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Introduction 

Sexual education is an important school subject that should start early in childhood. 

Insufficient information and limited stereotyped social perceptions create and 

maintain ignorance and question, while at the same time they create insecurity, 

feeling of guilt and myths about sexuality. Taking into consideration the child’s 

developmental age, it is important from an early age to contribute in this way to 

developing healthy, functional roles, attitudes and behaviors helping the child to 

form his / her identity and to mature in order to create deep and meaningful 

interpersonal relationships in the future. 

Unfortunately, the Greek educational system has not officially undertaken yet the 

sexual education of children. Greece is one of the few European countries that do 

not have a specific policy on sexual education, as well as in the information about 

sexual abuse. The subject of sexual education, although is not forbidden, practically 

it is not taught.  

So, we believe that the necessity of introduction a systematic and comprehensive 

sexual education of children, especially in puberty is imperative today more than 

ever. According to the above, we felt it was necessary to create a program titled:  

“Sexual education – I learn to protect my body” and to work with teenagers (11 - 12 

years old) whose questions and reflections are rising and varying. 

As Herbert (1989) also said, "The children who manage to cope with the difficulties 

of life are the children we have prepared for life, not the ones we have protected 

by keeping them away from life" 
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Μαθαίνω το Σϊμα μου : Σεξουαλική Αγωγή και Προςταςία Ανηλίκων 

Θ εφθβεία κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ίςωσ θ ςθμαντικότερθ περίοδοσ ςτθ ηωι 

του ανκρϊπου γιατί ςθματοδοτεί το πζραςμα από τθν παιδικι θλικία ςτθν ενιλικθ 

ηωι. Χαρακτθριςτικά  αυτισ τθσ θλικιακισ περιόδου είναι θ παρορμθτικότθτα, θ 

αντίδραςθ και θ περιζργεια. Θ εφθβεία κεωρείται θ θλικία όπου το άτομο 

αφυπνίηεται ςεξουαλικά και με αυτόν τον τρόπο ξεκινά θ ςταδιακι ωρίμανςθ του 

ςεξουαλικοφ του ρόλου. 

Πολλοί γονείσ αναμζνουν με άγχοσ τθν είςοδο του παιδιοφ τουσ ςε αυτι τθν 

θλικιακι περίοδο και αγωνιοφν για το πότε, με ποιο τρόπο, αλλά και για ποια 

κζματα κα  πρζπει να μιλιςουν ςτα παιδιά τουσ. Θ ςεξουαλικι αγωγι είναι ζνα 

δφςκολο κεφάλαιο, λοιπόν, που αφορά εκτόσ από τα παιδιά και τουσ γονείσ, οι 

οποίοι ζρχονται ςε αμθχανία μθ γνωρίηοντασ ποιοσ είναι ο κατάλλθλοσ τρόποσ να 

απαντιςουν ςε κρίςιμα ερωτιματα των παιδιϊν τουσ. 

Ακόμα και από τισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ, ερωτιςεισ όπωσ «πϊσ γίνονται τα 

παιδιά» ι «τι ςυμβαίνει με το ςϊμα μου» βαςανίηουν και δθμιουργοφν άγχοσ ςτουσ 

γονείσ. Παράλλθλα οι ίδιοι ζρχονται αντιμζτωποι με ςυμπεριφορζσ ςχετικζσ με τθ 

ςεξουαλικότθτα του παιδιοφ τουσ που δυςκολεφονται να διαχειριςτοφν. Θ 

ενθμζρωςθ των ίδιων των γονιϊν γφρω από τθν ζννοια τθσ εφθβείασ, τα ςτάδια 

που τθ διζπουν, τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτο ςϊμα του παιδιοφ, τουσ τρόπουσ 

προφφλαξθσ και αντιςφλλθψθσ, κεωρείται απαραίτθτθ ϊςτε να μπορζςουν να 

ενθμερϊςουν κατάλλθλα τα παιδιά τουσ, δθμιουργϊντασ μια ςχζςθ ειλικρίνειασ και 

εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τουσ. 

τθ ςθμερινι εποχι, οι ζφθβοι ζχουν αρκετι πλθροφόρθςθ γφρω από τα 

ςεξουαλικά κζματα, ενϊ ζρευνεσ δείχνουν ότι οι πθγζσ από τισ οποίεσ αντλοφν 

πλθροφορίεσ για το ςυγκεκριμζνο κζμα είναι το διαδίκτυο και οι φίλοι. Σα παιδιά 

μζςω τθσ τθλεόραςθσ και του διαδικτφου μποροφν εφκολα να αναηθτιςουν 

πλθροφορίεσ και να πάρουν λανκαςμζνα μθνφματα. Με βάςθ τα παραπάνω 

δεδομζνα θ ανάγκθ για ςωςτι, ζγκαιρθ και επιςτθμονικι ενθμζρωςθ γφρω από  

ηθτιματα ςεξουαλικισ αγωγισ κακίςταται επιτακτικι.  
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Θ ςεξουαλικι αγωγι είναι , λοιπόν, ζνα ςθμαντικό κεφάλαιο το οποίο πρζπει να 

ξεκινιςει νωρίσ από τθν παιδικι θλικία. Θ μθ επαρκισ πλθροφόρθςθ και οι 

περιοριςμζνεσ ςτερεότυπεσ κοινωνικζσ αντιλιψεισ δθμιουργοφν και ςυντθροφν 

άγνοια και ερωτθματικά, ενϊ παράλλθλα γεννοφν αναςφάλεια, αιςκιματα ενοχισ 

και μφκουσ γφρω από τθ ςεξουαλικότθτα. Λαμβάνοντασ κάκε φορά υπόψθ το 

θλικιακό ςτάδιο ανάπτυξθσ του παιδιοφ είναι ςθμαντικό από μικρι θλικία να 

ςυμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό ςτθν ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ υγιϊν, λειτουργικϊν 

ρόλων, ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν βοθκϊντασ το παιδί να διαμορφϊςει τθν 

ταυτότθτά του και να ωριμάςει, ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςει ςτο μζλλον βακιζσ και 

ουςιαςτικζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. 

Παρόλα αυτά το ελλθνικό ςχολείο δεν ζχει ακόμα αναλάβει επίςθμα τθ ςεξουαλικι 

διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν. Θ Ελλάδα είναι από τισ λίγεσ ευρωπαϊκζσ  χϊρεσ που 

δεν ζχει ςυγκεκριμζνθ πολιτικι ςτο κζμα τθσ ςεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ κακϊσ 

και ςτθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν κακοποίθςθ ανθλίκων.  Σο μάκθμα τθσ 

ςεξουαλικισ αγωγισ χωρίσ να είναι απαγορευμζνο, πρακτικά δεν γίνεται. 

Πιςτεφουμε, λοιπόν, ότι θ αναγκαιότθτα κακιζρωςθσ μιασ ςυςτθματικισ και 

ολοκλθρωμζνθσ ςεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ των παιδιϊν κυρίωσ ςτθν εφθβικι 

θλικία είναι επιτακτικι ανάγκθ ςιμερα περιςςότερο από κάκε άλλθ εποχι. Με 

αφορμι τα παραπάνω, κεωριςαμε αναγκαίο να ςχεδιάςουμε ζνα πρόγραμμα με 

τίτλο: «εξουαλικι Αγωγι – Μακαίνω να προςτατεφω  το ςϊμα μου» και να 

δουλζψουμε με παιδιά 11 – 12 χρονϊν, των οποίων τα ερωτιματα και οι 

προβλθματιςμοί πλθκαίνουν και ποικίλλουν.  

τθριηόμενοι ςε κεωρθτικά και ερευνθτικά δεδομζνα από το E – learning program 

for the prevention of sexual abuse of minors  του Mαριανοφ Πανεπιςτθμίου Centro 

Universitario Cardenal Cisneros και μελετϊντασ τα Εγχειρίδιο Προςταςίασ των 

Δικαιωμάτων του Παιδιοφ τθσ επαρχίασ L’ Hermitage κακϊσ και τθ ςυνκικθ  

Lanzarote του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν Προςταςία των Παιδιϊν, 

προςεγγίςαμε το κζμα με μεγάλθ ευαιςκθςία.  

Οι ςτόχοι μασ ωσ προσ τον γνωςτικό τομζα ιταν οι εξισ: 
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 Οι μακθτζσ να γνωρίςουν το ςϊμα τουσ και τθ ςωςτι υγιεινι του κακϊσ και 

τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτα αγόρια και τα κορίτςια. 

 Να αντιλθφκοφν τθ διαδικαςία αναπαραγωγισ 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ηωι δθμιουργείται από ηωι και ότι θ 

αναπαραγωγι είναι μια λειτουργία όλων των ηωντανϊν οργανιςμϊν. 

 Να εξοικειωκοφν με τθν αντιςφλλθψθ ξεπερνϊντασ ταμποφ και 

προκαταλιψεισ. 

 Να ενθμερωκοφν για τθν κάκε είδουσ κακοποίθςθ – ςυναιςκθματικι, 

ςωματικι, διαδικτυακι, ςεξουαλικι. 

Οι ςτόχοι μασ ωσ προσ τον ςυναιςκθματικό τομζα ιταν: 

 Να μάκουν να εμπιςτεφονται τα ςυναιςκιματά τουσ και να «ακοφν» το 

ςϊμα τουσ 

 Να αναπτφξουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ αλλά και τον ςεβαςμό ςτθν 

προςωπικότθτα των άλλων 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία των ςχζςεων μζςα ςτθν οικογζνεια και 

τθν αλλθλεξάρτθςθ των μελϊν τθσ 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ χαρακτθρίηονται από 

ςεβαςμό, κατανόθςθ, αγάπθ και ςυνεργαςία παραμερίηοντασ τον 

ανταγωνιςμό των δφο φφλων. 

 το ςθμείο αυτό κα κζλαμε να επιςθμάνουμε ότι παρόλο που θ ςεξουαλικι αγωγι 

ζχει κακιερωκεί ςε όλα τα ςχολεία του δυτικοφ κόςμου αγγίηοντασ τισ βιολογικζσ, 

κοινωνικοπολιτιςμικζσ και πνευματικζσ διαςτάςεισ όλων των θλικιϊν των μακθτϊν 

ξεκινϊντασ από τθν θλικία των 4 ετϊν, τα ελλθνικά ςχολεία ζχουν πολφ δρόμο να 

διανφςουν. Θεωροφμε ότι θ ελλθνικι κοινωνία ζχει πολλά ταμποφ και 

προκαταλιψεισ ακόμα να ξεπεράςει ϊςτε να αντιμετωπίςει με υπευκυνότθτα και 

ςοβαρότθτα τα παιδιά ωσ μελλοντικοφσ ενιλικεσ. Σο ελλθνικό εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα ςυνεχίηει να μθν αναλαμβάνει τισ ευκφνεσ του πάνω ςτο φλζγον αυτό 

ηιτθμα και το μάκθμα τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ δεν διδάςκεται.  Αμθχανία, ςυςτολι 

και ντροπι  είναι τα ςυναιςκιματα που επικρατοφν. Ζτςι τα παιδιά ςτρζφονται ςε 
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ακατάλλθλεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, αποκτοφν εξωπραγματικζσ αντιλιψεισ, 

κανονικοποιοφν τθ βία και υιοκετοφν ςτερεότυπα.  

Εμείσ αποφαςίςαμε να διαφοροποιθκοφμε. Αν και ςτθν αρχι του προγράμματοσ οι 

επιφυλάξεισ μασ ιταν πολλζσ, τα βιματά μασ ιταν ςίγουρα και αποφαςιςτικά. 

Παρόλο που δεν ιμαςταν ςίγουροι ότι οι γονείσ των μακθτϊν μασ ιταν ζτοιμοι να 

δεχτοφν  τθν εναςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα αγωγισ 

υγείασ, θ ζκπλθξθ που μασ περίμενε ιταν ευχάριςτθ. Με τθ ςτιριξθ του χολείου 

μασ αλλά και το ςυγκροτθμζνο πρόγραμμα που παρουςιάςαμε, οι γονείσ των 

μακθτϊν μασ ζδειξαν ικανοποίθςθ και κυρίωσ ανακοφφιςθ γιατί, όπωσ 

χαρακτθριςτικά είπαν, τα παιδιά τουσ ενθμερϊκθκαν με επαγγελματιςμό και 

ςοβαρότθτα για κζματα τα οποία είναι δφςκολο να κίξουν οι ίδιοι. 

Θ μεγαλφτερθ ζκπλθξθ ιταν από τθν πλευρά των παιδιϊν.  Αν και ςτθν αρχι 

επικρατοφςε αμθχανία από τθ μεριά τουσ και χρειάηονταν αρκετι ενκάρρυνςθ ϊςτε 

να διατυπϊςουν ερωτιςεισ και να ςυμμετζχουν ςτθν ςυηιτθςθ, δεν άργθςαν μετά 

από δικζσ μασ ςυνεχείσ παροτρφνςεισ, να απελευκερωκοφν, να εκφράηουν τισ 

απορίεσ τουσ και να ςυμμετζχουν ςτισ ομαδικζσ εργαςίεσ. Όταν ςτο τζλοσ του 

προγράμματοσ τουσ ηθτικθκε να  το αξιολογιςουν ζγραψαν: 

«Η καλφτερη ώρα τησ εβδομάδασ» 

«Σασ ευχαριςτοφμε πολφ» 

«Μερικζσ φορζσ μου φαινόταν αςτείο αλλά ήταν πολφ χρήςιμο» 

«Κανζνασ δεν μου είχε μιλήςει για όλα αυτά. Σασ ευχαριςτώ πολφ» 

«Ήταν πολφ ενδιαφζρον» 

«Αυτό που μου άρεςε πιο πολφ ήταν ότι μποροφςαμε να ςασ ρωτήςουμε για όλα 

όςα μασ απαςχολοφν χωρίσ να ντρεπόμαςτε» 

«Μου άρεςε το μυςτικό κουτί που ρίχναμε μζςα τισ ερωτήςεισ μασ κι εςείσ τισ 

απαντοφςατε ανώνυμα» 
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Κρίνοντασ λοιπόν από τισ αντιδράςεισ των γονζων και των μακθτϊν μασ, κεωροφμε 

ότι οι περιςςότεροι ςτόχοι μασ ςε όλεσ τισ ενότθτεσ ζχουν επιτευχκεί. 

Προτοφ κάνουμε λόγο για τισ ςυγκεκριμζνεσ  ενότθτεσ με τισ οποίεσ αςχολθκικαμε 

αξίηει να ςθμειωκεί πωσ αρχικά τζκθκαν δφο ηθτιματα. Πρϊτον, τζκθκε το πλαίςιο 

μζςα ςτο οποίο κα λάμβανε χϊρα το εν λόγω πρόγραμμα. Πιο ςυγκεκριμζνα, 

απαιτιςαμε απόλυτθ ςοβαρότθτα από όλουσ κακϊσ πρόκειται για ζνα κζμα πολφ 

ςοβαρό θ παρανόθςθ του οποίου μπορεί να κρφβει κινδφνουσ. Ηθτιςαμε ακόμα να 

είναι ανοιχτοί ςτον διάλογο, να ςζβονται τισ απόψεισ όλων και να μθν εκχυδαΐηουν 

τα κζματα που προκφπτουν. Μάλιςτα, για να τουσ κάνουμε να νιϊκουν ακόμα πιο 

άνετα επινοιςαμε το κουτί των ερωτιςεων, ζνα κουτί μζςα ςτο οποίο μποροφν να 

τοποκετοφν ανϊνυμα ερωτιματα που τουσ προξενοφςαν ανθςυχίεσ. Δεφτερο, 

ηθτιςαμε από τα ίδια να διατυπϊςουν τισ αναμονζσ τουσ από ζνα πρόγραμμα με 

τίτλο ςεξουαλική διαπαιδαγϊγηςη, ορίηοντασ ταυτόχρονα τισ ζννοιεσ και με 

κριτιρια ετυμολογικά (sex = φφλο). Επιδίωξι μασ ιταν οι μακθτζσ να 

ςυνειδθτοποιιςουν πωσ με  τθ ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ γνωρίηουμε το φφλο 

μασ και μακαίνουμε να ςεβόμαςτε το αντίκετο φφλο.  

1. Τα δφο φφλα 

Βαςιηόμενοι ςτο πλθροφοριακό υλικό του ςχολικοφ εγχειριδίου – Ερευνϊ και 

ανακαλφπτω τ’ δθμοτικοφ – παρουςιάςαμε τθ βιολογικι διάκριςθ των δφο φφλων 

ςε ό,τι αφορά το αναπαραγωγικό τουσ ςφςτθμα. Παρακολουκϊντασ ςε διαφάνειεσ 

τα μζρθ του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ, ηθτιςαμε από τουσ μακθτζσ και τισ 

μακιτριεσ αφενόσ να τα ονομάςουν και αφετζρου να αναφερκοφν ςτθ λειτουργία 

που επιτελοφν. Ο διάλογοσ ιταν ανοικτόσ ενϊ τα παιδιά άρχιςαν ςταδιακά να 

εξοικειϊνονται με ζννοιεσ όπωσ πζοσ, όρχεισ κόλποσ κ.ά. που μζχρι πρότινοσ 

αποτελοφςαν ταμποφ και προκαλοφςαν τα πονθρά ςχόλια των μακθτϊν. Ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ δϊςαμε ςτισ αλλαγζσ που παρατθροφμε κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβείασ, 

μερικζσ από τισ οποίεσ τισ βιϊνουν ιδθ οι μακθτζσ.  
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2. Υγιεινή 

Αφοφ οι μακθτζσ γνϊριςαν το αναπαραγωγικό ςφςτθμα των δφο φφλων, επιλζξαμε 

να χωρίςουμε τα δφο τμιματα με κριτιριο το φφλο προκειμζνου να ςυηθτιςουμε 

κζματα υγιεινισ. Ο εκπαιδευτικόσ για τα αγόρια και θ εκπαιδευτικόσ για τα κορίτςια 

αναλάβαμε να δϊςουμε βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν υγιεινι τθσ ευαίςκθτθσ 

περιοχισ, ςτοιχεία που πολλζσ φορζσ είτε αγνοοφν οι μακθτζσ είτε αποφεφγουν 

από βιαςφνθ. Από τα ερωτιματα που ζκεταν διαφαίνονταν πολλζσ φορζσ 

ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςε κζματα υγιεινισ γεγονόσ που κακιςτοφςε ορατό τον 

κίνδυνο μολφνςεων.  

3. Έμμηνοσ ρφςη 

Πριν γίνει λόγοσ για τθν αναπαραγωγι κεωριςαμε ςκόπιμο να αναφερκοφμε ςτθν 

ζμμθνο ρφςθ. Διαπιςτϊςαμε πωσ ελάχιςτα από τα παιδιά και μάλιςτα από τα 

κορίτςια γνϊριηαν τα αιτία που τθν προκαλεί. Προςπακιςαμε να καταρρίψουμε και 

τουσ μφκουσ που τθν  ακολουκοφςαν και ςυνδζονται με λαϊκζσ παραδόςεισ. τόχοσ 

μασ  να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ και ιδίωσ οι μακιτριεσ  τθ ςπουδαιότθτα τθσ 

ζμμθνου ρφςθσ για τθ διαδικαςία τθσ αναπαραγωγισ επιςθμαίνοντασ παράλλθλα 

τθν υποχρζωςθ των κοριτςιϊν  να παρακολουκοφν τον κφκλο τουσ ϊςτε να 

προλαμβάνουν καταςτάςεισ που μποροφν να κζςουν ςε κίνδυνο τθ ηωι τουσ.   

4. Αναπαραγωγή 

Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κζντριςε ιδιαίτερα το ενδιαφζρον των παιδιϊν. 

Αξιοποιιςαμε τόςο το ςχολικό εγχειρίδιο όςο και το διαδίκτυο. Μάλιςτα, 

προβλικθκε ςτουσ μακθτζσ εικονικι αναπαράςταςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ςφλλθψθσ. 

Σο κζμα ζδωςε αφορμι για πολλζσ ςυηθτιςεισ κακϊσ οι μακθτζσ ενδιαφζρονταν να 

πλθροφορθκοφν ιδίωσ για τον τρόπο ςφλλθψθσ των διδφμων ι τρίδυμων ενϊ 

τζκθκαν ερωτιματα για τον ρόλο των ςπερματοηωαρίων και των ωαρίων, αν 

μποροφν δφο ςπερματοηωάρια να ειςχωριςουν ςε ζνα ωάριο, πόςα ωάρια 

βγαίνουν από τθν ωοκικθ κλπ. Πολλά ιταν και τα ερωτιματα ςχετικά με τθν 

εξωςωματικι γονιμοποίθςθ και κυρίωσ για τθ ςπουδαιότθτά τθσ.  
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5. Αντιςφλληψη 

Αναμφίβολα υπιρξε ζνα από τα κζματα για το οποίο οι μακθτζσ εξζφραςαν τον 

προβλθματιςμό τουσ. Δυςτυχϊσ, τα παιδιά από αυτι κιόλασ τθν θλικία 

αναρωτικθκαν για το πότε μπορεί κάποιοσ να ςυνάψει ερωτικζσ ςχζςεισ. Σονίςαμε 

πωσ θ ερωτικι επαφι είναι προϊόν ϊριμθσ απόφαςθσ και φυςικά είναι ανάλογθ τθσ 

ςωματικισ και ψυχικισ ανάπτυξθσ του ανκρϊπου. υνεπϊσ, τζκθκε ζνα εφροσ 

χρόνου που ταυτίηεται με τθν τυπικι ενθλικίωςθ. Ωςτόςο, επιςθμάναμε πωσ 

ςεξουαλικι επαφι κρφβει κινδφνουσ και αναμφίβολα μπορεί να επθρεάςει τθν ηωι 

των ανκρϊπων. Αναρωτικθκαν τα παιδιά για τισ δυςκολίεσ ενόσ ζφθβου που 

αποκτά παιδί, για τουσ κινδφνουσ για τθ ηωι μιασ ζφθβθσ που κακίςταται ζγκυο 

μολονότι βρίςκεται ςε φάςθ ανάπτυξθσ, για το μζλλον ενόσ παιδιοφ μιασ 

ανεπικφμθτθσ εγκυμοςφνθσ. Αντιλαμβανόμενοι όμωσ και τθν πραγματικότθτα τθν 

οποία δεν μποροφμε να παραβλζψουμε αναφερκικαμε ςτθ ςωςτι μζκοδο 

αντιςφλλθψθσ με τθν επίδειξθ του προφυλακτικοφ (αποφφγαμε να ανοίξουμε τθ 

ςυςκευαςία) ςθμειϊνοντασ από ποφ μποροφν να το προμθκευτοφν και τι πρζπει να 

προςζχουν. Εννοείται πωσ τονίςαμε ότι το προφυλακτικό δεν αποτρζπει μόνο από 

μια ανεπικφμθτθ εγκυμοςφνθ, αλλά και από τα λεγόμενα ςεξουαλικϊσ 

μεταδιδόμενα νοςιματα που μποροφν να επιφζρουν ακόμα και τον κάνατο, όπωσ 

το AIDS.  Καταλιξαμε πωσ καλφτερθ αντιςφλλθψθ είναι θ ενθμζρωςθ και φυςικά θ 

υπακοι ςε ό,τι προςτάηει το ςϊμα και θ απρόςκοπτθ ανάπτυξι του.  

6. Εγκυμοςφνη 

Θ κορωνίδα ενόσ προγράμματοσ ςεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ κα μποροφςε να 

είναι αναμφίβολα θ εγκυμοςφνθ. Αυτό το μεγάλο πϊσ, πϊσ αναπτφςςεται, πϊσ 

«τρζφεται», πϊσ γεννιζται και άλλα παρόμοια ηθτιματα που προβλθματίηουν τουσ 

μακθτζσ. Μια ταινία μικροφ μικουσ με εξαιρετικά γραφικά ζδωςε τθν ευκαιρία 

ςτουσ μακθτζσ να κατανοιςουν αυτι τθ μεγαλειϊδθ διαδικαςία . Αξιοποιικθκαν, 

μάλιςτα, οι δραςτθριότθτεσ από το ςχολικό εγχειρίδιο με τισ οποίεσ οι μακθτζσ 

αναγνϊριηαν τισ διάφορεσ φάςεισ τθσ εγκυμοςφνθσ και τθν ανάπτυξθ του εμβρφου. 

υηθτικθκαν οι δυςκολίεσ, θ επικινδυνότθτα τόςο για το ζμβρυο όςο και για τθ 

μθτζρα, οι ψυχολογικζσ διακυμάνςεισ τθσ εγκφου, ο ρόλοσ του ςυντρόφου, ο 
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ερχομόσ του παιδιοφ. τόχοσ μασ ιταν τα μεν κορίτςια να ςυνειδθτοποιιςουν το 

πόςο ςθμαντικό είναι το ςϊμα τουσ να είναι ζτοιμο να αναλάβει μια τζτοια 

«ευκφνθ», τα δε αγόρια να ςυναιςκανκοφν τον ρόλο τουσ πλάι ςε μια μθτζρα και 

κατ’ επζκταςθ ςε ζνα παιδί.    

7. Κακοποίηςη 

Μολονότι ζνα πρόγραμμα ςεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ κα ζπρεπε να ζχει κφριο 

ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςυγκροτθμζνων προςωπικοτιτων ϊςτε να αναπτφξουν υγιείσ 

ςχζςεισ, εντοφτοισ οφείλαμε να κωρακίςουμε τα παιδιά με τα κατάλλθλα εφόδια 

προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν επικίνδυνεσ καταςτάςεισ που 

απειλοφν τθ ςωματικι και ψυχικι τουσ υγεία. Εντάξαμε ςτο πρόγραμμα τθν ζννοια 

τθσ κακοποίθςθσ εν γζνει ωσ μια μθ επικυμθτι και ςυνάμα βίαιθ ςυμπεριφορά ςε 

βάροσ κάποιου και ςυνικωσ αδφναμου. Προςπακιςαμε από κοινοφ να ορίςουμε τα 

ςυμπτϊματα που κακιςτοφν μια ςυμπεριφορά κακοποιθτικι. Κοινόσ παρονομαςτισ 

των απαντιςεων ιταν πωσ δεν υπάρχει ςυναίνεςθ ςτισ προτάςεισ και τισ ενζργειεσ 

κάποιου ενϊ αςκείται βία – λεκτικι ι/ και ςωματικι – και κυριαρχεί ο φόβοσ – 

απειλι. 

8. Σεξουαλική κακοποίηςη 

Σο αμζςωσ επόμενο ςτάδιο ιταν να οριςτεί θ ςεξουαλικι κακοποίθςθ, πράγμα που 

ζγινε με ιδιαίτερθ ευκολία κακϊσ ο επικετικόσ προςδιοριςμόσ ζκανε αντιλθπτό πωσ 

τα κίνθτρα του κφτθ είναι ςεξουαλικά. Κάναμε λόγο για το αςφαλζσ άγγιγμα και για 

τα επιτρεπτά όρια που κζτουμε ςε κάποιον άνκρωπο προκειμζνου να μασ 

πλθςιάςει. Ιδιαίτερα επικουρικό ςτάκθκε το βίντεο που γυρίςτθκε από 

εκπαιδευτικοφσ κατά τθ δεκαετία του 1980 ςτον Καναδά, το οποίο παρουςίαςε με 

γλαφυρό τρόπο τουσ πικανοφσ τρόπουσ εκδιλωςθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ςε 

βάροσ κάποιου. Σα δρϊμενα ζδωςαν πολλζσ φορζσ τθν αφορμι για προβλθματιςμό 

κακιςτϊντασ τουσ μακθτζσ πολφ προςεκτικοφσ με τα άτομα που τουσ πλθςιάηουν 

ιδίωσ όταν δεν ανικουν ςτο ςτενό περιβάλλον τουσ. Επιςθμάνκθκε πωσ 

οποιαδιποτε κίνθςθ τθ κεωροφςαν κακοποιθτικι και ςε βάροσ των δικαιωμάτων 

τουσ όφειλαν με κάποιο τρόπο να απευκυνκοφν ςε πρόςωπα εμπιςτοςφνθσ που 

είναι ςε κζςθ να βοθκιςουν όπωσ γονείσ, δάςκαλοι κ.ά.  
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9. Προςταςία 

Σο πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με τθ ςπουδαιότθτα τθσ πρόλθψθσ ςε όλουσ τουσ 

τομείσ. Εςτιάςαμε περιςςότερο ςε αποδεκτζσ και μθ αποδεκτζσ ςυμπεριφορζσ 

απζναντί τουσ προερχόμενεσ από ενιλικεσ, αλλά και ςυνομιλικοφσ τουσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ εποπτικό υλικό που εξαςφαλίςαμε από το  Mαριανό 

Πανεπιςτιμιο Centro Universitario Cardenal Cisneros και ζχοντασ ωσ ςφνκθμα 

«Εμπιςτεφομαι τα ςυναιςθήματά μου, λζω όχι και μαθαίνω να προςτατεφω το 

ςϊμα μου» , αςχολθκικαμε με το «δϊρο» και τθ «δωροδοκία» , το αςφαλζσ 

άγγιγμα και τθν προςταςία ςτον δρόμο και το διαδίκτυο. Σζλοσ, αναφερκικαμε ςτα 

πρόςωπα και τουσ φορείσ που μποροφν να παιδιά να απευκφνονται αν 

υποψιάηονται ι ζχουν ενδείξεισ ότι κάποιοσ ενιλικοσ κακοποιεί ζναν ανιλικο. 

Συμπεράςματα 

Σο ςχολείο ζχει τθ δυνατότθτα να αναπτφξει ζνα ολοκλθρωμζνο παιδαγωγικό 

εργαλείο μζςω τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ, το οποίο όχι μόνο κα παρζχει τθν ορκι 

πλθροφόρθςθ, αλλά  κα ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ υπεφκυνων ςτάςεων και 

ςυμπεριφορϊν αρχίηοντασ από τθν κατανόθςθ του ίδιου του εαυτοφ τουσ. 

υνεκτιμϊντασ τθ βιοςωματικι, γνωςτικι και ψυχοκοινωνικι πορεία ανάπτυξθσ των 

μακθτϊν μασ ςχεδιάςαμε το παραπάνω πρόγραμμα με ςοβαρότθτα και ςαφινεια 

ωσ προσ τουσ ςτόχουσ του. Μζςω του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ 

αναφερκικαμε ςε κζματα ιδιαίτερα ςθμαντικά όπωσ θ αγάπθ, θ φροντίδα και ο 

ςεβαςμόσ του εαυτοφ μασ, ο ςεβαςμόσ ςτθν προςωπικότθτα, ςτισ αξίεσ και τα 

ιδανικά των άλλων, ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ μασ προσ αυτοφσ. Εξάλλου 

όπωσ λζει και ο  Martin Herbert « Σα παιδιά που καταφζρνουν να ανταπεξζρχονται 

ςτισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ είναι μάλλον τα παιδιά που ζχουμε προετοιμάςει για τθ 

ηωι και όχι εκείνα που ζχουμε προςτατεφςει κρατϊντασ τα μακριά από τθ ηωι». 

Οι υπεφκυνοι δάςκαλοι 
Αναςταςία Ριγα     -     Κωνςταντίνοσ Μαςτραντϊνθσ 

(ariga73@gmail.com & kmastranto@gmail.com ) 
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