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Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει, να
μαθαίνει και να παίζει σε ένα ασφαλές
περιβάλλον. Αν και ο γονιός μπορεί να ασκήσει
μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά στην
εκπαίδευση του παιδιού του σχετικά με την
υγιή σεξουαλική ανάπτυξη και τη μείωση του
κινδύνου σεξουαλικής κακοποίησης, όσοι
εργάζονται με παιδιά σε σχολεία και
οργανώσεις νέων έχουν τη δύναμη και την
ευκαιρία να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν
πρακτικές που στοχεύουν στην πρόληψη
τέτοιου είδους περιστατικών.
Αρχικά, υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών - ως εκ τούτου είναι
σημαντικό για όσους εργάζονται με παιδιά και νέους να είναι σωστά ενημερωμένοι προκειμένου να
μπορούν να αναγνωρίζουν τα σημάδια και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Για παράδειγμα, όντας
ενημερωμένοι για όλα τα ηλικιακά στάδια της σεξουαλικής ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση
να αναγνωρίζουν τα σημάδια μιας μη υγιούς σεξουαλικής συμπεριφοράς που εκφράζονται από
παιδιά ή/και νέους, τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν και μια ένδειξη θυματοποίησης.
Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα ασφαλές
περιβάλλον μέσα στην τάξη και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών και των νέων, καθώς
κάποιοι από αυτούς ίσως βιώνουν σεξουαλική κακοποίηση μέσα στο ίδιο τους το σπίτι ή από κάποιο
οικείο πρόσωπο. Είναι ζωτικής σημασίας, λοιπόν, να τους δείξει ο εκπαιδευτικός ή ο youth worker ότι
μπορούν να τους εμπιστευτούν και να τους μιλήσουν αν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.
Στόχος του Erasmus+ έργου STOP είναι να καταπολεμήσει τη σεξουαλική κακοποίηση και
εκμετάλλευση παιδιών ηλικίας 9-18 ετών, προσφέροντας μια καινοτόμο μεθοδολογία εκμάθησης
στους youth workers και σε άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, όπως οι εκπαιδευτικοί,
σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης. Το STOP φιλοδοξεί να προσφέρει νέες
προσεγγίσεις και εργαλεία στους youth workers και τους επαγγελματίες, βασισμένα σε ένα παιχνίδι
επαυξημένης πραγματικότητας (AR game) για την καταπολέμηση δυσμενών εμπειριών που
επηρεάζουν τα παιδιά τόσο online όσο και offline.
Αν είσαι εκπαιδευτικός ή youth worker και ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα σχετικά με το πώς
μπορείς να προστατεύσεις παιδιά και νέους από τη σεξουαλική κακοποίηση, μπορείς να επισκεφθείς
την ιστοσελίδα της δράσης STOP: http://erasmusstop.eu/. Εκεί θα βρεις το εκπαιδευτικό υλικό που
έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης, καθώς και διάφορα εργαλεία –- όπως το AR game – τα οποία
μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέσα στο σχολείο ή στον οργανισμό που εργάζεσαι.
Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα νέα και τις δράσεις του STOP, ακολούθησέ μας στο Facebook:
@erasmusstop.
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