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ΕΙΜΑΙ ΑΓΟΡΙ-ΕΙΜΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ: 
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΦΥΛΟ ΜΟΥ 

  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ  

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Παρουσίαση στο πλαίσιο Ημερίδας της Σχ. Συμβούλου 
Πηλείδου Κωνσταντίνας «Καλές πρακτικές και καινοτόμες 
δράσεις στο σχολείο» 



• Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν αναφέρεται μόνο σε ζητήματα 

σεξουαλικών σχέσεων, αλλά και σε ευρύτερα θέματα όπως η εικόνα του 

εαυτού, η αυτοεκτίμηση, οι κανόνες ηθικής, ο αμοιβαίος σεβασμός και η 

αγάπη 

 

(Γερούκη, 2006) 

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 



 

•  Ενίσχυση της κριτικής σκέψης 

 

• Ενίσχυση της συναισθηματικής επινοητικότητας 

 

• Ενίσχυση των αισθημάτων θετικής αυτο-αντίληψης 

 

• Σύμφωνα με έρευνα, τα παιδιά που δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για θέματα 

σεξουαλικής υγείας κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να πέσουν θύματα 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης (Milton, 2000 στο Γερούκη, 

2006) 

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ 



 

• Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα έλλειψης σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης (Ντάκουλας, 2004) 

 

•  Ανησυχίες Ε.Ε. για τη σεξουαλική κακοποίηση στην Ελλάδα          

     επίσημο έγγραφο το 2001 (Greek Helsinki Monitor) 

 

• 15.000 παιδιά, κυρίως κορίτσια, κάτω των 16 ετών έχουν υπάρξει θύματα  

σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια (εφημερίδες Βήμα 

και Ελευθεροτυπία, 11/12/2002) 

 

 

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 



Αντικείμενο μελέτης διεθνώς η σεξουαλική (σωματική ή λεκτική) 
κακοποίηση των ατόμων με νοητική υστέρηση 

 

 Παράγοντες επικινδυνότητας:  

  Eξάρτηση από τα άτομα που τα φροντίζουν 

 Προβλήματα επικοινωνίας και συνεπώς αναζήτησης  βοήθειας 

 Δυσκολία κατανόησης και συμμόρφωσης 

 Αρνητική αυτοεικόνα (Vizard, 1989) 

 

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 



• 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 θα συμβάλλει στη 

διαμόρφωση υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφοράς αρχίζοντας από την κατανόηση αυτού του ίδιου του 

εαυτού μας» 

(Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2000 στο Γερούκη, 2006) 

 

•  Από το 2001: η σεξουαλική αγωγή έχει ενταχθεί ως θεματική της Αγωγής Υγείας, αλλά οι 

εκπαιδευτικοί ελάχιστα ανταποκρίνονται. Μόνο το 1,6% των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 

αφορούν θέματα  σεξουαλικής αγωγής-διαφυλικών σχέσεων (Γερούκη, 2006) 

 

• Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα και η Τουρκία είναι οι μόνες στις οποίες η σεξουαλική 

αγωγή είναι ανύπαρκτη (Κρεατσάς, 2003 στο Γερούκη, 2006) 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… 



 Διάφορα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στο 
παρελθόν            ένα βήμα παραπέρα 

 

 Το προφίλ των μαθητών της τάξης μου «επέβαλλε» το θέμα, καθώς 
είναι στην προεφηβεία με έντονες τις ενασχολήσεις με το άλλο φύλο 

 

 Ερευνητικά αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά με Ν.Υ. είναι «εύκολα θύματα» 
σεξουαλικής κακοποίησης 

 

 Υπέρμετρη οικειότητα κάποιων μαθητών με ανθρώπους που συχνά ούτε 
καν ήξεραν. Για τον ίδιο λόγο συμμετείχαν κι άλλοι δύο μαθητές από 
άλλη τάξη του σχολείου. 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 



       Η ομάδα μας 
        9 μαθητές 

 
                                                 

 5 αγόρια   4 κορίτσια 
 
 Διαγνώσεις: διαφορετικής αιτιολογίας (2 παιδιά με Σύνδρομο Down, 1 

με βαριά Ν.Υ.,  2 με μέτρια Ν.Υ και διάσπαση προσοχής, 1 με 
ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα, 2 με αυτισμό, 1 με εγκεφαλική 
παράλυση)  
 

 Ικανότητα λόγου: 6 έχουν λόγο, 3 όχι           
                                                                                   ανάλογη διαμόρφωση 
 Μαθησιακό επίπεδο: 1 διαβάζει και                               υλικού 
     γράφει, οι υπόλοιποι όχι 

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ 



Διάρκεια: 6 μήνες (Νοέμβριος- Ιούνιος, δουλεύτηκε ένας θεματικός άξονας ανά 
μήνα)  

 

Σκοπός: Αυτοπροστασία από ακατάλληλα αγγίγματα ή προσεγγίσεις  

Στόχοι:  

 Να γνωρίσουν το σώμα τους 

 Να διακρίνουν τα δύο φύλα 

 Να εκφράζουν κατάλληλα τα συναισθήματά τους 

 Να μάθουν να λένε «όχι» σε ακατάλληλα αγγίγματα 

 

Διαθεματική προσέγγιση: Γλώσσα, Κοινωνικές δεξιότητες, Επικοινωνία 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης: project- σχέδια εργασίας, ομαδοσυνεργατικές 
βιωματικές διαδικασίες, παιχνίδι ρόλων, συνεντεύξεις, μελέτη πεδίου-
παρατήρησης (κατά την αξιολόγηση), κοινωνικό πείραμα.  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



Σωματογνωσία και Υγιεινή σώματος + Αυτογνωσία 

Διάκριση φύλου 

Εκμάθηση συναισθημάτων 

Πλαίσιο συναναστροφής με άλλους ανθρώπους και 

το άλλο φύλο 

Κατάλληλη έκφραση συναισθημάτων 

Προφύλαξη του εαυτού από τους άλλους 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 



 Αυτοσχέδια κλίμακα παρατήρησης με ΝΑΙ/ ΟΧΙ με βάση τους θεματικούς άξονες και τους 
τελικούς σκοπούς του προγράμματος 

 

 Χρήση κλίμακας παρατήρησης και αξιολόγησης των συναισθημάτων με προσθήκη δικών 
μου δηλώσεων προς παρατήρηση σχετικών με τους θεματικούς άξονες που θα δουλεύαμε  

 

 Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

     «Γνωρίζει τα μέλη του σώματος?» 

     «Διακρίνει τα δύο φύλα?» 

     « Δέχεται και αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα και των άλλων?»  

     «Εκφράζει άνετα τους φόβους του?» 

     «Αποφεύγει συγκρούσεις και διαμάχες με άλλα παιδιά?» 

     «Διακρίνει γνωστούς από άγνωστους?» 

     «Πλησιάζει άγνωστους?» 

     «Δέχεται το άγγιγμα των άλλων?» 

     «Δέχεται να αγκαλιάσει άγνωστους?»  

     «Γνωρίζει τον κανόνα του εσώρουχου?» 

 

 Αρχική και τελική αξιολόγηση (θα παραλειφθούν τα στατιστικά στοιχεία για να 
εξοικονομηθεί  χρόνος  για την παρουσίαση του προγράμματος) 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 





ΣΩΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ –ΥΓΙΕΙΝΗ  
 

 Γνωρίζω τον εαυτό μου 

 Γνώση μελών προσώπου-σώματος  

 5 αισθήσεις  

 Υγιεινή 

 

 

5 αισθήσεις: παζλ και 
αφισούλες + 
βιωματικό παιχνίδι με 
διάφορα αντικείμενα 

Αυτοσχέδια παζλ  
από πίνακες 
ζωγραφικής 
διάσημων 
ζωγράφων  με 
ανθρώπινα 
σώματα π.χ. 
Μποτέρο 

Δραστηριότητες 
ταύτισης  



ΣΩΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ 

 Ζωγραφίζω το σώμα μου σε πραγματικές διαστάσεις 

 Simon says “σήκωσε το αριστερό πόδι” 

 Μου αρέσουν τα χέρια μου επειδή… 

Δραστηριότητα «Ο 
λερωμένος Δράκος» 

Έκθεση 
πορτραίτων 

Ζωγραφική και 
κόψιμο σε 
κομμάτια για να 
γίνει παζλ 
(κεφάλι-κορμός-
πόδια) 



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΥΛΟΥ 

Φάκελοι διάκρισης 
αγοριού-κοριτσιού και 
ρούχων τους 



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΥΛΟΥ 

Αυτοσχέδιο πάζλ με 
πρότυπη την 
ολόκληρη εικόνα 

Πίνακας ταύτισης αγοριού-
κοριτσιού με αλλαγές στην εφηβεία 



ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΥΛΟΥ 

Διάκριση γένους-
γραμματική 

Ζωγραφίζω αγόρι-κορίτσι 

Ταύτιση λέξεων 



ΕΚΜΑΘΗΣΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Πίνακας συναισθημάτων-
Αναπαράσταση και αυτοσχέδιο 
επιτραπέζιο παιχνίδι 

Αναπαράσταση με 
χρήση εικόνων από 
δαχτυλοκουκλίτσες 



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Εκμάθηση 
συναισθημάτων με 
…ζωγραφική 
….παζλ ταύτισης 
λέξεων 



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Πολλαπλή χρήση 
και προσαρμογή του 
ίδιου υλικού 

Αναπαράσταση του 
συναισθήματος της 
εικόνας 

Φάκελος σύνδεσης κοιν. κατάστασης- 
συναισθήματος  



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Φάκελοι διάκρισης 
συναισθημάτων  

Διάκριση σε ευχάριστα-
δυσάρεστα συναισθήματα με 
ζωγραφική 



ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ 

Συναισθηματόμετρο 

Τι νιώθω? 
 Πώς αντιδρώ?  
Πώς νιώθω για την 
αντίδρασή μου? 



ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ 
ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ 

ΦΥΛΟ 
Υποενότητες 

 Μόνος-Μαζί με άλλους 

• Προσωπικός-Δημόσιος 
χώρος 

Φάκελος διάκρισης 
προσωπικού-
δημόσιου χώρου 



ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ 
ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ 

ΦΥΛΟ 

• Υποενότητα 

• Γνωστοί-Άγνωστοι 

Οι άνθρωποι 
στη ζωή μου 

Άλλες δραστηριότητες 
o Οικογενειακό 

δέντρο 



Ανάγνωση κατά τις 
δυνατότητες του καθενός του 
ποιήματος «Οι δύο φίλοι» 

Υποενότητες 
• ΦΙΛΙΑ 
• ΑΓΑΠΗ 

Άλλες 
δραστηριότητες 
 Τι είναι  ο 

φίλος? 
 Πώς κάνω 

φίλους? 



Γενικός κανόνας:  
Ένα αγόρι παντρεύεται 
ένα κορίτσι 

Πολλά παιδιά μπέρδευαν τη 
φιλία με το γάμο κι έτσι έλεγαν 
π.χ. η Μαρία ότι θα παντρευτεί 
την Εύα κ.ο.κ.           Προέκυψε η 
υποενότητα γάμος 

Δραστηριότητα αντιστοίχισης 
άντρα με γυναίκα 

Λαβύρινθος 

ΓΑΜΟΣ 



ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Το τρίγωνο της αγάπης 



Γραπτές δραστηριότητες για την αγάπη και τους 
τρόπους εκδήλωσης 



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

Αντιστοίχιση 
κατάλληλου 
αγγίγματος με 
λέξη και με 
ποιον  και το 
αντίστροφο 

Ομαδική 
συζήτηση και 
καταγραφή 
από εμένα των 
κατάλληλων  
και μη 
αγγιγμάτων 



Η ΝΙΚΗ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ  
(DVD TOY ΥΠΕΠΘ) Το παρακολουθήσαμε 6 

φορές, όχι επειδή τόσο 
χρειάστηκε για να το 
κατανοήσουν, αλλά επειδή 
τους άρεσε πολύ και το 
ζητούσαν συνέχεια. 
 
Την 1η φορά παρενέβαινα με 
διευκρινιστικά σχόλια και 
«θεατρικές αντιδράσεις» για 
να δώσω έμφαση σε κάποια 
σημεία 

Σχόλια παιδιών 
 
  «τι είναι το παιχνίδι 

των αγγιγμάτων?» 
 «Μη Νίκη, παγίδα 

είναι» 
 «Δεν είναι αστείο» 
 «Να το πούμε στην 

αστυνομία!» 



Παρακολούθηση 
του DVD και 
αποτύπωση με 
ζωγραφιά του 
ανθρώπου-σκιά 



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

Ανάγνωση 
βιβλίου και 
συζήτηση  «Το 
σώμα μου» 

Φάκελος διάκρισης 
καλού και κακού 
μυστικού-δώρου 

Ερωτήσεις επίλυσης 
προβλήματος «τι θα 
έκανες αν…» 



Εξάσκηση στη λήψη αποφάσεων  
με παιχνίδι με κάρτες  

«Μαθαίνω να λέω όχι» 



ΑΦΙΣΟΥΛΕΣ ΩΣ  
ΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 



Παιχνίδι ρόλων 
για έλεγχο 
εμπέδωσης 

«Κοινωνικό πείραμα» 
για έλεγχο γενίκευσης 
της γνώσης σε άτομα 
και περιβάλλοντα 



Σύμφωνα με το dvd  «Το μυστικό της 
Νίκης» οι ερωτήσεις ήταν: 
 Ν’ αγγίξω τα μαλλάκια? 
 Ν’ αγγίξω τη μυτούλα? 
 Ν αγγίξω το βρακάκι?  
Κ.ο.κ. 

 



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΑΥΤΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

«κοινωνικό 
πείραμα» 

DinaPileidou
Sticky Note



 Το πρόγραμμα υπήρξε αποτελεσματικό, αφού όλα τα παιδιά πέτυχαν 
τους επιμέρους στόχους και τον τελικό και σημαντικότερο, να λένε 
«όχι» σε ένα κακό άγγιγμα («όχι στο βρακάκι» όπως λέει η Νίκη) 

 

 Σαφώς χρειάζεται συνέχιση του προγράμματος και επιμονή ώστε να 
εμπεδωθεί, παγιωθεί και γενικευθεί η γνώση σε ανθρώπους και 
περιβάλλοντα 

 

 Για τις ίδιες τις εκπαιδευτικούς ήταν μία πρόκληση, καθώς ήταν θέμα 
άγνωστο και απαιτούσε λεπτότητα στο χειρισμό, αλλά η ικανοποίηση 
μέσω της επιτυχίας μας δικαίωσε 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



Σας 
ευχαριστώ 

για την 
προσοχή 

σας! 
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