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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ  

Το Εγχειρίδιο αυτό, το οποίο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

«Επιδηµιολογική Έρευνα για την Κακοποίηση & Παραµέληση των Παιδιών στα Βαλκάνια» 

[Balkan Epidemiological Study on Child Abuse & Neglect (BECAN)], βασίστηκε στο 

περιεχόµενο των Εγχειριδίων των Ερωτηµατολογίων ICAST-C και ICAST-P τα οποία 

δηµιουργήθηκαν από την ∆ιεθνή Εταιρία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και 

Παραµέλησης των Παιδιών  [International Society for the Prevention of Child Abuse and 

Neglect] (ISPCAN, 2006a,b)]. Το Εγχειρίδιο αυτό, ωστόσο, έχει εµπλουτιστεί µε 

συγκεκριµένες επιπρόσθετες ενότητες µε στόχο να καλύψει όλες τις µεθοδολογικές και 

εκπαιδευτικές ανάγκες των Ερευνητών/-τριών που θα αναλάβουν τη συλλογή των δεδοµένων 

των επιδηµιολογικών µελετών που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος BECAN σε 

9 χώρες των Βαλκανίων.     

Στόχος του Εγχειριδίου αυτού είναι να προσφέρει χρήσιµες κατευθυντήριες οδηγίες προς 

τους/τις Εκπαιδευτές/-τριες των Εθνικών Ερευνητικών Οµάδων και στους/στις Συντονιστές/-

τριες της Έρευνας Πεδίου και κυρίως στους/στις Ερευνητές/-τριες έτσι ώστε να διεξαχθεί η 

Επιδηµιολογική Μελέτη BECAN µε οµοιογενή τρόπο σε όλες τις χώρες. Το συγκεκριµένο 

Εγχειρίδιο απευθύνεται σε δύο πληθυσµούς-στόχους: α) στους/στις Εκπαιδευτές/-τριες των 

Εθνικών Ερευνητικών Οµάδων και β) στους/στις Ερευνητές/-τριες Πεδίου. Για το λόγο αυτό, 

εκτός από τα Παραρτήµατα, το παρόν Εγχειρίδιο χωρίζεται σε δύο Μέρη: 

• Το 1
ο
 ΜΕΡΟΣ αποτελεί το «Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης» το οποίο περιλαµβάνει 

κατευθυντήριες οδηγίες για τους Εθνικούς Συντονιστές του Προγράµµατος και γενικά τους 

επιστήµονες που θα αναλάβουν την οργάνωση της έρευνας. Κυρίως όµως έχει 

δηµιουργηθεί προκειµένου να χρησιµοποιηθεί από τους/τις Εκπαιδευτές/-τριες των 

Εθνικών Ερευνητικών Οµάδων µε στόχο την παροχή µιας τυποποιηµένης και 

οµοιογενούς εκπαίδευσης των ερευνητών/-τριών πεδίου σε όλες τις χώρες που 

συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 

• Το 2
ο
 ΜΕΡΟΣ αποτελεί τον «Οδηγό της Έρευνας» που δηµιουργήθηκε µε στόχο να 

αποτελέσει ένα υλικό έτοιµο-προς-εκτύπωση για να διανεµηθεί στην Οµάδα των 

Ερευνητών/-τριών Πεδίου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους παρέχοντάς τους ένα 

χρήσιµο οδηγό κατά τη συλλογή των δεδοµένων.   

Οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι του Προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο αλλά και άλλα µέλη των 

εθνικών οµάδων που εκπαιδεύτηκαν κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης-των-

Εκπαιδευτών πρέπει να χρησιµοποιήσουν το παρόν Εγχειρίδιο µε βάση το οποίο θα 

εκπαιδεύσουν τις ερευνητικές τους οµάδες στη χώρα τους. Το Εγχειρίδιο αποτελείται από 

διάφορα κεφάλαια που καλύπτουν λεπτοµερώς όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη 

µεθοδολογία, τη δειγµατοληψία, τη χορήγηση των ερωτηµατολογίων, τον τρόπο διεξαγωγής 

των δοµηµένων συνεντεύξεων, ζητήµατα δεοντολογίας και κωδικοποίησης των δεδοµένων. 

Πιο συγκεκριµένα, το 1
ο
 ΜΕΡΟΣ του Εγχειριδίου αποτελείται από 6 Κεφάλαια:  

 Το Κεφάλαιο A παρέχει πληροφορίες για τα Ερωτηµατολόγια ICAST-C και ICAST-P που 

έχουν δηµιουργηθεί από την ISPCAN 

 Το Κεφάλαιο B παρέχει πληροφορίες για το προπαρασκευαστικό στάδιο της 

Επιδηµιολογικής Μελέτης στο πλαίσιο του προγράµµατος BECAN (µεθοδολογία, 
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δειγµατοληψία, πώς τροποποιήθηκαν τα εργαλεία ICAST και πώς δοκιµάστηκαν πιλοτικά, 

κλπ.) 

 Το Κεφάλαιο Γ παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση της έρευνας, δηλαδή 

ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα των ερευνητών/-τριών και πώς θα πρέπει να 

εκπαιδευτούν, πώς θα γίνει η οργάνωση και ο συντονισµός της επιδηµιολογικής έρευνας 

BECAN σε εθνικό επίπεδο, τι υλικά χρειάζεται να προετοιµαστούν και τι υλικά χρειάζονται 

οι ερευνητές/-τριες πεδίου κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων.  

 Το Κεφάλαιο ∆ παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί για τη συλλογή των δεδοµένων µέσω δύο διαφορετικών µεθόδων, δηλαδή 

πώς θα διεξαχθεί η έρευνα µέσω αυτο-συµπληρούµενων ερωτηµατολογίων και πώς 

µέσω δοµηµένων συνεντεύξεων.  

 Το Κεφάλαιο E παρέχει πληροφορίες όσον αφορά τα βήµατα που θα πρέπει να γίνουν 

αµέσως µετά τη συλλογή των δεδοµένων, δηλαδή έλεγχος της ποιότητας των δεδοµένων, 

προστασία των δεδοµένων, εισαγωγή και κωδικοποίηση των δεδοµένων.  

 Το Κεφάλαιο ΣΤ παρέχει πληροφορίες για ζητήµατα δεοντολογίας και ασφάλειας, τόσο 

των ερευνητών/-τριών όσο και των συµµετεχόντων/-ουσών στην έρευνα.  

 
Το 2

ο 
ΜΕΡΟΣ του Εγχειριδίου, δηλαδή ο Οδηγός της Έρευνας, περιλαµβάνει όλες τις 

πληροφορίες που χρειάζονται οι ερευνητές/-τριες πεδίου. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τις 

υποχρεώσεις τους ως ερευνητές/-τριες, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και µετά τη συλλογή των 

δεδοµένων, τις λίστες ελέγχου των υλικών που απαιτούνται κατά τη συλλογή των δεδοµένων, 

οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας µέσω αυτο-συµπληρούµενων 

ερωτηµατολογίων και µέσω δοµηµένων συνεντεύξεων, τι πρέπει να κάνουν µετά τη συλλογή 

των δεδοµένων και σηµαντικά ζητήµατα δεοντολογίας και ασφαλείας.  

 
Τα τέσσερα Παραρτήµατα που επισυνάπτονται στο τέλος του Εγχειριδίου περιλαµβάνουν:  

Παράρτηµα 1: Πιθανά Ερωτήµατα Συµµετεχόντων/-ουσών και Τυποποιηµένες Απαντήσεις  

Παράρτηµα 2: Έντυπα Αναφοράς  

Παράρτηµα 3: Κάρτες Συνέντευξης  

Παράρτηµα 4: Τα Τροποποιηµένα ICAST-CH και ICAST-P Ερωτηµατολόγια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A. ΤΑ ICAST-C & ICAST-P ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

A.1. Ποιος Κατασκευάζει τα Ερευνητικά Εργαλεία ICAST; 

Τα ερωτηµατολόγια ICAST-C και ICAST-P έχουν δηµιουργηθεί κατόπιν σειράς συναντήσεων 

που πραγµατοποίησε η ∆ιεθνής Εταιρία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραµέλησης 

των Παιδιών (ISPCAN) σε συνεργασία µε τη UNICEF προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στο 

πλαίσιο της µελέτης της Γενικής Γραµµατείας των Ηνωµένων Εθνών για την βία ενάντια στα 

παιδιά. Στη διαδικασία δηµιουργίας και αναθεώρησης των ερωτηµατολογίων αυτών 

συµµετείχαν πάνω από 130 ειδικοί επιστήµονες από 43 χώρες. Όλη η διαδικασία δηµιουργίας 

των εργαλείων ICAST διεξήχθη υπό το συντονισµό της ISPCAN και ερευνητών από το 

Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας του Queensland της Αυστραλίας και το Πανεπιστήµιο της Βόρειας 

Καρολίνας στο Chapel Hill των Η.Π.Α.(ISPCAN, 2006a, σ.3).   

Τα εργαλεία αυτά έχουν ως στόχο τη µελέτη των µορφών θυµατοποίησης των παιδιών ανά 

τον κόσµο αλλά και την παροχή εργαλείων σε ερευνητές/-τριες που έχουν ενδιαφέρον στη 

µελέτη του φαινοµένου της βίας ενάντια στα παιδιά (ISPCAN, 2006a).  

 

A.2. Γιατί να δηµιουργηθούν διεθνή εργαλεία για την πειθαρχία και την 

κακοποίηση; 

Η ∆ιεθνής Εταιρία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραµέλησης των Παιδιών 

(ISPCAN), κατόπιν πρόσκλησης της Γενικής Γραµµατείας των Ηνωµένων Εθνών για τη 

διεξαγωγή µελέτης για τη Βία ενάντια στα Παιδιά ανέλαβε να δηµιουργήσει εργαλεία που να 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ερευνητές/-τριες ανά τον κόσµο µε στόχο την εκτίµηση του 

µεγέθους του προβλήµατος της βίας ενάντια στα παιδιά στο χώρο του σπιτιού, του σχολείου, 

της δουλειάς και στην κοινότητα (ISPCAN, 2006b, σ.1). Είναι, όµως, δύσκολο ακόµη και να 

οριστεί τι θα µπορούσε να θεωρείται κακοποίηση ανάµεσα σε διαφορετικές χώρες και 

διαφορετικούς πολιτισµούς. Η ISPCAN, λοιπόν, συγκάλεσε το Σεπτέµβριο του 2004 στο 

Μπρίσµπαν της Αυστραλίας µια οµάδα κοινωνικών επιστηµόνων, επαγγελµατιών υγείας και 

άλλων ειδικών, µε στόχο την έναρξη των εργασιών για τη δηµιουργία διεθνών εργαλείων, επί 

τη βάση προηγούµενων εργασιών. Η ISPCAN, ωστόσο, δεν σχεδίασε τη διεξαγωγή µιας 

µελέτης, αλλά εστίασε στη δηµιουργία εργαλείων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από 

ερευνητές/-τριες ανά τον κόσµο για την εκτίµηση του φαινοµένου στις δικές τους χώρες και 

κοινότητες αλλά µε τη χρήση εργαλείων που να τους παρέχουν ταυτόχρονα και τη δυνατότητα 

σύγκρισης των δεδοµένων τους µε εκείνα άλλων χωρών.  

Η προσέγγιση που υιοθέτησε η ISPCAN, η οποία απεικονίζει την προσέγγιση και άλλων 

ειδικών, ήταν αυτή της καταγραφής στα εργαλεία συγκεκριµένων συµπεριφορών που 

στρέφονται ενάντια στα παιδιά, οι οποίες µπορεί να διαπράττονται από ενηλίκους αλλά και από 

άλλα παιδιά, αποφεύγοντας µε αυτόν τον τρόπο να βάλει κάποια ετικέτα ως προς το ποιές από 

αυτές τις συµπεριφορές είναι αποδεκτές και ποιές συνιστούν κακοποίηση. Ο στόχος ήταν 

καθένα από αυτά τα εργαλεία να περιλαµβάνει τις συµπεριφορές εκείνες που είναι είτε οι πιο 

επιβλαβείς ή οι πιο συνηθισµένες ή και τα δύο (ISPCAN, 2006b, σ.1).  

Η επιβολή σκληρών µεθόδων πειθαρχίας και η κακοποίηση των παιδιών µπορεί να συµβαίνει 

σε ιδιωτικό χώρο, χωρίς να γίνεται ορατή δηµοσίως και µπορεί να µην το γνωρίζει κανείς 

άλλος εκτός από τα άτοµα που εµπλέκονται άµεσα. Η ISPCAN επέλεξε να δηµιουργήσει µία 
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σειρά εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συλλογή δεδοµένων από τα άµεσα 

εµπλεκόµενα άτοµα, είτε δηλαδή από το παιδί (ICAST-CH) είτε από το γονέα (ICAST-P) 

(ISPCAN, 2006b, σ.1).   

Το ερωτηµατολόγιο ICAST-P σχεδιάστηκε για τη συλλογή δεδοµένων για συµπεριφορές 

επιβολής πειθαρχίας των γονιών σε ένα συγκεκριµένο παιδί. Τα δεδοµένα αυτά επιτρέπουν 

τον υπολογισµό της επίπτωσης και του επιπολασµού διαφόρων µορφών πειθαρχίας ανά 

ηλικία και του ποσοστού των γονιών που χρησιµοποιούν σκληρές µεθόδους επιβολής 

πειθαρχίας. Ο σηµαντικότερος περιορισµός είναι ότι οι γονείς ενδέχεται να µην αποκαλύπτουν 

όλες τις πρακτικές που χρησιµοποιούν (ή έχουν χρησιµοποιήσει κατά το παρελθόν). Ωστόσο η 

ερευνητική εµπειρία σε πέντε χώρες δείχνει ότι η χρησιµοποίηση αυτής της προσέγγισης 

µπορεί να αποκαλύψει έως και 40 φορές υψηλότερη επίπτωση σε σχέση µε τα επίσηµα 

δεδοµένα των υπηρεσιών, ακόµη και σε χώρες που διαθέτουν δια νόµου υποχρεωτική 

αναφορά των περιστατικών για µακρό χρονικό διάστηµα. Ένα πλεονέκτηµα αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι το ερωτηµατολόγιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε γονείς τόσο 

µικρότερων όσο και µεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών και τα µεγέθη µπορούν να υπολογιστούν 

ανεξάρτητα από την ικανότητα του παιδιού να απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο. Το εργαλείο 

αυτό µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλα εργαλεία µέτρησης της βίας µεταξύ ενηλίκων, 

εµπειριών στην εργασία ή της εκπαίδευσης των γονιών αποδίδοντας µία συνολική εικόνα του 

οικογενειακού βίου και των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται µε την επιβολή σκληρών 

µεθόδων πειθαρχίας στα παιδιά
1
 (ISPCAN, 2006b, σ.1) 

Η ISPCAN δηµιούργησε επίσης το ερωτηµατολόγιο ICAST-CH για παιδιά ηλικίας 11 ετών και 

άνω (από >11 µέχρι <18 ετών). Έχουν διεξαχθεί πολλές µελέτες ανά τον κόσµο όπου παιδιά 

σχολικής ηλικίας ερωτώνται για προσωπικές εµπειρίες βίας. Οι έρευνες αυτές έχουν δείξει 

υψηλά ποσοστά βίας ενάντια στα παιδιά σε πολλές χώρες. Σε κάθε µία από αυτές τις µελέτες 

έχουν χρησιµοποιηθεί καινούρια και ανεξάρτητα µεταξύ τους εργαλεία µέτρησης, τα οποία 

περιορίζουν τη δυνατότητα των ερευνητών να συγκρίνουν τα δεδοµένα τους µε δεδοµένα που 

έχουν συλλεχθεί σε σχολεία άλλων περιοχών, σε άλλες κοινότητες ή σε άλλες χώρες 

(ISPCAN, 2006b, σελ. 1-2). Υπάρχει µια συζήτηση γύρω από τα δεοντολογικά και νοµικά 

ζητήµατα που εγείρονται όταν ερωτώνται άµεσα τα παιδιά για την κακοποίηση. Πράγµατι, 

ορισµένοι φορείς υποστηρίζουν ότι η χρήση ερωτηµατολογίων σε παιδιά δεν είναι ούτε 

δεοντολογική ούτε κατάλληλη. Ωστόσο έχουν ήδη διεξαχθεί µελέτες και πολλοί ερευνητές 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι έρευνες σε παιδιά είναι κατάλληλες, δεοντολογικές και 

µπορούν να διεξάγονται µε ασφάλεια εντός της κοινότητάς όπου ζουν. Πρόκειται για ένα 

ερευνητικό πεδίο όπου οι ερευνητές/-τριες πρέπει να βαδίζουν µε προσοχή και µε κύριο 

γνώµονα την προστασία των παιδιών (ISPCAN, 2006b, σ.2). 

                                                 
1
 Η ISPCAN έχει δηµιουργήσει ένα ακόµη ερευνητικό εργαλείο [το ICAST-R (Reprospective)] το οποίο 
απευθύνεται σε νεαρούς ενήλικες και αφορά εµπειρίες βίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, µέσα στην 
οικογένεια και στο σπίτι. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί όπου υπάρχουν νοµικές 
προεκτάσεις, όταν για παράδειγµα ένας ενήλικας αποκαλύπτει ότι έχει κακοποιήσει ένα παιδί ή όταν ένα 
µικρό παιδί δεν µπορεί να κατανοήσει τις πιθανές επιπτώσεις και να δώσει τη συγκατάθεσή του κατόπιν 
ενηµέρωσης για να αναφέρει πράξεις των γονιών. Το εργαλείο αυτό µπορεί να συνδυαστεί και µε άλλα 
εργαλεία που αφορούν είτε την εργασία ή την εκπαίδευση αποτελώντας µέρος µιας ευρύτερης µελέτης σε 
νεαρούς ενήλικες. Μπορούν να συλλεχτούν δεδοµένα για τον επιπολασµό της κακοποίησης, αλλά το 
χρονικό διάστηµα είναι πιθανότερο να απεικονίζει τα εφηβικά και τα ύστερα χρόνια της παιδικής ηλικίας. Η 
προσέγγιση αυτή µπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσµατική για την εκτίµηση της βίας κατά παιδιών µικρής 
ηλικίας ή όταν η βία είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στη µεταγενέστερη διανοητική λειτουργία ενός παιδιού 
(ISPCAN, 2006b). 
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A.3. Γιατί είναι σηµαντικά Γιατί είναι σηµαντικά Γιατί είναι σηµαντικά Γιατί είναι σηµαντικά τα εργαλεία τα εργαλεία τα εργαλεία τα εργαλεία αυτά αυτά αυτά αυτά και γιατί και γιατί και γιατί και γιατί είναι σηµαντικό να είναι σηµαντικό να είναι σηµαντικό να είναι σηµαντικό να 

χρησιµοποιούνται χρησιµοποιούνται χρησιµοποιούνται χρησιµοποιούνται κοινά κοινά κοινά κοινά εργαλείαεργαλείαεργαλείαεργαλεία; 

Σύµφωνα µε την ISPCAN (2006a, σ.2) η ενδοοικογενειακή βία αναγνωρίζεται παγκοσµίως 

ολοένα και περισσότερο ως ένα σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα µε σοβαρές επιπτώσεις στην 

υγεία και την οικονοµία […] τα δεδοµένα από χώρες µε προϊστορία στη µελέτη του 

προβλήµατος δείχνουν ότι πρόκειται για επιδηµία. Ωστόσο, τα υπάρχοντα δεδοµένα διαφόρων 

χωρών συχνά δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν ότι αναγνωρίζεται επαρκώς ένα πρόβληµα 

που η ντροπή το κρατάει θαµµένο µέσα στις οικογένειες και τις κοινότητες. Σε ορισµένες χώρες 

υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και αναγνώριση του πραγµατικού 

επιπολασµού, και σε άλλες υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη κατανόηση των παραγόντων 

κινδύνου και των προστατευτικών παραγόντων µέσω συγκρίσεων µεταξύ των χωρών 

(ISPCAN, 2006a) ή µέσω αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των νέων προσπαθειών 

πρόληψης. Υπάρχουν χώρες µε προϊστορία στη µελέτη του προβλήµατος αλλά και χώρες 

που διαθέτουν περιορισµένα ή και καθόλου επιδηµιολογικά δεδοµένα (όπως για παράδειγµα 

οι Βαλκανικές χώρες) όπου το πρόβληµα µπορεί να είναι πιο σοβαρό από ότι έχει φανεί από 

τα δεδοµένα άλλων χωρών (ISPCAN, 2006a, σ.2). Είναι προφανές ότι τα δεδοµένα είναι 

απαραίτητα για την εκπαίδευση, για τη χάραξη πολιτικών και τη δηµιουργία υπηρεσιών 

βοηθώντας στην καταγραφή του µεγέθους του προβλήµατος και στην ενηµέρωση των φορέων 

λήψης αποφάσεων και των εκπαιδευτικών (ISPCAN, 2006a, σ.2). Τέλος, οι συγκρίσεις µεταξύ 

των χωρών µπορούν να φανούν χρήσιµες ως προς την κατανόηση των τρόπων µέσω των 

οποίων οι διάφορες κοινωνίες διαµορφώνουν την πειθαρχία των παιδιών. ∆εδοµένα που 

συλλέγονται µε τον ίδιο τρόπο από διαφορετικές κοινότητες και κουλτούρες βοηθούν στην 

καταγραφή του προβλήµατος και παρέχουν την ενηµέρωση που απαιτείται για το σχεδιασµό 

τοπικών παρεµβάσεων αντιµετώπισης του προβλήµατος (ISPCAN, 2006b, σ. 2). 

Η έρευνα για την βία στην οικογένεια σπάνια επικεντρώνεται στη γνώση και την άποψη των 

παιδιών. Το επίπεδο ανάπτυξης ή άλλοι περιορισµοί ενδέχεται να µειώνουν την ικανότητα των 

παιδιών να µιλήσουν για τις εµπειρίες τους. Ωστόσο, όταν µπορούν να ερωτηθούν τα παιδιά, η 

οπτική τους µπορεί να είναι πολύ χρήσιµη για την κατανόηση της πλήρους έκτασης του 

προβλήµατος. Μια άποψη που εδράζεται στα δικαιώµατα των παιδιών υποστηρίζει τις 

προσπάθειες κατανόησης των εµπειριών των παιδιών µέσω της δικής τους οπτικής (ISPCAN, 

2006a, σ.2). 

Ωστόσο, χωρίς τυποποιηµένα εργαλεία, είναι δύσκολο να συγκριθούν ή να αντιπαρατεθούν οι 

αναφορές των παιδιών που καταγράφονται σε διαφορετικές µελέτες ή σε διαφορετικές 

κουλτούρες. Η δηµιουργία εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις κοινωνίες 

και που µπορούν να διευκολύνουν την µελέτη της άποψης των ίδιων των παιδιών για την 

κακοµεταχείριση µε έναν ασφαλή και δεοντολογικά ορθό τρόπο, θα βελτιώσει την υπάρχουσα 

γνώση για τη βία εναντία στα παιδιά (ISPCAN, 2006a, σ.2).  

 

A.4. Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει τα εργαλεία Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει τα εργαλεία Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει τα εργαλεία Ποιος µπορεί να χρησιµοποιήσει τα εργαλεία ICAST; 

Η ISPCAN κατασκευάζει τα εργαλεία αυτά προκειµένου να χρησιµοποιούνται από 

επιστηµονικές οµάδες και κοινότητες που δρουν υποστηρικτικά για το παιδί. Μεµονωµένοι 

ερευνητές/-τριες ή ερευνητικές οµάδες σε Πανεπιστήµια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή σε 
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Κρατικές Υπηρεσίες µπορούν να χρησιµοποιήσουν στην εργασία τους είτε όλα είτε 

µεµονωµένα τα εργαλεία αυτά. Ο στόχος είναι να χρησιµοποιείται ένα κοινό εργαλείο 

µέτρησης ανάµεσα σε διαφορετικές µελέτες, κοινότητες και κουλτούρες (ISPCAN, 2006b, 

σ.2). 

 

A.5. Πως ορίζεται η βία ή η κακοποίηση στα εργαλείαΠως ορίζεται η βία ή η κακοποίηση στα εργαλείαΠως ορίζεται η βία ή η κακοποίηση στα εργαλείαΠως ορίζεται η βία ή η κακοποίηση στα εργαλεία    ICAST;;;; 

Οι απόψεις των ανθρώπων σχετικά µε το τι αποτελεί βίαιη συµπεριφορά ή κακοποίηση 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν. Γι’ αυτό το λόγο, 

στην έρευνα και στα ερωτηµατολόγια της ISPCAN, δεν τίθενται ερωτήσεις στους/στις 

συµµετέχοντες/-ουσες που να περιλαµβάνουν τους σχετικούς όρους «βία» και «κακοποίηση». 

Αντίθετα, οι ερωτήσεις στοχεύουν στην αναφορά της εµφάνισης συγκεκριµένων 

συµπεριφορών. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα η ερµηνεία των αποτελεσµάτων να συνάδει κάθε 

φορά µε τις νόρµες της τοπικής κοινότητας για το τι αποτελεί αποδεκτή συµπεριφορά και τι 

κακοποίηση ενώ παράλληλα καθίστανται εφικτές και οι συγκρίσεις µεταξύ χωρών στη βάση 

ενός κοινού ορισµού (ISPCAN, 2006a, σ.3; ISPCAN, 2006b, σ.2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B. ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ & 

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (BECAN) 
 

Η έρευνα BECAN είναι µια Επιδηµιολογική Έρευνα που στοχεύει να µελετήσει την έκταση και 

τα χαρακτηριστικά της κακοποίησης και παραµέλησης (ΚαΠα) των παιδιών στο γενικό 

πληθυσµό των παιδιών ηλικίας 11, 13 και 16 χρονών που φοιτούν στο σχολείο και σε παιδιά 

που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους στο σχολείο σε 9 Βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βοσνία & 

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Π.Γ.∆. της Μακεδονίας, Ελλάδα, Ρουµανία, Σερβία και 

Τουρκία). Καθώς ο στόχος είναι η συλλογή δεδοµένων από δύο πηγές (από τα παιδιά και 

από τους γονείς/κηδεµόνες τους), επιλέχθηκαν να χρησιµοποιηθούν στην επιδηµιολογική 

έρευνα δύο από τα Ερωτηµατολόγια ICAST (το ICAST-CH και το ICAST-P) τα οποία 

τροποποιήθηκαν για τους σκοπούς του προγράµµατος BECAN. Έτσι λοιπόν, τα δεδοµένα θα 

συλλεχθούν από ζεύγη γονιών και παιδιών. Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα αυτής της 

διαβαλκανικής έρευνας είναι η συλλογή συγκρίσιµων δεδοµένων για την ΚαΠα των παιδιών 

από όλες τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, διευκολύνοντας την κοινή χάραξη 

πολιτικών, τη µελλοντική έρευνα και την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών της ΚαΠα 

των παιδιών. Τα δεδοµένα που θα συγκεντρωθούν αναµένεται να είναι συγκρίσιµα και 

συµβατά λόγω της χρήσης κοινών εργαλείων, κοινής µεθοδολογίας και διαδικασίας συλλογής 

των δεδοµένων σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες.  

 

B.1. Η Μεθοδολογία της Επιδηµιολογικής Έρευνας 

Στην παρούσα πληθυσµιακή επιδηµιολογική έρευνα θα ακολουθηθούν δύο µέθοδοι: πρώτον, 

η µελέτη θα διεξαχθεί σε τυχαίο δείγµα µαθητών/-τριών ηλικίας 11, 13 και 16 χρονών και 

στους γονείς τους σε 9 Βαλκανικές χώρες προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες για την 

έκταση του προβλήµατος της ΚαΠα στο γενικό πληθυσµό των παιδιών που φοιτούν στο 

σχολείο
.
 δεύτερον, θα διεξαχθεί µια πιλοτική έρευνα για την ΚαΠα σε παιδιά ηλικίας 11, 13 και 

16 χρονών τα οποία έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Η µελέτη αυτή θα διεξαχθεί σε όσες 

βαλκανικές χώρες εµφανίζουν υψηλό ποσοστό µαθητικής διαρροής.  

Η µέθοδος που προτείνεται από την ISPCAN για τη συλλογή δεδοµένων από τα παιδιά είναι 

µέσω αυτο-συµπλήρωσης του ICAST-CH ερωτηµατολογίου και η συλλογή των δεδοµένων 

από γονείς/κηδεµόνες να γίνεται µέσω δοµηµένων συνεντεύξεων χρησιµοποιώντας το 

ICAST-P ερωτηµατολόγιο.  

Οι µέθοδοι ωστόσο που προτείνονται από την ISPCAN έχουν τροποποιηθεί για τους 

σκοπούς της έρευνας BECAN ως εξής:  

• η έρευνα θα διεξαχθεί σε δείγµα ζεύγους γονιών/κηδεµόνων και παιδιών  

• τα δεδοµένα από τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία και τους γονείς τους θα συλλεχθούν 

µέσω των αυτο-συµπληρούµενων
2
 ερωτηµατολογίων ICAST-CH και ICAST-P – τα 

οποία έχουν τροποποιηθεί για τους σκοπούς της έρευνας BECAN- ενώ  

                                                 
2
 Εκτός από τους γονείς που τυχόν ζητήσουν βοήθεια από τους/τις ερευνητές/-τριες προκειµένου να 
συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο (αυτή η εναλλακτική µέθοδος έχει προβλεφθεί προκειµένου να 
δοθεί η δυνατότητα και σε αναλφάβητους γονείς να συµµετάσχουν στη µελέτη). 
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• τα δεδοµένα από τα παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και από τους γονείς τους 

θα συλλεχθούν µε τη χρήση των ίδιων εργαλείων αλλά µέσω δοµηµένων 

συνεντεύξεων. 

Και στα δύο δείγµατα, κάθε παιδί θα ζευγαρώνεται µε το γονέα/κηδεµόνα του/της 

χρησιµοποιώντας ένα µοναδικό κωδικό, προκειµένου κάθε παιδί να ζευγαρωθεί µε το 

γονέα/κηδεµόνα του χωρίς να αίρεται η ανωνυµία των συµµετεχόντων/-ουσών. ∆ηλαδή, κάθε 

ζεύγος ερωτηµατολογίων παιδιού-γονιού θα φέρει τον ίδιο προ-συµπληρωµένο µοναδικό 

Κωδικό (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κεφ. Γ.6).  

 

B.2. ∆ειγµατοληψία  

Η µέθοδος της πολύ-σταδιακής στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας κατά σύνολα 

(multi-stage stratified cluster sampling) χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να επιλεχθεί 

αντιπροσωπευτικό δείγµα παιδιών που φοιτούν στο σχολείο, από τρεις διαφορετικές 

ηλικιακές οµάδες, από αστικές και αγροτικές περιοχές και από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές σε κάθε συµµετέχουσα χώρα. Ο συνολικός ελάχιστος αριθµός του 

τυχαία επιλεγµένου δείγµατος σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες ανέρχεται σε 41.169 

µαθητές/-τριες και ίσο αριθµό γονιών/κηδεµόνων, αριθµός που αντιπροσωπεύει, 

τουλάχιστον, το 2% του συνολικού πληθυσµού των παιδιών που φοιτούν σε σχολεία από τις 

τρεις ηλικιακές οµάδες σε κάθε συµµετέχουσα χώρα
3
. 

Όσον αφορά το δείγµα των παιδιών που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο αναµένεται να 

επιλεχθεί ευκαιριακό δείγµα παιδιών και γονιών (λόγω του γεγονότος ότι είναι δυσχερής ο 

εντοπισµός αυτών των παιδιών και/ή των οικογενειών τους). 

Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει τα δείγµατα που έχουν επιλεχθεί ανά χώρα και ηλικιακή 

οµάδα για µαθητές/-τριες και για παιδιά που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους στο σχολείο.  

                                                 
3
 Το µέγεθος του δείγµατος που ορίστηκε σε κάθε χώρα ανέρχεται στο 2% του µαθητικού πληθυσµού, 
εκτός από την Ρουµανία (η οποία επέλεξε ως δείγµα το 1% του πληθυσµού). Στις περισσότερες 
χώρες, το 1% ως µέγεθος δείγµατος που είχε οριστεί αρχικά στο συµβόλαιο του Προγράµµατος 
φάνηκε να είναι ανεπαρκές για τη στρωµατοποίηση του δείγµατος σε όλα τα επίπεδα (ειδικά στις 
µικρές χώρες). Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το δείγµα της Τουρκίας δεν είναι εθνικό, λόγω του 
µεγάλου αριθµού του µαθητικού πληθυσµού. Τέλος, στην Ελλάδα επιλέχθηκε το 5% ως µέγεθος 
δείγµατος.  
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ΧΩΡΑ ΗΛΙΚΙΑ  
(Ετών) 

∆ΕΙΓΜΑ 
(µαθητές/τριες) 

∆ΕΙΓΜΑ 
(σχολεία) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
∆ΕΙΓΜΑ  

∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   

11 5.346 223 10 

13 6.576 94 15 ΕΛΛΑ∆Α 

16 7.489 89 

19.411 

25 

11 1.660 36 10 

13 1.660 36 15 ΑΛΒΑΝΙΑ 

16 1.180 32 

4.500 

25 

11 1.233 27 5 

13 1.294 25 10 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

16 1.388 22 

3.915 

20 

11 1.375 55 - 

13 1.375 55 - 
ΒΟΣΝΙΑ & 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
16 1.375 55 

4.125 

- 

11 1.746 40 - 

13 1.779 40 - ΚΡΟΑΤΙΑ 

16 1.500 29 

5.025 

- 

11 620 19 10 

13 630 19 10 
Π.Γ.∆. της 
Μακεδονίας 

16 600 19 

1.850 

10 

11 2.154 58 10 

13 2.043 58 25 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

16 2.154 33 

6.351 

15 

11 2.628 35 - 

13 2.699 38 - ΣΕΡΒΙΑ 

16 5.142 28 

10.469 

- 

11 4.036 57 8 
13 3.563 48 15 

ΤΟΥΡΚΙΑ  
(σε 5 περιοχές) 

16 4.100 27 

11.699 

260 

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η έρευνα θα πραγµατοποιηθεί σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 

µαθητών/-τριών που φοιτούν: α) στην ΣΤ’ Τάξη ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών ∆ηµοτικών, β) στην 

Α΄ Τάξη Ηµερήσιων και Εσπερινών, ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Γυµνασίων, γ) στην Α’ Τάξη 

Ηµερήσιων και Εσπερινών ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Ενιαίων και Επαγγελµατικών Λυκείων 

σε όλους τους Νοµούς των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης καθώς και 

στους γονείς των επιλεγµένων παιδιών.  

Για την επιλογή του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος πολύ-σταδιακής 

στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας κατά σύνολα (multi-stage stratified cluster sampling) 

προκειµένου, από το σύνολο του πληθυσµού των παιδιών που φοιτούν στην ΣΤ’ Τάξη 

∆ηµοτικού, Α’ Τάξη Γυµνασίου και Α’ Τάξη Ενιαίου και Επαγγελµατικού Λυκείου (330.508) να 

επιλεγεί µε τυχαίο τρόπο το 5% (16.525 παιδιά) που ορίστηκε ως το µέγεθος του δείγµατος. 

Το µέγεθος του τελικού δείγµατος, ωστόσο, αναµένεται να υπερβεί το προαναφερθέν, καθώς 

τη µονάδα δειγµατοληψίας αποτέλεσαν τα τµήµατα και όχι οι µαθητές/-τριες. 

Η ποσόστωση των µαθητών/-τριών του δείγµατος καθορίστηκε µε τρόπο που να αντιστοιχεί 

σε αυτήν του µαθητικού πληθυσµού κατά Νοµό (βλ. Πίνακα 1). Στη συνέχεια περιγράφονται 

τα στάδια της δειγµατοληψίας:    

• Σε πρώτο στάδιο, επιλέχθηκαν από το σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας οι πέντε 

µεγαλύτερες σε µαθητικό πληθυσµό Περιφέρειες της Ελλάδας, δηλαδή η Αττική, η 

Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ∆υτική Ελλάδα και η Κρήτη. Από τις πέντε 

Περιφέρειες επιλέχθηκαν οι δύο πρώτες Περιφέρειες µε το µεγαλύτερο µαθητικό 
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πληθυσµό (Αττική, Κεντρική Μακεδονία) και ως τρίτη Περιφέρεια επιλέχθηκε µεταξύ των 

τριών η νησιωτική περιφέρεια (Κρήτη). 

• Στο δεύτερο στάδιο, υπολογίστηκε το ποσοστό του µαθητικού πληθυσµού ανά Νοµό 

έτσι ώστε να διατηρείται η Γεωγραφική ποσόστωση του µαθητικού πληθυσµού στο δείγµα 

που έπρεπε να επιλεγεί ανά τάξη σχολείου. Με βάση την ποσόστωση του πληθυσµού 

των µαθητών/τριών ανά νοµό, καθορίστηκε ο αριθµός των παιδιών του δείγµατος που 

πρέπει να προέλθει από κάθε νοµό ανά τάξη σχολείου έτσι ώστε να διατηρηθεί η 

ποσόστωση του πληθυσµού στο δείγµα (βλ. τις 3 τελευταίες στήλες του Πίνακα 1).  

• Στο τρίτο στάδιο, µε βάση την ποσόστωση των µαθητών/-τριών ανά Νοµό κατά τη 

σχολική χρονιά 2009-10, υπολογίστηκε ο αριθµός των σχολείων που έπρεπε να 

επιλεγούν έτσι ώστε να καλυφθεί το µέγεθος του δείγµατος ανά νοµό και τάξη σχολείου. 

(για τον αριθµό των σχολείων που έπρεπε να επιλεγεί ανά νοµό, βλ. τις 3 πρώτες στήλες 

του Πίνακα 1) 

• Στο τέταρτο στάδιο επιλέχθηκαν µε τυχαίο τρόπο τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί η 

έρευνα καθώς και τα αναπληρωµατικά σχολεία, σε περίπτωση που κάποιος/-α από 

τους/τις ∆ιευθυντές/-τριες των επιλεγµένων σχολείων αρνηθεί να συµµετέχει το σχολείο 

του/της    

• Η µελέτη θα πραγµατοποιηθεί σε όλα τα τµήµατα της ΣΤ’ ∆ηµοτικού, Α’ Γυµνασίου και Α’ 

Λυκείου κάθε επιλεχθέντος Σχολείου: όλα τα παιδιά κάθε τµήµατος θα κληθούν, µαζί µε 

έναν από τους γονείς τους, να λάβουν µέρος στην έρευνα.   

 
 

Πίνακας 1. Αριθµός Σχολείων, Ποσόστωση Μαθητών/-τριών στον Πληθυσµό και Μέγεθος ∆είγµατος 
ανά τάξη 

 

∆ηµοτικά  

Περιφέρεια/ Νοµός 
Αρ. 

∆ηµοτικών* 
Αρ. Παιδιών 
ανά Σχολείο 

Επιλεχθέντα 
στο ∆είγµα 
Σχολεία 

Μαθητικός 
Πληθυσµός  
(ΣΤ΄ Τάξη)* 

Μέγεθος 
∆είγµατος 

 (Αρ. παιδιών) 

  N N N N %       N 

ΑΤΤΙΚΗ             

Ν. Αθηνών 703 28 62 19671 35,7 1744 

Ν. Ανατολικής Αττικής 149 27 13 4040 7,3 358 

Ν. ∆υτικής Αττικής 63 28 6 1754 3,2 156 

Ν. Πειραιώς 203 22 18 4.472 8,1 397 

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ             

Νοµός Ηµαθίας 80 19 7 1533 2,8 136 

Νοµός Θεσ/νίκης 366 29 32 10537 19,1 934 

Νοµός Κιλκίς 56 14 5 772 1,4 68 

Νοµός Πέλλης 126 12 11 1563 2,8 139 

Νοµός Πιερίας 74 19 7 1397 2,5 124 

Νοµός Σερρών 117 14 10 1601 2,9 142 

Νοµός Χαλκιδικής 72 16 6 1146 2,1 102 

ΚΡΗΤΗ             

Νοµός Ηρακλείου 231 14 20 3268 5,9 290 

Νοµός Λασιθίου 67 12 6 793 1,4 70 

Νοµός Ρεθύµνης 80 12 7 945 1,7 84 

Νοµός Χανίων 100 16 9 1603 2,9 142 

ΣΥΝΟΛΟ 2487   221 55095 100 4886 
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Γυµνάσια 

Περιφέρεια/ Νοµός 
Αρ. 

Γυµνασίων* 
Αρ. Παιδιών 
ανά Σχολείο 

Επιλεχθέντα 
στο ∆είγµα 
Σχολεία 

Μαθητικός 
Πληθυσµός  
(Α΄ Τάξη)* 

Μέγεθος 
∆είγµατος  

(Αρ. παιδιών) 

  N N N N %       N 

ΑΤΤΙΚΗ             

Ν. Αθηνών 329 75 28 24824 36,5 2145 

Ν. Ανατολικής Αττικής 74 80 6 5884 8,7 508 

Ν. ∆υτικής Αττικής 26 87 2 2261 3,3 195 

Ν. Πειραιώς 83 70 7 5.797 8,5 501 

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ             

Νοµός Ηµαθίας 26 72 2 1882 2,8 163 

Νοµός Θεσ/νίκης 163 75 14 12256 18,0 1059 

Νοµός Κιλκίς 16 52 1 827 1,2 71 

Νοµός Πέλλης 25 71 2 1781 2,6 154 

Νοµός Πιερίας 22 68 2 1494 2,2 129 

Νοµός Σερρών 40 45 3 1803 2,7 156 

Νοµός Χαλκιδικής 24 55 2 1321 1,9 114 

ΚΡΗΤΗ             

Νοµός Ηρακλείου 49 80 4 3907 5,7 338 

Νοµός Λασιθίου 14 68 1 946 1,4 82 

Νοµός Ρεθύµνης 19 60 2 1132 1,7 98 

Νοµός Χανίων 26 73 2 1895 2,8 164 

ΣΥΝΟΛΟ 936   81 68010 100 5876 

         
Λύκεια 

Περιφέρεια/ Νοµός 
Αρ. 

Λυκείων* 
Αρ. Παιδιών 
ανά Σχολείο 

Επιλεχθέντα 
στο ∆είγµα 
Σχολεία 

Μαθητικός 
Πληθυσµός  
(Α΄ Τάξη)* 

Μέγεθος 
∆είγµατος  

(Αρ. παιδιών) 

  N N N N %    N 

ΑΤΤΙΚΗ             

Ν. Αθηνών 321 79 28 25265 38,5 2222 

Ν. Ανατολικής Αττικής 67 82 6 5482 8,4 482 

Ν. ∆υτικής Αττικής 20 87 2 1747 2,7 154 

Ν. Πειραιώς 75 71 7 5.319 8,1 468 

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ             

Νοµός Ηµαθίας 18 86 2 1544 2,4 136 

Νοµός Θεσ/νίκης 146 84 13 12224 18,7 1075 

Νοµός Κιλκίς 14 60 1 840 1,3 74 

Νοµός Πέλλης 20 82 2 1647 2,5 145 

Νοµός Πιερίας 18 91 2 1631 2,5 143 

Νοµός Σερρών 29 60 3 1751 2,7 154 

Νοµός Χαλκιδικής 15 64 1 965 1,5 85 

ΚΡΗΤΗ             

Νοµός Ηρακλείου 44 81 4 3571 5,4 314 

Νοµός Λασιθίου 14 59 1 821 1,3 72 

Νοµός Ρεθύµνης 13 70 1 912 1,4 80 

Νοµός Χανίων 27 67 2 1822 2,8 160 

ΣΥΝΟΛΟ 841   74 65541 100 5764 

* Στοιχεία για το σχολικό έτος 2009-10 προερχόµενα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων και ∆ια Βίου 
Μάθησης, ∆ιεύθυνση Λειτουργικών Υποδοµών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.   
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B.3. Προπαρασκευαστικό Στάδιο της Επιδηµιολογικής Έρευνας  

Το προπαρασκευαστικό στάδιο οργάνωσης της επιδηµιολογικής έρευνας σε όλες τις χώρες 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:  

1. Εξασφάλιση άδειας από την ISPCAN προκειµένου να µεταφραστούν και να 

χρησιµοποιηθούν τα ερωτηµατολόγια ICAST και τα αντίστοιχα εγχειρίδιά τους στην 

έρευνα και στις 9 Βαλκανικές χώρες 

2. Τροποποίηση, µετάφραση και 1
η
 πολιτισµική προσαρµογή των εργαλείων σε 10 γλώσσες 

των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα (γλώσσες: Αλβανίας, Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Κροατίας, Ελλάδας, Π.Γ.∆. της Μακεδονίας, Ρουµανίας, 

Σερβίας, Τουρκίας) συµπεριλαµβανοµένης και της Αγγλικής γλώσσας 

3. Λήψη άδειας από τους κατά τόπους αρµόδιους φορείς για την εξασφάλιση πρόσβασης 

στα σχολεία  

• Αλβανία: Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών της Αλβανίας  

• Βοσνία & Ερζεγοβίνη: Υπουργείο Παιδείας και Επιστήµης του Sarajevo, Υπουργείο 

Παιδείας, Επιστήµης, Πολιτισµού και Αθλητισµού του Bosansko-podrinjski, του 

Hercegovačko-neretvanski, του Livanjski Canton, του Posavski, του Srednjobosanski, 

του Tuzlanski, του Unsko-Sanski, του Zapadno-hercegovački, Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισµού της Republika Srpska, Κυβέρνηση της Περιφέρειας Brčko της Β&Ε – 

Τµήµα Παιδείας 

• Βουλγαρία: Υπουργείο Παιδείας, Νεότητας και Επιστήµης 

• Κροατία: Υπουργείο Επιστήµης, Παιδείας & Αθλητισµού  

• Π.Γ.∆. της Μακεδονίας: Υπουργείο Παιδείας και Επιστήµης 

• Ελλάδα: Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (κατόπιν 

γνωµοδότησης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) 

• Ρουµανία: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας, Νεότητας και Αθλητισµού και Εθνικά 

Συµβούλια Παιδείας 

• Σερβία: Υπουργείο Παιδείας 

• Τουρκία: Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης του Izmir, Zonguldak και Denizli 

4. Πολιτισµική προσαρµογή των ερευνητικών εργαλείων µε βάση τα αποτελέσµατα οµάδων 

εστιασµένης συζήτησης (focus groups) σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες σε παιδιά 

(µαθητές/-τριες 11, 13 και 16 ετών και µε παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, όπου 

αυτό είναι εφικτό και απαραίτητο) και σε γονείς  

5. ∆ηµιουργία του Εγχειριδίου Εκπαίδευσης & του Οδηγού Έρευνας και υλοποίηση 

Σεµιναρίου Εκπαίδευσης-των-Εκπαιδευτών  

6. Μετάφραση του Εγχειριδίου από τα Αγγλικά στις 9 γλώσσες των χωρών που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα και συµπλήρωση του Εγχειριδίου µε συγκεκριµένες για 

κάθε χώρα πληροφορίες  

7. Εκπαίδευση των ερευνητών/-τριών πεδίου σε κάθε συµµετέχουσα χώρα προκειµένου η 

διεξαγωγή των ερευνών να είναι οµοιόµορφη  

8. Πολιτισµική επανα-προσαρµογή των ερευνητικών εργαλείων (εφόσον χρειάζεται) µέσω 

πιλοτικής έρευνας  
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9. Τελική τροποποίηση των ερωτηµατολογίων ICAST που θα χρησιµοποιηθούν στην κύρια 

έρευνα BECAN µε βάση τα αποτελέσµατα των πιλοτικών ερευνών. 

 

B.3.1. Άδεια Χρησιµοποίησης και Μετάφρασης των Ερευνητικών Εργαλείων 

Πριν από την έναρξη της έρευνας όλες οι συµµετέχουσες χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσουν 

την άδεια της ISPCAN για τη µετάφραση και χρήση των ερευνητικών εργαλείων (ICAST-CH & 

-P) µε τρόπο που θα συνάδει µε το πολιτισµικό πλαίσιο κάθε χώρας.   

 

B.3.2. Τροποποίηση και Μετάφραση των Εργαλείων 

Παρακάτω περιγράφονται τα βήµατα που ακολουθήθηκαν προκειµένου να δηµιουργηθεί η 

τελική µορφή των τροποποιηµένων εργαλείων ICAST που θα χρησιµοποιηθούν στην έρευνα 

BECAN.  

Τροποποίηση των εργαλείων: Τα ερωτηµατολόγια ICAST-CH και ICAST-P 

τροποποιήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας BECAN και ο βασικός λόγος για τον οποίο 

ήταν αναγκαία αυτή η τροποποίηση ήταν ότι ο σχεδιασµός της επιδηµιολογικής έρευνας 

περιελάµβανε ζεύγη γονέων-παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, παρόλο που και τα δύο ερευνητικά 

εργαλεία, το ICAST-P και το ICAST-CH, µελετούν τις ίδιες διαστάσεις, διαφέρουν ως προς τον 

τρόπο µε τον οποίο είναι διατυπωµένες οι ερωτήσεις καθώς και ως προς τις κλίµακες 

µέτρησης που χρησιµοποιούνται. Για το λόγο αυτό, όλες οι χώρες που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα κλήθηκαν να προτείνουν τροποποιήσεις στα εργαλεία, οι οποίες περιελάµβαναν:  

 την προσθήκη ή τροποποίηση ερωτήσεων που αρχικά υπήρχαν µόνο στο ένα από τα δύο 

ερωτηµατολόγια (π.χ. προσθήκη στο ερωτηµατολόγιο ICAST-CH ερωτήσεων που 

υπήρχαν µόνο στο ICAST-P ερωτηµατολόγιο) προκειµένου τα δύο εργαλεία να είναι 

απολύτως συγκρίσιµα µεταξύ τους 

 τροποποιήσεις και προσθήκες στις κλίµακες µέτρησης (για τον ίδιο λόγο που αναφέρθηκε 

παραπάνω) 

 προσθήκη δηµογραφικών στοιχείων στο ερωτηµατολόγιο των γονιών 

 τροποποίηση της µορφής των ερωτηµατολογίων προκειµένου να είναι πιο φιλικά προς το 

χρήστη και να µπορούν να συµπληρώνονται πιο εύκολα ως αυτο-συµπληρούµενα 

ερωτηµατολόγια.  

Κατά την τροποποίηση των εργαλείων καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρηθεί 

η αρχική αρίθµηση των ερωτήσεων των εργαλείων ICAST. Οι πρόσθετες ερωτήσεις 

αριθµήθηκαν µε διακριτό τρόπο, όπως εξάλλου αναφέρουν και οι οδηγίες της ISPCAN. Με 

αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να συγκριθούν τα δεδοµένα από διαφορετικές χώρες ακόµη κι 

όταν ο/η ερευνητής/-τρια δεν είναι εξοικειωµένος/-η µε τη γλώσσα των εργαλείων που 

χορηγήθηκαν στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες.  

Τέλος, προστέθηκε και στα δύο ερωτηµατολόγια ένα πλαίσιο συµπλήρωσης του κωδικού 

(Αριθµός Υποκειµένου), προκειµένου να µπορεί να ζευγαρωθεί κάθε ερωτηµατολόγιο παιδιού 

µε το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο του γονιού/κηδεµόνα του. Ο κωδικός αποτελείται από τα 

αρχικά της χώρας, τα αρχικά της περιοχής και ένα µοναδικό αριθµό ανά ζεύγος 

ερωτηµατολογίων (π.χ. GR/AA/2 που σηµαίνει: Ελλάδα/Ανατολική Αττική/Νο 2).  
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Μετάφραση: Σύµφωνα µε την ISPCAN, διεθνή εργαλεία, όπως είναι και τα ICAST 

προορίζονται για να χρησιµοποιούνται σε πολλές γλώσσες µελετώντας τις ίδιες διαστάσεις σε 

διαφορετικές κουλτούρες. Μερικές γλώσσες διαθέτουν όρους παρόµοιους µε όρους άλλων 

χωρών αλλά φέρουν άλλη σηµασία ενώ ορισµένες γλώσσες δεν διαθέτουν λέξεις για τους 

ίδιους ακριβώς όρους. Καταβλήθηκε ωστόσο κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου το νόηµα 

ενός όρου στη µια γλώσσα να εκφράζεται µε µία φράση ή µε έναν όρο σε µια άλλη γλώσσα. 

Οι µεταφράσεις θα πρέπει να αποδίδουν το ίδιο νόηµα όταν υπάρχει επιλογή ανάµεσα σε 

πιθανούς εναλλακτικούς όρους (ISPCAN, 2006a, σ.4). Η ISPCAN προτείνει η µετάφραση των 

εργαλείων να συνοδεύεται και από µια ανεξάρτητη αντίστροφη µετάφραση (back translation) 

στα Αγγλικά από διαφορετικό µεταφραστή. Κάθε χώρα, λοιπόν, που συµµετέχει στο 

πρόγραµµα µετέφρασε και τα δύο ερωτηµατολόγια προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στα 

επόµενα στάδια του προγράµµατος.  

1
η
 Πολιτισµική Προσαρµογή: Κατά τη διάρκεια των τροποποιήσεων όλοι οι εταίροι του 

προγράµµατος κλήθηκαν να κάνουν µια αρχική προσαρµογή ορισµένων ερωτήσεων µε βάση 

το πολιτισµικό τους πλαίσιο. Για παράδειγµα, η ερώτηση 24Α του ερωτηµατολογίου ICAST-

CH: σου έχει συµβεί κάποιο από τα µέλη της οικογένειάς σου «να σε απειλήσει ότι θα φωνάξει 

τα φαντάσµατα ή το µπαµπούλα ή κάποιο άνθρωπο που θα σου κάνει κακό;» ήταν 

απαραίτητο να προσαρµοστεί ανάλογα µε το εκάστοτε πολιτιστικό πλαίσιο.   

 

B.3.3. Πιλοτική Έρευνα 

Και τα δύο ερευνητικά εργαλεία χορηγήθηκαν πιλοτικά πριν από την έναρξη της κύριας 

έρευνας σε: α) οµάδες εστιασµένης συζήτησης, και β) πιλοτικά σε σχολεία. Ο στόχος της 

πιλοτικής δοκιµής των εργαλείων ήταν να µελετηθεί ο βαθµός κατανόησης και η 

καταλληλότητα της µετάφρασης των ερωτηµατολογίων, να εξοικειωθούν οι ερευνητές/-τριες 

µε την διαδικασία της χορήγησης των ερωτηµατολογίων στην τάξη καθώς και η προετοιµασία 

χειρισµού των δεδοµένων που θα συλλεχθούν αλλά και η δοκιµή της συµβατότητας της 

διαδικασίας και των αποτελεσµάτων µεταξύ των διαφορετικών χωρών όπου θα διεξαχθεί η 

έρευνα.  

Οµάδες εστιασµένης συζήτησης: σκοπός των οµάδων συζήτησης ήταν η δοκιµή των 

µεταφρασµένων αυτο-συµπληρούµενων ερωτηµατολογίων ICAST-CH και ICAST-P πριν από 

την έρευνα πεδίου σε άτοµα του πληθυσµού-στόχου της έρευνας προκειµένου να: α) 

διαπιστωθεί εάν πρέπει να προστεθούν στα ερωτηµατολόγια τυχόν σηµαντικές ερωτήσεις και 

β) να εντοπιστούν προβλήµατα για τους/τις συµµετέχοντες/-ουσες σχετικά µε:  

 την κατανόηση και την σαφήνεια των ερωτήσεων 

 την πολιτισµική καταλληλότητα των ερωτήσεων (ερωτήσεις που πρέπει να 

προστεθούν, να αφαιρεθούν και/ή να τροποποιηθούν, αν χρειάζεται) 

 τις επιλογές απαντήσεων: καταλαβαίνουν οι συµµετέχοντες/-ουσες τις επιλογές που 

τους δίνονται για να απαντήσουν; τους είναι εύκολο να τις συµπληρώσουν; µήπως οι 

συµµετέχοντες/-ουσες χρειάζονται διαφορετικές επιλογές απαντήσεων σε σχέση µε τις 

διαθέσιµες; 

 υπάρχουν οδηγίες και/ή ερωτήσεις που δεν τις προσέχουν οι συµµετέχοντες/-ουσες µε 

αποτέλεσµα να προκύπτουν ελλείπουσες τιµές;  
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 χρειάζονται τυχόν διευκρινίσεις; τι ερωτήµατα είχαν οι συµµετέχοντες/-ουσες; 

(προκειµένου να δηµιουργηθούν τυποποιηµένες απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές)  

 χρειάζονται αλλαγές στη µορφή του ερωτηµατολογίου, και 

 έδειξαν ενδιαφέρον και προσοχή οι συµµετέχοντες/-ουσες κατά τη διάρκεια 

συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου;  

Επιπλέον, µέσω των οµάδων συζήτησης υπολογίστηκε ο χρόνος που χρειάζεται για τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίου αλλά και πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη πιλοτική δοκιµή 

της κωδικοποίησης των ερωτηµατολογίων και του αρχείου του SPSS.  

Σε κάθε χώρα που συµµετέχει στο πρόγραµµα διεξήχθη τουλάχιστον µία οµάδα εστιασµένης 

συζήτησης µε µαθητές/τριες κάθε ηλικιακής οµάδας (σε µερικές χώρες διεξήχθησαν 

περισσότερες από µία οµάδες συζήτησης
.
 συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 37 οµάδες 

συζήτησης µε συνολικά 392 συµµετέχοντες/-ουσες) και τουλάχιστον µία οµάδα συζήτησης µε 

γονείς (σε µερικές χώρες πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από µία οµάδες µε γονείς
.
 

συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 14 οµάδες συζήτησης µε 93 συµµετέχοντες/-ουσες). Τα άτοµα 

που επιλέχθηκαν να συµµετέχουν στις οµάδες έπρεπε να έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε 

αυτά του δείγµατος της έρευνας, δηλαδή να είναι µαθητές/-τριες ηλικίας 11, 13 και 16 χρονών, 

και γονείς που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί 11, 13 ή 16 ετών. Επίσης, είχε προγραµµατιστεί η 

διεξαγωγή οµάδων εστιασµένης συζήτησης µε παιδιά που έχουν εγκαταλείψει τη φοίτησή 

τους στο σχολείο –µια οµάδα σε κάθε χώρα που θα διεξάγει έρευνα σε τέτοιο δείγµα παιδιών 

και γονέων. Ως εκ τούτου, οµάδες συζήτησης µε παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο 

διεξήχθησαν στην Κροατία, τη Βουλγαρία και την Π.Γ.∆ της Μακεδονίας.  

Όλες οι οµάδες διεξήχθησαν χρησιµοποιώντας την ίδια µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα 

τους χρησιµοποιηθήκαν προκειµένου να γίνει η 2
η
 τροποποίηση των ερωτηµατολογίων 

ICAST. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα ερωτηµατολόγια µε βάση τα αποτελέσµατα των 

οµάδων εστιασµένης συζήτησης περιελάµβαναν:  

 τροποποίηση της κλίµακας απαντήσεων 

 τροποποίηση ορισµένων ερωτήσεων 

 προσθήκη ερωτήσεων 

 τροποποίηση των οδηγιών του ερωτηµατολογίου.  

Τα τροποποιηµένα ερευνητικά εργαλεία είναι διαθέσιµα στα Παραρτήµατα 4α και 4β. 

 

Πιλοτική έρευνα: µια πιλοτική έρευνα θα διεξαχθεί επίσης σε κάθε χώρα. Στόχος των 

πιλοτικών ερευνών είναι η χορήγηση των τροποποιηµένων ερωτηµατολογίων υπό 

πραγµατικές συνθήκες µέσα σε µία τάξη από ερευνητές/-τριες πεδίου µε στόχο την πιλοτική 

δοκιµή: α) του τροποποιηµένου ερωτηµατολογίου ICAST-CH και της διαδικασίας χορήγησής 

του, β) του τροποποιηµένου ερωτηµατολόγιου ICAST-P και της διαδικασίας σε πραγµατικό 

περιβάλλον και γ) της διαδικασίας χειρισµού των δεδοµένων συµπεριλαµβανοµένου και του 

ελέγχου της συµβατότητας της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων ανάµεσα στις χώρες. Τα 

εργαλεία θα δοκιµαστούν τουλάχιστον σε τέσσερις διαφορετικές τάξεις ανά χώρα (σε παιδιά 

11 και 16 ετών σε αστικές και αγροτικές περιοχές). Τα ερωτηµατολόγια θα χορηγηθούν σε ένα 

µικρό µέρος του τυχαίου δείγµατος (όχι πάνω από 100-120 παιδιά και τους γονείς τους σε 

κάθε χώρα) προκειµένου να αποφευχθεί σηµαντική µείωση του δείγµατος (σε περίπτωση που 
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τα αποτελέσµατα της πιλοτικής έρευνας δείξουν ότι απαιτούνται τροποποιήσεις στα 

ερωτηµατολόγια και/ή στη διαδικασία χορήγησής τους). Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί 

στην πιλοτική έρευνα θα είναι πανοµοιότυπη µε τη διαδικασία που προτείνεται να 

ακολουθηθεί στην κύρια επιδηµιολογική έρευνα, η οποία και περιγράφεται στα ακόλουθα 

κεφάλαια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΓΓΓΓ....1111.... Προσόντα Ερευνητών/Προσόντα Ερευνητών/Προσόντα Ερευνητών/Προσόντα Ερευνητών/----τριτριτριτριώώώώνννν    

Οι ερευνητές/-τριες αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας µιας µελέτης, και ιδιαίτερα όταν αυτή η 

µελέτη αφορά ευαίσθητα ζητήµατα όπως είναι η κακοποίηση και η παραµέληση ή θέµατα που 

θεωρούνται «οικογενειακές υποθέσεις». Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες ενδέχεται να µην 

αισθάνονται πολύ άνετα να συµµετέχουν σε µελέτες ή να «ανοίγονται» και να συζητούν για τις 

προσωπικές τους εµπειρίες (ISPCAN, 2006a, σ.4). Ενδέχεται επίσης να µην αισθάνονται 

άνετα να µιλήσουν για κάποια θέµατα µε άτοµα ενός συγκεκριµένου φύλου (συνήθως µε 

άτοµα του αντίθετου φύλου). Η επιλογή των ερευνητών/-τριών θα πρέπει να γίνεται µε 

προσοχή και να διαθέτουν συγκεκριµένα προσόντα τα οποία περιγράφονται στο 2
ο
 Μέρος 

του Εγχειριδίου: Οδηγός Έρευνας (Κεφάλαιο A1). Οι ερευνητές/-τριες πρέπει να έχουν 

τουλάχιστον βασική εκπαίδευση α) στην Μεθοδολογία Έρευνας και β) στις Αρχές 

∆εοντολογίας που διέπουν την έρευνα µε υποκείµενα ανθρώπους. Η ερευνητική οµάδα θα 

πρέπει να αποτελείται από άτοµα και των δύο φύλων (σε κάθε ζευγάρι, εάν είναι εφικτό) και 

να είναι πλήρως ενήµεροι/-ες πριν από την εκπαίδευσή τους για τη φύση της έρευνας και 

τις απαιτήσεις της δουλειάς που θα κληθούν να εκτελέσουν. Επίσης, συστήνεται ιδιαιτέρως, οι 

συµβάσεις των ερευνητών/-τριών να γίνονται µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των 

µετεκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων (βλ. παρακάτω Κεφ. Γ.2.). · 

 

ΓΓΓΓ....2222.... ΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευσηΕκπαίδευση Ερευνητών/Ερευνητών/Ερευνητών/Ερευνητών/----τριτριτριτριώώώώνννν    

Η οµοιόµορφη εκπαίδευση των ερευνητών/-τριών στη χορήγηση των αυτο-

συµπληρούµενων ερωτηµατολογίων ή στη διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων είναι 

πολύ σηµαντική. Μέρος της εκπαίδευσής τους πρέπει να αποτελούν: ο τρόπος 

παρουσίασης της έρευνας στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες, ο τρόπος συλλογής των 

δεδοµένων, οι τρόποι µε τους οποίους επιτρέπεται οι ερευνητές/-τριες να βοηθήσουν τους/τις 

συµµετέχοντες/-ουσες να απαντήσουν στις ερωτήσεις, η σηµασία του απορρήτου και άλλων 

δεοντολογικών ζητηµάτων και σηµαντικά ζητήµατα ασφαλείας ερευνητών/-τριών και των 

συµµετεχόντων/-ουσών (ISPCAN, 2006b).  

Για το λόγο αυτό ένας από τους στόχους του προγράµµατος BECAN είναι και η εκπαίδευση 

µιας οµάδας επιστηµόνων σε όλες τις Βαλκανικές χώρες προκειµένου να χορηγήσουν µε 

κατάλληλο και οµοιογενή τρόπο τα ερωτηµατολόγια ICAST-CH και ICAST-P. Για το σκοπό 

αυτό ο Συντονιστικός Φορέας του BECAN πραγµατοποίησε ένα Εργαστήριο Εκπαίδευσης-

των-Εκπαιδευτών (Train-the-Trainers Workshop) στα Τίρανα, στις 17-18 Μαΐου 2010. Σε αυτό 

το Εργαστήριο συµµετείχαν όλοι οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι του προγράµµατος BECAN σε 

εθνικό επίπεδο καθώς και ερευνητές/-τριες οι οποίοι είτε θα αναλάβουν την εκπαίδευση των 

ερευνητικών οµάδων στη χώρα τους ή θα λειτουργήσουν οι ίδιοι/-ες ως ερευνητές/-τριες 

πεδίου. Οι συµµετέχοντες/-ουσες στο Εργαστήριο Εκπαίδευσης-των-Εκπαιδευτών θα 

χρησιµοποιήσουν την ίδια µεθοδολογία που περιγράφεται σε αυτό το Εγχειρίδιο προκειµένου 

να εκπαιδεύσουν τις οµάδες των ερευνητών/-τριών πεδίου στις χώρες τους.  
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Πρώτα από όλα, αφού συγκεντρωθούν οι ερευνητές/-τριες πεδίου
4
 σε κάθε χώρα και πριν την 

έναρξη της εκπαίδευσής τους, θα πρέπει να γίνει µία αποτίµηση των εκπαιδευτικών τους 

αναγκών σε σχέση µε το θέµα της ΚαΠα των Παιδιών, καθώς και σε ζητήµατα 

µεθοδολογίας και δεοντολογίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενά στις γνώσεις τους, θα 

πρέπει να προστεθούν αντίστοιχες συµπληρωµατικές ενότητες στην εκπαίδευσή τους.  

Η προτεινόµενη διάρκεια της εκπαίδευσης των ερευνητών/-τριών πεδίου σε κάθε χώρα είναι 

16 ώρες και η εκπαίδευση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί περίπου ένα µήνα πριν από τη 

διεξαγωγή της πιλοτικής έρευνας. Ωστόσο, η διάρκεια της εκπαίδευσης εξαρτάται από τις 

ανάγκες των ερευνητών/-τριών. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η προτεινόµενη δοµή και τα 

περιεχόµενα της εκπαίδευσης. Οι υποχρεώσεις των ερευνητών/-τριών περιλαµβάνουν:  

� παρακολούθηση ολόκληρης της εκπαίδευσης 

� παρακολούθηση των συµπληρωµατικών ενοτήτων (ανάλογα µε τις ανάγκες τους) 

� επιτυχή ολοκλήρωση των µετεκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων. 

Οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθήσουν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας καθώς και µε τα ερευνητικά εργαλεία έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να απαντούν στα ερωτήµατα των συµµετεχόντων/-ουσών χρησιµοποιώντας 

τις τυποποιηµένες απαντήσεις, να διαβάζουν τις ερωτήσεις και να σηµειώνουν τις απαντήσεις, 

εύκολα, γρήγορα και µε φυσικότητα. Πριν από την πιλοτική έρευνα προτείνεται οι ερευνητές/-

τριες να κάνουν µια δοκιµαστική (mock) χορήγηση των αυτo-συµπληρούµενων 

ερωτηµατολογίων καθώς και δοκιµαστικές συνεντεύξεις µε παιδιά και γονείς προκειµένου να 

εξοικειωθούν µε τα εργαλεία (µετεκπαιδευτικές υποχρεώσεις ερευνητών/-τριών). Κάθε 

ερευνητής/-τρια θα πρέπει επίσης να παραλάβει τις τυποποιηµένες απαντήσεις σε πιθανά 

ερωτήµατα των συµµετεχόντων/-ουσών (βλ. Παράρτηµα 1) καθώς και ένα αντίτυπο του 

Οδηγού Έρευνας. Παρακάτω παρατίθενται τα προτεινόµενα περιεχόµενα της εκπαίδευσης 

των ερευνητών/-τριών πεδίου και οι µετεκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.  

 

                                                 
4
  Προτείνεται να γίνει εκπαίδευση περισσότερων ερευνητών/-τριών από όσους/-ες χρειάζονται, σε 
περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση ερευνητών/-τριών λόγω παραίτησης ή λόγω 
αντιδεοντολογικής συµπεριφοράς.  
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Πίνακας 2. Προτεινόµενη ∆οµή και Περιεχόµενα της Εκπαίδευσης των Ερευνητών/-τριών Πεδίου 

 ΘΘεεμμααττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  Διάρκεια 

1 Σύντοµη µεθοδολογική περιγραφή της έρευνας (µόνο οι πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για την ερευνητική οµάδα) 

30-45 λεπτά 

2 Τρόπος Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής της Έρευνας  

o σε µαθητές/-τριες και στους γονείς τους 

o σε παιδιά που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους στο σχολείο και στους 
γονείς τους 

2 ώρες 

3 Προετοιµασία των Ερευνητών/-τριών για την Έρευνα Πεδίου 1 ½ ώρα 

4 ICAST-CH 

o Βήµα-προς-βήµα διαδικασία & οδηγίες χορήγησης των αυτο-
συµπληρούµενων ερωτηµατολογίων  

o Βήµα-προς-βήµα διαδικασία & οδηγίες διεξαγωγής δοµηµένων 
συνεντεύξεων  

o ∆ιεξαγωγή δοκιµαστικών (mock) συνεντεύξεων & δοκιµαστικών 
χορηγήσεων ερωτηµατολογίων 

o Έλεγχος της ποιότητας των δεδοµένων 

3 ½ ώρες  

5 ICAST-P 

o Βήµα-προς-βήµα διαδικασία & οδηγίες διεξαγωγής δοµηµένων 
συνεντεύξεων  

o ∆ιεξαγωγή δοκιµαστικών (mock) συνεντεύξεων 

o Έλεγχος της ποιότητας των δεδοµένων  

3 ½ ώρες  

6 Ζητήµατα ∆εοντολογίας & Ασφάλειας 

o Τρόποι αντίδρασης σε αποκάλυψη περιστατικού ΚαΠα παιδιού και σε 
περιστατικά κακοποίησης ενηλίκων (ΒΕΣ) 

o Παρέµβαση σε περίπτωση κρίσης και εποπτεία ερευνητών/-τριών 

o Ασφάλεια συµµετεχόντων/-ουσών και άλλα ζητήµατα δεοντολογίας  

o Ασφάλεια ερευνητών/-τριών 

o Ασφάλεια των δεδοµένων: φύλαξη & πρόσβαση 

2 ½ ώρες  

7 Παρουσίαση του έντυπου Οδηγού Έρευνας – Συζήτηση  2 ½ ώρες  

8 Συµπληρωµατικές Ενότητες (όπου χρειάζεται)  

o Εκπαιδευτική ενότητα σχετικά µε τον τρόπο κωδικοποίησης των 
δεδοµένων του ICAST-P & ICAST-CH και τον έλεγχο της 
ποιότητας των δεδοµένων (εφόσον ισχύει)

5
 

o Εκπαιδευτική ενότητα για την ΚαΠα των παιδιών και/ή ζητήµατα 
µεθοδολογίας και δεοντολογίας (ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των ερευνητών/-τριών) 

επιπλέον 
χρόνος 

ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ΕΕρρεευυννηηττώώνν//--ττρριιώώνν 
1 Χορήγηση του ICAST-CH σε παιδιά & του ICAST-P σε γονείς µέσω: 

o αυτο-συµπλήρωσης (από τουλάχιστον 2 παιδιά και 2 γονείς) 

o δοµηµένης συνέντευξης (σε τουλάχιστον 2 παιδιά και 2 γονείς) 

2 o Κωδικοποίηση από τους ερευνητές/-τριες των δεδοµένων που συλλέχθηκαν µέσω 
των µετεκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων (εφόσον ισχύει) 

o Σύγκριση κωδικοποίησης – ποιοτικός έλεγχος (εφόσον ισχύει)  

3 Συναντήσεις µε τον/την εκπαιδευτή/-τρια ατοµικά ή σε µικρές οµάδες (2-3 ερευνητές/-
τριες) 

 
Η οµοιογενής εκπαίδευση των ερευνητικών οµάδων όλων των χωρών στοχεύει στον έλεγχο 

της επίδρασης της παρεµβαίνουσας µεταβλητής που ονοµάζεται «ερευνητής/τρια ή 

συνεντευκτής/-τρια», που µπορεί να ασκήσει µια από τις πιο σηµαντικές επιδράσεις στη 

συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων. Όλοι οι ερευνητές/-τριες και στις 9 χώρες πρέπει να 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ σε ότι αφορά στον τρόπο µε τον οποίο: 

o θα παρουσιάζουν την έρευνα στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες και δηµοσίως 

                                                 
5
   Η εκπαίδευση των ερευνητών/-τριών ως προς την κωδικοποίηση δεδοµένων της έρευνας χρειάζεται 
µόνο στην περίπτωση που θα απασχοληθούν µε αυτό το αντικείµενο.  
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o θα δίνουν τις οδηγίες και θα διεξάγουν τις συνεντεύξεις 

o θα απαντούν στα ερωτήµατα των συµµετεχόντων/-ουσών για τυχόν διευκρινήσεις 

o θα αναφέρουν τη διαδικασία και την πρόοδο της έρευνας στις καθηµερινές συναντήσεις  

o θα διαφυλάττουν το απόρρητο των πληροφοριών 

o θα διαχειρίζονται κρίσιµα ζητήµατα σε περίπτωση αποκάλυψης περιστατικών ΚαΠα 

o θα διασφαλίζουν τη δική τους ασφάλεια αλλά και των συµµετεχόντων/-ουσών. 

Τέλος, η αξιολόγηση της εκπαίδευσης των Εθνικών Ερευνητικών Οµάδων είναι προαιρετική 

και µπορεί να γίνει είτε χρησιµοποιώντας µια µεθοδολογία παρόµοια µε εκείνη που 

χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση του Σεµιναρίου Εκπαίδευσης-των-Εκπαιδευτών είτε 

χρησιµοποιώντας κάποια άλλη µέθοδο.  

 

ΓΓΓΓ....3333.... Συντονισµός της Έρευνας ΠεδίουΣυντονισµός της Έρευνας ΠεδίουΣυντονισµός της Έρευνας ΠεδίουΣυντονισµός της Έρευνας Πεδίου    

Η κύρια επιδηµιολογική µελέτη θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2010 – 

2011. Η οργάνωση της συλλογής των δεδοµένων σε κάθε χώρα µπορεί να γίνει είτε: α) για 

όλες τις γεωγραφικές περιοχές [(διαδοχική συλλογή δεδοµένων) (βλ. Σχήµα 1α)], δηλαδή η 

οµάδα των ερευνητών/-τριών πεδίου θα συλλέγει δεδοµένα στην 1
η
 γεωγραφική περιοχή και 

µόλις ολοκληρώνεται η συλλογή θα µεταβαίνει στην επόµενη περιοχή ή β) ανά γεωγραφική 

περιοχή [(ταυτόχρονη συλλογή δεδοµένων), (βλ. Σχήµα 1β)], δηλαδή ξεχωριστές υπο-οµάδες 

ερευνητών/-τριών θα συλλέγουν ταυτόχρονα δεδοµένα από διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές. Η επιλογή της διαδοχικής ή ταυτόχρονης συλλογής εξαρτάται από το µέγεθος του 

δείγµατος, την απόσταση µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών και από τον 

διαθέσιµο αριθµό ερευνητών/-τριών.  

 

Σχήµα 1α. Παράδειγµα της δοµής των Ερευνητικών Οµάδων σε διαδοχική συλλογή δεδοµένων. 
     

 

Σχήµα 1β. Παράδειγµα της δοµής των Ερευνητικών Οµάδων σε ταυτόχρονη συλλογή δεδοµένων.  

Συντονιστής/-τρια  
Έρευνας Πεδίου 

 

Συντονιστής/-τρια Νο1 
Γεωγραφική περιοχή A 

 

Νο2 Ζεύγος 
ερευνητών/-

τριων  
 

Νο3 Ζεύγος 
ερευνητών/-

τριων  
 

Νο4 Ζεύγος 
ερευνητών/-

τριων  
 

Νο1 Ζεύγος 
ερευνητών/-

τριων  
 

Νο2 Ζεύγος 
ερευνητών/-

τριων  
 

Νο3 Ζεύγος 
ερευνητών/-

τριων  
 

Νο1 Ζεύγος 
ερευνητών/-

τριων  
 

Συντονιστής/-τρια Νο2 
Γεωγραφική περιοχή B 

 

 

Συντονιστής/-τρια 
Έρευνας Πεδίου 

Συντονιστής/-τρια 
Γεωγραφικής Περιοχής 

Νο1 Ζεύγος 
ερευνητών/-τριων  

Νο2 Ζεύγος 
ερευνητών/-τριων  

Νο3 Ζεύγος 
ερευνητών/-τριων  

Νο4 Ζεύγος 
ερευνητών/-τριων  

Συνολικός Συντονισµός 
και ∆ιαχείριση   
της Έρευνας  
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Το συνολικό συντονισµό της έρευνας πεδίου σε κάθε χώρα πρέπει να αναλάβει ένα άτοµο (ή 

και περισσότερα), δηλαδή ο Συντονιστής της Έρευνας Πεδίου και/ή ο/οι Συντονιστής(ές) 

των ερευνητικών οµάδων κάθε γεωγραφικής περιοχής.
6
 Ο/Η Συντονιστής/-τρια της 

Έρευνας Πεδίου θα εποπτεύει τον/τους Συντονιστή(ες) των ερευνητών/-τριών κάθε 

γεωγραφικής περιοχής. Το άτοµο που συντονίζει την ερευνητική οµάδα µιας γεωγραφικής 

περιοχής αναλαµβάνει: 

 την επικοινωνία µε τα σχολεία που συµµετέχουν στην έρευνα προκειµένου να:  

o αποστείλει Ενηµερωτική Επιστολή στον/στην ∆ιευθυντή/-τρια, στο Σύλλογο 

∆ιδασκόντων και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων κάθε σχολείου (εφόσον 

χρειάζεται) 

o να συλλέξει και να καταγράψει πληροφορίες σχετικά µε: 

� τον αριθµό των τµηµάτων κάθε σχολείου που επιλέχθηκε 

� τον αριθµό των µαθητών/-τριών ανά τµήµα και κατά φύλο  

o την οργάνωση του τρόπου παράδοσης των Ενηµερωτικών Επιστολών και των 

Εντύπων Συναίνεσης στους γονείς/κηδεµόνες (είτε δια µέσου των ερευνητών/-τριών 

και των µαθητών/-τριών είτε δια µέσου του σχολείου) 

o να κλείσει τα ραντεβού µε τα σχολεία για τη συλλογή των δεδοµένων και να 

υπενθυµίζει τηλεφωνικώς τα ραντεβού 2-3 µέρες νωρίτερα 

o να συλλέξει πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας των παιδιών που εγκατέλειψαν τη 

φοίτησή τους στο σχολείο την προηγούµενη σχολική χρονιά (εάν είναι εφικτό). 

 την επικοινωνία µε τους γονείς/κηδεµόνες των παιδιών που έχουν εγκαταλείψει τη 

φοίτησή τους στο σχολείο (τηλεφωνικώς και/ή µέσω αποστολής επιστολής) προκειµένου 

να προσκαλέσει τα παιδιά και τους γονείς να συµµετέχουν στην έρευνα, να ορίσει την 

ηµέρα, την ώρα και τον τόπο της συνάντησης για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων (αλλά 

και να υπενθυµίζει τηλεφωνικώς τα ραντεβού, εφόσον χρειάζεται). 

 την προετοιµασία του προγράµµατος της έρευνας: 

o καθορίζοντας τον αριθµό των ερευνητών/-τριών και των ηµερών που χρειάζονται σε 

κάθε γεωγραφική περιοχή και σε κάθε σχολείο 

o καταρτίζοντας το πρόγραµµα της έρευνας συνολικά (ή ανά περιοχή) µε τον πλέον 

οικονοµικό (σε σχέση µε το διαθέσιµο χρόνο και τον προϋπολογισµό) αλλά 

ταυτόχρονα και αποδοτικό τρόπο 

o οργανώνοντας τα ζεύγη των ερευνητών/-τριών 

o καταρτίζοντας το πρόγραµµα κάθε ζεύγους ερευνητών/-τριών για τη συλλογή των 

δεδοµένων 

 τη διαχείριση πρακτικών ζητηµάτων: 

o εισιτήρια, διαµονή, ενοικίαση αυτοκινήτων, κλπ. 

                                                 
6
 Κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων, θα πρέπει σε κάθε χώρα να είναι διαθέσιµο ένα 
άτοµο στα γραφεία του φορέα που διεξάγει την έρευνα προκειµένου να απαντάει στους/στις 
συµµετέχοντες/-ουσες της έρευνας που µπορεί να τηλεφωνούν στο φορέα για περισσότερες 
πληροφορίες ή ερωτήσεις. Το άτοµο αυτό θα πρέπει να γνωρίζει καλά την έρευνα BECAN και το 
ρόλο αυτό ενδεχοµένως να µπορούσε να αναλάβει ο/η Συντονιστής/-τρια της Έρευνας Πεδίου.  
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o προετοιµασία όλων των απαραίτητων υλικών ανά περιοχή (π.χ. χάρτες, 

ερωτηµατολόγια, «επεξηγηµατικό» υλικό, χρήσιµα τηλέφωνα, κατάλογος 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, έντυπα αναφορών, κλπ.). 

 
Κάθε Συντονιστής/-τρια της Ερευνητικής Οµάδας θα επιβλέπει και θα συντονίζει την 

ερευνητική οµάδα του/της (σε µια γεωγραφική περιοχή) και θα είναι συνεχώς ενήµερος/-η για 

το που βρίσκεται κάθε ζευγάρι ερευνητών/-τριών (για λόγους ασφαλείας)· επίσης θα 

λειτουργεί ως “σηµείο επαφής” της ερευνητικής οµάδας και θα είναι διαθέσιµος/-η ανά πάσα 

στιγµή προκειµένου να παρέχει λύσεις σε κάθε απροσδόκητο πρόβληµα που µπορεί να 

ανακύπτει και να παρέχει κάθε είδους βοήθεια χρειαστούν οι ερευνητές/-τριες. Ο/Η 

Συντονιστής/-τρια θα είναι επίσης υπεύθυνος/-η για την οργάνωση καθηµερινά –µετά το τέλος 

της συλλογής δεδοµένων- µιας συνάντησης µε όλα τα µέλη της ερευνητικής του/της οµάδας 

για λόγους συντονισµού, µεθοδολογικής εποπτείας, αναφοράς και αποσαφήνισης 

περιστατικών ΚαΠα παιδιών, συζήτησης και λήψης αποφάσεων σε προβλήµατα που µπορεί 

να παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, οι 

ερευνητές/-τριες θα πρέπει να αναφέρουν στον/στην Συντονιστή/-τριά τους κατά τη διάρκεια 

των Συναντήσεων Συντονισµού και Εποπτείας, µετά τη συλλογή δεδοµένων (επί τη βάση των 

Εντύπων Αναφοράς): 

 τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τυχόν προβλήµατα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια 

της συλλογής των δεδοµένων 

 τα αποτελέσµατα του ποιοτικού ελέγχου των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων 

 αποκαλύψεις ή τυχόν υποψίες περιστατικών ΚαΠα παιδιών. 

Μετά από κάθε τέτοια συνάντηση ο/η Συντονιστής/-τρια θα πρέπει: 

 να καταγράφει τα ποσοστά απόκρισης (response rates) µε βάση τα έντυπα αναφοράς 

των ερευνητών/-τριών 

 να συλλέγει τα συµπληρωµένα και τα κενά ερωτηµατολόγια 

 να συλλέγει όλα τα Έντυπα Αναφοράς των ερευνητών/-τριών 

 να κρατάει στοιχεία αναφορικά µε την αποδοτικότητα κάθε ερευνητή/-τριας.  

 

Ζεύγη Ερευνητών/-τριών: σε κάθε τµήµα σχολείου ή σε κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να 

παρευρίσκονται 2 ερευνητές/-τριες (και των δύο φύλων, εάν είναι εφικτό). Ο αριθµός των 

ζευγαριών ερευνητών/-τριών που θα επισκέπτεται µια περιοχή (σχολεία και νοικοκυριά) 

εξαρτάται από τον αριθµό των τµηµάτων/µαθητών και των νοικοκυριών αλλά και από το 

διαθέσιµο χρονικό διάστηµα της έρευνας.  

 

ΓΓΓΓ....4444.... Οργάνωση της Οργάνωση της Οργάνωση της Οργάνωση της ΈρευναΈρευναΈρευναΈρευναςςςς στα  στα  στα  στα ΣχολείαΣχολείαΣχολείαΣχολεία    

Για τη διεξαγωγή της έρευνας στα σχολεία είναι απαραίτητο, στις περισσότερες χώρες, να 

ληφθεί άδεια από τις αρµόδιες αρχές (π.χ. Υπουργείο Παιδείας) για την πρόσβαση στα 

σχολεία.  

Μετά την απόκτηση της επίσηµης άδειας, θα πρέπει ο/η Συντονιστής/-τρια της Έρευνας να 

αποστείλει µία ενηµερωτική επιστολή στους/στις ∆ιευθυντές/-τριες των σχολείων που έχουν 

επιλεχθεί στο δείγµα και/ή στους Συλλόγους ∆ιδασκόντων, Γονέων και Κηδεµόνων (εφόσον 



Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης 

 25

χρειάζεται) προκειµένου να ενηµερωθούν για την έρευνα που θα διεξαχθεί στο σχολείο τους. 

Επιπλέον, µετά την αποστολή της ενηµερωτικής επιστολής θα πραγµατοποιείται τηλεφωνική 

επικοινωνία µε τις ∆ιευθύνσεις των σχολείων µε στόχο:  

 τη συλλογή πληροφοριών για τον αριθµό των τµηµάτων κάθε σχολείου (στις τάξεις 

όπου διεξάγεται η έρευνα)  

 τη συλλογή πληροφοριών για τον αριθµό και το φύλο των µαθητών/-τριών ανά τµήµα 

σε κάθε επιλεγµένο σχολείο 

 τον προγραµµατισµό των ραντεβού σε κάθε σχολείο για τη χορήγηση των 

ερωτηµατολόγιων στους/στις µαθητές/-τριες  

 τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας των παιδιών που εγκατέλειψαν 

το σχολείο (εφόσον ισχύει).  

Κατά την επικοινωνία µε τους/τις ∆ιευθυντές/-τριες των σχολείων θα πρέπει να καθορίζεται η 

ηµεροµηνία και η ώρα διεξαγωγής της έρευνας στις τάξεις. Ωστόσο, πριν από αυτό θα 

πρέπει να έχει καθοριστεί η παράδοση των Ενηµερωτικών Επιστολών και των Εντύπων 

Συναίνεσης στους γονείς των µαθητών για τη συµµετοχή του παιδιού τους στην έρευνα. Η 

αποστολή των επιστολών και των εντύπων προτείνεται να γίνεται 1-3 ηµέρες πριν από τη 

συλλογή δεδοµένων από τους/τις µαθητές/-τριες και µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:  

1. µέσω επίσκεψης στους/στις µαθητές/-τριες στο σχολείο όπου θα ενηµερώνονται τα παιδιά 

για την έρευνα και θα παραλαµβάνουν την Ενηµερωτική Επιστολή και το Έντυπο 

Συναίνεσης που θα πρέπει να δώσουν στους γονείς τους  

2. παράδοση των εντύπων στους γονείς µέσω του σχολείου (π.χ. τα µοιράζει το σχολείο 

στους/στις µαθητές/-τριες ή τα αποστέλλει ταχυδροµικά). 

Παρόλο που ο δεύτερος τρόπος φαίνεται πιο βολικός, θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες 

ρυθµίσεις µε το σχολείο όσον αφορά την αναπαραγωγή του υλικού (να αποσταλεί 

ταχυδροµικά ή να φωτοτυπηθεί στο σχολείο). Σε περίπτωση που επιλεχθεί ο δεύτερος 

τρόπος, θα πρέπει να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία µε το σχολείο µερικές µέρες πριν από τη 

συλλογή των δεδοµένων των µαθητών/-τριών, προκειµένου να υπενθυµίσετε: α) το ραντεβού 

στο ∆ιευθυντή του σχολείου, και β) την παράδοση των Επιστολών και των Εντύπων. Κατόπιν 

χρειάζεται εκ νέου τηλεφωνική επικοινωνία προκειµένου να µάθετε εάν υπάρχουν αρνήσεις εκ 

µέρους των γονέων και για να συµφωνήσετε µε το σχολείο τον τρόπο µε τον οποίο θα 

απασχοληθούν τα παιδιά των οποίων οι γονείς/κηδεµόνες δεν επιθυµούν να συµµετέχουν 

στην έρευνα.  

Στο Σχήµα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βήµατα οργάνωσης της έρευνας και στο 

Σχήµα 3 απεικονίζεται η προτεινόµενη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά µε την 

παράδοση στους γονείς της ενηµερωτικής επιστολής (για τη συµµετοχή του παιδιού στην 

έρευνα) και της αποστολής και παραλαβής της Παθητικής Συναίνεσης (για τη συµµετοχή του 

παιδιού στην έρευνα). 
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Σχήµα 2. Βήµατα οργάνωσης της έρευνας στα σχολεία.  

 

 

Σχήµα 3. Σχεδιάγραµµα παράδοσης των επιστολών στους γονείς & παραλαβή της παθητικής 

συναίνεσης για τη συµµετοχή των παιδιών στην έρευνα. 

 

Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα προγραµµατισµού της συλλογής των 

δεδοµένων από ερευνητές/-τριες σε ένα Νοµό της Κρήτης (Ν. Χανίων).  

Θα πρέπει να παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο ερευνητές/-τριες σε ένα τµήµα σχολείου. Εάν 

ένα επιλεγµένο σχολείο έχει περισσότερα από ένα τµήµατα, θα πρέπει να παραβρίσκονται 

όσο το δυνατόν περισσότερα ζευγάρια ερευνητών/-τριών προκειµένου να συλλέγουν 

ταυτόχρονα τα δεδοµένα από όλα τα τµήµατα όσο το δυνατόν συντοµότερα (έτσι ώστε τα 

παιδιά να µην έχουν το χρόνο να συζητούν µεταξύ τους τις ερωτήσεις).  
 

Εκπαιδευτικοί ή 
Ερευνητές/-τριες 

 

Μαθητές/-τριες Γονείς  

Απόκτηση 
Άδειας 

εισόδου στα 
σχολεία 

Βήµα-προς-βήµα Οργάνωση της Έρευνας στα Σχολεία & τους Γονείς/Κηδεµόνες τους 

Αποστολή 
Ενηµερωτικής 
Επιστολής στα 
σχολεία & 

συλλογή των 
απαραίτητων 
πληροφοριών 

Αποστολή 
Ενηµερωτικής 
Επιστολής στους 
γονείς για τη 
συµµετοχή των 

παιδιών τους στην 
έρευνα & του 
Εντύπου 

Συναίνεσης κατόπιν 
ενηµέρωσης 

(παθητική συναίνεση) 

Καθορισµός 
ραντεβού µε το 

σχολείο 
προκειµένου να 
χορηγηθούν τα 
ερωτηµατολόγια 
στους/στις 

µαθητές/-τριες στη 
τάξη  

Συλλογή ∆εδοµένων 
από µαθητές/-τριες 

στο σχολείο 
 

∆ιανοµή στους/στις 
µαθητές/-τριες του 
σφραγισµένου 

φακέλου 
(ενηµερωτική επιστολή 

& ευχαριστήριο 
σηµείωµα, ICAST-P 
ερωτηµατολόγιο & 
έντυπο συναίνεσης) 

Συλλογή 
δεδοµένων 
από γονείς  

αποσαφήνιση 

περιστατικών 

ΚαΠα & 

συνάντηση 

συντονισµού & 

εποπτείας 
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Σχήµα 4. Παράδειγµα προγραµµατισµού συλλογής δεδοµένων µαθητών/-τριών από 8 ερευνητές/-τριες (4 ζεύγάρια) στο Ν. 
Χανίων (Κρήτη).  

 
 

Τα ερωτηµατολόγια των γονέων µπορούν να συλλέγονται µε δύο τρόπους: 

 από τους/τις µαθητές/-τριες (όπως απεικονίζεται και στο Σχήµα 2). Οι ερευνητές/-τριες, 

δηλαδή, επισκέπτονται ξανά την επόµενη µέρα το σχολείο προκειµένου να συλλέξουν 

από τους/τις µαθητές/-τριες τους φακέλους µε τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια των 

γονιών τους 

 ή από το σπίτι, εφόσον οι ίδιοι οι γονείς καλέσουν τους/τις ερευνητές/-τριες για να 

παραδώσουν το ερωτηµατολόγιό τους.  

Στο τέλος κάθε ηµέρας συλλογής δεδοµένων, όλα τα ζεύγη των ερευνητών/-τριών θα 

συναντιούνται µε τον/την Συντονιστή/-τριά τους στην καθηµερινή Συνάντηση Συντονισµού και 

Εποπτείας. 

 

 

 

 

 

1
η
  Ηµέρα 

1  

2 

Ζεύγη 
Ερευνητών/τριων 

3 

4 

Σχολείο X1,  
1 τµήµα 

2
η
  Ηµέρα 

1 + 2 +  
3 + 4 

Σχολείο X8,  
4 τµήµατα 

Σχολείο X2,  
1 τµήµα 9 σχολεία,  

16 τµήµατα 

Σχολείο Χ10,  
4 τµήµατα 

3
η
  Ηµέρα 

1 
Σχολείο Χ11,  

1 τµήµα 

2 σχολεία,  
5 τµήµατα 

Κρήτη – Νοµός Χανίων (συνολικά 11 σχολεία σε όλες τις βαθµίδες) 

2
η
 επίσκεψη στα σχολεία της 1

ης
 µέρας � 

συλλογή ερωτηµατολογίων γονιών 

2 

3 4 

2
η
 επίσκεψη στα σχολεία της 2

ης
 µέρας 

� συλλογή ερωτηµατολογίων γονιών 
1 

Μετακίνηση των ερευνητών/-τριων στον επόµενο Νοµό (ζεύγη 2, 3, 4) 

Σχολείο X5,  
1 τµήµα 

Σχολείο X6,  
1 τµήµα 

Σχολείο X3,  
1 τµήµα 

Σχολείο X4,  
1 τµήµα 

Σχολείο X7,  
4 τµήµατα 

Σχολείο X9,  
2 τµήµατα 

Έναρξη συλλογής δεδοµένων στον επόµενο Νοµό (Ν. Ρέθυµνου) 

2 

3 4 

Μετακίνηση στον επόµενο Νοµό  
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ΓΓΓΓ....5555.... Οργάνωση της Οργάνωση της Οργάνωση της Οργάνωση της ΈρευναΈρευναΈρευναΈρευναςςςς    σε σε σε σε ΠαιδιάΠαιδιάΠαιδιάΠαιδιά    ππππουουουου    έχουν Εγκαταλείψει έχουν Εγκαταλείψει έχουν Εγκαταλείψει έχουν Εγκαταλείψει τοτοτοτο    ΣχολείοΣχολείοΣχολείοΣχολείο    

Για τη διεξαγωγή της έρευνας στα παιδιά που έχουν εγκαταλείψει τη φοίτησή τους στο 

σχολείο και στους γονείς τους, το πρώτο πράγµα που πρέπει να γίνει είναι η συλλογή των 

στοιχείων επικοινωνίας τους (από τα σχολεία όπου φοιτούσαν ή µε άλλο τρόπο). Οι 

πληροφορίες που χρειάζονται είναι: τα ονόµατα των παιδιών, αριθµός τηλεφώνου και/ή 

διεύθυνση κατοικίας.  

Μετά τη συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας, θα πρέπει να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία µε 

τους γονείς/κηδεµόνες προκειµένου να προσκληθούν να συµµετάσχουν στην έρευνα µαζί µε 

τα παιδιά τους· δηλαδή, ο/η Συντονιστής/-τρια θα τηλεφωνήσει (ή θα στείλει τις ενηµερωτικές 

επιστολές
7
) προκειµένου: 

 να καθορίσει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής των συνεντεύξεων (και την τοποθεσία σε 

περίπτωση που ο γονέας δε θέλει να πραγµατοποιηθεί η συνέντευξη στο σπίτι του) 

 να καταγράψει τυχόν αρνήσεις συµµετοχής
8
 

 να προγραµµατίσει ποιο ζεύγος ερευνητών/-τριών θα συλλέξει τα δεδοµένα σε κάθε 

νοικοκυριό. 

Στο Σχήµα 5 απεικονίζονται τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για την οργάνωση της 

έρευνας.   

 

 

Σχήµα 5. Βήµατα οργάνωσης της έρευνας σε παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο.  

    

    

Γ.6. Προετοιµασία των Υλικών τωνΠροετοιµασία των Υλικών τωνΠροετοιµασία των Υλικών τωνΠροετοιµασία των Υλικών των Ερευνητών/Ερευνητών/Ερευνητών/Ερευνητών/----τριτριτριτριώώώώνννν     

Κάθε ζεύγος ερευνητών/-τριών θα πρέπει, προτού ξεκινήσει για τη συλλογή των δεδοµένων, 

να έχει προµηθευτεί το απαραίτητο υλικό (βλ. Κεφ. A3 του “Οδηγού της Έρευνας”). Ο/Η 

Συντονιστής/-τρια θα πρέπει να έχει προετοιµάζει τα υλικά που χρειάζονται για κάθε µέρα 

συλλογής δεδοµένων και να τα παραδίδει στους/στις ερευνητές/-τριες µία µέρα πριν από τη 

συλλογή των δεδοµένων. Η προετοιµασία των υλικών περιλαµβάνει:  

Για τη συλλογή των δεδοµένων στα σχολεία (αυτο-συµπληρούµενα ερωτηµατολόγια)  

 Εκτύπωση ή φωτοτύπιση όσων αντιτύπων χρειάζονται από:  

o τα αυτο-συµπληρούµενα ερωτηµατολόγια ICAST-CH, µαζί µε το Έντυπο 

Συγκατάθεσης του παιδιού που αποτελεί την 1
η
 σελίδα του ερωτηµατολογίου  

o τα αυτο-συµπληρούµενα ερωτηµατολόγια ICAST-P  

                                                 
7
 Οι ενηµερωτικές επιστολές και τα έντυπα συναίνεσης θα τροποποιηθούν για τις ανάγκες της 
δοµηµένης συνέντευξης.  

8
 Η καταγραφή των αρνήσεων είναι πολύ σηµαντική καθώς βοηθάει στον υπολογισµό του ποσοστού 
απόκρισης (response rate).  

Επικοινωνία 
µε τα σχολεία 

που 
φοιτούσαν τα 

παιδιά 

Οργάνωση της Έρευνας στα Παιδιά που έχουν Εγκαταλείψει το Σχολείο 

Συλλογή 
στοιχείων 

επικοινωνίας 
των γονιών των 
παιδιών που 
εγκατέλειψαν 
το σχολείο 

 

Τηλεφωνική 
επικοινωνία µε το 
σπίτι ή αποστολή 
ενηµερωτικής 
επιστολής για τη 

συµµετοχή γονιού και 
παιδιού στην έρευνα  

Καθορισµός 
ραντεβού για τη 
διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων – 
καταγραφή 
αρνήσεων 
συµµετοχής  

Επίσκεψη 
ερευνητών/-τριων 
στα σπίτια για τη 
συλλογή των 
δεδοµένων  
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Εικόνα 2. Παράδειγµα καταγραφής κωδικών 

o τις Ενηµερωτικές Επιστολές και τα Έντυπα Συναίνεσης για τη συµµετοχή των 

παιδιών και των γονιών στην έρευνα 

o τα Ευχαριστήρια σηµειώµατα για τα παιδιά και τους γονείς     

 κωδικοποίηση των 

ερωτηµατολογίων, δίνοντας τον 

ίδιο κωδικό σε κάθε µοναδικό 

ζεύγος ερωτηµατολογίων παιδιού-

γονέα (βλ. Εικόνα 1)  

 προετοιµασία των φακέλων των 

γονέων που θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν  

o την Ενηµερωτική Επιστολή 

του γονιού,  

o το Έντυπο Συναίνεσης για τη 

δική του συµµετοχή στην 

έρευνα,  

o το ερωτηµατολόγιο ICAST-P 

και  

o το ευχαριστήριο σηµείωµα για 

τον γονιό.   

Κάθε σφραγισµένος φάκελος γονιού θα πρέπει να έχει ζευγαρωθεί µε το αντίστοιχο 

ICAST-CH ερωτηµατολόγιο – και τα δύο ερωτηµατολόγια θα πρέπει να φέρουν τον ίδιο 

µοναδικό κωδικό (προτείνεται να αναγράφεται ο κωδικός του ερωτηµατολογίου κάθε 

γονιού –εκτός από την πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου- και έξω από τον 

σφραγισµένο φάκελο, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ξανα-ζευγαρωθεί ένας 

σφραγισµένος φάκελος (χωρίς να πρέπει να ανοιχτεί) µε το αντίστοιχο ερωτηµατολόγιο 

του παιδιού σε περίπτωση που τύχει να µπερδευτούν τα ερωτηµατολόγια µεταξύ τους.      

 καταγραφή σε µία λίστα 

(βλ. παράδειγµα στην 

Εικόνα 2) των κωδικών 

που αντιστοιχούν σε 

κάθε σχολείο, σε κάθε 

τµήµα και στο ζεύγος 

ερευνητών/-τριών στους/στις οποίους/-ες παραδόθηκαν τα ερωτηµατολόγια, καθώς και 

την ηµεροµηνία και ώρα χορήγησης των ερωτηµατολόγιων.  

 Ο/Η Συντονιστής/-τρια θα πρέπει να παραδίδει κάθε φορά στους/στις ερευνητές/-

τριες (οι οποίοι/-ες θα πρέπει να ελέγχουν αν παρέλαβαν), τα εξής:  

  GR /AΑ/  …22 

  GR /ΑΑ  /  …22 

Εικόνα 1. Παράδειγµα Συµπληρωµένων Κωδικών. 
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Εικόνα 3. Επεξηγηµατικό υλικό: αφίσα µε κλίµακες 
απαντήσεων 

o το πρόγραµµα µε τα στοιχεία των σχολείων που θα επισκεφτούν, την ηµεροµηνία και 

ώρα του ραντεβού τους και πληροφορίες για 

το δείγµα (ποια τάξη, ποιο τµήµα, κλπ.)  

o ένα χάρτη της περιοχής που θα επισκεφτούν 

o αντίτυπα όσων ερωτηµατολογίων 

χρειάζονται για τα παιδιά και τους γονείς 

o το “επεξηγηµατικό υλικό” µε τις κλίµακες 

απαντήσεων (βλ. Εικόνα 3) και το δείγµα του 

φακέλου του γονιού προκειµένου να 

επεξηγούν στους/στις µαθητές/-τριες: α) τον 

τρόπο µε τον οποίο πρέπει να συµπληρώνουν 

τις κλίµακες των απαντήσεων στα 

ερωτηµατολόγιά τους και β) το περιεχόµενο 

του φακέλου των γονιών τους και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς τους  

o χαρτοταινία 

o δύο στυλό ανά ερευνητή/-τρια 

o δύο µεγάλους φακέλους ανά ζεύγος ερευνητών/-τριών για τη συλλογή των 

συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων των µαθητών/-τριών στην τάξη 

o αντίγραφα των ευχαριστηρίων σηµειωµάτων για τα παιδιά  

o µια λίστα µε τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ανά νοµό, σε περίπτωση που 

χρειαστεί να παραπέµψουν κάποιο άτοµο για περαιτέρω βοήθεια  

o ένα ατοµικό καρτελάκι (ερευνητική ταυτότητα) για κάθε ερευνητή/-τρια   

o µια επίσηµη επιστολή για κάθε ερευνητή/-τρια που θα δηλώνει την επαγγελµατική 

σχέση του/της µε το φορέα που διεξάγει την έρευνα και τα στοιχεία επικοινωνίας του 

φορέα και του/της Συντονιστή/-τριάς τους   

o κινητό τηλέφωνο (ενεργοποιηµένο αλλά σε αθόρυβη λειτουργία)  

o µια λίστα µε χρήσιµα τηλέφωνα (π.χ. τηλέφωνο Συντονιστή/-τριας, των υπολοίπων 

µελών της ερευνητικής οµάδας, κλπ.)  

o τα Έντυπα Αναφοράς (βλέπε Παράρτηµα 2α). 

o Λίστα ελέγχου των απαραίτητων υλικών.  

 
Για τη συλλογή των δεδοµένων στα σπίτια (δοµηµένες συνεντεύξεις) 

 Εκτύπωση ή φωτοτύπιση όσων αντιτύπων χρειάζονται από:  

o τα ερωτηµατολόγια ICAST-CH (και τα έντυπα συγκατάθεσης των παιδιών)  

o τα ερωτηµατολόγια ICAST-P  

o τις Ενηµερωτικές Επιστολές και τα Ευχαριστήρια Σηµειώµατα για τους γονείς 

o τα Έντυπα Συναίνεσης για τη συµµετοχή των παιδιών και των γονιών στην έρευνα  

o τα Ευχαριστήρια Σηµειώµατα για τα παιδιά    

 κωδικοποίηση των ερωτηµατολογίων των γονιών και των παιδιών (δίνοντας τον ίδιο 

κωδικό σε κάθε µοναδικό ζεύγος ερωτηµατολογίων παιδιού-γονιού) 

 καταγραφή των κωδικών που αντιστοιχούν σε κάθε νοικοκυριό, ποιοι/-ες ερευνητές/-τριες 

παρέλαβαν τα ερωτηµατολόγια, καθώς και την ηµεροµηνία και την ώρα των ραντεβού 

(βλ. Εικόνα 4)  
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Εικόνα 4. Παράδειγµα καταγραφής κωδικών ερωτηµατολογίων συνεντεύξεων 

 προετοιµασία των Καρτών 

Συνέντευξης για γονείς και 

παιδιά (βλ. Παραρτήµατα 3α 

και 3β) οι οποίες πρέπει να 

εκτυπωθούν και να κοπούν 

ακολουθώντας τις οδηγίες του 

Παραρτήµατος 3.  

 

 Ο/Η Συντονιστής/-τρια θα πρέπει να παραδίδει σε κάθε ζεύγος ερευνητών/-τριών 

(οι οποίοι/-ες θα πρέπει να ελέγχουν αν έχουν παραλάβει), τα εξής:  

o το πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει στοιχεία των σπιτιών που θα επισκεφτούν, την 

ηµεροµηνία και ώρα των ραντεβού 

o το χάρτη της περιοχής που θα επισκεφτούν 

o αντίγραφα όσων ερωτηµατολογίων χρειάζονται για τα παιδιά και τους γονείς 

o τις Κάρτες Συνέντευξης για τα παιδιά και τους γονείς (βλ. Παραρτήµατα 3α & 3β), 

o δύο στυλό ανά ερευνητή/-τρια 

o αντίγραφα των ευχαριστήριων σηµειωµάτων για τα παιδιά και τους γονείς 

o µια λίστα µε φορείς παροχής υπηρεσιών ανά νοµό σε περίπτωση που χρειαστεί 

να παραπέµψουν κάποιο άτοµο για περαιτέρω βοήθεια  

o το ατοµικό καρτελάκι (ερευνητική ταυτότητα) για κάθε ερευνητή/-τρια   

o την επίσηµη επιστολή για κάθε ερευνητή/-τρια που θα δηλώνει την επαγγελµατική 

σχέση του/της µε το φορέα που διεξάγει την έρευνα και τα στοιχεία επικοινωνίας του 

φορέα και του/της Συντονιστή/-τριάς τους   

o κινητό τηλέφωνο (ενεργοποιηµένο αλλά σε αθόρυβη λειτουργία)  

o µια λίστα µε χρήσιµα τηλέφωνα (π.χ. τηλέφωνο Συντονιστή/-τριας, των υπολοίπων 

µελών της ερευνητικής οµάδας, κλπ.)  

o τα Έντυπα Αναφοράς (βλέπε Παράρτηµα 2α). 

o Λίστα ελέγχου των απαραίτητων υλικών.  

Ο/Η Συντονιστής/-τρια θα πρέπει, κυρίως για λόγους ασφαλείας, να έχει ένα αντίγραφο του 

προγράµµατος όλων των ερευνητών/-τριών (ώρες και διευθύνσεις των ραντεβού) ώστε να 

γνωρίζει ανά πάσα στιγµή που βρίσκονται οι ερευνητές/-τριες καθώς και τους αριθµούς των 

κινητών τους τηλεφώνων.  

 

Γ.7. Έντυπα ΑναφοράςΈντυπα ΑναφοράςΈντυπα ΑναφοράςΈντυπα Αναφοράς των Ερευνητών/των Ερευνητών/των Ερευνητών/των Ερευνητών/----τριτριτριτριώώώώνννν 

Όταν πραγµατοποιείται χορήγηση αυτο-συµπληρούµενων ερωτηµατολογίων θα πρέπει 

κάθε ζεύγος ερευνητών/-τριών να έχει ένα έντυπο αναφοράς για τα ερωτηµατολόγια που 

χορήγησε σε κάθε τµήµα (βλ. Παράρτηµα 2α). Ένα µέλος του ερευνητικού ζεύγους θα είναι 

υπεύθυνο για την συµπλήρωση των εντύπων σε συνεργασία µε τον/την συνάδελφό του και 

θα πρέπει να καταγράφει στα έντυπα αναφοράς για κάθε "ηµέρα συλλογής δεδοµένων": 

1. τα ονόµατα των ερευνητών/-τριών που ήταν υπεύθυνοι/-ες για τη χορήγηση των 

ερωτηµατολογίων ανά τµήµα 

2. την ηµεροµηνία και την ώρα συλλογής των δεδοµένων 
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3. το όνοµα και τη διεύθυνση του σχολείου  

4. τον τµήµα του σχολείου (π.χ. Α1) και τον αριθµό όλων των µαθητών/-τριών ανά φύλο 

που ήταν παρόντες/-ούσες στην αίθουσα κατά τη χορήγηση των ερωτηµατολογίων 

(π.χ. 22 µαθητές/-τριες, 12 αγόρια + 10 κορίτσια) 

5. τους κωδικούς των ερωτηµατολογίων που χορήγησαν στο τµήµα (π.χ. GR/AΑ/1 - 

22).  

Το Έντυπο Αναφοράς αποτελείται από δύο στήλες, τη στήλη που αφορά τα ερωτηµατολόγια 

των παιδιών (ICAST-CH) και τη στήλη που αφορά τα ερωτηµατολόγια των γονιών (ICAST-P). 

Στην πρώτη στήλη οι ερευνητές/-τριες πρέπει να συµπληρώνουν: 

1. τον αριθµό των παιδιών που αρνήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο και 

τους κωδικούς των ερωτηµατολογίων τους καθώς και τους λόγους της άρνησης, εάν 

αναφέρθηκαν 

2. τον αριθµό των Θετικών και των Αρνητικών Συναινέσεων που έλαβαν από τους 

γονείς καθώς και τον αριθµό των Συναινέσεων που δεν επεστράφησαν 

3. παρατηρήσεις για τα ερωτηµατολόγια των µαθητών/-τριών µετά τον ποιοτικό τους 

έλεγχο (οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν π.χ. τους αριθµούς των 

ερωτήσεων τις οποίες άφησαν κενές τα παιδιά, τυχόν άκυρες απαντήσεις ή άκυρα 

ερωτηµατολόγια, ερωτήσεις στις οποίες έχουν απαντήσει τα παιδιά σηµειώνοντας 

δύο απαντήσεις αντί για µια, κλπ. σηµειώνοντας κάθε φορά και τον Κωδικό του 

ερωτηµατολογίου στο οποίο αναφέρονται) 

4. παρατηρήσεις σε περίπτωση αποκάλυψης ή υποψίας περιστατικών ΚαΠα παιδιού 

(π.χ. αποκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης, εάν το παιδί ζήτησε βοήθεια και άλλες 

πληροφορίες, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας) 

Στη στήλη του ερωτηµατολογίου ICAST-P, θα ερευνητές/-τριες πρέπει να συµπληρώνουν:    

1. πόσες αρνητικές Συναινέσεις παρέλαβαν από γονείς όσον αφορά τη δική τους 

συµµετοχή στην έρευνα, και τους λόγους (εάν αναφέρθηκαν) 

2. τη µέθοδο συλλογής των δεδοµένων από τους γονείς (καταγράφοντας τους Κωδικούς 

των ερωτηµατολογίων) 

3. ποια ερωτηµατολόγια δεν επεστράφησαν (καταγράφοντας και τους Κωδικούς τους) 

και τυχόν παρατηρήσεις. 

 

Όταν η έρευνα διεξάγεται µέσω δοµηµένων συνεντεύξεων θα πρέπει καθένα από τα µέλη 

του ερευνητικού ζεύγους να έχει το δικό του/της έντυπο αναφοράς για τα ερωτηµατολόγια που 

χορήγησε (βλ. Παράρτηµα 2β) καταγράφοντας:  

1. το όνοµα του/της και το όνοµα του/της συναδέλφου του/της   

2. την ηµεροµηνία, την ώρα και τη διάρκεια κάθε συνέντευξης 

3. από ποιά άτοµα πήρε συνέντευξη (π.χ. γονέα ή παιδί) 

4. τον Κωδικό κάθε ερωτηµατολογίου 

5. τυχόν άρνηση από το γονέα(εις) σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην έρευνα ή σχετικά 

µε τη συµµετοχή του παιδιού στην έρευνα και τους λόγους (εάν αναφέρθηκαν) 

6. τυχόν άρνηση από το παιδί να συµµετέχει στην έρευνα και τους λόγους (εάν 

αναφέρθηκαν) 
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7. τυχόν παρατηρήσεις σχετικά µε τα ερωτηµατολόγια (π.χ. αν αρνήθηκαν να 

απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις) ή άλλες παρατηρήσεις (π.χ. αποκάλυψη 

σεξουαλικής κακοποίησης, εάν κάποιο παιδί ζήτησε βοήθεια, τα στοιχεία 

επικοινωνίας, κλπ.). 

Τα έντυπα αυτά πρέπει να συµπληρώνονται κάθε µέρα, µετά τη συλλογή των δεδοµένων. 

Εκτός από τη χρησιµότητά τους για τη συστηµατοποίηση των ερωτηµατολογίων που 

συλλέγονται, τα έντυπα αυτά θα βοηθήσουν και τους/τις ερευνητές/-τριες να καταγράφουν 

τυχόν προβλήµατα που θα πρέπει να συζητούνται µε τον/την Συντονιστή/-τρια στις 

καθηµερινές Συναντήσεις Εποπτείας και Συντονισµού. Τα έντυπα αυτά θα συγκεντρώνονται 

από τον/την Συντονιστή/-τρια σε καθηµερινή βάση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ    ΤΗΣΤΗΣΤΗΣΤΗΣ    ΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣΕΡΕΥΝΑΣ    

∆.1. Χορήγηση των Ερωτηµατολογίων ICAST-CH και ICAST-P 

Για τη χορήγηση των τροποποιηµένων και µεταφρασµένων ερωτηµατολογίων ICAST-CH και 

ICAST-P θα χρησιµοποιηθούν δύο µέθοδοι ανάλογα µε την οµάδα των υποκειµένων 

(µαθητές/-τριες και οι γονείς τους και παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και οι γονείς 

τους - βλ. επίσης Πίνακα 3). 

 
Πίνακας 3. Μέθοδος χορήγησης ερωτηµατολογίων ανά οµάδα υποκειµένων  

Μέθοδος 
Οµάδα 

Παιδιά Γονείς 

Παιδιών που 
φοιτούν στο 

σχολείο 

Αυτο-συµπληρούµενο 
ερωτηµατολόγιο 

Αυτο-συµπληρούµενο 
ερωτηµατολόγιο  

(δοµηµένες συνεντεύξεις µόνο στην 
περίπτωση που το ζητήσει ο γονιός) 

Παιδιών που έχουν 
εγκαταλείψει τη 
φοίτηση στο 

σχολείο 

∆οµηµένη Συνέντευξη  ∆οµηµένη Συνέντευξη 

 

∆.1.1. Αυτο-συµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο  

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία που θα ακολουθείται όταν χρησιµοποιείται η 

µέθοδος των αυτο-συµπληρούµενων ερωτηµατολογίων (βλ. Σχήµα 6). Τα ερωτηµατολόγια θα 

χορηγούνται σε όλα τα παιδιά ταυτόχρονα στο τµήµα τους, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η ανωνυµία των απαντήσεων.  

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να γίνει (µετά τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί στις 

ενηµερωτικές επιστολές που έχουν σταλεί στους γονείς για την επιστροφή των 

συµπληρωµένων Εντύπων Συναίνεσης στο σχολείο) είναι να διερευνηθεί εάν υπάρχουν 

αρνήσεις από τους γονείς (δηλαδή, εάν κάποιος γονιός/κηδεµόνας απέστειλε αρνητικό 

Έντυπο Συναίνεσης). Επειδή η συναίνεση που ζητείται από τους γονείς είναι παθητική, εάν οι 

ερευνητές/-τριες δεν παραλάβουν το συµπληρωµένο έντυπο µέσα στο χρονικό πλαίσιο που 

έχει οριστεί, τότε θεωρείται ότι οι γονείς δεν έχουν αντίρρηση για τη συµµετοχή του παιδιού 

τους στην έρευνα. Συνεπώς τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθηθούν, αµέσως µετά τον 

προγραµµατισµό του ραντεβού της πρώτης επίσκεψης στα σχολεία, είναι τα εξής:  

 1
ο
 Βήµα: Ενηµέρωση των µαθητών/-τριών για την έρευνα και διανοµή των Ενηµερωτικών 

Επιστολών των Γονιών και των Εντύπων Συναίνεσης στα παιδιά (για τη συµµετοχή των 

παιδιών στην έρευνα) τα οποία θα πρέπει να παραδώσουν στους γονείς τους. Αυτό το 

βήµα µπορεί να γίνει είτε από το σχολείο είτε από τους/τις ερευνητές/-τριες. 

 2
ο
 Βήµα (µετά από κάποιο προκαθορισµένο διάστηµα, π.χ. 1-3 ηµέρες): Συλλογή των 

Εντύπων Συναίνεσης � διερεύνηση τυχόν αρνήσεων � χορήγηση ερωτηµατολογίων 

στους/στις µαθητές/-τριες που έχουν τη συναίνεση των γονιών τους (ενεργητική ή 

παθητική)
9
 � συλλογή των δεδοµένων � διανοµή σε κάθε µαθητή/-τρια του φακέλου που 

                                                 
9
 Σε περίπτωση που υπάρχουν αρνήσεις εκ µέρους των γονιών, θα πρέπει να συζητηθεί µε το σχολείο 
και να βρεθεί η καλύτερη λύση, σε κάθε χώρα, για το τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά την ώρα που οι 
συµµαθητές/-τριές τους θα συµπληρώνουν τα ερωτηµατολόγια. Η καλύτερη λύση θα ήταν να 
απασχολούνται µε κάτι άλλο µέσα στην τάξη. Θα ήταν προτιµότερο τα παιδιά αυτά να µην 
αποχωρούν από την τάξη, προκειµένου να αποφεύγεται η διάκρισή τους.   
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περιλαµβάνει: το ερωτηµατολόγιο του γονιού του (το οποίο θα φέρει τον ίδιο κωδικό µε το 

ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσε το παιδί του), την αντίστοιχη ενηµερωτική επιστολή 

και το Έντυπο Ενεργητικής Συναίνεσης  

 3
ο
 Βήµα (την επόµενη µέρα): Συλλογή των ερωτηµατολογίων των γονιών, που µπορεί να 

γίνεται µε δύο τρόπους:  

o οι ερευνητές/-τριες (οι ίδιοι/-ες που συνέλλεξαν τα δεδοµένα σε κάθε τµήµα την 

προηγούµενη ηµέρα, εάν είναι δυνατόν) θα επισκέπτονται ξανά το σχολείο την 

επόµενη µέρα για να συλλέξουν τους φακέλους µε τα ερωτηµατολόγια των γονιών 

από τους/τις µαθητές/-τριες (µία δεύτερη επίσκεψη θα πραγµατοποιείται σε 

περίπτωση που κάποια από τα παιδιά –ή οι γονείς- ξέχασαν να φέρουν τα 

ερωτηµατολόγια ICAST-P· µια άλλη εναλλακτική µέθοδος συλλογής των 

ερωτηµατολογίων των γονιών µπορεί να καθορίζεται ανά περίπτωση).   

o οι ερευνητές/-τριες, µπορούν να συλλέγουν τα ερωτηµατολόγια και από τα σπίτια των 

γονέων εφόσον τους το ζητήσουν οι ίδιοι οι γονείς.   

 

 

Σχήµα 6. Βήµατα συλλογής των δεδοµένων από τα σχολεία. 
 

 

Όλα τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθούν οι ερευνητές/-τριες για τη συλλογή των 

δεδοµένων από τα σχολεία περιγράφονται λεπτοµερώς στο Κεφ. B.1.  του  “Οδηγού της 

Έρευνας”. 

 
 

∆.1.2. ∆οµηµένες Συνεντεύξεις 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βήµατα συλλογής των δεδοµένων µέσω δοµηµένων 

συνεντεύξεων από τα παιδιά που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και τους γονείς τους. Ο/Η 

Συντονιστής/-τρια της Έρευνας θα πρέπει, µόλις αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών 

των παιδιών από το σχολείο (ή µε κάποιον άλλο τρόπο), να επικοινωνήσει µε τους γονείς και 

να τους προσκαλέσει να συµµετέχουν στην έρευνα (είτε τηλεφωνικώς είτε αποστέλλοντας την 

ενηµερωτική επιστολή για τη δική τους συµµετοχή και του παιδιού τους στην έρευνα). Τα 

βήµατα είναι τα εξής:  

 1
ο
 Βήµα: επικοινωνία µε τους γονείς (τηλεφωνικά ή µέσω ταχυδροµικής αποστολής της 

επιστολής) για να ενηµερωθούν και να προσκληθούν να συµµετέχουν στην έρευνα 

Οι ερευνητές/-
τριες ή το 
σχολείο 

ενηµερώνουν 
τους/τις 

µαθητές/-τριες 
για την έρευνα 

Οι ερευνητές/-τριες ή το 
σχολείο µοιράζουν 
στους/στις µαθητές/-
τριες την Ενηµερωτική 
Επιστολή των Γονιών 

και το Έντυπο 
(παθητικής) 

Συναίνεσης (για τη 
συµµετοχή των παιδιών 

στην έρευνα)  

• Συλλογή των 
συµπληρωµένων 
εντύπων συναίνεσης 

• Καταγραφή τυχόν 
αρνήσεων 

• ∆ιανοµή του αυτο-
συµπληρούµενου 
ερωτηµατολογίου 
ICAST-CH στους/στις 
µαθητές/-τριες που 
έχουν γονική 
συναίνεση  

• ∆ιανοµή στους/στις 
µαθητές/-τριες των 
σφραγισµένων 
φακέλων για τους 
γονείς 

 

Μετά από 
1-3 µέρες 

∆ιανοµή των 
ευχαριστηρίων 
σηµειωµάτων 

στους/στις µαθητές/-
τριες 

 

Επόµενη 
ηµέρα 

Συλλογή 
ερωτηµατολογίων 

γονιών 
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 2
ο
 Βήµα: προγραµµατισµός των ραντεβού για τις συνεντεύξεις και/ή καταγραφή τυχόν 

αρνήσεων (προκειµένου να υπολογιστούν τα ποσοστά απόκρισης) 

 3
ο
 Βήµα: δύο ερευνητές/-τριες επισκέπτονται κάθε σπίτι: το ένα άτοµο παίρνει συνέντευξη 

από έναν από τους γονείς του παιδιού, ενώ το άλλο άτοµο παίρνει ταυτόχρονα 

συνέντευξη από το παιδί. Πριν από την έναρξη της συνέντευξης οι ερευνητές/-τριες 

πρέπει να παραλάβουν από το γονιό το υπογεγραµµένο έντυπο συναίνεσης και από το 

παιδί το τσεκαρισµένο έντυπο συγκατάθεσης. Στο τέλος της συνέντευξης κάθε 

ερευνητής/-τρια δίνει το αντίστοιχο ευχαριστήριο σηµείωµα στον/στην ερωτώµενο/-νη.  

 

∆.1.2.1. Προετοιµασία της Συνέντευξης 

Στην περίπτωση που η επικοινωνία µε τους γονείς γίνεται µέσω αποστολής ενηµερωτικής 

επιστολής, θα πρέπει να γίνει και µία τηλεφωνική επικοινωνία προκειµένου να προσκληθεί και 

προφορικά ο γονέας/κηδεµόνας και το παιδί του να συµµετέχουν στην έρευνα, να 

καταγραφούν τυχόν αρνήσεις συµµετοχής και να προγραµµατιστούν τα ραντεβού. Στην 

περίπτωση που η επικοινωνία µε τους γονείς γίνεται µόνο τηλεφωνικά, θα πρέπει να γίνεται 

και περιγραφή του στόχου της έρευνας. Το ακόλουθο κείµενο µπορεί να χρησιµοποιείται ως 

οδηγός κατά την τηλεφωνική επικοινωνία (ISPCAN, 2006b, σ. 6):  

“Καλησπέρα! Ονοµάζοµαι ______ και τηλεφωνώ εκ µέρους του <όνοµα οργανισµού>. 

[Λάβατε την επιστολή που σας έχουµε στείλει;] [..] Πραγµατοποιούµε µια έρευνα για 

την υγεία των παιδιών και τις εµπειρίες στη ζωή γονιών και παιδιών. Σας 

τηλεφωνούµε λοιπόν καθώς θα θέλαµε να προσκαλέσουµε εσάς και το παιδί σας, που 

είναι <ηλικία> χρονών, να συµµετέχετε σ’ αυτή την έρευνα µέσω µιας συνέντευξης η 

οποία θα διαρκέσει περίπου 30-45 λεπτά.  

Το θέµα της έρευνας είναι πολύ σηµαντικό και ευελπιστούµε να µπορέσουµε να 

βοηθήσουµε τους γονείς και τα παιδιά να ζουν καλύτερα. Εάν συµφωνείτε να 

συµµετέχετε, µπορούµε να κλείσουµε ένα ραντεβού προκειµένου να σας 

επισκεφτούν δύο ερευνητές/-τριες. Εναλλακτικά µπορείτε να µας επισκεφτείτε εσείς 

µαζί µε το παιδί σας στο <όνοµα του γραφείου ή άλλου χώρου, π.χ. σχολείο, άλλο 

δηµόσιο χώρο>. Θα θέλατε να συµµετάσχετε; [..] Ποια µέρα και ώρα θα σας βόλευε; 

[..] Είναι αυτή η µέρα και η ώρα βολική τόσο για εσάς όσο και για το παιδί σας; [..] 

Θέλετε να σας επισκεφτούµε εµείς στο σπίτι σας ή θα προτιµούσατε να 

συναντηθούµε στο <όνοµα άλλου χώρου>. Οι ερευνητές/-τριες που θα σας 

επισκεφτούν είναι οι: <ονοµατεπώνυµα και των δύο Ερευνητών/-τριών>.  

Επειδή οι πληροφορίες που θα µας δώσετε είναι προσωπικές και εµπιστευτικές, είναι 

απαραίτητο να έχουµε στη διάθεσή µας για 45 λεπτά δύο ξεχωριστά δωµάτια όπου 

δεν θα µας ακούει ή δεν θα µας διακόψει κανείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης µε 

εσάς και το παιδί σας.” 

Τονίστε τη σπουδαιότητα να υπάρχουν δύο δωµάτια. 

“Είστε σίγουρος/η ότι τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα που έχετε διαλέξει θα έχουµε 

στη διάθεσή µας δύο δωµάτια, ένα για εσάς και ένα για το παιδί σας, όπου δεν θα µας 

διακόψει κανείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης;” 
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Άρνηση Συµµετοχής: Εάν κάποιος γονιός αρνηθεί να συµµετέχει στην έρευνα 

προσπαθήστε, χωρίς να τον/την πιέζετε, να µάθετε τους λόγους της άρνησης ή ρωτήστε αν 

τυχόν θέλει να του/της τηλεφωνήσετε κάποια άλλη στιγµή. Εάν εξακολουθεί να αρνείται 

ρωτήστε εάν έχει κάποιες επιφυλάξεις για τη συνέντευξη τις οποίες θα µπορούσατε να 

διευκρινίσετε.  

 

Συµβουλές για ενθάρρυνση της συµµετοχής (ISPCAN, 2006b, σ. 7): 

• Μιλάτε πάντα µε σεβασµό στους γονείς/κηδεµόνες, µιλώντας σε πληθυντικό πρόσωπο 

• Τονίστε ότι οι πληροφορίες που θα δώσουν θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε 

καλύτερα αυτό το σηµαντικό θέµα για την κοινωνία µας, δηλαδή τις οικογενειακές 

σχέσεις 

• Τονίστε ότι η συνέντευξη είναι απολύτως προσωπική και εµπιστευτική. 

• Τονίστε ότι η συνέντευξη διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευµένους/-ες ερευνητές/-τριες. 

 
Αποµονωµένα ∆ωµάτια: Ο γονέας/κηδεµόνας θα πρέπει να προετοιµάσει το σπίτι ώστε να 

είναι διαθέσιµα δύο αποµονωµένα δωµάτια για τις συνεντεύξεις. Γι’ αυτό το λόγο: 

 στην ενηµερωτική επιστολή που θα σταλεί –η κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας- στους γονείς/κηδεµόνες των παιδιών τονίζεται η ανάγκη να υπάρχουν δύο 

ξεχωριστά αποµονωµένα δωµάτια στο σπίτι για τις συνεντεύξεις που θα διεξαχθούν µε το 

παιδί και το γονιό, χωρίς την παρουσία τρίτων και χωρίς να διακόπτεται η συνέντευξη.  

 το άτοµο που θα καλέσει τους γονείς προκειµένου να προγραµµατιστεί το ραντεβού για τη 

συνέντευξη, θα πρέπει να τονίσει ξανά τον προσωπικό χαρακτήρα της συνέντευξης και τη 

σπουδαιότητα της ύπαρξης δύο αποµονωµένων δωµατίων: 

“Είστε σίγουρος/η ότι τη συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα που έχετε διαλέξει θα 

έχουµε στη διάθεσή µας δύο δωµάτια, ένα για εσάς και ένα για το παιδί, όπου 

δεν θα µας διακόψει κανείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης; Σας το τονίζω 

αυτό ιδιαίτερα επειδή, για να είναι έγκυρα τα αποτελέσµατα της µελέτης µας, οι 

ερευνητές/-τριές µας έχουν οδηγίες να διακόπτουν τη συνέντευξη όταν 

παραβρίσκονται κι άλλα άτοµα.” 

Εάν ο γονιός εκφράσει αµφιβολίες ή δεν υπάρχει διαθέσιµος αποµονωµένος χώρος στο σπίτι, 

προτείνετε επανακαθορισµό του ραντεβού για άλλη µέρα/ώρα ή προγραµµατίστε τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης σε κάποιο άλλο χώρο [αυτό σηµαίνει ότι το άτοµο που τηλεφωνεί 

θα πρέπει να γνωρίζει το πρόγραµµα των ερευνητών/-τριών που θα επισκεφτούν το 

συγκεκριµένο νοικοκυριό].    

 
Ο “Οδηγός της Έρευνας” περιλαµβάνει “Χρήσιµες Συµβουλές για Συνεντευκτές/-τριες κατά 

τη διάρκεια των Συνεντεύξεων” (Κεφ. B.2.1), τον “Οδηγό της Συνέντευξης µε Γονείς” για 

τους/τις ερευνητές/-τριες (Κεφ. B.2.2) και τον “Οδηγό Συνέντευξης µε Παιδιά” (Κεφ. B.2.3).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ E. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

E.1. Έλεγχος της Ποιότητας των ∆εδοµένων 

Μετά τη χορήγηση των ερωτηµατολογίων (είτε πρόκειται για συνέντευξη είτε ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για αυτο-συµπλήρωση) οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να ελέγχουν τα εξής:  

• ότι κάθε ερωτηµατολόγιο έχει ένα µοναδικό Κωδικό (Αριθµός Υποκειµένου) 

• να ελέγχουν τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που συνέλλεξαν ως προς την 

πληρότητα των δεδοµένων (ελλείπουσες τιµές, ασάφειες και ασυνέπειες).  

Οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα και την πληρότητα όλων των 

συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων σε καθηµερινή βάση. Επίσης, θα αναφέρουν στον/στην 

Συντονιστή/-τριά τους, κατά τη διάρκεια των καθηµερινών συναντήσεων εποπτείας και 

συντονισµού, εάν υπάρχουν ελλείπουσες τιµές, εάν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις ή αν 

υπάρχουν άλλα προβλήµατα προκειµένου να διερευνάται εάν απαιτούνται τυχόν 

τροποποιήσεις ως προς τη διαδικασία χορήγησης των ερωτηµατολογίων/ διεξαγωγής των 

δοµηµένων συνεντεύξεων και ειδικά στις οδηγίες/επεξηγήσεις που θα δίνονται από τους/τις 

ερευνητές/-τριες έτσι ώστε να αποφεύγονται τέτοιες ελλείψεις στα δεδοµένα που θα 

συλλέγονται. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι τυχόν πρόσθετες επεξηγήσεις/οδηγίες 

πρέπει πρώτα να έχουν συµφωνηθεί από το σύνολο των εταίρων του προγράµµατος 

προκειµένου να χρησιµοποιούνται οµοιόµορφα σε όλες τις χώρες.  

Οι ερευνητές/-τριες θα καταγράφουν όλες τις παρατηρήσεις τους στα Έντυπα Αναφοράς (είτε 

ανά τάξη είτε ανά συνέντευξη) τα οποία θα παραδίδουν στον/στην Συντονιστή/-τριά τους.  

 

E.2. Ασφάλεια των ∆εδοµένων 

Οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να παραδίδουν στον/στην Συντονιστή/-τριά τους: α) τα 

συµπληρωµένα (και τυχόν κενά) ερωτηµατολόγια, και β) τα συµπληρωµένα Έντυπα 

Αναφοράς για τα ερωτηµατολόγια που είχαν υπ’ ευθύνη τους. Τόσο οι ερευνητές/-τριες όσο 

και ο/η Συντονιστής/-τρια θα πρέπει να φροντίζουν για την ασφαλή φύλαξη των 

συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων όσο βρίσκονται στο πεδίο καθώς και κατά την ασφαλή 

µεταφορά των ερωτηµατολογίων.  

 

E.3. Εισαγωγή ∆εδοµένων και Κωδικοποίηση 

Η εισαγωγή των δεδοµένων σε κάθε χώρα θα γίνει 

χρησιµοποιώντας ένα κοινό αρχείο SPSS (ένα για το 

ICAST-CH και ένα για το ICAST-P). Τα αρχεία του 

SPSS συνοδεύονται από κώδικες (βλ. Εικόνα 5) που 

περιλαµβάνουν οδηγίες για την κωδικοποίηση των 

δεδοµένων. 

Τα αρχεία των κωδικοποιηµένων δεδοµένων όλων 

των χωρών θα πρέπει να είναι οµοιογενή, και ο 

Συντονιστικός Φορέας του Προγράµµατος BECAN 

πρέπει να ενηµερώνεται για κάθε νέα µεταβλητή που 

προστίθεται στο ερωτηµατολόγιο (η οποία πρέπει να 
 

Εικόνα 5. Κώδικας 
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κωδικοποιείται ξεχωριστά) καθώς και για κάθε αλλαγή στις τιµές οποιασδήποτε µεταβλητής 

των ερευνητικών εργαλείων ICAST. Ειδικότερα, κάθε εταίρος θα πρέπει να αναφέρει στον 

Συντονιστή του Προγράµµατος BECAN: 

o κάθε τροποποίηση που έγινε στα ερωτηµατολόγια (εάν υπάρχει) 

o να δηµιουργήσει ένα κωδικό για κάθε νέα τιµή κάθε τροποποιηµένης µεταβλητής (εάν 

υπάρχει) 

Η ποιότητα των κωδικοποιηµένων δεδοµένων θα ελεγχθεί από: α) τον εταίρο που έκανε την 

κωδικοποίηση, ελέγχοντας ένα τυχαία επιλεγµένο δείγµα δεδοµένων για την ορθότητα της 

κωδικοποίησης του και β) από τον εταίρο και τον Συντονιστή του προγράµµατος BECAN 

κάνοντας “περιγραφική ανάλυση” και έλεγχο αδύνατων τιµών. Μία άλλη µέθοδος ελέγχου της 

ποιότητας της κωδικοποίησης είναι να κωδικοποιηθούν τα δεδοµένα από δύο άτοµα και να 

γίνει σύγκριση των δύο κωδικοποιήσεων προκειµένου να ελεγχθούν τυχόν διαφορές µεταξύ 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤ.1. Ζητήµατα ∆εοντολογίας 

Το αντικείµενο της έρευνας αυτής, δηλαδή η ΚαΠα των παιδιών, αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

ευαίσθητο θέµα και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη συγκεκριµένα ζητήµατα δεοντολογίας. 

Η ασφάλεια και η µη έκθεση των συµµετεχόντων/-ουσών σε κίνδυνο είναι υψίστης σηµασίας. 

«Σε ορισµένες χώρες η νοµοθεσία ορίζει ότι τυχόν υποψίες κακοποίησης ή παραµέλησης 

παιδιού θα πρέπει να αναφέρονται στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές ή στις κοινωνικές 

υπηρεσίες. Ωστόσο µια τέτοιου είδους αναφορά µπορεί να οδηγήσει στην ποινική δίωξη των 

γονιών ενός παιδιού και στην αποµάκρυνση του παιδιού από το σπίτι του. Για το λόγο αυτό 

απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να επιδεικνύεται ο απαιτούµενος σεβασµός που 

αρµόζει στην εµπιστοσύνη που σας δείχνουν οι συµµετέχοντες/-ουσες στην έρευνα, 

παρέχοντάς σας πληροφορίες. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζονται συνθήκες 

συναίνεσης κατόπιν ενηµέρωσης. Η συµµετοχή παιδιών σε µία έρευνα κατά την οποία 

ενδέχεται να δώσουν πληροφορίες που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο άλλα άτοµα απαιτεί 

προσεκτικό έλεγχο της ικανότητάς κατανόησης της ενηµέρωσης που τους παρέχεται πριν 

δώσουν τη συναίνεσή τους. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι έχουν διεξαχθεί πολλά 

ερευνητικά προγράµµατα ρωτώντας τα παιδιά για την έκθεση τους σε ενδοοικογενειακή βία ή 

σε σχολική βία –συνήθως µέσω συµπλήρωσης ανώνυµων ερωτηµατολογίων- τα οποία 

διεξήχθησαν µε απαράµιλλα δεοντολογικό τρόπο» (ISPCAN, 2006a, σ.2).   

Το ICAST-CH «είναι πιθανό να µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια και µε τον 

αρµόζοντα δεοντολογικό τρόπο σε ορισµένες χώρες όπου υπάρχουν πολιτικές ή νόµοι που 

θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν το απόρρητο ή να περιορίσουν το σεβασµό στην αυτονοµία 

του παιδιού που παρέχει τις πληροφορίες» (ISPCAN, 2006a, σελ. 2-3). Πρόθεση της ISPCAN 

είναι να προσφέρει ένα τυποποιηµένο εργαλείο στους/τις ερευνητές/-τριες οι οποίοι/-ες θα 

µπορούν να ρωτούν τα παιδιά για τις εµπειρίες τους µε ασφάλεια και ακολουθώντας τη 

δεοντολογία (ISPCAN, 2006a). 

«Επειδή η νοµοθεσία που διέπει τις αναφορές κακοποίησης παιδιών αλλά ακόµα και η 

διαθεσιµότητα οργανισµών που µπορούν να παρέµβουν, διαφέρει από χώρα σε χώρα», τα 

εργαλεία ICAST πρέπει να χρησιµοποιούνται υπό τον όρο «ότι θα διασφαλίζεται η αυτονοµία 

του παιδιού και το απόρρητο» (ISPCAN, 2006a, σ.3). Όλοι οι Εθνικοί Επιστηµονικοί 

Συντονιστές/-τριες του προγράµµατος BECAN δεσµεύτηκαν ότι οι έρευνες που θα διεξαχθούν 

θα ακολουθούν µε αυστηρότητα τις Αρχές του Κώδικα ∆εοντολογίας για έρευνες µε 

υποκείµενα ανθρώπους, µε σεβασµό στην προσέγγιση, τη συµµετοχή, τη συναίνεση και την 

παροχή προστασίας στο παιδί µέσα στα πλαίσια του νοµικού, κοινωνικού συστήµατος καθώς 

και του συστήµατος περίθαλψης όπου θα διενεργείται η έρευνα. Παρόλο που κάθε 

ερευνητής/-τρια είναι υπεύθυνος/-η για την έρευνα που διεξάγει, σε κάθε χώρα ο 

Επιστηµονικός Συντονιστής/-τρια, µαζί µε τον/τους Συντονιστή(ες) των γεωγραφικών 

περιοχών, έχουν επίσης ευθύνη για τη δεοντολογικά ορθή διεξαγωγή της έρευνας από την 

ερευνητική τους οµάδα.  

Για τους σκοπούς του προγράµµατος BECAN έχει συσταθεί µία Κεντρική Ανεξάρτητη 

Συµβουλευτική Επιτροπή (Central Iindependen Advisory Board - CIAB) καθώς και 9 

Εθνικές Συµβουλευτικές Επιτροπές (Nantional Advisory Board - NAB) για δεοντολογικά 
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ζητήµατα (µία σε κάθε συµµετέχουσα χώρα). Κάθε Εθνική Συµβουλευτική Επιτροπή (NAB) 

αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του οργανισµού-εταίρου που συµµετέχει στο πρόγραµµα 

και από δύο ανεξάρτητους ειδικούς σε θέµατα ΚαΠα Παιδιών. Κάθε Εθνική Επιτροπή είναι 

υπεύθυνη, µεταξύ άλλων, για την επισκόπηση του προγράµµατος και των διαδικασιών πριν 

από την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας, για την εποπτεία των δεοντολογικών ζητηµάτων 

καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας και για την παροχή συµβουλών για διορθωτικές 

παρεµβάσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Η Κεντρική Ανεξάρτητη Συµβουλευτική 

Επιτροπή (CIAB) για δεοντολογικά ζητήµατα είναι υπεύθυνη, µεταξύ άλλων, για τη συνολική 

εποπτεία του σχεδιασµού και της υλοποίησης της έρευνας όσον αφορά τις δεοντολογικές 

πτυχές της. Η CIAB αποτελείται από πέντε µέλη: από τον Kevin Browne (Καθηγητής 

Ιατροδικαστικής και Ψυχολογίας της Οικογένειας & επικεφαλής του συνεργαζόµενου µε τον 

ΠΟΥ Κέντρου Παιδικής Φροντίδας και Προστασίας), την Donata Bianchi (Institute Degli 

Innocenti), τον John Fluke (∆ιευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Προστασίας του Παιδιού, 

American Humane Association, Colorando), τον Paul Durning (Καθηγητής Παιδαγωγικών 

Επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Paris X Nanterre & ∆ιευθυντής του Εθνικού Παρατηρητηρίου 

για τα Παιδιά σε Κίνδυνο), και τον Hans Grietens (Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Groningen 

της Ολλανδίας). Η µεθοδολογία της έρευνας BECAN έχει κατατεθεί για έλεγχο της 

δεοντολογίας της στις Εθνικές Συµβουλευτικές Επιτροπές που συστάθηκαν σε κάθε χώρα 

καθώς και στην Κεντρική Ανεξάρτητη Συµβουλευτική Επιτροπή για ∆εοντολογικά 

Ζητήµατα.  

Πέραν των παραπάνω, κάθε εταίρος οφείλει να υποβάλει το πρωτόκολλο της έρευνας για 

δεοντολογικό έλεγχο στην αντίστοιχη ∆εοντολογική Επιτροπή των συµµετεχόντων 

Οργανισµών (εάν υπάρχει) και/ή σε ισοδύναµη ∆εοντολογική Επιτροπή της χώρας του. 

Τέλος, κάθε φορέας-εταίρος πρέπει να ακολουθήσει τους Εθνικούς Κανονισµούς προκειµένου 

να λάβει άδεια εισόδου στα σχολεία (π.χ. καταθέτοντας αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας).  

«Λόγω των πολύπλοκων απαιτήσεων που τίθενται από τη δεοντολογική αρχή της αποφυγής 

αδικοπραξίας (“µη πρόκληση βλάβης”), της αυτονοµίας ή του σεβασµού της βούλησης των 

συµµετεχόντων/-ουσών, το ερευνητικό προσωπικό πρέπει να είναι πολύ καλά 

προετοιµασµένο όσον αφορά τα ζητήµατα δεοντολογίας» (ISPCAN, 2006a, σ.3). Όλοι οι 

ερευνητές/-τριες πρέπει να έχουν βασική εκπαίδευση σε θέµατα δεοντολογίας της 

έρευνας καθώς και να συµµετάσχουν στο Σεµινάριο Εκπαίδευσης των Ερευνητών/-τριών του 

BECAN που θα οργανωθεί και θα διεξαχθεί σε κάθε χώρα.  

Τα δεοντολογικά ζητήµατα και τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε κάθε χώρα 

προκειµένου να διεξαχθεί η έρευνα µε δεοντολογικά ορθό τρόπο και να προστατευθεί η 

ασφάλεια των συµµετεχόντων/-ουσών και των ερευνητών/-τριών περιγράφονται στη συνέχεια 

(Κεφάλαια ΣΤ.1.1 - 7 και ΣΤ.2.1 - 3) και βασίζονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας της 

Αµερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας (APA, 2002) όπως τροποποιήθηκε το 2010
10

.  

Προτείνεται κάθε εταίρος να τροποποιήσει τα αντίστοιχα κεφάλαια του “Οδηγού Έρευνας” 

σύµφωνα µε τον Εθνικό Κώδικα(ες) ∆εοντολογίας· και παρόλο που είναι υποχρεωτικό οι 

ερευνητές/-τριες που θα προσληφθούν να διαθέτουν τουλάχιστον βασική εκπαίδευση σε 

                                                 
10

 Τελευταία ενηµέρωση στο: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx, 30 Ιουλίου, 2010.   
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θέµατα δεοντολογίας της έρευνας, συστήνεται ένα µέρος του Σεµιναρίου Εκπαίδευσης να 

αφιερωθεί σε αυτά τα θέµατα. 

 

ΣΤ.1.1. Απόρρητο και Εµπιστευτικότητα των Πληροφοριών 

Έχουν ληφθεί µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται το απόρρητο των συνεντεύξεων και των 

αυτο-συµπληρούµενων ερωτηµατολογίων καθώς και η εµπιστευτικότητα των δεδοµένων και 

των πληροφοριών που παρέχουν οι συµµετέχοντες/-ουσες τόσο κατά τη διάρκεια της 

συλλογής των δεδοµένων όσο και µετά (π.χ. ανώνυµα ερωτηµατολόγια, απαγόρευση 

συζητήσεων ανάµεσα στους/στις µαθητές/-τριες ή απαγόρευση να βλέπουν τις απαντήσεις 

των άλλων, συλλογή όλων των ερωτηµατολογίων κάθε τµήµατος χρησιµοποιώντας µεγάλους 

φακέλους/κουτιά, προσωπικές συνεντεύξεις – χωρίς την παρουσία τρίτων). Περισσότερες 

πληροφορίες για κάθε µία από τις δύο µεθόδους συλλογής δεδοµένων περιλαµβάνονται στον  

“Οδηγό Έρευνας” (Κεφ. ∆1).  

Προκειµένου να αποτραπεί οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων/-

ουσων, είναι ζωτικής σηµασίας η ενηµέρωσή τους για τους περιορισµούς της 

εµπιστευτικότητας που είναι εγγενείς στην έρευνα αυτή (ιδιαίτερα όταν η συλλογή των 

δεδοµένων γίνεται µέσω συνεντεύξεων). Παρά το γεγονός ότι η πληροφορία αυτή 

περιλαµβάνεται στην ενηµερωτική επιστολή των γονιών, είναι πολύ σηµαντικό, πριν από τη 

συλλογή των δεδοµένων, ο/η ερευνητής/-τρια να ενηµερώνει και προφορικά τους/τις 

συµµετέχοντες/-ουσες, ότι το απόρρητο µπορεί να αρθεί σε περίπτωση “…που κινδυνεύει η 

ζωή κάποιου ή στην περίπτωση που εσείς ζητήσετε να µιλήσετε σε κάποιο άλλο άτοµο για 

ένα θέµα που σας απασχολεί”.     

 

ΣΤ.1.2. Μερική Απόκρυψη του Πραγµατικού Σκοπού της Μελέτης 

Στο πλαίσιο της έρευνας BECAN αποφασίστηκε να υιοθετηθεί µερική απόκρυψη του 

πραγµατικού σκοπού της µελέτης από τους/τις συµµετέχοντες/-ουσες, καθώς θεωρήθηκε 

τόσο δικαιολογηµένη όσο και απαραίτητη. Πιο συγκεκριµένα, η µερική απόκρυψη του 

πραγµατικού σκοπού της έρευνας αποφασίστηκε προκειµένου να αποφευχθεί α) η υιοθέτηση 

αµυντικής στάσης από τους/τις συµµετέχοντες/-ουσες (γονείς και παιδιά), γεγονός που µπορεί 

να µείωνε την ειλικρίνεια των απαντήσεών τους, και β) η απροθυµία συµµετοχής στην έρευνα 

ατόµων που κακοποιούν/παραµελούν τα παιδιά (ή να αρνηθούν τη συµµετοχή των παιδιών 

τους) σε µια έρευνα που περιγράφεται ότι µελετάει την κακοποίηση και παραµέληση των 

παιδιών. 

Αυτή η µερική απόκρυψη του σκοπού της έρευνας, ωστόσο, καθιστά ακόµη πιο σηµαντική 

την υποχρέωση των ερευνητών/-τριών:  

• να τονίσουν ιδιαίτερα το δικαίωµα των συµµετεχόντων/-ουσων να αρνηθούν ή να 

αποσυρθούν από την έρευνα (βλ. κεφάλαια ΣΤ.1.3 και ΣΤ.1.4) 

• να καταστίσουν σαφές σε όλους/-ες τους/τις συµµετέχοντες/-ουσες ότι, υπό 

συγκεκριµένες συνθήκες, οι ερευνητές/-τριες µπορούν να άρουν το απόρρητο που έχουν 

υποσχεθεί (είναι σηµαντικό οι ερευνητές/-τριες να εκπαιδεύονται καλά ώστε να είναι σε 

θέση να το κάνουν αυτό µε τρόπο που δεν θα τροµάζει τα άτοµα ώστε να αρνηθούν τη 

συµµετοχή τους στη µελέτη).  
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Η µερική απόκρυψη του σκοπού της έρευνας αυξάνει επίσης τη σηµασία της αποσαφήνισης 

της µελέτης στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες, καθώς και των µέτρων που πρέπει να τεθούν 

σε εφαρµογή σε κάθε χώρα, προκειµένου να αποκατασταθεί κάθε (µικρής ή µεγάλης 

διάρκειας) αναστάτωση ή άλλες δυσµενείς συνέπειες προκληθούν λόγω της συµµετοχής στην 

έρευνα (βλέπε επίσης Κεφ. ΣΤ.1.5). 

 

ΣΤ.1.3. ∆ικαίωµα Άρνησης Συµµετοχής και Απόσυρσης από την Έρευνα 

Οι ερευνητές/-τριες πρέπει να έχουν υπόψη τους και να ενηµερώνουν τους/τις 

συµµετέχοντες/-ουσες –στην αρχή της συνέντευξης και/ή της χορήγησης των 

ερωτηµατολογίων- ότι έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν τη συµµετοχή τους στην έρευνα, να 

αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που δεν θέλουν καθώς και να διακόψουν τη 

συµµετοχή τους στη συνέντευξη/συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ανά πάσα στιγµή και 

χωρίς να πρέπει να δώσουν εξηγήσεις γι’ αυτό. Οι συµµετέχοντες/-ουσες πρέπει επίσης να 

ενηµερωθούν ότι έχουν το δικαίωµα «να αρνηθούν τη συµµετοχή τους χωρίς αυτό να 

συνεπάγεται κάποια συνέπεια
.
 δε θα πρέπει να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση 

επιλογής µη συµµετοχής» (ISPCAN, 2006a, σ.6).  

Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο άτοµο διακόψει ή αρνηθεί τη συµµετοχή του, οι 

ερευνητές/-τριες θα πρέπει να προσπαθήσουν, εφόσον είναι εφικτό, να διερευνήσουν τους 

λόγους για τους οποίους το άτοµο επιθυµεί να αποσυρθεί, επειδή: α) ο λόγος της απόφασης 

απόσυρσης ενδέχεται να σχετίζεται µε κάποιο παράγοντα/δυσκολία που µπορούν (ή 

οφείλουν) να άρουν είτε άµεσα είτε σε µεταγενέστερο χρόνο (π.χ. αίσθηµα ντροπής, φόβος 

για αντίποινα από το δράστη, πρόκληση συναισθηµατικής φόρτισης κλπ.) και β) η συλλογή 

τέτοιου είδους πληροφοριών είναι πολύ χρήσιµη για τη διενέργεια παρόµοιων 

µεταγενέστερων ερευνών. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό όµως οι ερευνητές/-τριες να είναι 

εκπαιδευµένοι/-ες ώστε να µπορούν να διερευνούν τους λόγους αυτούς χωρίς να πιέζουν το 

άτοµο που επιθυµεί να αποσυρθεί.  

 

ΣΤ.1.4. Συναίνεση κατόπιν Ενηµέρωσης 

Στην έρευνα αυτή εγείρονται ιδιαίτερα σηµαντικά δεοντολογικά ζητήµατα επειδή, α) οι 

συµµετέχοντες/-ουσες της µελέτης είναι παιδιά και, ως εκ τούτου, η συναίνεση για τη 

συµµετοχή τους στην έρευνα πρέπει να δοθεί από κάποιο άλλο άτοµο (γονιό ή κηδεµόνα) και 

β) στις περισσότερες χώρες, εάν κάποιο άτοµο αντιληφθεί ή έχει την υποψία ότι ένα παιδί 

είναι θύµα κακοποίησης/παραµέλησης έχει την υποχρέωση να το αναφέρει στις αρµόδιες 

αρχές. Η αναφορά της κακοποίησης ενός παιδιού µπορεί να επιφέρει την ποινική δίωξη του 

γονιού(ών) του παιδιού (ή ενός τρίτου ατόµου) και/ή την αποµάκρυνση του παιδιού από την 

οικογένεια του. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 

∆εοντολογική Αρχή της παροχής Συναίνεσης µετά από Ενηµέρωση.  

Προκειµένου η συναίνεση των γονέων να θεωρείται όντως ότι δίνεται «κατόπιν ενηµέρωσης», 

θα πρέπει να παρέχονται στους γονείς τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες (µέσω της 

συνοδευτικής ενηµερωτικής επιστολής και του Εντύπου Συναίνεσης, αλλά επίσης και 

προφορικά):  
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1) ο σκοπός της έρευνας (µε µερική απόκρυψη που θεωρείται αιτιολογηµένη), η 

αναµενόµενη διάρκεια και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί  

2) η ανωνυµία των πληροφοριών που θα δώσουν (είτε µέσω αυτο-συµπλήρωσης είτε µέσω 

συνέντευξης)  

3) το δικαίωµα που έχουν να αρνηθούν να συµµετέχουν ή να αποσυρθούν από την έρευνα  

i. οποιαδήποτε στιγµή 

ii. και χωρίς καµία συνέπεια  

4) οι συνθήκες άρσης του απορρήτου 

5) µε ποιο άτοµο µπορούν να επικοινωνήσουν εάν έχουν ερωτήσεις για την έρευνα, 

παρέχοντας στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήµατα και να 

λάβουν απαντήσεις.   

 

ΣΤ.1.5. Αποσαφήνιση της Μελέτης 

Η σηµασία της αποσαφήνισης καθίσταται ακόµα πιο σηµαντική εξαιτίας της µερικής 

απόκρυψης του πραγµατικού σκοπού της µελέτης. Μετά το πέρας της συλλογής δεδοµένων, 

οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να δώσουν την ευκαιρία στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες να 

λάβουν όποια πληροφορία επιθυµούν σχετικά µε την έρευνα και να διορθώσουν τυχόν 

παρανοήσεις που µπορεί να έχουν οι συµµετέχοντες/-ουσες. Ο φορέας που διεξάγει την 

έρευνα έχει την υποχρέωση να άρει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να προκλήθηκαν 

στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες από τη συµµετοχή τους στην έρευνα. 

Επιπρόσθετα, «παρόλο που είναι σπάνιο να φορτιστεί ψυχολογικά ένα παιδί από τις 

ερωτήσεις σε αυτού του τύπου την έρευνα» – σύµφωνα µε την εµπειρία της ISPCAN- «το 

ερευνητικό εργαλείο ρωτάει για εµπειρίες που µπορεί να ήταν επώδυνες για ένα παιδί ή να 

του έχουν προκαλέσει αναστάτωση». Ενδέχεται κάποιο παιδί «να θέλει να συζητήσει ή να 

ζητήσει βοήθεια για κάποια εµπειρία που σχετίζεται µε τις ερωτήσεις που περιλαµβάνονται 

στο ερευνητικό εργαλείο». Οι ερευνητές/-τριες «πρέπει να είναι προετοιµασµένοι ώστε να 

µπορούν να αποσαφηνίσουν κάθε σηµείο της έρευνας ή να ενηµερώσουν τους/τις 

συµµετέχοντες/-ουσες για το πως µπορούν να λάβουν βοήθεια ή σε ποιον µπορούν να 

απευθυνθούν για να συζητήσουν θέµατα στα οποία αναφέρεται το ερωτηµατολόγιο» 

(ISPCAN, 2006a, σ.6). Το ίδιο ισχύει για τα ενήλικα άτοµα που λαµβάνουν µέρος στην 

έρευνα. Γι’ αυτό το λόγο το ευχαριστήριο σηµείωµα περιλαµβάνει µια τυποποιηµένη φράση: 

κάποια από τα θέµατα του ερωτηµατολογίου µπορεί να προκαλούν αναστάτωση ή 

στεναχώρια, και γι’ αυτό, εάν κάποια άτοµα έχουν ερωτήµατα µπορούν να επικοινωνήσουν µε 

τους προτεινόµενους οργανισµούς/ φορείς της κοινότητας εάν θέλουν να µιλήσουν σε 

κάποιον και να ζητήσουν βοήθεια (αυτός ο φορέας στήριξης µπορεί να είναι ο ίδιος ο φορέας 

που διεξάγει την έρευνα ή κάποιος άλλος –ανάλογα µε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

φορέας και τη γεωγραφική έκταση που καλύπτει). Επιπρόσθετα, κάθε ερευνητής/-τρια θα έχει 

στη διάθεση του µια λεπτοµερή λίστα µε όλους τους διαθέσιµους φορείς παροχής υπηρεσιών 

σε τοπικό επίπεδο, σε περίπτωση που χρειαστεί να παραπέµψει κάποιο άτοµο.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παρέχονται στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες τα στοιχεία 

επικοινωνίας του φορέα που διεξάγει την έρευνα.  
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ΣΤ.1.6. Φύλαξη & Πρόσβαση στα ∆εδοµένα 

Αν και τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια θα είναι πλήρως ανώνυµα, κάθε Εθνικός 

Επιστηµονικός Συντονιστής φέρει την ευθύνη της ασφαλούς φύλαξης των ακατέργαστων 

δεδοµένων (δηλαδή, τόσο των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων όσο και της βάσης των 

κωδικοποιηµένων δεδοµένων) σε ένα ασφαλές σηµείο στο οποίο θα έχει πρόσβαση µόνο το 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, προκειµένου να διασφαλίζεται το απόρρητο των δεδοµένων. 

Θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίζεται ότι τα ερωτηµατολόγια και τα κωδικοποιηµένα δεδοµένα 

δε θα συνδέονται µε την ταυτότητα των συµµετεχόντων/-ουσων και ότι µόνο ένα άτοµο (ή λίγα 

άτοµα) θα έχει πρόσβαση στο αρχείο των κωδικών (το οποίο θα περιλαµβάνει κάποια 

προσωπικά στοιχεία για πρακτικούς λόγους).    

Οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να µεταφέρουν µε πολύ προσοχή τα συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια από τα σχολεία ή τα νοικοκυριά και να τα παραδίδουν στον/στην 

Συντονιστή/-τριά τους σε τακτική βάση (βλ. περιγραφή στο Κεφ. A.3 του “Οδηγού Έρευνας”). 

Ο/Η Συντονιστής/-τρια θα είναι υπεύθυνος/-η για τη συλλογή όλων των συµπληρωµένων (και 

κενών) ερωτηµατολογίων στο τέλος κάθε «ηµέρας συλλογής των δεδοµένων» και για την 

ασφαλή µεταφορά τους στα γραφεία του φορέα, όπου και θα αποθηκεύονται σε ασφαλές 

σηµείο. Σε κάθε χώρα, την ευθύνη για το σχεδιασµό της ασφαλούς µεταφοράς και 

αποθήκευσης των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων φέρει ο Εθνικός Επιστηµονικός 

Συντονιστής.  

 

ΣΤ.1.7. Περιγραφή της Μελέτης ∆ηµοσίως 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον τρόπο που περιγράφεται η µελέτη, τόσο στο σχολείο και 

την κοινότητα όσο και σε ατοµικό επίπεδο (π.χ. σε εκπαιδευτικούς/∆ιευθυντές/-τριες 

Σχολείων, στο άτοµο που ανοίγει την πόρτα του σπιτιού ή που απαντάει στο τηλέφωνο). Η 

µελέτη πρέπει να περιγράφεται ως: “µία µελέτη που διερευνά ζητήµατα που σχετίζονται µε την 

υγεία των παιδιών καθώς και ζητήµατα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών, τις σχέσεις 

παιδιών και γονιών αλλά και τις σχέσεις των παιδιών µε συνοµήλικά τους άτοµα”. Κάθε φορά 

που οι ερευνητές/-τριες θα περιγράφουν τη µελέτη (σε µέλη της κοινότητας αλλά και σε µέλη 

δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων της κοινότητας) θα πρέπει να έχουν ως πρώτο µέληµα την 

ασφάλεια των συµµετεχόντων/-ουσων. Εάν τυχόν προκύψουν θέµατα ασφαλείας, οι 

ερευνητές/-τριες µπορούν να προτείνουν στον/στην συµµετέχοντα/-ουσα (είτε παιδί είτε 

ενήλικα) να µιλάει για την έρευνα περιγράφοντας την µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο.  

 

 

ΣΤ.2. Ζητήµατα Ασφαλείας 

ΣΤ.2.1. Εποπτεία και Παρέµβαση σε Περίπτωση Κρίσης 

Οι ερευνητές/-τριες πεδίου πρέπει να οργανώνονται σε οµάδες και να έχουν έναν/µια 

Συντονιστή/-τρια ως σηµείο αναφοράς. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας ο/η 

Συντονιστής/-τρια θα πρέπει να είναι διαθέσιµος/-η σε περίπτωση που χρειαστούν οι 

ερευνητές/-τριες να επικοινωνήσουν µαζί τους/της για περαιτέρω οδηγίες (π.χ. µέσω κινητού 

τηλεφώνου). Ο/η Συντονιστής/-τρια θα πρέπει να έχει άµεση πρόσβαση σε κάποιο µέσο 

µεταφοράς σε περίπτωση που χρειαστεί να παρέµβει επί τόπου. Μετά το τέλος κάθε ηµέρας 
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συλλογής των δεδοµένων (π.χ. το απόγευµα), θα πρέπει να πραγµατοποιείται µία 

«Συνάντηση Συντονισµού και Εποπτείας» µε όλους/ες τους/τις ερευνητές/-τριες υπό την 

επίβλεψη του/της Συντονιστή/-τριας. Ο στόχος της συνάντησης αυτής είναι διττός, καθώς ο 

ένας σχετίζεται µε µεθοδολογικά και ο άλλος µε δεοντολογικά ζητήµατα, δηλαδή: 

α) εντοπισµός και συζήτηση τυχόν δυσκολιών ή απροσδόκητων προβληµάτων που µπορεί να 

αντιµετώπισαν οι ερευνητές/-τριες κατά τη διάρκεια κάθε ηµέρας συλλογής των δεδοµένων 

και διερεύνηση του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να αποφευχθούν ή να αντιµετωπιστούν 

τα προβλήµατα αυτά στο µέλλον· αυτή η συνάντηση θα επιτρέπει επίσης στον/στην 

Συντονιστή/-τρια να παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση την πρόοδο της έρευνας 

(συνιστάται ο Συντονιστής/τρια να τηρεί ένα αρχείο σε καθηµερινή βάση όσον αφορά την 

αποδοτικότητα κάθε ζεύγους ερευνητών/-τριών -αριθµός και φύλο ατόµων στα οποία 

χορήγησαν ερωτηµατολόγια ανά τάξη- καθώς µε αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να 

εντοπίζει -και ενδεχοµένως να διορθώνει- ενδεχόµενη λανθασµένη κωδικοποίηση ή 

διαφορές που µπορεί να παρατηρηθούν στα ερωτηµατολόγια γονέων και παιδιών) 

β) αναφορά και συζήτηση τυχόν υποψιών ή αποκαλύψεων κακοποίησης και/ή παραµέλησης 

παιδιών· για κάθε περιστατικό θα πρέπει να λαµβάνεται µία απόφαση για περαιτέρω 

δράσεις που χρειάζονται -ή που θα µπορούσαν- να ληφθούν (βλ. επίσης Κεφάλαια ΣΤ.1.8 

και ∆.5. όσον αφορά τους τρόπους αντίδρασης σε περιστατικά ΚαΠα Παιδιών). 

Παρέµβαση στην Κρίση: θα πρέπει να διαµορφωθεί ένα σχέδιο για την αντιµετώπιση τυχόν 

κρίσεων, που σπανίως µεν αλλά ενδέχεται να ανακύψουν, στο πεδίο, όπως: 

 συναισθηµατική αναστάτωση συµµετέχοντα/-ουσας κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης ή της συµπλήρωσης του ερωτηµατολόγιου: η δυνατότητα 

αντιµετώπισης µιας τέτοιας κατάστασης εξαρτάται από την ειδικότητα κάθε ερευνητή/-

τριας και την εµπειρία του/της σε ζητήµατα ΚαΠα παιδιών, και είναι στη διακριτική 

ευχέρεια κάθε εταίρου του προγράµµατος να σχεδιάσει τη στρατηγική που θεωρείται 

αποτελεσµατικότερη για τη χώρα του. Ωστόσο ως γενικός κανόνας, προτείνεται (στο 

πλαίσιο του σχολείου) ένας από τους/τις δύο ερευνητές/-τριες, να συνοδεύσει το παιδί 

εκτός της αίθουσας και να συζητήσει µαζί του σχετικά µε το τι το αναστάτωσε τόσο πολύ· 

ο/η ερευνητής/-τρια θα παραµένει µε το παιδί µέχρι να ηρεµήσει και, εάν χρειαστεί, θα 

ζητήσει περαιτέρω βοήθεια (π.χ. από τον/την Συντονιστή/-τρια, ή από Κλινικό 

Παιδοψυχολόγο, εάν υπάρχει, ή από τον/την Σχολικό Ψυχολόγο). Στην περίπτωση της 

συνέντευξης, ο/η ερευνητής/-τρια θα σταµατάει τη συνέντευξη και θα ακολουθεί την ίδια 

διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω· η συνέντευξη µπορεί να συνεχιστεί ή όχι, 

ανάλογα µε την επιθυµία του παιδιού. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ερευνητές/-τριες δεν θα αφήσουν το παιδί πριν βεβαιωθούν 

ότι είναι ασφαλές και ήρεµο. Επιπλέον πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν δώσει στο παιδί 

τα στοιχεία επικοινωνίας του ερευνητικού φορέα, εάν θελήσει να επικοινωνήσει µε 

κάποιον στο µέλλον. Σε περίπτωση που το παιδί αποκαλύψει ότι κακοποιείται ή ότι είχε 

κακοποιηθεί στο παρελθόν, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που 

περιγράφεται στην επόµενη ενότητα. 

 επιθετική συµπεριφορά από γονέα ή άλλο άτοµο: οι ερευνητές/-τριες πρέπει να 

γνωρίζουν τα βήµατα που πρέπει να ακολουθούν στη δυσάρεστη, αλλά σπάνια, 
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περίπτωση που βρεθούν οι ίδιοι/-ες σε κίνδυνο ή που θεωρήσουν ότι ένα παιδί βρίσκεται 

σε σοβαρό κίνδυνο (π.χ. καλούν την αστυνοµία ή άλλη Υπηρεσία). Η διαδικασία αυτή θα 

πρέπει να σχεδιαστεί σε κάθε χώρα, µε βάση την υφιστάµενη κατάσταση, είτε σε εθνικό 

είτε σε περιφερειακό επίπεδο (βλ. επίσης Κεφ. ΣΤ.3). Τα µέτρα προστασίας που έχουν 

ληφθεί γενικότερα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ερευνητών/-τριών (π.χ. να είναι 

ενεργοποιηµένα, αν και στην αθόρυβη λειτουργία, τα κινητά τηλέφωνα των ερευνητών/-

τριών κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων, να διαθέτουν µια λίστα µε χρήσιµα 

τηλέφωνα, ο/η Συντονιστής/-τρια να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή που βρίσκεται κάθε 

ερευνητής/-τρια) περιγράφονται στις σχετικές ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. Ως 

γενικός κανόνας, όµως, προτείνεται κάθε εταίρος να ενηµερώσει τους/στις ερευνητές/-

τριες για αυτό το ενδεχόµενο χωρίς όµως να τους προκαλέσει φόβο, καθώς στην 

πραγµατικότητα δεν αναµένεται κάποιος/-α να εκτεθεί σε σοβαρό κίνδυνο κατά τη 

διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων. Ωστόσο θα πρέπει να έχουν οδηγίες να µην 

απαντούν επιθετικά σε όποιον αντιδράσει µε επιθετικότητα απέναντί τους και να 

προσπαθούν να αξιολογούν µε ορθότητα αν βρίσκονται όντως σε κίνδυνο, προκειµένου 

να ακολουθήσουν την προκαθορισµένη διαδικασία. 

 

ΣΤ.2.2. Αντίδραση σε Περιπτώσεις ΚαΠα Παιδιών 

Θέµατα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη είναι ο τρόπος αντίδρασης κάθε ερευνητή/-

τριας όταν, κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδοµένων, αποκαλυφθεί ένα περιστατικό 

(σοβαρό) ΚαΠα παιδιού καθώς επίσης και τι πρέπει να γίνει όταν, µετά το τέλος ή κατά τη 

διάρκεια της έρευνας, κάποιο άτοµο ζητήσει βοήθεια. Η υποχρέωση των ερευνητών/-τριών 

και του φορέα που διεξάγει την έρευνα να προβούν σε αναφορά ενός περιστατικού ΚαΠα 

(αυτο-αναφορά ή υποψία) διαφέρει από χώρα σε χώρα, µε βάση την εθνική νοµοθεσία. Σε 

κάθε περίπτωση, ο εκάστοτε Εταίρος του προγράµµατος, ο Συντονιστικός Φορέας του 

προγράµµατος BECAN, οι Συντονιστές/-τριες των ερευνητικών οµάδων και κάθε ερευνητής/-

τρια του BECAN θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά την εθνική νοµοθεσία και τον Κώδικα 

∆εοντολογίας. Ορισµένες αρχές που πρέπει να τηρούνται και µέτρα που πρέπει να 

λαµβάνονται σε κάθε χώρα είναι:  

 κάθε ευχαριστήριο σηµείωµα θα περιλαµβάνει πληροφορίες για κατά τόπους φορείς 

παροχής υπηρεσιών και/ή τον φορέα που διεξάγει την έρευνα. Θα πρέπει ωστόσο να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην συµπεριληφθούν στα ευχαριστήρια σηµειώµατα 

πληροφορίες που θα µπορούσαν να θέσουν σε περαιτέρω κίνδυνο την ασφάλεια ενός 

θύµατος κακοποίησης.  

 θα πρέπει να δηµιουργηθούν σε κάθε χώρα τυποποιηµένες απαντήσεις (βλ. Κεφ. ∆.8 

του “Οδηγού Έρευνας”) και προτεινόµενοι τρόποι αντίδρασης των ερευνητών/-τριών 

πεδίου, σε περίπτωση που κάποιο παιδί τους προσεγγίσει ζητώντας τη βοήθεια τους  

 λιγότερο έµπειροι/-ες ερευνητές/-τριες θα πρέπει, εάν είναι εφικτό, να συνοδεύονται από 

πιο έµπειρους/-ες ερευνητές/-τριες. Ένας έµπειρος κλινικός θα µπορούσε να είναι σε 

διαθέσιµος/-η (“on call”), σε περίπτωση που χρειαστεί  

 στην αρχή της έρευνας (ή και νωρίτερα) προτείνεται να αναπτύξετε (π.χ. µέσω επίσκεψης 

του Συντονιστή της Έρευνας Πεδίου) µια καλή επαφή µε τις αρµόδιες τοπικές αρχές και/ή 
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τους φορείς παροχής υπηρεσιών. Οι επαγγελµατίες των φορέων θα ενηµερώνονται για 

την έρευνα και ότι ενδέχεται να κληθούν να προσφέρουν τη βοήθεια τους. Με αυτόν τον 

τρόπο θα έχετε στη διάθεση σας µία “ειδική οµάδα έτοιµη για δράση” (έστω και εικονικά) 

σε περίπτωση που χρειαστεί (αυτή η προσπάθεια θα δηµιουργήσει και/ή θα ενισχύσει τις 

απαιτούµενες συνεργασίες για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3 και 4) 

 εάν εντοπιστεί περιστατικό ΚαΠα παιδιού τότε θα πρέπει, προτού κληθούν οι αρµόδιες 

τοπικές αρχές ή υπηρεσίες, να γίνει µια προσπάθεια συλλογής (ανεπισήµως και 

διακριτικά) κάποιων πρώτων πληροφοριών από τους εκπαιδευτικούς ή τον/την 

∆ιευθυντή/-τρια του σχολείου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό είναι σε θέση να δώσει σηµαντικές πληροφορίες αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου.  

 χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέµατα του απορρήτου, και ιδίως κατά την 

προαναφερθείσα διαδικασία: αποφεύγετε οποιαδήποτε δηµοσιοποίηση ή διαρροή 

πληροφοριών σε αναρµόδιους φορείς ή σε άτοµα της σχολικής ή της τοπικής κοινότητας. 

Οι ερευνητές/-τριες πεδίου θα πρέπει αυστηρά να προσέχουν και να εκπαιδεύονται ως 

προς το απόρρητο και τη διαφύλαξη του απορρήτου τυχόν αναφορών και πληροφοριών 

απέναντι σε κάθε αναρµόδιο άτοµο/φορέα. 

 το προσωπικό του BECAN θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη εµπλοκή στη 

διαδικασία χειρισµού µιας αναφοράς ΚαΠα παιδιού, διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο 

την ανάµιξη των αρµόδιων τοπικών φορέων στη διαχείριση του περιστατικού 

 όσον αφορά τα περιστατικά ΚαΠα παιδιών που αποκαλύφθηκαν στους/στις ερευνητές/-

τριες του BECAN, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια διατήρησης ενός συνεχούς (αν και 

ίσως απόµακρου) ενδιαφέροντος ως προς την εξέλιξη της διαχείρισης και της θεραπείας 

του περιστατικού (π.χ. επικοινωνώντας αργότερα µε τους αρµόδιους επαγγελµατίες των 

τοπικών φορέων και οργανισµών, προκειµένου να µάθετε ποιο ήταν το αποτέλεσµα της 

αναφοράς – διατήρηση απ’ ευθείας επαφής µε την οικογένεια ή το θύµα πρέπει να 

αξιολογείται πολύ προσεκτικά και κατά πάσα πιθανότητα να αποφεύγεται - ειδικά σε 

χώρες όπου ο φορέας που διεξάγει την έρευνα δεν εξειδικεύεται στη διαχείριση 

περιστατικών κακοποίησης παιδιών) 

 θα πρέπει να αποφεύγεται η παροχή οποιωνδήποτε ρητών ή άρρητων µη ρεαλιστικών 

υποσχέσεων φροντίδας και παροχής υποστήριξης στο παιδί ή στην οικογένεια του 

 θα πρέπει να ακολουθείται η αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία που αφορά την αναφορά 

περιστατικών και να τηρούνται οι Εθνικοί Κώδικες ∆εοντολογίας που δεσµεύουν είτε 

τους/τις ερευνητές/-τριες είτε τους επαγγελµατίες (π.χ. ψυχολόγους, ψυχιάτρους, 

κοινωνικούς λειτουργούς). Οι ερευνητική οµάδα θα πρέπει να εκπαιδευτεί καλά ως προς 

την τήρηση των διαδικασιών αυτών, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι ο/η Επόπτης/-

τρια της ερευνητική οµάδας είναι εξίσου υπεύθυνος/-η για τη δεοντολογικά ορθή 

συµπεριφορά των ερευνητών/-τριών σε όλες τις πτυχές της έρευνας.  

o εάν δεν ορίζεται από το νόµο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιο άτοµο είναι υπεύθυνο 

να αποφασίζει εάν θα γίνει µια αναφορά ΚαΠα παιδιού, ποιο άτοµο πρέπει να 

καταθέσει την αναφορά, σε ποια υπηρεσία και ποια διαδικασία θα πρέπει να 

ακολουθείται για την υποβολή της αναφοράς. 
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 ο τρόπος  ανταπόκρισης σε αναφορές ΚαΠα παιδιών θα πρέπει να προσαρµόζεται 

σύµφωνα α) µε την εθνική νοµοθεσία για την αναφορά περιστατικών ΚαΠα παιδιών, β) τη 

διαθεσιµότητα αρµόδιων τοπικών φορέων και γ) την τεχνογνωσία και τους πόρους που 

διαθέτουν οι εταίροι του προγράµµατος ως προς την αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών  

 οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να συµπληρώνουν στα Έντυπα Αναφοράς τη στήλη που 

αφορά τα περιστατικά ΚαΠα παιδιών (υποψία ή αποκάλυψη) 

o θα πρέπει να ελέγχεται ο αριθµός των αναφορών για ΚαΠα παιδιών που κάνουν οι 

ερευνητές/-τριες στον/στην Συντονιστή/-τριά τους και/ή στα έντυπα αναφοράς τους (για 

τον εντοπισµό ακραία ελαστικών ή αυστηρών κριτηρίων µε βάση τα οποία αναφέρουν 

τα περιστατικά). 

 

Τι Κάνετε σε Περίπτωση Αποκάλυψης και/ή Υποψίας ΚαΠα Παιδιών: <στο σηµείο αυτό 

οι λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε τις ενέργειες που πρέπει να λαµβάνονται από τον/την 

Συντονιστή/-τρια και τους/τις ερευνητές/-τριες σε περίπτωση αποκάλυψης ΚαΠα Παιδιών θα 

πρέπει να διατυπωθούν στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας και µε βάση το καθεστώς που 

ισχύει ως προς την αναφορά περιστατικών ΚαΠα Παιδιών (υποχρεωτική ή όχι)>  

 

ΣΤ.2.3.  Ασφάλεια Συµµετεχόντων/-σων και Ερευνητών/-τριών 

Η ασφάλεια των συµµετεχόντων/-ουσών (αλλά και της ερευνητικής οµάδας) είναι ύψιστης 

σηµασίας σε έρευνες που µελετούν ευαίσθητα ζητήµατα, όπως είναι η κακοποίηση.  

Θα πρέπει να ληφθεί κάθε δυνατό µέτρο προφύλαξης (σχέδιο ασφαλείας) και να καταβληθεί 

ιδιαίτερη προσπάθεια προκειµένου κάθε ερευνητική οµάδα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα 

προετοιµασµένη ώστε να µην θέσουν σε κίνδυνο τους/τις συµµετέχοντες/-ουσες (ή τον εαυτό 

τους), και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν κατάλληλα σε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις 

που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν κατά τη διάρκεια της έρευνας. ∆εν θα πρέπει όµως να 

προκληθεί φόβος στους/στις ερευνητές/-τριες κάνοντας τους/τις να πιστέψουν ότι σίγουρα θα 

εκτεθούν σε (µεγάλο) κίνδυνο. Ορισµένοι γενικοί κανόνες που όλες οι χώρες θα πρέπει να 

αναπτύξουν και/ή να υιοθετήσουν είναι οι ακόλουθοι:  

Πριν από την έναρξη της έρευνας, θα πρέπει να δηµιουργηθεί σε κάθε χώρα ένα σχέδιο 

ασφαλείας (κατά προτίµηση, ανά γεωγραφική περιοχή) σκοπός του οποίου θα είναι να 

προβλέπει κάθε πιθανό κίνδυνο και/ή κάθε κρίσιµη κατάσταση έτσι ώστε οι ερευνητές/-τριες 

να είναι προετοιµασµένοι/-ες –και σε θέση- να αντιδράσουν, σε περίπτωση που έρθουν 

αντιµέτωποι/-ες µε τέτοιες καταστάσεις. Εκτός από την εκπαίδευση της ερευνητικής οµάδας 

για το πως να ακολουθεί το σχέδιο ασφαλείας, θα φτιαχτούν και δύο κάρτες (για κάθε 

γεωγραφική περιοχή στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η έρευνα) που θα δοθούν στους/στις 

ερευνητές/-τριες και τις οποίες θα φέρουν πάντα µαζί τους:   

•••• η 1
η
 κάρτα θα περιλαµβάνει “χρήσιµα τηλέφωνα” σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. αστυνοµίας, 

ασθενοφόρων, συντονιστή/-τριας, κλινικού ψυχολόγου, συναδέλφων ερευνητών/-τριών) 

ενώ  

•••• η 2
η
 κάρτα θα περιλαµβάνει “φορείς παροχής υπηρεσιών” σε περίπτωση που χρειαστεί οι 

ερευνητές/-τριες να παραπέµψουν κάποιο κακοποιηµένο άτοµο που τυχόν ζητήσει βοήθεια 

(δηλαδή τις τοπικές υπηρεσίες που µπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε παιδιά 
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θύµατα κακοποίησης και/ή παραµέλησης, και σε ενήλικες θύµατα βίας µεταξύ ερωτικών 

συντρόφων ή άλλου τύπου ενδοοικογενειακής βίας· υπενθυµίζεται ότι ο/η Συντονιστής/-τρια 

θα πρέπει να έχει ήδη επικοινωνήσει µε τους επαγγελµατίες αυτών των φορέων κατά την 

έναρξη της έρευνας –ή και νωρίτερα).   

Οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να είναι πάντα δύο (ζευγάρια) όταν επισκέπτονται τον 

εκάστοτε χώρο συλλογής των δεδοµένων (σχολεία ή νοικοκυριά), όχι µόνο για 

πρακτικούς, µεθοδολογικούς και δεοντολογικούς λόγους αλλά και για λόγους ασφαλείας. 

Επίσης, θα πρέπει να έχουν το κινητό τους τηλέφωνο ενεργοποιηµένο (σε αθόρυβη 

λειτουργία) σε περίπτωση που χρειαστεί να το χρησιµοποιήσουν. Τέλος είναι πολύ σηµαντικό 

ο/η Συντονιστής/-τρια να είναι συνεχώς ενήµερος/-η για το που βρίσκεται κάθε 

ερευνητής/-τρια (περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στα Κεφ A.3 και ∆.9 του 

“Οδηγού της Έρευνας”).  

Οι Συναντήσεις Εποπτείας και Συντονισµού, που θα πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή 

βάση, θεωρούνται επίσης ως ένα µέτρο ενίσχυσης της ασφάλειας τόσο των ερευνητών/-τριών 

όσο και των συµµετεχόντων/-ουσων στην έρευνα καθώς κάθε αποκάλυψη ή υποψία 

περιστατικού κακοποίησης και/ή κάθε πιθανός κίνδυνος θα συζητείται και θα λαµβάνονται 

αποφάσεις για τρόπους χειρισµού.  

 

ΣΤ.3. Τι Κάνετε Εάν….  

Τι  κάνετε εάν ένας/µία 
ερευνητής/-τρια: 

 

αισθάνεται άβολα να κάνει ή 
να δέχεται τέτοιου είδους 
ερωτήσεις; 

Ένας/µία ερευνητής/-τρια ή συνεντευκτής/-τρια που αισθάνεται 
άβολα να συζητάει τέτοια θέµατα, όπως η κακοποίηση, θα 
αντιµετωπίσει σηµαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια του/της να 
διατυπώνει τις σχετικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων, καθώς και να αποσαφηνίζει τις ερωτήσεις των 
παιδιών στην τάξη, κάτι που θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
διαστρέβλωση των απαντήσεων των παιδιών. Επίσης, ενδέχεται 
να µη συµπεριφέρεται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο όταν οι 
συµµετέχοντες/-ουσες τον/την πλησιάζουν προκειµένου να 
αποκαλύψουν την κακοποίηση που υφίστανται και να ζητήσουν τη 
βοήθεια του/της.  

Οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να αισθάνονται άνετα µε το θέµα και 
να µην σοκάρονται εύκολα. Σε αντίθετη περίπτωση ίσως 
χρειάζεται συµπληρωµατική εκπαίδευση και διεξαγωγή 
περισσότερων από δύο δοκιµαστικών συνεντεύξεων και 
χορήγησης περισσότερων από δύο αυτο-συµπληρούµενων 
ερωτηµατολογίων σε παιδιά και γονείς. Ο/η ερευνητής/-τρια 
πρέπει επίσης -µετά το πέρας αυτής της διαδικασίας- να αναφέρει 
µε απόλυτη ειλικρίνεια στον/στην Συντονιστή/-τριά του εάν είναι 
έτοιµος/-η να συµµετάσχει στην έρευνα. Επίσης, θα πρέπει να 
παρακολουθείται στενά κατά την διεξαγωγή αυτής της 
δοκιµαστικής διαδικασίας της έρευνας και αν συνεχίζει να µην 
αισθάνεται άνετα θα πρέπει να αντικατασταθεί.  

έχει ελάχιστη (ή και καθόλου)  
εµπειρία σε θέµατα ΚαΠα 
Παιδιών;  

Οι ερευνητές/-τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα 
συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό σεµινάριο σχετικά µε θέµατα ΚαΠα 
παιδιών. 

δεν ακολουθεί τη «βήµα-
προς-βήµα διαδικασία» ή 
αναλαµβάνει 
«πρωτοβουλίες»; 

Σε µια τέτοια περίπτωση ο/η ερευνητής/-τρια θα πρέπει να 
αποκλειστεί από τη διεξαγωγή της έρευνας και –εάν είναι εφικτό- 
να αντικατασταθεί.  
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Τέλος, παρέχονται συγκεκριµένες οδηγίες στους/στις ερευνητές/-τριες προκειµένου να 

γνωρίζουν πως να αντιδράσουν όταν βρεθούν αντιµέτωποι/-ες µε µία από τις ακόλουθες 

καταστάσεις (Κεφ. ∆.10 του “Οδηγού Έρευνας”):  

Τι κάνετε εάν ένα παιδί:  

• αρνείται να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο (τσεκάρει «Όχι» στο έντυπο συγκατάθεσης 

του παιδιού); 

• ζητάει να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο στην τάξη αλλά ο γονιός ∆ΕΝ έχει συναινέσει; 

• αποκαλύπτει εµπειρία ΚαΠα στο ανώνυµο ερωτηµατολόγιο του/της ή σε προσωπικό 

επίπεδο; 

• αποκαλύπτει σοβαρή κακοποίηση αλλά σας ζητάει να µην το πείτε σε κανέναν; 

Τι κάνετε εάν ένας/µια εκπαιδευτικός: 

• επιµένει να παρίσταται στην τάξη κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης; 

• σας ζητάει να του/της δώσετε ένα ερωτηµατολόγιο για να το διαβάσει ή για να το 

κρατήσει; 

• εκφράζει αρνητική στάση απέναντι στο θέµα της έρευνας, την ίδια την έρευνα ή στους/στις 

ερευνητές/-τριες;  

• διαµαρτύρεται ότι δεν ήταν ενηµερωµένος/-η για τη διεξαγωγή της έρευνας; 

• σας αποκαλύψει ένα περιστατικό ΚαΠα παιδιού στο σπίτι ή στο σχολείο ή µια υποψία 

του; 

• σας αποκαλύψει ένα περιστατικό ΚαΠα αλλά θέλει να κρατήσει την ανωνυµία του/της; 

Τι κάνετε εάν ένας γονιός: 

• τηλεφωνεί στον/στην ερευνητή/-τρια για να διαµαρτυρηθεί για το περιεχόµενο ορισµένων 

ερωτήσεων; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ  

A.1.A.1.A.1.A.1. ““““ΠροσόνταΠροσόνταΠροσόνταΠροσόντα””””    ΕρευνητώνΕρευνητώνΕρευνητώνΕρευνητών////----τριώντριώντριώντριών        

Οι ερευνητές/-τριες είναι το κλειδί της επιτυχίας µιας µελέτης και ιδιαίτερα όταν η µελέτη αυτή 

αφορά ευαίσθητα ζητήµατα, όπως είναι η κακοποίηση των παιδιών ή θέµατα που θεωρούνται 

ως «οικογενειακές υποθέσεις», όπως, για παράδειγµα, οι σχέσεις στην οικογένεια. Τόσο τα 

παιδιά όσο και οι ενήλικες, ενδέχεται να µην αισθάνονται πολύ άνετα να συµµετέχουν σε 

µελέτες ή να «ανοίγονται» και να συζητούν για τις προσωπικές τους εµπειρίες µε το 

ερευνητικό προσωπικό. Ενδέχεται, επίσης, να µην αισθάνονται άνετα να µιλήσουν για κάποια 

θέµατα µε άτοµα ενός συγκεκριµένου φύλου (συνήθως, µε άτοµα του αντίθετου φύλου). Η 

παρακάτω λίστα θα σας βοηθήσει να αξιολογήστε τον εαυτό σας ως προς το πόσο καλή/-ός 

ερευνήτρια/-ής µπορείτε να είστε.  

Μια καλή ερευνήτρια ή ένας καλός ερευνητής για την έρευνα BECAN θα πρέπει (ISPCAN, 

2006a, σελ.4-5):  

1) να πιστεύει στη σπουδαιότητα της µελέτης 

2) να αισθάνεται άνετα µε το υπό µελέτη θέµα και να µη σοκάρεται εύκολα  

3) να  είναι εξοικειωµένος/-η µε τις συνήθειες του πληθυσµού που συµµετέχει στη µελέτη  

4) να µπορεί να δηµιουργεί επαφή µε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων (ως προς την 

προσωπικότητα, το µορφωτικό και κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο)  

5) να είναι απόλυτα εξοικειωµένος/-η µε τα ερευνητικά εργαλεία και τις διαδικασίες της 

µελέτης  

6) να είναι “ψυχαναγκαστικός/-ή” ως προς την βήµα-προς-βήµα τήρηση ΟΛΩΝ των 

προκαθορισµένων ερευνητικών διαδικασιών (ως προς τη χορήγηση των 

ερωτηµατολογίων, την παροχή µόνο των τυποποιηµένων, προδιατυπωµένων, 

επεξηγήσεων και απαντήσεων σε πιθανά ερωτήµατα, την καταγραφή των απαντήσεων, 

την παροχή βοήθειας στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες που τον/την προσεγγίζουν, κλπ.) 

7) να µπορεί να παραµένει ουδέτερος/-η και µη-επικριτικός/-ή. Να µην ενεργεί ως 

«σύµβουλος» ή «ψυχοθεραπευτής/-τρια» των ατόµων που συµµετέχουν στην έρευνα 

(κυρίως κατά τις συνεντεύξεις αλλά επίσης και κατά την διάρκεια και κατόπιν της  

ολοκλήρωσης της αυτοσυµπλήρωσης) 

8) να είναι έµπιστος/-η, δηλαδή, να διαθέτει την ικανότητα αλλά και την προθυµία να:  

� ακολουθεί πιστά τη διαδικασία, σύµφωνα µε τις οδηγίες   

� παρέχει αξιόπιστες και ακριβείς αναφορές όσον αφορά τη διαδικασία που 

ακολούθησε 

� τηρεί αυστηρά τους κανόνες εχεµύθειας  

9) να είναι καλά ενηµερωµένος/-η όσον αφορά τη νοµοθεσία, τις υποχρεώσεις του/της για 

αναφορά ενός περιστατικού κακοποίησης καθώς και τους διαθέσιµους φορείς που 

µπορούν να παρέχουν βοήθεια έτσι ώστε να είναι σε θέση: α) να παρέχει έγκυρες 

πληροφορίες και/ή υποσχέσεις, και β) να µην εκθέτει σε περαιτέρω κίνδυνο την ασφάλεια 

ενός θύµατος που ζητάει τη βοήθειά του/της  

10) να είναι προσεκτικός/-ή ώστε να µη διακινδυνεύει ούτε τη δική του/της ασφάλεια, αλλά 

ούτε και την ασφάλεια των συµµετεχόντων/-ουσών. 
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A.2.A.2.A.2.A.2. Εξοικείωση µε τα Ερευνητικά Εργαλεία Εξοικείωση µε τα Ερευνητικά Εργαλεία Εξοικείωση µε τα Ερευνητικά Εργαλεία Εξοικείωση µε τα Ερευνητικά Εργαλεία     

Κάθε ερευνήτρια/-ής θα πρέπει να έχει εξοικειωθεί µε τη διαδικασία που πρέπει να  

ακολουθηθεί για τη διεξαγωγή της µελέτης καθώς και µε τα ερευνητικά εργαλεία. Στην 

περίπτωση των συνεντεύξεων θα πρέπει να έχετε εξοικειωθεί µε τα ερευνητικά εργαλεία για 

έναν ακόµη λόγο: για να είστε σε θέση να διαβάζετε τις ερωτήσεις και να καταγράφετε τις 

απαντήσεις, εύκολα, γρήγορα και µε φυσικότητα.  

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας και πριν την έναρξη της έρευνας, προκειµένου να 

εξοικειωθείτε περισσότερο µε τα εργαλεία και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε, θα 

πρέπει να εκπληρώσετε τις µετεκπαιδευτικές σας υποχρεώσεις, που περιλαµβάνουν την 

πιλοτική συλλογή δεδοµένων χρησιµοποιώντας και τις δύο µεθόδους, δηλαδή χορηγώντας 

αυτοσυµπληρούµενα ερωτηµατολόγια και διεξάγοντας συνεντεύξεις µε παιδιά και γονείς. Πιο 

συγκεκριµένα, κάθε ερευνήτρια/-της θα πρέπει να χορηγήσει τα ερωτηµατολόγια ICAST-CH 

και ICAST-P σε παιδιά και γονείς α) για αυτοσυµπλήρωση (σε τουλάχιστον 2 παιδιά και 2 

γονείς) και β) µέσω δοµηµένων συνεντεύξεων (µε τουλάχιστον 2 παιδιά και 2 γονείς). 

Κατόπιν, αφού ελέγξετε την ποιότητα της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, θα πρέπει να 

συµπληρώσετε τα αντίστοιχα Έντυπα Αναφοράς (Παράρτηµα 2α and 2β) και να λάβετε µέρος 

σε µια συνάντηση µε την/τις εκπαιδεύτριά(ές) σας, όπου θα αναφέρετε και θα συζητήσετε τις 

δυσκολίες που, ενδεχοµένως, αντιµετωπίσατε κατά τη συλλογή των δεδοµένων.  

Θα πρέπει, επίσης, να έχετε στο νου σας ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, όλοι/-ες οι 

ερευνητές/-τριες θα πρέπει ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ όσον αφορά τον τρόπο µε 

τον οποίο: 

o περιγράφετε την έρευνα στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες (και στο γενικό πληθυσµό)  

o δίνετε τις οδηγίες και διεξάγετε τις συνεντεύξεις  

o απαντάτε στα ερωτήµατα των συµµετεχόντων/-ουσών για διευκρινήσεις  

o αναφέρετε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την πρόοδο της έρευνας στις 

συναντήσεις µε τον/την Συντονιστή/-τρια 

o διαφυλάττετε την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών 

o διαχειρίζεστε κρίσιµα ζητήµατα σε περίπτωση αποκάλυψης περιστατικών Κακοποίησης 

και Παραµέλησης (ΚαΠα) παιδιών 

o διαφυλάττετε την ασφάλεια των συµµετεχόντων/-ουσών αλλά και τη δική σας ασφάλεια. 

 

 

A.3.A.3.A.3.A.3. ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή    βήµαβήµαβήµαβήµα----προςπροςπροςπρος----βήµαβήµαβήµαβήµα    µιαςµιαςµιαςµιας « « « «τυπικής ηµέραςτυπικής ηµέραςτυπικής ηµέραςτυπικής ηµέρας της έρευνας πεδίου της έρευνας πεδίου της έρευνας πεδίου της έρευνας πεδίου»»»»        

Μια «τυπική ηµέρα της έρευνας πεδίου» διαρκεί πολύ περισσότερο από 24 ώρες. Αυτό 

σηµαίνει ότι κάθε ερευνητής/-τρια έχει και άλλες υποχρεώσεις που προηγούνται και έπονται 

της συλλογής δεδοµένων, οι οποίες δεν γίνεται να εκπληρωθούν µέσα σε µία µόνο ηµέρα. Η 

παρακάτω ενότητα αποτελεί µια προσπάθεια περιγραφής όλων των υποχρεώσεών σας, 

βήµα-προς-βήµα και κατά χρονολογική σειρά, προκειµένου να συλλέξετε δεδοµένα από 

τους/τις µαθητές/-τριες και τους γονείς τους µέσω αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων, 

να ελέγξετε την ποιότητα της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, να κάνετε τη σχετική 

αναφορά και να συµµετέχετε στις Συναντήσεις Συντονισµού και Εποπτείας.  
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1. Ηµέρα 1
η
: µια µέρα πριν από τη συλλογή των δεδοµένων  

1.1. παραλαµβάνετε από τον/την Συντονιστή/-τριά σας το ερευνητικό και υποστηρικτικό 

υλικό που σας χρειάζεται για την επόµενη ηµέρα  

1.2. ελέγχετε µε βάση την λίστα Ελέγχου σας (βλ. σελ. 8), ότι έχετε όλα όσα σας 

χρειάζονται   

1.3. εντοπίζετε στο χάρτη τα σηµεία προορισµού σας και οργανώνετε την µετακίνησή σας 

(ιδιαίτερα σηµαντικό στην περίπτωση που µετακινούνται µε το ίδιο αυτοκίνητο 

περισσότερα του ενός ερευνητικά ζεύγη, που είναι και η πιθανότερη για λόγους 

οικονοµίας πόρων). Εναλλακτικά, αυτό το βήµα µπορεί να αναλαµβάνει το άτοµο 

που εκτελεί χρέη «οδηγού» (που µπορεί να είναι είτε ένας/µία από τους ερευνητές/-

τριες, είτε το άτοµο που έχει αναλάβει το ρόλο του Συντονισµού της έρευνητικής 

οµάδας της συγκεκριµένης Γεωγραφικής περιοχής)  

1.4. καθορίζετε τον τόπο και την ώρα που θα συναντηθεί η οµάδα την επόµενη ηµέρα το 

πρωί, µε τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει ότι θα φτάσετε στο σχολείο νωρίτερα από 

την ώρα του προκαθορισµένου ραντεβού.  

 

2. Ηµέρα 2
η
: Την ηµέρα της συλλογής των δεδοµένων στο σχολείο  

2.1. εµφανίζεστε στο προκαθορισµένο ραντεβού εγκαίρως, ώστε να µην καθυστερεί 

ολόκληρη η ερευνητική οµάδα εξαιτίας σας  

2.2. ακολουθείτε µε απόλυτη ακρίβεια και χωρίς καµία παρέκκλιση όλα τα βήµατα της 

διαδικασίας στην οποία έχετε εκπαιδευτεί (βλ. κεφάλαιο Β.1.1)  

2.3. όσο το δυνατόν πιο άµεσα, σηµειώνετε όλες τις παρατηρήσεις που έχετε να 

συνεισφέρετε (π.χ. ερωτήσεις που σας έγιναν και δεν µπορούσατε να απαντήσετε 

επειδή δεν υπήρχε τυποποιηµένη απάντηση, σηµεία της διαδικασίας που σας 

δυσκόλεψαν, «περίεργες» συµπεριφορές που παρατηρήσατε από κάποιον/-α 

µαθητή ή µαθήτρια, καθηγητή ή καθηγήτρια ή από τον/την ∆ιευθυντή/-τρια του 

σχολείου), φροντίζοντας ταυτόχρονα να διασφαλίζετε το απόρρητο των σηµειώσεών 

σας 

2.4. καθώς µετακινήστε από σχολείο σε σχολείο, έχετε πάντα στο νου σας την ασφαλή 

µεταφορά των ερωτηµατολογίων (συµπληρωµένων ή µη). Εάν αυτό είναι εφικτό, 

φροντίστε σε κάθε σχολείο να παίρνετε µαζί σας µόνο τα ερωτηµατολόγια για το 

συγκεκριµένο σχολείο αφήνοντας τα υπόλοιπα στο αυτοκίνητο. Πριν φύγετε από 

κάθε τάξη/σχολείο ελέγξτε και επιβεβαιώστε:  

• ότι δεν έχετε ξεχάσει τίποτα (µέχρι να αυτοµατοποιηθεί η διαδικασία, ενδέχεται να 

χρειάζεται να σας φανεί χρήσιµο να χρησιµοποιείτε τη λίστα ελέγχου σας)  

• ότι ξέρετε ποιο από τα δύο µέλη του ζεύγους έχει τα ερωτηµατολόγια (ή ότι και τα 

δύο άτοµα έχουν από ένα τµήµα τους, αλλά ότι τα έχετε όλα) 

• ότι έχετε παραλάβει τα έντυπα συναίνεσης των γονιών (στην περίπτωση που τα 

συνέλεγε το σχολείο)  

• ότι έχετε αναρτήσει την ενηµερωτική αφίσα στον πίνακα ανακοινώσεων  
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2.5. µη συζητάτε ποτέ ζητήµατα σχετικά µε την έρευνα ή µε τις πληροφορίες που 

συλλέξατε όταν βρίσκεστε σε δηµόσιο χώρο ή κατά τη µετακίνησή σας µε µέσα 

µαζικής µεταφοράς ή ταξί. 

2.6. αµέσως µόλις ολοκληρώσετε τη συλλογή σε όλα τα σχολεία πρέπει, όσο το 

δυνατόν συντοµότερα, να επιστρέψετε όλα τα ερωτηµατολόγια σε ασφαλές µέρος 

(στο ξενοδοχείο όπου διαµένετε εάν είστε εκτός έδρας ή στο γραφείο του Φορέα σας) 

όπου, για κάθε τάξη, θα πρέπει µαζί µε τον/την συν-ερευνητή/τριά σας, να ελέγξετε 

και να ταξινοµήσετε τα ερωτηµατολόγια και να συµπληρώσετε ένα Έντυπο 

Αναφοράς (Παράρτηµα 2α) για κάθε τµήµα από το οποίο συλλέξατε δεδοµένα. Πιο 

αναλυτικά, θα πρέπει:  

• να ελέγξετε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων προκειµένου να εντοπίσετε 

τυχόν προβληµατικά σηµεία τα οποία θα καταγράψετε στο Έντυπο Αναφοράς 

(Παράρτηµα 2α), στο πεδίο Παρατηρήσεις για τα Ερωτηµατολόγια (φροντίζοντας 

να αναφέρετε τον κωδικό του ερωτηµατολογίου, όπου χρειάζεται) προκειµένου να 

αναφερθούν και να συζητηθούν αργότερα στη Συνάντηση µε τον/την Συντονιστή/-

τρια. Σε περίπτωση που εντοπίσετε ερωτηµατολόγια που δείχνουν να είναι άκυρα 

(π.χ. το παιδί εµφανώς κάνει πλάκα κατά τη συµπλήρωση), καταγράψτε τους 

κωδικούς τους  

• να συµπληρώσετε τα υπόλοιπα πεδία του Έντυπου Αναφοράς (Παράρτηµα 2α) 

που αφορούν το ICAST-CH. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη συµπλήρωση του 

τελευταίου πεδίου, όπου πρέπει να επισηµάνετε περιπτώσεις αποκάλυψης 

κακοποίησης (είτε στα ερωτηµατολόγια είτε σε εσάς προσωπικά) 

• να ταξινοµήσετε τα ερωτηµατολόγια κατά σχολείο και τµήµα και να τα φυλάξετε 

σε ασφαλές µέρος, έως ότου παραλάβετε και τα ερωτηµατολόγια των γονιών 

τους 

• να συγκεντρώσετε τυχόν κενά ερωτηµατολόγια ICAST-CH προκειµένου να τα 

παραδώσετε στον/την Συντονιστή/-τριά σας (θα πρέπει επίσης να αναφέρετε τους 

λόγους που παρέµειναν κενά, κατά τµήµα, π.χ. άρνηση ή διακοπή συµπλήρωσης 

από παιδί/-ιά, απουσία παιδιών τη συγκεκριµένη µέρα από την τάξη ή παιδιά που 

διέκοψαν τη φοίτησή τους) 

• να συµµετέχετε ενεργά στη Συνάντηση Συντονισµού και Εποπτείας µε τον/την 

Συντονιστή/-τρια.  

 

3. 1
η
 Συνάντηση Συντονισµού και Εποπτείας. Η παρουσία σας σε όλες τις συναντήσεις 

είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ καθώς πρέπει:  

3.1. να αναφέρετε την πορεία της διαδικασίας και τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίσατε 

κατά τη συλλογή ή τυχόν προβλήµατα στη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 

3.2. να αναφέρετε τυχόν αποκαλύψεις ή υποψίες κακοποίησης παιδιών, οι οποίες θα 

συζητηθούν και θα ληφθεί µια απόφαση για τον τρόπο χειρισµού καθεµιάς 

περίπτωσης     

3.3. να παραδώσετε τυχόν κενά ερωτηµατολόγια και να καταγραφεί ο λόγος που 

παρέµειναν κενά   
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3.4. να παραλάβετε το ερευνητικό και υποστηρικτικό υλικό που σας χρειάζεται για την 

επόµενη ηµέρα και να οργανώσετε τη συλλογή της επόµενης µέρας στα σχολεία 

(Βήµατα 1.1 – 1.4) αλλά και τον τρόπο συλλογής των ερωτηµατολογίων των γονιών 

της προηγούµενης ηµέρας 

• σε περίπτωση που τη συλλογή των ICAST-P αναλαµβάνει άλλο άτοµο από 

εκείνα που ήταν στην τάξη την προηγούµενη µέρα, θα πρέπει να διαθέτει µια 

λίστα µε τους κωδικούς των ερωτηµατολογίων που πρέπει να συλλέξει από κάθε 

τµήµα έτσι ώστε να είναι σε θέση να οργανώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο συλλογής 

των ερωτηµατολογίων από τους γονείς των παιδιών που, για οποιοδήποτε λόγο, 

δεν έστειλαν το συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο στην προκαθορισµένη ηµέρα 

αλλά που επιθυµούν να το παραδώσουν (π.χ. να πάρει τα στοιχεία επικοινωνίας 

αυτών των γονιών ώστε να επικοινωνήσει απευθείας ο/η ερευνητής/-τρια µαζί 

τους ή να δώσει στοιχεία επικοινωνίας µε τον/την ερευνητή/-τρια ή να κανονίσει 

ταχυδροµική αποστολή).  

 

4. Ηµέρα 3
η
: Την επόµενη µέρα της συλλογής των δεδοµένων στο σχολείο θα πρέπει:    

4.1. να παραλάβετε τα ερωτηµατολόγιο των γονιών (είτε αυτοπροσώπως από τα παιδιά 

στο σχολείο είτε από τον/τη συνάδελφο που ανέλαβε να τα συλλέξει –ανάλογα µε τον 

τρόπο οργάνωσης του βήµατος 3.4) 

4.2. να επικοινωνήσετε (εφόσον διαθέτετε τα στοιχεία επικοινωνίας) µε τους γονείς των 

οποίων το ερωτηµατολόγιο δεν επεστράφη εγκαίρως προκειµένου να διερευνήσετε 

την πρόθεση συµπλήρωσής του και να συνεννοηθείτε εκ νέου για τον τρόπο 

παραλαβής του. Μπορεί να χρειαστεί να κανονίσετε να επισκεφτείτε αυτούς τους 

γονείς στο σπίτι τους ή κάπου αλλού (προκειµένου να πάρετε συνέντευξη από έναν 

από τους γονείς ή απλώς για να παραλάβετε το ερωτηµατολόγιό του/της)  

4.3. να ζευγαρώσετε το ερωτηµατολόγιο κάθε παιδιού (ICAST-CH), που είναι ήδη 

ταξινοµηµένα κατά σχολείο και τµήµα, µε το ερωτηµατολόγιο του γονιού του (ICAST-

P). 

4.4. να ελέγξετε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ICAST-P προκειµένου να 

εντοπίσετε τυχόν προβληµατικά σηµεία τα οποία θα καταγράψετε στο Έντυπο 

Αναφοράς (Παράρτηµα 2α). Σε περίπτωση που εντοπίσετε ερωτηµατολόγια που 

δείχνουν να είναι άκυρα (π.χ. έχουν συµπληρωθεί ελάχιστες από τις ερωτήσεις), 

καταγράψτε τον κωδικό τους. 

4.5. να καταγράψετε τον κωδικό αριθµό των ICAST-P που δεν επεστράφησαν και τυχόν 

σχόλια (π.χ. εάν γνωρίζετε το λόγο άρνησης της συµπλήρωσης, ή περαιτέρω 

επικοινωνία που µπορεί να είχατε µε τους γονείς και ποιο ήταν το αποτέλεσµά της) 

4.6. να φυλάξετε τα ερωτηµατολόγια σε ασφαλές µέρος εάν, για κάποιο τµήµα σχολείου, 

αναµένετε να σας επιστραφούν κι άλλα ερωτηµατολόγια γονιών (εάν θεωρείτε ότι 

έχετε ολοκληρώσει τη συλλογή, θα πρέπει να τα παραδώσετε στο/στη Συντονιστή/-

τρια στην επόµενη συνάντηση). 

4.7. να συγκεντρώσετε τυχόν κενά ερωτηµατολόγια ICAST-P προκειµένου να τα 

παραδώσετε στον/την Συντονιστή/-τριά σας (θα πρέπει επίσης να αναφέρετε τους 
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λόγους που παρέµειναν κενά, εφόσον τους γνωρίζετε, -π.χ. άρνηση συµπλήρωσης ή 

άλλος λόγος που έχει αναφερθεί) 

4.8. να συµπληρώσετε τα υπόλοιπα πεδία του Έντυπου Αναφοράς (Παράρτηµα 2α) που 

αφορούν το ICAST-P. 

 

5. 2
η
 Συνάντηση Συντονισµού και Εποπτείας: Στη δεύτερη και σε κάθε επόµενη 

συνάντηση:      

5.1. επαναλαµβάνονται τα βήµατα 3.1-3.4, για τα νέα ICAST-CH αλλά για τα ICAST-P 

από τους γονείς των παιδιών της προηγούµενης ηµέρας  

5.2. για κάθε τάξη για την οποία έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των ερωτηµατολογίων 

ICAST-P, παραδίδονται τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια παιδιών-γονιών µαζί µε 

την αντίστοιχη Αναφορά. Φροντίστε να παραδίδετε ένα «πακέτο» ανά τµήµα, που θα 

περιέχει όλα τα ICAST-CH και –P και την Αναφορά για αυτό το τµήµα, καθώς επίσης 

και να υπάρχει η κατάλληλη σήµανση στο πακέτο κάθε τάξης ώστε να µην 

µπερδεύονται µεταξύ τους. 

 

Όταν η συλλογή των δεδοµένων γίνεται µέσω δοµηµένων συνεντεύξεων, η «τυπική µέρα 

της έρευνας πεδίου» διαρκεί λίγο λιγότερο, καθώς τα δεδοµένα συλλέγονται από το παιδί και 

από τον γονιό του/της την ίδια χρονική στιγµή. Αυτό σηµαίνει ότι ο έλεγχος της ποιότητας, η 

αναφορά και η παράδοση των ερωτηµατολογίων µπορεί να γίνει κατά τη Συνάντηση 

Συντονισµού και Εποπτείας που θα πραγµατοποιείται την ίδια µέρα µε εκείνη της συλλογής 

των δεδοµένων. Όλα τα υπόλοιπα βήµατα και οι υποχρεώσεις που προηγούνται και έπονται 

της συλλογής δεδοµένων είναι ακριβώς τα ίδια µε αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω.  

 

 

 

 

A.4.A.4.A.4.A.4. ΥλικΥλικΥλικΥλικό απαραίτητο ό απαραίτητο ό απαραίτητο ό απαραίτητο κατά τη Συλλογή των ∆εδοµένων κατά τη Συλλογή των ∆εδοµένων κατά τη Συλλογή των ∆εδοµένων κατά τη Συλλογή των ∆εδοµένων     

Κάθε ζεύγος ερευνητών/-τριών θα πρέπει, από την προηγούµενη ηµέρα της συλλογής 

δεδοµένων, να διαθέτει όλα τα ερευνητικά και υποστηρικτικά υλικά που είναι απαραίτητα για 

τη συγκεκριµένη ηµέρα. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει όλα τα υλικά που 

απαριθµούνται στις παρακάτω Λίστες Ελέγχου στους Πίνακες 1α και 1β.  
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Πίνακας 1α. Λίστα Ελέγχου για Ερευνητές/-τριες  

ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

(ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)  

1  Ατζέντα µε τα ραντεβού µου στα σχολεία (ηµεροµηνία και ώρα), στοιχεία επικοινωνίας µε 
τα σχολεία (π.χ. διευθύνσεις, τηλέφωνα) & πληροφορίες για το δείγµα  

2  Χάρτη των περιοχών που θα επισκεφτώ  

3  Καρτελάκι της «ερευνητικής» µου ταυτότητας  

4  Επίσηµη Επιστολή (που δηλώνει τη σχέση µου µε το ΙΥΠ) 

5  Στυλό (τουλάχιστον δύο)  

 

6 

7 

8 

9 

 Ένα «πακέτο» υλικών για κάθε τµήµα, που περιέχει:  

Αντίτυπα του ICAST-CH, ζευγαρωµένα µε  

τους φακέλους των γονιών  

Ευχαριστήρια Σηµειώµατα για τους/τις µαθητές/-τριες  

Ένα µεγάλο φάκελο 

 

10 

11 

12 

 Το “Επεξηγηµατικό Υλικό” 

Αφίσα (poster) µε τις κλίµακες απαντήσεων  

Κολλητική ταινία 

∆είγµα του φακέλου των γονιών  

13  Λίστα µε τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών (στη συγκεκριµένη περιοχή)  

14  Λίστα µε χρήσιµα τηλέφωνα  

15  Το κινητό µου τηλέφωνο (ενεργοποιηµένο αλλά σε αθόρυβη λειτουργία)  

16  Το Έντυπο (ή τα Έντυπα) Αναφοράς µου (Παράρτηµα 2α) 

17  Το αντίτυπο του «Οδηγού Έρευνας»  

 

Πίνακας 1β. Λίστα Ελέγχου για Συνεντευκτές/-τριες  

ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΟ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/-

ΟΥΣΩΝ (∆ΟΜΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 

1  Ατζέντα µε τα ραντεβού µου (στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες για το άτοµο από το 
οποίο θα πάρω συνέντευξη) 

2  Χάρτη των περιοχών που θα επισκεφτώ  

3  Καρτελάκι της «ερευνητικής» µου ταυτότητας 

4  Επίσηµη Επιστολή (που δηλώνει τη σχέση µου µε το ΙΥΠ) 

5  Στυλό (τουλάχιστον δύο) 

 

6 

7 

8 

9 

 1
ο
 Μέλος Ερευνητικού Ζεύγους (Γονιός)  

Ενηµερωτική & Ευχαριστήρια Επιστολή  

Έντυπο Συναίνεσης 

ICAST-P 

Κάρτες Συνέντευξης για γονείς 

2
ο
 Μέλος Ερευνητικού Ζεύγους  (Παιδί)  

Έντυπο Συγκατάθεσης Παιδιού  

ICAST-CH 

Ευχαριστήριο Σηµείωµα  

Κάρτες Συνέντευξης για παιδιά  

10  Λίστα µε τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών (στη συγκεκριµένη περιοχή)  

11  Λίστα µε χρήσιµα τηλέφωνα 

12  Το κινητό µου τηλέφωνο (ενεργοποιηµένο αλλά σε αθόρυβη λειτουργία) 

13  Το Έντυπο Αναφοράς µου (Παράρτηµα 2β)  

14  Το αντίτυπο του «Οδηγού Έρευνας» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η σωστή συµπλήρωση του Κωδικού (ίδιος ακριβώς κωδικός για κάθε ζεύγος 

ερωτηµατολογίων γονιού – παιδιού), πριν από την επίσκεψή σας στο χώρο όπου θα γίνει η 

συλλογή των δεδοµένων, είναι εξαιρετικά σηµαντική γιατί, εάν κάθε ζεύγος ερωτηµατολογίων 

δεν φέρει τον ίδιο κωδικό, δεν θα είναι δυνατή η σύνδεσή τους µε αποτέλεσµα να 

αποκλειστούν και τα δύο ερωτηµατολόγια από την ανάλυση των δεδοµένων των κατά ζεύγη 

συνδεδεµένων δειγµάτων. Για το λόγο αυτό, οι κωδικοί θα πρέπει να συµπληρώνονται πριν 

τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και πριν τη χορήγηση των ερωτηµατολογίων στους µαθητές 

και στις µαθήτριες (πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί/-ές προκειµένου να διασφαλίζετε ότι 

δίνετε σε κάθε παιδί το ερωτηµατολόγιο των γονιών του που φέρει τον ίδιο ακριβώς κωδικό µε 

το ερωτηµατολόγιο του παιδιού).  

Πρέπει, επίσης, να τονίσετε στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες τη σηµαντικότητα της 

παροχής ειλικρινών απαντήσεων, καθώς η συλλογή άχρηστων πληροφοριών όχι µόνο 

είναι σπατάλη χρόνου και πόρων αλλά επιπλέον, που είναι και το σηµαντικότερο, αλλοιώνει 

την ορθότητα των ευρηµάτων της µελέτης. Αυτό µπορείς επίσης να επιτευχθεί εάν τονίσετε 

στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες ότι είναι ελεύθεροι/-ες να αρνηθούν να απαντήσουν σε 

οποιαδήποτε ερώτηση δεν επιθυµούν να απαντήσουν, καθώς και ότι δεν υπάρχουν σωστές ή 

λανθασµένες απαντήσεις και ότι το µόνο που έχει σηµασία είναι η προσωπική τους άποψη ή 

εµπειρία.  

 

B.1. Αυτοσυµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο  

Τα ερωτηµατολόγια θα χορηγούνται ταυτοχρόνως σε όλα τα παιδιά κάθε τµήµατος µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυµία των απαντήσεων των παιδιών. Τα βήµατα που 

πρέπει να ακολουθείτε είναι τα εξής:  

 Βήµα 1: ενηµερώνετε τους/τις µαθητές/-τριες για την έρευνα και τους µοιράζετε την 

Ενηµερωτική Επιστολή των Γονιών και το Έντυπο Συναίνεσης (για τη συµµετοχή του 

παιδιού στη µελέτη). Αυτό το βήµα µπορεί να γίνει είτε από το σχολείο είτε από εσάς  

 Βήµα 2 (µετά το πέρας ενός προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος, π.χ. 1-3 µέρες): 

συλλέγετε τα Έντυπα Συναίνεσης
1
 � εντοπίζετε τυχόν αρνήσεις � µοιράζετε τα 

ερωτηµατολόγια στους/στις µαθητές/-τριες, για τους/τις οποίους/-ες έχετε τη συναίνεση 

των γονιών τους (είτε ενεργητική είτε παθητική)
2
 καθώς και το φάκελο που περιέχει το 

ερωτηµατολόγιο των γονιών τους (το οποίο πρέπει να έχει τον ίδιο κωδικό µε το 

ερωτηµατολόγιο του παιδιού), µαζί µε την αντίστοιχη Ενηµερωτική Επιστολή και το 

Έντυπο Συναίνεσης (για τη δική τους συµµετοχή στη µελέτη) � συλλέγετε τα δεδοµένα 

από τα παιδιά � πριν αποχωρήσετε από το σχολείο αναρτάτε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του σχολείου ή σε άλλο σηµείο του σχολείου το ενηµερωτικό έντυπο µε 

στοιχεία επικοινωνίας φορέων στήριξης για τα παιδιά  

                                                
1
  Επειδή η συναίνεση που ζητείται από τους γονείς (για τη συµµετοχή των παιδιών στη µελέτη) τους 
δίνει τη δυνατότητα να συναινέσουν ενεργητικά αλλά και παθητικά, εάν δεν σας επιστραφεί το έντυπο 
εντός του χρονικού περιθωρίου που έχει προκαθοριστεί, τότε θεωρείτε ότι ο γονιός δεν έχει 
αντίρρηση για τη συµµετοχή του παιδιού του στη µελέτη.  

2
  Σε περίπτωση που υπάρχουν αρνήσεις από τους γονείς, θα υπάρχει συνεννόηση µε το σχολείο για 
το εάν επιτρέπεται αυτά τα παιδιά να βγουν από την τάξη ή όχι.   
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 Βήµα 3 (την επόµενη µέρα): συλλογή των ερωτηµατολογίων των γονιών. Αυτό µπορεί να 

γίνει µε δύο τρόπους:  

o την επόµενη µέρα, επισκέπτεστε ξανά το σχολείο (τα ίδια ζεύγη ερευνητών που 

συνέλεξαν τα δεδοµένα σε κάθε τµήµα, εάν αυτό είναι εφικτό) προκειµένου να 

συλλέξετε από τα παιδιά τους φακέλους µε τα ερωτηµατολόγια των γονιών τους 

(ενδέχεται να χρειαστεί και µια δεύτερη επίσκεψη σε περίπτωση που κάποια 

παιδιά –ή γονείς- ξέχασαν τα ερωτηµατολόγια στο σπίτι. Μπορεί βέβαια και να 

χρειαστεί να βρεθεί κάποιος άλλος εναλλακτικός τρόπος προκειµένου να 

παραλάβετε τα ερωτηµατολόγια των γονιών, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση).  

o Μπορείτε, επίσης, να συλλέξετε τα ερωτηµατολόγια των γονιών από την κατοικία 

τους, σε περίπτωση που σας τηλεφωνήσουν.   

 

Β.1.1. Οδηγίες για το Αυτοσυµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο  

Η ενότητα αυτή παρέχει οδηγίες όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε 

κατά τη συλλογή των δεδοµένων στις σχολικές αίθουσες. Κατά τη διάρκεια της συλλογής των 

δεδοµένων απαγορεύεται αυστηρά να παρευρίσκεται µέσα στην σχολική αίθουσα άλλο 

άτοµο (π.χ. εκπαιδευτικοί, ∆ιευθυντής/-τρια Σχολείου) εκτός από τους/τις 2 ερευνητές/-

τριες. Με τρόπο ευγενικό αλλά ταυτόχρονα και αποφασιστικό, µην επιτρέπετε σε 

εκπαιδευτικούς να παρευρίσκονται στην σχολική αίθουσα κατά τη συµπλήρωση των 

ερωτηµατολογίων,. 

Την ηµέρα που έχει προγραµµατιστεί το ραντεβού για τη συλλογή των δεδοµένων, θα πρέπει 

να φτάνετε στο εκάστοτε σχολείο α) νωρίτερα από την ώρα του ραντεβού, β) φορώντας τα 

καρτελάκια της «ερευνητικής» σας ταυτότητας, και γ) έχοντας µαζί σας όλα τα απαραίτητα 

υλικά. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να επισκεφτείτε το γραφείο του/της ∆ιευθυντή/-τριας 

του σχολείου, προκειµένου να διευθετήσετε τυχόν εκκρεµότητες και για να σας συνοδέψουν 

στις σχολικές αίθουσες.    

 
Βήµα 1: παρουσιάζετε το σκοπό της µελέτης και προσκαλείτε τα παιδιά να λάβουν µέρος σε 

αυτήν α) χωρίς να τα πιέζετε κατά κανένα τρόπο να συµµετέχουν, β) αλλά και χωρίς 

να δίνετε εξαιρετικά µεγάλη έµφαση στη δυνατότητά τους να αρνηθούν τη συµµετοχή 

τους. Πριν µοιράσετε τα ερωτηµατολόγια των παιδιών στην τάξη, θα πρέπει να έχετε 

αποµνηµονεύσει τα παρακάτω λόγια (προκειµένου να µπορείτε να δώσετε τις οδηγίες 

στους/στις µαθητές/-τριες αυτολεξεί, αλλά χωρίς να τις διαβάζετε): 

Καληµέρα! Το όνοµά µου είναι _______ και από δω είναι ο/η συνάδελφός µου ο/η ________. 

Είµαστε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού που βρίσκεται (εδώ) στην Αθήνα και ο λόγος 

που βρισκόµαστε σήµερα εδώ είναι επειδή κάνουµε µια έρευνα µε παιδιά της ηλικίας σας γιατί 

θέλουµε να µάθουµε ποια πράγµατα µπορεί να επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών, τη σωµατική 

και ψυχική τους υγεία και την ευτυχία τους.  

Η έρευνα αυτή γίνεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και σε άλλες 8 χώρες των 

Βαλκανίων. Είµαστε, λοιπόν, σήµερα εδώ για να σας ζητήσουµε να απαντήσετε σε ορισµένες 

ερωτήσεις για πράγµατα που κάποιοι άνθρωποι µπορεί να κάνουν στα παιδιά και στους 

εφήβους, που µπορεί να τα πληγώνουν ή να τα κάνουν να αισθάνονται άβολα.  
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Βήµα 2: εξηγείτε στα παιδιά τι περιέχει ο φάκελος των γονιών τους και τι θα πρέπει να 

κάνουν οι γονείς τους µε αυτό το φάκελο (χρησιµοποιώντας το «επεξηγηµατικό 

υλικό», δηλαδή το δείγµα του φακέλου των γονιών). 

Θα σας µοιράσουµε, λοιπόν, σε λίγο το δικό σας ερωτηµατολόγιο* µαζί µε ένα σφραγισµένο 

φάκελο σαν αυτόν, τον οποίο θα πρέπει να δώσετε σήµερα σε έναν από τους γονείς σας ή 

τους κηδεµόνες σας, ή σε όποιο άλλο ενήλικο άτοµο σας φροντίζει.  

Μέσα στο φάκελο υπάρχει ένα ενηµερωτικό γράµµα για τους γονείς σας, αυτό το έντυπο που 

θα πρέπει να συµπληρώσουν και ένα ερωτηµατολόγιο. Αυτά τα δυο θα πρέπει να τα 

συµπληρώσουν και να µας τα φέρετε πίσω.    

* µην µοιράζετε στα παιδιά το ερωτηµατολόγιό τους προτού τους δώσετε τις οδηγίες και πριν τους 

εξηγήσετε πώς να συµπληρώσουν τις κλίµακες, καθώς υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να αρχίσουν να το 

συµπληρώνουν χωρίς να ακούσουν τις οδηγίες. 

 

Βήµα 3: εξηγείτε στα παιδιά πώς θα συµπληρώσουν τις κλίµακες χρησιµοποιώντας την 

«επεξηγηµατική αφίσα». Είναι πολύ σηµαντικό να εξηγήσετε στους/στις µαθητές/-

τριες πώς να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζοντάς τους σε µια αφίσα 

που θα είναι ήδη προετοιµασµένη –την οποία θα έχετε ήδη κολλήσει µε ταινία 

επάνω στον πίνακα ή στον τοίχο της αίθουσας- πώς είναι δοµηµένες οι κλίµακες των 

απαντήσεων και πώς να τις συµπληρώσουν, χρησιµοποιώντας µια ερώτηση ως 

παράδειγµα (βλ. επίσης Εικόνα 1).  

Το ερωτηµατολόγιο που θα σας ζητήσουµε να συµπληρώσετε δεν είναι διαγώνισµα. ∆εν 

υπάρχουν «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις. Αυτό που µας ενδιαφέρει µόνο είναι η 

προσωπική σας άποψη. . 

Τώρα θα σας εξηγήσω πώς θα συµπληρώστε το ερωτηµατολόγιο: οι περισσότερες ερωτήσεις 

σας ρωτούν εάν κάποιο από τα µέλη της οικογένειάς σας ή κάποιο άτοµο που ζει στο σπίτι 

σας, σας έχει κάνει κάτι. Για παράδειγµα, στην ερώτηση εάν έχει συµβεί κάποιο από τα µέλη 

της οικογένειάς σου που ζουν στο σπίτι σου «να σου εξηγήσει γιατί κάτι που έκανες είναι 

λάθος». Εάν αυτό δεν σας έχει συµβεί ποτέ στη ζωή σας, θα τσεκάρετε αυτό το κουτάκι. Εάν 

σας έχει συµβεί, τότε θα πρέπει να τσεκάρετε ένα από αυτά τα µπλε κουτάκια. Εάν σας 

συνέβη κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου (δηλαδή, τους προηγούµενους 12 µήνες), 

θα τσεκάρετε ένα από αυτά τα κουτάκια δείχνοντας πόσες φορές σας έχει συµβεί αυτό:  

� µια-δυο φορές το χρόνο; [δείχνετε το αντίστοιχο κουτάκι κάθε φορά]  

� 3-5 φορές, δηλαδή µερικές φορές το χρόνο; 

� 6-12 φορές, δηλαδή µια φορά κάθε µήνα ή ανά δύο µήνες;  

� 13-50 φορές, δηλαδή µερικές φορές κάθε µήνα; 

� πάνω από 50 φορές, δηλαδή κάθε εβδοµάδα ή και πιο συχνά.  

Εάν αυτό δεν σας έχει συµβεί τον τελευταίο χρόνο αλλά σας έχει συµβεί παλιότερα, τότε 

θα τσεκάρετε αυτό το κουτάκι.  

Εάν σε κάποια ερώτηση δεν θέλετε να απαντήσετε, µπορείτε να τσεκάρετε αυτό το κουτάκι. 
  
 

Κατά το προηγούµενο έτος (12 προηγούµενοι µήνες) 

1-2 3-5 6-12 13-50 πάνω από 50 

Μια-δυο φορές 
το χρόνο 

Μερικές φορές 
το χρόνο 

Μια φορά  
το µήνα  

ή το δίµηνο 

Μερικές φορές 
το µήνα 

Μία φορά την 
εβδοµάδα ή 
συχνότερα 

 

Όχι τον τελευταίο 
χρόνο αλλά µου έχει 
συµβεί παλιότερα 

 

 

Ποτέ στη 
 ζωή µου 

 

 

∆εν θέλω να 
απαντήσω 

� � � � � � � � 

Θέλεις να πεις περισσότερα γι’ αυτό; 

 

 
 

Εικόνα 1. Κλίµακα απαντήσεων. 
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Κι εδώ, υπάρχει χώρος για να γράψετε εάν θέλετε κάτι σχετικά µε αυτό που σας έχει συµβεί. 

Να προσέχετε ιδιαίτερα γιατί στους πίνακες µε τα µπλε κουτάκια πρέπει να τσεκάρετε ΜΟΝΟ 

ένα κουτάκι σε κάθε ερώτηση. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, µπορείτε να το διορθώσετε, είτε 

σβήνοντάς το εντελώς ή κάνοντας µια µουτζούρα. Εάν νοµίζετε ότι η διόρθωση που κάνατε 

δεν φαίνεται καλά, µπορείτε να βάλετε σε κύκλο ολόκληρο το κουτάκι της απάντησης που 

θέλετε να θεωρήσουµε ότι ισχύει.  

 

Σε κάποιες ερωτήσεις, κάτω από τον Πίνακα µε τα µπλε κουτάκια, υπάρχει κι ένας άλλος µε 

πορτοκαλί κουτάκια. Αυτόν τον πίνακα (µε τα µπλε κουτάκια) τον συµπληρώνετε όπως και 

πριν.    

Εάν έχετε τσεκάρει ένα από τα άσπρα κουτάκια, δεν χρειάζεται να απαντήσετε τίποτε άλλο, 

και πηγαίνετε κατευθείαν στην επόµενη ερώτηση.  

Εάν όµως έχετε τσεκάρει κάποιο από τα µπλε κουτάκια, που σηµαίνει ότι σας έχει συµβεί 

αυτό που σας ρωτάει η ερώτηση τότε θα πρέπει να πείτε και ποιος το έκανε αυτό, τσεκάροντας 

τα πορτοκαλί κουτάκια. Πρέπει να πείτε δηλαδή εάν το άτοµο που σας το έκανε αυτό ήταν: 

� Ένας ενήλικος άνδρας; [δείχνετε το αντίστοιχο κουτάκι κάθε φορά] 

� Μια ενήλικη γυναίκα; 

� Ένα αγόρι (παιδί ή έφηβος); ή 

� Ένα κορίτσι (παιδί ή έφηβη);  

Εδώ µπορείτε να τσεκάρετε και πάνω από ένα κουτάκι. Εάν, για παράδειγµα κάτι το έχει 

κάνει ένας ενήλικος άνδρας και ένα κορίτσι τότε θα πρέπει να τσεκάρετε αυτά τα δύο κουτάκια.  

Και πάλι, στο τέλος κάθε τέτοιου πίνακα υπάρχει χώρος για να πείτε περισσότερα γι’ αυτό ή 

για να εξηγήσετε κάτι, εάν θέλετε. 

 

Εάν σου συνέβη, σου το έκανε:                     (παρακαλώ, τσέκαρε όλα όσα ισχύουν) 
 

Ενήλικος άνδρας Ενήλικη γυναίκα Αγόρι (παιδί ή έφηβος) Κορίτσι (παιδί ή έφηβη) 

� � � � 
Θέλεις να πεις περισσότερα γι’ αυτό; 
 

 
 

Υπάρχουν επίσης µερικές ερωτήσεις που, εάν σας έχει συµβεί κάτι, σας ζητούν να τσεκάρετε 

ποιο άτοµο σου το έκανε αυτό (στον πορτοκαλί πίνακα όπως και πριν) αλλά και ποια ήταν η 

σχέση αυτού του ατόµου µε σένα, πόσο καλά το γνωρίζατε. Ήταν δηλαδή:  

� Ένα άγνωστο άτοµο; [δείχνετε το αντίστοιχο κουτάκι κάθε φορά] 

� Ένα άτοµο που γνωρίζατε; 

� Ή κάποιος συγγενής σας;   

 

Κατά το προηγούµενο έτος (12 προηγούµενοι µήνες) 

1-2 3-5 6-12 13-50 πάνω από 50 

Μια-δυο φορές 
το χρόνο 

Μερικές φορές 
το χρόνο 

Μια φορά  
το µήνα  

ή το δίµηνο 

Μερικές φορές 
το µήνα 

Μία φορά την 
εβδοµάδα ή 
συχνότερα 

 

Όχι τον τελευταίο 
χρόνο αλλά µου έχει 
συµβεί παλιότερα 

 

 

Ποτέ στη 
 ζωή µου 

 

 

∆εν θέλω να 
απαντήσω 

� � � � � � � � 
 

Εάν σου συνέβη, σου το έκανε:                 (παρακαλώ, τσέκαρε όλα όσα ισχύουν) 

Ενήλικος άνδρας Ενήλικη γυναίκα Αγόρι (παιδί ή έφηβος) Κορίτσι (παιδί ή έφηβη) 

� � � � 
β. Ποια ήταν η σχέση του µε σένα; Ποια ήταν η σχέση της µε σένα; Ποια ήταν η σχέση του µε σένα; Ποια ήταν η σχέση της µε σένα;  

Άγνωστος Γνωστός Συγγενής Άγνωστη Γνωστή Συγγενής Άγνωστος Γνωστός Συγγενής Άγνωστη Γνωστή Συγγενής 

� � � � � � � � � � � � 
Θέλεις να πεις περισσότερα γι’ αυτό; 
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Να θυµάστε ότι σε κάθε ερώτηση πρέπει να διαλέξετε εκείνη την απάντηση που περιγράφει 

καλύτερα τις εµπειρίες σας ή την γνώµη σας γι’ αυτό που σας ρωτάει η ερώτηση.  

Παρακαλώ να διαβάζετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις ερωτήσεις. Να θυµάστε ότι πρέπει 

να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις πριν γυρίσετε σελίδα 

και µην αφήνετε ερωτήσεις για να τις συµπληρώσετε … αργότερα.   

  

Όλες οι απαντήσεις σας είναι ανώνυµες, που σηµαίνει ότι το όνοµά σας δεν πρέπει να 

εµφανίζεται πουθενά επάνω στο ερωτηµατολόγιο. ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΤΕ πουθενά το όνοµά σας 

επάνω στο ερωτηµατολόγιο.  

Οι απαντήσεις σας είναι επίσης εµπιστευτικές, που σηµαίνει ότι κανείς ποτέ δεν θα µάθει τι 

απαντήσατε σε αυτές τις ερωτήσεις – ούτε οι καθηγητές ή οι καθηγήτριές σας, ούτε οι γονείς 

σας, ούτε οι φίλοι ή οι φίλες σας, συµµαθητές ή συµµαθήτριές σας ή άλλα άτοµα – παρά µόνο 

στην περίπτωση που εσείς ζητήσετε µιλήσετε µε κάποιον ή εάν κινδυνεύει η ζωή κάποιου 

ατόµου.  

Κανείς άλλος –ούτε καν εµείς οι ίδιοι/-ες- δεν θα ξέρουµε τι θα απαντήσετε γιατί, µόλις 

τελειώσετε, θα βάλετε το ερωτηµατολόγιό σας µέσα σε αυτό το µεγάλο φάκελο, µαζί µε τα 

ερωτηµατολόγια των υπολοίπων συµµαθητών και συµµαθητριών σας.   

Προτού ξεκινήσουµε, θέλω να σας υπενθυµίσω ότι δεν υπάρχουν «σωστές» ή «λάθος» 

απαντήσεις. Το ΜΟΝΟ που µας ενδιαφέρει είναι η προσωπική σας γνώµη και οι 

εµπειρίες σας, γι’ αυτό σας παρακαλούµε να µην µιλάτε µεταξύ σας και να προσπαθήσετε να 

απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά.    

 

Βήµα 4: µοιράζετε στα παιδιά, για τα οποία έχετε τη συναίνεση των γονιών τους, α) το 

ερωτηµατολόγιό τους µαζί µε το έντυπο συγκατάθεσής τους (που έχει επισυναφτεί 

ως πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου) και β) το σφραγισµένο φάκελο για τους 

γονείς τους (εδώ χρειάζεται µεγάλη προσοχή για να µην µπερδευτούν οι φάκελοι – οι 

κωδικοί- µεταξύ τους)
3
. Ενηµερώστε όλα τα παιδιά ότι θα αναρτήσετε µια αφίσα στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του σχολείου, για το που µπορεί να απευθυνθεί κάποιο παιδί 

σε περίπτωση που χρειάζεται βοήθεια για κάποιο θέµα που το απασχολεί. Σε τάξεις 

που έχουν λίγα παιδιά, µπορείτε δώσετε σε κάθε παιδί το φάκελο του γονιού του τη 

στιγµή που σας παραδίδει το συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιό του (µαζί µε το 

ευχαριστήριο σηµείωµα του παιδιού). Σε αυτή την περίπτωση, οι παρακάτω οδηγίες 

θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.  

Τώρα λοιπόν, θα σας µοιράσουµε το δικό σας ερωτηµατολόγιο καθώς και ένα 

σφραγισµένο φάκελο που θα πρέπει να τον δώσετε σήµερα στην µητέρα ή στον πατέρα σας 

ή σε όποιο άλλο ενήλικο άτοµο σας φροντίζει. Μην ξεχάσετε να δώσετε το φάκελο αµέσως 

µόλις γυρίσετε στο σπίτι σας, γιατί θα πρέπει να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο και το 

έντυπο που σας έδειξα σήµερα, και να σας τα δώσει για να τα φέρετε µαζί σας αύριο στο 

σχολείο. Αύριο θα ξαναέρθουµε εδώ για να πάρουµε αυτούς φακέλους.  

 

Τώρα όσον αφορά το δικό σας ερωτηµατολόγιο, σας παρακαλώ διαβάστε µε προσοχή την 

πρώτη σελίδα, που γράφει τις πληροφορίες που σας είπα πριν για την έρευνά µας, και 

τσεκάρετε ένα από τα δύο κουτάκια, στο τέλος της σελίδας.  

Η συµµετοχή σας είναι απολύτως εθελοντική, που σηµαίνει ότι αν δεν θέλετε να απαντήσετε, 

                                                
3
 ΠΡΟΣΟΧΗ: υπενθυµίζεται ότι και τα δύο ερωτηµατολόγια, δηλαδή του παιδιού και του 
γονιού/κηδεµόνα του, πρέπει να είναι προ-κωδικοποιηµένα φέροντας τον ίδιο κωδικό (µπορείτε 
να γράψετε έξω από το φάκελο τον κωδικό του ερωτηµατολογίου που εµπεριέχεται µέσα στο 
φάκελο). Μοιράστε στους/στις µαθητές/-τριες, ταυτόχρονα το δικό τους ερωτηµατολόγιό µαζί µε τον 
ήδη συζευγµένο φάκελο των γονιών τους. 
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δεν σας υποχρεώνει κανείς να το κάνετε. Ελπίζουµε όµως ότι θα θέλετε να απαντήσετε στο 

ερωτηµατολόγιό µας.  

Εάν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε, σηκώστε το χέρι σας και κάποιος/-α από µας θα έρθει να 

σας βοηθήσει. Μόλις τελειώσετε, σηκώστε το χέρι σας και θα έρθουµε εµείς σε εσάς για να 

πάρουµε το ερωτηµατολόγιό σας.  

Θα σας παρακαλέσω να µην συζητάτε τις απαντήσεις σας µεταξύ σας! Αυτό που πραγµατικά 

µας ενδιαφέρει είναι να µάθουµε τη ∆ΙΚΗ ΣΑΣ γνώµη και τις δικές σας εµπειρίες, γι’ αυτό 

σας παρακαλώ να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η 

ΚΑΘΕΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ.  

Πριν ξεκινήσετε, θέλω επίσης να σας πω ότι θα βάλουµε µια αφίσα στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων σας, µε τηλέφωνα στα οποία µπορείτε να καλείτε αν θέλετε να συζητήσετε κάτι 

που σας απασχολεί. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να µιλήσετε και µ’ εµάς, µόλις τελειώσετε.      

 

Βήµα 5: Οδηγίες κατά τη διάρκεια της Συλλογής των ∆εδοµένων  

1. να είστε διαθέσιµοι/-ες κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης για να δώσετε τυχόν 

διευκρινήσεις  

� προσεγγίστε κάθε παιδί που σας καλεί, αλλά µε τέτοιο τρόπο που να είναι εµφανές 

ότι δεν διαβάζετε αυτά που έχει γράψει 

� δίνετε µόνο τις τυποποιηµένες απαντήσεις. Εάν σας κάνουν κάποια ερώτηση για 

την οποία δεν υπάρχει τυποποιηµένη απάντηση, επιτρέπεται να χρησιµοποιήστε 

µόνο τις τυποποιηµένες απαντήσεις: «όπως εσύ το καταλαβαίνεις/ όπως εσείς το 

καταλαβαίνετε» ή «προσπάθησε να δώσεις την απάντηση που σε εκφράζει καλύτερα/ 

προσπαθήστε να δώσετε την απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα». Μπορείτε, 

επίσης, προκειµένου να µην χαθεί µια πληροφορία που αξιολογείτε ως χρήσιµη, να 

καθοδηγήσετε το παιδί να την καταγράψει στο χώρο «θέλεις να πεις περισσότερα γι’ 

αυτό;» λέγοντάς του «αν θέλεις, µπορείς να το γράψεις αυτό, εδώ».  

2. µην επιτρέπετε στους/στις µαθητές/-τριες να συζητούν µεταξύ τους (µε ευγενικό 

τρόπο)  

3. µαζέψτε τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια (µέσα στο µεγάλο φάκελο)  

4. µοιράστε στα παιδιά το ευχαριστήριο σηµείωµα    

 

Βήµα 6: τη στιγµή που µαζεύετε τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια από τα παιδιά, τους 

µοιράζετε το ευχαριστήριο σηµείωµα και επαναλαµβάνεται ότι µπορούν (σε 

περίπτωση που θέλουν να ρωτήσουν ή να ζητήσουν κάτι) α) να σας πάρουν 

τηλέφωνο (ή να καλέσουν κάποιο άλλο φορέα της περιοχής τους) β) να έρθουν να 

σας µιλήσουν στην ώρα του διαλείµµατος (αλλά µόνο εφόσον θα είστε πράγµατι 

διαθέσιµος/-η κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος).  

Σε ευχαριστούµε πολύ για τη βοήθειά σου <δίνετε στο παιδί το ευχαριστήριο γράµµα του>. Το 

γράµµα αυτό έχει πληροφορίες σχετικά µε το πώς µπορείς να επικοινωνήσεις µαζί µας εάν 

θέλεις να µας ρωτήσεις κάτι σχετικά µε την έρευνα ή εάν θέλεις να συζητήσεις µε κάποιον για 

κάτι που µπορεί να έχει συµβεί, είτε σε σένα, είτε σε κάποιον άλλον. 

Μην ξεχάσεις σε παρακαλώ να δώσεις στους γονείς σου το φάκελό τους και µην ξεχάσεις 

να τον φέρεις αύριο µαζί σου.  

Σε ευχαριστώ/ούµε πολύ.   

  

Συλλογή των ∆εδοµένων των Γονιών: οι ερευνητές/-τριες πρέπει επίσης να συλλέξουν και 

τα αυτο-συµπληρούµενα ερωτηµατολόγια των γονιών. Γι’ αυτό, θα πρέπει την επόµενη 

ηµέρα να ξαναεπισκεφτείτε τα ίδια τµήµατα για να συλλέξετε τους φακέλους από τα παιδιά (τα 

ίδια ερευνητικά ζεύγη, εάν είναι εφικτό). Ενδέχεται να χρειαστεί να πάτε και τρίτη φορά στο 
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σχολείο (ή να πρέπει βρεθεί µια άλλη εναλλακτική µέθοδος, π.χ. να τηλεφωνήσετε στο γονιό 

και να κλείσετε ένα ραντεβού µαζί του/της) σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά που έχουν 

ξεχάσει να φέρουν µαζί τους τα ερωτηµατολόγια των γονιών τους. Ένας άλλος τρόπος 

συλλογής των ερωτηµατολογίων των γονιών είναι να κλείσετε ένα ραντεβού µε τους γονείς, 

εφόσον οι ίδιοι σας το έχουν ζητήσει. Σε αυτή την περίπτωση, θα µπορείτε να ελέγξετε την 

ορθότητα της συµπλήρωσης (εάν αυτό είναι εφικτό). Τέλος, µπορείτε να κλείσετε ένα 

ραντεβού προκειµένου να συλλέξετε τα δεδοµένα από γονείς µέσω συνέντευξης, αλλά µόνο 

εάν σας το ζητήσουν οι ίδιοι.    
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B.2. ∆οµηµένες Συνεντεύξεις  

Β.2.1. Χρήσιµες Συµβουλές για Συνεντευκτές/-τριες κατά τη διάρκεια 

των Συνεντεύξεων  

Όλοι/-ες οι ερευνητές/-τριες πρέπει να ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαδικασία και να έχουν 

υπόψη τους τα παρακάτω (ISPCAN, 2006b, σελ. 9-10):  

Ως Συνεντευκτής/-τρια, ΠΡΕΠΕΙ: 

• να διαβάζετε τις οδηγίες και τις ερωτήσεις:  
o αυτολεξεί, ακριβώς όπως είναι γραµµένες στο ερωτηµατολόγιο  
o ακολουθώντας τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται στο ερωτηµατολόγιο (ή τη σειρά 

που υποδεικνύουν οι ερωτήσεις που έχουν «φίλτρο») 
o χωρίς να παραλείπετε καµία ερώτηση, παρά µόνο όταν υπάρχει οδηγία να την 

παραλείψετε. 

• να µιλάτε αργά και καθαρά.  

• να επαναλαµβάνετε την ίδια ερώτηση όσες φορές χρειάζεται ή κάθε φορά που σας το ζητάει ο/η 
ερωτώµενος/-η. 

• να δηµιουργήσετε µια σχέση εµπιστοσύνης µε το άτοµο:  
o προσπαθείτε, όσο σας το επιτρέπει ο χώρος, να κάθεστε πρόσωπο-µε-πρόσωπο µε το 

άτοµο από το οποίο παίρνετε συνέντευξη,  
o διατηρείτε συχνή οπτική επαφή µαζί του/της  
o κοιτάζετε συχνά το/τη συνοµιλητή/-τριά σας στα µάτια (αλλά όχι τόσο συχνά που να 

τον/την κάνετε να αισθάνεται άβολα)  
o χρησιµοποιείτε το όνοµά του/της, όποτε µπορείτε  
o φροντίζετε να αναφέρετε το όνοµα του παιδιού κατά τη διάρκεια της συνέντευξης µε το 

γονιό, κάθε φορά που αυτό ταιριάζει. Αυτό, όχι µόνο προσδίδει ένα πιο προσωπικό 
χαρακτήρα στη συνέντευξη, αλλά και υπενθυµίζει σε ένα γονιό που έχει περισσότερα από 
ένα παιδιά, για ποιο από όλα τα παιδιά του πρέπει να απαντάει.  

• να ακολουθείτε την προκαθορισµένη διαδικασία για να πάρετε τη συναίνεση του γονιού (τόσο 
για τη συµµετοχή του παιδιού του όσο και για τη δική του συµµετοχή στη µελέτη) και τη 
συγκατάθεση του παιδιού 

• να καταγράψετε µια απάντηση σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις (εκτός από τις ερωτήσεις που δεν αφορούν 
το άτοµο ή για τις οποίες υπάρχει «φίλτρο»)  

o στο τέλος της συνέντευξης ελέγξτε µήπως σας ξέφυγε κάποια ερώτηση. Κάθε ερώτηση 
θα πρέπει να έχει µια απάντηση.  

• να τσεκάρετε την επιλογή «δεν θέλω να απαντήσω» µόνο στην περίπτωση που το άτοµο σας 
λέει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση 

• να προσπαθήσετε να αποφύγετε την απάντηση «δεν ξέρω» όταν αυτή δεν υπάρχει ως επιλογή 
απάντησης, λέγοντας στο άτοµο: «Πες/Πείτε µου αυτό που νοµίζεις/-ετε ότι ισχύει» ή 
«Προσπάθησε/-θήστε να µαντέψεις/-ετε όσο καλύτερα µπορείς/-είτε» 

 

• Σε περίπτωση που το άτοµο παραπονείται ότι µια ερώτηση είναι ίδια ή παρόµοια µε µία (ή 
περισσότερες) προηγούµενες ερωτήσεις, µπορείτε να πείτε το εξής: «Έχεις/Έχετε δίκιο, η αλήθεια 
είναι ότι µοιάζουν πολύ µεταξύ τους, αλλά δεν είναι ακριβώς ίδιες». Εάν επιµένει ότι είναι 
πανοµοιότυπες δύο ερωτήσεις: «Μπορεί να σου/σας φαίνονται ίδιες, επειδή όµως εγώ πρέπει να 
σας κάνω όλες τις ερωτήσεις, σε/σας πειράζει να απαντήσεις/-τε πάλι;».  

• Εάν διαπιστώσετε ότι το άτοµο δίνει την ίδια απάντηση σε µια σειρά ερωτήσεων, σταµατήστε και 
ρωτήστε: «Είσαι/Είστε σίγουρος/-η ότι ήθελες/θέλατε να δώσεις/-ετε την ίδια απάντηση και στις 
<αριθµός ερωτήσεων> τελευταίες ερωτήσεις;»    
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Ως Συνεντευκτής/-τρια ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ: 

• ΜΗΝ προσπαθείτε να εξηγήσετε ή να παραφράσετε µια ερώτηση/λέξη  
o παρά µόνο στην περίπτωση που σας έχει δοθεί µια τυποποιηµένη εξήγηση/ παράφραση  
o εάν δεν υπάρχει απάντηση, πείτε στο άτοµο: «∆υστυχώς, δεν µπορώ να αλλάξω τη 

διατύπωση της ερώτησης. Προσπαθήστε να απαντήσετε όπως εσείς το καταλαβαίνετε». 
o κρατήστε, ωστόσο, σηµειώσεις για όλες τις ερωτήσεις/σχόλια των ατόµων (αµέσως µετά 

το τέλος της συνέντευξης)  

• ΜΗΝ διαβάζετε:  
o τις ερωτήσεις που, µε βάση την προηγούµενη απάντηση, δεν αφορούν το άτοµο (π.χ. 

εάν ένας γονιός απαντήσει «Όχι» στην ερώτηση 6, δεν διαβάζετε καθόλου την ερώτηση 
7, όπως άλλωστε υποδεικνύει και το φίλτρο/οδηγία ���� πηγαίνετε στην ερώτηση 7.1 

o τις ερωτήσεις που µπορούν να συµπληρωθούν µε «σιωπηλό κώδικα», δηλαδή των 
οποίων οι απαντήσεις σας είναι γνωστές εκ των προτέρων (π.χ. το φύλο του γονιού που 
έχετε απέναντί σας ή το φύλο του παιδιού για το οποίο τον/την ρωτάτε). 

• ΜΗΝ συµπληρώνετε µόνος/-η σας καµία ερώτηση, επειδή ΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ότι γνωρίζετε 
την απάντηση, ακόµα και όταν είστε τελείως σίγουρη/-ος (µε µόνη εξαίρεση τις ερωτήσεις που 
συµπληρώνονται µε «σιωπηλό κώδικα»). Για παράδειγµα, ακόµα και στην περίπτωση που το 
άτοµο, καθώς απαντούσε σε µια προηγούµενη ερώτηση, απάντησε και µία από τις 
µεταγενέστερες, εσείς θα διαβάσετε την ερώτηση όταν έρθει η σειρά της και θα περιµένετε την 
απάντηση του ατόµου. Ως ένδειξη της αµέριστης προσοχής σας στα λεγόµενα του ατόµου, 
ωστόσο, µπορείτε να εισαγάγετε την ερώτηση λέγοντας: «Μιλήσατε/µιλήσαµε λίγο για αυτό και 
νωρίτερα – τώρα έχω µια σχετική ερώτηση». ∆ιαβάστε κανονικά την ερώτηση έτσι ώστε το άτοµο 
να έχει τη δυνατότητα να δώσει τη δική του απάντηση – µην υποθέτετε ότι ξέρετε ποια θα είναι η 
απάντηση. 

• ΜΗΝ εκφράζετε επιδοκιµασία/αποδοκιµασία ή συµφωνία/διαφωνία (ούτε µε ρητό αλλά ούτε µε 
άρρητο τρόπο) στις απαντήσεις του ατόµου, ακόµα και αν σας ζητήσει να το κάνετε.  

• ΜΗΝ χάνετε την ψυχραιµία, την ουδετερότητα και τη µη-επικριτική σας στάση (ό,τι κι αν 
ακούσετε). Η οποιαδήποτε συναισθηµατική σας αντίδρασή ενέχει τον κίνδυνο να εισάγει 
µεροληψία στις µεταγενέστερες απαντήσεις του ερωτώµενου ατόµου.   

• ΜΗΝ ξεκινάτε τη συνέντευξη (ή ΜΗΝ την συνεχίζετε):  
o εάν δεν υπάρχει αποµονωµένος χώρος για κάθε ερωτώµενο άτοµο ή  
o εάν ένα τρίτο πρόσωπο επιµένει να παρίσταται στη συνέντευξη   
o εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος αποµονωµένος χώρος για τη συνέντευξη, ο/η συνεντευκτής/-

τρια µπορεί να ακυρώσει τη συνέντευξη λέγοντας στο ενήλικο άτοµο του σπιτιού: 
«Εφόσον η ώρα αυτή δεν είναι και η πιο κατάλληλη, θέλετε να κλείσουµε ένα άλλο 
ραντεβού κάποια άλλη στιγµή, να ξαναέρθουµε για τις συνεντεύξεις. Εάν είναι δύσκολο να 
έχουµε δύο αποµονωµένους χώρους εδώ στο σπίτι σας, µπορούµε, εάν θέλετε, να 
κανονίσουµε να κάνουµε τη συνέντευξη σε κάποιο άλλο χώρο»».  
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Β.2.2. Οδηγός Συνέντευξης µε Γονείς  

Αφού φτάσετε στο σπίτι, το ένα µέλος του ερευνητικού ζεύγους θα πάρει συνέντευξη από 

έναν από τους γονείς του παιδιού και το άλλο µέλος θα πάρει ταυτόχρονα τη συνέντευξη από 

το παιδί. Πριν ξεκινήσετε την συνέντευξη τονίστε ότι οι συνεντεύξεις πρέπει να διεξαχθούν 

χωρίς την παρουσία άλλων ατόµων, σε δύο διαφορετικούς αποµονωµένους χώρους, όπου 

δεν θα σας διακόψει κανείς.  

 

Μόλις φτάσετε στο σπίτι [παρουσιάζετε τον εαυτό σας και το φορέα σας] 

Καληµέρα/ Καλησπέρα!  

Είµαι η/ο <Όνοµα> και εργάζοµαι στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (στην Αθήνα). Τη δική 

σας συνέντευξη θα την κάνουµε µαζί, ενώ ο/η συνάδελφός µου, ο/η <Όνοµα> θα πάρει τη 

συνέντευξη από τον/την <όνοµα παιδιού>.  

Που θα θέλατε να καθίσουµε για να µπορούµε να συζητήσουµε ιδιαιτέρως και χωρίς να µας 

διακόπτει κανείς;   

 

Βήµα 1. Έναρξη Συνέντευξης [ενηµερώστε τον/την ερωτώµενο/η για το θέµα της έρευνας, 

την εµπιστευτικότητα και τη δυνατότητά του/της να αρνηθεί να συµµετέχει]  

Όπως γνωρίζετε ήδη, η έρευνα που κάνουµε σχετίζεται µε την υγεία των παιδιών και τις 

εµπειρίες στη ζωή γονιών και παιδιών.   

Όλες οι πληροφορίες θεωρούνται εµπιστευτικές, που σηµαίνει ότι όλες οι απαντήσεις που θα 

µου δώσετε δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν σε κανέναν εκτός, φυσικά, εάν κινδυνεύει η ζωή 

κάποιου ή εάν ΕΣΕΙΣ ζητήσετε να µιλήσετε µε κάποιον άλλο για κάποιο ζήτηµα που σας 

απασχολεί. 

Για όλες τις ερωτήσεις που θα σας κάνω δεν υπάρχουν «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις. 

Το µόνο που µας ενδιαφέρει να µάθουµε είναι η γνώµη σας και οι εµπειρίες που έχετε γι’ αυτά 

τα θέµατα. Για αυτό είναι πολύ σηµαντικό να προσπαθείτε να µου απαντάτε όσο πιο 

αυθόρµητα και ειλικρινά µπορείτε.  

Η συµµετοχή σας στη µελέτη είναι απολύτως εθελοντική, που σηµαίνει ότι εάν σε κάποια 

ερώτηση δεν θέλετε να απαντήσετε, θέλω να µου το λέτε ελεύθερα. Μπορείτε ακόµα και 

να διακόψετε τη συνέντευξη οποιαδήποτε στιγµή το θελήσετε, και χωρίς να χρειάζεται να 

δώσετε κάποια εξήγηση γι’ αυτό, αν και ελπίζω πως δεν θα το κάνετε. 

 

Βήµα 2. Λαµβάνετε το Έντυπο Πληροφορηµένης Συναίνεσης [δίνετε στον γονιό το έντυπο 

συναίνεσής του/της]  

«Πριν ξεκινήσουµε, διαβάστε και υπογράψτε σας παρακαλώ αυτό το έντυπο, που δηλώνει 

ότι συµφωνείτε να κάνουµε αυτή τη συνέντευξη µε εσάς και το παιδί σας». 

Εάν ο γονιός φαίνεται να διστάζει ή αρνείται να συναινέσει για τη δική του συµµετοχή και/ή για 

τη συµµετοχή του παιδιού του στην έρευνα, µπορείτε να του/της πείτε το εξής:  

«Θέλω να σας υπενθυµίσω ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. Την υπογραφή σας τη 

χρειαζόµαστε µόνο επειδή όλες οι έρευνες υπόκεινται σε Επιτροπές ∆εοντολογίας και 

µπορεί το σχολείο, το Υπουργείο Παιδείας, το ΙΥΠ ή ακόµη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να µας 

ζητήσει την ενυπόγραφη συναίνεση των ατόµων που έλαβαν µέρος στη µελέτη, που δείχνει 

ότι δεν σας πιέσαµε για να λάβετε µέρος στη µελέτη.  

∆εν είναι ανάγκη να γράψετε το όνοµά σας, εάν δεν θέλετε, αλλά χρειαζόµαστε µια 

υπογραφή σας ή κάτι παρόµοιο (µπορείτε για παράδειγµα να κάνετε απλώς µια µουτζούρα 

ή να βάλετε κάποιο άλλο σύµβολο, ως υπογραφή).  

Σας θυµίζω, επίσης, ότι είστε ελεύθερος/-η να µην απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση 

δεν θέλετε και ότι µπορείτε να διακόψετε τη συνέντευξη οποιαδήποτε στιγµή το θελήσετε». 
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Εάν ο γονιός επιµένει να αρνείται να υπογράψει, αλλά θέλει να πραγµατοποιηθεί η 

συνέντευξη, µπορείτε να αναβάλλετε την υπογραφή για το τέλος της συνέντευξης.   

 

Βήµα 3. Συλλογή ∆εδοµένων  

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης:  

1. κρατάτε το ερωτηµατολόγιο στα χέρια σας και διαβάζετε «χωρίς να διαβάζετε» ΟΛΕΣ 

τις ερωτήσεις (µε τη σειρά που εµφανίζονται) [δεν δίνετε το ερωτηµατολόγιο στον/στην 

ερωτώµενο/-η] 

2. δίνετε την κατάλληλη Κάρτα Συνέντευξης, όποτε χρειάζεται (µόνο στα άτοµα εκείνα που 

ξέρουν να διαβάζουν), βοηθώντας έτσι το γονιό να έχει µπροστά του τις διαθέσιµες 

επιλογές απάντησης  

3. δεν διαβάζετε  

• τις ερωτήσεις που µπορούν να συµπληρωθούν µε “σιωπηλό κώδικα”, όπως «το 

φύλο του γονιού ή του παιδιού του» 

• τις ερωτήσεις που, µε βάση µια προηγούµενη απάντηση, δεν αφορούν τον/την 

ερωτώµενο/-η (“follow-up questions”) (π.χ. τις ερωτήσεις που έχουν πορτοκαλί 

πλαίσια, εάν η απάντηση στην προηγούµενη ερώτηση ήταν «Όχι» ή «∆εν θέλω να 

απαντήσω»)    

• τις ερωτήσεις όπου ένα «φίλτρο» (� πηγαίνετε στην ερώτηση X) σας κατευθύνει να 

τις παραλείψετε  

4. περιµένετε για την απάντηση του ατόµου, υποµονετικά [αλλά «όχι για πάντα»!] 

5. καταγράφετε την απάντηση µε όσο το δυνατόν πιο πλήρη τρόπο αλλά πολύ γρήγορα 

(έτσι ώστε να µην χάνετε την προσήλωση του ατόµου). Σε περίπτωση που το άτοµο δίνει 

µακροσκελείς απαντήσεις µπορείτε να κρατήσετε µια συνοπτική σηµείωση, την οποία 

όµως θα συµπληρώσετε αµέσως µετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης.  

 

Βήµα 4. Κλείσιµο της Συνέντευξης  

Πριν ολοκληρώσετε την συνέντευξη, ελέγχετε στα γρήγορα τη συµπλήρωση που κάνατε για 

τον εντοπισµό τυχόν ερωτήσεων που µπορεί να σας ξέφυγαν κατά λάθος. ∆εν πρέπει να 

υπάρχει καµία αναπάντητη ερώτηση, εκτός κι αν υπήρχαν οδηγίες να την παραλείψετε. 

Ευχαριστείστε τον γονιό/κηδεµόνα και δώστε του την ευκαιρία να θέσει τυχόν ερωτήµατα, να 

διατυπώσει κάποιο σχόλιο για την έρευνα, ή να ζητήσει πληροφορίες ή βοήθεια. 

«Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας αλλά και για την προθυµία σας να µοιραστείτε µαζί 

µας τις προσωπικές σας εµπειρίες και απόψεις. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι πολύτιµες για 

εµάς στην προσπάθειά µας να βοηθήσουµε γονείς και παιδιά να βελτιώσουν τις σχέσεις τους.    

Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να µε ρωτήσετε σχετικά µε την έρευνά µας ή για οποιοδήποτε 

άλλο από τα θέµατα που συζητήσαµε;»  

Αφού απαντήσετε στις όποιες ερωτήσεις που τυχόν να έχει ο/η ερωτώµενος/-η, του/της δίνετε 

την ενηµερωτική επιστολή, στην οποία έχει ενσωµατωθεί ευχαριστήριο σηµείωµα
4
 όπου 

περιγράφεται µε σαφήνεια ο τρόπος µέσω του οποίου µπορεί να επικοινωνήσει µαζί σας σε 

περίπτωση που χρειάζεται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την έρευνα ή σε περίπτωση 

που έχει κάποιο άλλο αίτηµα.  

Σε περίπτωση αποκάλυψης ή υποψίας κακοποίησης πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα να µη 

δίνετε γραπτές πληροφορίες οι οποίες, αν τυχόν εντοπιστούν από το δράστη, θα εκθέσουν σε 

µεγαλύτερο κίνδυνο την ασφάλεια του θύµατος.  

Σε περίπτωση που ένα άτοµο σας ζητήσει περαιτέρω βοήθεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε 

αυστηρά τη διαδικασία που περιγράφεται στα Κεφάλαια ∆8 και ∆9.   

                                                
4
 Σε περίπτωση που η ενηµερωτική επιστολή είχε σταλεί στο γονιό µε άλλο τρόπο (ταχυδροµικά ή µέσω 
του παιδιού, τότε δίνετε µόνο το ευχαριστήριο σηµείωµα.  
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Πριν φύγετε από το σπίτι, ενηµερώνετε το γονιό ότι ο/η Συντονιστής/-τριά σας ενδέχεται 

κάποια στιγµή να επικοινωνήσει µαζί του/της, για λόγους επιβεβαίωσης (ότι πράγµατι 

διεξήχθη η συγκεκριµένη συνέντευξη ή ότι πράγµατι συµπληρώσατε µαζί το ερωτηµατολόγιο).   

 

 

 

Β.2.3. Οδηγός Συνέντευξης µε Παιδιά  

Πριν ξεκινήσετε τη συνέντευξη µε το παιδί, παρουσιάζετε το θέµα της έρευνας, 

χρησιµοποιώντας τα παρακάτω λόγια. 

 

Βήµα 1. Έναρξη της Συνέντευξης [παρουσιάζετε το θέµα της έρευνας, ενηµερώνετε για την 

εµπιστευτικότητα και τη δυνατότητα άρνησης συµµετοχής] 

Όπως ήδη ξέρεις µάλλον, βρισκόµαστε σήµερα εδώ/ βρίσκεσαι σήµερα εδώ προκειµένου να 

σου ζητήσουµε να µας βοηθήσεις σε µια έρευνα που κάνουµε για την υγεία των παιδιών και 

τις εµπειρίες στη ζωή γονιών και παιδιών
5
.  

Κανείς άλλος δεν θα µάθει ποτέ αυτά που θα συζητήσουµε. Τα πάντα θα µείνουν µεταξύ µας 

εκτός εάν κινδυνεύει η ζωή κάποιου ή εάν ΕΣΥ µου ζητήσεις να µιλήσεις σε κάποιον άλλο 

για κάποιο ζήτηµα που σε αφορά.   

Θέλω επίσης να σου πω ότι εάν σε κάποια ερώτηση δεν θέλεις να απαντήσεις, θέλω 

ελεύθερα  να µου το λες. Μπορείς ακόµα και να σταµατήσεις τη συνέντευξη οποιαδήποτε 

στιγµή το θελήσεις, και χωρίς να πρέπει να εξηγήσεις τους λόγους, αλλά ελπίζω πως δεν θα 

θελήσεις να το κάνεις.  

  

Βήµα 2. Έντυπο Συγκατάθεσης Παιδιού [δίνετε στο παιδί το έντυπο συγκατάθεσης]  

<όνοµα παιδιού>, προτού ξεκινήσουµε, διάβασε σε παρακαλώ αυτό το χαρτί, το οποίο γράφει 

αυτά που σου είπα ήδη και τσέκαρε το κατάλληλο κουτάκι στο τέλος της σελίδας.  

Αφού πάρετε το έντυπο συγκατάθεσης του παιδιού δίνετε έµφαση στο παρακάτω:  

Θέλω να σου τονίσω ότι δεν υπάρχουν «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις στις ερωτήσεις 

που θα σου κάνω. Το µόνο που είναι πραγµατικά σηµαντικό για την έρευνα είναι να 

απαντάς στις ερωτήσεις µε ειλικρίνεια, γιατί το µόνο πράγµα που µας ενδιαφέρει είναι να 

ακούσουµε τη γνώµη σου και τις εµπειρίες σου.   

Είσαι έτοιµος/-η να ξεκινήσουµε;  

  

Βήµα 3. Συλλογή ∆εδοµένων 

Κατά τη διάρκεια της Συλλογής των ∆εδοµένων:  

1. κρατάτε το ερωτηµατολόγιο στα χέρια σας και διαβάζετε «χωρίς να διαβάζετε» ΟΛΕΣ 

τις ερωτήσεις, (µε τη σειρά που εµφανίζονται) [δεν δίνετε το ερωτηµατολόγιο στο παιδί] 

2. όπου χρειάζεται, δίνετε στο παιδί την κατάλληλη Κάρτα Συνέντευξης, (µόνο στα παιδιά 

που ξέρουν να διαβάζουν) που βοηθάει το παιδί να έχει µπροστά του τις επιλογές που 

έχει στη διάθεσή του για να απαντήσει 

3. δεν διαβάζετε 

• τις ερωτήσεις που µπορούν να συµπληρωθούν µε “σιωπηλό κώδικα”, όπως «το 

φύλο του παιδιού»  

• τις ερωτήσεις που, µε βάση µια προηγούµενη απάντηση, δεν αφορούν τον/την 

ερωτώµενο/-η (“follow-up questions”) (π.χ. τις ερωτήσεις που έχουν πορτοκαλί 

                                                
5
  Εάν το παιδί δεν ήταν µπροστά στις αρχικές συστάσεις, συστήνεστε, λέγοντας το όνοµα και το φορέα 
τον οποίο εκπροσωπείται.  
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πλαίσια, εάν η απάντηση στην προηγούµενη ερώτηση ήταν «Όχι» ή «∆εν θέλω να 

απαντήσω»)    

• τις ερωτήσεις όπου ένα «φίλτρο» (� πήγαινε στην ερώτηση X) σας κατευθύνει να τις 

παραλείψετε  

4. περιµένετε την απάντηση του παιδιού, υποµονετικά [αλλά «όχι για πάντα»!] 

5. καταγράφετε την απάντηση µε όσο το δυνατόν πιο πλήρη τρόπο αλλά πολύ γρήγορα 

(έτσι ώστε να µην χάνετε την προσήλωση του παιδιού). Σε περίπτωση που το παιδί δίνει 

µακροσκελείς απαντήσεις, µπορείτε να κρατήσετε µια συνοπτική σηµείωση, την οποία 

όµως θα συµπληρώσετε αµέσως µετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης.  

 

Βήµα 4. Κλείσιµο Συνέντευξης 

Προτού κλείσετε τη συνέντευξη ελέγχετε στα γρήγορα τη συµπλήρωση που κάνατε για 

εντοπισµό τυχόν ερωτήσεων που µπορεί να σας ξέφυγαν κατά λάθος. ∆εν πρέπει να υπάρχει 

καµία ερώτηση χωρίς απάντηση, εκτός κι αν υπάρχουν οδηγίες που σας λένε να κάνετε κάτι 

τέτοιο.  

Ευχαριστείστε το παιδί και δώστε του την ευκαιρία να θέσει τυχόν ερωτήµατα, να κάνει κάποιο 

σχόλιο για την έρευνα ή να ζητήσει πληροφορίες ή βοήθεια. 

Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και για την προθυµία σου να µοιραστείς µαζί µας τις 

προσωπικές σου εµπειρίες και απόψεις. Αυτές οι πληροφορίες θα µας είναι πολύτιµες στην 

προσπάθειά µας να βοηθήσουµε άλλα παιδιά και γονείς να βελτιώσουν τις σχέσεις τους ή/και 

να βοηθήσουµε παιδιά που µπορεί να χρειάζονται βοήθεια.   

Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να µε ρωτήσεις σχετικά µε την έρευνά µας ή για 

οποιοδήποτε άλλο από τα θέµατα που συζητήσαµε;  

 

Αφού απαντήσετε στις όποιες ερωτήσεις µπορεί να έχει το παιδί, του/της δίνετε το 

ευχαριστήριο σηµείωµα, όπου περιγράφεται το πώς µπορεί να επικοινωνήσει µαζί σας σε 

περίπτωση που χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την έρευνα ή σε περίπτωση 

που θέλει να ζητήσει κάτι άλλο.   

Σε περίπτωση αποκάλυψης ή υποψίας κακοποίησης πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα να µην 

δίνετε γραπτές πληροφορίες οι οποίες, εάν εντοπιστούν από το δράστη, θα εκθέσουν σε 

µεγαλύτερο κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού.    

Σε περίπτωση που ένα άτοµο σας ζητήσει περαιτέρω βοήθεια, θα πρέπει να ακολουθήσετε 

αυστηρά τη διαδικασία που περιγράφεται στα Κεφάλαια ∆8 και ∆9.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

 

Γ.1. Έλεγχος της Ποιότητας των ∆εδοµένων  

Μετά τη συλλογή των δεδοµένων, κάθε ερευνητής/-τρια θα πρέπει να ελέγξει ότι κάθε 

συµπληρωµένο ICAST-CH ερωτηµατολόγιο έχει έναν µοναδικό Κωδικό και ότι είναι 

ζευγαρωµένο µε το αντίστοιχο ICAST-P ερωτηµατολόγιο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 

τσεκάρετε τα ερωτηµατολόγιά σας όσον αφορά την πληρότητα των δεδοµένων (ελλιπή 

δεδοµένα, ασαφή τσεκαρίσµατα και ασυνέπειες
6
). Πρέπει, επίσης, κατά τη διάρκεια των 

«καθηµερινών σας συναντήσεων» να δίνετε στον/στην Συντονιστή/-τριά σας όλα τα 

συµπληρωµένα (και ασυµπλήρωτα) ερωτηµατολόγια, ο/η οποίος/-α θα τα ελέγχει εκ νέου (για 

τυχόν ελλιπή δεδοµένα, ασάφειες, ασυνέπειες).  

Καταγράψτε στα Έντυπα Αναφοράς όλες τις παρατηρήσεις σας, ανά τµήµα σχολείου (βλ. το 

Έντυπο στο Παράρτηµα 2α) ή ανά συνέντευξη (βλ. το Έντυπο στο Παράρτηµα 2β) 

προκειµένου να συζητηθούν µε τον/την Συντονιστή/-τρια στις καθηµερινές Συναντήσεις 

Συντονισµού και Εποπτείας (βλ. επίσης την περιγραφή στο Κεφάλαιο Α3).  

Επιπλέον, πρέπει να συµµετέχετε σε αυτές τις Συναντήσεις Συντονισµού και Εποπτείας 

και να αναφέρετε προφορικά στον/στην Συντονιστή/-τριά σας: 

o τα ελλιπή δεδοµένα ή άλλα τυχόν προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσατε κατά τη 

συλλογή των δεδοµένων  

o τις διευκρινήσεις που ζήτησαν οι συµµετέχοντες/-ουσες (τόσο εκείνες που µπορέσατε να 

απαντήσετε καθώς και εκείνες που δεν µπορέσατε να απαντήσετε επειδή δεν υπήρχε 

κάποια τυποποιηµένη απάντηση)  

o τυχόν αποκαλύψεις και/ή υποψίες κακοποίησης (προκειµένου να συζητηθούν και να 

αποφασιστεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος χειρισµού κάθε περίπτωσης).   

 

                                                
6
  π.χ. στο ερωτηµατολόγιο του παιδιού να είναι τσεκαρισµένο, ως φύλο, «κορίτσι» και στου γονιού 

«αγόρι»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ7
 ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

∆.1. Απόρρητο και Εµπιστευτικότητα των Πληροφοριών  

Τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση του απορρήτου τόσο της συνέντευξης όσο και 

των αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων καθώς και για τη διαφύλαξη της 

εµπιστευτικότητας των δεδοµένων και των παρεχόµενων πληροφοριών από τους/τις 

συµµετέχοντες/-ουσες τόσο κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων όσο και µετά.  

Ένας σηµαντικός κανόνας που θα πρέπει να τηρείτε είναι να µη συζητάτε µε τους/τις 

συναδέλφους σας σε δηµόσιους χώρους (π.χ. καθώς µετακινήστε από σχολείο σε σχολείο µε 

µέσα µαζικής µεταφοράς ή µε ταξί, σε καφετέριες ή εστιατόρια) τις οποιεσδήποτε 

πληροφορίες αποκοµίσατε, είτε µέσω των αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων, είτε 

µέσω των συνεντεύξεων.  

 

Αυτοσυµπληρούµενα Ερωτηµατολόγια: πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν βλέπουν τις 

απαντήσεις των παιδιών οι υπόλοιποι/-ες συµµαθητές/-τριές τους: 

 Πρέπει να µην επιτρέπετε στα παιδιά, που συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο στην 

σχολική αίθουσα, να ρωτούν τους/τις συµµαθητές/-τριές τους τι απάντησαν στις 

ερωτήσεις ή να βλέπουν τις απαντήσεις άλλων παιδιών. ∆ηλαδή, κατά τη διάρκεια της 

συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων µην αφήνετε τα παιδιά να µιλούν µεταξύ τους και, 

όσο ο χώρος σας το επιτρέπει, φροντίστε να κάθονται όσο το δυνατόν πιο µακριά το ένα 

από το άλλο.    

 Τα παιδιά πρέπει να σας επιστρέψουν το ερωτηµατολόγιό τους χωρίς να βλέπουν τα 

υπόλοιπα παιδιά τις απαντήσεις τους. Για το λόγο αυτό, όλα τα συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια της τάξης πρέπει να συλλέγονται µέσα σε 1-2 µεγάλους φακέλους.    

Επιπλέον, οι απαντήσεις των ατόµων στα ερωτηµατολόγια πρέπει να παραµείνουν 

απόρρητες και πουθενά επάνω στα ερωτηµατολόγια να µην εµφανίζεται τα όνοµα των 

ατόµων που τα συµπλήρωσαν (ανωνυµία).  

 

∆οµηµένες Συνεντεύξεις: σε καµία περίπτωση δεν κάνετε την συνέντευξη εάν παρίσταται 

κάποιο τρίτο άτοµο. Μόνο εσείς και το άτοµο από το οποίο παίρνετε τη συνέντευξη πρέπει 

να βρίσκεστε στο χώρο (σε αντίθετη περίπτωση εγείρονται ζητήµατα ειλικρίνειας των 

απαντήσεων αλλά και ζητήµατα ασφάλειας των ατόµων). Η µόνη εξαίρεση που µπορεί να 

γίνει αποδεκτή είναι η παρουσία ενός πολύ µικρού παιδιού (βρέφος ή νήπιο) και αυτό µόνο 

εάν δεν υπάρχει κάποιο άλλο άτοµο να το προσέχει.  

 Εάν δεν µπορεί να διασφαλιστεί ο εµπιστευτικός χαρακτήρας της συνέντευξης, 

είναι προτιµότερο να την ακυρώσετε και να την επανα-προγραµµατίσετε (ενδεχοµένως, 

σε κάποιο άλλο χώρο) παρά να παραβείτε την Αρχή του απορρήτου  

 Σε περίπτωση που ένα τρίτο άτοµο εισέλθει στο χώρο που διεξάγετε τη συνέντευξη, τη 

διακόπτετε µέχρι να αποχωρήσει  

                                                
7
 Από τον Κώδικα ∆εοντολογίας του American Psychological Association (2002), όπως τροποποιήθηκε 
το 2010 (accessed online at: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx, on 30 July, 2010) 
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 Σε περίπτωση που κάποιο τρίτο άτοµο επιµένει να παρίσταται στη συνέντευξη, πρέπει να 

του/της το αρνηθείτε µε ευγενικό τρόπο, λέγοντας: «Λυπάµαι, αλλά αυτό απαγορεύεται. 

Μπορούµε, ωστόσο, εάν θέλετε να απαντήσετε κι εσείς στο ίδιο ερωτηµατολόγιο, 

να κλείσουµε ένα νέο ραντεβού µ’ εσάς»   

Παρόλο που οι περιπτώσεις άρσης του απορρήτου αναφέρονται στην ενηµερωτική επιστολή 

των γονιών, είναι σηµαντικό, πριν από τη συλλογή των δεδοµένων, να ενηµερώσετε κι εσείς 

προφορικά το άτοµο από το οποίο θέλετε να πάρετε συνέντευξη –παιδί ή γονιό- σχετικά µε 

τις συνθήκες άρσης του απορρήτου: «… εκτός εάν κινδυνεύει η ζωή κάποιου ή εάν 

ΕΣΕΙΣ/ΕΣΥ ζητήσετε/-εις να µιλήσετε/-εις σε κάποιον άλλο για κάποιο ζήτηµα που σας/σε 

απασχολεί». Με αυτή τη φράση κάνετε σαφές στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες ότι, κάτω 

από ορισµένες συνθήκες, υπάρχει περίπτωση άρσης του απορρήτου που τους έχετε 

υποσχεθεί. Χρειάζεται όµως εξαιρετική προσοχή στον τρόπο που θα παρέχετε αυτή την 

πληροφορία, ενηµερώνοντας µεν το άτοµο, αλλά χωρίς να τροµάξει και να αρνηθεί να λάβει 

µέρος στη µελέτη.  

 

 

∆.2. Παρουσίαση της Έρευνας στο µαθητικό δείγµα και τους γονείς τους   

Όπως σε όλες τις µελέτες που διερευνούν ευαίσθητα θέµατα, έτσι και στη συγκεκριµένη, 

αξιολογήθηκαν δύο διαφορετικές µέθοδοι περιγραφής του σκοπού της έρευνας (γενικός έναντι 

ειδικού τρόπου περιγραφής), ως προς το εάν µία εκ των δύο διευκολύνει περισσότερο την 

επίτευξη των στόχων της µελέτης χωρίς, ωστόσο, να αυξάνει κατά κανένα τρόπο την 

πιθανότητα έκθεσης των ατόµων σε οποιασδήποτε µορφής κίνδυνο. Τα µεθοδολογικά 

πλεονεκτήµατα του γενικού τρόπου παρουσίασης του υπό διερεύνηση θέµατος, σε 

συνδυασµό µε την αυξηµένη ασφάλεια που παρέχουν σε παιδιά που ενδεχοµένως 

κακοποιούνται στο πλαίσιο της οικογένειας, κατέστησαν τη χρήση αυτής της µεθόδου όχι 

µόνο δικαιολογηµένη αλλά και απαραίτητη, για αυτό και υιοθετήθηκε. Πιο συγκεκριµένα, η 

γενική περιγραφή του σκοπού της έρευνας επιλέχθηκε προκειµένου να αποφευχθεί α) η 

υιοθέτηση µιας αµυντικής στάσης τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά, γεγονός που 

ενδέχεται να είχε ως συνέπεια την παροχή µη-ειλικρινών (άκυρων) απαντήσεων, και β) η 

διστακτικότητα ή άρνηση συµµετοχής (ή συναίνεσης για τη συµµετοχή του παιδιού τους) 

δραστών ΚαΠα παιδιών σε µια έρευνα που θα περιγραφόταν ότι διερευνά την κακοποίηση και 

παραµέληση των παιδιών.  

Αυτή η επιλογή, ωστόσο, καθιστά ακόµη πιο σηµαντική την υποχρέωσή σας:  

• να τονίσετε ιδιαίτερα στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες το δικαίωµα που έχουν να 

αρνηθούν τη συµµετοχή τους στη µελέτη ή να αποσυρθούν από αυτήν (βλ. κεφάλαια ∆.3 

και ∆.4)  

• να κάνετε σαφές σε όλα τα άτοµα που συµµετέχουν στη µελέτη ότι, κάτω από ορισµένες 

συνθήκες, ενδέχεται να χρειαστεί να παραβιάσετε το απόρρητο που τους έχετε υποσχεθεί 

(να είστε όµως εξαιρετικά προσεκτικοί/-ές, ώστε να δίνετε αυτή την πληροφορία µε τόσο 

φυσικό τρόπο, που δεν θα τροµάζει τα παιδιά ή τους γονείς τους µε αποτέλεσµα να 

αρνηθούν τη συµµετοχή τους στη µελέτη). 
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Επιπλέον, αυτός ο γενικός τρόπος περιγραφής του στόχου της έρευνας αυξάνει και τη 

σπουδαιότητα της υποχρέωσης αποσαφήνισης της µελέτης στους/στις συµµετέχοντες/-

ουσες, αλλά και αποκατάστασης ή άρσης της όποιας (βραχυπρόθεσµης ή 

µακροπρόθεσµης) αναστάτωσης ή άλλων δυσµενών  συνεπειών που µπορεί να 

προκλήθηκαν στο άτοµο (π.χ. έκθεση σε κίνδυνο) εξαιτίας της συµµετοχής του στην έρευνα 

(βλ. επίσης Κεφάλαιο ∆.5).    

 

 

 

∆.3. ∆ικαίωµα Άρνησης Συµµετοχής και Απόσυρσης από την Έρευνα 

Να θυµάστε πάντα ότι οι συµµετέχοντες/-ουσες έχουν δικαίωµα να αρνηθούν τη συµµετοχή 

τους στην έρευνα, να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που δεν θέλουν, καθώς και να 

διακόψουν τη συµµετοχή τους ανά πάσα στιγµή. Στην αρχή, λοιπόν, της συνέντευξης και/ή 

πριν τη χορήγηση των ερωτηµατολογίων ενηµερώνετε το άτοµο ότι έχει το δικαίωµα: 

 να αρνηθεί να λάβει µέρος στην έρευνα 

 να αρνηθεί να απαντήσει σε όποια ερώτηση ή όποιες ερωτήσεις δεν επιθυµεί, καθώς 

και 

 να διακόψει τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ή τη συνέντευξη οποιαδήποτε 

στιγµή το θελήσει, χωρίς αυτό να έχει καµία συνέπεια και χωρίς να πρέπει να 

εξηγήσει τους λόγους σε κανέναν.  

Σε περίπτωση, ωστόσο, που κάποιο άτοµο διακόψει ή αρνηθεί τη συµµετοχή του, 

προσπαθήστε (εφόσον αυτό είναι εφικτό, και χωρίς να πιέσετε το άτοµο) να διερευνήσετε 

τους λόγους για τους οποίους θέλει να αποσυρθεί ή να µην συµµετέχει, επειδή:   

 ο λόγος της απόσυρσης ή της απόφασης ενός ατόµου να µη συµµετέχει ενδέχεται να 

σχετίζεται µε κάποιο παράγοντα ή µια δυσκολία που να µπορείτε (π.χ. αίσθηµα 

ντροπής ή φόβος για τυχόν αντίποινα από το δράστη) ή να οφείλετε (π.χ. πρόκληση 

συναισθηµατικής φόρτισης λόγω των ερωτήσεων) να διαχειριστείτε, είτε άµεσα είτε σε 

µεταγενέστερο χρόνο.   

 η συλλογή τέτοιου είδους πληροφοριών είναι πολύ χρήσιµη για τη διενέργεια 

παρόµοιων µεταγενέστερων ερευνών. 

 

 

∆.4. Συναίνεση κατόπιν Ενηµέρωσης  

Στη συγκεκριµένη έρευνα, λόγω του αντικειµένου της, εγείρονται ορισµένα ιδιαίτερα σηµαντικά 

δεοντολογικά ζητήµατα επειδή:  

α)  οι συµµετέχοντες/-ουσες της µελέτης είναι παιδιά και, ως εκ τούτου, η συναίνεση για τη 

συµµετοχή τους στην έρευνα πρέπει να δοθεί από κάποιο άλλο άτοµο (γονιό ή κηδεµόνα) 

β)  σε περίπτωση που πληροφορηθείτε (ή έχετε την υποψία) ότι ένα παιδί (του οποίου την 

ταυτότητα γνωρίζετε) είναι θύµα κακοποίησης ή παραµέλησης, έχετε τη δεοντολογική 

υποχρέωση να το αναφέρετε στις αρµόδιες Αρχές. Επειδή, ωστόσο, η αναφορά της 

κακοµεταχείρισης ενός παιδιού µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την ποινική δίωξη του 
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γονιού ή των γονιών του (ή ενός τρίτου ατόµου) και/ή την αποµάκρυνση του παιδιού από 

την οικογένεια, η ∆εοντολογική Αρχή της Συναίνεσης µετά από Ενηµέρωση αποκτά 

ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να µην παραβιάζεται.   

Προκειµένου να θεωρηθεί ότι η συναίνεση που πήρατε από τους γονείς δόθηκε κατόπιν 

ενηµέρωσής τους, θα πρέπει να τους έχετε ενηµερώσει τουλάχιστον για τα παρακάτω:  

1) για το σκοπό της έρευνας, την αναµενόµενη διάρκεια και τη διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί   

2) για την ανωνυµία των παρεχόµενων πληροφοριών (είτε µέσω αυτοσυµπλήρωσης είτε 

µέσω συνέντευξης)  

3) για το δικαίωµά τους να αρνηθούν να συµµετέχουν ή να αποσυρθούν από την έρευνα  

� οποιαδήποτε στιγµή το θελήσουν, και   

� χωρίς καµία συνέπεια  

4) για τις πιθανές περιπτώσεις άρσης του απορρήτου  

5) µε ποιον µπορούν να επικοινωνήσουν εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά µε την έρευνα, µε 

δεδοµένο ότι ήδη έχετε δώσει στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες τη δυνατότητα να θέσουν 

ερωτήσεις και να λάβουν απαντήσεις.  

Παρόλο που οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται και στην Ενηµερωτική Επιστολή προς τους 

γονείς και στο Έντυπο Συναίνεσης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ενηµερώσετε και προφορικά, 

τόσο τα παιδιά στην τάξη, όσο και κάθε γονιό από τον οποίο σκοπεύετε να πάρετε 

συνέντευξη (ή που θα επικοινωνήσει µαζί σας, για να ζητήσει είτε βοήθεια ή διευκρινήσεις).  

 

 

∆.5. Αποσαφήνιση της Μελέτης  

Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται ο σκοπό της µελέτης καθιστά την αποσαφήνιση ακόµη 

πιο σηµαντική. Από την άλλη µεριά, παρά το γενικό τρόπο περιγραφής του, από την αρχή 

σχεδόν της συνέντευξης ή της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου γίνεται εµφανές ότι η 

µελέτη διερευνά την έκθεση των παιδιών σε βία. Επειδή, όµως, δεν περιγράψατε από την 

αρχή µε πολύ αναλυτικό τρόπο τον πραγµατικό σκοπό της µελέτης, είναι ακόµη πιο 

σηµαντικό, αφού ολοκληρώσετε τη συλλογή των δεδοµένων, να δώσετε την ευκαιρία 

στους/στις συµµετέχοντες/-ουσες να µάθουν όποια πληροφορία θέλουν σχετικά µε την έρευνα 

(προφορικά αλλά και δίνοντάς τους τα ευχαριστήρια σηµειώµατα) αλλά και να διορθώσετε τις 

όποιες παρανοήσεις µπορεί να έχουν.  

Επιπρόσθετα, ενδέχεται κάποιο παιδί ή γονιός να θέλει να συζητήσει ή να ζητήσει βοήθεια για 

κάποια εµπειρία από αυτές που αναφέρονταν στις ερωτήσεις. Πρέπει, εποµένως, να είστε 

προετοιµασµένοι/-ες έτσι ώστε να µπορείτε να αποσαφηνίσετε κάθε σηµείο της έρευνας αλλά 

και να ενηµερώσετε τα άτοµα που συµµετείχαν στη µελέτη για το πώς µπορούν να λάβουν 

βοήθεια ή σε ποιον να απευθυνθούν για να συζητήσουν για θέµατα σαν αυτά στα οποία 

αναφέρεται το ερωτηµατολόγιο (ISPCAN, 2006a). Γι’ αυτό και στο ευχαριστήριο σηµείωµα 

διατυπώνεται κάτι σαν το εξής: το ερωτηµατολόγιο µπορεί να έθιξε θέµατα που προκαλούν 

αναστάτωση ή στενοχώρια, και γι’ αυτό, εάν κάποια άτοµα θέλουν να ρωτήσουν κάτι µπορούν 

να επικοινωνήσουν µε το φορέα µας ή εάν θέλουν να συζητήσουν µε κάποιον και/ή να 

ζητήσουν βοήθεια, µπορούν να επικοινωνήσουν είτε µε το φορέα µας είτε µε κάποιον 
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προτεινόµενο φορέα (της κοινότητάς τους). Επιπρόσθετα, θα έχετε µαζί σας και µια Καρτέλα 

που θα περιέχει µια λεπτοµερή λίστα µε τους διαθέσιµους φορείς παροχής υπηρεσιών, 

σε τοπικό επίπεδο, σε περίπτωση που χρειαστεί να παραπέµψετε ένα παιδί ή γονιό που 

µπορεί να σας ζητήσει περαιτέρω βοήθεια (στην περίπτωση αυτή, βεβαιωθείτε ότι δεν 

εκθέτετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του εκάστοτε ατόµου).   

 

 

∆.6. Ασφάλεια των ∆εδοµένων  

Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί/-ές όταν µεταφέρετε τα ερωτηµατολόγια (και τα κενά, 

αλλά κυρίως τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια) από τάξη σε τάξη ή από σχολείο σε σχολείο 

προκειµένου να µην τα χάσετε ή να µην σας παραπέσουν κάπου αλλά και προκειµένου να 

µην µπορεί κανένα τρίτο άτοµο να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδοµένα. Σφραγίζετε πάντα το 

φάκελο που περιέχει τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια κάθε τάξης και µην τον ανοίγετε 

παρά µόνο όταν βρεθείτε σε «ασφαλή» χώρο.  

Πρέπει να προστατεύετε µε κάθε τρόπο το απόρρητο των πληροφοριών που 

αποκοµίσατε κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων (βλ. επίσης τις αντίστοιχες 

οδηγίες που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο A.3)   

Σε καµία περίπτωση δεν δίνετε ερωτηµατολόγια (είτε κενά είτε συµπληρωµένα), ακόµα κι 

αν το άτοµο που σας τα ζητάει είναι γονιός, εκπαιδευτικός, ο/η ∆ιευθυντής/-τρια του σχολείου, 

γιατρός, λέγοντας: “Λυπάµαι, αλλά δεν έχω περισσευούµενα ερωτηµατολόγια”. Σε 

περίπτωση που το άτοµο αυτό επιµένει, παραπέµψτε τον/την στον/την Συντονιστή/-τριά σας 

ή/και στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο της έρευνας, λέγοντας: “Λυπάµαι, αλλά αυτό δεν 

επιτρέπεται. Μπορείτε εάν θέλετε να επικοινωνήσετε µε την/τον <Όνοµα> στα <στοιχεία 

επικοινωνίας> προκειµένου να το συζητήσετε µαζί του/της”.   

 

 

∆.7. Περιγραφή της Μελέτης ∆ηµοσίως  

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον τρόπο µε τον οποίο περιγράφετε το αντικείµενο της 

µελέτης δηµοσίως, δηλαδή στο σχολείο και την κοινότητα καθώς και σε κάθε άλλο άτοµο µε 

το οποίο µιλάτε σε προσωπικό επίπεδο (π.χ. σε εκπαιδευτικούς, ∆ιευθυντές/-τριες Σχολείων, 

το άτοµο που σας ανοίγει την πόρτα του σπιτιού ή που απαντάει στο τηλέφωνο και που 

πιθανόν να σας ρωτήσει σχετικά µε το αντικείµενο της έρευνας).  

Τη µελέτη πρέπει να την περιγράφετε πάντα µε τον ίδιο τρόπο, ως: “µια µελέτη που σκοπεύει 

να διερευνήσει ζητήµατα που σχετίζονται µε την υγεία των παιδιών (σωµατική και ψυχική) 

αλλά και ζητήµατα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών, τις σχέσεις τους µε τους γονείς 

τους αλλά και τις σχέσεις των παιδιών µεταξύ τους ”.  

Κάθε φορά που περιγράφετε τη µελέτη (σε άτοµα αλλά και σε εκπροσώπους δηµόσιων και 

ιδιωτικών φορέων µιας κοινότητας) θα πρέπει να έχετε στο νου σας πρωτίστως την ασφάλεια 

των συµµετεχόντων/-ουσών. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία για την 

ασφάλεια ενός παιδιού ή ενός ενήλικα (ή σε περίπτωση που το ίδιο το άτοµο ανησυχεί για την 

προσωπική του/της ασφάλεια), µπορείτε να τον/την καθοδηγήσετε, κάθε φορά που τον/την 

ρωτούν για την έρευνα στην οποία συµµετείχε, να την περιγράφει µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο,.  
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∆.8. Αντίδραση σε Περίπτωση Αποκάλυψης ή Υποψίας περιστατικών 

κακοποίησης    

Οι υποχρεώσεις κάθε ερευνητή/-τριας καθορίζονται, εκτός από τις ∆εοντολογικές Αρχές, και 

από την κείµενη νοµοθεσία κάθε χώρας. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται:   

α)  η σχετική νοµοθεσία καθώς και η νοµοθεσία που ενδεχοµένως θα χρειαστεί να γνωρίζει 

ο/η ερευνητής/-τρια,  

β)  ο ενδεδειγµένος τρόπος αντίδρασης σε περίπτωση αποκάλυψης (ή υποψίας) ΚαΠα 

παιδιού ή κακοποίησης ενηλίκου ατόµου.  

Παρατίθεται επίσης µία ενδεικτική λίστα φορέων παροχής υπηρεσιών  

 

∆.8.1. Τι προβλέπει η Ελληνική Νοµοθεσία 

Υποχρέωση Αναφοράς Αξιόποινης Πράξης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 37 (§1) του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας οι ανακριτικοί υπάλληλοι 

οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρµόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε 

πληροφορούνται µε κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως. 

Οι υπόλοιποι δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε προσωρινά 

δηµόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση να αναφέρουν αξιόποινες πράξεις, αν 

πληροφορήθηκαν γι` αυτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο 37, §2). 

Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και 

αφορούν την αξιόποινη πράξη (άρθρο 37, §3). 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Κ.Π.∆. ακόµα και ιδιώτες οφείλουν […] αν 

αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον 

εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία 

αυτή µπορεί να γίνει είτε εγγράφως µε µια αναφορά ή προφορικά. 

Αν πολλά άτοµα έχουν πληροφορηθεί για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας ξεχωριστά έχει 

την υποχρέωση αυτή (άρθρο 40, §3). 

 

Υποχρεώσεις Εκπαιδευτικών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 (§1) του Νόµου 3500/2006, εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας ή 

δευτεροβάθµιας (είτε δηµόσιας είτε ιδιωτικής) εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση του 

εκπαιδευτικού του/της έργου, µε οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει 

διαπραχθεί σε βάρος µαθητή ή µαθήτριας έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας, ενηµερώνει, 

χωρίς καθυστέρηση, τον/την ∆ιευθυντή/-τρια της σχολικής µονάδας. 

Ο/η διευθυντής/-τρια του σχολείου ανακοινώνει, αµέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρµόδιο 

εισαγγελέα ή στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή.
8
  

Κατά την προδικασία και τη διαδικασία στο ακροατήριο, ο/η ∆ιευθυντής/-τρια της σχολικής 

µονάδας, που ανακοίνωσε την αξιόποινη πράξη στις παραπάνω αρµόδιες αρχές, και ο/η 

εκπαιδευτικός, που την πληροφορήθηκε ή τη διαπίστωσε, καλούνται να εξετασθούν ως 

µάρτυρες, µόνο αν η πληροφορία δεν αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε άλλο 

αποδεικτικό µέσο (άρθρο 23 §2). 

                                                
8
 Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι υπεύθυνοι των πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Αγωγής. 
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Συνθήκες Άρσης του Επαγγελµατικού Απορρήτου; 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 (§3) του Ν. 3727/2008, επιτρέπεται σε όσους/-ες έχουν 

υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας και έρχονται κατά την εργασία τους σε επαφή µε παιδιά, 

να αναφέρουν στην αρµόδια αρχή, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω υποχρέωσης (του 

επαγγελµατικού απορρήτου) οποιαδήποτε κατάσταση για την οποία έχουν εύλογη αιτία να 

πιστεύουν ότι ένα παιδί είναι θύµα γενετήσιας εκµετάλλευσης ή κακοποίησης.  

 

Τι επακολουθεί µετά την Αναφορά 

Σύµφωνα µε το άρθρο 352
Α
 (§4) του Ποινικού Κώδικα «αν κριθεί αναγκαίο για την προστασία 

του ανηλίκου θύµατος, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής ή το δικαστήριο διατάσει την 

αποµάκρυνση του δράστη από το περιβάλλον του θύµατος ή την αποµάκρυνση του 

θύµατος και την προσωρινή διαµονή του σε προστατευµένο περιβάλλον, καθώς και την 

απαγόρευση της µεταξύ δράστη και θύµατος επικοινωνίας».  

Κατόπιν αναφοράς περιστατικού κακοποίησης ανηλίκου
9
 µπορεί να διαταχθεί η διεξαγωγή 

κοινωνικής έρευνας από κοινωνικούς λειτουργούς δήµων ή νοµαρχιών (Κώδικας 

Ποινικής ∆ικονοµίας, άρθρο 226
Α 

§6) ή και να ανατεθεί η συλλογή των απαιτούµενων 

πληροφοριών κατά την ανάκριση από Επιµελητές/-τριες που υπηρετούν στην επιτόπια 

Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων (άρθρο 239 §2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας).   

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 226
Α
 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, το ανήλικο θύµα 

πρέπει να αποφεύγεται να παρίσταται στο δικαστήριο, όπου χρησιµοποιείται η έγγραφη 

κατάθεσή του (ή η προβολή της κατάθεσής του που έχει αποθηκευτεί σε ηλεκτρονικό οπτικο-

ακουστικό µέσο (εφόσον αυτό ήταν δυνατόν). 

 

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν µια προσπάθεια όσο 

το δυνατόν πληρέστερης –αλλά και συνοπτικής- περιγραφής της υπάρχουσας νοµοθεσίας 

στη χώρα µας προκειµένου να επισηµανθεί το µεγάλο κενό ως προς την εφαρµογή της αλλά, 

πρωτίστως, προκειµένου να τονιστεί η ανυπαρξία νόµων, πολιτικών, κανονισµών ή 

διαδικασιών που να αφορούν:  

• την υποχρέωση των επαγγελµατιών υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης και 

δηµόσιας τάξης να αναφέρουν περιστατικά ΚαΠα παιδιών αλλά και την προστασία τους 

(νοµική ασυλία) 

• τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν και το φορέα στον οποίο πρέπει να 

απευθύνονται καθώς επίσης και τον καταλογισµό ευθυνών σε περίπτωση που δεν 

ακολουθήσουν την προκαθορισµένη διαδικασία 

  

                                                
9
 Η διάταξη αυτή ισχύει για τις εξής περιπτώσεις (σύµφωνα µε το άρθρο 226

Α
 §1 και §6): Εµπορίας 

Ανηλίκων (άρθρο 323
Α
 παρ. 4), Αρπαγής Ανηλίκων (άρθρο 324), Βιασµού ανηλίκου (άρθρο 336), 

Κατάχρησης σε ασέλγεια (άρθρο 338), Αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339), Κατάχρησης ανηλίκων 
σε ασέλγεια (άρθρο 342), Ασέλγειας µε κατάχρηση εξουσίας (άρθρο 343), Αιµοµιξία (άρθρο 345), 
Ασέλγεια µεταξύ συγγενών (άρθρο 346), Ασέλγεια παρά φύση (άρθρο 347), διευκόλυνση ακολασία 
άλλων (άρθρο 348), Πορνογραφία ανηλίκων (άρθρο 348

Α
), Μαστροπεία (άρθρο 349), Σωµατεµπορία 

(άρθρο 351), Ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής (άρθρο 351
Α
) .    
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∆.8.2. Αποκάλυψη ή Υποψία Κακοποίησης 

Παρόλο που ο ρόλος σας είναι καθαρά ερευνητικός και όχι συµβουλευτικός ή θεραπευτικός, 

ενδέχεται να συµβούν τα εξής ενδεχόµενα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας: 

• κάποιο παιδί, κατά τη διάρκεια ή µετά την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης του 

ερωτηµατολογίου στο σχολείο, να σας αποκαλύψει ότι υφίσταται κακοποίηση-

παραµέληση (στο παρόν) ή ότι είχε υποστεί κακοποίηση-παραµέληση (ΚαΠα) στο 

παρελθόν   

• κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων να σας αποκαλυφθεί περιστατικό ΚαΠα παιδιού 

(είτε παροντική είτε παρελθοντική ΚαΠα), είτε από ένα παιδί (που είναι και το 

πιθανότερο) είτε από το γονιό του (σπανιότερο) 

• µπορεί εσείς να έχετε βάσιµη υποψία κακοποίησης ή παραµέλησης κάποιου παιδιού 

αλλά να µην σας έχει γίνει αποκάλυψη του περιστατικού  

• µπορεί κάποιος εκπαιδευτικός ή άλλο άτοµο να σας αναφέρει ότι κάποιο παιδί 

κακοποιείται ή ότι έχει υποψίες κακοποίησης ενός παιδιού 

• µπορεί κάποιος γονιός να σας αποκαλύψει, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ότι 

υφίσταται ενδοοικογενειακή βία (από τον/την σύντροφο/σύζυγό του/της) ή να σας 

τηλεφωνήσει ζητώντας τη βοήθειά σας εάν είναι θύµα ενδοοικογενειακής βίας 

• να εντοπίσετε περιστατικό ΚαΠα στο ανώνυµα συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο του 

παιδιού ή του γονιού του.  

Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να σας συµβούν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Και, παρόλο που 

ορισµένα από αυτά είναι πιθανότερο να τα συναντήσετε (π.χ. αποκάλυψη ΚαΠα στο ανώνυµο 

ερωτηµατολόγιο) από ότι άλλα, εσείς θα πρέπει να είστε σε ετοιµότητα και προετοιµασµένοι/-

ες έτσι ώστε να αντιδράσετε µε τον πιο κατάλληλο τρόπο σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω 

ενδεχόµενα, έχοντας πάντα κατά νου τη δεοντολογική υποχρέωση της προστασίας των 

συµµετεχόντων.  

Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες και βήµατα τα οποία πρέπει 

να ακολουθήσετε κατά περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση αποκάλυψης ή υποψίας 

κακοποίησης παιδιού ή κακοποίησης ενηλίκου.  

 

∆.8.2.1 Τι Κάνετε σε Περίπτωση Αποκάλυψης ή Υποψίας ΚαΠα Παιδιών  

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι συνήθως δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα 

παιδί να αποκαλύψει µια εµπειρία κακοποίησης. Μπορεί να φοβάται το δράστη, ή ότι δεν θα 

το πιστέψει κανείς, ή να φοβάται ότι αν µιλήσει θα διαλυθεί η οικογένειά του εξαιτίας του ή να 

φοβάται ότι ο δράστης θα πραγµατοποιήσει τυχόν απειλές του ή ακόµα και να θέλει να 

προστατέψει το δράστη. Αρκετά συχνά οι δράστες λένε στα παιδιά να µη πουν τίποτα σε 

κανέναν (να το κρατήσουν «µυστικό»), και/ή τα απειλούν και τα εκφοβίζουν -είτε ρητά είτε 

άρρητα- ότι κάτι κακό θα συµβεί (είτε στα ίδια ή σε αγαπηµένα τους άτοµα) εάν µιλήσουν σε 

κάποιον.  

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουµε και την περίπτωση –καθόλου σπάνια- που ένα 

παιδί µπορεί να µην αναγνωρίζει ότι αυτό που του συµβαίνει δεν είναι φυσιολογικό (ιδιαίτερα 

όταν η κακοποίηση έχει ξεκινήσει από πολύ µικρή ηλικία) ή την περίπτωση που το παιδί 
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αισθάνεται ότι το ίδιο φταίει για αυτό που του συµβαίνει (ότι το προκαλεί) ή ότι του αξίζει (γιατί 

κάτι έκανε).  

Έχοντας τα παραπάνω στο νου σας, θα πρέπει να αναµένετε ότι ορισµένα παιδιά ενδέχεται 

να προσπαθήσουν να κάνουν την αποκάλυψη µε έµµεσο τρόπο, ελπίζοντας ότι θα 

καταλάβετε ή ότι θα υποψιαστείτε τι θέλουν να σας πουν ή, εάν σας αποκαλύψουν µε άµεσο 

τρόπο την κακοποίηση, να σας ζητήσουν να τους υποσχεθείτε ότι θα το κρατήσετε «µυστικό».  

Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζετε ότι, γενικά τα κακοποιηµένα παιδιά, και ιδιαίτερα τα 

σεξουαλικά κακοποιηµένα παιδιά, συχνά αποκαλύπτουν την κακοποίηση µόνο σε άτοµα που 

εµπιστεύονται. ∆εν είναι παράδοξο να διαλέξουν εσάς να εµπιστευθούν, αρκεί εσείς να 

αισθάνεστε άνετα µε το θέµα και να το προσεγγίζετε µε απόλυτη σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα. Ενδέχεται, όµως, να επιλέξουν εσάς για να αποκαλύψουν την κακοποίησή 

τους και για άλλους λόγους: α) γιατί µπορεί να µην έχουν σε ποιον άλλον να το πουν (για τα 

περισσότερα παιδιά, µάλλον θα είστε το πρώτο άτοµο που τα ρωτάει για τέτοιου είδους 

εµπειρίες) ή β) γιατί θεωρούν ότι είναι πιο «ασφαλές» να το πουν σε εσάς παρά σε ένα άτοµο 

που το γνωρίζουν ή ακόµη και επειδή δεν αντέχουν άλλο.     

Οι περισσότεροι άνθρωποι (συµπεριλαµβανοµένων των δασκάλων, γονιών και συγγενών), 

ακούγοντας ένα παιδί να αποκαλύπτει σοβαρά περιστατικά κακοποίησης που υφίσταται ή 

που έχει υποστεί κατά το παρελθόν ή ότι εκτίθεται σε σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής 

βίας, αρχικά σοκάρονται και περνούν από το νου τους διάφορες σκέψεις, όπως
10

:   

• µπορεί να µην ξέρουν πώς να αντιδράσουν ή τι να πουν στο παιδί 

• µπορεί να µην είναι σίγουροι/-ες αν όντως είναι αλήθεια αυτό που περιγράφει το παιδί 

• µπορεί να θυµώνουν µε τον/τους γονιό/γονείς του παιδιού ή µε το άτοµο που το παιδί 

αναφέρει ότι το κακοποίησε/ κακοποιεί  

• µπορεί να φοβούνται να µην «µπλέξουν» ή να φοβούνται τυχόν αντίποινα από το 

δράστη 

• µπορεί να τους περάσει από το νου ακόµα και να πάρουν το παιδί στο σπίτι τους, 

προκειµένου να το βοηθήσουν. 

Τίποτα από τα παραπάνω δεν πρέπει να συµβεί σε εσάς! ∆εν αποκλείεται, βεβαίως, σε 

ανθρώπινο επίπεδο, να έχετε παρόµοιες σκέψεις και συναισθήµατα αλλά θα πρέπει να είστε 

προετοιµασµένες/-οι ώστε να µην το δείξετε.  

Η πρώτη σας αντίδραση σε περίπτωση αποκάλυψης κακοποίησης από ένα παιδί (είτε κατά 

την αυτοσυµπλήρωση στο σχολείο είτε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων στο σπίτι) είναι 

εξαιρετικά σηµαντική και κρίσιµη (χωρίς αυτό να υποβαθµίζει κατά κανένα τρόπο τη 

σπουδαιότητα του συνολικού τρόπου αντίδρασής σας). Πρέπει να αντιδράσετε µε ψυχραιµία, 

δηλαδή η αντίδρασή σας δεν θα πρέπει να είναι ούτε υπερβολική, γιατί το πιθανότερο είναι ότι 

θα τροµάξετε το παιδί µε αποτέλεσµα να φοβηθεί να πει περισσότερα για την εµπειρία 

του/της, αλλά ούτε και υποτονική, γιατί τότε το παιδί µπορεί να θεωρήσει ότι το αγνοείτε ή ότι 

αυτό που του συµβαίνει δεν είναι σηµαντικό. Η ενότητα που ακολουθεί ασχολείται µε αυτό 

ακριβώς, δηλαδή µε το τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνει ο/η ερευνητής/-τρια όταν βρίσκεται 

αντιµέτωπος/-η µε ένα παιδί που ζητάει τη βοήθειά του/της.  
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Τι κάνετε (και τι ∆ΕΝ κάνετε) αν σας προσεγγίσει ένα παιδί ζητώντας βοήθεια  

Το πιθανότερο είναι ότι το ίδιο το παιδί µάλλον θα προσπαθήσει να βρει µια κατάλληλη στιγµή 

για να σας µιλήσει, όπως για παράδειγµα όταν είστε µόνος/-η σας, όταν θα είναι σίγουρο ότι 

δεν σας ακούν άλλα παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς κλπ. Είναι, ωστόσο, δική σας ευθύνη να 

διασφαλίσετε ότι βρίσκεστε σε ένα σηµείο όπου δεν θα σας ακούν ή δεν θα σας διακόπτουν 

άλλα άτοµα. Επίσης, να έχετε στο νου σας, εάν είστε σε σχολείο, ότι ενδέχεται να µην σας 

προσεγγίσει κάποιο παιδί την ηµέρα της συλλογής των δεδοµένων αλλά την επόµενη µέρα 

που θα πάτε να συλλέξετε τα ερωτηµατολόγια των γονιών. Θα πρέπει λοιπόν να είστε πάντα 

σε ετοιµότητα. Όποτε και όπου κι αν συµβεί η αποκάλυψη της ΚαΠα από ένα παιδί που σας 

προσεγγίζει ζητώντας τη βοήθειά σας, τη στιγµή της αποκάλυψης θα πρέπει να κάνετε τα 

παρακάτω:
11

   

• διατηρήσετε την ψυχραιµία σας, µην πανικοβάλλεστε, µη δείχνετε σοκαρισµένος/-η 

και γενικά ελέγχετε τις συναισθηµατικές σας αντιδράσεις. Προσέχετε ιδιαίτερα τις 

εκφράσεις του προσώπου σας, τις κινήσεις και τον τόνο της φωνής σας   

• µην κάνετε επικριτικά σχόλια, δηλαδή να µην κρίνετε το παιδί  

• δείξτε στο παιδί ότι το καταλαβαίνετε και ότι λαµβάνετε σοβαρά υπόψη αυτά που 

σας λέει. Μη δείχνετε κανένα σηµάδι δυσπιστίας ως προς αυτά που σας αναφέρει. 

Είναι πολύ σηµαντικό να αναγνωρίσετε στο παιδί το θάρρος του να σας µιλήσει και να 

του δείξετε ότι το πιστεύετε. Όταν τα παιδιά αποκαλύπτουν κακοποίηση, λένε 

πάντα την αλήθεια (εκτός από εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις) 

• ακούστε µε προσοχή το παιδί και αφήστε το να σας πει πρώτα αυτά που το ίδιο 

θεωρεί σηµαντικά � µην αρχίσετε αµέσως να κάνετε ερωτήσεις. Ακολουθήστε το 

ρυθµό του παιδιού, ακόµα και αν κάνει µεγάλες παύσεις. Ακούω προσεκτικά σηµαίνει: 

ακούω το παιδί, είµαι προσηλωµένος/-η σε αυτά που µου λέει και καθώς ακούω δεν 

σκέφτοµαι παράλληλα τι θα πρέπει να κάνω ή τι να πω. Ακόµα και αν δεν µπορεί να 

γίνει καµία περαιτέρω ενέργεια για να βοηθηθεί το παιδί είναι πολύ σηµαντικό να είστε 

εκεί και να έχετε πραγµατικά ακούσει τι ήθελε να σας πει  

• αποφύγετε να κρατάτε σηµειώσεις τη στιγµή που το παιδί αφηγείται επώδυνες 

εµπειρίες (αλλά χωρίς να ξεχάσετε σηµαντικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να 

καταγράψετε αµέσως µετά).  

• µην ρωτάτε «γιατί…;»: τα παιδιά συχνά νοµίζουν ότι εκείνα φταίνε για αυτό που 

τους συµβαίνει και αισθάνονται ενοχές. Ρωτώντας «γιατί;», υπονοείτε ότι κάποιο 

λάθος έκανε το ίδιο το παιδί ή ότι έκανε κάτι που δεν έπρεπε µε αποτέλεσµα να 

προκαλέσει το συµβάν, επιβεβαιώνοντας ότι φταίει το ίδιο το παιδί για αυτό που του 

συµβαίνει/συνέβη. Ποτέ δε φταίει το παιδί για την κακοποίηση που υφίσταται. Πάντα 

φταίει µόνο το άτοµο που το κακοποιεί, και αυτό είναι ένα µήνυµα που πρέπει να το 

περάσετε στο παιδί   

• ΜΗΝ προσπαθήσετε να κάνετε συµβουλευτική ή να χρησιµοποιήσετε 

«ψυχοθεραπευτικές» µεθόδους   
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• ενθαρρύνετε το παιδί να µιλήσει ανοιχτά για το τι του έχει συµβεί, δείχνοντας 

παράλληλα κατανόηση (π.χ. «καταλαβαίνω ότι σου είναι δύσκολο να µιλάς για αυτό, 

αλλά προσπάθησε να µου πεις τι σου έχει συµβεί για να δούµε τι µπορούµε να 

κάνουµε εµείς για αυτό»), αλλά χωρίς να το πιέζετε να σας πει λεπτοµέρειες ή να σας 

πει περισσότερα απ’ όσα εκείνο θέλει (ή είναι έτοιµο) να σας αποκαλύψει  

• µην ξεχνάτε ότι δική σας δουλειά ∆ΕΝ είναι να ανακρίνετε το παιδί ή να 

τεκµηριώσετε εάν είναι αλήθεια αυτό που σας λέει το παιδί. Αυτό είναι αρµοδιότητα 

των αρχών (σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει αναφορά του περιστατικού)  

• µην χρησιµοποιείτε καθόλου «κλειστές» ή «κατευθυντικές» ερωτήσεις που µπορεί να 

θεωρηθούν ότι υποβάλλουν στο παιδί µια συγκεκριµένη απάντηση    

• µιλάτε σε γλώσσα κατανοητή για το παιδί και προσπαθήστε να χρησιµοποιείτε τα 

δικά του λόγια (ιδιαίτερα σηµαντικό σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης)  

• Στηρίξτε το παιδί λέγοντάς του/της (ανάλογα µε την περίπτωση):  

o Έκανες πολύ καλά που µου µίλησες για αυτό.  

o Λυπάµαι πολύ που σου συνέβη αυτό.   

o Κανένας δεν έχει δικαίωµα να φέρεται µε αυτό τον τρόπο  

o Σε κανέναν δεν αξίζει να τον/την µεταχειρίζονται µε αυτό τον τρόπο.  

o ∆ε φταις εσύ για αυτό που σου συνέβη.  

• Εάν το παιδί σας κάνει ερωτήσεις όπως, «θα πάει ο µπαµπάς/ η µαµά/ ο θείος/ η θεία 

µου (ή άλλο άτοµο) στη φυλακή;» τότε απαντάτε � «δεν ξέρω, άλλοι άνθρωποι είναι 

εκείνοι που θα το αποφασίσουν αυτό».     

Μέσα από την ελεύθερη αφήγηση του παιδιού, σίγουρα θα έχετε συλλέξει αρκετές από τις 

παρακάτω πληροφορίες (που είναι απαραίτητες τόσο για να αποφασίσετε τον τρόπο 

αντιµετώπισης ενός περιστατικού όσο και σε µεταγενέστερα στάδια, αφού αποφασιστεί εάν 

πρέπει να υπάρξει παρέµβαση και τι είδους). Εάν έχετε τη δυνατότητα, µετά την αφήγηση του 

παιδιού, µπορείτε να θέσετε ερωτήσεις προκειµένου να αποκτήσετε τις υπόλοιπες 

πληροφορίες. Στόχος είναι, χωρίς να πιέσετε το παιδί, να συλλέξετε όσο το δυνατόν 

περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά:  

• τα στοιχεία επικοινωνίας του παιδιού (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, διεύθυνση 

κατοικίας) και της οικογένειάς του 

• την ταυτότητα του δράστη και, εάν είναι εφικτό κάποιο στοιχείο εντοπισµού του (π.χ. 

τόπος διαµονής) 

• τη µορφή, τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της κακοποίησης  

• τα άτοµα/τους φορείς που τυχόν να έχει ήδη προσεγγίσει το παιδί για βοήθεια και τι 

συνέβη µετά (εάν συνέβη κάτι) 

• πληροφορίες για την οικογένεια του παιδιού (π.χ. υπάρχουν άλλα παιδιά στην 

οικογένεια, κακοποιούνται κι εκείνα;)  

Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών σας βοηθούν, επίσης, και να εκτιµήσετε εάν 

κινδυνεύει άµεσα η ασφάλεια του παιδιού (βλ. και παρακάτω Σχέδιο Προστασίας της 

Ασφάλειας του Παιδιού).     
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Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που σας ζητάει το ίδιο το παιδί να κάνετε για να το 

βοηθήσετε. Σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (και κυρίως σε ήπιας σοβαρότητας περιστατικά 

κακοποίησης), µπορείτε, επίσης, να διερευνήσετε µαζί µε το παιδί ποια είναι εκείνη η λύση 

που το ίδιο το παιδί θεωρεί ότι είναι η καλύτερη και η πιο ασφαλής (χωρίς, φυσικά, να 

υποσχεθείτε ότι θα την υλοποιήσετε). ΠΟΤΕ µην υπόσχεστε κάτι (ή µην υπαινίσσεστε κάτι 

τέτοιο) το οποίο δεν είστε σίγουροι/-ες ότι θα µπορέσετε να το τηρήσετε (π.χ. παροχή 

στήριξης, µακρόχρονης ή βραχύχρονης). Το µόνο που µπορείτε να κάνετε είναι να πείτε στο 

παιδί τι προτίθεστε (ή τι υποχρεούστε) να κάνετε.  

Σε περίπτωση αποκάλυψης σοβαρών περιστατικών κακοποίησης ή εάν εκτιµάτε ότι 

κινδυνεύει η ασφάλεια ενός παιδιού, πρέπει να ενηµερώσετε το παιδί για το τι θα κάνετε 

και για το τι πιθανόν να επακολουθήσει, δηλαδή ότι αφού το συζητήσετε µε τον/την 

Συντονιστή/-τριά σας (µην υποσχεθείτε ότι θα το κρατήσετε µυστικό) υπάρχει το ενδεχόµενο 

ο/η Συντονιστής/-τριά σας και/ή οι αρµόδιες αρχές (όπου θα αναφερθεί το περιστατικό) να 

επικοινωνήσουν µε το παιδί και/ή µε την οικογένειά του.   

Στην κατ’ ιδίαν συζήτηση µε το παιδί, µπορείτε επίσης να του πείτε ότι υπάρχουν άτοµα που 

µπορούν να το βοηθήσουν και ότι µπορείτε να του/της δώσετε (προφορικά) το τηλέφωνο ενός 

(τοπικού) φορέα παροχής υπηρεσιών όπου µπορεί να καλέσει για περαιτέρω βοήθεια.  

 

Τι Κάνετε εάν έχετε υποψία ΚαΠα Παιδιού  

Σε περίπτωση που, για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια µιας συνέντευξης ή όταν σας 

προσεγγίζει ένα παιδί στο σχολείο έχετε βάσιµες υποψίες ότι το παιδί µε το οποίο µιλάτε 

κακοποιείται, αλλά σας απαντάει «όχι» στις αντίστοιχες ερωτήσεις ή δεν προχωρά στην 

αποκάλυψη, στην πραγµατικότητα δεν µπορείτε να κάνετε τίποτα. Το µόνο που µπορείτε να 

κάνετε είναι να προσπαθήσετε να παραµείνετε λίγο περισσότερο χρόνο µε το παιδί (π.χ. 

ενθαρρύνοντας το παιδί να κάνει ερωτήσεις ή ρωτώντας το εάν έχει κάτι άλλο να σας πει 

προτού αποχωρήσετε) και καθώς του δίνετε το ευχαριστήριο γράµµα να τονίσετε λίγο 

περισσότερο ότι τα θέµατα για τα οποία συζητήσατε είναι επώδυνα για τα παιδιά και ότι δεν 

πρέπει να διστάσει να επικοινωνήσει µε το ΙΥΠ σε περίπτωση που, αργότερα, θέλει να 

ρωτήσει ο,τιδήποτε ή αν χρειάζεται ο,τιδήποτε άλλο. Όπως και να έχει, δεν µπορείτε σε 

καµία περίπτωση να πιέσετε το παιδί να σας αποκαλύψει τυχόν κακοποίησή του.  

Σε κάθε περίπτωση (συνέντευξης ή αυτοσυµπλήρωσης) έχετε δώσει στο παιδί το 

ευχαριστήριο σηµείωµα και µπορεί να επικοινωνήσει, εάν το θελήσει αργότερα, µε το ΙΥΠ.  

Στο πλαίσιο του σχολείου, επιπρόσθετα, έχετε ενηµερώσει όλα τα παιδιά για την ανακοίνωση 

που έχετε αφήσει στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου τους µε τηλέφωνα στα οποία 

µπορούν να πάρουν για να µιλήσουν ή να ζητήσουν βοήθεια για κάτι που τα απασχολεί.  

Και να έχετε στο νου σας, ότι και µόνο και µόνο η επαφή του παιδιού µε τις ερωτήσεις του 

ερευνητικού εργαλείου (είτε µέσω της συνέντευξης είτε µέσω του ερωτηµατολογίου που 

συµπλήρωσε) του προσέφερε πολλά, καθώς σηµατοδότησε ξεκάθαρα ότι συγκεκριµένες 

συµπεριφορές δεν είναι αποδεκτές και ότι υπάρχουν φορείς στους οποίους µπορεί να 

απευθυνθεί, κι έτσι µπορεί να σκεφτεί αργότερα το ενδεχόµενο να αποκαλύψει το συµβάν.   

Σε κάθε περίπτωση, µην ξεχνάτε να κρατήσετε σηµειώσεις και να αναφέρετε στον/στην 

Συντονιστή/-τριά σας τις όποιες υποψίες σας (είτε σηµαντικές είτε ασήµαντες) ή και τις 
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όποιες περίεργες συµπεριφορές που µπορεί να παρατηρήσατε κατά τη συλλογή των 

δεδοµένων (από το παιδί ή από το περιβάλλον του).     

 
 

Σχέδιο Προστασίας της Ασφάλειας του Παιδιού 

Σε περίπτωση αποκάλυψης σοβαρής κακοποίησης παιδιού το πρώτο πράγµα που πρέπει να 

έχετε στο νου σας είναι η προστασία του παιδιού. Και προστασία ενός παιδιού σηµαίνει τι 

µπορώ να κάνω για να µειώσω ή να εξαφανίσω τον κίνδυνο που µπορεί να διατρέχει ένα 

παιδί και κυρίως τι να µην κάνω που, ενδεχοµένως, θα εξέθετε το παιδί σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο από αυτόν τον οποίο ήδη διατρέχει. Αυτό δυστυχώς, στη χώρα µας, µπορεί 

πολλές φορές να σηµαίνει ακόµα και ότι είναι προτιµότερο να µην κάνει κανείς τίποτα από το 

να κάνει κάτι που µπορεί να εκθέσει σε µεγαλύτερο κίνδυνο ένα παιδί. Είναι ευνόητο ότι εάν 

ένα παιδί σας αποκαλύπτει, π.χ. ένα µεµονωµένο περιστατικό –ακόµα και σοβαρής- 

κακοποίησης που του συνέβη στο παρελθόν από κάποιο άγνωστο άτοµο, τότε εννοείται δεν 

συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για τη ζωή του παιδιού. Εάν, όµως, το παιδί αποκαλύπτει 

σεξουαλική κακοποίηση ή βαριά σωµατική κακοποίηση ή παραµέληση ή/και το άτοµο που 

κακοποιεί το παιδί είναι άτοµο του άµεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, σε καθηµερινή 

επαφή µε το παιδί (π.χ. πατέρας, µητέρα, παππούς, γιαγιά) και/ή το παιδί φέρει σοβαρά 

τραύµατα στο σώµα του, τότε αυξάνονται οι λόγοι ανησυχίας για τη ζωή του, τη σωµατική του 

ακεραιότητα και οπωσδήποτε για την ψυχική του υγεία, που σηµαίνει ότι πρέπει να ληφθούν 

άµεσα µέτρα για την προστασία του παιδιού. ΠΡΟΣΟΧΗ: µόνο κατόπιν συνεννόησης µε 

τον/την Συντονιστή/-τριά σας ο/η οποίος/-α θα αναλάβει τις όποιες περαιτέρω ενέργειες σε 

περίπτωση που χρειαστεί άµεση παρέµβαση. 

Κάθε φορά που προσπαθείτε να αξιολογήσετε τη σοβαρότητα ενός περιστατικού 

κακοποίησης καθώς και το εάν επείγει ή όχι η λήψη µέτρων, θα ήταν χρήσιµο να θυµάστε ότι:  

• κάθε µορφή κακοποίησης, αλλά και η παραµέληση αποτελούν ένα συνεχές, στου οποίου 

την αρχή βρίσκονται µεµονωµένα, ελαφρά περιστατικά (που, εξαιρουµένης της 

σεξουαλικής κακοποίησης, θα µπορούσαν ακόµα και να χαρακτηριστούν ως αµέλεια ή 

σωµατική τιµωρία) ενώ στο τέλος του βρίσκεται πάντα ο θάνατος του παιδιού 

• στα σοβαρά περιστατικά κακοποίησης συνυπάρχουν πάντα περισσότερες της µιας 

µορφές κακοποίησης  

• τα κακοποιηµένα παιδιά, συνήθως διαβιούν σε αυτές τις συνθήκες για τόσο µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα πριν αποκαλύψουν σε κάποιον την κακοποίησή τους. Αυτό θα σας 

βοηθήσει να µην πανικοβάλλεστε, θεωρώντας ότι τα µέτρα θα πρέπει να παρθούν στο 

Ε∆Ω και ΤΩΡΑ, για κάθε περιστατικό µε το οποίο έρχεστε αντιµέτωπος/-η. Είναι 

προτιµότερη µια µεθοδευµένη αντίδραση µε αυξηµένη πιθανότητα αποτελεσµατικότητας, 

παρά µια σπασµωδική αντίδραση αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας.      

Σε κάθε περίπτωση ο δικός σας ρόλος και τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε, χωρίς 

παρέκκλιση, σε περίπτωση αποκάλυψης ΚαΠα παιδιού περιορίζονται στα παρακάτω, 

ανάλογα µε την περίπτωση.  

 

Αποκάλυψη κακοποίησης από παιδί: Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να προσπαθήσετε να 

αξιολογήσετε εάν κινδυνεύει άµεσα η ασφάλεια του παιδιού. Εάν βρίσκεστε στο σχολείο, το 
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πιθανότερο είναι ότι δε θα χρειαστεί να ληφθεί επί τόπου µια απόφαση άµεσης παρέµβασης 

για την προστασία της ασφάλειας του παιδιού. Εάν το παιδί σας πει ότι φοβάται να επιστρέψει 

στο σπίτι (ή στο δράστη) ή εάν η σωµατική και συναισθηµατική κατάσταση του παιδιού είναι 

τόσο άσχηµη ώστε να έχετε τη βεβαιότητα ότι απαιτείται άµεση λήψη µέτρων, τότε καλείτε 

αµέσως τον/την Συντονιστή/-τριά σας, ο/η οποία θα αναλάβει το συγκεκριµένο παιδί 

από κει και πέρα.  

Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε εσείς σε κάθε περίπτωση αποκάλυψης κακοποίησης 

από παιδί, είναι:    

1. βοηθάτε το παιδί να αποµνηµονεύσει το τηλέφωνο ενός φορέα παροχής υπηρεσιών 

της περιοχής του, όπου µπορεί να απευθυνθεί για να ζητήσει περαιτέρω βοήθεια από 

εξειδικευµένους επαγγελµατίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: σε δίνετε ποτέ στο παιδί πληροφορίες 

γραπτώς οι οποίες, εάν εντοπιστούν από το δράστη, θα εκθέσουν το παιδί σε µεγαλύτερο 

κίνδυνο από αυτόν που ήδη διατρέχει.  

2. δεν αποκαλύπτετε οποιαδήποτε πληροφορία για το περιστατικό σε κανέναν άλλον 

(π.χ. εκπαιδευτικό, γονιό, άλλο παιδί, επαγγελµατία, φορέα) εκτός από τον/την 

Συντονιστή/-τριά σας [και για λόγους τήρησης της δεοντολογικής Αρχής της 

εµπιστευτικότητας  αλλά και επειδή κάτι τέτοιο ενδέχεται να θέσει σε (µεγαλύτερο) κίνδυνο 

την ασφάλεια του παιδιού] 

3. σε καµία περίπτωση δεν προσπαθείτε να έρθετε σε επαφή µε το δράστη που σας 

αναφέρει το παιδί (προσπαθείτε όµως να µάθετε από το παιδί όσα περισσότερα στοιχεία 

µπορείτε για την ταυτότητά του) 

4. εάν νοµίζετε ότι η ασφάλεια του παιδιού τίθεται σε κίνδυνο δίνοντάς του το 

ερωτηµατολόγιο του γονιού να το πάει σπίτι, τότε κατόπιν άµεσης επικοινωνίας µε τον/την 

Συντονιστή/-τριά σας, αποφασίζετε αν πρέπει να το δώσετε ή όχι (παρότι αυτό είναι κάτι 

που µπορεί και το ίδιο το παιδί να το κάνει από µόνο του, εάν κακοποιείται από µέλη της 

οικογένειάς του αλλά δεν θέλει να το αποκαλύψει) 

5. ενηµερώνετε το παιδί για το τι θα κάνετε και για το τι είναι πιθανόν να επακολουθήσει, 

δηλαδή ότι θα το συζητήσετε µε τον/την Συντονιστή/-τριά σας (µην υποσχεθείτε ότι θα το 

κρατήσετε µυστικό) και ότι υπάρχει το ενδεχόµενο είτε ο/η Συντονιστής/-τριά σας και/ή οι 

αρµόδιες αρχές (όπου θα αναφερθεί το περιστατικό) να επικοινωνήσουν µε το παιδί και/ή 

µε την οικογένειά του 

6. σε πολύ έκτακτη περίπτωση (την οποία µάλλον δεν θα συναντήσετε) ενδέχεται να πρέπει 

να ενηµερωθούν επί τόπου οι αρµόδιες αρχές. Σε αυτή την περίπτωση καλείτε τον/την 

Συντονιστή/-τριά σας. ∆εν λαµβάνεται ποτέ µε δική σας πρωτοβουλία µια τέτοια 

απόφαση, παρά µόνο κατόπιν συνεννόησης µε τον/την Συντονιστή/-τριά σας 

7. για κάθε περιστατικό αποκάλυψης ή για κάθε υποψία σας, αναφέρετε όλες τις 

λεπτοµέρειες στον/στην Συντονιστή/-τριά σας κατά τη διάρκεια της Συνάντησης 

Συντονισµού και Εποπτείας, προκειµένου να ληφθεί η απόφαση του τρόπου χειρισµού 

του περιστατικού.  

Τα ίδια βήµατα πρέπει να ακολουθήσετε και στην περίπτωση αποκάλυψης κακοποίησης κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης µε παιδί. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, επειδή βρίσκεστε 

στο χώρο του παιδιού και της οικογένειάς του και όχι στο σχολείο, θα πρέπει να είστε ακόµα 
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πιο προσεκτικοί/-ες στους χειρισµούς σας. Μην ξεχνάτε ότι ποτέ δεν αποκαλύπτετε σε 

κανέναν (στην προκειµένη περίπτωση στους γονείς ή άλλο οικείο άτοµο του παιδιού) ό,τι 

σας έχει αποκαλύψει το παιδί. Μπορεί, για παράδειγµα, το παιδί να σας αποκαλύψει ότι 

κακοποιείται σεξουαλικά αναφέροντας όµως κάποιο «φανταστικό» δράστη ενώ στην 

πραγµατικότητα κακοποιείται από µέλος της οικογένειας και δεν θέλει να το πει. Στην απίθανη 

περίπτωση που αισθανθείτε ότι διατρέχετε άµεσο κίνδυνο, ακολουθείτε τα βήµατα που 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο ∆.9.1.4).   

 

Αποκάλυψη κακοποίησης παιδιού από γονιό: Η περίπτωση αποκάλυψης από γονιό (σε 

προσωπικό επίπεδο) ότι ο/η ίδιος/-α κακοποιεί το παιδί του/της είναι εξαιρετικά σπάνια έως 

και απίθανη. ∆εν είναι απίθανο όµως ένας γονιός, να σας περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο 

τιµωρεί το παιδί του, θεωρώντας το ως κάτι φυσιολογικό ή αναπόφευκτο, κι εσείς να 

διαπιστώσετε ότι αυτό το παιδί υφίσταται βαριά σωµατική κακοποίηση ή/και παραµέληση.  

Σ’ αυτή την περίπτωση, απλώς ενηµερώνετε το άτοµο ότι ο/η Συντονιστής/-τριά σας ενδέχεται 

κάποια στιγµή να επικοινωνήσει µαζί του/της, για λόγους επιβεβαίωσης (ότι πράγµατι 

διεξήχθη η συγκεκριµένη συνέντευξη ή ότι πράγµατι συµπληρώσατε το ερωτηµατολόγιο).   

 

Σε περίπτωση που σας αποκαλύψει ένας γονιός σοβαρό περιστατικό κακοποίησης του 

παιδιού από τον άλλο γονιό ή κάποιο άλλο άτοµο, συγγενικό, φιλικό ή και άγνωστο:  

� προσπαθείτε να συλλέξετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες (όπως 

παραπάνω) και, επιπλέον, να µάθετε εάν έχει αναφερθεί το περιστατικό στις Αρχές (σε 

ποια υπηρεσία και ποιος έκανε την αναφορά)  

� παρέχετε τηλέφωνα επικοινωνίας µε (τοπικούς) φορείς παροχής υπηρεσιών για το γονιό 

και το παιδί  

� ποτέ δεν αναλαµβάνετε το ρόλο συµβούλου ή ψυχοθεραπευτή.  

� ενηµερώνετε ότι ο/η Συντονιστής/-τριά σας ενδέχεται να επικοινωνήσει µαζί του/της 

� αποφεύγετε να αναφέρετε συγκεκριµένα για το εάν θα αποφασιστεί να γίνει καταγγελία 

του περιστατικού στην Εισαγγελία ή στην Αστυνοµία, ακόµα και στην περίπτωση που 

ερωτηθείτε. Η πιο ασφαλής απάντηση είναι «αυτή την απόφαση δεν την παίρνουµε εµείς 

οι ερευνητές/-τριες» 

 

Ο γονιός που δεν συµµετέχει στην κακοποίηση θα ενθαρρυνθεί να αναφέρει το περιστατικό 

στις αρχές γιατί εάν δεν το κάνει ο ίδιος, τότε κινδυνεύει να κατηγορηθεί και ο ίδιος για κακή 

άσκηση των γονεϊκών του καθηκόντων. Αυτό, ωστόσο, είναι κάτι που θα αναλάβει ο/η 

Συντονιστής/-τριά σας και δεν πρέπει να ενηµερώσετε εσείς το γονιό γι’ αυτό.          

  

Αποκάλυψη κακοποίησης ή υποψίας κακοποίησης παιδιού από εκπαιδευτικό: σε αυτή 

την περίπτωση, αφού συλλέξετε πληροφορίες για το περιστατικό, διερευνήστε εάν ο/η 

εκπαιδευτικός γνωρίζει τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στους/ις εκπαιδευτικούς από το 

Νόµο 3500/2006 (Για την αντιµετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις) και 

εάν προτίθεται να τις εκπληρώσει. Εάν ήδη έχει προσπαθήσει να τις εκπληρώσει µάθετε ποια 

ήταν η πορεία και το αποτέλεσµα.  
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Αν δεν γνωρίζει το νόµο, ενηµερώνετε τον/την εκπαιδευτικό ότι σύµφωνα µε το άρθρο 23 του 

Νόµου 3500/2006: εφόσον είναι εκπαιδευτικός (πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, είτε δηµόσιας είτε ιδιωτικής εκπαίδευσης) και έχει, µε οποιονδήποτε τρόπο, 

πληροφορηθεί ή διαπιστώσει έγκληµα ενδοοικογενειακής βίας κατά µαθητή/-τριας, πρέπει να 

ενηµερώσει τον/την διευθυντή του σχολείου, ο οποίος µε τη σειρά του οφείλει να 

ανακοινώσει, αµέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρµόδιο εισαγγελέα ή στην πλησιέστερη 

αστυνοµική αρχή.  

Είτε γνωρίζει είτε όχι τις υποχρεώσεις του/της, ενδέχεται να συναντήσετε τα εξής: 

• να µη θέλει να αναφέρει ο ίδιος το περιστατικό (επώνυµα) 

• να έχει ήδη ενηµερώσει τον/την ∆ιευθυντή/-τρια του σχολείου αλλά εκείνος/-η να µην 

θέλει να κάνει περαιτέρω βήµατα 

• να έχει ήδη γίνει η αναφορά σε αστυνοµία και/ή εισαγγελία (από τη ∆ιεύθυνση του 

σχολείο ή τον/την εκπαιδευτικό) αλλά να µην έχει συµβεί τίποτα 

• να µην έχει κάνει τίποτα αλλά να σας διαβεβαιώνει ότι σκοπεύει να το κάνει   

Εσείς, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενηµερώνετε τον/την εκπαιδευτικό ότι θα το 

συζητήσετε µε τον/τη Συντονιστή/-τριά σας, που ενδέχεται να επικοινωνήσει µαζί του/της.   

 

 

Αποκάλυψη κακοποίησης παιδιού σε ανώνυµο ερωτηµατολόγιο: σε περίπτωση που 

κατά τον έλεγχο της ποιότητας της συµπλήρωσης των (αυτοσυµπληρούµενων) 

ερωτηµατολογίων (είτε των παιδιών είτε των γονιών) εντοπίσετε περιστατικά κακοποίησης 

(ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρά τα θεωρείτε), ελέγξτε το συνδεδεµένο ερωτηµατολόγιο για 

να δείτε εάν υπάρχει συµφωνία ή ασυµφωνία στις συγκεκριµένες ερωτήσεις, ενηµερώστε 

τον/την Συντονιστή/-τριά σας κατά τη διάρκεια της Συνάντηση Εποπτείας και Συντονισµού, 

παρέχοντάς του/της όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. όνοµα σχολείου, τµήµα, φύλο παιδιού, 

κωδικό ερωτηµατολογίου).  

Καθώς τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα δεν µπορεί να γίνει ταυτοποίηση του παιδιού (εκτός 

και εάν σας έχει προσεγγίσει το ίδιο το παιδί µετά τη συµπλήρωση) και εποµένως οι όποιες 

περαιτέρω ενέργειες είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Σε περιπτώσεις όµως σοβαρών 

περιστατικών ΚαΠα παιδιού, ο/η Συντονιστής/-τριά σας θα αναλάβει την όποια περαιτέρω 

διερεύνηση και/η αντιµετώπιση, είτε κάνοντας µία ανεπίσηµη, διακριτική επαφή µε τη 

∆ιεύθυνση του σχολείου ή µε κάποιο άλλο τοπικό φορέα, προκειµένου να διαπιστώσει (χωρίς 

να αποκαλύπτει στοιχεία για την ταυτότητα του παιδιού που, ενδεχοµένως, γνωρίζει) εάν είναι 

γνωστό στο περιβάλλον του σχολείου το συγκεκριµένο περιστατικό κακοποίησης (γεγονός το 

οποίο µπορεί να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό του περιστατικού) 

καθώς και το εάν έχουν γίνει ήδη κάποιες ενέργειες για την αντιµετώπισή του. ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν 

κάνετε ποτέ εσείς καµία τέτοιου είδους επαφή µε το σχολείο.  

  
 

Μέτρα που λαµβάνετε σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι εσείς (ή ένα παιδί) 

βρίσκεστε σε κίνδυνο  

• προσπαθήστε να αξιολογήσετε όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικά εάν πράγµατι υπάρχει 

κίνδυνος και πόσο σοβαρός είναι   
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• έχετε πάντα µαζί σας   

o ένα κινητό τηλέφωνο, ενεργοποιηµένο (αλλά σε αθόρυβη λειτουργία) και έναν αριθµό 

τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης (π.χ. του/της Συντονιστή/-τριάς σας) αποθηκευµένο στη 

µνήµη του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να µπορείτε να το καλέσετε όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα, εφόσον χρειαστεί      

o τη λίστα σας µε “χρήσιµα τηλέφωνα” (που θα χρησιµοποιήσετε σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης) 

• µην αντιδράτε µε επιθετικότητα, ανεξάρτητα από το πόσο σας έχει προκαλέσει κάποιος  

• µην προσπαθείτε να αντιµετωπίσετε µόνη/-ος σας µια επικίνδυνη κατάσταση. Ανάλογα µε 

την περίσταση:  

o ζητήστε βοήθεια από τον/την συν-ερευνητή/-τριά σας, τον/την Συντονιστή/-τριά σας ή 

την Αστυνοµία (µόνο σε πραγµατικά έκτακτη ανάγκη) 

o εγκαταλείψτε το χώρο µαζί µε τον/την συνάδελφό σας. Εάν αυτό δεν είναι άµεσα 

εφικτό, τηλεφωνήστε του/της για να τον/την ενηµερώσετε ότι έπρεπε να 

αποµακρυνθείτε, προκειµένου να σας ακολουθήσει και εκείνος/-η 

o εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, τηλεφωνήστε στον/στην Συντονιστή/-τριά σας το 

συντοµότερο δυνατό για να τον/την ενηµερώσετε για το συµβάν και να πάρετε 

οδηγίες   

• αναφέρετε στην καθηµερινή Συνάντηση Συντονισµού και Εποπτείας όλες τις 

ανησυχίες σας, όσο ασήµαντες και αν τις θεωρείτε είτε εσείς είτε ο/η συνάδελφός σας.  

 
 

∆.8.2.2 Τι Κάνετε σε Περίπτωση Αποκάλυψης Κακοποίησης Ενηλίκου 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ενδέχεται κάποιος γονιός να σας αποκαλύψει ότι 

υφίσταται ενδοοικογενειακή βία ή να σας τηλεφωνήσει ζητώντας τη βοήθειά σας (µε αφορµή 

το ερωτηµατολόγιο που θα του/της έχετε στείλει).  

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που κακοποιείται η µητέρα ενός παιδιού 

από το σύντροφο/σύζυγό της, η πιθανότητα να κακοποιείται και το παιδί ή τα παιδιά της είναι 

αυξηµένη. Φυσικά ισχύει και το αντίστροφο: όταν κακοποιείται ένα παιδί στην οικογένεια, 

υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα να κακοποιείται και η µητέρα του παιδιού, συνήθως από τον 

ίδιο δράστη.  

Σχεδόν όλα απ’ όσα περιγράφηκαν παραπάνω σε περίπτωση ΚαΠα παιδιών όσον αφορά την 

πρώτη σας αντίδραση σε περίπτωση αποκάλυψης ΚαΠα από παιδί, ισχύουν και στην 

περίπτωση αποκάλυψης κακοποίησης κατά ενηλίκων και συγκεκριµένα σε περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών.  

Τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση αποκάλυψης κακοποίησης από 

ενήλικο θύµα, προκειµένου να δείτε τι είδους βοήθεια µπορείτε να παρέχετε στο θύµα, είναι τα 

εξής: 

� στηρίξτε το θύµα, λέγοντας: 

o δεν φταις εσύ 

o κανένας δεν έχει το δικαίωµα να σου φέρεται µε αυτό τον τρόπο 

o σε κανέναν δεν αξίζει να συµπεριφέρονται µε αυτό τον τρόπο. 



Οδηγός Έρευνας 
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� βοηθήστε το θύµα να αποµνηµονεύσει το τηλέφωνο είτε µιας τηλεφωνικής γραµµής 

SOS εθνικής εµβέλειας είτε το τηλέφωνο ενός φορέα παροχής υπηρεσιών σε 

κακοποιηµένες γυναίκες στην περιοχή της όπου µπορεί να απευθυνθεί για να ζητήσει 

περαιτέρω βοήθεια από εξειδικευµένους επαγγελµατίες  

� σε καµία περίπτωση δεν προσπαθείτε να έρθετε σε επαφή µε το δράστη  

� διερευνήσετε αν διατρέχει άµεσο κίνδυνο η ζωή του θύµατος, εάν δηλαδή το θύµα 

αισθάνεται ότι εκείνη και/ή τα παιδιά της διατρέχουν άµεσο κίνδυνο. Σε αυτή την 

περίπτωση µπορείτε να την κατευθύνετε να απευθυνθεί σε κάποιο Καταφύγιο 

κακοποιηµένων γυναικών (εάν υπάρχει διαθέσιµο στην περιοχή) ή κατευθείαν στην 

Εισαγγελία ή στην Αστυνοµία.   

� Εάν συντρέχει κίνδυνος, προσπαθήστε να συλλέξετε πληροφορίες (εφόσον είναι 

δυνατό) για:  

o τη µορφή, τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της κακοποίησης και για την ταυτότητα 

του δράστη 

o τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόµου (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, διεύθυνση 

κατοικίας)  

o τα άτοµα/τους φορείς που τυχόν να έχει ήδη προσεγγίσει το θύµα για βοήθεια  

o πληροφορίες για τα παιδιά (π.χ. εάν κακοποιούνται και αυτά ή είναι µάρτυρες της 

ενδοοικογενειακής βίας) 

o την επικινδυνότητα της κατάστασης (ύπαρξη όπλων, χρήση αλκοόλ και 

ψυχοδραστικών ουσιών, ψυχική ασθένεια και χρήση ή διακοπή φαρµάκων κλπ) 

o πάρτε όλα τα υπόλοιπα βήµατα που περιγράφθηκαν στο Σχέδιο Προστασίας της 

Ασφάλειας του Παιδιού  

� αναφέρετε όλες τις λεπτοµέρειες στον/στην Συντονιστή/-τριά σας κατά τη διάρκεια της 

Συνάντησης Συντονισµού και Εποπτείας. 
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∆.8.3. Ενδεικτική Λίστα Φορέων Παροχής Υπηρεσιών σε περιστατικά ΚαΠα Παιδιών και Ενδοοικογενειακής Βίας  

ΦορΦορΦορΦορείς είς είς είς Παροχής Υπηρεσιών σε Περιστατικά ΚαΠα ΠαιδιώνΠαροχής Υπηρεσιών σε Περιστατικά ΚαΠα ΠαιδιώνΠαροχής Υπηρεσιών σε Περιστατικά ΚαΠα ΠαιδιώνΠαροχής Υπηρεσιών σε Περιστατικά ΚαΠα Παιδιών        

Κρατικοί  Φορείς  

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Τηλεφωνική Γραµµή Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας: 197 

(δωρεάν, 24ωρη βάση / 7 ηµέρες την εβδοµάδα) 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Κεντρικά γραφεία: Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Τ.Κ. 115 21, Αµπελόκηποι, 

Τηλ.: 213-20.39.772, 213-20.39.702, 213-20.39.729 

Website: www.ekka.org.gr, E-mail: presidentoffice@ekka.org.gr  

Ιστοσελίδα για παιδιά: www.aboutyouth.gr  

Εθνικής 
Εµβέλειας 

Ελληνική Αστυνοµία  100 

ΑΤΤΙΚΗ  

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (I.Y.Π.), ∆ιεύθυνση Ψυχικής 
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για τη Μελέτη και την 
Πρόληψη της Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού 

Τηλ: 210-77.15.791 & 210-77.93.648 
∆ιεύθυνση: Φωκίδος 7, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα (Αµπελόκηποι) 

Website: www.ich-mhsw.gr, E-mail: ich-mhsw@otenet.gr  

Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων (∆/σνη Ασφάλειας 
Αττικής) 

1
ο
 Τµήµα Προστασίας Ανηλίκων: 210-64.76.370 

2
ο
 Τµήµα Ειδικής Μεταχείρισης Ανηλίκων: 210-64.76.270 

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου  
Τηλ.: 210-75.19.550 & 210-70.19.444 

∆ιεύθυνση: Φερεκύδου 1, Παγκράτι 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέας Σµύρνης 
Τηλ.: 210-93.21.255 – 210-93.23.493 

∆ιεύθυνση: 2ας Μαΐου 5, Νέα Σµύρνη, ΤΚ.171 21 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας 
Τηλ.: 210-67.73.442-3  

  ∆ιεύθυνση: Γαρέφη 4, Ελληνορώσων-Κατεχάκη, 115 25 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Νέου Ηρακλείου Αττικής 
Τηλ.: 210-28.16.598 – 210-28.50.632 

∆ιεύθυνση: Σωκράτους 32, Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ.141 22 

Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής 
Τηλ.: 210-76.40.111 – 210-76.44.705 

∆ιεύθυνση: ∆ήλου 14. Καισαριανή, τκ. 161 21 

ΑΘΗΝΑ  

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου 
Τηλ: 210-57.56.226 – 210-57.66.64 

∆ιεύθυνση: Πλούτωνος και Ηφαίστου, Περιστέρι, τκ. 121 35 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κέντρο Προστασίας Παίδων "ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ" 
Τηλ.: 210-41.72.400 – 210-41.10.508 

∆ιεύθυνση: Ακτή Κουντουριώτη 3, Πειραιάς, τκ. 185 34 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

5
ο
 Τµήµα Προστασίας Ανηλίκων, ∆/νση Ασφαλείας Θες/νίκης, 

Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Εγκληµάτων κατά ζωής & Ιδιοκτησίας  
Τηλ: 2310 388000 & 2310 388458 & 2310 388457-8 (Γραµµατεία) 

∆ιεύθυνση: Μοναστηρίου 326, Μενεµένη Θεσσαλονίκη Τ.Κ 541 21 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης (Βορειοδυτικού τοµέα) 
Τηλ.: 2310-629.159 & 2310-629.310 

∆ιεύθυνση: Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές, Τ.Κ. 56 625, Θεσσαλονίκη 

Website: www.pyxida.org.gr, E-mail: info@pyxida.org.gr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης (∆υτικού τοµέα) 
Τηλ.: 2310-726.918  

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Έ 41, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56 123, Θεσσαλονίκη 

Website: www.psychothes.gr  
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ΦορΦορΦορΦορείς είς είς είς Παροχής Υπηρεσιών σε Περιστατικά ΚαΠα ΠαιδιώνΠαροχής Υπηρεσιών σε Περιστατικά ΚαΠα ΠαιδιώνΠαροχής Υπηρεσιών σε Περιστατικά ΚαΠα ΠαιδιώνΠαροχής Υπηρεσιών σε Περιστατικά ΚαΠα Παιδιών        

Κρατικοί  Φορείς  

Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κεντρικού τοµέα) 
Τηλ.: 2310-548.113  

∆ιεύθυνση: Κ. ∆ηµητρίου 1, Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη 

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού τοµέα 
 Τηλ.: 2310-270.036, 2310-268.841 

∆ιεύθυνση: Κοµνηνών 15, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη 

Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Α.) 
Τηλ.: 2310-521.800 

∆ιεύθυνση: Πολυτεχνείου 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ., 546 39 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 
Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής - Ψυχιατρικός Τοµέας -
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 

23710-20388 – 23710-20390 

Πολύγυρος 

ΠΙΕΡΙΑ Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης 
Τηλ.: 23510-20.020, 23510-29.655 

∆ιεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη 

ΣΕΡΡΕΣ Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών 
Τηλ.: 23210-51.230 

∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 9 Ηλιούπολη, Τ.Κ. 62100, Σέρρες 

ΚΡΗΤΗ  

ΧΑΝΙΑ Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων 
Τηλ.: 28210- 51.364 

∆ιεύθυνση: Κροκιδά 25, Τ.Κ. 73100, Χανιά 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου 
Τηλ: 28310-20.799 

∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 24 Ρέθυµνο, Τ.Κ. 74100 

Website: www.cepsyre.gr, E-mail: info@cepsyre.gr 

Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου Ρεθύµνου 
Τηλ.: 28310-21307, 28310-21308 

∆ιεύθυνση: Ζυµβρακάκη 6  

Κοινωνική Υπηρεσία Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου 
Τηλ.: 28310-27493 

∆ιεύθυνση: Τρανταλλίδου 15- 17 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

∆ιεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας Ρεθύµνου  
Τηλ.: 28313-43326  

∆ιεύθυνση: Ζαµπελίου 34  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης 
Τηλ.: 2810-276441, 2810-224256 
∆ιεύθυνση: Σπιναλλόγγας 1, Ηράκλειο 

ΛΑΣΙΘΙ Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λασιθίου 
Τηλ.: 28410-25.905 

∆ιεύθυνση: Πάροδος Λατούς, 3, Αγ. Νικόλαος, 72 100 

E-mail: kinarogi@yahoo.gr  

Ανεξάρτητη  Αρχή   

Γραµµή για τα Παιδιά: 800.11.32000  

Εθνικής 
Εµβέλειας 

Συνήγορος του Παιδιού ∆ιεύθυνση: Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, 115 28 

Τηλ.: 210-72.89.703 (Γραµµατεία) 

Website: www.0-18.gr, Ε-mail: cr@synigoros.gr   

 



 

 

Ε-44 

Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  (ΜΚΟ )   

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Εθνική Τηλεφωνική  Γραµµή για τα παιδιά SOS 1056 
(δωρεάν, 24ωρη βάση/ 7 ηµέρες την εβδοµάδα) 

Το Χαµόγελο του Παιδιού Κεντρικά γραφεία: Στουρνάρη 16 10 683 Αθήνα 
Τηλ. 210-33.06.140 & 210-33.06.170 -  Fax: 210-38.43.038 

Website: www.hamogelo.gr, E-mail: info@hamogelo.gr     

115 25 
(χρέωση µία αστική µονάδα για αστικές και υπεραστικές κλήσεις, 

λειτουργεί 9.00 – 21.00, ∆ευτέρα - Παρασκευή) Πανελλαδική Τηλεφωνική  Γραµµή «Μαζί για το Παιδί» 
Τηλ: 210-74 82 690 

∆ιεύθυνση: Αγίου Θωµά 14, 115 27 Αθήνα 
Website: www.mazigiatopaidi.gr, E-mail: info@mazigiatopaidi.gr   

116 111 (δωρεάν, 14.00 – 20.30 / ∆ευτέρα - Παρασκευή)  
Website: www.tilefonikigrammi.gr 

Εθνικής 
Εµβέλειας 

Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραµµή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 
 
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού & του Εφήβου 
(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)  

Τηλ: 210 6546524 
∆ιεύθυνση: Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 19, 155 61 Χολαργός 

Website: www.epsype.gr, E-mail: info@epsype.gr  

ATTIKH 

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική υποστήριξη Νέων 
Τηλ: 210-82.59.880 

∆ιεύθυνση: ∆εριγνύ 28, 10434, Αθήνα 
Website: www.arsis.gr/, E-mail: info@arsis.gr   

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος 
Τηλ..: 210-32.38.048, 210-33.13.661-3 
∆ιεύθυνση: Ερµού 6, 105 63, Αθήνα 

Website: www.sos-villages.gr, E-mail: sosathens@sos-villages.gr 
AΘΗΝΑ 

Κέντρο Συµπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας   
Τηλ. 210-5239402 (∆ευτέρα-Παρασκευή, 11:00- 18:00) 

∆ιεύθυνση: Αρίστωνος 6-8 & Πιερίας 5, Κολωνός-Μεταξουργείο, 10441 
Website: www.supportcenter.gr,  E-Mail: socedact@otenet.gr  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική υποστήριξη Νέων 
Τηλ: 2310-526150, 552813 

∆ιεύθυνση: Πτολεµαίων 35 & Συγγρού, 546 30, Θεσ/νίκη, E-mail: infothes@arsis.gr   
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος 
Τηλ..: 2310 226644 

∆ιεύθυνση: Εγνατία 152, 546 21, Θεσσαλονίκη 

ΚΡΗΤΗ 

ΓΡΑΜΜΗ «ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 800-11-16000 
(δωρεάν για όλη τη Κρήτη, 9:00 – 21:00, 7 ηµέρες την εβδοµάδα) 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ & ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
 
Σύνδεσµος Μελών Γυναικείων Σωµατείων Ηρακλείου και Νοµού 
Ηρακλείου. 

∆ιεύθυνση: Λοχαγού Μαρινέλη 12, Ηράκλειο, 71 202  
Τηλ.: 2810-242.121, 2810-324.949 

Website: www.kakopoiisi.gr, E-mail: ksenona@in.gr; ksenona@hotmail.com  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Η ΟΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ - Κεντρικό ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 
Ηρακλείου, ∆ήµος Ηρακλείου 

Τηλεφωνική γραµµή καταγγελιών Κακοποίησης παιδιών: 2810-390.108 
(καθηµερινά, ∆ευτέρα - Παρασκευή, 8:00 - 14:00) 
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Φορείς Παροχής ΥπΦορείς Παροχής ΥπΦορείς Παροχής ΥπΦορείς Παροχής Υπηρεσιών ηρεσιών ηρεσιών ηρεσιών σε Περιστατικά Ενδοοικογενειακής Βίας (κατά Ενηλίκων)σε Περιστατικά Ενδοοικογενειακής Βίας (κατά Ενηλίκων)σε Περιστατικά Ενδοοικογενειακής Βίας (κατά Ενηλίκων)σε Περιστατικά Ενδοοικογενειακής Βίας (κατά Ενηλίκων)     

Κρατικοί  Φορείς  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Τηλεφωνική Γραµµή Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας: 197 
(δωρεάν, 24ωρη βάση / 7 ηµέρες την εβδοµάδα) 

Εθνικής 
Εµβέλειας 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Κεντρικά γραφεία: Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Τ.Κ. 115 21, Αµπελόκηποι 
Τηλ.: 213-20.39.772, 213-20.39.702, 213-20.39.729 

Website: www.ekka.org.gr, E-mail: presidentoffice@ekka.org.gr  
Ιστοσελίδα για παιδιά: www.aboutyouth.gr  

ΑΤΤΙΚΗ 

Γραφείο Ισότητας ∆ήµου Αθηναίων 
Τηλ.: 210 5244657 

∆ιεύθυνση: Σοφοκλέους 70 & Πειραιώς, Αττική 
Website: www.cityofathens.gr, E-mail: isotita@cityofathens.gr  

ΑΘΗΝΑ 

Συµβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραµµατείας Ισότητας  
Τηλ.: 210 3317305-6 

∆ιεύθυνση: Νίκης 11, Αθήνα 10557, Αττική 
Website: www.isotita.gr , E-mail: isotita4@otenet.gr  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συµβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραµµατείας Ισότητας  
Τηλ.: 210-41.29.386, 210-41.12.091 

∆ιεύθυνση: Αλκιβιάδου 76, Πειραιάς 18532, Αττική 
Website: www.isotita.gr , E-mail: isal76pi@otenet.gr  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΣΕΡΡΕΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ – Κοινωνική Μέριµνα ∆ήµου Σερρών 
Τηλ.: 23210-99.800 (9.00 – 13.00) 

Ορφέως 12, Σέρρες 62 122 

Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  (ΜΚΟ )  

ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ ΜΚΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - Ξενώνας «ΣΤΟΡΓΗ» 
800 11 37777 (κλήση χωρίς χρέωση από σταθερό) 

∆ιεύθυνση: Λεωνίδου 34 & Κολοκυνθούς, Αττική. Τηλ.: 210 8610727 
Website: www.solidarity.gr, E-mail: storgi@solidarity.gr  

ΚΡΗΤΗ 

ΓΡΑΜΜΗ «ΕΛΠΙ∆ΑΣ» 800-11-16000 

(δωρεάν για όλη τη Κρήτη, 9:00 – 21:00, 7 ηµέρες την εβδοµάδα) 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ξενώνας για την κακοποιηµένη γυναίκα και το παιδί 
 
Σύνδεσµος Μελών Γυναικείων Σωµατείων Ηρακλείου και Νοµού 
Ηρακλείου. 

∆ιεύθυνση: Λοχαγού Μαρινέλη 12, Ηράκλειο, 71 202  
Τηλ.: 2810-242.121, 2810-324.949 

Website: www.kakopoiisi.gr, E-mail: ksenona@in.gr; ksenona@hotmail.com 
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∆.9 Ασφάλεια Ερευνητών/-τριών 

Πρωταρχικό σας µέληµα πρέπει να είναι η ασφάλεια των συµµετεχόντων/-ουσών. 

Εξίσου σηµαντική είναι όµως και η δική σας ασφάλεια.   

Οποτεδήποτε εγείρεται κάποια ανησυχία περί ζητηµάτων ασφαλείας, θα πρέπει να 

αντιδράσετε καταλλήλως, όπως περιγράφθηκε στις προηγούµενες ενότητες. Ορισµένοι 

γενικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται είναι οι εξής:  

• ποτέ µην επισκέπτεσαι το πεδίο της έρευνας µόνος/-η σου (σχολείο ή σπίτι). Θα πρέπει 

πάντα να βρίσκεσαι µαζί µε τουλάχιστον έναν/µια από τους/τις συν-ερευνητές/-τριές σου 

(ακόµη κι όταν επισκέπτεσαι ένα σπίτι απλώς για να παραλάβεις ένα ερωτηµατολόγιο) 

• θα πρέπει πάντα να φοράς το καρτελάκι σου που σηµατοδοτεί ότι είσαι µέλος της 

ερευνητικής οµάδας του φορέα που διεξάγει τη µελέτη, καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που 

βρίσκεσαι στο πεδίο 

• ο/η Συντονιστής/-τριά σου θα πρέπει ανά πάσα στιγµή να γνωρίζει που βρίσκεσαι. Θα 

πρέπει να τον/την ενηµερώνεις αµέσως για κάθε απροσδόκητη τροποποίηση του 

προγράµµατός σου  

• κάθε ερευνητής/-τρια  

o πρέπει να διακόπτει τη συνέντευξη κάθε φορά που τρίτο άτοµο εισέρχεται στο χώρο 

όπου διεξάγεται η συνέντευξη, έως ότου αυτό αποχωρήσει από το χώρο, καθώς και 

σε περίπτωση που ενδέχεται να ακούν τις ερωταπαντήσεις τρίτα άτοµα 

o δεν ξεκινά ποτέ τη χορήγηση των ερωτηµατολογίων πριν αποχωρήσουν άλλα άτοµα 

(π.χ. εκπαιδευτικοί) που είναι παρόντα στην τάξη  

• ο/η Συντονιστής/-τριά σας θα έχει εκ των προτέρων επικοινωνήσει µε τους σχετικούς 

τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών όπου ενδεχοµένως θα χρειαστεί να παραπεµφθούν 

περιστατικά σε περίπτωση αποκάλυψης κακοποίησης   

• θα πρέπει πάντα, όταν µιλάς για τη µελέτη δηµοσίως, να την περιγράφεις µε τον ίδιο 

τρόπο, χρησιµοποιώντας τη διατύπωση που αναφέρεται στο Κεφάλαιο ∆7  

• σε κάθε περίπτωση αποκάλυψης/υποψίας περιστατικού κακοποίησης, πρέπει να 

ακολουθήσεις απαρέγκλιτα το «Σχέδιο Προστασίας της Ασφάλειας του παιδιού» που 

δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό και περιγράφεται στο (Κεφάλαιο ∆8).  
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∆.10  Τι κάνετε εάν… 

Τι κάνετε εάν ένα παιδί:  

αρνείται να συµπληρώσει το 
ερωτηµατολόγιο (τσεκάρει 
«Όχι» στο έντυπο 
συγκατάθεσης του παιδιού);  

Σέβεστε την απόφαση του παιδιού και, εφόσον έχετε τη 
δυνατότητα, διερευνάτε τους λόγους (βλ. κεφάλαιο ∆.3.):  

Αυτοσυµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο: Θα έχει προηγηθεί 
συνεννόηση µε τον/την ∆ιευθυντή/-τρια του σχολείου προκειµένου 
να αποφασιστεί εάν αυτά τα παιδιά (όπως και τα παιδιά που δεν 
έχουν γονική συναίνεση) θα πρέπει να παραµείνουν εντός της 
σχολικής αίθουσας έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή των 
δεδοµένων ή εάν µπορούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα 
(και που επιτρέπεται να πάνε).   

Συνέντευξη: είναι µάλλον απίθανο να συµβεί καθώς τα ραντεβού 
θα έχουν κλειστεί κατόπιν επιβεβαίωσης ότι και τα δύο άτοµα 
(γονιός και παιδί) επιθυµούν να συµµετέχουν στην έρευνα. Εάν, 
ωστόσο, συµβεί κάτι τέτοιο, διερευνάτε τους λόγους άρνησης και,  
εφόσον δεν µπορούν να αρθούν, ευχαριστείτε το παιδί και του/της 
δίνετε το ευχαριστήριο γράµµα που περιλαµβάνει τα στοιχεία 
επικοινωνίας (σε περίπτωση που θελήσει κάποια άλλη στιγµή να 
επικοινωνήσει µε το φορέα σας).  

Κατόπιν µπορείτε να διερευνήσετε εάν το παιδί θέλει να 
αποχωρήσει από το χώρο (γεγονός που θα κάνει εµφανές στο 
γονιό του ότι δεν επιθυµούσε να απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο) ή 
εάν θέλει να παραµείνετε εντός του χώρου µαζί µε το παιδί έως 
ότου ολοκληρωθεί η συνέντευξη του γονιού του. Σε καµία 
περίπτωση όµως δεν πρέπει να αποχωρήσετε από το σπίτι 
αφήνοντας τον/την συνάδελφό σας µόνο/-η του/της.  

ζητάει να συµπληρώσει το 
ερωτηµατολόγιο στην τάξη αλλά 
ο γονιός ∆ΕΝ έχει συναινέσει; 

Επιτρέπετε τη συµπλήρωση αλλά ενηµερώνετε το παιδί ότι τα 
δεδοµένα του δεν θα συµπεριληφθούν στη µελέτη 

ζητήσει να βγει για λίγο από την 
τάξη κατά τη διάρκεια της 

συµπλήρωσης 

Εάν θέλει να πάει τουαλέτα ή να πιεί νερό το επιτρέπετε. Για να 
διαφυλάξετε το απόρρητο των παρεχόµενων πληροφοριών, δίνετε 
την οδηγία «άφησε το ερωτηµατολόγιό σου ανάποδα, πάνω στην 
έδρα/θρανίο µέχρι να γυρίσεις». Προτιµότερη λύση είναι το θρανίο 
εάν τα παιδιά δεν κάθονται σε κοντινές αποστάσεις και εφόσον 
µπορεί η µία από τις ερευνήτριες να το «επιβλέπει» οπτικά. 
∆ιαφορετικά, προτιµήστε τη λύση της έδρας.  

αποκαλύπτει εµπειρία ΚαΠα στο 
ανώνυµο ερωτηµατολόγιό 
του/της ή σε προσωπικό 

επίπεδο; 

Το αναφέρετε στη Συνάντηση Εποπτείας και Συντονισµού (βλ. και 
σελ 39) 

αποκαλύπτει σοβαρή 
κακοποίηση αλλά σας ζητάει να 

µην το πείτε σε κανέναν; 

Μην υποσχεθείτε στο παιδί ότι θα το κρατήσετε µυστικό (βλ. και 
σελ. 35 και 37) 

Τι κάνετε εάν ένας/µια εκπαιδευτικός: 

επιµένει να παρίσταται στην 
τάξη κατά τη διάρκεια της 
συµπλήρωσης  

Του/της λέτε µε ευγενικό αλλά ταυτόχρονα αποφασιστικό τρόπο: 
«Λυπάµαι, αλλά δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην αίθουσα 

κανείς άλλος εκτός από τους/τις ερευνητές/-τριες και τα 

παιδιά». Εάν επιµένει, παραπέµψτε τον/την στον/στην ∆ιευθυντή/-
τρια του Σχολείου (εφόσον κάτι τέτοιο έχει συµφωνηθεί µαζί 
του/της) και/ή στον/στην Συντονιστή/-τριά σας. 

σας ζητάει να του/της δώσετε 
ένα ερωτηµατολόγιο για να το 
διαβάσει ή για να το κρατήσει;  

Του/της λέτε: «λυπάµαι αλλά αυτό δεν επιτρέπεται» ή 
«Λυπάµαι αλλά είναι κωδικοποιηµένα και µετρηµένα και 
έχουµε µαζί µας µόνο όσα µας χρειάζονται». Παραπέµψτε 
στον/την Συντονιστή/-τρια εάν χρειάζεται.  

εκφράζει αρνητική στάση 
απέναντι στο θέµα της έρευνας 
ή στους/στις ερευνητές/-τριες  

Εάν είστε υποχρεωµένος/η να του/της απαντήσετε, πείτε του/της 
µε ευγενικό τρόπο κάτι ουδέτερο, όπως: «στις περισσότερες 
χώρες, αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα», ή «για κάποια 
άτοµα αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα».  
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Τι κάνετε εάν ένας/µια εκπαιδευτικός: 

διαµαρτύρεται ότι δεν ήταν 
ενήµερος/-η για τη διεξαγωγή 
της έρευνας;  

«Λυπάµαι. Προφανώς έχετε δίκιο, αλλά έχει σταλεί στο σχολείο το 
έγγραφο της έγκρισης της έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας και 
επίσης έχουµε στείλει και εµείς µια ενηµερωτική επιστολή για 
τον/στην ∆ιευθυντή/-τρια του Σχολείου αλλά και για το Σύλλογο 
∆ιδασκόντων».  

σας αποκαλύπτει ένα 
περιστατικό ΚαΠα παιδιού στο 
σπίτι ή στο σχολείο ή µια 
υποψία του;  

Προσπαθήστε να συλλέξετε όσο το δυνατόν περισσότερες 
πληροφορίες για το παιδί και για τη µορφή της κακοποίησης (σε 
περίπτωση που χρειαστεί να αναφέρετε το περιστατικό). 

Καθώς οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται, βάσει του Ν. 3500/2006 
περί ενδοοικογενειακής βίας, να αναφέρουν τυχόν αποκάλυψη ή 
υποψία ενδοοικογενειακής βίας κατά µαθητών/-τριών στον/στην 
∆ιευθυντή/-τρια του σχολείου (ο οποίος/-α πρέπει να ενηµερώσει 
την πλησιέστερη Αστυνοµική ή Εισαγγελική Αρχή), ενηµερώστε 
τον/την για αυτήν την υποχρέωσή του/της και προσπαθείτε να 
διερευνήσετε τους λόγους (εάν υπάρχουν) που τον/την κάνουν να 
διστάζει να αναφέρει το περιστατικό. Προσπαθήστε, επίσης, να 
διερευνήσετε εάν προτίθεται ή εάν έχει ήδη αναφέρει το 
περιστατικό.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συζητήσετε το περιστατικό αυτό 
µε τον/την Συντονιστή/-τριά σας κατά τη διάρκεια της Συνάντησης 
Συντονισµού και Εποπτείας.  

σας αποκαλύπτει ένα 
περιστατικό ΚαΠα αλλά θέλει να 
κρατήσει την ανωνυµία του/της; 

 

Αντιδράστε κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και στην προηγούµενη 
περίπτωση 

Μην υποσχεθείτε ότι θα διατηρήστε την ανωνυµία του/της  

 

Εάν αποφασιστεί να παρθούν µέτρα, ο/η Συνονιστής/-ριά σας που 
θα αναλάβει τη διαχείριση του περιστατικού θα αποφασίσει και εάν 
είναι εφικτό, θα προβεί στην αναφορά του περιστατικού χωρίς να 
αποκαλύψει το όνοµα του/της εκπαιδευτικού.  

Τι κάνετε εάν ένας γονιός:  

ενώ τον/την ρωτάτε για τις δικές 
του/της συµπεριφορές απέναντι 
στο παιδί, σας απαντάει τι 
κάνουν και οι δύο γονείς του 
παιδιού  

Το πιθανότερο είναι ότι δεν κατανοεί ότι πρέπει να απαντήσει µόνο 
για τον εαυτό του/της επειδή του/της απευθύνεστε στον 
πληθυντικό. Επειδή αυτό δεν είναι σπάνιο σε ανθρώπους που δεν 
µιλούν καλά τη γλώσσα (π.χ. µετανάστες, Ροµά, κλπ.) ή που δεν 
έχουν πολυετή εκπαίδευση, είναι προτιµότερο να τους 
απευθύνεστε στον ενικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ξεκινήστε να 
µιλάτε στο άτοµο στον πληθυντικό και κάποια στιγµή που εσείς θα 
κρίνετε ως πιο κατάλληλη, πριν την έναρξη της συνέντευξης, 
ρωτήστε: «Θέλετε να µιλάµε στον Ενικό;»  

σας τηλεφωνεί 
διαµαρτυρόµενος/-η για το 
περιεχόµενο ορισµένων 
ερωτήσεων; 

Προσπαθήστε να διερευνήσετε για ποιο ακριβώς πράγµα 
διαµαρτύρεται ο γονιός.  

Πληροφορήστε τον/την ότι «το πρόβληµα της βίας κατά των 
παιδιών είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα ανά τον κόσµο 
καθώς προκαλεί σοβαρές συνέπειες στην σωµατική και ψυχική 
υγεία πολλών παιδιών που µπορεί ακόµα και να κακοποιούνται ή 
να παραµελούνται».  

Μπορείτε επίσης να του/της εξηγήσετε ότι «όλα τα παιδιά 
(συµπεριλαµβανοµένου του δικού του παιδιού) επωφελούνται από 
τέτοιου είδους µελέτες καθώς µεταδίδουν στα παιδιά ένα µήνυµα 
πρόληψης, επειδή τα βοηθά να κατανοήσουν ότι δεν πρέπει να 
ντρέπονται σε περίπτωση που βιώσουν µια εµπειρία κακοποίησης 
και ότι αυτό δεν είναι ένα θέµα ταµπού αλλά ένα θέµα που 
συζητείται τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο τους.  

Βοηθάει, επίσης, τα παιδιά να κάνουν µια πρόβα στο νου τους για 
τις επιλογές αντίδρασης που έχουν (το τι µπορούν να κάνουν) 
στην ατυχή περίπτωση που θα τους συνέβαινε κάτι τέτοιο Θα 
ζητούσαν βοήθεια από κάποιον, και αν ναι, από ποιον;     
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Εάν ο γονιός συνεχίζει να δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιηµένος από 
την απάντησή σας ή ζητάει εξηγήσεις που δεν είστε σε θέση να 
δώσετε, µε ευγενικό τρόπο τον παραπέµπετε στον/στην 
Συντονιστή/-τριά σας και/ή στον Επιστηµονικό Υπεύθυνο της 
Έρευνας δίνοντάς του τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.  
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ΠαράρτηµαΠαράρτηµαΠαράρτηµαΠαράρτηµα    1: 1: 1: 1: ΠιθανάΠιθανάΠιθανάΠιθανά    ΕρωτήµαταΕρωτήµαταΕρωτήµαταΕρωτήµατα    ΣυµµετεχόντωνΣυµµετεχόντωνΣυµµετεχόντωνΣυµµετεχόντων////----ουσώνουσώνουσώνουσών    και Τυποποιηµένες και Τυποποιηµένες και Τυποποιηµένες και Τυποποιηµένες 

ΑπαντήσειςΑπαντήσειςΑπαντήσειςΑπαντήσεις    

 
Οι συµµετέχοντες/-ουσες (γονείς ή παιδιά) ενδέχεται να σας κάνουν διάφορες ερωτήσεις, 

όπως οι παρακάτω, για τις οποίες έχουν διατυπωθεί τυποποιηµένες απαντήσεις
12

 Θα 

πρέπει να εξοικειωθείτε µε όλες τις παρακάτω απαντήσεις και µε όλες της διαδικασίες της 

έρευνας, προκειµένου να µπορείτε να ανταποκρίνεστε µε αυτοπεποίθηση στις όποιες 

ανησυχίες µπορεί να εκφράζει ένας/µία συµµετέχων/-ουσα.  

Όπου δεν παρέχονται διαφορετικές απαντήσεις για γονιό και παιδί ή ανάλογα µε τη µέθοδο 

συλλογής δεδοµένων (αυτοσυµπλήρωση ή συνέντευξη), η απάντηση ισχύει τόσο για τα 

ερωτήµατα των παιδιών όσο και για τα ερωτήµατα των γονιών, ανεξάρτητα από τη µέθοδο 

συλλογής των δεδοµένων.  

Σε τυχόν απρόβλεπτες ερωτήσεις, µην επινοήσετε δικές απαντήσεις: καταγράψτε απλώς 

την ερώτηση προκειµένου να την θέσετε ως θέµα συζήτησης στην Συνάντηση Συντονισµού 

και Εποπτείας.  

 
 

 Ποιος την κάνει αυτή την έρευνα; (ή εκφράζει καχυποψία απέναντι στον φορέα ή τη 

σκοπιµότητα της µελέτης)  

Η έρευνα διεξάγεται από τη ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού που ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Η ίδια ακριβώς µελέτη διεξάγεται ταυτόχρονα σε 9 χώρες των Βαλκανίων 

(Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Π.Γ.∆. της Μακεδονίας, 

Ρουµανία, Σερβία & Τουρκία). Όλες αυτές οι χώρες συνεργάζονται στην προσπάθεια που 

κάνουµε για να κατανοήσουµε καλύτερα τους παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν τη 

σωµατική και ψυχική υγεία των παιδιών, καθώς και τα προβλήµατα που µπορεί να 

αντιµετωπίζουν οι γονείς κατά την ανατροφή των παιδιών τους.  

Σηµείωση: Κάθε ερευνητής/-τρια θα έχει επίσης µαζί του/της µια επίσηµη επιστολή που θα 

δηλώνει τη σχέση του/της µε το φορέα που διεξάγει τη µελέτη καθώς και ένα καρτελάκι µε την 

ταυτότητά του/της (ατοµικό καρτελάκι ερευνητικής ταυτότητας), που έχει δηµιουργηθεί ειδικά 

για αυτό το σκοπό. Μπορείτε να δείχνετε αυτή την επιστολή σε οποιοδήποτε άτοµο εκφράζει 

δισταγµό ή καχυποψία. Επίσης, µπορείτε να κάνετε αναφορά στο γεγονός ότι η µελέτη 

διεξάγεται µε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων αλλά και µε τη 

σύµφωνη γνώµη των ∆ιευθυντών/-τριών των Σχολείων. 

 
 

                                                
12

 Το παράρτηµα αυτό βασίζεται στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» του Εγχειριδίου της ISPCAN για το 
ICAST- CH Ερωτηµατολόγιο (ISPCAN, 2006a, σελ.6) και στην ενότητα «Απαντήσεις σε Πιθανά 
Ερωτήµατα στα Επιλεχθέντα Νοικοκυριά» του Εγχειριδίου της ISPCAN για το ICAST-P 
Ερωτηµατολόγιο (ISPCAN, 2006b, σελ.8), το οποίο όµως έχει προσαρµοστεί και εµπλουτιστεί µε 
επιπλέον ερωτήσεις και απαντήσεις.  
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 Γιατί χρησιµοποιείτε/ Εσείς το φτιάξατε αυτό το ερωτηµατολόγιο; 

Τα αρχικά ερωτηµατολόγια, τόσο για τα παιδιά και για τους γονείς, τα έφτιαξε η ISPCAN
13

, 

που είναι µια ∆ιεθνής Εταιρία για την προστασία των παιδιών, σε συνεργασία µε τη UNICEF 

προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στη µελέτη των Ηνωµένων Εθνών για την προστασία των 

παιδιών. Για τη δηµιουργία τους συνεργάστηκαν 130 ειδικοί σε θέµατα προστασίας παιδιών 

από όλο τον Κόσµο. Εµείς, µεταφράσαµε και προσαρµόσαµε αυτά τα ερωτηµατολόγια στη 

γλώσσα µας. Στο πλαίσιο αυτής της µελέτης, σε συνεργασία µε τους συναδέλφους που 

εργάζονται µαζί µας στις υπόλοιπες 8 χώρες, προσθέσαµε και τροποποιήσαµε ορισµένες 

ερωτήσεις.    

 

  Ποιος χρηµατοδοτεί αυτή την έρευνα; 

Η έρευνα αυτή συγχρηµατοδοτείται από το 7
ο
 Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.  
 

 

  Θα χρησιµοποιήσετε το όνοµά µου; Πως µπορώ να είµαι σίγουρος/-η για την 

εµπιστευτικότητα (ή ότι θα κρατήσετε το απόρρητο) που µου υπόσχεστε;   

Γονείς Παιδιά 

Το όνοµά σας δεν εµφανίζεται πουθενά επάνω στο 

ερωτηµατολόγιο. Το µόνο που µας ενδιαφέρει είναι, 

συνολικά, οι απαντήσεις όλων των γονιών και των 

παιδιών τους που συµµετέχουν στη µελέτη και όχι κάθε 

ατόµου ξεχωριστά. Όλοι/-ες οι ερευνητές/-τριες που 

διεξάγουµε αυτή τη µελέτη έχουµε εκπαιδευτεί ειδικά σε 

θέµατα που αφορούν τη διασφάλιση του απορρήτου των 

πληροφοριών που µας δίνουν οι συµµετέχοντες/-ουσες 

της µελέτης και είµαστε υποχρεωµένοι/-ες να 

ακολουθούµε συγκεκριµένα βήµατα που έχουν οριστεί 

για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Κανένας δεν πρόκειται να 

µάθει τι θα απαντήσετε/όσα θα µου πείτε, εκτός, φυσικά, 

από την περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου ή εάν 

εσείς µου ζητήσετε να µιλήσετε µε κάποιον άλλο για 

κάποιο ζήτηµα που σας απασχολεί. 

Το όνοµά σου δεν εµφανίζεται 

πουθενά επάνω στο ερωτηµατολό-

γιο. Το µόνο που µας ενδιαφέρει 

είναι, συνολικά, οι απαντήσεις όλων 

των παιδιών µε τα οποία θα 

µιλήσουµε/που θα συµπληρώσουν 

το ερωτηµατολόγιο. Όλοι/-ες οι 

ερευνητές/-τριες έχουµε εκπαιδευτεί 

ειδικά γι’ αυτό. Κανένας δεν 

πρόκειται να µάθει τις απαντήσεις 

σου/όσα θα µου πεις, εκτός, φυσικά, 

εάν κινδυνεύει η ζωή κάποιου ή εάν 

εσύ µου ζητήσεις να µιλήσεις µε 

κάποιον άλλο για κάποιο ζήτηµα 

που σε απασχολεί. 

 
 

  Τι θα συµβεί εάν δεν δεχτώ να συµµετέχω ή εάν θελήσω να σταµατήσω αργότερα;  

Γονείς Παιδιά 

Τίποτα! ∆εν είστε υποχρεωµένος/-η να 

συµµετέχετε. Ελπίζουµε, ωστόσο, ότι θα το κάνετε, 

καθώς είναι πολύ σηµαντικό για µας να µάθουµε 

την άποψη όσο το δυνατόν περισσότερων γονιών 

Τίποτα! ∆εν είσαι υποχρεωµένος/-η να 

συµµετέχεις. Ελπίζουµε, ωστόσο, ότι θα 

το κάνεις, καθώς είναι πολύ σηµαντικό για 

µας να µάθουµε τη γνώµη όσο το δυνατόν 
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και παιδιών. Οι απαντήσεις οι δικές σας και του 

παιδιού σας, θα µας βοηθήσουν να διαπιστώσουµε 

τι είδους υπηρεσίες θα µπορούσαν να φανούν 

χρήσιµες στις ελληνικές οικογένειες και στα παιδιά 

στη χώρα µας και σ’ αυτή την περιοχή. Επιπλέον, 

θέλω να σας υπενθυµίσω ότι έχετε τη δυνατότητα 

να µην απαντήσετε σε όποια ερώτηση εσείς κρίνετε 

ότι δεν θέλετε ή ακόµη και να διακόψετε τη 

συνέντευξη/ τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

οποιαδήποτε στιγµή το θελήσετε. Το ίδιο ισχύει και 

για το παιδί σας. 

περισσότερων παιδιών. Οι απαντήσεις 

όλων των παιδιών θα µας βοηθήσουν να 

δούµε τι χρειάζονται τα παιδιά της χώρας 

µας αλλά και τα παιδιά σ’ αυτή την 

περιοχή. Επιπλέον, θέλω να σου 

υπενθυµίσω ότι µπορείς να µην 

απαντήσεις σε όποια ερώτηση δεν θέλεις 

να απαντήσεις. Μπορείς ακόµα και, να 

µου πεις να σταµατήσουµε τη συνέντευξη/ 

να σταµατήσεις να συµπληρώνεις το 

ερωτηµατολόγιο, οποιαδήποτε στιγµή, 

εάν εσύ το θελήσεις.    

 

 Πόσο χρόνο θα µας πάρει αυτό;   

Αυτo-συµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο 

Γονείς Παιδιά 

Συνήθως διαρκεί 30 λεπτά. Η διάρκεια, 

ωστόσο, διαφέρει από άτοµο σε άτοµο καθώς 

εξαρτάται από το αν θέλετε να περιγράψετε 

κάτι ή όχι και από το πόσες πληροφορίες 

θέλετε να γράψετε.   

Συνήθως διαρκεί 25-50 λεπτά. Ο χρόνος, 

διαφέρει από παιδί σε παιδί καθώς εξαρτάται 

από το πόσο πολλές πληροφορίες θέλεις να 

γράψεις.    

Συνέντευξη 

Γονείς Παιδιά 

Συνήθως διαρκεί περίπου 30 - 45
14

 λεπτά  

Η διάρκεια ωστόσο διαφέρει από άτοµο σε 

άτοµο καθώς εξαρτάται από το πόσες 

πληροφορίες θέλετε να πείτε. 

Συνήθως διαρκεί περίπου 30-45
18

 λεπτά   

Η διάρκεια ωστόσο διαφέρει από άτοµο σε 

άτοµο καθώς εξαρτάται από το πόσες 

πληροφορίες θέλεις να πεις. 

 
 

  Πως βρήκατε το όνοµά µου/τη διεύθυνσή µου/τηλέφωνό µου;   

Αυτό-συµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο 

Γονείς Παιδιά 

Το Υπουργείο Παιδείας µας έδωσε µια λίστα µε 

όλα τα σχολεία του Νοµού <όνοµα του νοµού 

όπου βρίσκεστε> και διαλέξαµε τυχαία µερικά 

σχολεία. Έτσι, λοιπόν, από όλα τα σχολεία της 

<περιοχή> σας επιλέχθηκε κατά τύχη και το 

σχολείο στο οποίο φοιτά το παιδί σας. Έτσι 

φτάσαµε σε εσάς, επειδή µας ενδιαφέρει όχι 

Το Υπουργείο Παιδείας µας έδωσε µια λίστα 

µε όλα τα σχολεία της <περιοχή> σας, 

διαλέξαµε τυχαία µερικά και έτυχε να 

επιλεχθεί να συµµετέχει στη µελέτη και το δικό 

σας σχολείο. Έτσι, λοιπόν, ήρθαµε και στο 

Τµήµα σου. ∆εν ξέρουµε (ούτε µας χρειάζεται 

να µάθουµε) το όνοµά σου.   

                                                
14

  µέσος όρος χρόνου που υπολογίστηκε µε βάση τη διάρκεια των προσοµοιωµένων συνεντεύξεων που 
πραγµατοποίησαν οι ερευνήτριες, µε γονείς και παιδιά, στο πλαίσιο των µετεκπαιδευτικών τους 
υποχρεώσεων 
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µόνο η άποψη των παιδιών αλλά και των 

γονιών τους. ∆εν γνωρίζουµε (και στην 

πραγµατικότητα δεν µας χρειάζεται να 

γνωρίζουµε) το όνοµά σας.          

 

Συνέντευξη 

Γονείς Παιδιά 

Η µελέτη µας διεξάγεται σε µαθητές και 

µαθήτριες αλλά και σε παιδιά που έχουν 

εγκαταλείψει το σχολείο και στους γονείς τους. 

Το σχολείο όπου φοιτούσε το παιδί σας µας 

έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

προκειµένου να πάρουµε συνέντευξη τόσο από 

το παιδί σας όσο και από έναν από τους 

γονείς/κηδεµόνες του. Έτσι, λοιπόν, φτάσαµε 

σε εσάς και δεν µας χρειάζεται το 

ονοµατεπώνυµό σας. Ο µόνος λόγος για τον 

οποίο ζητήσαµε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

ήταν για να µπορέσουµε να έρθουµε σε επαφή 

µαζί σας προκειµένου να σας προσκαλέσουµε 

να λάβετε µέρος στη µελέτη µας.    

Η µελέτη µας διεξάγεται σε µαθητές και 

µαθήτριες αλλά και σε παιδιά που δεν 

πηγαίνουν σχολείο.  

Το σχολείο στο οποίο πήγαινες µας έδωσε τα 

στοιχεία επικοινωνίας µε τους γονείς σου 

προκειµένου να πάρουµε συνέντευξη από 

εσένα και έναν από τους γονείς/κηδεµόνες 

σου. Έτσι, λοιπόν, φτάσαµε σε σένα και δεν 

µας χρειάζεται το ονοµατεπώνυµό σου. Ο 

µόνος λόγος για τον οποίο ζητήσαµε τα 

στοιχεία επικοινωνίας των γονιών σου ήταν 

για να έρθουµε σε επαφή µαζί σου και να σε 

προσκαλέσουµε να λάβεις µέρος στη µελέτη 

µας.  

 
 

 Τι θα µε ρωτήσετε ακριβώς; / Τι µελετάει αυτή η έρευνα;/ Γιατί την κάνετε;   

Η µελέτη µας σκοπεύει να διερευνήσει ζητήµατα που σχετίζονται µε την υγεία των παιδιών 

(σωµατική και ψυχική) αλλά και ζητήµατα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών, τις 

σχέσεις τους µε τους γονείς τους αλλά και τις σχέσεις των παιδιών µεταξύ τους.  

Ουσιαστικά µας ενδιαφέρει να καταγράψουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν γονείς και 

παιδιά στις µεταξύ τους σχέσεις, τους τρόπους που έχουν βρει για να τα επιλύουν, και την 

αποτελεσµατικότητα αυτών των τρόπων. Επίσης µας ενδιαφέρει να διερευνήσουµε διάφορα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε την υγεία και την ψυχική υγεία των παιδιών, στο περιβάλλον της 

οικογένειας. Με βάση τις απαντήσεις τις δικές σας και του παιδιού σας (ή τις δικές σου και 

ενός από τους γονείς σου), θα µπορέσουµε να διαπιστώσουµε τι είδους υπηρεσίες θα 

µπορούσαν να φανούν χρήσιµες στην ελληνική οικογένεια και στα παιδιά. 

 

 

  Πώς / Γιατί επιλέξατε εµένα/το δικό µου παιδί;  

Αυτοσυµπληρούµενο Ερωτηµατολόγιο Συνέντευξη 

Από όλα τα <βαθµίδα εκπαίδευσης, π.χ. 

∆ηµοτικά Σχολεία> του <Νοµός> διαλέξαµε 

τυχαία µερικά.   

Γονείς: και επιλέχθηκε στο δείγµα µας το 

σχολείο που πηγαίνει η κόρη/ο γιος σας και 

Ο µόνος λόγος για τον οποίο ήρθαµε σε σας 

είναι επειδή θέλουµε να ακούσουµε τις 

απόψεις όχι µόνο των παιδιών που πηγαίνουν 

σχολείο και των γονιών τους αλλά και τις 

απόψεις των παιδιών που έχουν εγκαταλείψει 
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έχουν προσκληθεί να συµµετέχουν στη µελέτη 

όλα τα παιδιά του τµήµατός της/του (και οι 

γονείς τους).   

Παιδιά: το σχολείο σου επιλέχθηκε στο δείγµα 

µας και έτσι ήρθαµε στην τάξη σου. 

το σχολείο καθώς και τη γνώµη των γονιών 

τους.  

 
 

 Γίνεται σε όλη την Ελλάδα ή µόνο στη δική µας περιοχή/πόλη/χωριό αυτή η 

έρευνα;  

Η έρευνα αυτή διεξάγεται στην Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα και σε άλλες 8 χώρες των 

Βαλκανίων (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Π.Γ.∆. της Μακεδονίας, Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη, Κροατία και Τουρκία). Στη χώρα µας η έρευνα διεξάγεται σε όλους τους Νοµούς 

των Περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας (Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλης, 

Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής), της Κρήτης (Χανίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου, Λασιθίου) και σε 

όλες τις Νοµαρχίες της Περιφέρειας Αττικής (Αθηνών, Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, και 

Πειραιώς).  

 
 

 Ψάχνετε να δείτε αν κακοποιώ το παιδί µου;   

Η έρευνά µας έχει στόχο να διερευνήσουµε τις εµπειρίες των παιδιών στο σπίτι τους. 

Ενδιαφερόµαστε ιδιαίτερα για τους τρόπους µε τους οποίους οι γονείς και τα παιδιά 

επικοινωνούν µεταξύ τους όσον αφορά ποικίλα θέµατα, γι’ αυτό και θέλουµε να ρωτήσουµε 

και γονείς και παιδιά. Ανάµεσα στα θέµατα που µελετάµε είναι πράγµατι και το θέµα της 

επιβολής πειθαρχίας στα παιδιά και, κάποιες φορές, µπορεί πράγµατι κάποιοι γονείς να 

ξεφεύγουν από τα όρια, και να φτάνουν σε σηµείο να κακοποιούν ή να παραµελούν τα παιδιά 

τους. 

 
 

  Τα ίδια πράγµατα ρωτάτε και το παιδί µου;   

Ρωτάµε για τα ίδια θέµατα αλλά το ερωτηµατολόγιο του παιδιού σας είναι διαφορετικό από το 

δικό σας. Επιπλέον, το παιδί σας θα το ρωτήσουµε και για τις εµπειρίες που έχει µε άλλα 

παιδιά της ηλικίας του ή µε παιδιά διαφορετικής ηλικίας.  

 
 

 Τυποποιηµένες απαντήσεις που πρέπει να δώσετε στους/στις συµµετέχοντες/-

ουσες σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδοµένων, σας 

ζητήσουν διευκρινήσεις για: 

Αρ. 
Ερ. 

Ερωτήσεις για το ICAST-CH 
(παιδιά) 

Απαντήσεις 

3 
Εδώ πρέπει να γράψω το όνοµα 
του σχολείου µου;  

Ναι   

Τι σηµαίνει εκπαιδευτικό επίπεδο; 
Σηµαίνει µέχρι ποια τάξη έχουν πάει στο σχολείο οι 
γονείς σου 

5.2 

Τι σηµαίνει µεταπτυχιακές σπουδές;  
Σηµαίνει τις σπουδές που κάνει κάποιος αφού έχει 
τελειώσει το Πανεπιστήµιο.   

Πρέπει να γράψω κι εµένα;  
Όχι. Αλλά πρέπει να γράψεις όλα τα υπόλοιπα άτοµα 
που ζουν µαζί σου. 

5_6 
 

Η γιαγιά και ο παππούς µου µένουν Εάν αισθάνεσαι σαν να ζείτε στο ίδιο σπίτι τότε θα 
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στο ίδιο σπίτι αλλά σε ξεχωριστό 
διαµέρισµα/ σε άλλο όροφο. Τι 
πρέπει να απαντήσω;  

απαντήσεις Ναι: δηλαδή, εάν περνάτε χρόνο µαζί κάθε 
µέρα ή σχεδόν κάθε µέρα, εάν ασχολούνται µαζί σου και 
σε φροντίζουν τότε «Ναι», θα πεις ότι ζείτε µαζί  

Τι εννοείτε «άλλοι συγγενείς»; 
Πρέπει να γράψουµε τα ονόµατά 
τους;  

Άλλοι συγγενείς είναι οι άνθρωποι που έχουν συγγένεια 
µαζί µας, εκτός από αυτούς που αναφέρονται 
παραπάνω, δηλαδή οι θείοι και οι θείες µας, τα ξαδέλφια 
µας κ.ο.κ.  
Μη γράφετε τα ονόµατά τους. Σε καµία περίπτωση µη 
γράψετε κανένα όνοµα επάνω στο ερωτηµατολόγιο, έτσι 
ώστε να µπορούµε να διασφαλίσουµε την ανωνυµία των 
ερωτηµατολογίων.     

∆εν µένω σε σπίτι, µένω σε ίδρυµα. 

Τότε θα τσεκάρεις αυτό το κουτάκι: «Άνθρωποι που δεν 
είναι συγγενείς» και θα γράψεις το όνοµα του ιδρύµατος 
που µένεις.  
Αν κάποιες µέρες την εβδοµάδα/µήνα µένεις και αλλού, 
τότε θα τσεκάρεις και όσα από τα παραπάνω κουτάκια 
χρειάζεται 

Εννοείτε 
� αν είµαι Χριστιανός/-ή ή αν 
πιστεύω στο θεό;  

� αν πιστεύω σε κάτι;  

Εννοούµε αν είσαι, για παράδειγµα, 
- Χριστιανός, Μουσουλµάνος 
- Χριστιανή, Μουσουλµάνα 
ή όποια άλλη θρησκεία στην οποία µπορεί να ανήκεις    

7 
Εάν γιορτάζω (π.χ. τα 
Χριστούγεννα) αλλά δεν πηγαίνω 
στην εκκλησία, ανήκω σε κάποια 
θρησκεία;   

Θα πρέπει να απαντήσεις σ’ αυτή την ερώτηση ανάλογα 
µε το πως αισθάνεσαι ή ανάλογα µε το τι πιστεύει η 
οικογένειά σου για τη θρησκεία     

9 Τι σηµαίνει «Υπηκοότητα»;  

Υπηκοότητα σηµαίνει σε ποια χώρα ανήκεις, ποιας 
χώρας πολίτης είσαι (είτε επειδή γεννήθηκες εκεί, είτε 
επειδή πήρες την υπηκοότητα επειδή ζούσες εκεί πολλά 
χρόνια). Σηµαίνει, δηλαδή, αν είσαι  
- Έλληνας, Αλβανός, Βούλγαρος 
- Ελληνίδα, Αλβανή, Βουλγάρα  
ή αν έχεις κάποια άλλη υπηκοότητα     

10.1 Τι εννοείτε «ασφαλής»;  

Ασφαλής σηµαίνει να αισθάνεσαι σιγουριά, να µη 
φοβάσαι ότι κάποιος µπορεί να σου κάνει κακό. Να 
αισθάνεσαι ότι σε προστατεύουν και να µην αισθάνεσαι 
ότι κινδυνεύεις     

10.3 
Πρέπει να τσεκάρω/επιλέξω µόνο 
µία ή περισσότερες απαντήσεις;  

Σ’ αυτή την ερώτηση µπορείς να τσεκάρεις όσα 
κουτάκια θέλεις  

11 Τι είναι «αλκοόλ»;   
Τα ποτά που περιέχουν οινόπνευµα, όπως δηλαδή το 
κρασί, η µπύρα, το ουίσκι και άλλα αλκοολούχα ποτά.  

11-12 
Αν αυτό έχει συµβεί αλλά εγώ δεν 
φοβήθηκα;    

Θα πρέπει να απαντήσεις «ναι» µόνο αν όλα όσα λέει η 
ερώτηση ίσχυαν για σένα. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να 
απαντήσεις «όχι» 

15α Τι σηµαίνει «δολοφονηθεί»;   Είναι όταν ένα άτοµο το σκοτώνει κάποιο άλλο άτοµο 

19Β Τι σηµαίνει «να σε καταραστεί»;   
Κατάρα είναι µια κακή ευχή. Είναι, δηλαδή, όταν ένα 
άτοµο σου εύχεται να έχεις κακή τύχη ή να πάθεις κάτι 
κακό   

19.2 Τι σηµαίνει «να σε κατηγορήσει»;   
Όταν κάποιος σε θεωρεί υπεύθυνο/-η για κάτι κακό που 
συνέβη, λέει δηλαδή πως αυτό που συνέβη ήταν από 
δικό σου λάθος 

19.4 
Για κάτι σηµαντικό ή για κάτι όχι και 
τόσο σηµαντικό;    

Για οτιδήποτε, δεν έχει σηµασία αν ήταν κάτι σηµαντικό 
ή ασήµαντο 

19.5 
«να µε επιβραβεύσει», εννοείτε  
δηλαδή, να µου κάνει κάποιο δώρο;   

Επιβράβευση µπορεί φυσικά να είναι κι ένα δώρο ή µια 
χάρη. Αλλά µπορεί να είναι και το να σε επαινέσουν 
επειδή συµπεριφέρθηκες καλά   

19.7 
Τι σηµαίνει «προνόµιο»;  Είναι ένα ειδικό δικαίωµα, χάρη, ή ειδική µεταχείριση 

που σου έχουν δώσει για ειδικούς λόγους. Θα 
µπορούσε, π.χ. να είναι κάτι που σε αφήνουν να κάνεις 
(όπως να δεις τηλεόραση µέχρι αργά) ή πράγµατα που 
σου αγοράζουν (όπως, ένα παιχνίδι που θέλεις πολύ), 
που βασίζονται σε µια συµφωνία µε τους γονείς σου, και 
τα οποία µπορεί να σου τα αρνηθούν ή να σου τα 



Οδηγός Έρευνας 

 Ε-57 

πάρουν εάν δεν συµπεριφέρεσαι καλά.   

Τι είναι «χαρτζιλίκι»;    
Είναι τα χρήµατα που σου δίνουν (οι γονείς σου) τακτικά 
(π.χ. κάθε µέρα, κάθε βδοµάδα ή κάθε µήνα), τα οποία 
µπορείς να τα ξοδέψεις για να αγοράσεις ότι θέλεις 

22 

Ο/Η ... είπε ότι θα φύγει και θα πάει 
να ζήσει αλλού (αλλά εγώ ήξερα ότι 
δεν πρόκειται να φύγει). Πρέπει να 
πω ναι; 

Πρέπει να πεις ναι.  
Αν θέλεις, όµως, µπορείς να γράψεις αυτό που µου λες 
στον κενό χώρο, που υπάρχει εδώ, παρακάτω 

25 

Μου έχει συµβεί αλλά ούτε 
στενοχωρήθηκα, ούτε αισθάνθηκα 
άσχηµα. Το αγνόησα αυτό το παιδί. 
Πρέπει να πω ναι;    

Όχι. Πρέπει να πεις ναι µόνο αν αυτό που σε έκανε σε 
πλήγωσε ή σε έκανε να αισθανθείς άσχηµα.  

36Α Τι σηµαίνει «να σε ζεµατίσει»;     Να ρίξει πάνω σου καυτό νερό ή κάποιο άλλο υγρό  

39Α ∆ηλαδή, σε τι στάση;      
Να σε αναγκάσει για παράδειγµα να µείνεις γονατιστός/-
ή να στέκεσαι στο ένα πόδι ή να κοιτάς τον τοίχο, κλπ.  

45Α 
Όταν λέτε «σεξουαλικά πράγµατα» 
εννοείτε και τα φιλιά ή τα αγγίγµατα/ 
χάδια;  

Ναι, εννοούµε κι αυτά.  

11-14 
18-24 

Εννοείτε µόνο τα άτοµα της 
οικογένειάς µου και που ζουν µαζί 
µου στο ίδιο σπίτι ή και άλλους 
συγγενείς;  

Πρέπει να πεις «ναι» µόνο εάν αυτό το έχει κάνει από 
κάποιο άτοµο που ζει στο ίδιο σπίτι µε σένα (είτε είναι 
συγγενείς είτε όχι). ∆εν έχει όµως σηµασία αν το έκανε 
µέσα ή έξω από το σπίτι σας.  
Εάν το έχουν κάνει άλλοι συγγενείς σου, που ζουν όµως 
σε κάποιο άλλο σπίτι, τότε θα πρέπει να πεις όχι.   

“Θέλεις να πεις περισσότερα γι’ αυτό;” 

Eίναι υποχρεωτικό να γράψω κάτι σε αυτό 
το κουτί; 

Όχι, µόνο εάν θέλεις να γράψεις κάτι, όπως: ποιος σου 
το έκανε ή πώς συνέβη ή εάν θέλεις να εξηγήσεις κάτι 

� Πόσα πολλά πρέπει να γράψω; 
� Πόσο λεπτοµερής πρέπει να είναι η 
απάντησή µου; 

∆εν χρειάζεται να είναι πολύ λεπτοµερής. Μπορείς να 
γράψεις µόνο όσα θέλεις να µας πεις για αυτή την 
εµπειρία που είχες.  

Οποιαδήποτε ερώτηση 

Ναι, ο/η <...> µου το έχει κάνει αυτό, αλλά 
το έκανε για πλάκα/ αστείο  

Αν θέλεις µπορείς να γράψεις ότι το έκανε για πλάκα 
στον κενό χώρο που υπάρχει εδώ, παρακάτω, αλλά 
εδώ θα πρέπει να γράψεις πόσες φορές, συνολικά, σου 
έχει συµβεί αυτό (ανεξάρτητα από το αν ήταν για πλάκα 
ή όχι) 

To παιδί σας περιγράφει κάτι και σας 
ρωτάει, «πρέπει να το γράψω αυτό σε αυτή 
την ερώτηση»;  

Εάν, µε βάση τις παραπάνω απαντήσεις, δεν είστε 
σίγουροι/-ες εάν η σωστή απάντηση στην ερώτηση του 
παιδιού είναι «ΝΑΙ ή ΟΧΙ», τότε πρέπει να του απαντάτε 
το εξής:  
� «συµπλήρωσε την ερώτηση όπως εσύ την 
καταλαβαίνεις» ή  

� «προσπάθησε να δώσεις την απάντηση που σε 
εκφράζει καλύτερα».  

Μπορείτε, επιπρόσθετα, να το καθοδηγήσετε ως εξής:  
� «αν θέλεις, µπορείς να το γράψεις αυτό εδώ, στο 
χώρο: θέλεις να πεις περισσότερα γι’ αυτό;» 

Κλίµακα 

Είναι πολύ σηµαντικό να δίνω 
συγκεκριµένη απάντηση, δηλαδή να 
µετρήσω πόσες φορές έγινε κάτι;  

Ναι είναι σηµαντικό! Εάν όµως σου είναι δύσκολο να 
µετρήσεις όλες τις φορές, µπορείς να χρησιµοποιήσεις 
αυτές τις ετικέτες που βρίσκονται κάτω από τα νούµερα, 
που µετρούν περίπου πόσες φορές (για παράδειγµα, 
13-50 φορές τον προηγούµενο χρόνο σηµαίνει µερικές 
φορές κάθε µήνα)   

Εάν κάτι έχει συµβεί παλιότερα (όχι τους 
τελευταίους 12 µήνες) και µόνο µία φορά, τι 
θα πρέπει να απαντήσω; Το «ποτέ» ή το 
«όχι τον τελευταίο χρόνο αλλά έχει συµβεί 
παλιότερα»;   

Πρέπει να τσεκάρεις την απάντηση «όχι τον τελευταίο 
χρόνο αλλά έχει συµβεί παλιότερα» 
Και –εάν θέλεις- µπορείς εδώ, στον κενό χώρο (θέλεις 
να πεις περισσότερα γι’ αυτό;) να γράψεις ότι έχει συµβεί 
µόνο µια φορά  
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Αρ. 
Ερ. 

Ερωτήσεις για το ICAST-P 
(γονείς) 

Απαντήσεις 

5.1 

Πρέπει να τσεκάρω και το παιδί για 
το οποίο απαντάω το 
ερωτηµατολόγιο (ότι ζει στο ίδιο 
σπίτι);  

Όχι, πρέπει να τσεκάρετε ΟΛΑ τα υπόλοιπα άτοµα 
εκτός από το παιδί για το οποίο απαντάτε. Για κάθε 
άτοµο, πρέπει να τσεκάρετε τι συγγένεια ή τι σχέση έχει 
µε αυτό το παιδί. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε και τον 
εαυτό σας.    

6 
Εννοείτε κάποιο τρίτο πρόσωπο, 
εκτός από µένα και τον/την 
πατέρα/µητέρα της/του;  

Όχι, εννοεί, εκτός από εσένα, ποιο είναι το 2
ο
 άτοµο (εάν 

υπάρχει 2
ο
 άτοµο) που να φροντίζει αυτό το παιδί 

συχνά. Το 2
ο
 άτοµο µπορεί να είναι είτε ο άλλος γονιός ή 

και κάποιο άλλο άτοµο. Εάν υπάρχουν περισσότερα 
από ένα άτοµα, στην ερώτηση 7 πρέπει να διαλέξετε 
µόνο ένα, το άτοµο που φροντίζει το παιδί πιο συχνά.       

Για ποιο άλλο άτοµο πρέπει να 
απαντήσω εδώ;  

Κατευθύνετε το άτοµο, ανάλογα µε την περίπτωση, 
ακολουθώντας την παρακάτω ιεραρχική σειρά:  
� για τον άλλο γονιό του παιδιού (αν ζουν µαζί) 
� για τον άλλο µη φυσικό γονιό (πατριό/ µητριά) που ζει 
στο ίδιο σπίτι µε το παιδί ή για τον άλλο γονιό του 
παιδιού (που ζει αλλού)  

� για τον/την <...> που είπατε στην ερώτηση 7 ότι 
φροντίζει το παιδί  

� για ποιο άλλο άτοµο θέλετε να απαντάτε; (εφόσον δεν 
ισχύει τίποτα από τα παραπάνω) 

7.1 και 
8-39α 

Μου είναι δύσκολο/δεν είναι 
σωστό/δεν θέλω να απαντήσω για 
τον άλλο γονιό/φροντιστή του 
παιδιού 
 
 
Εάν ο γονιός συνεχίζει να αρνείται   
 

Φυσικά δεν είστε υποχρεωµένος/-η να το κάνετε και 
µπορείτε να αποφασίσετε να µην απαντήσετε σε 
οποιαδήποτε ερώτηση δεν θέλετε. Εάν όµως δεν σας 
είναι πολύ δύσκολο, θα σας παρακαλούσα να 
προσπαθήσετε να απαντήσετε όσο καλύτερα µπορείτε 
τις ερωτήσεις και για τον  άλλο γονιό/φροντιστή.  
∆εν υπάρχει πρόβληµα! Μπορείτε να απαντήσετε µόνο 
για τον εαυτό σας.  

8 
Για ποιες καταστάσεις; Για κάτι 
σηµαντικό ή για κάτι όχι και τόσο 
σηµαντικό;    

Για οτιδήποτε, δεν έχει σηµασία αν αυτό που έκανε 
λάθος ήταν κάτι σηµαντικό ή ασήµαντο 

17α 

Είπα στο παιδί µου ότι θα 
� <...> αλλά δεν σκόπευα να το 
κάνω   

� θα το αφήσω στο <...> και ότι θα 
πάει ο/η <...> να το πάρει  

Πρέπει να πω ναι;    

Ναι.  
Η ερώτηση είναι εάν είπατε ποτέ στο παιδί ότι θα κάνετε 
κάτι τέτοιο και όχι αν πραγµατοποιήσατε την απειλή ή 
εάν σκοπεύατε να πραγµατοποιήσετε την απειλή σας ή 
όχι   

24 
Εννοείτε µια απλή ξυλιά στον 
πισινό µε το χέρι ή κάτι χειρότερο 
από αυτό;  

Εννοεί εάν τον/την έχετε χτυπήσει στον πισινό µε το 
χέρι, ανεξάρτητα από το πόσες φορές ή το πόσο δυνατά 
τον/την χτυπήσατε.     

28 
α-β-γ 

Εάν απλώς τον/την απείλησα ότι θα 
το κάνω αλλά δεν το έκανα;  

Αυτό δεν πρέπει να το µετρήσετε, γιατί η ερώτηση είναι 
εάν το έχετε κάνει αυτό και πόσες φορές 

34α 
Έχω απειλήσει ότι θα την/τον 
χτυπήσω αλλά ότι θα την/τον 
σκοτώσω (ή το αντίθετο) 

∆εν έχει σηµασία εάν έχετε κάνει µόνο το ένα από αυτά 
που ρωτάει η ερώτηση ή και τα δύο 

34α 
Του/της είπα «θα σε σκοτώσω», 
αλλά δεν ήταν απειλή, το είπα 
κάνοντας πλάκα, όχι στα σοβαρά 

Τότε δεν πρέπει να το µετρήσετε ως απειλή  

38.2 

� Αυτό που έχω κάνει είναι ότι 
<...>. Νοµίζετε ότι παιδί µου 
αισθάνθηκε ταπεινωµένο; 

� Τον/την έχω συγκρίνει, αλλά όχι 
µε τρόπο που να αισθάνεται 
ταπεινωµένος/η 

� Ήθελα να τον/την ταπεινώσω αλ-
λά εκείνη/-ος δεν αισθάνθηκε έτσι 

∆εν µπορώ να ξέρω πως αισθάνθηκε το παιδί σας. 
Εσείς πρέπει να αξιολογήσετε εάν, κατά τη γνώµη σας, 
αισθάνθηκε ταπεινωµένος/-η.  
Πρέπει να µετρήσετε µόνο τις περιπτώσεις που το παιδί 
σας αισθάνθηκε ταπεινωµένο, ανεξάρτητα από το εάν 
εσείς είχατε ή όχι την πρόθεση να τον/την κάνετε να 
αισθανθεί έτσι.   

42.1 
Μόνο στο σπίτι ή µπορώ να 
απαντήσω και για το σχολείο;  

Όχι, πρέπει να πείτε µόνο εάν ένα άλλο παιδί στο σπίτι 
το έχει κάνει αυτό  

45 Πρέπει να τσεκάρω/επιλέξω µόνο Σ’ αυτή την ερώτηση µπορείτε να επιλέξετε όσες 
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µία ή περισσότερες απαντήσεις;  απαντήσεις θέλετε: πρέπει να τσεκάρετε ΟΛΕΣ τις 
µεθόδους που έχετε χρησιµοποιήσει (εσείς και ο άλλος 
γονιός) και που νοµίζετε ότι είναι αποτελεσµατικές για το 
συγκεκριµένο παιδί, δηλαδή το πείθουν να κάνει αυτό 
που του ζητάτε  

45 

Πρέπει να απαντήσω για τις 
µεθόδους που χρησιµοποιώ µόνο 
εγώ ή και για το τι κάνει ο 
πατέρας/µητέρα του/της;  

Μπορείτε να πείτε και για τους δύο: τι είναι αυτό που 
κάνετε δηλαδή, και πείθει το παιδί σας να αλλάξει 
συµπεριφορά 

47 
48 

� ∆εν µπορώ να το ξέρω αυτό εγώ.  
� Αυτές οι ερωτήσεις είναι πολύ 
γενικές 

� Πρέπει να απαντήσω σε όλες τις 
ερωτήσεις ή µόνο σε εκείνες που 
ξέρω την απάντηση;   

Αυτό που µας ενδιαφέρει ΜΟΝΟ είναι ποια είναι η 
γνώµη σας για αυτά τα θέµατα.  
Η ερώτηση, δηλαδή, δεν σας ζητάει να πείτε τι συµβαίνει 
πράγµατι, αλλά τι πιστεύετε εσείς ότι συµβαίνει 

Ήταν όµως ο φίλος µου που µου το 
έκανε αυτό. Μπορώ να το γράψω;  

Ναι  

49θ 
49ι 

Τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο, η 
σεξουαλική παρενόχληση και το να 
µε αναγκάσει να κάνω σεξ µαζί του;  

Η σεξουαλική παρενόχληση εδώ σηµαίνει όλες τις 
υπόλοιπες σεξουαλικές συµπεριφορές εκτός από το να 
σε αναγκάσει να κάνεις σεξ µαζί του (το οποίο το ρωτάει 
η ερώτηση 49ι)  

∆ηµογραφικά Στοιχεία 

Πρέπει να απαντήσω και για τους 
δύο γονείς ή µόνο για τον εαυτό 
µου;  

Ναι και για τους δύο: πρέπει να συµπληρώσετε αυτή τη 
στήλη (αριστερή στήλη εάν το απαντών άτοµο είναι η 
µητέρα και τη δεξιά αν είναι ο πατέρας) για εσάς και την 
άλλη για τον πατέρα/ τη µητέρα του παιδιού 

Ο άλλος γονιός έχει πεθάνει/ δεν ζει 
µε το παιδί. Πρέπει να τη 
συµπληρώσω αυτή τη στήλη;  

Ναι 
 

Το άτοµο που ζει µε το παιδί δεν 
είναι ο άλλος γονιός αλλά ο/η 
σύζυγός/σύντροφός µου. Για ποιον 
πρέπει να τη συµπληρώσω αυτή τη 
στήλη;   

Για τον άλλο γονιό του παιδιού (ανεξάρτητα από το αν 
ζει µαζί µε το παιδί ή όχι) 

1-6 

[Το ICAST-P συµπληρώνεται από 
κηδεµόνα/φροντιστή και όχι από 
γονιό]:  
Για ποιον πρέπει να συµπληρώσω 
τα δηµογραφικά στοιχεία;   

Για τους γονείς του παιδιού  

9 

Εννοείτε αν έχω πάει σε κάποια 
∆ηµόσια Υπηρεσία ή αν έχω πάει 
και σε κάποιο ιδιώτη γιατρό ή 
ψυχολόγο;  

Και τα δύο. ∆εν έχει σηµασία εάν ήταν ιδιωτικό ή 
δηµόσιο.  

Οποιαδήποτε Ερώτηση 

Το έχω κάνει αυτό στο παιδί µου αλλά ήταν  
� στα αστεία (για πλάκα) 
� κατά λάθος  

Όπως και για τις υπόλοιπες ερωτήσεις, πρέπει να 
γράψεις πόσο συχνά συνέβη αυτό κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου χρόνου ή εάν έχει συµβεί παλιότερα 
(ανεξάρτητα από το αν ήταν ένα αστείο ή αν έγινε κατά 
λάθος ή όχι) 
Μόνη εξαίρεση: η µεταφορική χρήση της φράσης “θα 
σε σκοτώσω” (βλ. και ερώτηση 34α) 

Κλίµακα 

Εάν κάτι έχει συµβεί παλιότερα (όχι τους 
τελευταίους 12 µήνες) και µόνο µία φορά, τι 
θα πρέπει να απαντήσω; Το «ποτέ» ή το 
«όχι τον τελευταίο χρόνο αλλά έχει συµβεί 
παλιότερα»;   

Πρέπει να τσεκάρεις την απάντηση «όχι τον τελευταίο 
χρόνο αλλά έχει συµβεί παλιότερα» 

 
 
 
 
 



    

Επιδηµιολογική Έρευνα για την Κακοποίηση & Παραµέληση των Παιδιών στα Βαλκάνια (BECAN) 
 

 

 

Ε-60 

Σηµαντικές σηµειώσεις για τους/τις Ερευνητές/-τριες  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας 

Μην ξεχνάτε ότι δεν σας επιτρέπεται να εξηγείτε το νόηµα των ερωτήσεων µε δικά σας λόγια.   

Για κάθε ερώτηση για την οποία δεν υπάρχει τυποποιηµένη απάντηση, πρέπει λέτε στον/στην 
συµµετέχοντα/-ουσα: «όπως εσύ το καταλαβαίνεις/ όπως εσείς το καταλαβαίνετε» ή 
«προσπάθησε να δώσεις την απάντηση που σε εκφράζει καλύτερα / προσπαθήστε να δώσετε 
την απάντηση που σας εκφράζει καλύτερα».  
 
 



Οδηγός Έρευνας 

 Ε-61 

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής συλλογής δεδοµένων  

Για κάθε αυτοσυµπληρούµενο ερωτηµατολόγιο και για κάθε συνέντευξη (είτε µε παιδί είτε µε 
γονιό)  
� Ακολουθήστε κατά γράµµα τη διαδικασία, ανεξάρτητα από το πόσο καλά γνωρίζετε το 

άτοµο  
� Χρονοµετρήστε τη συνολική διάρκεια χορήγησης και τη διάρκεια της συµπλήρωσης 

/συνέντευξης  
� Εάν το άτοµο σας θέτει ερωτήσεις, χρησιµοποιείστε τις τυποποιηµένες απαντήσεις  

o σε περίπτωση που κάποια δεν φαίνεται να «δουλεύει» καλά, σηµειώστε το πρόβληµα 
που αντιµετωπίσατε  

� Εάν το άτοµο σας θέσει ερωτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει τυποποιηµένη απάντηση:  
o προσπαθήστε να απαντήσετε όσο καλύτερα µπορείτε  
o καταγράψετε την ερώτηση και την απάντηση που δώσατε   

� Αµέσως µόλις ολοκληρώσετε τη συλλογή (είτε στην αυτοσυµπλήρωση είτε στη 
συνέντευξη), µην ξεχάσετε να ρωτήστε το γονιό ή στο παιδί τις πρόσθετες ερωτήσεις 
που εµφανίζονται στο έντυπο αναφοράς  

� Συµπληρώστε το αντίστοιχο έντυπο Αναφοράς Πιλοτικής Συνέντευξης ή Χορήγησης για 
κάθε άτοµο από το οποίο συλλέξατε δεδοµένα  

:  
Με βάση τις ερωτήσεις που θα σας κάνουν οι συµµετέχοντες/-ουσες θα συµπληρωθούν οι 
παραπάνω πίνακες µε τυποποιηµένες απαντήσεις που θα φτιαχτούν για κάθε µια από τις 
ερωτήσεις αυτές, προκειµένου να τις χρησιµοποιείτε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η ίδια 
ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και στις υπόλοιπες χώρες και θα πραγµατοποιηθεί και τα 
κατά τη διάρκεια της πιλοτικής έρευνας στα σχολεία.  
Είναι σχεδόν βέβαιο, εποµένως, ότι το Παράρτηµα 1 αναµένεται να τροποποιηθεί µετά την 
ολοκλήρωση της πιλοτικής έρευνας σε όλες τις χώρες.  
 



 

 

    

ΠαράρτηµαΠαράρτηµαΠαράρτηµαΠαράρτηµα    2222αααα: : : : ΈντυποΈντυποΈντυποΈντυπο    ΑναφοράςΑναφοράςΑναφοράςΑναφοράς    ––––    ΑυτοΑυτοΑυτοΑυτοσυµπληρούµενασυµπληρούµενασυµπληρούµενασυµπληρούµενα    ΕρωτηµατολόγιαΕρωτηµατολόγιαΕρωτηµατολόγιαΕρωτηµατολόγια    ((((σε σχολείασε σχολείασε σχολείασε σχολεία))))    
    

Όνοµα Ερευνήτριας:   Όνοµα Συν-ερευνήτριας:  

Όνοµα Σχολείου & 
∆ιεύθυνση: 

 
Τάξη/τµήµα & Αρ. παιδιών που 
βρίσκονταν στη τάξη (ανά φύλο): 

  
Αγόρια:  

Κορίτσια:  

Ηµεροµηνία & Ώρα: 
_____/________/________ 

Από: _____: ______ 

έως: _____: ______ 

Κωδικοί ερωτηµατολογίων που 
διανεµήθηκαν:  

 

    

ICAST-CH ICAST - P 

Παιδιά που αρνήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο  Αρνήσεις από Γονείς  

Πόσα παιδιά;  

 

Ποιοι Κωδικοί Ερωτηµατολογίων;  

 

 

Λόγοι (αν αναφέρθηκαν):  

 

 

Αριθµός Αρνητικών 
Συναινέσεων για τη 
δική τους συµµετοχή;  

 

 

 

Λόγοι (αν αναφέρθηκαν): 

Συναινέσεις Γονιών  Μέθοδος συλλογής των ICAST-P δεδοµένων  

Πόσες Θετικές Συναινέσεις; Πόσες Αρνητικές Συναινέσεις;  Πόσες δεν επεστράφησαν  

   

 Αυτοσυµπλήρωση                        Συνέντευξη: ______________ 

 παραλαβή από το σχολείο  

 παραλαβή κατόπιν επίσκεψης:_________________________  

Παρατηρήσεις για τα Ερωτηµατολόγια  Ερωτηµατολόγια Γονιών που δεν Επέστρεψαν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικοί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΥΠΟΨΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (διευκρινίστε):  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

    



 

 Ε-63 

ΠαράρτηµαΠαράρτηµαΠαράρτηµαΠαράρτηµα    2222ββββ: : : : ΈντυποΈντυποΈντυποΈντυπο    ΑναφοράςΑναφοράςΑναφοράςΑναφοράς        ––––    ∆οµηµένες∆οµηµένες∆οµηµένες∆οµηµένες    Συνεντεύξεις Συνεντεύξεις Συνεντεύξεις Συνεντεύξεις     
    

Όνοµα Συνεντεύκτριας:  Όνοµα συν-ερευνήτριας: 
 

 

Ηµεροµηνία  
_____/________/________ 

 

Από ποιο άτοµο πήρατε 
συνέντευξη; 

 Γονιός                       

 Παιδί 
 

A/A Κωδικός Άρνηση από Γονιό(είς)  Παρατηρήσεις 

  για τη συµµετοχή του παιδιού  

 για τη δική του/της συµµετοχή  

Λόγοι/Σηµειώσεις: 

 

 

∆ιάρκεια Άρνηση από Παιδί 

1 

Από: ___:___ 

Έως: ___:___ 

Λόγοι/σηµειώσεις: 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

  για τη συµµετοχή του παιδιού  

 για τη δική του/της συµµετοχή   

Λόγοι/Σηµειώσεις: 

 

 

∆ιάρκεια Άρνηση από Παιδί 

2 

Από: ___:___ 

Έως: ___:___ 

Λόγοι/σηµειώσεις: 

 
 

 

 

  για τη συµµετοχή του παιδιού  

 για τη δική του/της συµµετοχή  

Λόγοι/Σηµειώσεις: 

 

 

∆ιάρκεια Άρνηση από Παιδί 

3 

Από: ___:___ 

Έως: ___:___ 

Λόγοι/Σηµειώσεις: 

 

 
 

 


