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 «Σεξουαλική ∆ιαπαιδαγώγηση και ∆ιαφυλικές Σχέσεις στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση. Αναγκαιότητα, Προοπτικές και ο ρόλος των εκπαιδευτικών» 

Με τον όρο «σεξουαλικότητα» αναφερόµαστε στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε 

τον εαυτό µας να ανήκει στο αρσενικό ή θηλυκό γένος, επίσης την επιθυµία για γενετήσια 

επαφή και το σύνολο των συµπεριφορών που καθορίζουν την εκδήλωση αυτής της επιθυµίας. 

Η σεξουαλικότητα σαν αναπόσπαστο κοµµάτι της ανθρώπινης υπόστασης εκφράζεται σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο. Η σεξουαλική συµπεριφορά, δηλαδή το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

εκφράζουν τη σεξουαλικότητά µας, είναι εκδήλωση της κοινωνικής ζωής. Μέσα σε κάθε 

κοινωνία συναντούµε ένα ευρύ πλαίσιο προσωπικών και κοινωνικών πεποιθήσεων και αξιών 

που συνδέονται άµεσα µε τη σεξουαλικότητα και µας επηρεάζουν να υιοθετήσουµε τρόπους 

συµπεριφοράς σύµφυτους µε τις προσωπικές και κοινωνικές αποδοχές µας.  

Στην εκπαιδευτική της διάσταση –δηλαδή η σχεδιαζόµενη µε εκπαιδευτικά κριτήρια και 

προσφερόµενη από εκπαιδευτικούς οργανισµούς-, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει σα 

στόχο να καλλιεργήσει και προωθήσει τις γνωστικές δυνατότητες, συναισθηµατικές κλίσεις 

και συµπεριφορές που συµβάλουν στην υιοθέτηση στάσεων και επιλογών µε θετικό 

αντίκτυπο στην σωµατική, πνευµατική και ψυχολογική υγεία των νέων. Η «σεξουαλική 

υγεία» συµπεριλαµβάνει τις σωµατικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της 

σεξουαλικότητας µε τρόπο τέτοιο ώστε να συµβάλουν στην γενικότερη υγεία και ευεξία του 

ατόµου.  

Όταν εφαρµόζεται κάποιο σχολικό πρόγραµµα σεξουαλικής αγωγής στόχος είναι να 

δηµιουργηθούν θετικές επιρροές στην ζωή των µαθητών στο παρόν αλλά και στο µέλλον 

τους σαν υγιείς, ισορροπηµένοι ενήλικες. Η παιδαγωγική διάσταση αυτών των 

προγραµµάτων περιλαµβάνει δύο βασικούς άξονες. Από τη µία µεριά αφορά τα απαραίτητα 

βήµατα, µεθόδους και δραστηριότητες που στοχεύουν να διαπαιδαγωγήσουν ένα νέο 

άνθρωπο ώστε να αναπτύξει, καταλάβει, αποδεχτεί και συµβιώσει µε τη δική του σεξουαλική 

ταυτότητα καθώς και να διαµορφώσει ουσιαστικές σχέσεις µε τον / την «άλλο». Το 

Υπουργείο Παιδείας σε έκδοσή του που αφορά τη σεξουαλική αγωγή σαν τοµέα της Αγωγής 

Υγείας  αναφέρει «το σχολείο, µέσω της Σεξουαλικής αγωγής, έχει τη δυνατότητα να 

αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο όχι µόνο θα παρέχει την ορθή 

πληροφόρηση αλλά επίσης θα συµβάλλει στη διαµόρφωση υπεύθυνων στάσεων και 

συµπεριφοράς, αρχίζοντας από την κατανόηση αυτού του ίδιου του εαυτού µας» (ΥΠΕΠΘ, 

2000). Από την άλλη µεριά το πεδίο δράσης των προγραµµάτων εντοπίζεται στους σχολικούς 

πληθυσµούς. Οι εκπαιδευτικοί ενεργοποιούν τη διαδικασία αυτή.  
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Οι περισσότερες χώρες του δυτικού κόσµου προσφέρουν σε κάποιο σηµείο του αναλυτικού 

τους προγράµµατος µαθήµατα σεξουαλικής αγωγής. Ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες η 

Ελλάδα1 και η Τουρκία είναι οι µόνες στις οποίες η σεξουαλική αγωγή είναι πρακτικά 

ανύπαρκτη (Κρεατσάς, 2003). Εκείνο που αλλάζει είναι ο τρόπος που προσφέρονται τα 

προγράµµατα αυτά καθώς και το µέγεθος της διείσδυσης τους και η µορφή τους στο 

αναλυτικό πρόγραµµα.  

Όταν η συζήτηση για τα προγράµµατα Σεξουαλικής ∆ιαπαιδαγώγησης – ∆ιαφυλικών Σχέσεων 

(Σ∆-∆Σ) µεταφέρεται σε επίπεδο σχολικής παρέµβασης µια σηµαντική ερώτηση κυριαρχεί, 

συγκεκριµένα, κατά πόσο η σεξουαλική αγωγή είναι επικίνδυνη για τους νέους. Η απάντηση 

είναι αρνητική. Το αντίθετο µάλιστα. Ένα µεγάλο µέρος ερευνητικών δεδοµένων 

υποστηρίζουν ότι προγράµµατα Σ∆-∆Σ σχεδιασµένα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές έχουν 

θετικό αντίκτυπο στην υγεία και ευεξία του µαθητικού πληθυσµού (Hubbard & Giese, 1998; 

Blake & Frances, 2001; Kirby, 2002a, b; Somers & Eaves, 2002). Έρευνες στο διεθνή χώρο 

δείχνουν ότι τέτοια σχολικά προγράµµατα ενισχύουν τις γνώσεις των µαθητών, µαθητριών 

γύρω από τα ζητήµατα σεξουαλικότητας (Somers & Gleason, 2001). Αύξηση των γνώσεων 

για τέτοια ζητήµατα µε παράλληλη ανάπτυξη τεχνικών για διαπραγµάτευση και λήψη 

αποφάσεων βάζουν τις βάσεις για µια υγιέστερη ζωή. ∆ε θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάµε ότι 

για ορισµένα παιδιά το σχολείο µπορεί να είναι η µοναδική πηγή έγκυρης πληροφόρησης για 

τα ζητήµατα αυτά.  

 

Στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι τα σχολικά προγράµµατα Σ∆-∆Σ συµβάλουν 

στη µείωση των εφηβικών κυήσεων (Blake 2002) και βελτιώνουν τη σεξουαλική υγεία 

(Hubbard & Giese, 1998; Blake & Frances, 2001; Kirby, 2002a, b; Somers & Eaves, 2002). 

Ταυτόχρονα, τέτοιου είδους προγράµµατα είναι δυνατό να βελτιώσουν τις συνθήκες µάθησης 

γενικότερα, αφού βοηθούν στην επιτυχία των στόχων του αναλυτικού προγράµµατος, 

βελτιώνουν τη συµπεριφορά και µειώνουν φαινόµενα εγκατάλειψης του σχολείου και 

συστηµατικών απουσιών (Blake, 2002).  

 

Αυτό που σίγουρα είναι επικίνδυνο, είναι η πλήρης απουσία σωστής ενηµέρωσης για τα 

ζητήµατα που άπτονται τις σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής συµπεριφοράς. Σύµφωνα 

µε έρευνα, τα παιδιά που δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για θέµατα σεξουαλικής υγείας 

κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να πέσουν θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης και 
                                                 
1 Τυπικά αυτό το σχόλιο δεν είναι ακριβές. Η σεξουαλική αγωγή είναι από το 2001 µία από τις επτά 
θεµατικές ενότητες για την εκπόνηση προγραµµάτων Αγωγής Υγείας στην πρωτοβάθµια εκπ/ση. 
Ταυτόχρονα όµως ελάχιστα απασχολεί τους εκπαιδευτικούς. Σύµφωνα µε έρευνα µόνο το 1,6% του 
συνόλου των προγραµµάτων αγωγής υγείας αφορούν θέµατα σεξουαλικής αγωγής – διαφυλικών 
σχέσεων (Γερούκη, ανακοίνωση στο ΙΙ World Curriculum Studies Conference, Tampere-Finland, May 
2006). 
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κακοποίησης (Milton 2000). Ακόµη, σύµφωνα µε την έκθεση «Συµπεριφορά Υγείας 

Σχολικών Πληθυσµών»2 (1997-1998) περιττό άγχος και συναισθηµατική φόρτιση 

δηµιουργούνται [στους νέους] από την έλλειψη πληροφοριών  και κατανόησης ζητηµάτων 

γύρω από τη σεξουαλικότητα, τις σωµατικές αλλαγές και λειτουργίες καθώς και τις 

συναισθηµατικές µεταβολές (Ross & Wyatt 1997-1998). 

Η αναγκαιότητα - Μερικά στοιχεία από την Ελληνική πραγµατικότητα 

Το 1988 το ποσοστό εφηβικών κυήσεων στην Ελλάδα ήταν 10,3 στο σύνολο των κυήσεων. 

Το αντίστοιχο ποσοστό στη Φινλανδία ήταν 3,4 (∆εληγέωργλου 1998). Σύµφωνα µε άρθρα 

του ελληνικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης (Φλας 2002, Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων 

2003) ο ετήσιος αριθµός εκτρώσεων στην Ελλάδα ξεπερνά τις 200 000 και µε κάποια 

στοιχεία (Ελευθεροτυπία 2002) φτάνει τις 250 000. Ο αριθµός αυτός είναι κατά πολύ 

µεγαλύτερος από αυτό των γεννήσεων στην Ελλάδα και ο µεγαλύτερος στις χώρες της ΕΕ.  

 

Έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής φανερώνει την άγνοια για 

µεθόδους αντισύλληψης και οικογενειακού προγραµµατισµού των ελληνίδων. Μόλις 2% των 

ελληνίδων χρησιµοποιούν το αντισυλληπτικό χάπι σε αντίθεση µε το 40% στην υπόλοιπη 

Ευρώπη. Ο µέσος όρος για την πρώτη επίσκεψη στο γυναικολόγο της ελληνίδας είναι 25 

χρονών. Το 70% των γυναικών της έρευνας θεωρούσε ότι έχει επαρκείς γνώσεις για τα 

γυναικολογικά θέµατα αλλά ταυτόχρονα το 80% δεν γνώριζαν πότε είναι οι γόνιµες µέρες 

στον έµµηνο κύκλο.  

 

Στο 17ο συνέδριο των ιατρικών οργανώσεων Βορείου Ελλάδας (Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης 2002), υπήρξε ανακοίνωση που µιλούσε για 40 000 εκτρώσεις ετησίως σε 

κορίτσια ηλικίας µέχρι 16 χρονών.  

 

Σύµφωνα µε την ιατρό κ. Τζήµα-Τζίτζικα, επικεφαλής της παιδιατρικής κλινικής του 

νοσοκοµείου ΝΙΜΙΤΣ Αθηνών, «η σεξουαλική δραστηριότητα των εφήβων έχει αυξηθεί 

σηµαντικά τα τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα να υπερδιπλασιαστούν οι κυήσεις στην 

εφηβεία και εποµένως και οι εκτρώσεις». Η γιατρός συνεχίζει λέγοντας ότι «µία στις τρεις 

έφηβες στην Ελλάδα έχει υποβληθεί σε µία ή περισσότερες εκτρώσεις».  

 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή κ. Τούντα του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής 

Ιατρικής, "η εικόνα της Ελλάδας σε ότι αφορά θέµατα πρόληψης είναι εικόνα µη-

                                                 
2 Έρευνα που γίνεται κάθε δύο χρόνια και αφορά µαθητικούς πληθυσµούς από τις περισσότερες 
δυτικές χώρες και την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.hbsc.org/ 
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αναπτυγµένης χώρας. Μία λύση του προβλήµατος είναι η εκπαίδευση των νέων ώστε να 

αναπτύξουν υγιείς σεξουαλικές συµπεριφορές. Το θέµα αυτό πρέπει να περάσει στα σχολεία, 

να γίνει µέρος της καθηµερινότητας των νέων για να µπορέσουν να ξεπεράσουν τα ταµπού 

που το περιβάλουν".  

 

Άµεσα συσχετιζόµενο είναι το θέµα της υπογονιµότητας και οι προσπάθειες εξωσωµατικής 

γονιµοποίήσης που σύµφωνα µε στοιχεία του 2002 (Φλας) κάνουν περίπου 150 000 άτεκνα 

ζευγάρια στην Ελλάδα. Αν και το σηµείο αυτό είναι ακατάλληλο να αναφερθώ στην 

ψυχολογική, συναισθηµατική και οικονοµική αγωνία των οικογενειών αυτών, είναι καλό να 

γνωρίζουµε ότι το 40% των προβληµάτων υπογοννιµότητας έχουν να κάνουν µε παλαιότερες 

εκτρώσεις.  

 

Ένα δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα που µπορούµε να συζητήσουµε µέσα από τα προγράµµατα 

Σ∆-∆Σ είναι αυτό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Η σεξουαλική κακοποίηση µπορεί 

να είναι συνέπεια έλλειψης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης (Κιντής 1995, Ντάκουλας 2004). 

Οι ανησυχίες της ΕΕ για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα έχουν εκφραστεί 

επίσηµα µε έγγραφο το 2001 (Greek Helsinki Monitor). Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα των 

εφηµερίδων Το Βήµα και Ελευθεροτυπία (11/12/2002), 15 000 παιδιά, κυρίως κορίτσια, κάτω 

των 16 χρονών έχουν υπάρξει θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα τα τελευταία 

10 χρόνια. Τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από χώρες των 

Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης ή της Ασίας έχουν εξωθηθεί στην πορνεία. Σύµφωνα 

µε τα ίδια δηµοσιεύµατα περίπου ένα εκατοµµύριο "ευυπόληπτοι" πολίτες έχουν πληρώσει 

για τέτοιου είδους "σεξουαλικές υπηρεσίες". Αλλά και για τις περιπτώσεις όπου η 

σεξουαλική κακοποίηση συµβαίνει στο ευρύτερο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, σύµφωνα µε 

τους Goldman & Goldman (1982), εκτός από τον τρόµο και το βαθύ τραύµα που δηµιουργεί 

στο θύµα είναι ένδειξη σεξουαλικής ανωριµότητας και δυσπροσαρµοστίας του δράστη. Οι 

ερευνητές θεωρούν ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση βοηθά στην διαµόρφωση µια υγιούς 

και ολοκληρωµένης εικόνας για την ερωτική πράξη και  µε αυτό τον τρόπο λειτουργεί 

θετικότερα από οποιαδήποτε τιµωρία. Όσο για τα παιδιά, θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης 

οι συγγραφείς αναρωτιούνται πώς άραγε είναι δυνατό να αντιδράσει ένα δεκάχρονο παιδί που 

δεν γνωρίζει τίποτε για τη ερωτική πράξη, που δεν έχει καθόλου διαπαιδαγωγηθεί για 

ζητήµατα σεξουαλικότητας και που εµπιστεύεται τους ενήλικες του άµεσου οικογενειακού 

και φιλικού περιβάλλοντός της; 

 

Πολλά προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική 

συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα άγνοιας. Για παράδειγµα πως αξιολογείται το γεγονός ότι 

σύµφωνα µε το Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο (1995), πολλοί γονείς προκειµένου να 
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ξεπεράσουν τους φόβους τους σχετικά µε τις ερωτικές προτιµήσεις των γιων τους 

αναγκάζουν να έχουν πρώιµες ερωτικές εµπειρίες;  

 

Η άγνοια επηρεάζει τη συµπεριφορά µας απέναντι στους άλλους όπως και τις επιλογές µας. 

Πιστεύω ότι είναι θέµα άγνοιας  η αύξηση και διάδοση ρατσιστικής συµπεριφοράς απέναντι 

στους άρρωστους µε AIDS που καταγράφεται σε έρευνα ανάµεσα σε έλληνες φοιτητές 

(Gregoriadou et al. 1995), όπως επίσης το γεγονός ότι στην Ελλάδα ο αριθµός των νέων 

µολύνσεων από τον HIV το 2005 παρουσιάζει αξιοσηµείωτη αύξηση, η οποία υπερβαίνει το 

18% σε σχέση µε το 2004 και αγγίζει το 30% σε σχέση µε το 2002  (Ελευθεροτυπία, 

14/12/2005).                                                                                                                                    

 

Η σηµασία του δηµοτικού σχολείου  

 

Πολλοί ερευνητές έχουν αναφερθεί στην καταλληλότητα του δηµοτικού σχολείου για την 

εισαγωγή προγραµµάτων Σ∆-∆Σ (Goldman & Goldman 1982, Kettunen 1995, Kιντής 1995, 

Nykänen 1996, Ioannidi-Kapolou 1997, Kακαβούλης 1995, 1998, 1999, 2001, Milton 2001, 

Halstead & Waite 2001, Clay 2001, Somers & Eaves 2002). Γενικά µπορούµε να χωρίσουµε 

τα επιχειρήµατα υπέρ του δηµοτικού σχολείου σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αναφέρεται σε 

χαρακτηριστικά της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης των παιδιών στις σύγχρονες κοινωνίες και 

η δεύτερη στην οργάνωση, δοµή και µέθοδο του ίδιου του δηµοτικού σχολείου σα χώρος 

παιδαγωγικής παρέµβασης.  

 

Ειδικότερα η πρώτη κατηγορία επιχειρηµάτων στηρίζεται στο γεγονός πως τα παιδιά, αγόρια 

και κορίτσια, στην εποχή µας φτάνουν σε σωµατική ωρίµανση και µπαίνουν στην εφηβεία 

νωρίτερα απ’ ότι σε παλιότερες εποχές. Βλέπουµε ήδη τα πρώτα σηµάδια των εφηβικών 

αλλαγών από τα 10-13 χρόνια. Είναι γεγονός ότι έχουν επίσης τις πρώτες τους σεξουαλικές 

εµπειρίες ή πειραµατισµούς µε το σώµα το δικό τους και «του άλλου» σε πολύ µικρότερες 

ηλικίες. Σύµφωνα µε την επιτροπή επιστηµόνων στο συνέδριο «Εφηβική Σεξουαλικότητα – 

Εκπαιδευτικές στρατηγικές για την Υγεία» (Παρίσι, 1991), «είναι πολύ αργά να ξεκινήσουµε 

την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στις ηλικίες των 15 ή 16 χρονών […]. Η σεξουαλική αγωγή 

θα πρέπει να ξεκινά νωρίς, από το δηµοτικό σχολείο». Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει τα παιδιά 

να γνωρίζουν για τα θέµατα αυτά «πριν την εφηβεία, πριν αρχίσει να αναπτύσσεται ερωτική 

έλξη και να έχουν σεξουαλικές σχέσεις» (Ray & Thistle 2000). «∆εν υπάρχει λόγος να 
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προετοιµάζουµε εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για τους δεκαπεντάχρονους όταν οι ίδιοι 

αρχίζουν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις από τα 13»3 (Longstaff-Mackay 2001).  

 

Η δεύτερη σειρά επιχειρηµάτων για να την καταλληλότητα του δηµοτικού σχολείου αφορά 

την οργάνωση και την εκπαιδευτική φιλοσοφία που το διέπει. Σύµφωνα µε έρευνες «όταν η 

σεξουαλική αγωγή ξεκινά από το δηµοτικό  δηµιουργούνται ισχυρές βάσεις για την συνέχιση 

της στο γυµνάσιο, ενώ ταυτόχρονα έχει θετική επίδραση στο αυτοσυναίσθηµα των µαθητών» 

(Ray & Thistle 2000). Το δηµοτικό παρακολουθούν σχεδόν στο σύνολό του ο µαθητικός 

πληθυσµός της χώρας. Φαινόµενα εγκατάλειψης της φοίτησης είναι πολύ περιορισµένα σε 

σχέση µε αυτά του γυµνασίου-λυκείου. Κατά συνέπεια, το δηµοτικό είναι ιδανικός χώρος αν 

ενδιαφερόµαστε µια τέτοιου είδους παρέµβαση να φτάσει το σύνολο των παιδιών. Ας 

θυµηθούµε ότι συνήθως το σχολείο εγκαταλείπουν τα παιδιά µε τις µεγαλύτερες ανάγκες για 

παρέµβαση και φροντίδα σε όλα τα επίπεδα.  

 

Επιπροσθέτως, το δηµοτικό σχολείο αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για να συζητηθούν 

θέµατα σεξουαλικότητας εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στην 

εκπαιδευτικό και τους µαθητές της µιας που βρίσκονται σε άµεση, καθηµερινή επαφή για 

πολλές ώρες. Αυτή η καθηµερινή επαφή (που ας σηµειωθεί χάνεται στο γυµνάσιο – λύκειο) 

από τη µια µεριά δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αναγνωρίσει πιθανά προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν οι µαθητές του και από την άλλη διευκολύνει σε πάρα πολλές 

περιπτώσεις την επικοινωνία αφού οι µαθητές νιώθουν εµπιστοσύνη και άνετα απέναντι στη 

δασκάλα. Η εκπαιδευτικός στο δηµοτικό δεν αντιµετωπίζεται ως «εκφραστής του 

κατεστηµένου και της εξουσίας»,  όπως πολλές φορές συµβαίνει µε τον εκπαιδευτικό της 

δευτεροβάθµιας διότι τα παιδιά του δηµοτικού που βρίσκονται στο προ-εφηβικό στάδιο 

υιοθετούν συνήθως λιγότερο επικριτικές στάσεις για τους ενήλικες του περιβάλλοντός τους 

και άρα η προσέγγιση  των παιδιών είναι πολύ ευκολότερη.  

 

Τέλος στο δηµοτικό τα παιδιά είναι απαλλαγµένα από το άγχος των εξετάσεων µε 

αποτέλεσµα να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και να αφιερώνουν χρόνο σε θέµατα που 

πιθανότατα δεν είναι το εισιτήριο για την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο αλλά που έχουν να 

κάνουν µε µια πολύπλευρη ικανοποίηση τόσο των γνωστικών όσο και των ψυχολογικών τους 

αναγκών. 

 

 

                                                 
3 Στην Ελλάδα ο µέσος όρος ηλικίας για την πρώτη σεξουαλική επαφή είναι τα 14,6 για τα κορίτσια 
και τα 14,3 χρόνια για τα αγόρια. Παγκόσµια έρευνα «Συµπεριφορά Υγείας Σχολικών Πληθυσµών» 
2001/2002 
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Προοπτικές κι ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

 

Οι δραστηριότητες  γύρω από τη "Σεξουαλική ∆ιαπαιδαγώγηση - ∆ιαφυλικές Σχέσεις" είναι 

παιδαγωγικές παρεµβάσεις. Απευθύνονται στο σχολικό πληθυσµό και σκοπό έχουν να 

ενισχύσουν εκείνες από τις στάσεις, συµπεριφορές, απόψεις, αξίες και δεξιοτεχνίες που θα 

έχουν θετική επίδραση στο αυτοσυναίσθηµα, τη γενικότερη κατάσταση ευεξίας και 

σεξουαλικής υγείας των µαθητριών. Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης των µαθητών είναι 

ζητούµενο της σχολικής διαδικασίας. Τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια για να µάθουν να 

επεξεργάζονται κριτικά τα πολλαπλά µηνύµατα γύρω από τη σεξουαλικότητα που λαµβάνουν 

από πολυάριθµες πηγές καθηµερινά. Η θεώρηση και ενασχόληση µε ζητήµατα σεξουαλικής 

αγωγής βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν θετικό αυτοσυναίσθηµα, να ενισχύσουν 

αισθήµατα θετικής αυτο-αντίληψης γύρω από την προσωπικότητα και σεξουαλική τους 

ταυτότητα αλλά και επίσης βοηθά στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συναισθηµατικής 

επινοητικότητάς, δηλαδή της ικανότητας να χρησιµοποιούν κριτική σκέψη µαζί µε τρόπους 

διαχείρισης των συναισθηµάτων τους για να ανταποκρίνονται µε επιτυχία σε καταστάσεις τις 

καθηµερινής τους ζωής.  

 

Γενικά η εµπειρία από χώρες του εξωτερικού όπως οι Σκανδιναβικές και η Ολλανδία όπου η 

σεξουαλική αγωγή είναι υποχρεωτική ήδη από το δηµοτικό σχολείο δείχνει ότι οι δείκτες 

εφηβικών κυήσεων, εκτρώσεων και σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων είναι πολύ 

χαµηλότεροι απ' ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα που δεν προσφέρουν συστηµατικά σεξουαλική 

αγωγή. Σύµφωνα µε έρευνες σε διεθνές επίπεδο, οι έφηβοι που έχουν λάβει συστηµατική 

σεξουαλική αγωγή στα πλαίσια της σχολικής δράσης είναι πιο πιθανό να καθυστερήσουν την 

έναρξη των σεξουαλικών τους σχέσεων αλλά κι όταν δραστηριοποιηθούν σεξουαλικά είναι 

πιο πιθανό να παίρνουν κατάλληλες προφυλάξεις. Οι έρευνες επίσης επισηµαίνουν ότι η 

σεξουαλική αγωγή έχει καλύτερα αποτελέσµατα όταν ξεκινά σε νεαρά άτοµα που δεν έχουν 

ακόµη ολοκληρωµένες σεξουαλικές εµπειρίες. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική η έγκαιρη 

σχολική παρέµβαση, από το δηµοτικό σχολείο ακόµη, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί ο δρόµος 

που θα οδηγήσει τις νέες σε υγιείς, υπεύθυνες αποφάσεις στο µέλλον.   

 

Η συζήτηση θεµάτων γύρω από τη σεξουαλικότητα και τις διαφυλικές σχέσεις µέσα σε ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και κάτω από την υπεύθυνη καθοδήγηση ενηµερωµένων εκπαιδευτικών 

ενισχύει τη δηµιουργία ατµόσφαιρας ασφάλειας και γαλήνης όπου οι µαθήτριες και οι 

µαθητές αισθάνονται άνετα να εκφράσουν τα συναισθήµατα, τις απόψεις, τις απορίες και τις 

ανησυχίες τους. Εδώ άλλη µία φορά ο ρόλος των εκπαιδευτικών καταδεικνύεται. Γενικά οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούνται ως ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες οποιασδήποτε 

επιτυχηµένης παιδαγωγικής παρέµβασης (Inbar, 1996; Cros, 1999; Higgins, 2000; OECD 
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reports, 1973, 2001a, b; Stevens, 2004; Bitan-Friedlander et al., 2004). Κάθε καινοτόµα 

δράση εξαρτά την εφαρµογή της στην κρίση, αντίληψη και διάθεση των εκπαιδευτικών που 

καλούνται να την εφαρµόσουν στην πράξη. Ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τοµείς όπως η 

σεξουαλική αγωγή. Ερευνητικά δεδοµένα καταγράφουν ότι η αποδοχή των προγραµµάτων 

σεξουαλικής αγωγής από την ευρύτερη κοινότητα, τα σχολεία και τους γονείς 

εξουδετερώνεται εάν οι εκπαιδευτικοί είναι ανέτοιµοι ή απρόθυµοι να τα πραγµατοποιήσουν 

στην τάξη (Bowden et al. 2003). Επίσης, η σεξουαλική αγωγή, όταν διδάσκεται από 

ενηµερωµένους κι έµπειρους εκπαιδευτικούς είναι δυνατό να προσφέρει στους µαθητές και 

µαθήτριες πλούτο γνώσεων και εφόδια για το µέλλον (Greenberg 1989). 

 

Για να µπορέσει µια εκπαιδευτική παρέµβαση που αφορά τη σεξουαλική αγωγή και τις 

διαφυλικές σχέσεις να είναι επιτυχηµένη θα πρέπει να έχουν από την αρχή προσδιοριστεί µε 

ακρίβεια και σαφήνεια τόσο το θεωρητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των στόχων και των 

δράσεων, όσο και τα πρακτικά ζητήµατα της µεθοδολογία και του εκπαιδευτικού υλικού. Τα 

παραπάνω στοιχεία θα δηµιουργήσουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο και θα µπορέσουν να 

οδηγήσουν σε ποιοτικές και αποδοτικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις.  

 

Σε κάθε περίπτωση ενηµέρωση για τις απόψεις, στάσεις, αντιλήψεις για θέµατα 

σεξουαλικότητας και διαφυλικών σχέσεων  τόσο των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των 

γονιών τους είναι προαπαιτούµενο για την δηµιουργία αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών 

δράσεων. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει η έρευνα γύρω από τα ζητήµατα αυτά να 

στηριχθεί κι ενισχυθεί ουσιαστικά.  
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