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ΑΝ 
Αναγνωρίζω – Αντιδρώ – Αντιμετωπίζω

* Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

με αρ. αδείας Φ.2.1/ΜΓ/66603/111050/Δ7

Πιλοτικό πρόγραμμα για την 
πρόληψη της παιδικής κακοποίησης
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Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη διοργανώνει 
διετές πιλοτικό πρόγραμμα με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και ενημέρωση για 
το ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα της παιδικής 

κακοποίησης, με τίτλο 

ΑΝ 
Αναγνωρίζω – Αντιδρώ – Αντιμετωπίζω.

Με σύγχρονο περιεχόμενο, οι δράσεις μας 
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της 

καθημερινότητας και στις απαιτήσεις του 
εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, οι 

οποίες αλλάζουν ραγδαία.  Με εισηγητές 
καταξιωμένους ειδικούς και ψυχολόγους – 

συνεργάτες του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη, το πρόγραμμα ξεκινά με 

10 σχολεία, πιλοτικά, στην Αττική και την Κρήτη. 
Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, 

πραγματοποιούνται συντονιστικές και   
επιμορφωτικές συναντήσεις για τους 

εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές και σχολικούς 
ψυχολόγους των σχολείων που έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα. Ακολουθούν βιωματικά σεμινάρια 
στους συμμετέχοντες και κατά την τελευταία φάση 
του προγράμματος, θα εφαρμοστούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα στους μαθητές. Η υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας των συνεργαζόμενων 

σχολείων συνεχίζεται και μετά το πέρας του 
προγράμματος, έτσι ώστε οι ίδιοι οι μαθητές να 

μπορούν την επόμενη χρονιά να 
μεταλαμπαδεύσουν τις αξίες του προγράμματος 

και στους επόμενους μαθητές, πάντα υπό την 
καθοδήγηση των ειδικών.

* Όλα τα περιστατικά που τυχόν αναφερθούν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος, συζητώνται ανώνυμα και 

τηρείται το απόρρητο αναφορικά με τα προσωπικά 
δεδομένα των μαθητών



Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 
της Β Γυμνασίου, καθώς επίσης σε όλους τους 
εμπλεκόμενους της σχολικής κοινότητας, σχολικούς 
ψυχολόγους, Διευθυντές και ειδικούς των 
συνεργαζόμενων ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης). 
Η κάθε σχολική μονάδα δηλώνει 1 η 2 τμήματα που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 
Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τον Διευθυντή και άλλο 
ένα πρόσωπο αναφοράς από κάθε σχολείο 
συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος 
μαζί με έναν υπεύθυνο από το ΚΕΔΑΣΥ που 
υπάγεται το σχολείο. 
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Συντονιστικές συναντήσεις με τα 
συνεργαζόμενα ΚΕΔΑΣΥ.

Επιμορφωτικές ημερίδες για τους 
εκπαιδευτικούς, Διευθυντές και σχολικούς 
ψυχολόγους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 
Βιωματικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς, 
Διευθυντές και σχολικούς ψυχολόγους.

Εκπαιδευτικά προγράμματα στους μαθητές 
της Β γυμνασίου. 

Υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος.

2 ομιλίες στο σύλλογο γονέων σχετικά με το 
θέμα της πρόληψης της παιδικής κακοποίησης. 

• Τι Περιλαμβάνει

Αναγνωρίζω
Αντιδρώ
Αντιµετωπίζω



Δεν αφορά αποκλειστικά σχολικές μονάδες στις 
οποίες έχουν σημειωθεί περιστατικά κακοποίησης.

Δεν υποκαθιστά τον ρόλο των επισήμων φορέων 
αναφοράς και διαχείρισης περιστατικών 
κακοποίησης.

Δεν αναλαμβάνει τον ρόλο μεσολάβησης ανάμεσα 
στην οικογένεια και το σχολείο όπου έχουν 
αναφερθεί περιστατικά.

Οι συνεργάτες του προγράμματος δεν 
αναλαμβάνουν τον ρόλο του θεραπευτή σε 
μαθητές που έχουν υποστεί κακοποίηση, αλλά 
μέσω της ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας,  
δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις,  ώστε 
το παιδί να ξέρει πού να απευθυνθεί και το σχολείο 
να μπορεί να το στηρίξει.

Δεν ενοχοποιεί το παιδί, ή τον ενήλικα για 
συγκεκριμένες στάσεις ή συμπεριφορές.

• Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος 
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Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της σχολικής 
κοινότητας για την αναγνώριση και 
αντιμετώπιση φαινομένων κακοποίησης.

Η διευκόλυνση των παιδιών που έχουν υποστεί 
κάποια μορφή κακοποίησης να μιλούν ανοιχτά 
για όσα έχουν βιώσει. 

Η ενδυνάμωση  των μαθητών, ώστε να 
αναπτύξουν υγιείς σχέσεις που στηρίζονται 
στην αλληλοεκτίμηση και τον αλληλοσεβασμό.

Η προώθηση της αλλαγής των κοινωνικών 
αντιλήψεων που προκαλούν τα φαινόμενα αυτά.

Τι ΔΕΝ είναι το πρόγραμμα ΑΝ 
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Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Προγράμματος:

Αναστασία Κουμούλα, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, 
Συντονίστρια Διευ/ρια Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών & 
Εφήβων, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α.

Κατερίνα Λασκαρίδη, Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός 
BSc., MSc., Med., Υπεύθυνη του Τομέα Ψυχικής Υγείας 
και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης 
Λασκαρίδη.

Επιστημονικοί Συνεργάτες (αλφαβητικά):

Αστέρη Θεοδώρα, Σύμβουλος Α΄, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής 
& Ψυχολογίας, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Τμήμα 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Καινοτομίας.
Γεωργίου Λαμπρινή, Υπεύθυνη Έμφυλης Ισότητας & 
Ενσωμάτωσης, Genderhood.
Κογιαννάκη Εύα, Νομικός, Προϊσταμένη στην Υπηρεσία 
Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας.
Κουμούλα Αναστασία, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, 
Συντονίστρια Δ/ντρια Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών & 
Εφήβων, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α.
Κωνσταντοπούλου Σοφία, Υπεύθυνη Διαχείρισης & 
Επικοινωνίας.
Λεπτίδη Χριστίνα, Πιστοποιημένη Ψυχολόγος EuroPsy Basic, 
Msc Developmental Psychology, Εξ. Υπαρξιακή Συστημική 
Ψυχοθεραπεία/EMDR, Επιστημονική Υπεύθυνη του 
"Εστιάζω".
Μόσχος Γιώργος, Νομικός, Εμπειρογνώμονας δικαιωμάτων 
του παιδιού.
Μπαλίκου Γιούλη, Ψυχολόγος Δρ. Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Ψυχιατρικής 
Παιδιών & Εφήβων, Ξενώνας Όρμος, Σισμανόγλειο ΓΝΑ. 
Νεσλεχανίδης Ιορδάνης, Εργοθεραπευτής, med Special 
educator, Παίδων Πεντέλης (Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής 
Υγείας Παιδιού και Εφήβου 2 ου τομέα).
Νικολαΐδης Γιώργος, Ψυχίατρος, Ινστιτούτο Υγείας του 
Παιδιού.
Ντουλάκη Μαρία, Διευ/ρια στη Διευ/ση Πρόληψης της Βίας, 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Σκλάβου Κωνσταντίνα, Δρ. Κωνσταντίνα Σκλάβου, M.Ed., 
MSc, Κοινωνική Λειτουργός– Παιδαγωγός. 
Σοφιανοπούλου Κατερίνα, Ψυχολόγος, MSc Προαγωγής 
Υγείας, Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία.
Τσικνάκη Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός.
Φραγκιουδάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός.
Χανιωτάκη Άννα, Ψυχολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη του 
"Παίξε Γέλασε".

Ειδικά Εκπαιδευμένοι  Συνεργάτες – Ψυχολόγοι του Τομέα 
Ψυχικής Υγείας του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη



Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 
Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, Πειραιάς

Τ: 2169003700, 2169003721
E mail: info@laskaridisfoundation.org, 
mentalhealth@laskaridisfoundation.org


