοι συμφώνησαν ότι 

ένιωθαν λίγο πιο σίγουροι για τον εαυτό τους και ότι είχαν κάποια εφόδια για να 

παύουν να είναι πια τόσο επιφυλακτικοί σε μαθητή που έχει υποστεί πιθανό  

περιστατικό κακοποίησης από το οικογενειακό του περιβάλλον. Μάλιστα, οι ήδη 

ενημερωμένοι εκπαιδευτικοί επέδειξαν αρκετή προθυμία να επικοινωνήσουν με 

αρμόδιες υπηρεσίες στήριξης κακοποιημένων παιδιών με την προϋπόθεση όμως, ότι 

οι σχετικές υπηρεσίες θα είναι αρκετά καθοδηγητικές για να τους εμπνεύσουν 

περισσότερη σιγουριά για την πρωτοβουλία τους. Αντίθετα, από τους 

εκπαιδευτικούς που δεν είχαν κάποια ενημέρωση, υπήρχε μια αρνητική τάση να 

επικοινωνήσουν με οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία αφού αποποιήθηκαν της 

ευθύνης για μια τέτοια πρωτοβουλία .  

β) Ως προς τους τρόπους που μπορεί το σχολείο και ο εκπαιδευτικός να  

βοηθήσει και να ασκήσει υποστηρικτικό ρόλο σε παιδιά που έχουν υποστεί 

κακοποίηση, οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη 

πολιτική είτε από τους ίδιους ή στο πλαίσιο του σχολείου για να παρέχει βοήθεια 

και στήριξη σε ανάλογα περιστατικά. Μάλιστα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ότι 

υπάρχει η τάση απόκρυψης περισσότερο των περιστατικών κακοποίησης παρά της 

παραμέλησης. Τελικά, όλοι συμφώνησαν ότι παρά την ενημέρωση που είχαν στο 

πανεπιστήμιο δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να προχωρήσουν στην οργάνωση μιας 

προληπτικής πολιτικής στο σχολείο τους. Εξίσου αρνητικοί να αναλάβουν 

πρωτοβουλία δράσεων ήταν και οι 6 δάσκαλοι που δεν είχαν καμία επιμορφωτική 

εμπειρία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.  

γ) Τέλος, ως προς το αν υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης μαθητών από 

τους εκπαιδευτικούς, με στόχο να μάθουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από 

ενδεχόμενα περιστατικά κακοποίησης/παραμέλησης από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον, τόσο οι εκπαιδευτικοί που είχαν την ανάλογη επιμόρφωση όσο και οι 6 

συνάδελφοι τους, που είχαν πρώτη φορά την εμπειρία να συζητήσουν ως ομάδα το 

συγκεκριμένο θέμα, δήλωσαν ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να αποκτήσουν τέτοιου 

είδους αρμοδιότητα. Παρατηρήθηκε όμως ότι ήταν περισσότερο αρνητικοί  οι 

δάσκαλοι που δεν είχαν καμία προηγούμενη εμπειρία επί του θέματος. 
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Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά λοιπόν: α) ως προς τη γνώση των δασκάλων για το θέμα 

της κακοποίησης/παραμέλησης των παιδιών βρέθηκε ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δε γνωρίζουν καλά τις μορφές και τα συμπτώματα της παιδικής 

κακοποίησης και παραμέλησης (Kenny, 2001. Kenny, 2004). Ωστόσο, 

διαπιστώθηκε η τάση εξοικείωσης των δασκάλων που έλαβαν σχετική ενημέρωση 

για το θέμα, να είναι πιο έντονη σε αντίθεση με εκείνους που δεν είχαν κάποια 

αντίστοιχη εμπειρία (Cerezo & Salvador, 2004). Επίσης, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί  δεν φαίνεται να γνωρίζουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές δράσεις και 

νιώθουν πολύ επιφυλακτικοί για την καθοδήγηση αυτών των παιδιών στην ασφαλή 

υπεράσπιση του εαυτού τους από ενδεχόμενα περιστατικά κακοποίησης από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον (Webster, O’ Toole & Lucal, 2005).  

β) Ως προς τη σχέση του επιπέδου ενημέρωσης και του βαθμού που 

σχετίζεται με τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να διαχειρίζεται ζητήματα που 

αφορούν οικογένειες παιδιών που έχουν υποστεί επεισόδια κακοποίησης, οι 

εκπαιδευτικοί με καλύτερες γνώσεις επιδοκίμασαν την εφαρμογή ειδικών 

προγραμμάτων στο σχολείο που θα έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα. Επίσης, 

φάνηκαν πρόθυμοι να εμπλακούν ενεργά στην ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο 

την υποστήριξη αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς με τις ελάχιστες γνώσεις (Cerezo & Salvador, 2004). 

γ) Όπως αναφέρει ο Kearney (2000, στους Κάντζου και συν., 2009) παρόλο 

που, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της εφαρμογής 

μιας οργανωμένης πολιτικής στο σχολείο για την πρόληψη αλλά και παρέμβαση 

περιστατικών παιδικής κακοποίησης-παραμέλησης, η ανεπάρκεια γνώσεων αλλά 

και η γενικότερη κοινωνική προκατάληψη για το ζήτημα της παιδικής 

κακοποίησης-παραμέλησης οδηγεί τους ανωτέρω πληθυσμούς στην τάση μιας 

γενικής αναβολής της συνεργατικής αξιοποίησης ενός οργανωμένου 

υποστηρικτικού πλαισίου αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους από το 

σχολείο (Maher, 1989. Kearney, 2000). 

Ανακεφαλαιώνοντας, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του 

ρόλου των εκπαιδευτικών και του σχολείου στην πρόληψη της παιδικής 

κακοποίησης/παραμέλησης και στη στήριξη των παιδιών που έχουν υποστεί 
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ανάλογο περιστατικό. Επίσης, διερευνήθηκε ο ρόλος που ασκεί η εκπαίδευση του 

εκπαιδευτικού στην αναγνώριση και αντιμετώπιση  περιπτώσεων κακοποιημένων 

παιδιών μέσα στη σχολική τάξη και υπογραμμίστηκε το έλλειμμα τόσο της 

εκπαίδευσης όσο και της αυτοπεποίθησης του εκπαιδευτικού στο ρόλο που μπορεί 

να παίξει στην επούλωση των τραυματικών εμπειριών που κουβαλάει ένα 

κακοποιημένο παιδί.  

Το σχολείο και κυρίως ο δάσκαλος της τάξης έχουν ένα σημαντικό ρόλο να 

αναλάβουν στην αναγνώριση και ενσωμάτωση του παιδιού που έχει υποστεί τέτοιες 

τραυματικές εμπειρίες. Η ενίσχυση επομένως των ψυχοκοινωνικών, γνωστικών, και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων του κακοποιημένου παιδιού, ανεξάρτητα από το είδος 

της κακοποίησης/παραμέλησης που έχει υποστεί, αποτελεί μια ουσιαστική 

παράμετρο κάθε προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος αλλά και πρόληψης της 

θυματοποίησης και του αποκλεισμού. Ωστόσο, στην ελληνική πραγματικότητα δε 

φαίνεται να υπάρχουν τόσο οργανωμένα και στοχευμένα προγράμματα παρέμβασης 

αλλά και πρόληψης της παιδικής κακοποίησης/παραμέλησης στο δημοτικό σχολείο. 

Τα ερευνητικά δεδομένα είναι ελάχιστα και ο δάσκαλος είναι εντελώς 

ανυπεράσπιστος και αβοήθητος μέσα στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας που έχει να 

αντιμετωπίσει (Παναγιωτάκη: 2010).  

Εν κατακλείδι, διαφαίνεται η αναγκαιότητα:  

1. Της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών στο φαινόμενο της παιδικής 

κακοποίησης-παραμέλησης, τα συμπτώματα του οποίου γίνονται συχνά 

ορατά από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. 

2. Της παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη συνεργασία τους 

με τα παιδιά για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού 

σχολικού πλαισίου που θα προασπίζει το δικαίωμα να σέβονται και να 

υπερασπίζονται τον εαυτό τους. 

3. Της οργάνωσης ειδικού υποστηρικτικού πλαισίου που θα διαχειρίζεται 

ζητήματα που αφορούν περιπτώσεις κακοποίησης/παραμέλησης αλλά 

και τις οικογένειες των κακοποιημένων/παραμελημένων παιδιών. 

4. Της παροχής συμβουλευτικής σχετικά με την παιδαγωγική στήριξη των 

παιδιών που έχουν γίνει θύματα κακοποίησης-παραμέλησης και την 

δημιουργία ενός ευρύτερου κοινωνικού προστατευτικού πλαισίου με 

στόχο τη μείωση ενδεχόμενων περιστατικών. 
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