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Απηή ε δεκνζίεπζε έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γηθαησκάησλ, Ηζφηεηαο θαη Ηζαγέλεηαο (REC)  ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο δεκνζίεπζεο είλαη 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο ΑΡΗ- Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο Τπνζηήξημεο 
Νέσλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αληαλαθια ηηο απφςεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. 

 



 

Γενική δομή, πποζέγγιζη, σαπακηηπιζηικά και ενδείξειρ για ηην εθαπμογή ηος 

Δηζαγσγή 

Σν παξφλ θείκελν παξέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία, φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν θαη 

ζηε κεζνδνινγία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θχθινπ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ELFO πνπ ζα δηνξγαλσζεί ζηηο ρψξεο 

ησλ εηαίξσλ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν έρεη νξηζηεί σο "εηζαγσγηθφ" δηφηη o θχξηνο ζηφρνο ηνπ 

είλαη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έλαλ πξψην νινθιεξσκέλν «ράξηε» 

πνπ ζα εμεγήζεη ηνλ ζεζκφ ηεο επηηξνπείαο θαη ηεο αλαδνρήο κέζσ κηαο 

ζπζηεκηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο θαη ζηηο 

δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. 

Έλαο ηέηνηνο ράξηεο πξέπεη λα ζεσξεζεί ην αξρηθφ ζηάδην κηαο δηαδηθαζίαο 

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

επηηξφπσλ θαη ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ κε ην παηδί. Ωο εθ ηνχηνπ, ν ζθνπφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα κελ εμεηδηθεχζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο, αιιά λα ηνπο παξέρεη κηα πεξηεθηηθή θαη γεληθή πξννπηηθή γηα ηνλ 

πξνλνκηνχρν ξφιν, ηηο επζχλεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο κε θχξην ζηφρν ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Έλαο ξφινο πνπ πξέπεη λα βάδεη ην 

παηδί ζην θέληξν,  θαη παξάιιεια λα ζρεηίδεηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε κηα 

κεγάιε πνηθηιία θνξέσλ κέζα ζην ζχζηεκα πνπ θηλείηαη γχξσ απφ ην παηδί θαη 

πνπ ζα πξέπεη επίζεο λα ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ θαιχηεξνπ ζπκθέξνληνο 

ηνπ. 

Ζ απφθαζε ηνπ λα γίλεη θάπνηνο επίηξνπνο ή αλάδνρνο γνλέαο πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ πξνζπκία λα εληαρζεί θάπνηνο ζε κηα ζπλερή 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη λα ζπληνληζηεί κε φινπο ηνπο άιινπο 

παξάγνληεο θαη δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 

ζρεδίνπ δσήο ηνπ. 

Ζ πξνζέγγηζε είλαη δηεπηζηεκνληθή δηφηη ζηνρεχεη ζην λα εληνπίζεη θαη λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ δηαθνξεηηθή ηζηνξία θάζε παηδηνχ κέζσ κηαο νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο επηηξφπνπο θαη ηνπο αλαδφρνπο 

γνλείο λα ππνζηεξίμνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ ζε δηαθνξεηηθά πεδία. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ παηδηψλ, ην εθπαηδεπηηθφ ζα έρεη σο ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ζπγθεθξηκέλα 

πιαίζηα θαη θαηαζηάζεηο φπνπ έλαο επίηξνπνο ή αλάδνρνο γνλέαο κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν ζηελ δηαζθάιηζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε 

ηνπ θαιχηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θάζε εηαίξνο ζα 



 

απνθαζίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα παηδηψλ πνπ ρξήδνπλ επηηξνπείαο / 

αλαδνρήο. 

ηελ Ηηαιία θαη ζηελ Διιάδα έρεη ήδε απνθαζηζηεί φηη ηα αζπλφδεπηα παηδηά 

κεηαλαζηψλ ζα είλαη ε θχξηα νκάδα πνπ εμεηάδεηαη, ζηε Βνπιγαξία παηδηά πνπ 

ππέθεξαλ απφ θαθνπνίεζε θαη θαθνκεηαρείξηζε. Απηή ε "ηνκεαθή" ηαπηνπνίεζε 

πξέπεη λα ζεσξεζεί σο έλαο ηξφπνο πνπ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ γηα αλάιπζε θαη δξάζε δηαηεξψληαο φκσο 

παξάιιεια κηα αλνηθηή νιηζηηθή πξννπηηθή κε βάζε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

πνπ ζα πξέπεη πάληα λα ραξαθηεξίδεη ηφζν ηελ επηηξνπεία φζν θαη ηελ αλαδνρή. 

Σα πεξηερφκελα θαη νη κεζνδνινγίεο πνπ πξνηείλνληαη εδψ ζπδεηήζεθαλ εθηελψο 

θαη ζε βάζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλεδξίαο θαηάξηηζεο εθπαηδεπηψλ ζηελ 

Avigliana ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην. Όπσο ζπκθσλήζεθε ζε θάζε ρψξα, ζηα 

πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ,ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα πξνζαξκνζηεί 

αλάινγα ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ έρνληαο 

ππφςηλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ νξίζηεθε απφ θάζε εηαίξν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ . 

Κάζε εηαίξνο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην εθπαηδεπηηθφ σο 

δηαδηθαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ επηινγή (απηνεπηινγή) ησλ 

επηηξφπσλ θαη ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ Με άιια ιφγηα νη ζηφρνη θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζήκαηνο παξέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

ζπλαθή κε ην πξνθίι ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία πξέπεη λα έρεη έλα 

άηνκν ή κηα νηθνγέλεηα γηα λα αλαιάβεη ηελ επηηξνπεία ή ηελ αλαδνρή. Κάζε 

εηαίξνο ζα απνθαζίζεη απηφλνκα κέρξη πνην βαζκφ θαη πψο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο 

νκάδαο-ζηφρνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη θάζε εζληθφ πιαίζην πξνηείλεη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα ηελ 

επηηξνπεία θαη ηελ αλαδνρή, ην εθπαηδεπηηθφ ζα παξακείλεη γεληθφ γηα ηηο 

δηαθνξέο απηέο θαη ζα αθήζεη θάζε εηαίξν λα απνθαζίζεη κέρξη πνην βαζκφ θαη 

πψο ζα είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαθνξέο. 

Ζ απφθαζε απηή ζα ιεθζεί απφ θάζε εηαίξν ζχκθσλα κε ηελ νκάδα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ (ηνκεαθφ) ηνκέα πνπ έρεη επηιεγεί. 

Γεδνκέλνπ φηη ε πξσηνβνπιία πξνβιέπεη κηα θχξηα αξρηθή θαηάξηηζε θαη 

νξηζκέλεο ζπλαληήζεηο επαλαπαξαθνινχζεζεο (follow-up), κηα πηζαλή επηινγή 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ε επηθέληξσζε ηεο θχξηαο εθπαηδεπηηθήο πλεδξίαο ηφζν 

ζηελ επηηξνπεία φζν θαη ζηελ αλαδνρή, θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ νκάδσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ επαλαπαξαθνινχζεζεο (follow-up). 



 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηείλνπλ 5 ελφηεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε απφ ηνπο εηαίξνπο σο άκεζα ζπλδεφκελεο. ε θάζε ελφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξνληαη θάπνηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη έλα παξάδεηγκα 

ηνπ πσο ην πξφγξακκα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε θάζε εζληθφ πιαίζην.   

 

ηόρνη 

⦁ Γλώζε - ηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε ελφο ζπλφινπ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα εμνηθεησζεί ν επίηξνπνο / 

αλάδνρνο γνλέαο πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ην ξφιν ηνπ σο εθπξφζσπνο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

⦁ Καηαλόεζε - ηνρεχεη ζην λα ζπζρεηίζεη απηφ ην ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ λέσλ γλψζεσλ κε ηελ ηδηαίηεξε πξνζσπηθή, πνιηηηζηηθή θαη επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ηνπ επηηξφπνπ / αλαδφρνπ - ε ελφηεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

πεξηζηάζεηο θαη παξαδείγκαηα  ησλ εθπαηδεπφκελσλ ψζηε λα δνπλ θαη λα 

αληαλαθιάζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ 

ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα θαζήθνληα πνπ ζα αλαιάβνπλ σο επίηξνπνη/ αλάδνρνη 

γνλείο  

⦁ Πξαθηηθή - ηνρεχεη ζηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ εξγαιείσλ, κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε "ζχλδεζε", ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δξάζε κε ην παηδί θαη κε ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ θαιχηεξνπ ηνπ ζπκθέξνληνο; 

⦁ Αλάιεςε ζέζεο - ηνρεχεη ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν επίηξνπνο/αλάδνρνο 

γνλέαο φηη ν ξφινο ηνπο απηφο ζα ζπλεπάγεηαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε επαλεθηίκεζεο θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ, εζηθήο, πνιηηηζηηθήο ζέζεο ηνπ πνιίηε πνπ 

απνθαζίδεη λα αλαιάβεη απηή ηε λέα ιεηηνπξγία θαη ξφιν. Θα είλαη επίζεο 

ζεκαληηθφ λα ζπδεηήζνπκε ην γεγνλφο φηη απηή ε ζέζε ζα κπνξνχζε λα 

ακθηζβεηεζεί απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Μεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

∙ Θεσξία- πξάμε: ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε ζσζηή 

ηζνξξνπία κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Έρνληαο επίζεο θαηά λνπ φηη νη 

εθπαηδεπφκελνη κπνξεί λα κε δηαζέηνπλ έλα εμεηδηθεπκέλν αθαδεκατθφ ή 

επηζηεκνληθφ ππφβαζξν επί ησλ πξνηεηλφκελσλ ελνηήησλ, ην ζεκηλάξην 

πξέπεη λα δψζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο „έλλνηεο- θιεηδηά', ηηο νπνίεο ζα 

κπνξέζνπλ λα ζπλδέζνπλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηηο γιψζζεο θαη 



 

δπλαηφηεηέο  ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα κεηαθξάζνπλ ηε ζεσξία ζε 

πξάμε θαη πξνζέγγηζε. Παξάιιεια, ην ζεκηλάξην νθείιεη λα παξνπζηάζεη 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ θαη πάληα λα ζέηεη ηε ζεσξία σο ηε 

ζεκειηψδε βάζε γηα θαηάιιειεο θαη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο 

ζα ζπλδένληαη πάληα „θπθιηθά‟ κε απηή.  

∙ Αιιειεπίδξαζε: ην θπθιηθφ ζρήκα δελ πξέπεη λα μερλά φηη ε γλψζε θαη 

ε θαηαλφεζε νθείινπλ λα ζεκειησζνχλ θαηά κήθνο κηαο δηαδηθαζίαο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν εθπαηδεπηηθφ 

ζεκηλάξην δχλαηαη λα πξνηείλεη πηζαλέο ζεσξίεο πνπ ρξήδνπλ 

επηβεβαίσζεο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  Ζ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πεξηιακβάλεη παξνπζηάζεηο, ζπδεηήζεηο θαη 

νκάδεο εξγαζίαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα επηθπξσζεί 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  Ο εθπαηδεπηήο νθείιεη λα 

παξακείλεη αλνηρηφο ζην ελδερφκελν ηεο κάζεζεο απφ απηή ηελ 

αιιειεπίδξαζε, κε ηελ έλλνηα φηη ν εθπαηδεπηήο απνθηά κηα εθπαηδεπηηθή 

δηάζηαζε πνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε δηαθξηηή νκάδα 

εθαπηδεπφκελσλ.  

∙ Δλζσκάησζε: πέξα απφ ην λα παξνπζηάδεη έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξέπεη πάληα λα ζηνρεχεη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ηδεψλ κε ηε κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία ηεο. Τπφ απηφ 

ην πξίζκα, νη ζρέζεηο κε θαη αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη βάζεη ηεο γλψζεο πνπ ν εθπαηδεπηήο ζηνρεχεη λα κεηαθέξεη, 

αιιά θαη βάζεη ηνπ ηξφπνπ πνπ ε γλψζε επηθνηλσλείηαη εληφο νιφθιεξεο 

ηεο νκάδαο θαη ζε θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά. Απηφο είλαη έλαο αθφκε 

ιφγνο γηαηί ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα έπξεπε λα επηηξέπεη άκεζε 

πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηε 

ιέμε ελζσκάησζε, αλαθεξφκαζηε επίζεο ζηελ αλάγθε λα θαζνξίζνπκε 

έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν πνηθίιεο αξρέο  ελζσκαηψλνληαη 

ζπζηεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί λέα γλψζε θαη εκπεηξία καδί κε 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.  

∙ πλερήο εθπαίδεπζε: ην εθπαηδεπηηθφ θαη ην κεηεθπαηδεπηηθφ πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ ε πξφζβαζε ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επίηξνπν λα καζαίλεη ζπλερψο, λα απνθηά 

εκπεηξία θαη λα επεμεξγάδεηαη απηή ηελ εκπεηξία κέζσ πεξαηηέξσ 

αλάιπζεο θαη αλάθιεζεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην εθπαηδεπηηθφ πξέπεη 

λα ζεσξεζεί έλαο αξρηθφο θαη γεληθφο ράξηεο ηνλ νπνίν ζα ζπλερίζεη λα 

θαζνξίδεη ν επίηξνπνο ή ν αλάδνρνο γνλέαο, καδί κε ην παηδί θαη καδί κε 

ηελ θνηλφηεηα ησλ επηηξφπσλ πνπ βηψλνπλ παξφκνηεο εκπεηξίεο. Ζ 

ζχλδεζε ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο κε ηηο αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη κε ηελ θξνληίδα ζα παξακέλεη πάληα θεληξηθφ θνκκάηη 



 

ζηελ επηηξνπεία θαη αλαδνρή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαθχιαμε θαη 

πξνψζεζε ηνπ θαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ. 

∙ Δπίβιεςε : παξά ηελ ηδηαίηεξε θαη πξνζσπηθή θχζε ηεο εθάζηνηε ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ αλαδφρνπ γνλέα/ επηηξφπνπ, θάζε δηαδηθαζία 

αλάκεζα ζηνλ ελήιηθα θαη ην παηδί πξέπεη λα είλαη αλνηρηή πξνο επίβιεςε 

θαη ππνζηήξημε. ηα πιαίζηα ηεο επνπηείαο, ν επίηξνπνο ή αλάδνρνο ζα 

ιακβάλεη ζπλερή ππνζηήξημε ζε δπζθνιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ξφινπ ηνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη ιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε κηα θνηλφηεηα δξάζεο ηθαλήο λα 

ππνζηεξίμεη, αιιά θαη λα ειέγρεη κε ζχλεζε ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

έρνληαο σο ζηφρν ηελ εγγχεζε ηνπ θαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ. 

Απηή ε αλνηρηή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίζεη κέρξη 

ελφο ζεκείνπ ηελ αλάπηπμε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζην παηδί θαη ηνλ 

επίηξνπν ή αλάδνρν γνλέα. 

∙ Ξεθάζαξν θαη δπλακηθό παξάδεηγκα γλώζεο: πξνθεηκέλνπ λα γίλνπκε 

επίηξνπνη ή αλάδνρνη γνλείο δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπκε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν. Πέξα απφ απηή ηελ επξεία 

πξνζέγγηζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε εκπεηξία ελφο επηηξφπνπ ή αλάδνρνπ 

γνλέα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα ζπκπαγή θαη ζπλεθηηθή ζεσξία. Απηή 

θαζεαπηή ε ζπλεθηηθή ζεσξία είλαη πνπ ζα επηηξέςεη ζηνλ 

επίηξνπν/αλάδνρν λα ζρεηηζηεί νιηζηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη 

ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, ε δηαζχλδεζε πνπ ππνβφζθεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

κεηεθπαίδεπζε ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επίηξνπν/αλάδνρν λα 

ζρεηηζηεί κε ηνπο πνιιαπινχο παξάγνληεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα 

ζπλζέζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. πλεπψο, νη επίηξνπνη θαη 

αλάδνρνη γνλείο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

ην νπνίν ζα είλαη θαηαιιήισο απινπνηεκέλν θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο  ζηηο νπνίεο ζα έρνπλ εθηεζεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Κακία κεηνλφηεηα, θακία θαηάζηαζε αλάγθεο, 

θακία δηαθνξεηηθφηεηα δελ πξέπεη λα εκπνδίζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα λα 

ππνζηεξηρζνχλ νη επίηξνπνη θαη αλάδνρνη κε ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, 

γλψζεηο θαη αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα δξάζνπλ νξζψο. 

 

Δθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, ζην WS 1, πεξηιακβάλεη: 



 

Δθαξκνγή θύθισλ θαηάξηηζεο: 4 θχθινη θαηάξηηζεο δηάξθεηαο 3 εκεξψλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο 5 ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζε θάζε θχθιν θαηάξηηζεο ζα πεξηνξηζηεί ζε 15 ζπκκεηέρνληεο θαη 'αλψηαην φξην 

κε ίζε ζπκκεηνρή ησλ θχισλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα επηηξαπεί ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ, νξζψλ 

πξαθηηθψλ θαη επθαηξηψλ παξαθνινχζεζεο (1 θχθινο = 3 ζπλεδξίεο κηζήο 

εκέξαο = 1 ίδηα νκάδα 15 ζπκκεηερφλησλ). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε επξχηεξε ζπκκεηνρή, ε πξφηαζε γηα ηνλ θχθιν 

θαηάξηηζεο είλαη λα θηινμελήζεη ην πνιχ 20 ζπκκεηέρνληεο γηα ηξεηο εκέξεο 

θαηάξηηζεο πνπ δηαξθνχλ 6 ψξεο ην θαζέλα. Οη ζπλαληήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηδξχκαηνο, λα 

πξνζαξκφζνπλ ηελ πξφηαζε ζηελ εηδηθή ζεκαηηθή πεξηνρή πνπ έρεη επηιεγεί ζε 

θάζε εζληθφ πιαίζην (κεηαλάζηεπζε, θαθνπνίεζε θιπ.), Αιιά επίζεο λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο κεηαμχ επηηξφπσλ θαη 

ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ πνπ πνηθίιινπλ ζε θάζε δηαθνξεηηθή ρψξα. 

Σν πξνηεηλφκελν πξφηππν πξφγξακκα αληηπξνζσπεχεη έλα παξάδεηγκα πνπ 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ θάζε εηαίξν πνπ ζα κπνξνχζε 

λα απνθαζίζεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ θαηάξηηζε κε πξφζζεηεο ζπλαληήζεηο, εάλ 

θξηζεί απαξαίηεην. 

Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε 

ηελ αθφινπζε δνκή. 

 

Ηκέξα 1 - Πξόγξακκα 

Σα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ σο δηεπηζηεκνληθό θαη νιηζηηθό ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο θαη πξνώζεζεο ησλ θαιύηεξσλ ζπκθεξόλησλ ηνπ παηδηνύ 

(5/6 ώξεο) 

 κεδέλ: Καισζφξηζκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνιχ ζχληνκε θαη ηαρεία εηζαγσγή 

ηεο εθπαίδεπζεο (15 ιεπηά) 

Πξώηε πλεδξία: Πξνζσπηθή θαη βηνγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(45/60 ιεπηά) 

Γεύηεξε πλεδξία: Παξνπζίαζε ηεο θαηάξηηζεο, νη ζηφρνη ηεο, ε κεζνδνινγία 

ηεο (30/45 ιεπηά) 



 

Σξίηε πλεδξία: Απνζαθελίδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, ε 

δηαζχλδεζή ηνπο θαη ε εμέιημε / ρεηξαθέηεζε ηνπο ζε δηθαηψκαηα (45 ιεπηά) 

Σέηαξηε πλεδξία: Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηα δηθαηψκαηα 

ησλ παηδηψλ πάλσ ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο (90 ιεπηά) 

Πέκπηε πλεδξία: Παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ σο νιηζηηθφ εξγαιείν θαη κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επεκεξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ (45 ιεπηά) 

 

Ηκέξα 2 - Πξόγξακκα 

Δπηηξνπεία θαη αλαδνρή - Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη θαη εθαξκόδνληαη ζε εζληθό 

επίπεδν (5/6 ώξεο) 

πλεδξία κεδέλ:  - Καισζφξηζκα ησλ ζπκκεηερφλησλ (15 ') 

Πξώηε πλεδξία:  - Βηνγξαθηθή άζθεζε (15 ') 

Γεύηεξε πλεδξία: - Αλαθεθαιαίσζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εκέξαο 1 (20 ') 

Σξίηε πλεδξία: - Παξνπζίαζε ηεο Δπηηξνπείαο θαη ηεο Αλαδνρήο  (60 ') 

Σέηαξηε πλεδξία: - χλδεζε (δχλακε / αδπλακίεο) ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ κε ην 

ράξηε CRC - νκάδα εξγαζίαο (60 ') 

Πέκπηε πλεδξία - Παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ / ζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζε 

εζληθφ επίπεδν (60 ') 

Έθηε πλεδξία - ζχλδεζε ιεηηνπξγηψλ επηηξφπνπ / αλάδνρνπ γνλέα  κε ηελ 

νκάδα εξγαζίαο ηνπ ράξηε CRC (45 ') 

Δβδνκε πλεδξία - Δπαισηφηεηα,αληνρή θαη πιαίζηα - ν ξφινο ηνπ επηηξφπνπ / 

αλάδνρνπ γνλέα (45 ') 

Όγδνε πλεδξία - Ηζηνξία, αθήγεζε θαη ελεξγεηηθή αθξφαζε (45 ') 

 

Ηκέξα 3 - Πξόγξακκα 

Ννκνζεζία θαη πξόηππα - Τπνζηεξηθηηθφ πιαίζην γηα ηελ θαιχηεξεο 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπκθέξνληνο  ηνπ παηδηνχ (5/6 ψξεο) 



 

πλεδξία κεδέλ - Καισζφξηζκα ζπκκεηερφλησλ 15 ' 

Πξώηε πλεδξία - Βηνγξαθηθή άζθεζε 15 ' 

Γεύηεξε πλεδξία - Αλαθεθαιαίσζε πξνεγνχκελσλ ζπλεδξηψλ 30 ' 

Σξίηε πλεδξία - Γηεζλή πξφηππα θαη αλαθνξέο 60 '- Παξνπζίαζε 

Σέηαξηε πλεδξία - Δκπεηξίεο επηηξφπσλ  θαη αλαδνρψλ / παξνπζίαζε / πην 

ζπλεζεζκέλεο εξσηήζεηο (Q&A ) - 90 ' 

Πέκπηε πλεδξία - Δζληθφ Γίθαην, λνκνζεζία, δηαδηθαζίεο θαη επζχλεο ησλ 

επηηξφπσλ / αλαδφρσλ  60 ' 

Έθηε πλεδξία - Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαιχηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ 30 ' 

Έβδνκε πλεδξία- Σειηθή Αμηνιφγεζε 45 ' 

Όγδνε πλεδξία - Πιάηζν κεηαπαξαθνινχζεζεο (follow-up)  15 ' 

Κάζε εκέξα ππνινγίδεηαη λα δηαξθεί πεξίπνπ 5/6 ψξεο θαη πεξηιακβάλεη 

ζπλεδξίεο πνπ ζα θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθά ζεκαηηθά πεδία. Οη ζπλεδξίεο ζα 

παξνπζηάδνπλ ηελ ζεσξία πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζέκα, καδί κε δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζεκεηψζεηο ζπδήηεζεο γηα ηνλ δηακεζνιαβεηή καζήκαηνο γηα λα βνεζήζνπλ 

ζηελ θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη γηα πξνηεηλφκελε 

αλάγλσζε θαη αλαθνξέο. Σν θάζε εθπαηδεπηηθφ ζα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 18 ψξεο, 

νη νπνίεο ζα ρσξηζηνχλ ζε 3 κέξεο. Οξηζκέλα ζέκαηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπδεηεζνχλ, λα ζπκπιεξσζνχλ, λα εκβαζπλζνχλ θαη λα θαζνξηζηνχλ μαλά θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ κεηαπαξαθνινχζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 

έξγν. 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη 20 ζπκκεηέρνληεο θαη 'αλψηαην φξην γηα λα επηηξέςεη 

πςειφ επίπεδν αιιειεπίδξαζεο.  Όιεο νη ζπλεδξίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 

απζηεξά ζε θαζίζκαηα θχθισλ. Οη ζπλεδξίεο ελαιιάζζνληαη κεηαμχ 

παξνπζηάζεσλ, ζπδεηήζεσλ κέζα ζηελ νκάδα θαη νκαδηθέο αζθήζεηο. 

Έλα ειεθηξνληθφ θέληξν πφξσλ επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηάζεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία αλαθέξεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Παξέρεη 

επίζεο πξφζβαζε ζηα πιηθά πνπ παξάγνληαη απφ θάζε νκάδα εθπαηδεπφκελσλ.  

Οη πφξνη πξέπεη λα νξγαλσζνχλ κέζσ κηαο ελλνηνινγηθήο δνκήο πνπ αθνινπζεί 

ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ελνηήησλ ηεο. 

Ζ θαηάξηηζε δηεμάγεηαη απφ έλαλ θεληξηθφ εθπαηδεπηή πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο κε ηελ πηζαλή ππνζηήξημε 2-3 αλζξψπσλ / εθπαηδεπηψλ 

πνπ ζα παξέρνπλ εηδηθέο γλψζεηο ζε επηιεγκέλα βαζηθά ζέκαηα, φπσο ε 



 

ςπρνθνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηακεζνιάβεζε, ηα λνκηθά ζέκαηα θαη ην εζληθφ 

ζχζηεκα παξαπνκπψλ. 

 

Ηκέξα 1 

Σα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ σο δηεπηζηεκνληθό θαη νιηζηηθό ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο θαη πξνώζεζεο ησλ θαιύηεξσλ ζπκθεξόλησλ ηνπ παηδηνύ 

(5/6 ώξεο) 

ηόρνη  

Απηή ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 5 ζπλεδξίεο θαη δεκηνπξγεί ην ελλνηνινγηθφ 

ππφβαζξν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην παηδί θαη 

ην πσο νξγαλψλεηαη ε ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπείαο/ αλαδνρήο κε βάζε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ην παηδί, θαζψο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο 

θαηάξηηζεο, νη εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα: 

⦁ Αλαγλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ κηαο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο αλάγθεο θαη κηαο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηα δηθαηψκαηα 

⦁ Καηαλνήζνπλ ηηο αξρέο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ σο έλαο ζπζηεκαηηθφο θαη πνιπεπηζηεκνληθφο 

ράξηεο γηα ηελ εθηίκεζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ βέιηηζηνπ 

ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ 

⦁ Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην CRC ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο αλαιπηηθή αλαθνξά γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ ελφο παηδηνχ, ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θχξησλ παξαγφλησλ πνπ δξνπλ γηα ην παηδί, θαη ηελ εξγαζία 

πξνο κηα νινθιεξσκέλε, ζπληνληζκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε 

⦁ Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ αξρψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ CRC γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ άζθεζε ξφισλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

επηηξφπνπ θαη ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ 

 

Δλόηεηα 1 - Δθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο 

πλεδξία κεδέλ: Καισζφξηζκα ζπκκεηερφλησλ, πνιχ ζχληνκε θαη ηαρεία εηζαγσγή 
ηεο εθπαίδεπζεο (15 ιεπηά): Απηή ε ζπλεδξία ζηνρεχεη ζηελ ππνδνρή ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην δσκάηην, επραξηζηψληαο ηνπο γηα ην είλαη εθεί θαη  ηνπο 
πξνηξέπνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ θχθιν κάζεζεο. 



 

1ε πλεδξία: Πξνζσπηθή θαη βηνγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ 
(45/60 ιεπηά) 
Οη ζπκκεηέρνληεο, αθνχ θαζεζπραζηνχλ κε ηελ ζπλεδξία κεδέλ, ζα ηνπο 
πξνηξέςνπκε ψζηε  λα επηηξέςνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο κηα ζηηγκή “δηαινγηζκνχ” 
/εκβάζπλζεο ζηελ  κλήκε (πνιχ ζπγθεθξηκέλε) θαη λα ζπκεζνχλ έλα ζεκαληηθφ 
γεγνλφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο απφ 0 έσο 18 εηψλ. Πξέπεη λα 
θαζεζπραζηνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή φηη δελ ζα πξέπεη λα ην κνηξαζηνχλ κε ηνπο 
άιινπο ζπκκεηέρνληεο αλ δελ ζέινπλ, θαη ζα κπνξνχζαλ λα ην κνηξαζηνχλ 
γξάθνληαο κφλν κηα ιέμε-θιεηδί ζε έλα post-it πνπ ζα κπνξνχζε λα θνιιήζεη ζην 
flipchart. ην ηέινο ησλ πέληε ιεπηψλ, φπνπ ν εθπαηδεπηήο ζα πξνζθαιέζεη φινπο 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο  λα παξακείλνπλ ζησπεινί, θαη λα θνιιήζνπλ ιέμεηο-θιεηδηά ζην 
flipchart. Ο εθπαηδεπηήο ζα δηαιέμεη κία πξνο κία ηηο ιέμεηο θαη ζα δεηήζεη απφ θάζε 
άηνκν λα παξνπζηαζηεί μεθηλψληαο απφ ηε ιέμε, θαη λα παξνπζηάζεη (αλ ζέιεη) ην 
αθξηβέο γεγνλφο πνπ ηελ παξάγεη, θαη ακέζσο κεηά λα πεη ην φλνκα, ην επάγγεικά 
ηνπ θαη φ, ηη άιιν ν ζπκκεηέρσλ ζέιεη ν άιινο λα μέξεη (έρσ έλα ζθπιί, δσ ζηελ 
χπαηζξν, κνπ αξέζνπλ ηα καθαξφληα θιπ ...). Οη παξνπζηάζεηο δελ πξέπεη λα 
επηζπεπζνχλ θαη ζα ηειεηψζνπλ αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο ζα κνηξαζηνχλ ηε ιέμε-θιεηδί 
ηνπο. Θα κνηξαζηνχλ κηα κηθξή αθήγεζε ηεο αλαθιεζείζαο ζηηγκήο πνπ 
δεκηνχξγεζε ηε ιέμε-θιεηδί θαη ζα παξνπζηάζνπλ ην φλνκά ηνπο, ην επάγγεικά ηνπο 
θ.α. Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη επίζεο λα γξάςεη θαη λα θνιιήζεη ηε ιέμε-θιεηδί ηνπ θαη 
ζα είλαη ν πξψηνο πνπ ζα κηιήζεη γηα λα ζέζεη έλα κνληέιν αλαθνξάο γηα ηνπο 
άιινπο. 
 
Απηή ε πξψηε ζπλεδξία εηζαγσγήο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, πνπ 
ηειηθά εμεγνχληαη ελ κέξεη απφ ηνλ εθπαηδεπηή ιίγν κεηά ηνλ νινθιήξσζε ηεο 
παξνπζίαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (κε πνιχ ειαθξχ ηξφπν) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ππφινηπνπ καζήκαηνο. 
 

⦁ Αλ θαη φινη είκαζηε παηδηά, έρνπκε θάπνηα δπζθνιία λα ζπκεζνχκε ηελ παηδηθή καο 
ειηθία θαη ηε ζεκαζία πνπ είραλ νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο ζηε δσή καο. Απηή ε έιιεηςε 
κλήκεο ζα κπνξνχζε λα θαζνξίζεη ηελ ηθαλφηεηά καο λα ζπζρεηηζηνχκε 
απνηειεζκαηηθά κε παηδηά ή εθήβνπο θαη λα θαηαλννχκε ηελ πξννπηηθή ηνπο. 

⦁ Δάλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηελ θεληξηθή ζέζε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ, 
πξέπεη επίζεο λα ζεσξήζνπκε φηη ε ηζηνξία καο είλαη θαζνξηζηηθή δηάζηαζε ηεο 
ζρέζεο. Μπνξνχκε λα αλαιάβνπκε ξφιν / ιεηηνπξγία σο επηηξφπνπ ή αλαδφρνπ, 
αιιά ε ηζηνξία καο ζα είλαη πάληα εθεί, θαη είλαη απηή ε ίδηα ε ηζηνξία ηνπ θάζε 
ζπκκεηέρνληνο πνπ ίζσο λα είλαη θαη ν ιφγνο ζπκκεηνρήο ζε απηφ ην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα. 

⦁ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζέινπκε λα ζπζρεηηζηνχκε κεηαμχ καο σο άηνκα 
θαη φρη σο επαγγεικαηίεο Σν γεγνλφο φηη παξνπζηάδνπκε έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο 
ηζηνξίαο καο πξηλ δειψζνπκε ηε ιεηηνπξγία ή ην ξφιν καο ζα βνεζήζεη ζην λα 
«ζπάζεη ν πάγνο» αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή «βάζε» δεδνκέλνπ φηη ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο ε κηθξή αθήγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπο ζπκίδεη αλακλήζεηο 
ηνπο γηα παξφκνηα γεγνλφηα/ζηνηρεία. 

⦁ Εεηήζακε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αθεγεζνχλ έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο 
ηνπο. Κάζε αθήγεζε μεδηπιψλεη ηελ αλάγθε γηα θάπνην άηνκν πνπ είλαη δηαζέζηκν 



 

θαη αθνχεη ρσξίο πξνθαηάιεςε, δεδνκέλνπ φηη θαη πξνο ηνλ αθεγεηή  θαη πξνο ηα 
άιια άγλσζηα άηνκα κέζα ζηελ αίζνπζα ππάξρεη ειάρηζηνο βαζκφο εκπηζηνζχλεο 
δεδνκέλνπ φηη δελ γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο.  

⦁ Εεηήζακε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθαξκφζνπλ ηε κλήκε ηνπο ζην πιαίζην 
ελφο θχθινπ θαηάξηηζεο. Ζ κλήκε είλαη κηα δπλακηθή δηάζηαζε θαη ε δηθή καο ηζηνξία 
αλαθαιείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ φπνπ είκαζηε, ηνπο 
αλζξψπνπο πνπ έρνπκε γχξσ καο θαη επίζεο ηελ πεξίνδν ηεο δσήο πνπ βηψλνπκε. 
Απφ απηή ηελ άπνςε ε ηζηνξία θάζε αηφκνπ είλαη πάληα δηαθνξεηηθή θαη αιιάδεη ζε 
θάζε ζηηγκή δεδνκέλσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ κέζα θαη 
έμσ. Απηφ ζα κπνξνχζε επίζεο λα απνηειέζεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ ζέινπκε λα 
επηζεκάλνπκε ή λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα παηδηά κφλν ζε ζρέζε κε ην πξφβιεκα 
πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

⦁ Σν γεγνλφο ηεο έλαξμεο κε κηα βηνγξαθηθή άζθεζε ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο λα θαηαλνήζνπλ φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ επηηξφπνπ ή ησλ αλαδφρσλ έρεη 
λα θάλεη κε ηελ νιηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, θαη φρη κφλν κε επαγγεικαηηθέο ή 
εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Σαπηφρξνλα, ν επίηξνπνο ή ν 
αλάδνρνο ζα ζπρεηίδεηαη κέζσ κηαο νιηζηηθήο ζρέζεο κε ην παηδί ζε φιεο ηνπ ηηο 
δηαζηάζεηο. 

⦁ ε γεληθέο γξακκέο, απηφο ν γχξνο βηνγξαθηθψλ παξνπζηάζεσλ, εάλ δηεμαρζεί κε 
ειαθξφηεηα θαη επγέλεηα, επλνεί κηα άηππε θαη φρη απεηιεηηθή αηκφζθαηξα πνπ βνεζά 
ηελ νκάδα / θχθιν λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία κε ηε ζσζηή δηάζεζε. 
 
Ο εθπαηδεπηήο ζην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο κπνξεί λα ζέιεη λα γξάςεη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εμήγεζήο ηνπ κεξηθέο ιέμεηο-θιεηδηά ελψ εμεγεί (βηνγξαθία, ηζηνξίεο, 
αθήγεζε, αθξφαζε, κλήκε, δπλακηθή). Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, απηή ε εμήγεζε 
πξέπεη λα είλαη πνιχ ειαθξηά θαη δνθηκαζηηθή. Ο εθπαηδεπηήο δελ έρεη ηελ αιήζεηα, 
αιιά πξνζπαζεί καδί κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηα απφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα έλα ακνηβαίν, θηιηθφ θαη ελζαξξπληηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ 
είλαη κνλαδηθφ, αθνχ πνηέ δελ έρεη νηθνδνκεζεί κεηαμχ ησλ ίδησλ αηφκσλ θαη 
ηαπηφρξνλα. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

Φπζηθά ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλέο ζπλδέζεηο απηήο ηεο άζθεζεο κε ηε δηαδηθαζία 
αλάπηπμεο κηαο νπζηαζηηθήο ζρέζεο κε έλα παηδί πνπ είλαη αθφκα άγλσζην. Παξά 
ηελ πηζαλή "ππθλφηεηα" ηνπ πιηθνχ πνπ ζα παξνπζηαζηεί, ζα ζέιακε απηή ε πξψηε 
παξνπζίαζε λα είλαη ραξνχκελε θαη δηαζθεδαζηηθή. Αο ζπκεζνχκε φηη ν εθπαηδεπηήο 
ζα παξνπζηαζηεί κέζα απφ απηή ηελ πξψηε άζθεζε πνπ ζα πξέπεη λα παξακείλεη 
απιή, φρη παξεκβαηηθή, αθφκε θαη αλ ν ζπκκεηέρσλ ηελ βξεη ιίγν πεξίεξγε. Οη 
ζπκκεηέρνληεο δελ ρξεηάδεηαη λα βηαζηνχλ θαζφινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 
θαη ν εθπαηδεπηήο δελ πξέπεη λα αλεζπρεί γηα ην ρξφλν αιιά λα αθνχεη θαη λα 
ζπλδέεηαη κε ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο 
πξέπεη λα ππνγξακκίδεη φηη ε χπαξμε επηηξφπνπ ή αλαδφρνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 
ηζηνξία ελφο άιινπ αηφκνπ αιιά θαη κε ηε δηθή καο ηζηνξία. Υσξίο απηή ηε ζρέζε ζα 
είλαη πνιχ δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ νπζηαζηηθέο ζρέζεηο θαη εκπεηξίεο. 
 
Σν post απηήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην flipchart ζα ηεζεί ζε θχθιν θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ παξνπζηάζεσλ. Οη ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ δηακεζνιαβεηή ζα γξαθηνχλ ζηε κέζε ηνπ 
θχθινπ. ην ηέινο ην ραξηί ζα θξεκαζηεί ζηνλ ηνίρν ηεο αίζνπζαο. 



 

Γεύηεξε πλεδξία: Παξνπζίαζε ηεο θαηάξηηζεο, νη ζηόρνη ηεο, ε κεζνδνινγία 
ηεο (30/45 ιεπηά) 
 
Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξνπζίαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν εθπαηδεπηήο πξφθεηηαη λα 
δηεπθξηλίζεη ηε θχζε ηεο θαηάξηηζεο φζνλ αθνξά ζην ζθνπφ, ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηε 
κεζνδνινγία. 
 
Γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ζθνπφ ν ζπληνληζηήο ζα πξνηείλεη ζηελ νκάδα θάπνηεο 
δηαθάλεηεο (flipcharts) πνπ ζα δηεπθξηλίζνπλ ην ζθεπηηθφ πνπ ζα θαζνδεγήζεη ηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηε κεζνδνινγία ηεο: 
 
Σν πξψην είλαη έλα απφζπαζκα απφ ην πξννίκην ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πνπ δηεπθξηλίδεη ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 
νηθνγέλεηαο: 
 
...... .Έρνληαο πεηζζεί φηη ε νηθνγέλεηα φληαο ε ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο θνηλσλίαο θαη 
ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαη 
ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ, πξέπεη λα έρεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα δηαδξακαηίζεη πιεξέζηεξα ην ξφιν ηεο ζηελ 
θνηλφηεηα, 
Αλαγλσξίδνληαο φηη ην παηδί, γηα ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, 
πξέπεη λα κεγαιψλεη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζ' έλα θιίκα επηπρίαο, 
αγάπεο θαη θαηαλφεζεο, 

 
Ζ δεχηεξε δηαθάλεηα ζα παξνπζηάζεη ην άξζξν 20 πνπ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα 
θάζε παηδηνχ πνπ ζηεξείηαη θαηάιιεινπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο λα δηθαηνχηαη 
ελαιιαθηηθέο θξνληίδεο θαη κέηξα εηδηθήο πξνζηαζίαο 
 
Άξζξν 20 

1. Κάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ή 
ην νπνίν γηα ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ δελ είλαη δπλαηφλ λα παξακείλεη ζην πεξηβάιινλ 
απηφ δηθαηνχηαη εηδηθή πξνζηαζία θαη βνήζεηα εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο. 

2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε πξνβιέπνπλ γη' απηφ ην παηδί κηα ελαιιαθηηθή επηκέιεηα, 
ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπο. 

3. Απηή ε επηκέιεηα κπνξεί λα έρεη, κεηαμχ άιισλ, ηε κνξθή ηεο ηνπνζέηεζεο ζε κηα 
νηθνγέλεηα, ηεο KAFALAH ηνπ ηζιακηθνχ δηθαίνπ, ηεο πηνζεζίαο ή, ζε πεξίπησζε 
αλάγθεο, ηεο ηνπνζέηεζεο ζε έλα θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε ίδξπκα γηα παηδηά. 
Καηά ηελ επηινγή αλάκεζα ζε απηέο ηηο ιχζεηο, ιακβάλεηαη δεφλησο ππφςε ε αλάγθε 
κηαο ζπλέρεηαο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ε εζληθή, ζξεζθεπηηθή, 
πνιηηηζηηθή θαη γισζζνινγηθή θαηαγσγή ηνπ. 

 
 
Ζ ηξίηε δηαθάλεηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην άξζξν 5 ηεο CRC πξνθεηκέλνπ λα 



 

απνζαθεληζηεί ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα αλαγλσξίδεη ηε λνκηκφηεηα θαη λα 
δηαηεξεί ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηηξφπσλ θαη ησλ αλαδφρσλ 
 
Άξζξν 5 
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ζέβνληαη ηελ επζχλε, ην δηθαίσκα θαη ην θαζήθνλ πνπ 
έρνπλ νη γνλείο ή, θαηά πεξίπησζε, ηα κέιε ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο ή ηεο 
θνηλφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα ηνπηθά έζηκα, νη επίηξνπνη ή άιια πξφζσπα 
πνπ έρνπλ λφκηκα ηελ επζχλε γηα ην παηδί, λα ηνπ παξάζρνπλ, θαηά ηξφπν πνπ λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο 
θαηάιιειεο ζπκβνπιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ αλαγλσξίδεη ε 
παξνχζα χκβαζε. 
 
Ζ ηέηαξηε δηαθάλεηα είλαη κηα εμήγεζε απφ ηελ  CRC ηνπ ΟΖΔ αξηζ. 6,  πνπ δειψλεη 
ηελ αλάγθε πξνεηνηκαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ επηηξφπσλ θαη ησλ αλαδφρσλ ψζηε 
λα εθηεινχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 
 
Οη επίηξνπνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ “απαξαίηεηε εκπεηξνγλσκνζχλε ζηνλ 
ηνκέα ηεο παηδηθήο κέξηκλαο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνχ 
πξνζηαηεχνληαη θαη φηη νη λνκηθέο, θνηλσληθέο, πγεηνλνκηθέο, ςπρνινγηθέο, πιηθέο θαη 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαιχπηνληαη θαηάιιεια, κεηαμχ άιισλ, ν 
επίηξνπνο πνπ ελεξγεί σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ πθηζηάκελσλ 
εηδηθεπκέλσλ νξγαληζκψλ / αηφκσλ πνπ παξέρνπλ ηε ζπλερή θξνληίδα πνπ απαηηεί 
ην παηδί”. 
Πεγή: Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (2005), Γεληθή παξαηήξεζε 
αξηζ. 6, Θεξαπεία ησλ αζπλφδεπησλ θαη ρσξηζκέλσλ παηδηψλ εθηφο ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ηνπο 
 
"Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ εηδηθέο ππεξεζίεο πξνεηνηκαζίαο, ππνζηήξημεο θαη 
παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ηνπο αλάδνρνπο γνλείο, νη νπνίεο ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε 
ησλ αλαδφρσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ αλάδνρε νηθνγέλεηα". 
Πεγή: Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ ελαιιαθηηθή θξνληίδα ησλ παηδηψλ 
 
  Ο εθπαηδεπηήο ζα δηεπθξηλίζεη φηη: 
  

⦁ ν επίηξνπνο ή ν αλάδνρνο γνλέαο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα εθπιεξψζεη απηφ ην 
δηθαίσκα, φηαλ απνπζηάδεη ε θπζηθή νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ. 

⦁ Ο επίηξνπνο θαη ν αλάδνρνο γνλέαο  έρνπλ κηα πξνλνκηαθή ζρέζε κε ην παηδί 
αιιά πξέπεη λα ελεξγνχλ ζην πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη θαη άιινπο παξάγνληεο 

⦁ Ο επίηξνπνο θαη ν αλάδνρνο γνλέαο δελ είλαη απαξαηηήησο επαγγεικαηίεο, αιιά 
πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη θαη λα ππνζηεξίδνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ 
ζε έλα πιαίζην πνπ ζπρλά δελ παξέρεη απαληήζεηο ζπκβαηέο κε απηή ηελ αξρή 
 
ε απηφ ην ζεκείν ν εθπαηδεπηήο ζα παξνπζηάζεη ηνπο 4 ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο 
(βι. ειίδα 2-3). Θα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ παξαθάησ δηαθάλεηα, 



 

εμεγψληαο ηηο έλλνηεο. Μεηά ηελ εμήγεζε ησλ 4 ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζα 
δηεπθξηληζηεί φηη ην γεληθφ πνιηηηζηηθφ πξφηππν αλαθνξάο ζα είλαη ε χκβαζε γηα ηα 
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, πνπ δελ πξννξίδεηαη κφλν σο έλα λνκηθφ εξγαιείν, αιιά σο 
κηα πνιπεπηζηεκνληθή θαη ζπζηεκαηηθή πιαηθφξκα πνπ ζα πξέπεη λα θαζνδεγεί θαη 
λα ζπλνδεχεη ηνλ επίηξνπν ζηε δεκηνπξγία ηεο  ζρέζεο ηνπ κε ην παηδί. Ζ έλλνηα ηεο 
CRC σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο ζα κπνξνχζε λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηφ ην πιαίζην. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηεπθξηλίδνληαο φηη ηα πεξηερφκελα θαη ε κεζνδνινγία ζπλδένληαη ζηελά, ν 
εθπαηδεπηήο ζα πξνηείλεη ηα κεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 
ζειίδα 3. Γελ ζα είλαη απαξαίηεην ζε απηφ ην ζηάδην λα εκβαζχλεηε ηελ εμήγεζε θαη 
ε κεζνδνινγία ζα κπνξνχζε λα παξνπζηαζηεί κέζσ δηαθάλεηαο / flipchart κφιηο 
αλαθεξζεί ν ηίηινο ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (ζεσξία θαη πξαθηηθή, νινθιήξσζε, 
αιιειεπίδξαζε ... θηι.) 
 
Απηή ε παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε δεδνκέλνπ 
φηη παξέρεη έλα πξψην ράξηε αλαθνξάο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο εθπαηδεπηήο ζα 
δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ ππφςε ηφζν ηνπο ζηφρνπο φζν θαη ηα 



 

κεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, δηφηη ζα απνηειέζνπλ ην κέζν αμηνιφγεζεο ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εκπεηξίαο θαηάξηηζεο ζην ηέινο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ. 
 
Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηή λα είλαη ζαθήο ην γεγνλφο φηη απηνί νη 
ζηφρνη θαη ηα κεζνδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αληηπξνζσπεχνπλ δηαηνκεαθέο 
δηαζηάζεηο ηεο θαηάξηηζεο κε ηελ έλλνηα φηη νη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη ην 
πεξηερφκελν πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ καδί ηνπο. 
 
Δάλ απφ ηε κηα πιεπξά ηα θξηηήξηα απηά ηζρχνπλ γηα ηελ εκπεηξία θαηάξηηζεο, 
κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ λα είλαη 
θάπνηνο έλαο απνηειεζκαηηθφο επίηξνπνο ή αλάδνρνο γνλέαο. Ο εθπαηδεπηήο ζα 
κπνξνχζε λα πξνηείλεη απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζην ηέινο απηήο ηεο ζπλεδξίαο. 
 
Δάλ απαηηείηαη απφ ηελ νκάδα, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ 
νκάδα γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε νκάδα θαη νη πξνζδνθίεο ηεο πξνζαξκφδνληαη κε 
ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ πξνζέγγηζε. Καηά θάπνην ηξφπν απηή ε ζηηγκή 
αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο «ζχκβαζεο» κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ 
εθπαηδεπφκελσλ. 



 

Σξίηε πλεδξία: Απνζαθελίδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνύ, ε 
δηαζύλδεζή ηνπο θαη ε εμέιημε / ρεηξαθέηεζε ηνπο ζε δηθαηώκαηα (45 ιεπηά) 
 
Ο εθπαηδεπηήο ζα ζρεδηάζεη ζηε κέζε ηνπ flipchart έλα ζηπι παηδηνχ θαη αθνχ 
δηεπθξηλίζεη φηη είλαη έλα άηνκν ειηθίαο 0-18 εηψλ δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 
πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ / ηεο. Δλψ νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαθέξνπλ 
(ηξφθηκα, εθπαίδεπζε, φλεηξα ...θηι.) ν ζπληνληζηήο ζα ηα γξάςεη ηπραία ζην flipchart 
γχξσ απφ ην παηδί. Γελ ρξεηάδεηαη ζπδήηεζε, αληαιιαγέο ή εμεγήζεηο ζε απηφ ην 
ζηάδην. Σν κνίξαζκα ηδεψλ ζα ηειεηψζεη φηαλ ε νκάδα ζα απνθαζίζεη φηη έρνπλ 
αλαθεξζεί "ιίγν πνιχ" φιεο νη αλάγθεο. Ο εθπαηδεπηήο δηαβεβαηψλεη φηη θπζηθά ζα 
κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ θαη άιια ζηνηρεία, πνπ ζα ήηαλ πην ζπγθεθξηκέλα,  αιιά ζα 
ηνπο θαζεζπράζεη ιέγνληαο φηη φζα αλαθέξζεθαλ απφ ηελ νκάδα δίλνπλ κηα αξθεηά 
νινθιεξσκέλε εηθφλα. 
 



 

 
 
 
ε γεληθέο γξακκέο, είλαη πηζαλφ φηη ζηνηρεία φπσο ην ρξήκα, ζεμ,  θαη ε εξγαζία δελ 



 

ζα βγνπλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ brainstorming. Δάλ ζπκβεί απηφ, ν εθπαηδεπηήο ζα ηα 
ζπκπιεξψζεη ζηνλ πίλαθα, ππνγξακκίδνληαο φηη γεληθά έρνπκε κηα κάιινλ 
ξνκαληηθή θαη ηδαληθή ηδέα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παηδηθήο ειηθίαο, πνπ 
δπζρεξαίλεη θάπνηεο θνξέο ηελ θαηαλφεζε απφ κέξνπο καο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα 
πνπ βηψλεη απηφ ην παηδί θαζψο θαη γηα ηηο δηάθνξεο πηπρέο πνπ πεξηθιχνληαη ζηνλ 
θφζκν ηνπ παηδηνχ. ε απηφ ην ζεκείν , ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε φηη σο 
ελήιηθεο ζπλήζσο είκαζηε επηθεληξσκέλνη ζηα παηδηά  φηαλ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ή 
βηψλνπλ ειιείςεηο. Δίκαζηε επηθεληξσκέλνη δειαδή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε, 
παξαιείπνληαο άιιεο πηπρέο ηεο δσήο ησλ ελειίθσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα παηδηά 
άκεζα θαη έκκεζα(νηθνλνκία, ξχπαλζε, αγνξά εξγαζίαο θιπ.).Δίλαη ζεκαληηθφ 
θπζηθά φηη  αλαγλσξίδνπκε θάπνηεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο 
έρνπκε ηελ ηάζε λα βιέπνπκε ηα παηδηά σο έλαλ «θφζκν μερσξηζηφ» πξάγκα πνπ 
νδεγεί ζηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο απηήο ηεο πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθήο. 
 
Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο πνπ 
επηζεκάλζεθαλ απφ ηελ άζθεζε,  είλαη ην εμήο: εάλ ηειηθά νη αλάγθεο ησλ 
ελειίθσλ είλαη ηόζν δηαθνξεηηθέο από απηέο ησλ παηδηώλ. Ζ απάληεζε  ζα είλαη 
φρη, αθνχ φιεο νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ, αλ θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο είλαη 
ζπζρεηηζκέλεο κε απηέο ησλ ελήιηθσλ. Καη πάιη ζθεθηφκαζηε ηα παηδηά κε έλαλ 
ζρεηηθά “απνκνλσκέλν” ηξφπν, επεηδή δελ ζεσξνχκε φηη είλαη πιήξε άηνκα φπσο 
εκείο. Ζ άζθεζε κλήκεο πνπ έγηλε ζηελ αξρή ηεο ζχζθεςεο ζα κπνξνχζε λα 
βνεζήζεη λα ππνγξακκηζηεί πφζν δχζθνιν είλαη λα ζπκεζνχκε ηε δηθή καο παηδηθή 
ειηθία θαζψο είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη παηδηθή ειηθία. Γηα ηνλ 
επηηξφπν ή ηνλ αλάδνρν ζα είλαη πάληα πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαβηψζεη απηφ ην είδνο 
θαηαλφεζεο θαη ελζπλαίζζεζεο. 
 
Σν ηξίην ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη λα ιεθζεί ππφςε φηη φιεο νη 
αλάγθεο ζρεηίδνληαη θαη φηη είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί απηή ε δηαζύλδεζε γηα λα 
θαηαλνεζεί θάζε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε, θαη ν ελήιηθαο λα είλαη ζε ζέζε λα 
αληαπνθξηζεί θαηάιιεια ζε απηήλ. Θα κπνξνχζε λα ηνληζηεί πφζν πεξηνξηζκέλεο 
είλαη νη “απαληήζεηο” ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ φηαλ θαζνξίδνληαη απφ έλα 
θαηαθεξκαηηζκέλν θαη φρη νιηζηηθφ φξακα . Ο εθπαηδεπηήο ζα θαιέζεη ηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο λα εθαξκφζνπλ έλα ζπζηεκηθφ φξακα φπνπ ζα είλαη ζεκαληηθφ λα 
εμεηαζηνχλ φρη κφλν νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο αιιά θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Θα 
κπνξνχζε λα ηνληζηεί πσο γηα ηνλ επηηξφπν ή ηνπο αλαδφρνπο είλαη ζεκαληηθφ λα 
γλσξίδνπλ απηφ ην ζχζηεκα θαη λα αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπ. Απηφ ην θνκκάηη είλαη 
πνπ μερσξίδεη έλαλ επίηξνπν ή έλαλ αλάδνρν, ζε ζχγθξηζε κε έλαλ επαγγεικαηία 
πνπ ζπρλά θαζνξίδεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε εληνιή. 
 
ε απηφ ην ζεκείν ν εθπαηδεπηήο ζα παξνπζηάζεη κέζσ δηαθάλεηαο ή flipchart , 
δηαθνξεηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλαγθψλ. 
 
Μηα αλάγθε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην, πνιχ ζεκαληηθφ ή 
απαξαίηεην γηα έλα άηνκν πξνθεηκέλνπ λα δήζεη κηα πγηή θαη παξαγσγηθή δσή. Οη 
αλζξψπηλεο αλάγθεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 
ηξφπνπο. Σν ρήκα 1 δείρλεη έλαλ ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο. 



 

 

⦁ Φπζηθέο αλάγθεο: θαηαθχγην, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, λεξφ θαη απνρέηεπζε, 
πξνζηαζία απφ ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, επαξθήο ηξνθή, επαξθέο ξνπρηζκφ 
θαη πξνζηαζία απφ ηε βία, εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε, άζθεζε γηα αληνρή- 
αλζεθηηθφηεηα ζπληνληζκφ, δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θπζηθψλ δεμηνηήησλ. 
 

⦁ Κνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αλάγθεο: γλψζε θαη ζεβαζκφο ηεο 
γιψζζαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ζηαζεξφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ, πξφζβαζε ζε θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε, πξφζβαζε ζε 
πνηνηηθή εθπαίδεπζε, παηρλίδη θαη θηιίεο, απαιιαγή απφ δηαθξίζεηο θαη 
πξνθαηαιήςεηο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο επθαηξίεο γηα ππεξεζία. 
 

⦁ Φπρνινγηθέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πλεπκαηηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ 
αλαγθώλ θαη ε αλάγθε λα κπνξνύλ λα έρνπλ  ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο: 
ζηαζεξφ θαη αγαπεηφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο 
ηαπηφηεηαο, πιεξνθνξίεο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία, δηέγεξζε θαη επθαηξίεο γηα λα 
αθνχγνληαη θαη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε 
θξηηηθή ζθέςε, ε αίζζεζε ηεο αμίαο, ε αμηνπνίεζή ηνπο απφ άιινπο, ε δπλαηφηεηα λα 
ζπκβάιινπλ ή λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνλ θφζκν ζαο, νη επθαηξίεο λα θάλνπλ επηινγέο 
θαη λα αλαπηχζζνπλ γλσζηηθά ηαιέληα θαη δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο. 
 

⦁ Πλεπκαηηθέο αλάγθεο: εμεξεχλεζε, θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ηεο θχζεο ηεο δσήο, 
ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ ζχκπαληνο - απηνχ πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ην ρξφλν θαη 
ηνλ πιηθφ θφζκν, θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο κε ηνλ άπεηξν θαη ηνλ απφιπην. 
 
Οη αλζξψπηλεο αλάγθεο ζπρλά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
θαηεγνξίεο. Έλα παηδί έρεη, γηα παξάδεηγκα, αλάγθε γηα θαηάιιειε πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε, ε νπνία είλαη θνηλσληθή αλάγθε. Καηά θαηξνχο, ε αλάγθε απηή κπνξεί λα 
ζρεηίδεηαη κε ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα, ε νπνία είλαη κηα θπζηθή αλάγθε ή 
ζρεηίδεηαη κε κηα θαηάζηαζε ςπρηθήο πγείαο, ε νπνία είλαη κηα ςπρνινγηθή αλάγθε. 
Έλα άηνκν κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηελ πξνζεπρή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ 
αζζέλεηαο, απνδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα πλεπκαηηθή ππνζηήξημε. 
 



 

 
 
Δάλ δελ ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο, φπσο ε δηαηξνθή, ε θαιή εμπγίαλζε, ε 
εθπαίδεπζε θαη ε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηα παηδηά δελ ζα 
κπνξέζνπλ λα απνιαχζνπλ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ή λα επηηχρνπλ ην βέιηηζην 
επίπεδν αλάπηπμήο ηνπο φζν κεγαιψλνπλ. 
  
Ζ ζπλεδξία ζα ηειεηψζεη, πξνηείλνληαο κηα άιιε δηαθάλεηα γηα λα δείμεη πψο νη αξρέο 
θαη νη δηαηάμεηο ηνπ CRC θαηαλννχλ θαη ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ 
εμεηαζηεί κε ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε φιεο ηηο 
ζπλέπεηεο απηήο ηεο κεηαηφπηζεο ησλ παξαδεηγκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 
ππνγξακκηζηεί φηη ε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη φρη 
ελαιιαθηηθή ζε έλα παξάδεηγκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απφ ηψξα θαη ζην εμήο 
ζα αλαθεξζνχκε ζηηο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα (αλάγθεο / δηθαηψκαηα). 
 
 
Ο εθπαηδεπηήο ζα πξνηείλεη λα ζπγθεληξψζεη ηηο αλάγθεο / δηθαηψκαηα ηεο CRC ζε 
ηέζζεξηο ηνκείο: Δπηβίσζε / πξσηνγελείο αλάγθεο - αλάπηπμε - πξνζηαζία - 
ζπκκεηνρή έρνληαο πάληα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ ζηε κέζε. 



 

 
 
 
 
Ο ζπληνληζηήο ζα πξνηείλεη ηνλ νξηζκφ γηα θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ 
θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ζα αιιειεπηδξάζεη κε ηελ νκάδα γηα λα επηθπξψζεη ηε 
κεηάβαζε απφ ηηο αλάγθεο ζηα δηθαηψκαηα. 
 
Ζ ζπλεδξία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ θνηλνπνίεζε απηνχ ηνπ ράξηε αλαγθώλ / 
δηθαησκάησλ, αιιά θαη κε ηε δηεπθξίληζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ κηαο πξνζέγγηζεο 
πνπ βαζίδεηαη κφλν ζηηο αλάγθεο θαη κηαο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζε δηθαηψκαηα. 
Οη δηαθνξέο ζα επηζεκαλζνχλ ζην flipchart / slide θαη ζα κπνξνχζαλ λα γίλεη κηα 
ζχληνκε ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα. 
 
 

Πξνζέγγηζε κε βάζε ηηο Αλάγθεο  Πξνζέγγηζε κε βάζε ηα Γηθαηώκαηα 

Οη αλάγθεο εθπιεξψλνληαη  ή 
ηθαλνπνηνχληαη 

Σα δηθαηψκαηα πινπνηνχληαη (είλαη ζεβαζηά, 
πξνζηαηεχνληαη θαη πιεξνχληαη) 

Οη αλάγθεο δελ ζπλεπάγνληαη 
θαζήθνληα ή ππνρξεψζεηοs 

Σα δηθαηψκαηα ζπλεπάγνληαη πάληα 
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ή ππνρξεψζεηο 

Οη αλάγθεο δελ είλαη απαξαηηήησο 
θαζνιηθέο 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη πάληα 
θαζνιηθά 

Οη βαζηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα 
θαιπθζνχλ κε ηελ εζηίαζε ζε ζηφρνπο 
ή απνηειέζκαηα 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν κε ηελ πξνζνρή 
ηφζν ζην απνηέιεζκα φζν θαη ζηε 
δηαδηθαζία 

Οη αλάγθεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ 
ζε κηα ηεξαξρία πξνηεξαηνηήησλ 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη αδηαίξεηα 
επεηδή είλαη αιιειεμαξηψκελα. Γελ ππάξρεη 
νξηζκφο "βαζηθά δηθαηψκαηα" 



 

Οη αλάγθεο κπνξνχλ λα 
αληηκεησπηζηνχλ κέζσ θηιαλζξσπίαο 
θαη θαινζχλεο 

Ζ θηιαλζξσπία θαη ε θαινζχλε είλαη 
πξναηξεηηθέο, ελψ ηα δηθαηψκαηα 
ζπλεπάγνληαη θαζήθνληα ή ππνρξεψζεηο 

Θεσξείηαη απνδεθηφ λα δειψλεηαη φηη 
"ην 80% φισλ ησλ παηδηψλ έρνπλ 
θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα 
εκβνιηαζκφ". 

ε κηα πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ην 20% φισλ 
ησλ παηδηψλ δελ είραλ ην δηθαίσκα λα 
εκβνιηαζζνχλ 

 
>>> HAND OUT - ΥΑΡΣΔ ΑΝΑΓΚΩΝ / ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ 
 
Κιείλνληαο ζα πξνηείλνπκε ζηνλ επίηξνπν θαη ηνλ αλάδνρν γνλέα λα δξνπλ σο 
θνξείο, πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κνλαδηθή ηζηνξία θάζε 
παηδηνχ θαη κε ην ζχλζεην ζχζηεκα ζπλζεθψλ θαη παξαγφλησλ, ησλ νπνίσλ ε 
ιεηηνπξγία θαη νη ζρέζεηο λα αλαγλσξίδνληαη κέζσ ηνπ ίδηνπ ράξηε. 
 
Μέρξη ην ηέινο απηήο ηεο ζπλεδξίαο έλαο πξψηνο βαζηθφο ράξηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ηνπ ξφινπ ηνπ επηηξφπνπ/αλαδφρνπ ζα είλαη εκθαλήο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Ζ 
ππφινηπε εθπαίδεπζε ζα ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε απηνχ ηνπ ράξηε 
ψζηε λα δνζεί ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ε δπλαηφηεηα λα εθνδηαζηνχλ κε ηνπο 
πξνζαλαηνιηζκνχο γηα λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηα παηδηά. 
Απηέο νη εκπεηξίεο ζα δψζνπλ επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ βαζηθνχ 
ράξηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
 
 



 

Σέηαξηε πλεδξία: Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηα δηθαηώκαηα 

ησλ παηδηώλ πάλσ ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο (90 ιεπηά) 

ε απηφ ην ζεκείν νη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνχλ λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλα ηελ 

πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο. Θα ρσξηζηνχλ ηπραίσο ζε 

νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ (αλψηαην φξην), θάζε νκάδα ζα ιάβεη κηα δηαθνξεηηθή 

πξαγκαηηθή πεξίπησζε (κηζή ζειίδα πεξηγξαθή πεξίπησζεο πνπ δελ ζα έρεη πνιιά 

ηερληθά ζηνηρεία, ζα είλαη αθεγεκαηηθή ), θαη ζα ηνπο δεηεζεί ζε 45 ιεπηά λα: 

● Καηαλνήζνπλ ηελ ππφζεζε θαη λα απνθαζίζνπλ πψο ζα ζρεηηζηνχλ κε ην 

παηδί, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο πιεξνθνξίεο 

● Καζνξίζνπλ κηα ζεηξά αλαγθψλ / δηθαησκάησλ καδί κε ηηο αληίζηνηρεο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξνσζήζεη ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο 

● πξνζδηνξηζκφο πνηνη θνξείο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ 

Κάζε νκάδα ζα παξνπζηάζεη ζηελ νκάδα ηελ ππφζεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνβιεκαηηζκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ (5/10) ιεπηά ζε θάζε νκάδα). Ο εθπαηδεπηήο 

ζα ππνζηεξίμεη θαη ζα ζρνιηάζεη ειαθξψο ηελ παξνπζίαζε ππελζπκίδνληαο ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηνλ ράξηε ησλ αλαγθψλ / δηθαησκάησλ θαζψο θαη κε ηελ αλάγθε 

ζηνηρείσλ ζχλδεζεο θαη ζπζηεκαηηθήο αλαγλψξηζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

πξαγκάησλ. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα θιείζεη επηζεκαίλνληαο ηα εμήο: 

●  Κάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή, θαζψο θάζε ηζηνξία είλαη δηαθνξεηηθή. Ο 

επίηξνπνο θαη ν αλάδνρνο γνλέαο πξέπεη λα παξέρνπλ κηα απάληεζε 

βαζηζκέλε ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίζεη ην παηδί θαη λα 

εθηηκνχλ πάληα ηελ ηζηνξία ηνπ παηδηνχ. 

● Ζ πξννπηηθή ηνπ παηδηνχ πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ππφςε 

●  Ο επίηξνπνο / αλάδνρνο γνλέαο δηαδξακαηίδεη κηα κνλαδηθή ζπζηεκηθή 

ιεηηνπξγία γηα λα πξνάγεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ κε ηελ έλλνηα φηη 

ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην ηνπ παηδηνχ 

● Ο επίηξνπνο / αλάδνρνο πξέπεη λα γλσξίδεη, λα θαηαλνεί, λα θάλεη θαη λα είλαη 

παξψλ. Κάζε παηδηθή ηζηνξία ρξεηάδεηαη έλα άηνκν πνπ ελεξγνπνηεί φιεο 

απηέο ηηο δηαζηάζεηο. 

 
Σν ινγφηππν Safeguard ζα δψζεη ηελ επθαηξία λα εμεγεζεί ην παηδί, ε ηζηνξία, ην 
πιαίζην, ε εγγχηεηα κε ηνλ επίηξνπν / θξνληηζηή 
 



 

 
 
 
 



 

Πέκπηε πλεδξία: Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο ύκβαζεο γηα ηα 
Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ σο νιηζηηθό εξγαιείν θαη κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο επεκεξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνύ (45 ιεπηά) 
 
Ξεθηλψληαο απφ ηνλ πξνεγνχκελν ράξηε, ν εθπαηδεπηήο ζα παξνπζηάζεη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ηηο 4 βαζηθέο αξρέο ηνπ CRC, δειαδή Σν Καιύηεξν πκθέξνλ ηνπ 
Παηδηνύ, Δπηβίσζε, Αλάπηπμε θαη Πξνζηαζία, ηε πκκεηνρή, θαη ηε Με-
Γηάθξηζε. 
 
Απηέο νη βαζηθέο αξρέο είλαη πνπ  πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ην έξγν θάζε επηηξφπνπ / 
αλάδνρνπ γνλέα.  
 

 
 
 
 
 
Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα 
ηνλίζεη φηη απηέο νη αξρέο δελ 
είλαη απιψο θηινζνθηθέο, αιιά 
απνηεινχλ κέξνο ηνπ λφκνπ, 
θαη θάζε θξάηνο πνπ 
επηθχξσζε ηελ CRC ζα πξέπεη 
λα αληαπνθξηζεί κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα ηηο δηαζθαιίδεη. 
 
Σαπηφρξνλα, ζα κπνξνχζε 
επίζεο λα πξνηαζεί φηη ην 
ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο CRC 
αληηπξνζσπεχεη κηα νιηζηηθή 
παηδαγσγηθή πνπ ζα πξέπεη λα 
απνηειεί ηελ θχξηα αλαθνξά γηα 

ηνπο επηηξφπνπο / αλάδνρνπο, αιιά θαη γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο 
θνξείο πνπ εξγάδνληαη κε θαη γηα ηα παηδηά. 
 
ε απηε ηε ζπλεδξία ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζπδήηεζε ζηελ 
νκάδα βάζεη ησλ πξνηεηλφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηδεψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
 
Ο εθπαηδεπηήο ζα παξαδψζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην θείκελν ηεο CRC 
(απινπνηεκέλν), δηεπθξηλίδνληαο φηη θάζε επίηξνπνο / αλάδνρνο γνλέαο έρεη ζρέζε 
κε φια ηα άξζξα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφλ. 
 
>>> HAND OUT - CRC (απινπνηεκέλε έθδνζε) 
 
Ζ ελφηεηα ζα θιείζεη κε κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά 



 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα λα πξνρσξήζεη ε 
εθπαίδεπζε. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα αλαθαιέζεη κε κηα δηαθάλεηα (flipchart) ηνλ 
ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ θαιεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εμεηάζνπλ ηε ζχλδεζή 
φισλ απηψλ πνπ εηπψζεθαλ κε ηελ εκπεηξία ηνπο. 
 

 
Ηκέξα 2 

Δπηηξνπεία θαη αλάδνρε θξνληίδα - Βαζηθά ζηνηρεία γηα λα θαηαλνεζεί ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη θαη εθαξκόδνληαη ζε εζληθό επίπεδν 

 
ηόρνη  
 
Απηή ε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 6 ζπλεδξίεο πνπ έρνπλ ζηφρν λα δψζνπλ ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο κηα γεληθή ηδέα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε επηηξνπεία θαη ε 
αλάδνρε θξνληίδα εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, παξνπζηάδνληαο ηφζν ηηο 
δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο απηψλ ησλ ζεζκψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζα 
παξνπζηαζηεί επίζεο ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο εξγαζίαο θαη ε νκάδα ησλ παηδηψλ 
πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε ζε θάζε ρψξα, θαζψο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο 
πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ νη επίηξνπνη / αλάδνρνη γνλείο ζχκθσλα κε ηελ 
πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Μηα εηθφλα γηα ηελ 
αλζεθηηθφηεηα, ηελ αθήγεζε θαη ηελ ελεξγφ αθξφαζε ζα κνηξαζηεί θαη ζα 
ζπδεηεζεί. Μέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:, 
 

⦁ Να έρνπλ κηα ζαθή εηθφλα γηα ην πψο νξίδνληαη ε επηηξνπεία θαη ε αλάδνρε 
θξνληίδα ζε εζληθφ επίπεδν θαη πνηεο είλαη νη δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπο 

⦁ Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζεζκνί απηνί εθαξκφδνληαη ζε έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εξγαζίαο, φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ε θαθνπνίεζε, ζχκθσλα 
ηελ πξνζέγγηζε πνπ απνθάζηζαλ νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ELFO ζε εζληθφ επίπεδν 

⦁ Να θαηαλνήζνπλ ηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πξνζέγγηζεο κε βάζε 
ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε 
εζληθφ επίπεδν 

⦁ Να θαηαλνήζνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα λα εμεηάδεηαη ε αθήγεζε ηνπ παηδηνχ θαη ε 
ηθαλφηεηα ηνπ επίηξνπν / αλαδφρνπ λα αθνχεη ζαλ θιεηδηά γηα ηελ θαιχηεξε 
ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ. 
 



 

πλεδξία Μεδέλ- Καισζόξηζκα ησλ ζπκκεηερόλησλ (15 ιεπηά) 
 
Ο ρψξνο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη έλα πεξηβάιινλ πάληα δεζηφ, θηιηθφ θαη 
θηιφμελν πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο θαζνξηζκφο απηήο ηεο δηάζηαζεο είλαη πνιχ 
ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επράξηζηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη 
γηα λα κεηαθέξνπκε ην κήλπκα φηη ην ζεκείν εθθίλεζεο θάζε ζρέζεο (φπσο θαη ε 
ζηηγκή θιεηζίκαηνο) θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην κεηαμχ. Αθφκα θαη 
πνιχ ηερληθά ζέκαηα ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ κε ηε δεκηνπξγία ελφο 
πιαηζίνπ πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα επλνήζεη ηελ ηθαλφηεηά 
ηνπο λα ζπλδέζνπλ ηα πξάγκαηα κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή θαη 
δηαθνξεηηθή εκπεηξία πνπ θάζε άηνκν κεηαθέξεη ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. ηελ 
αξρή θάζε ζπλεδξίαο, ν εθπαηδεπηήο ζα ζέζεη έλα κε-επίζεκν θαη ραξνχκελν 
πεξηβάιινλ, ξσηψληαο εξσηήζεηο πνπ ζα “ζπάζνπλ ηνλ πάγν” ή ζα αθεγεζεί θάηη 
γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

1ε ζπλεδξία - Βηνγξαθηθή άζθεζε (15 ιεπηά) 
Όπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, θαη κε ηνλ ίδην ζθνπφ, ζα δεηεζεί απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο λα ζθεθηνχλ κηα ζηηγκή ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο / εθεβείαο (0-18) 
πνπ ήηαλ δχζθνιε. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα ηνπο δεηεζεί λα μεθηλήζνπλ ηελ 
εκέξα κε απηή ηε κηθξή βηνγξαθηθή άζθεζε έρνπλ εμεγεζεί ήδε θαηά ηεο πξψηεο 
κέξαο, αιιά κπνξνχλ λα επαλαιεθζνχλ εάλ είλαη απαξαίηεην. Πξνθεηκέλνπ λα 
εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο, θάζε άηνκν ζα ζθεθηεί κέζσ δηαινγηζκνχ / κλήκεο γηα 3/5 
ιεπηά θαη δελ ζα ηνπ δεηεζεί λα αθεγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζηελ νκάδα, 
παξά κφλν ζηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ θάζεηαη δίπια ηνπ. Απηή ε ζπλεδξία ζα 
κπνξνχζε λα είλαη ζρεηηθά ζχληνκε, αιιά δελ ρξεηάδεηαη βηαζχλε. 



 

Γεύηεξε πλεδξία- Αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο Ηκέξαο 1 (20 
ιεπηά) 
 
Ο εθπαηδεπηήο ζα ππελζπκίζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξψηεο κέξαο πξνθεηκέλνπ 
λα αλαλεψζεη ηε κλήκε ηεο νκάδαο αιιά θαη λα εγγπεζεί ηε ζπλέρεηα θαη ηελ 
θπθιηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένπλ ηηο ηξεηο εκέξεο 
εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε. Οη ζπλεδξίεο πνπ ζα γίλνπλ ζα 
κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ γξήγνξα, θαζψο θαη νη 4 θχξηνη ζηφρνη ηεο 
θαηάξηηζεο. Ο εθπαηδεπηήο ζα ξσηήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλ έρνπλ πξνθχςεη 
θάπνηεο ακθηβνιίεο / εξσηήζεηο απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε. Πξνθεηκέλνπ λα κελ 
θαζπζηεξήζεη ην πξφγξακκα, ηα πεξαηηέξσ ζέκαηα θαη νη εξσηήζεηο ζα κπνξνχζαλ 
λα επηζεκαλζνχλ ζε έλα flipchart (ςπγείν) πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ  θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
 

 
 
Απηφ ην πξαθηηθφ κέηξν, πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηάιιειε εμέηαζε ησλ εξσηήζεσλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 
θαηάξηηζεο, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί αθφκε θαη απφ ηελ πξψηε κέξα. Θα 
κπνξνχζε λα θαζεζπράζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ αίζζεζε φηη 
βξίζθνληαη ζε έλαλ ρψξν πνπ κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ θαη παξάιιεια λα παξέρεη 
ζηνλ εθπαηδεπηή  έλα εξγαιείν γηα λα θξαηήζεη ην πξφγξακκα θπιηφκελν 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο. Μεξηθέο θνξέο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη κηα ρξήζηκε "απφδξαζε" ηνπ 
εθπαηδεπηή απφ καθξέο θαη φρη παξαγσγηθέο ζπδεηήζεηο. 
 



 

Σξίηε ύλαληεζε - Παξνπζίαζε ηνπ Θεζκνύ ηεο Δπηηξνπέηα θαη ηεο  Αλάδνρεο 
Φξνληίδαο (60 ιεπηά) 
Ο εθπαηδεπηήο ζα παξνπζηάζεη, κέζσ παξνπζίαζεο, ην ζχζηεκα επηηξνπείαο θαη 
αλαδνρήο ζε θάζε ρψξα ζχκθσλα κε ηελ εζληθή αμηνιφγεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ θάζε εηαίξν. ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ζα απνκείλεη 
ρξφλνο γηα εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. 
Ζ δνκή απηήο ηεο παξνπζίαζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φηη ζπδεηήζεθε ζηελ εζληθή 
αμηνιφγεζε, έρνληαο φκσο θαηά λνπ λα κελ είλαη ππεξβνιηθά κεγάιε θαη λα είλαη 
φζνλ ην δπλαηφλ πην δηαδξαζηηθή.  

Σέηαξηε πλεδξία - ύλδεζε (δύλακε / αδπλακίεο) ηνπ εζληθνύ πιαηζίνπ κε ην 
ράξηε CRC - νκάδα εξγαζίαο (60 ιεπηά) 
 
Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο εζληθήο θαηάζηαζεο, ν εθπαηδεπηήο ζα επηζηξέςεη ζηηο 
βαζηθέο αξρέο ηεο ζχκβαζεο Σν Καιύηεξν πκθέξνλ ηνπ Παηδηνύ, Δπηβίσζε, 
Αλάπηπμε θαη Πξνζηαζία, ηε πκκεηνρή, θαη ηε Με-Γηάθξηζε θαη ζα δεηήζεη κηα 
αλάιπζε απφ ηελ νκάδα πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ε εζληθή θαηάζηαζε κε απηνχο 
ηνπο 4 ηνκείο .Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο ζπλεδξίαο πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί απφ 
θάζε εθπαηδεπηή γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάιπζε ηεο νκάδαο θαη λα θαηαιήμεη ζε κηα 
ηειηθή "αμηνιφγεζε" πνπ λα δηεπθξηλίδεη πνηεο είλαη νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ ράξηε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Απηή ε 
ζπιινγηθή άζθεζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζηελ νκάδα κε έλα flipchart πνπ ζηαδηαθά 
ζα γεκίζεη ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ή ν εθπαηδεπηήο ζα κπνξνχζε λα 
απνθαζίζεη λα παξνπζηάζεη κηα πξψηε παξνπζίαζε 20/30 ιεπηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 
λα ρσξίζεη ζε 4 νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ ηελ παξνπζίαζε ζχκθσλα 
κε ηνλ ράξηε ηεο CRC, φπνπ θάζε νκάδα ζα πξνζπαζήζεη λα εληνπίζεη ηηο δπλάκεηο 
θαη ηηο αδπλακίεο ζε έλα κφλν ζηνηρείν (επηβίσζε, αλάπηπμε θ.α.) θαη λα ηελ 
παξνπζηάζεη ζηελ νκάδα. Φπζηθά ζε απηή ε δεχηεξε επηινγή ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 
δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν. 

Πέκπηε πλεδξία- Παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ / ζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ζε 
εζληθό επίπεδν (60 ιεπηά) 
 
Ο εθπαηδεπηήο ή θάπνην άιιν πξφζσπν ζα παξνπζηάζεη ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδεη θάζε ρψξα ζε εζληθφ επίπεδν (κεηαλάζηεπζε, βία, θαθνκεηαρείξηζε, 
δηθαηνζχλε). Θα είλαη επίζεο ζεκαληηθφ ζε απηή ηε ζεκαηηθή παξνπζίαζε λα 
πξνζπαζήζεηε λα αλαπαξάγεηε ηνλ ράξηε κε βάζε ηα δηθαηψκαηα πνπ κνηξάζηεθε 
ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξία. Πξνηείλεηαη επίζεο ε δηεμαγσγή ηεο επεμήγεζεο 
ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεκαληηθή κειέηε πεξίπησζεο θαη πξνθχπηνπλ απφ απηήλ κηα 
αλάιπζε ησλ αλαγθψλ / δηθαησκάησλ θαη ησλ απαληήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ. Ζ επφκελε ζχλνδνο (6) ζα αθηεξσζεί ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ησλ επηηξφπσλ / αλαδφρσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 
εξγαζίαο πνπ έρεη επηιεγεί ζε εζληθφ επίπεδν. 
 



 

Έθηε πλεδξία - ζύλδεζε ιεηηνπξγηώλ επηηξόπνπ / αλάδνρνπ γνλέα κε ηελ 
νκάδα εξγαζίαο CRC ράξηε (60 ιεπηά) 

Ζ νκάδα ζα ρσξηζηεί ζε νκάδεο απνηεινχκελεο απφ 4/5 άηνκα. Ζ νκάδα ζα θιεζεί 
λα εξγαζηεί ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ έθηε ζπλεδξία, θαη 
ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηη πξέπεη λα θάλεη ν επίηξνπνο / αλάδνρνο ζηνπο 4 
ηνκείο ησλ πξσηνγελψλ αλαγθψλ / αλάπηπμεο / πξνζηαζίαο / ζπκκεηνρήο, θαη κε 
πνηνλ άιιν θνξέα ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί. Δάλ δελ ππάξρεη ρξφλνο, θάζε νκάδα 
ζα κπνξνχζε λα θιεζεί λα εμεηάζεη κφλν έλαλ ηνκέα φπσο νη πξσηνγελείο αλάγθεο / 
αλάπηπμε ... Οη νκάδεο ζα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ν 
εθπαηδεπηήο ζα ζπκπιεξψζεη ηελ παξνπζίαζε κε ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη 
απαξαίηεηα γηα λα απνζαθελίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηηξφπσλ / αλαδφρσλ ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνπ εμεηάδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ ρξήζε ηεο κειέηεο 
πεξίπησζεο ηφζν ζηελ πέκπηε φζν θαη ζηελ έθηε ζπλεδξία 6 ζα βνεζήζεη ψζηε ε 
παξνπζία λα κελ γίλεη ππεξβνιηθά γεληθή ή ζεσξεηηθή. 



 

Έβδνκε πλεδξία- Δπαισηόηεηα, αλζεθηηθόηεηα θαη πιαίζην - ν ξόινο ηνπ 
επηηξόπνπ / αλάδνρνπ γνλέα (45 ιεπηά) 
 
Ο εθπαηδεπηήο εηζάγεη ηηο έλλνηεο ηεο επαισηφηεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο: ηα 
παηδηά ζπρλά ζεσξνχληαη «επάισηα» θαη ρξεηάδνληαη εηδηθή πξνζηαζία. Οη νξηζκνί 
πνπ ππάξρνπλ έρνπλ θαηαιήμεη νκφθσλα φηη ε επαισηόηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ 
απνηειείηαη απφ κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ επηθηλδπλφηεηαο θαη 
αλζεθηηθόηεηαο. Ζ επαισηφηεηα πξνθαιείηαη απφ κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε θαη 
εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ αλζεθηηθφηεηα, δειαδή απφ ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο 
ηνπ θηλδχλνπ. Σα κέηξα πνπ επηδηψθνπλ λα κεηψζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηαπηφρξνλα 
λα εληζρχζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ζα είλαη έηζη ζε ζέζε λα κεηψζνπλ ηελ 
επαισηφηεηα. Ο επίηξνπνο/ αλάδνρνο γνλέαο θαηέρεη κηα ζέζε πνπ κπνξεί λα 
εληζρχζεη ηελ αλζεθηηθφηεηα, λα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 
πξφιεςε. 

 
Ο θίλδπλνο θαη ε αλζεθηηθφηεηα, σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επαισηφηεηαο, δελ 
είλαη νχηε απνκνλσκέλνη νχηε ζηαηηθνί αιιά πξέπεη λα θαηαλνεζνχλ ζχκθσλα κε 
έλα δπλακηθφ νηθνινγηθφ κνληέιν: νη πξνζσπηθνί θίλδπλνη θαη ε αλζεθηηθφηεηα 
ζπλδένληαη ζηελά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα πνπ απνξξένπλ απφ 
άκεζεο θαη έκκεζεο ζρέζεηο, ζπζηήκαηα θαη πεξηβάιινληα ζηα νπνία ηα άηνκα 
εθηίζεληαη θαη αιιειεπηδξνχλ. Μεηαμχ απηψλ, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πεγέο 
(κεκνλσκέλνη παξάγνληεο) αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζρεηηθέο ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ 
κέζα ζην νπνίν δεη έλα άηνκν (παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο 
θνηλσληθήο νκάδαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο). 
 
Μεηά απφ απηή ηε ζχληνκε εηζαγσγή, ν εθπαηδεπηήο παξνπζηάδεη έλα κνληέιν ζην 
νπνίν ην παηδί βξίζθεηαη ζην θέληξν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλζεθηηθφηεηα ζε 
ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη πξνζηαζίαο. Ζ αλζεθηηθφηεηα ζηε θπζηθή 
είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο ζψκαηνο λα κελ αιιάμεη, παξφιν πνπ έρεη πεξάζεη απφ 
δηαθνξεηηθέο δχζθνιεο ζπλζήθεο. 
ην πιαίζην καο ζρεδηάδεηαη σο 
 

⦁ ηε δχλακε ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο λα αληέρεη ηηο πηέζεηο 
⦁ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο λα αληηζηαζεί ζηελ 
θαηαζηξνθηθή (φρη ζεηηθή, αλαπηπμηαθή) αιιαγή 

⦁ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο λα δηαηεξεί ζεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά παξά ηηο αληημνφηεηεο 

⦁ ηελ αηνκηθή θαη ζρεζηαθή αλζεθηηθφηεηα 
⦁ ηηο ππάξρνπζεο ζεηηθέο ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά, ζπκπεξηθνξέο, ιεηηνπξγίεο, 
ζρέζεηο πνπ δηαηεξήζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηπαιφηεηα, δειαδή επέδεζαλ ηεο 
έθζεζεο ζηηο αληημνφηεηεο. 
 
(Παπαδφπνπινο) 
 
Οη Kramer θαη Bala αλέπηπμαλ έλα εξεπλεηηθφ κνληέιν πνπ παξαηεξνχζε ηνπο 
αηηνχληεο άζπιν θαη ηνπο πξφζθπγεο πνπ δνχζαλ ζε θάπνην ρψξν θηινμελίαο θαηά 



 

ηελ άθημε ηνπο. Ζ πξψηε δηάζηαζε πεξηγξάθεη ην επίπεδν αλζεθηηθφηεηαο ζε ζρέζε 
κε ηνπο παξάγνληεο πξνζηαζίαο / θηλδχλνπ πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζχλδεζε κεηαμχ 
3 δπλακηθψλ θαη αιιειεμαξηψκελσλ δηαζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ / πεξηβάιινληνο: 
 
α) ΔΠΙΠΔΓΟ CAOS: Ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δψζεη εληνιή θαη λφεκα ζηηο δηάθνξεο 
πηπρέο ηεο δηθήο ηνπ εκπεηξίαο 
β) ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΛΔΓΥΟΤ: Ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 
γ) ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΤΔΛΙΞΙΑ: Ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αιιάμεη ηα ζρέδηά ηνπ θαη λα 
πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ / ηεο. 
 
Αθνινπζψληαο απηή ηε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο, ε αθήγεζε - είηε 
ιεηηνπξγεί σο αληαλάθιαζε είηε σο απην-αθήγεζε - παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο νη δηαζηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα 
ζπζηεκαηνπνηνχληαη απφ ην παηδί. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ πεξαηηέξσ απηέο νη δηαζηάζεηο, πξνζδηνξίζακε 
πεηξακαηηθά 10 βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηηο 3 
δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ: 
 
1) ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ 
2) ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΠΔΡΗΓΤΡΟ 
3) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 
4)  ΩΜΑΣΗΚΔ/ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ 
5) ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
6) ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ 
7) ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ 
8) ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 
9) ΓΝΩΖ ΚΑΗ ΔΝΤΝΔΗΓΖΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
10) ΓΝΩΖ ΚΑΗ ΔΝΤΝΔΗΓΖΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΩΣΟΤ (ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΑΘΟΤ) 
 
Ο θίλδπλνο θαη ε αλζεθηηθφηεηα θαηαλννχληαη ζχκθσλα κε έλα νηθνινγηθφ κνληέιν. 
Αιιειεπηδξνχλ ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη ζπζζσξεχνληαη: ν πξνζσπηθφο θίλδπλνο 
θαη ε αλζεθηηθφηεηα ζπλδένληαη ζηελά κε ηνλ θίλδπλν θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο ζρέζεηο, ηα θνηλσληθνπνιηηηθά ζπζηήκαηα θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ 
επαισηφηεηα ησλ παηδηψλ κπνξεί λα πξνθιεζεί ή λα επηδεηλσζεί φηαλ ε ηθαλφηεηα 
ησλ ελειίθσλ λα εθαξκφζνπλ ηα πξφηππα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ είλαη 
αδχλακε θαη φηαλ δελ θαηνξζψλνπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ 
παηδηνχ ζηελ πξάμε. Απηφ ζεσξείηαη δνκηθή επαισηφηεηα. Ζ δνκηθή επαισηφηεηα 
ζρεηίδεηαη κε ηηο θξαηηθέο δνκέο, ηε δξάζε ή ηελ αδξάλεηα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 
 
Ο εθπαηδεπηήο ζα κπνξνχζε λα εηζαγάγεη ηελ νηθνινγηθή θαηαλφεζε ηεο 
«επαισηφηεηαο» ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο (βι. ρήκα 
παξαθάησ). 
 



 

 

 
 



 

Όγδνε πλεδξία - Ιζηνξία, αθήγεζε θαη ελεξγεηηθή αθξόαζε (45 ιεπηά) 
 
GATE GAME απφ ην άξζξν 12 θαη ην GC 12 ηάζεηο, ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο 45 ' 
 

 
 
Απηή ε ζπλεδξία έρεη σο ζηφρν λα ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ 
επίηξνπν λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αθνχεη σο βάζε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 
ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ. 
 
Ζ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θαηαλνεζεί σο αξρή πνπ εθθξάδεηαη ζε πνιιά 
κεκνλσκέλα δηθαηψκαηα κέζσ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρεηηθά δηεζλή 
εξγαιεία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αλ επηδηψθεηαη κηα νινθιεξσκέλε θαη 
νιηζηηθή πξννπηηθή, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε έλα 
ζχλνιν αιιειέλδεησλ δηθαησκάησλ ηεο CRC, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άξζξνπ 
12, δεδνκέλεο ηεο ππάξρνπζαο αιιειεπίδξαζεο δηθαησκάησλ, άξζξσλ θαη κέζσλ. 
 
Σν άξζξν 12 ηεο CRC αλαθέξεη:, 
 



 

 
 
 
Αμίδεη λα ηνληζζεί επίζεο ην πψο ην άξζξν 12 ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο ηέζζεξηο 
γεληθέο αξρέο ηεο χκβαζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην δηθαίσκα ελεξγεηηθήο αθξφαζεο 
(άξζξν 12) δελ είλαη κφλν δηθαίσκα, αιιά πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ 
εξκελεία θαη εθαξκνγή φισλ ησλ άιισλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
άξζξνπ 2 (δηθαίσκα ζηε κε δηάθξηζε), ηνπ άξζξνπ 6 (ην δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ 
επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε) θαη, εηδηθφηεξα, είλαη αιιειέλδεην κε ην άξζξν 3 
(πξσηαξρηθή εθηίκεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ). Δπηπιένλ, ην άξζξν 
12 ζπλδέεηαη κε φια ηα άιια άξζξα ηεο χκβαζεο, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα 
εθαξκνζηνχλ πιήξσο εάλ ην παηδί δελ γίλεη ζεβαζηφ σο έλα άηνκν πνπ έρεη  ηηο 
δηθέο ηνπ απφςεηο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηα αληίζηνηρα 



 

άξζξα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 
 
Η ζπκκεηνρή θαη ην δηθαίσκα ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο ζπλδένληαη κε ηε 
δπλαηόηεηα θαη ηελ ηθαλόηεηα έθθξαζεο θαη αθήγεζεο. 
 
Ζ εηπκνινγία ηεο ιέμεο Αθεγήζεο  πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή αθήγεζε 
(νλνκαζηηθή αθήγεζε) "κηα ζπζρεηηζηηθή, αθεγεκαηηθή," νπζηαζηηθή πξάμε ηεο 
παξειζνχζαο ζπκκεηνρήο ηεο αθήγεζεο "λα ιέεη, λα ζπζρεηίδεη, λα ιέεη," 
θπξηνιεθηηθά "λα εμνηθεησζεί κε" .... 
 Δίλαη πνιχ πηζαλφ φηη ν πην θπζηθφο θαη ν πξψηνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
νξγαλψλνπκε ηελ εκπεηξία καο θαη ηηο γλψζεηο καο είλαη απφ ηελ άπνςε ηεο 
αθεγεκαηηθήο κνξθήο. 
Jerome Bruner, Ο πνιηηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο 
 
Ο Jerome Bruner πξφηεηλε φηη ην κπαιφ δηαξζξψλεη ηελ αίζζεζε ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ "πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ηεο γιψζζαο θαη άιισλ 
ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ", θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ ηδέα ηεο αθήγεζεο σο έλα απφ 
απηά ηα πνιηηηζηηθά πξντφληα. 
 
Δηζαγσγή ζην GATE GAME κηαο ζπζθεπήο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην DCI γηα λα 
δηεπθνιχλεη ηελ αθήγεζε ηνπ παηδηνχ. Απνηειείηαη απφ 16 θάξηεο θαη θάζε θάξηα 
αληαλαθιά κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ηνπ 
παηδηνχ. 
 



 

 
 

Κάζε θάξηα / δηάζηαζε έξρεηαη ζε ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ηειηθφ ζεκείν, επηηξέπνληαο 
ζην παηδί λα επηιέμεη πνην ηειηθφ ζεκείν (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) αληηζηνηρεί ζηηο εκπεηξίεο 
ηνπ. Οη ηζηνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη έηζη παξέρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 
καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε εάλ θαη πψο αληαπνθξίλνληαη νη αλάγθεο ηνπ 
παηδηνχ κε ηηο θαηάιιειεο απαληήζεηο ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ. Οη θάξηεο 
κπνξνχλ λα κεηαθνξησζνχλ εδψ http://www.gate-eu.org/the-gate-game.html 
Σν GATE GAMEο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, επίζεο, απφ έλαλ επηηξφπν / αλάδνρν 
γνλέα, γηα λα δηεγείξεη ηηο αθεγήζεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο .. ε εηπκνινγηθή 
ξίδα ηεο αθήγεζεο είλαη ε ιαηηληθή ιέμε gnarus: επηδέμηνο, ζνθφο, γλψζηεο, εηδηθφο, 
εμνηθεησκέλνο κε. 
 
Μαδί κε ην GATE GAME αλαπηχμακε θάπνηεο Πξαθηηθέο Καηεπζχλζεηο πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή ζηνπο επίηξνπνη ιεηηνπξγηθψλ ελδείμεσλ γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπο πξνζέγγηζεο, ηεο κεζνδνινγίαο 
εξγαζίαο, ηνπ επηπέδνπ αξκνδηφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 
εξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο πεξηπηψζεσλ. Απνηεινχλ έλα επέιηθην θαη δεκηνπξγηθφ 
εξγαιείν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηνλ ζπλερή ζρεδηαζκφ, παξαθνινχζεζε θαη 
αλαζθφπεζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ γχξσ 
απφ ην παηδί θαη κε ην παηδί. 
Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο απνζθνπνχλ ζηε ζέζπηζε ελφο θνηλνχ «ειάρηζηνπ 



 

νξίνπ» κε ζηφρν λα ππνδείμεη πνηεο είλαη νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαη 
νη επίηξνπνη/αλάδνρνη λα αλαιάβνπλ ή λα δηεπθνιχλνπλ άκεζα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, κπνξνχλ επίζεο λα ζεσξεζνχλ 
σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε, θαη απεπζχλνληαη ζε κεκνλσκέλνπο 
επίηξνπνπο/αλάδνρνπο, αιιά κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ εχθνια απφ νξγαλψζεηο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηελ επηηξνπεία/αλαδνρή, αλάδνρνπο γνλείο, ζεζκηθνχο θαη 
θνηλσληθνχο θνξείο, ΜΚΟ θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 
 
Οη ππνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο πξνέξρνληαη απφ ηνλ 
νξηζκφ ηεο επηηξνπείαο πνπ πξνβιέπνπληαη απφ ηε CRC, δειαδή απφ ηελ 
αλαγλψξηζε φηη ν επίηξνπνο έρεη ζαθψο θαζνξηζκέλεο επζχλεο θαη θαζήθνληα ζε 
ζρέζε κε ην παηδί, θαζψο θαη ηελ πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη 
πξνψζεζε ηνπ θαιχηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ, ηεο επεκεξίαο, ηεο αλάπηπμεο 
θαη  ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο, κε βάζε ηε γλψζε θαη ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθήο 
ηνπ ηζηνξίαο, θηινδνμηψλ θαη απφςεσλ. Ο επίηξνπνο πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα 
εθπαηδεπηηθή θαη ζρεζηαθή πξνζέγγηζε επαίζζεηε ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 
δσήο, λα δηαηεξεζεί ε αλάπηπμε ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο γχξσ απφ ην παηδί · λα 
είλαη πξφζπκνη λα δεηήζνπλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε, λα ιάβνπλ εμεηδηθεπκέλε 
θαηάξηηζε θαη λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα επνπηεχνληαη. 
 
Ο επίηξνπνο έρεη επίζεο ζαθψο θαζνξηζκέλεο επζχλεο θαη θαζήθνληα ζε ζρέζε κε 
ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. Ωο εθ 
ηνχηνπ, πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηε δηθηχσζε θαη ηε ζπλεξγαζία, πξέπεη λα 
ππνζηεξίδεηαη επαξθψο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο 
άιινπο θνξείο, αιιά θαη λα είλαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη θαη λα μεπεξάζεη πηζαλέο 
δπζθνιίεο θαη αληηζέζεηο κε άιινπο παξάγνληεο, ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ζηνλ επίηξνπν έλαο ζαθήο ράξηεο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή απφδνζε ηνπ ξφινπ ηνπ, νη Πξαθηηθέο Καηεπζχλζεηο ηνπ GATE 
απαξηζκνχληαη κε ηε ρξήζε θάζε θάξηαο ηνπ παηρληδηνχ GATE θαη ελζσκαηψλνληαη 
κε ηελ έλδεημε ησλ πην ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ CRC, θαζψο θαη κηαο νκάδαο 
ιέμεσλ-θιεηδηψλ. 
 
Δπηπιένλ, ράξηλ ζαθήλεηαο θαη εθαξκνγήο, νη ελδείμεηο νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο 
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: 
 
ΓΝΧΗ: πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο γλψζεηο, ζεσξεηηθέο ηθαλφηεηεο, γεληθέο 
πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην παηδί θαη ην πεξηβάιινλ, 
ηηο νπνίεο ν επίηξνπνο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα παξακέλεη ελεκεξσκέλνο 
ΠΡΑΞΗ: νη θαηεπζχλζεηο ζηηο άκεζεο / έκκεζεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ν επίηξνπνο 
πξέπεη λα αλαιάβεη θαη λα δηεπθνιχλεη ψζηε λα εθπιεξψζεη επαξθψο ηα θαζήθνληά 
ηνπ πηνζεηψληαο κηα ζπζηεκαηηθή πξννπηηθή - λα είλαη ελεξγφο θαη ζπλεπήο κε ηελ 
επζχλε ζαο 
ΠΑΡΟΤΙΑ (ΒΔ): πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο ζρεζηαθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ πξνζσπηθή 
ζηάζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαζηέξσζε ζρέζεο κε έλα παηδί, θαζψο θαη ζε ζέκαηα 
ζπκπεξηθνξάο, πνιηηηζηηθνχ θαη θχινπ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζρέζε κε ην 



 

παηδί θαη κε ην θαζήθνλ λα εληνπίδνπλ, λα πξνσζνχλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ην 
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ - λα αθνχεη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο 
 
>>> Φπιιάδην: GATE Πξαθηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηνπο Αλαδφρνπο (δηαηίζεηαη 
ζην  dropbox) 

 
 
 
 

Ηκέξα 3 

Ννκνζεζία θαη πξόηππα - ππνζηήξημε ηεο θαιύηεξεο αμηνιόγεζεο 
ελδηαθέξνληνο θαη απνθαζηζηηθόηεηαο ζην ζρέδην δσήο ηνπ παηδηνύ 

Οη δχν πξψηεο κέξεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ αληαιιαγή ελφο ηζρπξνχ 
ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε βάζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πνπ ζα απνηειέζεη ηελ 
θχξηα πνιηηηζηηθή θαη εξγαζηαθή αλαθνξά γηα ηνπο επηηξφπνπο / αλάδνρνπο. Ζ 
ηξίηε θαη ηειεπηαία εκέξα ηνπ καζήκαηνο ηδξχκαηνο είλαη αθηεξσκέλε ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ ησλ βαζηθψλ πξνηχπσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο ζε δηεζλέο 
θαη εζληθφ επίπεδν πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ επηηξνπεία θαη ηελ 
αλαδνρή. Ζ εκέξα ζα εληζρχζεη ην λνκηθφ πιαίζην κηαο πξνζέγγηζεο βαζηζκέλεο 
ζηα δηθαηψκαηα κέζσ δηεζλψλ πξνηχπσλ, αιιά ζα παξάζρεη επίζεο κηα 
ζπγθεθξηκέλε εηθφλα γηα ην εζληθφ λνκηθφ πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ λα 
ζηεξίμεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο ησλ επηηξφπσλ θαη ησλ αλαδφρσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην, ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Ζ 
πξφηαζε εζληθήο λνκνζεζίαο καδί κε ηα δηεζλή πξφηππα πξνηείλεηαη επίζεο κε 
ζθνπφ λα επαλαιάβεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε (γεληθφο ζηφρνο 4) 
ησλ επηηξφπσλ θαη ησλ αλαδφρσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 
παηδηψλ καδί κε ην επίπεδν πξνζηαζίαο θαη επθαηξηψλ ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα 
δνζεί ζηελ βαζηθή αξρή ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ, ζηελ 
αμηνιφγεζή ηνπ θαη ζηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ. 

 
ηόρνη  
 
Μέρξη ην ηέινο απηήο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαηάξηηζεο νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη 
λα είλαη ζε ζέζε: 

⦁ Να θαηαλνήζνπλ ηελ ζχλδεζε ησλ επηηξφπσλ / αλαδφρσλ κε ηα δηεζλή 
πξφηππα θαη λνκνζεζία 

⦁ Να απνθηήζνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ 
δηεξεχλεζε θαη κειέηε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

⦁ Να θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη δηαδηθαζίεο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο επζχλεο επηηξφπσλ / αλαδφρσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ απηέο 

⦁ Να εμνηθεησζνχλ ζε έλα βαζκφ κε ηελ πηζαλή έιιεηςε ζπλνρήο κεηαμχ ηεο 
δηεζλνχο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξνηχπσλ κε ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο 

⦁ Να θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ αξρή ηνπ "θαιχηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ" 
σο βαζηθή δηάζηαζε  



 

⦁ Να αμηνινγήζνπλ ηελ θαηάξηηζε, ηελ ζπλάθεηα θαη ηηο πηζαλέο εμειίμεηο φζνλ 
αθνξά ηε ζπλερή εθπαίδεπζε 
 

πλεδξία Μεδέλ– Καισζφξηζκα 15‟ 
 

πλεδξία Πξώηε– Βηνγξαθηθή άζθεζε 15‟ 
 
Όπσο θαη ζηελ 2ε εκέξα δεηψληαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκεζνχλ  κηα 
ζηηγκή πνπ αηζζάλζεθαλ φηη βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θαη κηα ζηηγκή πνπ έλησζαλ 
πξνζηαζία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε απηή ηελ άζθεζε λα απαηηήζνπκε 
ζπγθέληξσζε θαη λα ζπκεζνχκε κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή αθνχ νη ελήιηθεο 
ηείλνπλ λα είλαη πνιχ γεληθνί γηα ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. 

πλεδξία Γεύηεξε– Αλαθεθαιαίσζε πξνεγνχκελσλ ζπλεδξηψλ 30 ' 
 
ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο νη ζπκκεηέρνληεο ζα θιεζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ εκπεηξία 
θαηάξηηζεο. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα παξνπζηάζνπκε θαη πάιη ηελ 
ελλνηνινγηθή πνξεία πνπ πξνηάζεθε θαηά ηηο δχν πξψηεο εκέξεο. Ο ζπζηεκηθφο 
ραξαθηήξαο ηεο θαηάξηηζεο επηηξέπεη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ φρη κφλν 
κε ηελ αλάθιεζε ησλ κεκνλσκέλσλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη κε ηελ επαλεμέηαζή ηνπο 
ζηε δηαζχλδεζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, κηα εληαία πιεξνθνξία ζα κπνξνχζε λα έρεη 
δηαθνξεηηθφ θσο φηαλ ηίζεηαη ζε ζρέζε κε άιιεο πιεξνθνξίεο. Με απηή ηελ έλλνηα 
ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο σο "θπθιψλα" ή 
"εκηηνλνεηδή". Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επίζεο λα δηαβεβαησζνχλ γηα ηε δπλαηφηεηα 
εκβάζπλζεο ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε φια ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέζσ ηεο 
βηβιηνγξαθίαο πνπ ζα κνηξαζηεί κε ηνλ εθπαηδεπηή. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 
ζπλφδνπ ζα ππάξρεη επίζεο ε επθαηξία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ξσηήζνπλ γηα 
πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ θαιχηεξα. Ο εθπαηδεπηήο ζα δψζεη 
ζχληνκεο εμεγήζεηο ή ζα αλαβάιεη πηζαλέο απαληήζεηο ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ή ζηελ θάζε ηεο 
κεηαπαξαθνινχζεζεο. 
 



 

πλεδξία Σξίηε – Γηεζλή πξφηππα θαη αλαθνξέο 60 ' παξνπζίαζε 
 
Ο εθπαηδεπηήο ζα πξνηείλεη κηα εηζαγσγή ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ 
Δλαιιαθηηθή Φξνληίδα ησλ Παηδηώλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2009 πξνο ηηκήλ ηεο 20ήο επεηείνπ ηεο 
χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (CRC ) κε ζηφρν 
ηελ πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηεο CRC, ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο 
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη άιισλ πεξηθεξεηαθψλ κέζσλ γηα ηα δηθαηψκαηα 
ηνπ παηδηνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
>>> Δγρεηξίδην: χλνςε ησλ Οδεγηψλ (δηαζέζηκν ζην  dropbox) 
 



 

 
 
Δηζαγσγή ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ Οξγαληζκνύ FRA: Δπηηξνπεία γηα παηδηά ηα 
νπνία ζηεξνύληαη ηε γνληθή θξνληίδα - Δγρεηξίδην γηα ηελ ελίζρπζε ζπζηεκάησλ 
επηηξνπίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ πνπ είλαη ζπκάηα 
εκπνξίαο αλζξψπσλ. Γηα πξψηε θνξά έλα έγγξαθν ηεο ΔΔ πνπ πξνζπαζεί λα 
εμεγήζεη πνηνη είλαη νη επίηξνπνη θαη πνηνο είλαη ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο. 
 
Δηζαγσγή ησλ 10 Πξνηύπσλ γηα Δπηηξόπνπο Αζπλόδεπησλ (separated)  
Παηδηώλ (ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φρη κφλν ζην πιαίζην ηεο 
κεηαλάζηεπζεο θαη κπνξνχλ επίζεο λα πξνζαξκνζηνχλ θαη γηα αλαδφρνπο): 
ε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ θαη λα δηεπξπλζνχλ θαη λα 
δηεπθξηληζηνχλ ηα 10 πξφηππα γηα ηελ επηηξνπέηα πνπ επεμεξγάζηεθε ν DCI θαη λα 
πξνζαξκνζηνχλ επίζεο θαη ζηνπο αλαδφρνπο. Σα 10 πξφηππα πνπ βαζίδνληαη ζηε 
χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζα κπνξνχζαλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ηε δηεξεχλεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ επφκελε 
ζπλεδξίαζε. Σα πξφηππα ζα πξέπεη επίζεο λα ζπλδένληαη κε ηνλ ράξηε ησλ 
αλαγθψλ / δηθαησκάησλ πνπ αλαπηχρζεθε θαη λα κνηξαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο 1. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλνχ, ν εθπαηδεπηήο 
κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κνηξαζηνχλ έλα πηζαλφ παξάδεηγκα 
γηα θάζε πξφηππν. 
 
Ο ξόινο θαη νη επζύλεο ηνπ επίηξνπν (κηα ζεηξά δηαθαλεηώλ ή flipchart κε 
ιέμεηο-θιεηδηά): 
 
Πξόηππν 1: Ο επίηξνπνο ππνζηεξίδεη όηη όιεο νη απνθάζεηο πξέπεη λα 
ιεθζνύλ πξνο ην θαιύηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνύ, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία 



 

θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. 
Ο επίηξνπνο κπνξεί λα ππνζηεξίδεη, λα αμηνινγεί θαη λα πξνζαξκφδεη ην ζπκθέξνλ 
ηνπ παηδηνχ ζε ηαθηηθή βάζε, λα εκπιέθεη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο θαη λα 
δηαζθαιίδεη φηη ε εθηίκεζε ηνπ θαιχηεξνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ βαζίδεηαη ζηηο 
απφςεηο ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο. 
 
Πξόηππν 2: Ο επίηξνπνο εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζε θάζε 
απόθαζε πνπ επεξεάδεη ην παηδί. 
Ο επίηξνπνο παξέρεη πιεξνθνξίεο κε θηιηθφ ηξφπν πξνο ην παηδί θαη ειέγρεη εάλ ην 
παηδί θαηαλνεί θαη αλαθαιεί ηηο πιεξνθνξίεο, αθνχεη πξνζεθηηθά ην παηδί θαη 
δηαζθαιίδεη φηη ηα ζρέδηα βαζίδνληαη ζηηο απφςεηο ηνπ παηδηνχ θαη κνηξάδνληαη κε ην 
παηδί, είλαη αλνηρηά ζε αλαηξνθνδφηεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 
παηδηνχ. 
 
Πξόηππν 3: Ο επίηξνπνο πξνζηαηεύεη ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνύ. 
Ο επίηξνπνο δίλεη ηελ πςειφηεξε δπλαηή πξνηεξαηφηεηα ζηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ, 
γλσξίδεη ηα ζήκαηα ηεο θαθνπνίεζεο παηδηψλ θαη ηεο ζσκαηεκπνξίαο, ελεξγεί θαη 
αλαθέξεη ηα κελχκαηα νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θηλδχλνπ, δηαζθαιίδεη φηη ην παηδί 
γλσξίδεη φηη είλαη εππξφζδεθην λα κηιήζεη γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ, ν εκπηζηεπηηθφο 
θαλφλαο φηαλ έλα παηδί θηλδπλεχεη, εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε κεηαρείξηζε ησλ 
ζπκάησλ θαη είλαη αλνηθηή ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 
 
Πξόηππν 4: Ο επίηξνπνο ελεξγεί σο ζπλήγνξνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
παηδηνύ. 
Ο επίηξνπνο είλαη έλαο δπλακηθφο, δεζκεπκέλνο επίηξνπνο, αθηεξσκέλνο ζηελ 
ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, παξνπζηάδεη ζπλαηζζεκαηηθή δχλακε, 
αληηηίζεηαη ζε απνθάζεηο πνπ δελ ιακβάλνληαη πξνο ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ 
παηδηνχ θαη επηδηψθεη δίθαηεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ην παηδί. 
 
Πξόηππν 5: Ο επίηξνπνο είλαη κηα γέθπξα κεηαμύ θαη έλα ζεκείν εζηίαζεο γηα 
ην παηδί θαη άιινπο εκπιεθόκελνπο παξάγνληεο. 
Ο επίηξνπνο δηαηεξεί επαθή κε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δηαζθαιίδεη φηη είλαη 
ελεκεξσκέλνο γηα φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζην παηδί θαη φπνπ είλαη 
απαξαίηεην παξεπξίζθεηαη ζηηο ζπλαληήζεηο, βνεζά ζηε δεκηνπξγία δεζκψλ κε ηελ 
θνηλφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ πνπ δίλνπλ ζην παηδί ηελ 
αίζζεζε πνπ αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηα ή νκάδα. 
 
Πξόηππν 6: Ο επίηξνπνο εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε αλαγλώξηζε θαη εθαξκνγή 
κηαο ιύζεο πνπ ζα έρεη δηάξθεηα. 
Ο επίηξνπνο δηαζθαιίδεη ηνλ εληνπηζκφ κηαο αζθαινχο ιχζεο πνπ ζα έρεη δηάξθεηα 
θαη πξνθαιεί ηνπο άιινπο λα απνδείμνπλ φηη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ηνπο ζεσξνχλ 
πξσηαξρηθφ  ην ζπκθέξνλ  ηνπ παηδηνχ, ππνζηεξίδεη ηελ επαλέλσζε ηνπ παηδηνχ κε 
ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ππνζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ παηδηνχ ζηελ ρψξα 
ππνδνρήο, φηαλ απηφ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ππεξαζπίδεηαη ηηο 
εγγπήζεηο αζθάιεηαο φηαλ έλα παηδί επηζηξέθεηαη θαη πξνεηνηκάδεη ην παηδί γηα φιεο 
ηηο πξνβιέςηκεο αιιαγέο πνπ ζα ζπκβνχλ κεηά απφ δεθανρηψ. 



 

 
 
Ο επίηξνπνο θαη ην παηδί: 
 
Πξόηππν 7: Ο επίηξνπνο αληηκεησπίδεη ην παηδί κε ζεβαζκφ θαη αμηνπξέπεηα. 
Ο επίηξνπνο επηδεηθλχεη ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, αληηκεησπίδεη ην παηδί ρσξίο 
δηαθξίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηηο πνιηηηζκηθέο 
δηαθνξέο, ππνζηεξίδεη ην παηδί ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλνκηιίθσλ ηνπ 
θαη παξνπζηάδεη κηα επέιηθηε πξνζέγγηζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ 
παηδηνχ. 
 
Πξόηππν 8: Ο επίηξνπνο δεκηνπξγεί ζρέζε κε ην παηδί πνπ βαζίδεηαη ζηελ 
ακνηβαία εκπηζηνζύλε, εηιηθξίλεηα θαη εκπηζηεπηηθόηεηα 
Ο επίηξνπνο είλαη πάληα εηιηθξηλήο κε ην παηδί, δηαηεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηνπ θαη 
δηαηεξεί εκπηζηεπηηθέο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, εθηφο εάλ είλαη απαξαίηεην λα ζπάζεη 
ην απφξξεην γηα λα θξαηήζεη ην παηδί αζθαιέο, δίλεη πξνζνρή ζηε ιεθηηθή θαη κε 
ιεθηηθή επηθνηλσλία, έρηε ελζπλαίζζεζε πξνο ην παηδί θαη δίλεη εζηθή ππνζηήξημε, 
θαζψο θαζηζηά ζαθέο ζην παηδί φηη έλα παηδί πνπ θεχγεη είλαη πάληα εππξφζδεθην 
λα επηζηξέςεη. 
 
Πξόηππν 9: Ο επίηξνπνο είλαη πξνζβάζηκνο. 
Ο επίηξνπνο κπνξεί λα θηάζεη εχθνια θαη  λα δεη θνληά ζην παηδί ψζηε λα κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί γξήγνξα ζηηο δπζθνιίεο, λα δεη ην παηδί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά 
ην ξαληεβνχ ηνπ θαη λα επηζθέπηεηαη ζπρλά ην παηδί θαη λα επηθνηλσλεί κε ηξφπν πνπ 
ηαηξηάδεη κε ηελ ειηθία θαη ζην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ. 
 
Πξόηππν 10: Ο επίηξνπνο είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζρεηηθέο επαγγεικαηηθέο 
γλώζεηο θαη ηθαλόηεηεο. 
Ο επίηξνπνο είλαη ελεξγεί ψζηε λα εληνπίζεη ηηο αλάγθεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο, λα 
δηαρεηξίδεηαη ην θφξην εξγαζίαο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, λα είλαη ππεχζπλνο, 
λα εξγάδεηαη ζχκθσλα κε κηα θαζνξηζκέλε κεζνδνινγία, λα γλσξίδεηηα  πξνζσπηθά 
θαη επαγγεικαηηθά ηνπ φξηα, λα αλαδεηά ππνζηήξημε θαη ζπκβνπιέο φπνηε είλαη 
απαξαίηεην θαη λα είλαη αλνηρηφο ζηελ επνπηεία θαη ηελ παξαθνινχζεζε. 
 
>>> Φπιιάδην: Σα Βαζηθά Πξφηππα γηα ηνπο Δπηηξφπνπο ησλ Αζπλφδεπησλ Παηδηψλ 
 

πλεδξία Σέηαξηε – ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο επηηξόπσλ θαη αλαδόρσλ / 
παξνπζίαζε / πλεδξία Q & A - 90 ' 
Θα ήηαλ ζθφπηκν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαηάξηηζεο λα 
θαιέζεηε έλαλ επίηξνπν θαη έλαλ αλάδνρν γηα λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο. 

πλεδξία Πέκπηε-  Δζληθφ δίθαην, λνκνζεζία, δηαδηθαζίεο θαη επζχλεο ησλ 
επηηξφπσλ / αλάδνρσλ γνλέσλ  60 '  

 



 

ΥΑΡΣΗ ΦΟΡΔΧΝ ΓΡΑΗ 30 ' 
χληνκε παξνπζίαζε ηνπ ηνπηθνχ / εζληθνχ ράξηε ησλ θχξησλ θνξεσλ πνπ 
εκπιέθνληαη ζην ζχζηεκα επηηξνπείαο / αλαδνρήο. Ζ παξνπζίαζε απηή ζα 
κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ κέινο ηνπ δεκφζηνπ ηδξχκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη 
ην Έξγν  



 

Έθηε πλεδξία -  Αμηνιφγεζε ηνπ Καιχηεξνπ πκθέξνληνο ηνπ Παηδηνχ 30‟ (Safe 
and Sound UNICEF-UNHCR) 
 



 

 
 



 

πλεδξία Έβδνκε- Σειηθή Αμηνιόγεζε 45 ' 
 
Σν εθπαηδεπηηθφ ηειεηψλεη κε ην Παηρλίδη Νήκαηα, κηα ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα πνπ 
έρεη σο ζηφρν λα κνηξαζηεί κε φιε ηελ νκάδα ηα ηειεπηαία ζρφιηα πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηελ εκπεηξία θαηάξηηζεο. Ο θχθινο ησλ ζπκκεηερφλησλ έξρεηαη πην θνληά θαη ν 
εθπαηδεπηήο ξίρλεη κηα κπάια απφ λήκαηα ζε έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
θξαηψληαο ην λήκα. Καιείηαη λα εθθξάζεη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην 
κάζεκα θαη ζηε ζπλέρεηα, θξαηψληαο ην λήκα, λα πεξάζεη ηε κπάια ζε έλαλ άιιν 
ζπκκεηέρνληα θαη νχησ θαζεμήο. Όηαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κνηξαζηεί ηηο 
ζθέςεηο ηνπο, έλαο κεγάινο ηζηφο ζα είλαη κεηαμχ φισλ ησλ αηφκσλ πνπ 
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
δεκηνπξγεζνχλ. 

 
 
Μεηά απφ απηφ ην γχξν αμηνιφγεζεο πνπ γίλεηαη απφ αθεγήζεηο θαη ζρέζεηο, ν 
εθαηδεπηήο δηαλέκεη κηα θφξκα αμηνιφγεζεο πνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξψζνπλ θαη λα θχγνπλ ζηελ είζνδν ηνπ δσκαηίνπ πξηλ θχγνπλ. 
 
>>> Φπιιάδην: θφξκα αμηνιφγεζεο 
  

πλεδξία Όγδνε- Γηαδηθαζία Μεηά-παξαθνινύζεζεο (Follow-up) 15 ' 
 
Πξηλ απφ ην θιείζηκν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν εθπαηδεπηήο επραξηζηεί ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο ιέεη γηα πηζαλά επφκελα βήκαηα γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ 
εκπεηξία ηνπ επηηξφπνπ- αλάδνρνπ γνλέα. 
 

 
 


