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Περίληψη 

Η ενημέρωση και η αγωγή για  την ανθρώπινη σεξουαλικότητα διαδραματίζει θετικό ρόλο 

στην ομαλή ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου. Για τους νέους με νοητική 

αναπηρία ή/και αυτισμό η σεξουαλική εκπαίδευση απαιτεί, αρχικά, την αξιολόγηση των 

αναγκών τους, και έπειτα το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος, όσον αφορά 

στην παροχή και παρουσίαση των πληροφοριών και στον καθορισμό του περιεχομένου. Το 

πιο αποτελεσματικό σεξουαλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αυτό που ενσωματώνει στο 

πρόγραμμα τις ανάγκες που είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις ικανότητες, το φύλο και το 

επίπεδο ωριμότητας του μαθητή με αναπηρία. Η παρούσα έρευνα, αποτελεί μία μελέτη 

περίπτωσης, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος 

σεξουαλικής εκπαίδευσης για δύο μαθητές με αυτισμό και νοητική αναπηρία. Αξιολογήθηκε 

αρχικά το επίπεδο των σεξουαλικών γνώσεων των δύο μαθητριών με αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις του οποίου αφορούν επτά θέματα: Φυσιολογία, σεξουαλική 

επαφή, εγκυμοσύνη, αντισύλληψη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ακατάλληλες 

συμπεριφορές από τους άλλους και ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους. Στη συνέχεια, 

εφαρμόστηκε το εξατομικευμένο πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης, που σχεδιάστηκε, 

στις μαθήτριες, ατομικά και μετά την ολοκλήρωσή του ακολούθησαν άλλες δύο 

αξιολογήσεις, η μία αμέσως μετά και η άλλη τρεις εβδομάδες αργότερα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι υπήρξε σημαντική αύξηση τον γνώσεων των δύο μαθητριών γύρω από όλα τα 

θέματα που καλύφθηκαν στην εκπαίδευση. Τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης, οι γνώσεις αυτές μειώθηκαν, όχι όμως σημαντικά. Ένα εξατομικευμένο 

πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης, συμπερασματικά, είναι δυνατό να ωφελήσει ένα 

άτομο με νοητική αναπηρία ή/και αυτισμό. 

Λέξεις κλειδιά:  
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 Νοητική αναπηρία, αυτισμός, σεξουαλικές γνώσεις, πρόγραμμα σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, ερωτηματολόγιο σεξουαλικών γνώσεων 
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Abstract 

Information and education about human sexuality play a positive role in the smooth 

personality integration. For young people with intellectual disabilities and/ or autism, sex 

education initially requires the assessment of their needs and then the development of a 

personalized program as regards the provision and presentation of information and the 

definition of the content. The most effective sex education program incorporates into the 

program the needs that are appropriate for the age, abilities, gender and maturity level of 

student with disabilities. This research is a case study for designing and implementing an 

individualized sex education program for two students with autism and mental disability. 

Initially, the level of sexual knowledge of the two students was evaluated using an 

improvised questionnaire, the questions of which concern seven subjects: Physiology, sexual 

intercourse, pregnancy, contraception, sexually transmitted diseases, inappropriate behavior 

by others and inappropriate touch to others. Then, the individualized sex education program, 

which was designed, was applied to students individually and after completing the program 

two more evaluations followed, one after the completion of the program, and the other three 

weeks later. The results showed that there was a significant increase in the knowledge of the 

two students about all the issues covered in education. Three weeks after the completion of 

education, this knowledge was decreased, but not significantly. An individualized sex 

education program, in conclusion, may benefit a person with intellectual disability and/ or 

autism. 

Keywords:  

 Intellectual Disability, Autism, Sexual Knowledge, Sex Education Program, Sexual 

Knowledge Questionnaire 
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Πρόλογος 

 Η έλλειψη πληροφόρησης των ατόμων με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία γύρω από 

θέματα σεξουαλικότητας καθώς και η επιτακτική ανάγκη για σεξουαλική εκπαίδευση 

καθίσταται φανερή στα ευρήματα πλήθους σχετικών ερευνών. Έτσι, η παρούσα εργασία 

ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος 

σεξουαλικής εκπαίδευσης σε δύο έφηβες με αυτισμό και νοητική αναπηρία. Κίνητρο για την 

επιλογή του προς μελέτη θέματος αποτελεί η διερεύνηση του κατά πόσο ένα πρόγραμμα, 

στο οποίο ενσωματώνονται οι ανάγκες που είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις ικανότητες, 

το φύλο και το επίπεδο ωριμότητας του εφήβου με αναπηρία, μπορεί να αποβεί 

αποτελεσματικό.  

 Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

όλους εκείνους που βρίσκονταν δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια αυτού του σημαντικού 

εγχειρήματος και χωρίς τη συμβολή τους θα ήταν δύσκολη η ολοκλήρωσή του. 

 Έτσι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 

Επιτροπής και κυρίως την επιβλέπουσα Καθηγήτριά μου κ. Λευκοθέα Καρτασίδου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Επιπροσθέτως, θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Θεοπίστη, 

ψυχολόγο του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθμίδας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, χωρίς τη 

συμβολή της οποίας δε θα μπορούσα να προχωρήσω την έρευνά μου, καθώς με έφερε σε 

επαφή με τις συμμετέχουσες αυτής. Κυρίως όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κ. 

Μόνικα και την κ. Ελένη οι οποίες με εμπιστεύθηκαν και έδωσαν συγκατάθεση για τη 

συμμετοχή των παιδιών τους στην παρέμβαση. Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς τις δύο 
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μαθήτριες που μου έκαναν την τιμή να συνεργαστούν άψογα μαζί μου, συμμετέχοντας στην 

έρευνά μου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Οι κυρίαρχες αντιλήψεις του παρελθόντος αντιμετώπιζαν τη σεξουαλική ενημέρωση 

και εκπαίδευση στα άτομα με αυτισμό ή/ και νοητική αναπηρία ως ανώφελη, επειδή τα 

άτομα αυτά θεωρούνταν ότι δεν επρόκειτο να έχουν μια ενεργή σεξουαλική ζωή. Από την 

άλλη πλευρά, η ενημέρωση τους χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη, επειδή θεωρήθηκε πιθανό ότι 

θα τα αφύπνιζε σεξουαλικά και θα τα οδηγούσε σε έντονη σεξουαλική ζωή (Πανάικας & 

Κυριάκη, 2003). Σήμερα γνωρίζουμε ότι η έλλειψη ενημέρωσης σε καμία περίπτωση δεν 

καταργεί τη σεξουαλικότητα ενός ατόμου, ούτε αποτρέπει τη σεξουαλική του ολοκλήρωση. 

Η σεξουαλική εκπαίδευση είναι μια δια βίου διαδικασία απόκτησης πληροφοριών και 

διαμόρφωσης στάσεων, πεποιθήσεων και αξιών για την ταυτότητα, τις σχέσεις και την 

οικειότητα (SIECUS, 1998). 

 Δεδομένου της σημασίας της σεξουαλικής εκπαίδευσης στη συγκρότηση μια υγιούς 

σεξουαλικής ανάπτυξης, η δημιουργία επίσημων σεξουαλικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων καθίσταται αναγκαία. Ένα τέτοιο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

απευθύνεται σε όλο τον γενικό μαθητικό πληθυσμό απαρτίζεται από τρία βασικά πεδία: την 

αύξηση γνώσεων και βελτίωση κατανόησης, την εκπαίδευση σε προσωπικές και  κοινωνικές 

δεξιότητες, και τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και αντιλήψεων. Συγκεκριμένα, επιμέρους 

στόχοι αποτελούν η κατανόηση των φυσικών αλλαγών  που επέρχονται στην ανάπτυξη ενός 

ανθρώπου, η κατανόηση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, αναπαραγωγής, σεξουαλικής 

υγείας, συναισθημάτων και σχέσεων, η ενημέρωση για την αντισύλληψη και την αποφυγή 

μιας ενδεχόμενης εγκυμοσύνης. 

 Η ανάγκη για δημιουργία σεξουαλικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά για τον 

πληθυσμό των ατόμων με αυτισμό ή /και νοητική αναπηρία έχει επισημανθεί από πολλές 

έρευνες (Cheng & Udry, 2005˙ Leutar & Mihokovic, 2007˙ Lindsay, Bellshaw, Culross, 
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Staines, & Michie, 1992˙ Lumley & Scotti, 2001˙ Pueschel & Scola, 1988 ˙ Wolfe & 

Blanchett, 2003˙ Wood, 2004). Όπως αναφέρει και ο Koller  (2000), τα άτομα με αυτισμό 

ή/και νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην έκφραση της σεξουαλικότητάς τους, 

όπως κοινωνικούς μύθους, ανεπαρκή γνώση, ελάχιστες ευκαιρίες εκπαίδευσης, προσωπική 

δυσφορία και περιορισμένη πρόσβαση σε διαθέσιμες και κατάλληλες εκπαιδευτικές πηγές. 

Τέτοια εμπόδια μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη καθοδήγησης, ευκαιριών, 

συναισθηματικής στήριξης, αναγνώρισης της σεξουαλικότητάς τους από τους ανθρώπους 

που τους φροντίζουν και εκπαίδευσης. 

 Η παρούσα εργασία, αποτελεί μία προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 

εξατομικευμένου προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης σε δύο μελέτες περίπτωσης 

εφήβων με αυτισμό και νοητική αναπηρία.  

 Το πρώτο μέρος της εργασίας, που αποτελεί ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο με πέντε υποκεφάλαια. Στα δύο πρώτα υποκεφάλαια της 

εργασίας γίνεται μία προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι όροι «Αυτισμός» και «Νοητική 

αναπηρία» αντίστοιχα, μέσα από την παρουσίαση ερευνητικών και θεωρητικών δεδομένων 

που προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς και να παρουσιαστούν τα 

χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία. Στο τρίτο υποκεφάλαιο 

έπεται η επεξήγηση του όρου «σεξουαλικότητα» και πώς αναπτύσσεται και εκφράζεται στα 

άτομα με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία, ενώ στο επόμενο γίνεται μια προσέγγιση του 

όρου  «σεξουαλική εκπαίδευση». Ακολουθεί ένας οδηγός σχεδιασμού αποτελεσματικών 

προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης αλλά και μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με 

ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών σε άτομα με αυτισμό ή/και 

νοητική αναπηρία. Τέλος, στο πέμπτο υποκεφάλαιο διατυπώνονται ο σκοπός και τα 

διερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. 
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 Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, συμπεριλαμβάνεται το προφίλ των δύο 

συμμετεχουσών καθώς και η λεπτομερής περιγραφή του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε 

για την αξιολόγησή τους. Επιπλέον, περιγράφεται με λεπτομέρεια η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε κατά την αρχική αξιολόγηση των δύο μαθητριών προκειμένου να ελεγχθούν 

οι γνώσεις τους γύρω από τα θέματα σεξουαλικού περιεχομένου που θα διδαχθούν μέσα από 

το πρόγραμμα, αλλά και κατά τη δεύτερη και τρίτη αξιολόγησή τους ώστε να ελεγχθεί η 

βελτίωση ή μη των γνώσεών τους και η διατήρηση αυτών, αντίστοιχα. Τέλος, ακολουθεί η 

αναλυτική περιγραφή του προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε, 

καθώς και η πορεία των δύο μαθητριών κατά τη διάρκεια αυτού. 

 Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και των τριών 

αξιολογήσεων για κάθε μαθήτρια, μαζί, ώστε να γίνεται παράλληλα και η σύγκριση της 

πορείας τους. Ο έλεγχος της κοινωνικής εγκυρότητας χρησίμευσε στην ποιοτική 

αξιολόγηση του προγράμματος από τους γονείς, την ψυχολόγο και τις ίδιες της μαθήτριες, 

προκειμένου να εντοπιστεί η σκοπιμότητα, η ικανοποίηση και η αποτελεσματικότητά του. 
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ΜΕΡΟΣ Α’ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Κεφάλαιο 1ο: Η σεξουαλική εκπαίδευση στα άτομα με αυτισμό ή/και νοητική 

αναπηρία 

1.1  Αυτισμός - Ορισμός - Χαρακτηριστικά 

 Ο όρος «αυτισμός» σύμφωνα με τον Leo Kanner και τον Hans Asperger προέρχεται 

από την ελληνική λέξη «εαυτός» (Lennard-Brown, 2004). H αυτιστική διαταραχή ή ο 

αυτισμός αποτελεί σοβαρή μορφή διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής και έχει 

χαρακτηριστεί ως διαταραχή φάσματος πράγμα που σημαίνει ότι η κλινική εικόνα του 

αυτισμού δεν είναι ομοιογενής αλλά κυμαίνεται από ηπιότερες μορφές μέχρι βαρύτερες 

(Γενά, 2002). Παράγοντες όπως το νοητικό δυναμικό και το επίπεδο του λόγου επηρεάζουν 

καθοριστικά τη μορφή, την ένταση και τη συχνότητα των συμπτωμάτων ενός ατόμου με 

αυτισμό. Όσον αφορά το νοητικό δυναμικό, έχει βρεθεί ότι το 77% των ατόµων αυτών έχουν 

και νοητική καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, το 50% των ατόµων µε αυτισµό έχουν µέτρια έως 

ελαφριά νοητική καθυστέρηση ενώ το 27% βαριά (Mesibov, Adams & Klinger, 1997). Τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ατόμου με αυτιστική διαταραχή εξελίσσονται και δεν 

παραμένουν σταθερά, εξαιτίας της ανάπτυξης και της νευρολογικής ωρίμανσης του ατόμου 

καθώς επίσης και εξαιτίας των περιβαλλοντικών επιδράσεων, της κοινωνικής εμπειρίας και 

της εκπαίδευσης που λαμβάνει το άτομο. 

 O αυτισμός είναι μια αναπηρία που παρεμποδίζει τα άτομα να κατανοήσουν όσα 

βλέπουν, όσα ακούν και γενικά όσα αισθάνονται (Ζώης & Δημητρακόπουλος, 2004). Τα 

συμπτώματα περιλαμβάνουν μη τυπική εικόνα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, διαταραγμένες 

γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες, μειωμένο φανταστικό παιχνίδι, φτωχή βλεμματική 

επαφή και εμμονή με τη διατήρηση της σταθερότητας, ενώ γίνονται εμφανή στην ηλικία 
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των τριών χρόνων. Επιπλέον, ο αυτισμός συνεπάγεται με έκπτωση στα ενδιαφέροντα και 

στις δραστηριότητες του ατόμου (Γενά, 2002). 

      Κεντρικό πρόβλημα, ωστόσο, στα παιδιά με αυτισμό αποτελεί μία τριάδα 

διαταραχών που επηρεάζουν τις δεξιότητες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της 

επικοινωνίας και της φαντασίας. Αυτές οι διαταραχές συνοδεύονται από ένα περιορισμένο 

και επαναλαμβανόμενο μοτίβο δραστηριοτήτων και αποτελούν καθοριστικό ρόλο για τη 

διάγνωση του αυτισμού (Wing, 2000).  

 Οι διαταραχές της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, συγκεκριμένα, εκδηλώνονται με 

διαφορετικούς τρόπους. Αν και δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους, 

είναι ευκολότερο να περιγράψουμε τα διαφορετικά είδη κατατάσσοντάς τα σε τέσσερις 

διαφορετικούς τύπους,. Η ομάδα των «αποτραβηγμένων» αποτελεί τον πρώτο τύπο. Η 

ομάδα αυτή εμφανίζει πλήρη αποστασιοποίηση (Γκονέλα, 2006). Αναφέρεται σε άτομα 

κοινωνικά αποτραβηγμένα που εμφανίζουν έλλειψη ενδιαφέροντος για τους άλλους 

ανθρώπους, δεν αναζητούν επαφή και μάλιστα προσπαθούν να αποφύγουν κάθε είδους 

επαφή όπως βλεμματική ή σωματική. Παρατηρείται απουσία πρωτοβουλιών στα άτομα 

αυτά για αλληλεπίδραση, αλλά και απουσία ανταπόκρισης σε πρωτοβουλίες των 

συνομηλίκων ή ενήλικων που λαμβάνονται με στόχο την κοινωνική συναλλαγή (Loveland 

& Tunali-Kotoski, 2005).  

 Ο δεύτερος και πιο ασυνήθιστος τύπος είναι η «παθητική ομάδα». Τα παιδιά ή οι 

ενήλικες δεν είναι εντελώς αποκομμένοι από τους άλλους. Δέχονται κοινωνικές 

προσεγγίσεις και δεν απομακρύνονται αλλά δεν παίρνουν καμία πρωτοβουλία για κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Μπορεί να έχουν φτωχή βλεμματική επαφή αλλά εάν κάποιος τους το 

υπενθυμίσει μπορεί να τον κοιτάξουν στα μάτια. Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τα 

παιδιά αυτά είναι δεκτικά και πρόθυμα να κάνουν ό,τι τους πουν και οι συνομήλικοι θέλουν 

να τα συμπεριλάβουν στο παιχνίδι τους. Ενδεχομένως, όμως, κατά την εφηβεία η ομάδα 
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αυτή να παρουσιάσει διαταραγμένη συμπεριφορά. Γενικότερα όμως, τα άτομα αυτού του 

τύπου έχουν τα λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς από οποιαδήποτε άλλα με αυτιστικές 

διαταραχές (Wing , 2000). 

      Ο τρίτος τύπος είναι η «ενεργητική» αλλά ιδιόρρυθμη ομάδα. Στα άτομα αυτά 

αρέσει να κάνουν παρέα με άλλους, να τους αγγίζουν, να πλησιάζουν αγνώστους και να 

τους ρωτάνε κάτι, αλλά συχνά με ενοχλητική συμπεριφορά (Γκονέλα, 2006). Πρόκειται 

λοιπόν για άτομα τα οποία προσεγγίζουν τους άλλους όμως με ένα ιδιόρρυθμο τρόπο για να 

απαιτήσουν κάτι ή να συνεχίσουν επίμονα τα ενδιαφέροντά τους. Δεν κατανοούν τα 

συναισθήματα ή τις ανάγκες των ανθρώπων που τους μιλάνε. Μερικά έχουν φτωχή 

βλεμματική επαφή ενώ άλλα κοιτούν για αρκετή ώρα και επίμονα αυτούς που μιλάνε. Οι 

τρόποι που προσεγγίζουν κάποιον μπορεί να περιλαμβάνει το αγκάλιασμα ή τη σωματική 

επαφή, ενώ εάν δεν τα προσέχεις μπορεί να γίνουν δύσκολα και επιθετικά. Κατά την παιδική 

ηλικία μπορεί να αγνοούν τους συνομηλίκους τους ή να τους επιτίθενται (Wing, 2000).  

      Τέταρτος και τελευταίος τύπος είναι η ομάδα με την πολύ τυπική και εξεζητημένη 

συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά εκδηλώνεται στην εφηβεία ή στις αρχές της ενήλικης 

ζωής. Τα άτομα αυτά έχουν καλό γλωσσικό επίπεδο και είναι υπερβολικά ευγενικά και 

τυπικά. Προσπαθούν πολύ να συμπεριφερθούν και να συνεργαστούν καλά και 

προσκολλώνται αυστηρά στους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. Ουσιαστικά ωστόσο, 

δεν κατανοούν αυτούς τους κανόνες και προσαρμόζονται με δυσκολία κάνοντας πολλές 

φορές λάθη. Φανερή επίσης και σε αυτήν την ομάδα, είναι η αδυναμία να καταλάβουν τις 

σκέψεις και τα αισθήματα των άλλων, ακόμα και όταν υπάρχει επιθυμία να είναι ευγενικοί 

και εξυπηρετικοί (Wing, 2000). 

 Στην τριάδα των διαταραχών των παιδιών με αυτισμό περιλαμβάνονται και οι 

διαταραχές στην επικοινωνία. Εκδηλώνονται με καθυστέρηση ή ανωμαλία στην ανάπτυξη 

του λόγου των παιδιών με αυτισμό και ποικίλουν σε σοβαρότητα. Κάποιο ποσοστό των 



12 

 

παιδιών αυτών δε θα μιλήσουν ποτέ και μερικά πάλι θα καταφέρουν να μιμούνται με 

ακρίβεια τις φωνές κάποιων ζώων και μηχανικών ήχων και σπανιότερα μεμονωμένων 

λέξεων. Τα υπόλοιπα παιδιά αναπτύσσουν λόγο, αν και πολλά αρχίζουν αργότερα από το 

κανονικό. Συνήθως, αρχίζουν να επαναλαμβάνουν λέξεις που λένε οι άλλοι και ειδικότερα 

επαναλαμβάνουν την τελευταία λέξη ή λέξεις των άλλων, ενώ μπορούν να μιμηθούν με 

ακρίβεια την προφορά και τον τονισμό του συνομιλητή τους. Αυτή η επανάληψη μπορεί να 

μην έχει κανένα νόημα για το παιδί και αυτή η άχρωμη ηχώ ονομάζεται ηχολαλία. Όταν 

μιλάμε για καθυστερημένη ηχολαλία αναφερόμαστε σε λέξεις ή φράσεις τις οποίες έχει 

ακούσει το παιδί στο παρελθόν και τις επαναλαμβάνει στο παρόν. Σε κάποιες περιπτώσεις 

μπορεί να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα αυτές τις φράσεις για να ζητήσουν κάτι που 

επιθυμούν. 

 Αυτές οι ανωμαλίες της ομιλίας μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και την ενήλικη ζωή. 

Άλλα βελτιώνονται στο λόγο και μερικά αναπτύσσουν καλή γραμματική και λεξιλόγιο. 

Άλλα πάλι έχουν κανονική ομιλία χωρίς καθυστέρηση, ακόμα όμως κι αυτά θα 

παρουσιάζουν μια ποικιλία μικρών προβλημάτων. Κάποια παιδιά παρόλο που έχουν καλό 

λεξιλόγιο μιλάνε πολύ λίγο. Αντιθέτως, άλλα μιλάνε με σχολαστικό λόγο και οι απαντήσεις 

που δίνουν στις ερωτήσεις που τους τίθενται περιλαμβάνουν συχνά πολλές λεπτομέρειες. 

Το περιεχόμενο της ομιλίας αυτών των ατόμων δεν έχει στόχο το διάλογο και μπορούν να 

θέτουν τα ίδια ερωτήματα ανεξάρτητα από τις απαντήσεις που παίρνουν, ή να μονολογούν 

για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους (Wing, 2000). 

      Το επίπεδο της κατανόησης στα άτομα με αυτισμό ποικίλει. Μερικά παιδιά και 

ενήλικες δεν κατανοούν τον λόγο και δεν ανταποκρίνονται όταν τους μιλάς. Μερικές φορές 

δίνουν την εντύπωση ότι καταλαβαίνουν περισσότερα από ό,τι πραγματικά καταλαβαίνουν 

γιατί χρησιμοποιούν την βλεμματική επαφή. Τα πιο πολλά άτομα όμως έχουν κάποια 

αντίληψη. Αυτή μπορεί να περιορίζεται σε ονόματα γνωστών αντικειμένων ή σε απλές 



13 

 

οδηγίες από τα συμφραζόμενα. Μία πηγή σύγχυσης είναι επίσης η έλλειψη ελαστικότητας 

σε ό,τι αφορά την έννοια των λέξεων. Οι δυσκολίες αρχίζουν όταν ένα αντικείμενο έχει 

περισσότερα από ένα ονόματα. Επίσης, δυσκολεύονται με τις λέξεις που ακούγονται το ίδιο 

αλλά έχουν διαφορετικές έννοιες, ενώ πολλές φορές ανταποκρίνονται σε μία ή δύο λέξεις 

της πρότασης αγνοώντας τις υπόλοιπες. 

      Φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας χρησιμοποιούμε χειρονομίες, 

εκφράσεις προσώπου και κινήσεις σώματος. Όμως τα άτομα με αυτισμό δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας. Πριν αναπτύξουν το λόγο 

πολλά αυτιστικά παιδιά δείχνουν τις ανάγκες τους αρπάζοντας κάποιον από το χέρι, 

τραβώντας τον και τοποθετώντας το χέρι του στο αντικείμενο που επιθυμούν. Μπορεί να 

περάσουν χρόνια έως ότου τα παιδιά αρχίσουν να δείχνουν και συνήθως αρχίζουν να 

δείχνουν με ολόκληρο το χέρι τους παρά με το ένα δάκτυλο. Μόνο μερικά παιδιά 

προσπαθούν να δείξουν τις ανάγκες τους με μίμηση και οι κινήσεις είναι συνήθως όσο 

γίνεται πιο σύντομες και πρόχειρες (Wing, 2000). 

     Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό είναι η κατά 

κυριολεξία ερμηνεία. Πρέπει λοιπόν να προσέχει κανείς όταν χρησιμοποιεί μεταφορικές 

έννοιες γιατί τα παιδιά μπορεί να τις ερμηνεύσουν κυριολεκτικά και να οδηγηθούν σε 

αναστάτωση. Επίσης, τα παιδιά με αυτισμό αντιδρούν άσχημα στα προφορικά πειράγματα 

γιατί τα παίρνουν στα σοβαρά. Ακόμη, καταλαβαίνουν πολύ λίγο ή σχεδόν καθόλου τα 

αστεία που βασίζονται σε λεκτικές διφορούμενες εκφράσεις (Wing, 2000). 

 Τέλος, πολλά παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν διαταραχές στη φαντασία και 

αδυνατούν να εκτελέσουν δραστηριότητες που απαιτούν τη φαντασία, όπως οι συνομήλικοί 

τους. Πολλά παιδιά μπορεί να μην παίζουν κανένα είδος συμβολικού παιχνιδιού και να 

χειρίζονται τα παιχνίδια και τα αντικείμενα μόνο και μόνο για τα αισθητηριακά ερεθίσματα. 

Άλλα πάλι μπορεί να χρησιμοποιούν τα αντικείμενα για τον σκοπό για τον οποίο είναι 
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φτιαγμένα. Μερικά μπορεί να εκτελούν αρκετά πολύπλοκες φάσεις ενός παιχνιδιού αυτού 

του είδους, αλλά δεν δραματοποιούν καθόλου φανταστικές ιστορίες. Τα πιο ικανά παιδιά 

δείχνουν κάποια στοιχεία που μοιάζουν με φαντασία όμως δραματοποιούν μια σειρά από 

γεγονότα τα οποία δεν έχουν επινοήσει τα ίδια. Έτσι το παιδί ακολουθεί την ίδια σειρά ξανά 

και ξανά, χωρίς καμία αλλαγή. Τα άτομα με αυτισμό δεν έχουν την ευχαρίστηση της 

δημιουργικής φαντασίας κατά την παιδική ηλικία όπως και της ικανοποίησής της στην 

ενήλικη ζωή (Wing, 2000). 

1.2 Νοητική αναπηρία – Ορισμός - Χαρακτηριστικά 

 Η νοητική αναπηρία αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, με πολλές μορφές αλλά 

και διακυμάνσεις. Οι ορισμοί που προτάθηκαν στο παρελθόν, ήταν πολλοί και 

πολυδιάστατοι καθώς καθένας από αυτούς λάμβανε υπόψη του διαφορετικά στοιχεία της 

νοητικής αναπηρίας, ουσιαστικά όμως δε διαφοροποιούνταν πάρα πολύ (Schalock, 

Borthwick-Duffy, Bradley, Buntinx, Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Luckasson, & 

Reeve, 2010).  

        Στον ορισμό του 1983, η νοητική αναπηρία αναφέρεται σε μια σημαντική, γενική 

νοητική υπολειτουργία, η οποία συνυπάρχει με εκπτώσεις στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά (αυτοεξυπηρέτηση, ζωή μέσα στο σπίτι, κοινωνικές δεξιότητες, αυτο-

ρύθμιση, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, ψυχαγωγία, υγεία-ασφάλεια, χρήση 

κοινοτικών υπηρεσιών/πόρων, εργασία, επικοινωνία) και εμφανίζεται κατά την περίοδο 

ανάπτυξης του ατόμου. Ο ορισμός αυτός αναθεωρήθηκε το 1992, από τους Luckasson, 

Schalock, Snell, και Spitalnik (1996) και αναφέρεται πλέον ότι η νοητική αναπηρία 

συνυπάρχει με συγγενείς ή δευτερογενείς περιορισμούς και αρχίζει να εμφανίζεται η έννοια 

της λειτουργικότητας και να ενισχύεται η έννοια της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. 
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 Αργότερα, το 2002, η AAMR εισήγαγε νέο ορισμό (Luckasson, Borthwick-Duffy, 

Buntinx, Coulter, Craig, Reeve Schalock, Snell, Spitalnick, Spreat, & Tasse, 2002). 

Σύμφωνα με αυτόν, η νοητική  αναπηρία είναι μια γενικευμένη διαταραχή, που 

χαρακτηρίζεται από σημαντικά μειωμένη νοητική λειτουργία και ελλείμματα σε δύο ή 

περισσότερες προσαρμοστικές συμπεριφορές, με έναρξη πριν την ηλικία των 18 ετών. Η 

αναθεώρηση του ορισμού του 2002 μετά από μια δεκαετία από την AAMR, μπορεί να 

βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη ένταξη και προσαρμογή των ατόμων με νοητική 

αναπηρία στην κοινωνία, αφού απομακρύνει τις δυσκολίες από το ίδιο το άτομο και τις 

μεταθέτει στο περιβάλλον του και κυρίως στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ζει και 

αλληλεπιδρά το συγκεκριμένο άτομο.  

 Η μεγάλη αλλαγή συμβαίνει το 2010, οπότε προτείνεται όχι μόνο αλλαγή του 

ορισμού, αλλά και του όρου της νοητικής καθυστέρησης. «Η οριοθέτηση του φαινομένου 

της νοητικής καθυστέρησης και η χρήση του πιο κατάλληλου όρου και ορισμού, οφείλει να 

λάβει υπόψη τη συνολική εικόνα που έχει η κοινωνία για τον άνθρωπο, τους θεσμούς, το 

υπάρχον σύστημα κατηγοριών και τρόπων αξιολόγησης, τον τρόπο κοινωνικής οργάνωσης 

και τα πρότυπα που κυριαρχούν στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει και δρα το άτομο» 

(Luckasson, et. al., 2002, σελ. 6.). Ο νέος όρος που προτείνεται είναι αυτός της νοητικής 

αναπηρίας. Είναι ο όρος που έχει εγκριθεί και από την Αμερικανική Ένωση για τη Νοητική 

Καθυστέρηση (AAMR, που πλέον έχει μετονομαστεί σε Αμερικανική Ένωση στις Νοητικές 

και Αναπτυξιακές Αναπηρίες – American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities – AAIDD) και στο νέο, 11ο Εγχειρίδιο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος 

«νοητική αναπηρία» (intellectual disability). Η αναπηρία γίνεται πλέον αντιληπτή ως το 

«ταίριασμα» μεταξύ των δυνατοτήτων του ατόμου και του πλαισίου μέσα στο οποίο θα 

κληθεί αυτό να λειτουργήσει, δηλαδή ως μια κατάσταση λειτουργικότητας και όχι ως μια 

συνθήκη (Schalock, Luckasson, Shogren, Borthwick-Duffy, Bradley, Buntix, Coulter, 
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Craig, Gomez, Lachapelle, Reeve, Snell, Spreat, Tasse, Thompson, Verdugo, Wehmeyer, & 

Yeager, 2007˙Schalock et al., 2010). 

 Σημαντικό γεγονός αποτελεί το ότι τα τρία βασικά στοιχεία της νοητικής αναπηρίας, 

οι περιορισμοί στη νοητική λειτουργία, οι συμπεριφορικοί περιορισμοί για την προσαρμογή 

στο περιβάλλον και η εμφάνιση των περιορισμών σε μικρή ηλικία, υπάρχουν διαχρονικά σε 

όλους, σχεδόν, τους ορισμούς που έχουν δοθεί (Schalock et al., 2007).  

 Το πιο κοινό χαρακτηριστικό της νοητικής αναπηρίας είναι η αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, η οποία αφορά συνήθως, σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (γνωστική και 

κινητική). Στην παιδική ηλικία, τα παιδιά με νοητική αναπηρία είναι, συνήθως, αδέξια, 

παρουσιάζουν προβλήματα στην αδρή και λεπτή κινητικότητα, δυσκολίες στην ομιλία, στην 

αντίληψη, στην κοινωνική συμπεριφορά, στις συναισθηματικές εκδηλώσεις. Επίσης, τις 

περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν διάσπαση 

προσοχής, υπερκινητικότητα και δυσκολίες μάθησης (Αγγελοπούλου- Σακαντάμη, 2004). 

       Μεγαλώνοντας και καθώς καλούνται να λειτουργήσουν σε πιο ανεξάρτητα και 

αυτόνομα πλάισια, παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής, 

στη μνήμη, στη γενίκευση, στην εύρεση κινήτρων και στην κοινωνική ανάπτυξη 

(Westwood, 2007). Επίσης, εμφανίζονται δυσκολίες στη διατήρηση της γνώσης από τη μία 

κατάσταση στην άλλη, στην εισροή και την αποθήκευση νέων πληροφοριών και στην 

ανάκτηση πληροφοριών από τη μνήμη (Bouck & Joshi, 2012). Εντοπίζεται αδυναμία 

γενίκευσης και μεταφοράς της συγκεκριμένης γνώσης, αδυναμία αναστρεψιμότητας της 

σκέψης και ανάγκη για συνεχή και συστηματική παρότρυνση (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003β). 

       Για να αντισταθμιστούν οι παραπάνω δυσκολίες, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές 

που πρέπει να διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτές είναι (Βλάχου - Μπαλαφούτη, 

2000, στο Ζώνιου – Σιδέρη, 2000, σελ 177-187): 
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 Η διδασκαλία να έχει συγκεκριμένο λόγο και να βασίζεται σε μηχανισμούς που ο 

μαθητής διαθέτει.  

 Να υπάρχει ομαλή μετάβαση από τη μια δραστηριότητα στην άλλη και να υπάρχει 

ένα καλά δομημένο και οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

 Να εντοπιστεί το είδος της μνήμης που αποτελεί το δυνατό σημείο του μαθητή, π.χ 

ακουστική, οπτική κ.α και να αξιοποιηθεί. 

 Να τηρείται ο προσωπικός ρυθμός εργασίας των μαθητών. 

       Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να τους δίνονται πολλές και διαφορετικές νύξεις, 

για να επιτύχουν το κάθε βήμα μιας δραστηριότητας, να γίνονται συχνές επαναλήψεις, να 

συμμετέχουν κι άλλοι στη διαδικασία της μάθησης (γονείς, φίλοι,  ειδικότητες) και να 

τίθενται ρεαλιστικές, όχι όμως υποτιμητικές προσδοκίες για το κάθε παιδί (Westwood, 

2004). 

       Οι μαθητές με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στην γενίκευση 

των δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό το λόγο, η διδασκαλία στα προγράμματα παρέμβασης θα 

πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία και να διενεργείται μέσα σε πραγματικές συνθήκες 

(Westwood, 2004). 

       Η διδακτική μεθοδολογία, ανάλογα με το περιεχόμενο σπουδών και τους 

εξατομικευμένους στόχους, μπορεί να παίρνει διάφορες μορφές, στρατηγικές και τεχνικές 

διδασκαλίας. Κάποιες από τις πιο σημαντικές τεχνικές διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται 

για την εκπαίδευση των παιδιών και νέων με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, 2003α˙ Browder, 2001): 

 Οδηγίες βήμα- βήμα 

 Ανάλυση έργου 

 Κατασκευή προγράμματος 
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 Συζήτηση του πώς, πότε και που 

 Μίμηση προτύπου 

 Άμεση πρακτική και ανατροφοδότηση 

 Καθοδήγηση 

 Επίδειξη μοντέλου 

          Όλα τα παραπάνω αποτελούν διαχρονικές και αποτελεσματικές πρακτικές για κάθε 

αντικείμενο διδασκαλίας. Οι σύγχρονες τάσεις θέτουν το άτομο στο επίκεντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και το συνδέουν με το άμεσο περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και 

αναπτύσσεται (οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό) (Thomas & Woods, 2008). 

 H σύγχρονη τάση και έρευνα προτείνει να εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το άτομο 

μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσεται.Το άτομο νοείται ως 

μια δομή συνεχώς προσαρμοζόμενη στις πολλές πτυχές του περιβάλλοντός της (Thomas & 

Woods, 2008). 

1.3 Σεξουαλικότητα και σεξουαλική ανάπτυξη/ έκφραση στα άτομα με 

αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία 

        Η σεξουαλικότητα αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της προσωπικότητας και της 

αίσθησης του εαυτού και ευνοεί τη δημιουργία στενών σχέσεων που βασίζονται σε 

αισθήματα ασφάλειας, υποστήριξης, αγάπης και στοργής (Howard-Barr, Rienzo, Morgan-

Pigg, & James, 2005). Eίναι κάτι παραπάνω από σεξουαλικές συμπεριφορές, περιλαμβάνει 

την αυτοεικόνα, τα αισθήματα, τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις συμπεριφορές, τις σχέσεις και 

η αντίληψή της αλλάζει συνεχώς ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων εμπειριών και της 

εκπαίδευσης (Koller, 2000). Δεν περιλαμβάνει μόνο τις ανατομικές λειτουργίες, αλλά 

σχετίζεται με σεξουαλικές γνώσεις, πεποιθήσεις, στάσεις και αξίες. Γενικότερα, είναι μια 

πολυδιάστατη διαδικασία, στενά συνδεδεμένη με τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες του να 
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είναι κάποιος αρεστός και αποδεκτός, να δέχεται στοργή, να αισθάνεται ελκυστικός και να 

λαμβάνει εκτίμηση. Εμφανίζεται κατά τη γέννηση και αναδύεται καθ' όλη τη διάρκεια της 

παιδικής ηλικίας ανεξάρτητα από τις ικανότητες του κάθε ατόμου (Murphy & Elias, 2006). 

        Η σεξουαλικότητα και η κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά, αποτελούν ιδιαίτερα 

ευαίσθητο τομέα για τα άτομα με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Οι επιστημονικές 

αναφορές στο θέμα αυτό είναι περιορισμένες και εστιάζονται κυρίως, στον τρόπο με τον 

οποίο οι αποκλίσεις στους τομείς της κοινωνικής συνδιαλλαγής, της επικοινωνίας και 

προσαρμογής της συμπεριφοράς, επηρεάζουν το ενδιαφέρον του ατόμου για δημιουργία 

στενής σχέσης (Holmes, Isler, Bott, & Markowitz, 2005). 

      Για τα άτομα με ΔΑΦ υπάρχουν μύθοι και στάσεις σχετικά με την σεξουαλικότητά 

τους. Η κοινωνία τα έχει αντιμετωπίσει από την μια ως ασεξουαλικά άτομα και από την 

άλλη ως υπέρμετρα σεξουαλικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σιγή σε σχέση με την 

πληροφόρηση, την εκπαίδευση αλλά και το άγγιγμα γενικότερα αυτού του θέματος. 

      Τα άτομα τυπικής ανάπτυξης κατακτούν αυτόματα τους κανόνες που διέπουν τη 

γνωριμία με τους άλλους, πώς να προσεγγίσουν, πώς να δημιουργήσουν, πώς να 

διατηρήσουν και πώς να τελειώσουν μια σχέση. Το άτομο με αυτισμό πρέπει να τα μάθει 

όλα αυτά, πρέπει να εκπαιδευτεί και να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, να ερμηνεύσει τα 

μηνύματα και τις αντιδράσεις των άλλων και να κατανοήσει τη διαφορά στην ποιότητα των 

σχέσεων. Η σεξουαλική καθοδήγηση απαιτεί προσαρμογή και εξατομίκευση, ανάλογα με 

το επίπεδο των ικανοτήτων, της κατανόησης και της κοινωνικής ωριμότητας του ατόμου. 

      Το επίπεδο της κοινωνικής ωριμότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης, που 

χαρακτηρίζει τον αυτισμό παρεμποδίζει σοβαρά τις σεξουαλικές σχέσεις. Συνήθως, τα 

άτομα με αυτισμό δεν έχουν ανάγκη να μοιραστούν ιδέες και συναισθήματα. Μπορούν να 

μάθουν κάποιες δεξιότητες μέσα από τη συνήθεια, ανάλογα με το επίπεδο τους, αλλά οι 
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κοινωνικές δυσκολίες συνεχίζουν να υπάρχουν. Μπορούν να μάθουν ένα τρόπο ζωής, αλλά 

όχι το νόημα αυτού του τρόπου ζωής. 

      Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα, τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του 

αυτισμού ακολουθούν την τυπική εξέλιξη όσον αφορά τη σωματική-φυσική ανάπτυξη και 

την σεξουαλική εξέλιξη, ενώ έχουν σεξουαλικές ανάγκες, βιώνουν αντίστοιχα 

συναισθήματα και εκδηλώνουν αντίστοιχες συμπεριφορές σε κάποια στιγμή της ζωής τους. 

Στις περιπτώσεις αυτές έχουν ανάγκη από βοήθεια, η οποία ποικίλει ευρέως από άτομο σε 

άτομο, ακόμη και σε άτομα με το ίδιο αναπτυξιακό επίπεδο. Η βοήθεια παρέχεται στο άτομο 

που την έχει ανάγκη, τη στιγμή που την έχει ανάγκη και είναι σε θέση να την αξιοποιήσει 

(Jordan, 2000). 

      Έχει πλέον αναγνωριστεί διεθνώς ότι οι ανάγκες των ατόμων με νοητικές και 

αναπτυξιακές διαταραχές στον τομέα της σεξουαλικότητας, δεν διαφέρουν από τις 

αντίστοιχες ανάγκες των ατόμων τυπικής ανάπτυξης (Stokes, Newton, & Kaur, 2007). 

Σήμερα είναι διεθνώς αποδεκτό ότι τα άτομα αυτά έχουν δικαίωμα να βιώσουν στενή σχέση 

και αμοιβαία τρυφερότητα, να εκφράσουν τις ανάγκες τους ανάλογα με τους κοινωνικούς 

κανόνες, να εκπαιδευτούν στη σεξουαλική αγωγή και στον οικογενειακό προγραμματισμό, 

ακόμη και να παντρευτούν, αν το επιθυμούν και να έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικές 

υπηρεσίες (Aunos, 2002). 

  Όσον αφορά τα ατόμα με νοητική αναπηρία,  έχουν εξίσου διάφορες σεξουαλικές 

ανάγκες καθώς η σεξουαλικότητά τους δεν επηρεάζεται από τη νοητική τους ικανότητα. 

Παρ' όλα αυτά, τα άτομα με νοητική αναπηρία, όπως κι αυτά με αυτισμό, χαρακτηρίζονται 

από τον περίγυρο α-σεξουαλικά και ως άτομα που παραμένουν παιδιά και χρήζουν 

προστασίας από την κοινωνία. Από την άλλη, επικρατεί η αντίληψη ότι πρόκειται για υπερ-

σεξουαλικά άτομα που ενδέχεται να γίνουν επιθετικά λόγω των ανεξέλεγκτων σεξουαλικών 

ορμών (Murphy & Young, 2005). 
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      Κατά την εφηβική ηλικία η σεξουαλική ανάπτυξη των ατόμων με νοητική αναπηρία 

συνήθως ξεκινά αργότερα από τους υπόλοιπους. Μέση ηλικία έναρξης της εμμηνόρροιας 

των κοριτσιών με νοητική αναπηρία είναι τα 14 έτη και του αυνανισμού των αγοριών τα 15 

έτη, ενώ η εκδήλωση των σεξουαλικών χαρακτηριστικών όπως της ηβικής τριχοφυΐας, της 

ανάπτυξης γεννητικών οργάνων κ.α. δεν απέχουν σημαντικά από αυτή των ατόμων με 

φυσιολογική νοητική ανάπτυξη (Kijak, 2011). 

      Σημαντικά είναι τα ευρήματα παλαιότερης έρευνας σύμφωνα με τα οποία η 

σεξουαλική ανάπτυξη των ατόμων με νοητική αναπηρία ποικίλει καθώς ορισμένα 

εμφανίζουν κανονική ανάπτυξη ενώ άλλα παρουσιάζουν υστέρηση ή ελλιπή ανάπτυξη των 

δευτερευόντων σεξουαλικών χαρακτηριστικών τους (Monat, 1982). Συγκεκριμένα, ο Monat 

(1982) κατέγραψε τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά των ατόμων με ήπια, μέτρια, σοβαρή και 

βαριά νοητική αναπηρία. Τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία τείνουν να έχουν παρόμοια 

σεξουαλική συμπεριφορά με όσα έχουν κανονική ανάπτυξη και δυνατότητα να διερευνούν 

και να ελέγχουν τις σεξουαλικές τους παρορμήσεις. Από την άλλη, στη μέτρια νοητική 

αναπηρία, τα δευτερεύοντα σεξουαλικά χαρακτηριστικά των ατόμων σε κάποιες 

περιπτώσεις αναπτύσσονται με καθυστέρηση ενώ στη σοβαρή νοητική αναπηρία 

παρουσιάζουν μειωμένο έλεγχο των σεξουαλικών παρορμήσεων και ελλιπή ανάπτυξη 

ψυχοσεξουαλικής συμπεριφοράς. Τέλος, στα άτομα με σοβαρή νοητική αναπηρία 

παρατηρείται δυσκολία κατανόησης των κοινωνικών κανόνων ενώ στην περίπτωση της 

βαριάς αναπηρίας, η σεξουαλική συμπεριφορά περιορίζεται αμιγώς σχεδόν σε ένα 

πρωτόγονο επίπεδο. 

      Σε γενικές γραμμές ωστόσο, φαίνεται ότι η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των ατόμων 

με νοητική αναπηρία ακολουθεί τα ίδια στάδια με αυτά των άλλων ανθρώπων. Όμως, τα 

άτομα αυτά έχουν περιορισμένη ικανότητα μάθησης με αδυναμία στην αυθόρμητη μάθηση, 

όπως και στη γενίκευση και μεταφορά της μάθησης. Χαρακτηρίζονται, επίσης, από 
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προβλήματα στη μνήμη και τη συγκέντρωση της προσοχής και μειωμένη γλωσσική 

ικανότητα (Πανάικας & Κυριάκη, 2003). Ταυτόχρονα, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να 

παρατηρήσουν, να αναπτύξουν και να εξασκήσουν κοινωνικές δεξιότητες, ενώ είναι 

λιγότερο ικανοί να έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω γραπτών κειμένων ή 

έμμεσα π.χ. μέσα από συζητήσεις με συνομηλίκους (Wood, 2004). Παράλληλα, η 

συμπεριφορά τους συχνά να θεωρείται κοινωνικά ανάρμοστη, καθώς παρουσιάζουν 

δυσκολία να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους, ή να προβλέψουν τις συνέπειες των πράξεών 

τους με αποτέλεσμα (Πανάικας & Κυριάκη, 2003). Όμως, αυτές οι συμπεριφορές συνήθως 

έχουν διαμορφωθεί έτσι λόγω των συνθηκών που προηγούνται ή έπονται και εξυπηρετούν 

μια συγκεκριμένη λειτουργία για το άτομο με αυτισμό ή/ και νοητική αναπηρία (Lumley &  

Scotti, 2001). Συνήθως αυτές οι σεξουαλικές συμπεριφορές είναι αυτοερωτικές χωρίς όμως 

αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν περιέργεια για σεξ ή άλλες σεξουαλικές ανάγκες. 

      Το ενδιαφέρον των ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικότερα, δε σχετίζεται πρωτίστως 

με τη γενετήσια σεξουαλικότητα αλλά με την ικανοποίηση των συναισθηματικών τους 

αναγκών. Πιο συγκεκριμένα, αναζητούν κατά βάση συντροφικότητα και συνύπαρξη, ενώ 

εμφανίζουν αυξημένη ευαλωτότητα του σεξουαλικού συναισθήματος. Eπίσης εμφανίζουν 

πολύ συχνά αυτοερωτική σεξουαλική συμπεριφορά υπό το φόβο και την καταπίεση του 

περιβάλλοντος (Mayers, Heller, & Heller, 2003). 

        Μελέτες που έχουν εστιάσει στη σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με αυτισμό 

υποστηρίζουν ότι αυτή εκδηλώνεται συχνά με ακατάλληλο τρόπο για το περιβάλλον, αλλά 

και για το ίδιο το άτομο. Οι εκδηλώσεις αποκλίνουν, συνήθως, σε σχέση με τους κανόνες 

αποδεκτής συμπεριφοράς. Μεταξύ αυτών κυριαρχούν ο αυνανισμός δημόσια, η 

ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά προς τους άλλους και οι αυτοτραυματικές 

συμπεριφορές κατά τον αυνανισμό. Συχνά, τα προβλήματα συμπεριφοράς, μπορεί να 
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οφείλονται σε ανεπίλυτα σεξουαλικά προβλήματα. Ακολουθούν έρευνες, που αφορούν τη 

σεξουαλική έκφραση, με δείγμα άτομα με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία. 

 Σε έρευνα που διεξήχθη στη Δανία από τους Harocopos και Pedersen (1992) με 

δείγμα 81 άτομα (57 άντρες, 24 γυναίκες) με αυτισμό που ζούσαν σε ξενώνες, τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως το 68% αυνανιζόταν και το 60% με επιτυχία οργασμού. Ακόμη,  

έγινε χρήση διαφόρων αντικειμένων κατά τη διάρκεια του αυνανισμού σε ποσοστό 31%, 

ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα τα άτομα υψηλής λειτουργικότητας εκδήλωναν 

σεξουαλικές συμπεριφορές στο αντίθετο φύλο σε ποσοστό 75% και 27% τα άτομα χαμηλής 

λειτουργικότητας. Τέλος, σε ποσοστό 90% εκδήλωναν σεξουαλικές συμπεριφορές σε 

δέκτες που δεν είναι διαθέσιμοι, όπως μέλη της οικογένειας, το προσωπικό, παιδιά, 

άγνωστοι, ξένοι. 

      Σε άλλη έρευνα όπου ερωτήθηκαν τα άτομα που εργάζονται σε ξενώνα για τους 89 

ενήλικους ενοίκους τους με αυτισμό, το 69% καταγράφηκε ότι αυνανίζεται, κάτι όμως που 

συνέβαινε σπάνια έξω από τον ξενώνα όπου ζούσαν, ενώ η σεξουαλική τους διέγερση 

προερχόταν σε γενικές γραμμές από ήδη διαθέσιμα αντικείμενα. Το 25% διεγείρονταν 

παρατηρώντας ανθρώπους, ενώ η πλειοψηφία των ατόμων με αυτισμό επιδείκνυαν 

σεξουαλικές συμπεριφορές προσανατολισμένες σε ανθρώπους (Van Bourgodien, Reicle, & 

Palmer, 1997). 

      Οι Stokes και Kaur (2005) έδειξαν ότι έφηβοι (10-15 ετών) με υψηλής 

λειτουργικότητας αυτισμό εμφανίζουν λιγότερες κοινωνικές συμπεριφορές, λιγότερες 

ιδιωτικές συμπεριφορές (αυνανισμός, γδύσιμο κτλ) και περισσότερες ακατάλληλες 

σεξουαλικές συμπεριφορές, ανάμεσα στις οποίες το ακατάλληλο άγγιγμα τρίτων ή του 

εαυτού τους μπροστά σε κόσμο, η ακατάλληλη σεξουαλική ομιλία, ο δημόσιος αυνανισμός 

ή η αφαίρεση ρούχων. 

     Σε πρόσφατη έρευνα των Hellemans, Roeyers, Leplae, Dewaele και Deboutte 
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(2010) δεν αναφέρθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά από το προσωπικό ξενώνα 

συγκρίνοντας 20 άντρες με αυτισμό και μέτρια νοητική αναπηρία με 19 άντρες με μέτρια 

νοητική αναπηρία. Σε σχέση με τις σεξουαλικές συμπεριφορές, ο αυνανισμός κυριαρχούσε 

και στις δύο ομάδες. Τα άτομα με ήπια ή μέτρια νοητική αναπηρία μόνο  είχαν περισσότερες 

εμπειρίες μέσα από ερωτικές σχέσεις. Τα άτομα που είχαν και αυτισμό είχαν περισσότερες 

αποκλίνουσες σεξουαλικές συμπεριφορές με κυρίαρχες τις εμμονές. 

 Η McCabe (1999) πραγματοποίησε έρευνα με συμμετέχοντες 60 Αυστραλούς με 

ήπια νοητική καθυστέρηση,  και βρέθηκε ότι το 58% είχε ερωτική συνεύρεση στο παρελθόν, 

ενώ το 38% ήταν σεξουαλικά ενεργό την περίοδο της έρευνας. Παρόλο αυτά, τα άτομα με 

νοητική αναπηρία ήταν λιγότερο σεξουαλικά ενεργά από ότι τα άτομα με φυσικές αναπηρίες 

από τον γενικό πληθυσμό. Η  έρευνα της  McGillivray (1999)  κατέληξε σε παρόμοια 

ευρήματα. Μετά από συνέντευξη 60 ενηλίκων (35 ανδρών και 25 γυναικών) με ήπια ή 

μέτρια νοητική καθυστέρηση, που ζούσαν στην κοινότητα, βρήκε ότι το 18% και το 42% 

αντιστοίχως ήταν σεξουαλικά ενεργό στο παρελθόν ή στο παρόν. 

      Οι Cheng και Udry (2005), επίσης, βρήκαν ότι έφηβοι με μειωμένες γνωστικές 

ικανότητες σε σύγκριση με εφήβους τυπικής ανάπτυξης έχουν πολύ λιγότερες εμπειρίες 

σχετικές με σεξ και λιγότερες εμπειρίες ρομαντικής έλξης προς ένα άλλο άτομο. Τέλος, 

αξίζει να αναφερθεί η έρευνα των Ousley και Mesibov (1991), οι οποίοι συγκρίνοντας 

συνεντεύξεις 21 ενήλικων με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό και 20 ενηλίκων με ήπια ή 

μέτρια νοητική αναπηρία χωρίς αυτισμό διαπίστωσαν ότι  οι  ενήλικες με αυτισμό  είχαν 

λιγότερες σεξουαλικές εμπειρίες. Παρόλα αυτά δεν εντοπίστηκαν διαφορές  με τους 

ενήλικες με αυτισμό ως προς τις γνώσεις τους για θέματα σεξουαλικότητας ή στα 

ενδιαφέροντά τους.  

        Η εφηβεία αποτελεί ένα περίπλοκο στάδιο της ζωής και παρουσιάζει διάφορες 

προκλήσεις για τα νεαρά άτομα που οδεύουν προς την ενηλικίωση. Για τους εφήβους που 
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χαρακτηρίζονται με ειδικές ανάγκες γενικότερα, η διαδικασία αυτή μπορεί να αποδειχθεί 

ακόμη πιο δύσκολη καθώς πρέπει να διαχειριστούν τις ψυχοκοινωνικές τους αλλαγές σε ένα 

περιβάλλον που σπάνια τους στηρίζει πραγματικά (Gatens - Robinson & Rubin, 2001). Έτσι, 

σε μια περίοδο αξιολόγησης από τον ίδιο τους τον εαυτό αλλά και τους συνομηλίκους τους, 

η αναπηρία μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη όψη της περίπλοκης αναπτυξιακής φάσης που 

είναι η εφηβεία. Εξαιτίας των κοινωνιολογικών θεμάτων που σχετίζονται με την αναπηρία, 

οι έφηβοι με αναπηρία μπορεί να αντιμετωπίσουν ακραίας μορφής σχόλια από τους 

συνομηλίκους τους σε σχέση με την εμφάνιση τους, τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και 

την καταλληλότητά τους ως ‘υποψήφιοι’ φίλοι ή σύντροφοι (O’Callaghan, & Murphy, 

2007). Μπορεί να βιώσουν το αίσθημα της υποτίμησης από τους άλλους, εξαιτίας της 

απόκλισής τους από τις κοινωνικές νόρμες που αφορούν στα χαρακτηριστικά που γενικά 

θεωρούνται προτιμώμενα, όπως είναι η πολιτισμικά ορισμένη ως ‘φυσική ομορφιά’ ή τα 

επίπεδα ‘λειτουργικής δεξιότητας’ (Gatens - Robinson & Rubin, 2001). 

      Τα παιδιά με νοητική αναπηρία κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν 

λιγότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους κάτι που οδήγησε τους Berman, 

Harris, Enright, Gilpin, Cathers, και Bukovy (1999) στην υποστήριξη της θέσης πως αυτοί 

οι έφηβοι όντας συχνά απομονωμένοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες να ενημερωθούν για τη 

σεξουαλικότητά τους ή να συμμετέχουν σε σεξουαλικό “πειραματισμό”. Τα άτομα με 

νοητική αναπηρία μοιάζουν να έχουν λίγο ή καθόλου σεξουαλικές σχέσεις, έχουν το φόβο 

της σεξουαλικής επαφής ή σκέφτονται ότι οι σεξουαλικές σχέσεις είναι απαγορευμένες. 

Αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην έλλειψη ενημέρωσης των ατόμων 

αυτών από ειδικούς σχετικά με τα παράνω θέματα.      

 Η παντελής έλλειψη σεξουαλικής εκπαίδευσης δυσκολεύει την αποδοχή των 

συμπτωμάτων που συνδέονται με τη σεξουαλική τους ανάπτυξη και έτσι βιώνουν φόβο, 

ντροπή, έκπληξη και αβεβαιότητα ενώ αισθάνονται ένοχα για τις σεξουαλικές τους 
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συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν κακές, επικίνδυνες και απαγορευμένες (Leutar & 

Mihokovic, 2007). Επιπλέον, η περιορισμένη πληροφόρηση που τους παρέχεται, τους θέτει 

υπό τον κίνδυνο του να λάβουν λανθασμένα μηνύματα έχοντας ταυτόχρονα ελλιπή γνώση 

για το πώς να τα ανατρέψουν. Μπορεί επίσης να στερηθούν τις γνώσεις σχετικά με την 

αντισύλληψη και τις μεθόδους πρόληψης (ασφαλές σεξ) που έχουν να κάνουν με τον 

κίνδυνο της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και τη μετάδοση σεξουαλικά μεταδιδόμενων 

νοσημάτων. Οι ανοικτές συζητήσεις μεταξύ των γονέων, των επαγγελματιών και των νέων 

είναι βασικές προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα με νοητική αναπηρία να έχουν μια υγιή 

σεξουαλική  ζωή. Όμως, λίγη προσοχή έχει δοθεί σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι 

η σεξουαλικότητα και η ανάπτυξη του από τους επαγγελματίες, παρότι τα ζητήματα αυτά 

αποτελούν ουσιώδους σημασίας συστατικά μέρη μιας θετικής ατομικής προσαρμογής 

(Kewman, Warschausky, Engel, & Warzak, 1997). 

      Οι γονείς από την άλλη διατηρούν συντηρητικές και αμφιθυμικές στάσεις απέναντι 

στη σεξουαλικότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Lesseliers & Van Hove, 2002). 

Συγκεκριμένα, αρνούνται να παρέχουν σεξουαλική ενημέρωση και τηρούν απαξιωτική και 

αποπροσανατολιστική συμπεριφορά στη σεξουαλική ενεργοποίηση των ατόμων αυτών 

(Plaute, 2002). H μοναδική μορφή σεξουαλικότητας που είναι αποδεκτή είναι αυτή του 

αυνανισμού.  Επίσης έχει φανεί ότι τους ανησυχούν τα θέματα σεξουαλικότητας και 

προτιμούν να μεταβιβάζουν την ευθύνη στους επαγγελματίες (Levi & Packman, 2004). 

 Στα αποτελέσματα πλήθους ερευνών αντανακλάται η έλλειψη πληροφόρησης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία ή/και αυτισμό γύρω από θέματα σεξουαλικού περιεχομένου. 

Οι Galea, Butler και Iacovo (2004) αξιολόγησαν τις σεξουαλικές γνώσεις 96 Αυστραλών 

ενηλίκων με ήπια νοητική αναπηρία, που ζούσαν στην κοινότητα. Οι γνώσεις τους σε 

θέματα σεξουαλικότητας ήταν γενικά περιορισμένη και ειδικά στους τομείς της εφηβείας, 

εμμηνόρροιας, εμμηνόπαυσης, σεξουαλικότητας, πρακτικών ασφαλούς σεξ, σεξουαλικών 
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μεταδιδόμενων νοσημάτων, αντισύλληψης και νομικών ζητημάτων. Η McCabe (1999) 

διαπίστωσε σε έρευνα ότι άτομα με νοητική αναπηρία είχαν λιγότερες γνώσεις για 

σεξουαλικά θέματα, ειδικά σε θέματα αντισύλληψης, σεξουαλικών μεταδιδόμενων 

νοσημάτων, εγκυμοσύνης και ανατροφής παιδιών, από άτομα με φυσική αναπηρία και αυτά 

με τη σειρά τους λιγότερο από τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Οι Isler, Beytut, Tas, και Conk 

(2009) σε έρευνα που διεξήγαγαν σε 60 έφηβους ηλικίας 15-20 ετών με ήπια/μέτρια νοητική 

αναπηρία εντόπισε ότι οι γνώσεις τους για τις γενικές αναπτυξιακές αλλαγές στην εφηβεία 

και για το γεννητικό αναπαραγωγικό τους σύστημα ήταν ανεπαρκείς. Μόνο το 65% των 

αγοριών γνώριζε ότι η εμμηνόρροια είναι αποκλειστικά γυναίκειο φαινόμενο, ενώ μόλις οι 

μισοί γνώριζαν το συσχετισμό της εμμηνόρροιας με την αναπαραγωγή. Ταυτόχρονα μόνο 

το 1/2 των κοριτσιών και το 1/3 των αγοριών είχε σωστές πληροφορίες για τον αυνανισμό. 

Όσον αφορά το σεξ, οι μισοί περιέγραψαν το σεξ ως φιλιά και απόκρυφο άγγιγμα, και η 

πλειοψηφία πίστευε ότι μόνο  παντρεμένα ζευγάρια μπορούν να αποκτήσουν παιδιά.  

       Η ανεπάρκεια των σεξουαλικών γνώσεων διαφάνηκε και σε άλλη έρευνα (Leutar & 

MIhokovic, 2007) όπου 24 άτομα με νοητική αναπηρία μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τα 

φύλα, χωρίς  όμως να εντοπίζουν τις βασικές τους σεξουαλικές διαφορές, αλλά υστερούσαν 

σε γνώση σε θέματα σεξουαλικής υγείας, π.χ. σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς 

σε μεθόδους πρόληψης. Ταυτόχρονα υπήρχαν κάποιες γνώσεις για εμμηνόρροια, και η 

διάκριση μεταξύ κατάλληλων και ακατάλληλων συμπεριφορών σύμφωνα με τις κοινωνικές 

νόρμες ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο.   

      Οι Cheng και Udry (2005) διαπίστωσαν ότι, αν και οι έφηβοι με μειωμένες γνωστικές 

ικανότητες έχουν πολύ λιγότερες εμπειρίες σχετικές με σεξ σε σύγκριση με έφηβους τυπικής 

ανάπτυξης, σε αυτούς που είχαν εμπειρίες σεξουαλικής συνεύρεσης, η χρήση προφύλαξης 

ήταν λιγότερη, οι κίνδυνοι για μόλυνση με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

μεγαλύτερη, καθώς και πιο αυξημένη η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Ένα άτομο με αναπηρία 



28 

 

πιθανά να μην μπορεί να αγοράσει προφυλακτικά, να τα χρησιμοποιήσει ή να 

διαπραγματευτεί με τον σύντροφο του τη χρήση τους (Eastgate, 2008). Ο McGillivary 

(1999) διαπίστωσε ότι το 87% των ατόμων με ήπια/μέτρια νοητική αναπηρία φαίνεται να 

μη γνωρίζει τη  σωστή χρήση του προφυλακτικού, ενώ σε άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 

37,5% των συμμετεχόντων δήλωνε ότι τα προφυλακτικά τα χρησιμοποιούν οι γυναίκες, ενώ 

το 41,7% δε γνώριζε από πού μπορεί να τα αγοράσει (Leutar & Mihokovic, 2007). Από την 

άλλη, ο McGillivary (1999) αναφέρει ότι το 68% ατόμων με ήπια/μέτρια νοητική αναπηρία 

θεωρεί ότι οι πιθανότητες να κολλήσει κάποιος AIDS μειώνονται με τη λήψη 

αντισυλληπτικών χαπιών και οι Leutar και Mihokovic, (2007) καταγράφουν ότι το 29,2%  

πιστεύει ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν να μεταδοθούν από 

χειραψία, αγκαλιές, φιλιά, την ίδια στιγμή που μόνο ένα μικρό ποσοστό μπορεί να 

κατονομάσει ορισμένα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. 

      Όσον αφορά τους γονείς των παιδιών με ειδικές ανάγκες, στην πλειοψηφία τους 

διστάζουν να αναλάβουν την ευθύνη να πληροφορήσουν σχετικά τα παιδιά τους έγκυρα και 

όσοι το τολμούν χρησιμοποιούν επικριτικό ή έντονα ηθικό τόνο (Howard- Barr, Rienzo, 

Morgan-Pigg, & James, 2005). Σε έρευνα του Νιτσόπουλου (1992) βρέθηκε ότι α) μόνο το 

3% των γονέων επικροτούν τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων. Αρνούνται, λοιπόν, οι γονείς 

στα παιδιά τους την ολοκλήρωση των σεξουαλικών τους σχέσεων καταδικάζοντάς τα έτσι 

στη μονοσεξουαλικότητα του αυνανισμού, β) για να μην εγείρουν σεξουαλικές επιθυμίες 

για τα παιδιά τους τα ντύνουν με άκομψο τρόπο, γ) δε συμφωνούν με τη λύση του οίκου 

ανοχής το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων, αν και τελικά υιοθετείται σε υψηλότερα 

ποσοστά, δ) όσοι από τους γονείς συμφωνούν με την ολοκλήρωση των σεξουαλικών 

σχέσεων πρόκειται για άνδρες που έχουν αγόρια με νοητική αναπηρία. Πηγές 

πληροφόρησης για σεξουαλικά θέματα καθίστανται τα ερωτικά περιοδικά, οι ερωτικές 

ταινίες  και το διαδίκτυο. 
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      Σε γενικές γραμμές, οι σεξουαλικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία 

καταγράφονται υψηλότερες από τον τυπικό πληθυσμό, γεγονός που υποδεικνύει την έντονη 

ανάγκη τους για οικειότητα που όμως λόγω έλλειψης πληροφοριών, των αρνητικών τους 

συναισθημάτων ή της έλλειψης των ευκαιριών, δεν προβαίνουν σε έκφραση των αναγκών 

τους (McCabe,1999). Με την συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας ως έμφυτο και 

αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ανθρώπου, ακόμα και του ανθρώπου με αναπηρία και 

συγκεκριμένα με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία, των σεξουαλικών αναγκών του 

πληθυσμού αυτού και των ιδιότυπων πολλές φορές σεξουαλικών εκφράσεων τους, των 

περιορισμένων σεξουαλικών γνώσεων τους, η εξέταση του ζητήματος της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης ως μέσο πρόληψης και λύσης αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο.   

1.4 Σχεδιασμός προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης για παιδιά με 

αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία   

        Η σεξουαλική εκπαίδευση είναι κάτι παραπάνω από τη διδαχή ανατομίας και της 

φυσιολογίας της αναπαραγωγής. Περικλείει τη σεξουαλική ανάπτυξη, την αναπαραγωγική 

υγεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την τρυφερότητα, την οικειότητα, την εικόνα του 

σώματος, και τους ρόλους των δύο φύλων. Οι γονείς, οι συνομήλικοι, τα σχολεία, η 

θρησκεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι φίλοι και οι σύντροφοι, όλοι αυτοί επηρεάζουν 

τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν για τη σεξουαλικότητα. Είναι με άλλα λόγια 

μια δια βίου διαδικασία απόκτησης πληροφοριών και διαμόρφωσης στάσεων, πεποιθήσεων 

και αξιών για την ταυτότητα, τις σχέσεις και την οικειότητα (SIECUS, 1996). 

      Η ενημέρωση για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα διαδραματίζει θετικό ρόλο στην 

ομαλή ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου, ενώ παράλληλα λειτουργεί 

προληπτικά σε ζητήματα σεξουαλικότητας (Πανάικας & Κυριάκη, 2003). Καίρια ζητήματα 

όπως η σεξουαλική κακοποίηση, η  σεξουαλική επίθεση, το AIDS και άλλα σεξουαλικώς 
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μεταδιδόμενα νοσήματα και η αποφυγή εγκυμοσύνης καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα. 

      Η σεξουαλική εκπαίδευση δεν είναι μια σειρά διαλέξεων που συνήθως λαμβάνει 

χώρα όταν τα παιδιά πλησιάζουν ή βρίσκονται στην εφηβεία. Είναι μια διαδικασία ζωής και 

θα πρέπει να ξεκινά όσο πιο νωρίς γίνεται (Haffner, 1990). Οποιαδήποτε γνώση και 

κατανόηση έχει ως συνέπεια την καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, ενώ ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο παίζει η βελτίωση των προσωπικών και διαπροσωπικών μας σχέσεων. 

      Πολλοί ενήλικες έχουν στρεβλή αντίληψη σχετικά με την σεξουαλική εκπαιδευση, 

πιστεύοντας ότι θα προκαλέσει τους νέους να γίνουν σεξουαλικά ευάλωτοι, πράγμα το οποίο 

έχει αποδειχθεί αναληθές (Kirby, 2001). Αντιθέτως,  έχει αποδειχθεί ότι σε κοινωνίες όπως 

εκείνες των Κάτω Χωρών, όπου πολλές οικογένειες θεωρούν ως σημαντική ευθύνη να 

μιλήσουν ανοιχτά με τα παιδιά τους για το σεξ και τη σεξουαλικότητα, αυτό συμβάλλει στη 

βελτίωση της σεξουαλικής υγείας των νέων (Ingham, 2005). 

         Η ανάγκη για δημιουργία προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης ειδικά για τον 

πληθυσμό των ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική αναπηρία έχει επισημανθεί από πολλές 

έρευνες (Cheng & Udry, 2005˙ Leutar & Mihokovic, 2007˙ Lindsay, Bellshaw, Culross, 

Staines, & Michie, 1992). Όπως αναφέρει και ο Koller  (2000), τα άτομα με αυτισμό ή/και 

νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια στην έκφραση της σεξουαλικότητας τους, όπως 

κοινωνικούς μύθους, ανεπαρκή γνώση, ελάχιστες ευκαιρίες εκπαίδευσης, προσωπική 

δυσφορία και περιορισμένη πρόσβαση σε διαθέσιμες και κατάλληλες εκπαιδευτικές πηγές. 

Τέτοια εμπόδια μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη καθοδήγησης, ευκαιριών, 

συναισθηματικής στήριξης, αναγνώρισης της σεξουαλικότητας τους από τους ανθρώπους 

που τους φροντίζουν και εκπαίδευσης. 

      Η σεξουαλική εκπαίδευση αφορά και πάρα πολλούς ειδικούς υγείας και 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σε συνεργασία με τους γονείς θα προσπαθήσουν να 
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προετοιμάσουν τα άτομα με αυτισμό ή/ και νοητική αναπηρία να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις 

και συμπεριφορές και να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Σε έρευνα των Howard-Barr et al. 

(2005) σε ειδικούς παιδαγωγούς, 44% ανέφεραν ότι πρόσφεραν σεξουαλική εκπαίδευση, 

ενώ στην πραγματικότητα σχεδόν το 75% είχε διδάξει αρκετά θέματα σεξουαλικής φύσης. 

Τα αποτελέσματα αυτά ερμηνεύονται ως ένδειξη της έλλειψης εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών και της κατανόησης της πολυπλοκότητας των θεμάτων που μπαίνουν κάτω 

από την ομπρέλα της σεξουαλικής εκπαίδευσης. 

      Τα θέματα που προτείνουν οι Brown, Carney, Cortis,  Metz και Petrie (1994, 

αναφορά σε Lumley &  Scotti, 2001) να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική αναπηρία αφορούν την 

σεξουαλική υγεία, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και το AIDS, άσεμνες 

χειρονομίες και προσβλητικά σχόλια, εξερεύνηση του σώματος, γύμνια, ερωτική 

συνεύρεση, αυνανισμό και σεξουαλικό αυτοερεθισμό, σεξουαλικό προσανατολισμό, 

«οικείο» άγγιγμα, ραντεβού, αποφυγή εγκυμοσύνης, εγκυμοσύνη, συγκατοίκηση, γάμο, 

πορνογραφία, ερωτικό υλικό, σεξουαλική εκμετάλλευση, κακοποίηση και παρενόχληση.  

      Στον πληθυσμό των ατόμων με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία, παρατηρείται 

μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τις  δυνατότητες τους, τη βιολογική τους ανάπτυξη, τις 

συνθήκες ζωής τους, το πολιτιστικό περιβάλλον τους κ.α. Για αυτό το λόγο είναι δύσκολο 

να γίνουν προτάσεις εφαρμόσιμες για όλους αυτούς τους μαθητές (Πανάικας & Κυριάκη, 

2003). Πριν την διδασκαλία κοινωνικών-σεξουαλικών δεξιοτήτων, θα πρέπει να 

αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις του ατόμου με αναπηρία, οι ανάγκες 

του και τα δυνατά του σημεία έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια εξατομικευμένη προσέγγιση 

(Koller, 2000). Οι αξίες της οικογένειας του νέου με νοητική αναπηρία είναι επίσης ένα 

σημαντικό ζήτημα κατά την επιλογή υλικών και δραστηριοτήτων σεξουαλικής εκπαίδευσης. 
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Τα υλικά θα πρέπει να αντανακλούν το σύστημα λειτουργίας της οικογένειας, όσο αυτό 

είναι δυνατόν. 

      Όσον αφορά την αξιολόγηση των σεξουαλικών γνώσεων, εμπειριών, στάσεων και 

αναγκών, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαλείων αλλά αυτά προορίζονται στην 

πλειοψηφία τους για τον γενικό πληθυσμό και όχι για τα άτομα με αναπηρίες. Τα εργαλεία 

που έχουν αναπτυχθεί για αυτό τον πληθυσμό, όπως το ερωτηματολόγιο των Timmers, 

DuCharme και  Jacob (1981), των Ousley και Mesibov (1991), και  το SexKen των McCabe, 

Cummins και Deeks (1999), είναι ερωτηματολόγια τα οποία συνήθως δεν έχουν σταθμιστεί 

ή εκτιμηθεί ψυχομετρικά, ή καλύπτουν περιορισμένα θέματα σεξουαλικής φύσης. Τα  

εργαλεία αξιολόγησης οφείλουν να αξιολογούν μέσα από  ένα εύρος θεμάτων ώστε τα πιο 

κατάλληλα μέσα και υλικά να μπορούν να συμπεριληφθούν στο σεξουαλικό πρόγραμμα και 

οι συμμετέχοντες να μπορούν να ωφεληθούν στο έπακρο από αυτά τα προγράμματα 

(McCabe, Cummins, & Deeks, 1999). Τέλος, σημαντική είναι και η διαμόρφωση των 

ερωτήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά τα εργαλεία. Οι McCabe, Cummins και Deeks 

(1999) προτείνουν τη χρήση  συνδυαστικών ερωτήσεων, ερωτήσεις τύπου «ναι ή όχι» για 

να λαμβάνονται σύντομες απαντήσεις, ερωτήσεις ανοιχτού  τύπου για ποικιλία στις 

απαντήσεις, καθώς και τη χρήση εικόνων για να δείχνουν τα άτομα με αυτισμό ή/ και 

νοητική αναπηρία ώστε να εξετάζεται το επίπεδο κατανόησης τους. 

      Μετά την αξιολόγηση των αναγκών του ατόμου με αυτισμό ή/ και νοητική αναπηρία, 

προχωρούμε στο σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος του. Για τη σχολική 

ηλικία, το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένας μηχανισμός που 

προσαρμόζει το πρόγραμμα της σεξουαλικής εκπαίδευσης στις ανάγκες κάθε παιδιού και θα 

πρέπει να εστιάζεται σ’ αυτό το σκοπό μόνο. Το πιο αποτελεσματικό σεξουαλικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα επομένως, θα είναι αυτό που θα ενσωματώσει στο πρόγραμμα, όχι 
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όλες τις ανάγκες ταυτόχρονα, αλλά εκείνες που είναι κατάλληλες για την ηλικία, την 

ικανότητα, το φύλλο και το επίπεδο ωριμότητας του μαθητή με αναπηρία (Wood, 2004). 

      Από τη στιγμή που απευθυνόμαστε σε έναν πληθυσμό με ιδιαίτερες αδυναμίες και 

ανάγκες, το σεξουαλικό πρόγραμμα θα πρέπει να περιέχει  ένα πλήθος μέσων, όπως βίντεο, 

παιχνίδια, βιβλία, κούκλες μοντελισμού κ.α. Σημαντικές είναι και οι προτάσεις για 

προσαρμογές των εκάστοτε υλικών, για προσαρμογή της διδασκαλίας και της αξιολόγησης 

της προόδου και επίδοσης του μαθητή με αναπηρία, ενώ ευελιξία θα πρέπει να έχει 

προνοηθεί και στις διδακτικές στρατηγικές (Wolfe & Blanchett, 2003). Η Wood (2004) 

αναφέρει ενδεικτικά ορισμένες αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές, όπως το παίξιμο 

ρόλων, η συζήτηση καθημερινών σεναρίων παρμένα από τη ζωή, την τηλεόραση, ή τα 

περιοδικά, η εξιστόρηση ιστοριών, ποιημάτων ή τραγουδιών, η χρήση μαριονέτων και 

κούκλων, οι εικόνες, τα βίντεο, το κολάζ και τα παιχνίδια. Μια τέτοια ευελιξία είναι 

σημαντική όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης των γνώσεων και της 

αξιολόγησης της προόδου, αλλά και για την κινητοποίηση των μαθητών με αυτισμό ή/ και 

νοητική αναπηρία. Επιπροσθέτως, άσχετα αν η εκπαίδευση παρέχεται ατομικά ή σε ομάδες, 

οι πληροφορίες θα πρέπει να διατυπώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια, χωρίς διφορούμενες 

έννοιες και με συχνή επανάληψη (Committee on Children with Disabilities, 1996). 

 Στα αποτελέσματα πλήθους ερευνών διαφαίνεται η αποτελεσματικότητα 

προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης με δείγμα άτομα με αυτισμό ή/και νοητική 

αναπηρία. Η έρευνα των Lindsay et al. (1992) εξέτασε αν οι νέοι με νοητική αναπηρία 

έδειξαν πρόοδο κατόπιν της εκπαίδευσής τους. Η αξιολόγηση των σεξουαλικών γνώσεων 

τόσο της πειραματικής ομάδας όσο και της ομάδας ελέγχου έγινε με τη χρήση 

ερωτηματολογίου που κάλυπτε τα εξής: μέρη του σώματος, αυνανισμός, εφηβεία, επαφή, 

εγκυμοσύνη, αντισύλληψη και σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. Μετά από την 

πάροδο τριών μηνών η επανεξέταση έδειξε διατήρηση των γνώσεων. Η έρευνα αυτή είναι 
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από τις ελάχιστες που χρησιμοποίησαν επαρκώς το pre και post test, ομάδα ελέγχου και 

επαναξιολόγηση για να διαπιστωθεί η διατήρηση των γνώσεων.  

      Οι Bambury, Wilton και Boyd (1999) ανάπτυξαν και αξιολόγησαν, δύο προγράμματα 

κοινωνικο-σεξουαλικής εκπαίδευσης με έφηβους/νέους ενήλικους με ελαφρά νοητική 

αναπηρία με σκοπό να αυξηθεί η κοινωνικο-σεξουαλική γνώση και για να επηρεάσουν 

θετικά τις απόψεις τους για τη σεξουαλική εκπαίδευση των εφήβων και των νέων ενήλικων. 

Δεκαοχτώ ενήλικες (15 άνδρες), ηλικίας από 17-46 ετών, συμμετείχαν στη μελέτη. Η έρευνα 

διαπίστωσε αύξηση στον τομέα της κοινωνικο-σεξουαλικής γνώσης από τους 

συμμετέχοντες και στα σλάιντς και στα προγράμματα με βίντεο που χρησιμοποίησαν. 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν θετικότερες απόψεις για τα 

σεξουαλικά θέματα μετά από τη συμμετοχή τους σε ένα από τα προγράμματα. Δεν υπήρξε 

καμία σημαντική διαφορά στην αύξηση της γνώσης ή των απόψεων μεταξύ εκείνων που 

είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα βασισμένο σε σλάιντς και εκείνων που είχαν 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα βίντεο. 

 Υπάρχουν από την άλλη έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες, η απουσία σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, σε παιδιά και νέους με νοητική αναπηρία, αυξάνει τον κίνδυνο σεξουαλικής 

παρενόχλησης, ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, μετάδοσης νοσημάτων και φτωχών 

διαπροσωπικών σχέσεων (Committee of Children with Disability, 1996˙ Bambara & 

Brantlinger, 2002). Μέσω της συμμετοχής τους στα προγράμματα σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, οι νέοι έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα με τα οποία μοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα και κατ΄ αυτόν τον τρόπο οικοδομούν φιλικές σχέσεις (Kupper, 1995). Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους με νοητική αναπηρία ή/ και αυτισμό οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύναψη σχέσεων.  
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1.5 Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά ερωτήματα 

 Στον Ελλαδικό χώρο, η έρευνα στον τομέα της σεξουαλικής εκπαίδευσης των 

ατόμων με αναπηρία είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Απώτερη συνέπεια είναι η ελλιπής 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων για την αποτελεσματικότητα και τις θετικές 

επιδράσεις ενός κατάλληλα σχεδιασμένου προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης σε ένα 

παιδί με νοητική αναπηρία ή/και αυτισμό. 

 Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στο θεωρητικό μέρος της παρούσας έρευνας, 

αποκαλύπτει ότι  η σεξουαλική εκπαίδευση ενδυναμώνει ένα άτομο με αυτισμό ή/και 

νοητική αναπηρία και του παρέχει τα αναγκαία εργαλεία ώστε να ενσωματωθεί στην 

κοινωνία επιτυχημένα. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενημέρωση σχετικά με τα  

χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία, τον κατάλληλο σχεδιασμό 

ενός εξατομικευμένου προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων 

των χρήσιμων για την κάθε περίπτωση στρατηγικών και μεθόδων διδασκαλίας. 

 Αξιόλογες έρευνες προτείνουν ότι η σεξουαλική εκπαίδευση, θα πρέπει να 

προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του κάθε ατόμου και πάντα θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη το είδος της αναπηρίας (NICHCY, 1992· Kupper, 1995· Committee of Children with 

Disability, 1996· Koller, 2000· Wolfe & Blanchett, 2003). Συγκεκριμένα, η ικανότητα  

ανάγνωσης, η ηλικία και γενικά οι γνωστικές και κοινωνικές ικανότητες του ατόμου με 

αναπηρία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό ενός προγράμματος σεξουαλικής 

εκπαίδευσης. Τα υλικά από την άλλη, θα πρέπει να σχεδιάζονται ανάλογα με το επίπεδο του 

ατόμου στο οποίο απευθύνονται και να προσαρμόζονται σε πολλές και διαφορετικού είδους 

αναπηρίες. 
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      Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί, αξιοποιώντας 

όλα τα παραπάνω στοιχεία, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης σε 

δύο περιπτώσεις εφήβων, με νοητική αναπηρία και αυτισμό. 

Πιο συγκεκριμένα, θέτονται τα παρακάτω διερευνητικά ερωτήματα: 

 Θα υπάρξει σημαντική αύξηση των γνώσεων των δύο μαθητριών, γύρω από τα 

θέματα σεξουαλικού περιεχομένου, στο κάθε ένα, αλλά και συνολικά, μετά την 

υλοποίηση του προγράμματος; Μετά το πέρας των τριών εβδομάδων, οι γνώσεις των 

δύο μαθητριών, θα μεταβληθούν (θα μειωθούν, θα αυξηθούν ή θα παραμείνουν 

ίδιες); 

 Ποιες διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στις δύο μαθήτριες ως προς την 

αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού (εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές στρατηγικές, 

δραστηριότητες) του προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης; 

 Ποιες διαφορές εντοπίζονται ανάμεσα στις δύο μαθήτριες ως προς την εφαρμογή του 

προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης; 
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ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

Κεφάλαιο 2ο: Μεθοδολογία της έρευνας 

 Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε είναι αυτή της μελέτης περίπτωσης (case study). Στην 

παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης σε δύο περιπτώσεις εφήβων, με νοητική αναπηρία και αυτισμό. 

2.1 Συμμετέχουσες της έρευνας 

2.1.1 Συμμετέχουσα με αυτισμό και νοητική αναπηρία 

 Η Μαρινέλλα (ψευδώνυμο) είναι 20 χρόνων και φοιτά σε ΤΕΕ ειδικής αγωγής, στην 

τέταρτη τάξη. Με βάση τα στοιχεία της διάγνωσης- αξιολόγησής της η μαθήτρια 

παρουσιάζει διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (φάσμα αυτισμού – χαμηλής 

λειτουργικότητας). Ζει με τους γονείς της και την αδελφή της, τυπικής ανάπτυξης, οι οποίοι 

έχουν ένα μέσο οικονομικό – μορφωτικό επίπεδο και έχει ιδιαίτερη αδυναμία και στους 

τρεις. Της αρέσει η γυμναστική και θέλει να γίνει κομμώτρια.  

      Κατά την εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση της Μ. από τη διεπιστημονική 

ομάδα του Α’ ΚΕΔΔΥ, διαπιστώθηκε ότι στην ανάγνωση δεν έχει ευχέρεια και αρκετές 

φορές συλλαβίζει, ενώ όσον αφορά τη γραφή κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, ενώνει τις 

λέξεις ή αφήνει αδικαιολόγητα κενά. Επιπλέον έχει δυσκολίες στην κατανόηση ενός 

κειμένου. Σε σύγκριση με τις γενικότερες ικανότητές της παρουσιάζει σοβαρές γνωστικές 

ελλείψεις. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, συνεργάσιμο, που 

εκφράζει τόσο τις δυσκολίες της όσο και τις ευκολίες, καθώς και τις προσωπικές της σκέψεις 

και συναισθήματα. 

      Η Μαρινέλλα επιλέχτηκε ως ιδανική συμμετέχουσα στη συγκεκριμένη έρευνα διότι 

αρχικά είναι ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, αρκετά εκπαιδευμένο, και έτσι θεωρήθηκε 
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ότι θα ανταποκρινόταν καλά στη συγκεκριμένη παρέμβαση. Άλλο ένα σημαντικό κριτήριο 

που συντέλεσε στην επιλογή της, είναι η σχέση που διατηρεί εδώ και λίγο καιρό με έναν 

συνομήλικό της, που φοιτά στο ίδιο σχολείο, όμως σε διαφορετικό τμήμα. Τον περισσότερο 

χρόνο στα διαλείμματα τον περνά μαζί του, ενώ κάποιες φορές εχει εκδηλώσει επιθετική 

συμπεριφορά απέναντί του, χτυπώντας τον, με αφορμή κάποιον καβγά. 

2.1.2 Συμμετέχουσα με νοητική αναπηρία 

 Η Ευτέρπη (ψευδώνυμο) είναι 18 χρόνων και φοιτά σε ΤΕΕ ειδικής αγωγής, στην 

τέταρτη τάξη. Με βάση τα στοιχεία της διάγνωσης- αξιολόγησής της η μαθήτρια 

παρουσιάζει νοητική αναπηρία. Ζει με τους γονείς της και τα δύο μικρότερα αδέρφια της, 

τυπικής ανάπτυξης. Το οικονομικό – μορφωτικό επίπεδο της οικογενειάς της είναι υψηλό, 

καθώς ο πατέρας της είναι πολιτικός μηχανικός και η μητέρα της λογίστρια. Αγαπάει πολύ 

τα ζώα και της αρέσει το θέατρο. 

      Κατά την εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση της Ε. από τη διεπιστημονική 

ομάδα του Α’ ΚΕΔΔΥ, διαπιστώθηκε ότι η αναγνωστική ευχέρεια κειμένου της μαθήτριας 

βρίσκεται στο κατώτατο όριο σε σχέση με τους μαθητές της ηλικίας της. Εμφανίζει 

δυσκολίες και στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση λέξεων, ενώ πολλές φορές συλλαβίζει. 

Σχετικά με την γραφή, κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, παραλείπει γράμματα και στην 

ελεύθερη παραγωγή παρουσιάζει αδυναμία ανάπτυξης κειμένου. Όσον αφορά την 

κατανόηση, αντιμετωπίζει και εδώ δυσκολίες. Στο γνωστικό τομέα είναι αρκετά χαμηλή, 

όμως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου με την κατάλληλη καθοδήγηση. 

Είναι ένα κορίτσι συνεργάσιμο, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων που εμπλέκεται 

ικανοποιητικά στο διάλογο και μπορεί να δώσει βασικές προσωπικές πληροφορίες. 

      Η Ευτέρπη επιλέχθηκε ως κατάλληλη συμμετέχουσα στην παρούσα έρευνα καθώς 

είναι ένα επίσης αρκετά δουλεμένο παιδί που ζει σε υποστηρικτικό περιβάλλον, επομένως 
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θα μπορέσει, πιθανόν, να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Επιπλέον, 

ισχυρίζεται πως έχει τέσσερα ‘αγόρια’ και αναφέρει συχνά πως όταν μεγαλώσει θέλει να 

κάνει παιδί.  

2.2 Διαδικασία 

         Η σεξουαλική εκπαίδευση των δύο μαθητριών πραγματοποιήθηκε από την 

ερευνήτρια στο σχολικό τους περιβάλλον, μετά τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων των 

δύο μαθητριών. Ελάμβανε χώρα ατομικά, δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη. Η 

διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν από μία σχολική ώρα την κάθε ημέρα (περίπου 35-40 λεπτά), 

για την κάθε μαθήτρια. Η αίθουσα διδασκαλίας ήταν πάντα η ίδια, όχι όμως η ώρα, ώστε να 

μη χάνεται συνεχώς το ίδιο μάθημα από τις μαθήτριες. 

  Η έρευνα υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις: 

 Αρχική αξιολόγηση: Η αρχική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο σχολικό 

περιβάλλον, με τη χορήγηση του αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου γενικών 

σεξουαλικών γνώσεων (Παράρτημα I), μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας, ατομικά, 

και διήρκησε μία διδακτική ώρα για την κάθε μαθήτρια. Και για τις δύο 

μαθήτριες, η ανάγνωση των ερωτήσεων καθώς και η καταγραφή των απαντήσεων 

πραγματοποιήθηκε με ακρίβεια από την ερευνήτρια. 

 Εξατομικευμένο πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης: Το εξατομικευμένο 

πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης είχε διάρκεια έξι εβδομάδων. 

Υλοποιήθηκε ατομικά, με ‘ένας προς ένα’ διδασκαλία. Ως στόχο είχε την αύξηση 

των γνώσεων γύρω από τα επιλεγμένα για το πρόγραμμα θέματα σεξουαλικού 

περιεχομένου, τα οποία εμπεριέχονται και στο εργαλείο αξιολόγησης.  

 Δεύτερη αξιολόγηση: Η διάρκεια της τελικής αξιολόγησης διήρκεσε όσο και η 

αρχική, δηλαδή μία διδακτική ώρα για την κάθε μαθήτρια. Χρησιμοποιήθηκε το 
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ίδιο ερωτηματολόγιο γενικών σεξουαλικών γνώσεων μέσα σε αίθουσα 

διδασκαλίας, ατομικά. Η ανάγνωση των ερωτήσεων καθώς και η καταγραφή των 

απαντήσεων πραγματοποιήθηκε και αυτή τη φορά, με ακρίβεια, από την 

ερευνήτρια. 

 Τρίτη αξιολόγηση: Η τρίτη αξιολόγηση των μαθητριών πραγματοποιήθηκε από 

την ερευνήτρια τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της σεξουαλικής τους 

εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο γενικών σεξουαλικών 

γνώσεων και διήρκησε όσο και οι δύο αξιολογήσεις που προηγήθηκαν. 

2.3 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

 Για την αξιολόγηση των γνώσεων γύρω από θέματα σεξουαλικότητας 

χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου, οι οποίες χωρίζονται σε επτά θεματικές ενότητες: φυσιολογία, σεξουαλική επαφή, 

εγκυμοσύνη/τοκετός, αντισύλληψη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ακατάλληλες 

συμπεριφορές από τους άλλους και ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους (Παράρτημα Ι).  

Η ερευνήτρια βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο των Talbot και Langdon (2006), όσον αφορά 

τον τρόπο βαθμολόγησης του ερωτηματολογίου, καθώς επίσης επιλέχθηκαν και 

μεταφράστηκαν κάποιες από τις ερωτήσεις αυτού και συγκεκριμένα από τις θεματικές του 

ενότητες ‘φυσιολογία’, ‘σεξουαλική επαφή’, ‘εγκυμοσύνη’, ‘αντισύλληψη’ και 

‘σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα’. Οι απαντήσεις στο παραπάνω ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκαν από τον ερευνητή, ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα επεξήγησης κάποιας 

ερώτησης και ο χρόνος συμπλήρωσης αυτού ορίστηκε η μία διδακτική ώρα (35-40 λεπτά). 

Για τη διατύπωση των ερωτήσεων ελήφθησαν υπόψη τα χαρακτηριστικά των δύο 

σεμμετεχουσών. Τα θέματα επιλέχθηκαν με βάση παρόμοιες έρευνες που αναφέρθηκαν στη 

βιβλιογραφική ανακόπηση αλλά και το προφίλ των δύο συμμετεχουσών.  
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 Πιο αναλυτικά, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνολικά 38 ερωτήσεις. Στην 

πρώτη θεματική ενότητα, ‘φυσιολογία’, περιλαμβάνονται οι πρώτες 12 ερωτήσεις που 

αφορούν συγκεκριμένα τα μέρη του σώματος της γυναίκας και του άνδρα, την εφηβεία, τις 

αλλαγές που συμβαίνουν στα δύο φύλα κατά την εφηβεία και τέλος, την έμμηνο ρύση.  

 Η ενότητα ‘Σεξουαλική επαφή’ περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 11-17 οι οποίες αφορούν 

το σεξ, την ερωτική επιθυμία, τη στύση αλλά και την εκσπερμάτωση. Στην τρίτη ενότητα 

‘Εγκυμοσύνη/τοκετός’ περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις 18-24 που σχετίζονται με την 

εγκυμοσύνη, τον τρόπο πραγματοποίησής της, τα συμπτώματα αυτής, αλλά και τους 

τρόπους που ένα μωρό μπορεί να γεννηθεί.  

 Στην ενότητα ‘αντισύλληψη’ ανήκουν οι ερωτήσεις 25-27 και αφορούν την έννοια 

της αντισύλληψης, τα μέτρα αντισύλληψης καθώς και τα μέρη όπου μπορεί κανείς να 

προμηθευτεί τα μέτρα αυτά. Ακολουθούν οι ερωτήσεις 28-31 που ανήκουν στην κατηγορία 

‘Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα’. Ρωτούν τι είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα, ποια είναι, τι συμπτώματα προκαλούν αλλά και πως μπορούν να αποφευχθούν.  

 Η πρότελευταία ενότητα ‘ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους’ 

περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 32-35 οι οποίες εξετάζουν αν ο συμμετέχων γνωρίζει πότε ένα 

άγγιγμα από κάποιον είναι ακατάλληλο, ποιος μπορεί να αγγίζει/βλέπει τα ιδιωτικά μας 

μέρη αλλά και πώς αντιδρά κανείς σε ένα ακατάλληλο άγγιγμα. Τέλος, στην ενότητα 

‘ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους’ και συγκεκριμένα στις ερωτήσεις 36-38, ο 

συμμετέχων ρωτάται για το πότε ένα άγγιγμα προς κάποιον άλλο είναι ακατάλληλο, αλλά 

και ποιανού τα ιδιωτικά μέρη επιτρέπεται να αγγίζει/ βλέπει κανείς. 

 Εφόσον οι ερωτήσεις είναι ανοικτού τύπου, δίπλα από κάθε ερώτηση υπάρχει η 

σωστή απάντηση ή οι σωστές απαντήσεις, ενώ αναγράφεται και το μέγιστο σκορ που μπορεί 

να λάβει ο συμμετέχων για κάθε μία απάντηση, αλλά και συνολικά για κάθε μία θεματική 

ενότητα. Επιπλέον, για κάθε ερώτηση υπάρχει και ειδικός χώρος για την κωδικογράφηση 
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των απαντήσεων. Ενδεικτικά, στην πρώτη ερώτηση της πρώτης ενότητας ‘Ποια μέρη του 

σώματος μίας γυναίκας γνωρίζεις’, δίνονται 8 απαντήσεις, ‘κεφάλι, στήθος, κοιλιά, αιδοίο, 

πόδια, χέρια, μύτη, μάτια’. Δίνοντας ο  ερωτώμενος και τις οκτώ αυτές απαντήσεις, 

λαμβάνει αντίστοιχα οκτώ πόντους από τη συγκεκριμένη ερώτηση. Στην ερώτηση της 

δεύτερης ενότητας ‘Τι εννοούμε όταν λέμε πως κάποιος/α είναι παρθένος/α;’, δίνεται ως 

σωστή απάντηση ‘Δεν έχει κάνει ποτέ σεξ’. Δίνοντας τη συγκεκριμένη ή παραπλήσια 

απάντηση ο συμμετέχων, βαθμολογείται με ένα βαθμό στη συγκεκριμένη ερώτηση, ή με 0 

αν δώσει λανθασμένη ή καμία απάντηση. Αφού ερωτηθούν όλες οι ερωτήσεις στον 

συμμετέχοντα, υπολογίζεται το άθροισμα της βαθμολογίας του συνόλου των θεματικών 

ενοτήτων. 

2.4 Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης 

 Το πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης, τόσο της Μ. όσο και της Ε., που 

εφαρμόστηκε από την ερευνήτρια διήρκησε συνολικά 11 μαθήματα για την κάθε μία. Για 

το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και των δραστηριοτήτων, σημαντική 

υπήρξε η συμβολή του ηλεκτρονικού εγχειριδίου «Σεξουαλική αγωγή – Διαφυλικές 

σχέσεις»: 

http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2012/03/egxeiridio_kathigiti_sexoualikes_sxeseis_15-

18.pdf, ενώ χρήσιμες πληροφορίες αντλήθηκαν και από τις ιστοσελίδες: 

https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/differing-abilities/,  

http://www.fddc.org/sites/default/files/file/publications/Sexuality%20Guide-Parents-

English.pdf . 

 Ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι στόχοι, οι 

δραστηριότητες καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε ένα μάθημα. 

Πίνακας 1: Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης 

http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2012/03/egxeiridio_kathigiti_sexoualikes_sxeseis_15-18.pdf
http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2012/03/egxeiridio_kathigiti_sexoualikes_sxeseis_15-18.pdf
https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/differing-abilities/
http://www.fddc.org/sites/default/files/file/publications/Sexuality%20Guide-Parents-English.pdf
http://www.fddc.org/sites/default/files/file/publications/Sexuality%20Guide-Parents-English.pdf
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Μάθημα Στόχοι Δραστηριότητες Υλικό 

1ο : Τα μέρη του 

σώματος 

Να μάθουν: 1. Τα μέρη 

του σώματος 

άνδρα/γυναίκας, 2. Ποια 

είναι Ιδιωτικά, 3. Τα 

γεννητικά όργανα 

(Εσωτερικά-εξωτερικά 

γυναίκας, εσωτερικά 

άνδρα) 

1. Κατονομασία-δείξιμο 

μερών σώματος, 2.Κάλυψη 

ιδιωτικών μερών, 3. 

Τοποθέτηση αυτοκόλλητων 

με λέξεις στο σωστό μέρος, 

4.Ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής 

Η/Υ, 10 διαφάνειες, 

4 αυτοσχέδιες 

εικόνες, πλαστελίνη, 

7 αυτοκόλλητα, 

τετράδιο, μολύβι 

2ο: Εφηβεία Επανάληψη 1ου μαθήματος 

και να μάθουν για: 1. Την 

εφηβεία, 2. Τις αλλαγές 

κατά την εφηβεία στα 2 

φύλα, 3. Την έμμηνο 

ρύση. 

1. Αντιστοίχιση προτάσεων 

με τη σωστή λέξη (Για τη 

Μ.), 2. Προβολή εικόνων 

και προφορική απάντηση 

(για την Ε.) 

Η/Υ, 14 διαφάνειες, 

1 βίντεο, τετράδιο, 

μολύβι 

3ο: Ερωτική 

επιθυμία/ σχέση 

Επανάληψη 2ου μαθήματος 

και να μάθουν για: 1. Την 

ερωτηκή επιθυμία, 2. Την 

ερωτική σχέση 

1. Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων με προτάσεις 

στη σωστή στήλη (για τη 

Μ.), 2. Προβολή εικόνων 

και προφορική απάντηση 

(για την Ε.) 

Η/Υ, 7 διαφάνειες, 

αυτοκόλλητα με 

προτάσεις, 

Τετράδιο  

4ο: Σεξουαλική 

πράξη 

Επανάληψη 3ου μαθήματος 

και να μάθουν για τη 

σεξουαλική πράξη  

1. Αντιστοίχιση ορισμών με 

το σωστό όρο 

Η/Υ, 6 διαφάνειες, 

βίντεο, τετράδιο, 

μολύβι 

5ο: Γονιμοποίηση Επανάληψη 4ου μαθήματος 

και να μάθουν για: 1. Την 

ωορρηξία, 2. Τη 

διαδικασία γονιμοποίησής 

του από το 

σπερματοζωάριο 

1. Τοποθέτηση 

αυτοκόλλητων με λέξεις 

στην πρόταση που 

αντιστοιχούν. 

Η/Υ, 11 διαφάνειες, 

βίντεο, τετράδιο, 5 

αυτοκόλλητα 

6ο: Εγκυμοσύνη/ 

τοκετός 

Επανάληψη του 5ου 

μαθήματος και να μάθουν 

για: 1. Την εγκυμοσύνη, 2. 

Τον τοκετό  

1. Αντιστοίχιση καρτών με 

ερωτήσεις ή ορισμούς-

χαρακτηριστικά με τις 

σωστές κάρτες απαντήσεων 

Η/Υ, 6 διαφάνειες, 

βίντεο, 14 κάρτες 

7ο: Σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα 

νοσήματα (ΣΜΝ) 

Επανάληψη του 6ου 

μαθήματος και να μάθουν: 

1. Τι είναι τα ΣΜΝ, 2. 

Ποια είναι, 3. Από τι 

προκαλούνται, 4. Πώς 

αποφεύγονται, 5. 

Συμπτώματα 

1. Kοινωνική ιστορία με 

ερωτήσεις κατανόησης για 

τη Μ., 2. Υποθετικό σενάριο 

με ερωτήσεις για την Ε. 

Η/Υ, 6 διαφάνειες, 

τετράδιο 

8ο: Αντισύλληψη Επανάληψη του 7ου 

μαθήματος και να μάθουν: 

1. Τι είναι αντισύλληψη, 2. 

Ποιο τρόποι υπάρχουν και 

3. Που μπορούν να 

βρεθούν τα μέτρα 

αντισύλληψης 

1. Ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου, κατανόησης, 2. 

Άσκηση σωστού-λάθους, 3. 

Δύο κοινωνικές ιστορίες για 

τη Μ. με ερωτήσεις 

κατανόησης, 4. Ένα 

υποθετικό σενάριο για την 

Ε. με ερωτήσεις κρίσεως 

Η/Υ, 8 διαφάνειες, 2 

βίντεο, 

προφυλακτικό, 

καρέκλα, τετράδιο 

9ο: Ακατάλληλες 

συμπεριφορές από 

τους άλλους- 

Ακατάλληλο 

άγγιγμα προς τους 

άλλους 

Επανάληψη του 8ου 

μαθήματος και να μάθουν: 

1. Να διαχωρίζουν το 

κατάλληλο από το μη 

κατάλληλο άγγιγμα από/ 

προς τους άλλους, 2. Να 

προστατεύονται από μη 

κατάλληλη συμπεριφορά 

1. Δύο υποθετικά σενάρια 

κοινωνικών καταστάσεων 

με ερωτήσεις κατανόησης 

και κρίσεως, 2. Επιπλέον 

υποθετικό σενάριο για τη Μ. 

με ερωτήσεις 

Η/Υ, 6 διαφάνειες, 

Τετράδιο 
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10ο: Επαναληπτικό Επανάληψη που καλύπτει 

τις ενότητες ‘Τα μέρη του 

σώματος’, ‘Εφηβεία’ και 

‘Σεξουαλική επαφή 

Χωρίς δραστηριότητες Η/Υ, 36 Διαφάνειες, 

βίντεο 

11ο: Επαναληπτικό Επανάληψη που καλύπτει 

τις ενότητες 

‘εγκυμοσύνη/τοκετός’, 

‘σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα’, 

‘αντισύλληψη’ και 

‘ακατάλληλο άγγιγμα 

από/προς τους άλλους’ 

Χωρίς δραστηριότητες Η/Υ, 31 Διαφάνειες, 

βίντεο 

 

 Παρακάτω, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων που διεξήχθησαν για 

την εκπαίδευση των δύο μαθητριών γύρω από τα θέματα που προαναφέρθηκαν. 

        1ο μάθημα: Στην αρχή του πρώτου μαθήματος επισημάνθηκε και στις δύο κοπέλες 

πως πρόκειται να συζητηθούν θέματα τα οποία ίσως στην αρχή τις κάνουν να νιώσουν 

άβολα και ντροπή κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε οτι μπορεί να 

υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη από την πλευρά της ερευνήτριας, καθώς οποιαδήποτε 

προσωπική πληροφορία, που αφορά τις ίδιες, μπορεί να ειπωθεί την ώρα του μαθήματος, 

δεν πρόκειται να μεταφερθεί στους γονείς, στους καθηγητές ή σε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο. 

        Η εκπαίδευση ξεκίνησε με τα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Ως εκπαιδευτικό υλικό 

χρησιμοποιήθηκαν 10 αυτοσχέδιες διαφάνειες σε power point, περιεκτικές, με εύκολη για 

την ανάγνωση γραμματοσειρά και εμπλουτισμένες με οπτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, οι 

δύο κοπέλες διδάχθηκαν τα μέρη του σώματος της γυναίκας και του άντρα, ποια είναι τα 

ιδιωτικά- κρυφά μέρη του σώματος, καθώς και για τα γεννητικά όργανα των δύο φύλων. Η 

Μ. ήταν πρόθυμη να διαβάζει η ίδια το περιεχόμενο των διαφανειών και υπήρχε σχετική 

διόρθωση όπου χρειαζόταν από την ερευνήτρια. Η Ε. από την άλλη, δεν αγαπά την 

ανάγνωση, ενώ παρουσιάζει μια δυσκολία στην αποκωδικοποίηση των λέξεων. Έτσι, 

παρακολουθούσε τις διαφάνειες, όμως η ανάγνωση του περιεχομένου αυτών 

πραγματοποιούνταν από την ερευνήτρια, κάτι που τηρήθηκε σε όλα τα μαθήματα. Όσον 
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αφορά τη συμπεριφορά των κοριτσιών την ώρα του μαθήματος, ήταν πολύ συνεργάσιμες 

και έδειχναν ενδιαφέρον. Η Μ., αρχικά, στην ανάγνωση και στο άκουσμα των λέξεων των 

γεννητικών οργάνων ήταν αμήχανη και γελούσε,  κάτι που ξεπέρασε στην πορεία, ενώ η Ε. 

έδειχνε να νιώθει άνετα εξ’ αρχής. Τέλος, και οι δύο κοπέλες εμφάνισαν σημαντική 

δυσκολία στο να απομνημονεύσουν καινούριες για εκείνες λέξεις, όπως ‘αιδοίο’, ‘πέος’, 

‘ωάριο’. Η λεκτική καθοδήγηση προκειμένου να τις προφέρουν ήταν απαραίτητη. 

        Μετά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ακολούθησαν κάποιες 

δραστηριότητες ώστε να διαπιστωθεί αν τα κορίτσια είχαν κατανοήσει το υλικό που τους 

παρουσιάστηκε αλλά και να επαναληφθούν οι άγνωστες για εκείνες λέξεις ώστε να αρχίσουν 

σιγά σιγά να τις αφομοιώνουν. Στην πρώτη άσκηση, κοινή και για τις δύο κοπέλες, δόθηκε 

μία αυτοσχέδια εικόνα ενός γυμνού γυναικείου σώματος και ζητήθηκε αρχικά να 

κατονομαστούν τα μέρη αυτού δείχνοντάς τα κι έπειτα να καλυφθούν με κομμάτια 

πλαστελίνης, που υπήρχαν διαθέσιμα, τα ιδιωτικά- κρυφά μέρη του σώματος αυτού. 

Ακολούθησε η ίδια άσκηση, με το γυμνό σώμα ενός άνδρα. Από καμία κοπέλα δεν 

αναφέρθηκαν όλα τα μέρη του σώματος που είχαν συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό υλικό, 

ωστόσο τα ιδιωτικά μέρη εντοπίστηκαν και καλύφθηκαν με επιτυχία και από τις δύο. 

Επιπλέον, η Μ. δε θυμόταν να ονομάσει το αντρικό γεννητικό όργανο, παρ’ όλο που το 

έδειξε, ενώ για τα γυναικεία ιδιωτικά μέρη δε χρησιμοποιήθηκε η σωστή τους ονομασία, 

αλλά η χαιδευτική (μεμέ αντί στήθος, πιπί αντί αιδοίο). Στο σημείο αυτό  επισημάνθηκε από 

την ερευνήτρια πως υπάρχουν πολλές ονομασίες για το συγκεκριμένο μέρος του σώματος 

όμως η σωστή είναι ‘στήθος’ και ‘αιδοίο’ αντίστοιχα. Η Ευτέρπη από την άλλη κατάφερε 

να ονομάσει σωστά τα γεννητικά όργανα τόσο του άντρα όσο και της γυναίκας έπειτα όμως 

από λεκτική καθοδήγηση. 

        Στη δεύτερη άσκηση, επίσης κοινή και για τις δύο μαθήτριες, δόθηκε μια εικόνα με 

τα εσωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας, καθώς και 5 αυτοκόλλητα με τις λέξεις που 
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περιγράφουν το κάθε ένα όργανο που απεικονίζεται στην εικόνα (μήτρα, σάλπιγγα, κόλπος, 

ωοθήκη, ωάριο). Η Μ. έπειτα από σαφείς οδηγίες κλήθηκε να τοποθετήσει το κάθε 

αυτοκόλλητο στο όργανο που αυτό περιγράφει. Τοποθετούσε τα αυτοκόλλητα, διαβάζοντας 

παράλληλα τη λέξη, τυχαία όπως φάνηκε και βιαστικά, καθώς έκανε λάθη. 

Πραγματοποιήθηκε δεύτερη κι επιτυχημένη προσπάθεια, έχοντας αυτή τη φορά μπροστά 

της τη διαφάνεια από την παρουσίαση του αντίστοιχου υλικού. Ακολούθησε δεύτερη 

εικόνα, αυτή τη φορά με το γεννητικό όργανο του άντρα. Σε αυτή δεν αντιμετώπισε 

δυσκολία καθώς είχε μόνο δύο αυτοκόλλητα για να τοποθετήσει σωστά. Η προσπάθεια της 

Ε. είχε καλύτερο αποτέλεσμα αφού έκανε μόνο ένα λάθος στην πρώτη εικόνα και χωρίς τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο διόρθωσε αμέσως μετά από προτροπή της 

ερευνήτριας, και κανένα λάθος στη δεύτερη εικόνα. 

        Η τρίτη και τελευταία άσκηση, αφορούσε τις ιδιότητες των εσωτερικών γεννητικών 

οργάνων της γυναίκας. Αποτελούνταν από 4 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (3 επιλογές για 

την κάθε μία). Η Μ. απάντησε τις 3 από τις τέσσερις με επιτυχία ενώ η Ε. και τις τέσσερις. 

Η λεκτική επιβράβευση για κάθε σωστή απάντηση φάνηκε να επηρεάζει θετικά και τις δύο 

μαθήτριες. 

        2ο μάθημα: Στην αρχή του δεύτερου μαθήματος έγινε μια γρήγορη επανάληψη των 

όσων παρουσιάστηκαν στο πρώτο μάθημα. Και τα δύο κορίτσια εμφάνιζαν δυσκολία στο 

να απομνημονεύσουν τις καινούριες για εκείνες λέξεις όπως ‘σάλπιγγα’, ‘ωοθήκη’, ‘ωάριο’. 

Στη συνέχεια, καλύφθηκε το θέμα της εφηβείας με τη βοήθεια 14 διαφανειών επίσης 

περιεκτικών και εμπλουτισμένων με εικόνες. Αρχικά, έγινε επεξήγηση της έννοιας της 

‘εφηβείας’ κι έπειτα παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι αλλαγές που συμβαίνουν στο αγόρι και 

στο κορίτσι την περίοδο αυτή. Τέλος, έγινε αναφορά στην ‘περίοδο’ ή αλλιώς ‘έμμηνο 

ρύση’ και παρακολούθησαν σε βίντεο όλα όσα συμβαίνουν στα εσωτερικά γεννητικά 

όργανα της γυναίκας και προκαλούν τη φυσιολογική αυτή αιμοραγία.  
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        Ακολούθησε άσκηση για τον έλεγχο της κατανόησης, από την πλευρά των 

κοριτσιών, των αλλαγών που συμβαίνουν στο αγόρι και στο κορίτσι την περίοδο της 

εφηβείας. Πιο αναλυτικά, η Μ. διάβαζε προτάσεις που αντιστοιχούσαν σε μία αλλαγή η 

κάθε μία (π.χ ‘Εμφανίζονται σπυράκια στο πρόσωπο’, ‘Η φωνή γίνεται πιο βραχνή και 

βαριά’) και έπρεπε να αντιστοιχίσει την αλλαγή με τη λέξη ‘αγόρι’, ‘κορίτσι’ ή ‘στο αγόρι 

και στο κορίτσι’ ανάλογα με το ποιος την εμφανίζει. Η Μ. είχε την τάση να αντιστοιχεί 

γρήγορα και βιαστικά χωρίς να δείχνει να σκέφτεται την απάντηση, γι’ αυτό σε μία δεύτερη 

προσπάθεια, η ανάγνωση της αλλαγής συνοδεύονταν από την αντίστοιχη εικόνα από το 

υλικό που της είχε προηγουμένως παρουσιαστεί κι έπειτα καλούνταν να αποφασίσει τη 

σωστή απάντηση. Τα πήγε πολύ καλύτερα στην προσπάθεια αυτή. Στην Ε. παρουσιαζόταν 

από την ερευνήτρια μία εικόνα κάθε φορά, η οποία απεικόνιζε μία αλλαγή ‘π.χ σπυράκια 

στο πρόσωπο’ και καλούνταν να πει αν η αλλαγή αυτή αφορά το αγόρι, το κορίτσι ή και 

τους δύο. Τα πήγε πολύ καλά. 

        3ο μάθημα: Στο τρίτο μάθημα έγινε αρχικά μια γρήγορη επανάληψη των όσων 

διδάχθηκαν στο δεύτερο μάθημα και στη συνέχεια έγινε αναφορά στην ερωτική επιθυμία 

που μπορεί να αισθανθεί ένας έφηβος για κάποιο άτομο του αντίθετου φύλου, αλλά και στην 

ερωτική σχέση που δημιουργείται όταν και το άλλο άτομο αισθάνεται το ίδιο. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκαν 7 αυτοσχέδιες διαφάνειες με οπτικοποιημένο υλικό. Η Μ. διατηρεί 

ερωτική σχέση με έναν συνομήλικό της από το σχολείο, κι έδειχνε να κατανοεί πολύ καλά 

το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού. Το ίδιο και η Ε. η οποία δείχνει ενδιαφέρον για 

τέσσερα αγόρια, δύο εντός του σχολείου και δύο από εξωσχολικές της δραστηριότητες. 

        Ακολούθησε άσκηση ο σκοπός της οποίας ήταν να γίνει διαχωρισμός των πραγμάτων 

που κάνει μια κοπέλα μόνο με τον ερωτικό της σύντροφο και όχι με οποιονδήποτε φίλο της. 

Έτσι, δόθηκαν στην Μ. αυτοκόλλητα πάνω στα οποία αναγράφονταν μία πράξη (π.χ 

‘Περπατάμε χέρι-χέρι’, ‘Δίνουμε φιλί στο στόμα’, ‘παίζουμε παιχνίδια στον υπολογιστή’) 
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κι έπρεπε να κολληθούν στη στήλη ‘πράγματα που κάνω με ένα φίλο μου’ ή ‘πράγματα που 

κάνω με το αγόρι μου’ αναλόγως την πράξη. Η Μ. τα πήγε άριστα σε αυτήν την άσκηση. 

Στην Ε. από την άλλη παρουσιάζονταν εικόνες απο την ερευνήτρια και καλούνταν να 

απαντήσει για κάθε εικόνα αν η πράξη που απεικονίζεται πραγματοποιείται απο δύο φίλους 

ή από ένα ζευγάρι ‘π.χ φωτογραφία με ζευγάρι που δίνει φιλί στο στόμα’. Η επίδοση και της 

Ε. ήταν πολύ καλή. 

        4ο μάθημα: Το τέταρτο μάθημα ξεκίνησε κι αυτό με μια επανάληψη των όσων 

διδάχθηκαν στο προηγούμενο. Το θέμα του τέταρτου μαθήματος το οποίο αναλύθηκε ήταν 

αυτό της σεξουαλικής πράξης. Η Μ. όταν ερωτήθηκε τι είναι το σεξ δε γνώριζε την 

απάντηση, ενώ στην ερώτηση αν έχει κάνει ποτέ σεξ απάντησε πως είναι μικρή ακόμα. 

Σύμφωνα με την Ε. από την άλλη, σεξ είναι και το φιλί και η αγκαλιά, ενώ για να συμβεί 

πρέπει η γυναίκα και ο άντρας να μένουν στο ίδιο σπίτι και να είναι παντρεμένοι. Στην 

ερώτηση αν έχει κάνει ποτέ σεξ απάντησε ‘όχι, αλλά θα κάνω’. Χρησιμοποιήθηκαν 6 

διαφάνειες οι οποίες βοηθούν τις μαθήτριες να καταλάβουν μέσα από το απλό κείμενο και 

τις εικόνες που το συνοδεύουν, τι σημαίνει αρχικά η σεξουαλική πράξη, τι συμβαίνει στο 

γεννητικό όργανο του άνδρα και της γυναίκας που έρχονται σε σεξουαλική επαφή, τι 

συμβαίνει στο τέλος της σεξουαλικής πράξης (στο κομμάτι αυτό παρουσιάστηκε και 

σχετικό βίντεο στο οποίο φαίνεται η εκσπερμάτωση του άνδρα στον κόλπο της γυναίκας), 

αλλά και τι εννούμε με τον όρο ‘παρθένος-α’. 

        Στη σχετική άσκηση που ακολούθησε, η Μ. και η Ε. έπρεπε να αντιστοιχίσουν 

τέσσερις ορισμούς με τον αντίστοιχο όρο (π.χ ‘Το πέος γίνεται μεγαλύτερο και σκληρό’ με 

τη ‘στήση’.). Τα κορίτσια έδωσαν τέσσερις σωστές απαντήσεις η κάθε μία. 

        5ο μάθημα: Στην αρχή του πέμπτου μαθήματος έγινε επανάληψη των όσων 

διδάχθηκαν στο τέταρτο μάθημα και ακολούθησε το θέμα της εγκυμοσύνης/τοκετού. Για το 

θέμα αυτό έγινε χρήση 11 διαφανειών οι οποίες όμως παρουσιάστηκαν σε δύο μαθήματα 
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λόγω της δυσκολίας του θέματος για το επίπεδο και των δύο κοριτσιών. Στο μάθημα αυτό 

διδάχθηκε αρχικά η ωορρηξία της γυναίκας και πως μπορεί ένα σπερματοζωάριο του άντρα 

να γονιμοποιήσει ένα ωάριο της γυναίκας ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη του εμβρύου. Όσον 

αφορά το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, τα κορίτσια παρακολούθησαν βίντεο, συνοδευόμενο 

από τις επεξηγήσεις της ερευνήτριας, στο οποίο παρουσιάζεται με απλό τρόπο η διαδικασία 

της ωορρηξίας. Στη συνέχεια έγινε και πάλι αναφορά στην εκσπερμάτωση του άνδρα και 

την ένωση ενός σπερματοζωαρίου με το ωάριο καθώς και την μετέπειτα εγκατάσταση στη 

μήτρα. Όλη αυτή η διαδικασία παρουσιάστηκε στη συνέχεια σε ένα ακόμα βίντεο.  

        Η άσκηση που ακολούθησε είχε ως στόχο την εξοικοίωση των κοριτσιών με τους 

όρους που διδάχθηκαν σε αυτό το μάθημα καθώς και να διαπιστωθεί αν έχει γίνει 

κατανοητός ο ρόλος που επιτελεί το κάθε όργανο. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν πέντε 

αυτοκόλλητα το κάθε ένα απο τα οποία είχε πάνω μια λέξη (π.χ ωάριο, σπερματοζωάρια, 

εκσπερμάτωση) και πέντε διατυπωμένες προτάσεις- χαρακτηριστικά (π.χ ‘Ωριμάζει και 

απελευθερώνεται από την ωοθήκη μία φορά το μήνα’). Τα κορίτσια έπρεπε να διαβάσουν 

την πρόταση και να κολλήσουν δίπλα της το αυτοκόλλητο της λέξης στην οποία αντιστοιχεί. 

Όπως και σε προηγούμενες παρόμοιες εργασίες, η Μ. κολλούσε βιαστικά και τυχαία το 

αυτοκόλλητο στην πρόταση δίχως να σκεφτεί κάνοντας τις περισσότερες φορές λάθος. Έτσι, 

σε δεύτερη προσπάθεια, μετά την ανάγνωση της πρότασης από την Μ., η ερευνήτρια της 

έδινε περαιτέρω επεξήγηση θυμίζοντάς της πληροφορίες από το εκπαιδευτικό υλικό και 

ζητώντας της να δει όλα τα αυτοκόλλητα και να σκεφτεί καλά προτού απαντήσει. Έτσι, η 

Μ. τα πήγε πολύ καλύτερα. Η Ε. τα πήγε αρκετά καλά, χρειάστηκε ωστόσο και εκείνη 

περισσότερη επεξήγηση μετά την ανάγνωση της κάθε πρότασης από την ερευνήτρια, ώστε 

να οδηγηθεί στη σωστή απάντηση. 

        6ο μάθημα: Το έκτο μάθημα αποτέλεσε τη συνέχεια του πέμπτου γι’ αυτό ήταν 

απαραίτητη κι εδώ η επανάληψη των όσων διδάχθηκαν στο προηγούμενο μάθημα. Έπειτα 
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λοιπόν από την περιγραφή της διαδικασίας μέσω της οποίας μια γυναίκα μένει έγκυος, 

παρουσιάστηκαν πληροφορίες σχετικά με το που αναπτύσσεται το έμβρυο, πώς θρέφεται, 

πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να αναπτυχθεί πλήρως και να γεννηθεί αλλά και με ποιους 

τρόπους είναι δυνατό να γεννηθεί. Για τους παραπάνω σκοπούς χρησιμοποιήθηκαν 4 

διαφάνειες με πληροφορίες που απαντούν σε όλα τα παραπάνω αλλά και εικόνες που τις 

συνοδεύουν. Ειδικά για τον τοκετό προβλήθηκε και βίντεο στο οποίο φαίνονται οι δύο 

τρόποι με τους οποίους το μωρό μπορεί να γεννηθεί (φυσιολογική γέννα ή καισαρική). 

Τέλος, παρουσιάστηκαν σε 2 ακόμα διαφάνειες τα συνήθη συμπτώματα που μπορεί μια 

γυναίκα έγκυος να έχει καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να το επιβεβαιώσει.  

        Η άσκηση που ακολούθησε είχε ως στόχο την επανάληψη όσων διδάχθηκαν, με πιο 

ενεργή τη συμμετοχή των δύο μαθητριών. Δόθηκαν 7 κάρτες, η κάθε μία από τις οποίες είχε 

είτε μια ερώτηση σχετική (π.χ ‘Με ποιους τρόπους επιβεβαιώνει μια γυναίκα ότι είναι 

έγκυος;’, ‘Πως λέγεται το όργανο που συνδέει το μωρό με το σώμα της μητέρας;’) είτε έναν 

ορισμό- χαρακτηριστικό (π.χ ‘Το μέρος στο σώμα της γυναίκας όπου μεγαλώνει το μωρό’, 

‘Διάστημα από τη στιγμή που η γυναίκα μένει έγκυος ως τη γέννα’). Για κάθε μία από αυτές 

τις κάρτες έπρεπε να βρει απάντηση σε 8 άλλες κάρτες που της δόθηκαν ανακατεμένες (π.χ 

‘Μήτρα’, ‘Πλακούντας’, ‘9 μήνες’). Για να μη δημιουργηθεί σύγχυση, η ερευνήτρια έδινε 3 

πιθανές καρτέλες με την απάντηση για κάθε ερώτηση/ορισμό ώστε να επιλεχθεί η μία. Η Μ. 

σε αυτή τη δοκιμασία αρχικά σκέφτονταν πρωτού απαντήσει, κάτι που δε συνηθίζει, 

δίνοντας σωστή τις περισσότερες φορές απάντηση με την πρώτη προσπάθεια, όμως στην 

πορεία έδειχνε να κουράζεται, απαντούσε βιαστικά κ πολύ πιθανόν τυχαία. Η Ε. από την 

άλλη τα πήγε πολύ καλά, δίνοντας σωστή απάντηση με την πρώτη ευκαιρία στις 6 από τις 8 

ερωτήσεις. 

        7ο μάθημα: Το περιεχόμενο του έβδομου μαθήματος ήταν τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα. Χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφάνειες οι οποίες κάλυπταν πληροφορίες 



51 

 

σχετικά με το τι είναι τα νοσήματα αυτά, απο τι προκαλούνται, ποια είναι, τι συμπτώματα 

προκαλούν και πως μπορεί κάποιος να τα αποφύγει. Σκοπός αυτού του μαθήματος δεν ήταν 

τόσο να μάθουν τα κορίτσια τις ονομασίες των νοσημάτων αυτών, αλλά να κατανοήσουν το 

πόσο επικίνδυνα είναι για την υγεία καθώς και τους τρόπους με τους  οποίους μπορούν να 

τα αποφύγουν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την Μ. μία κοινωνική ιστορία η 

οποία της διαβάστηκε από την ερευνήτρια. Αφορά μία κοπέλα η οποία έρχεται σε 

σεξουαλική επαφή με διαφορετικά αγόρια χωρίς κάποια προφύλαξη και έχει αρχίσει να έχει 

κάποια συμπτώματα, όπως φαγούρα και τσούξιμο αλλά και πόνο κατά τη διάρκεια του σεξ. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις κατανόησης στην Μ. από την ερευνήτρια όπως ‘Τι μπορεί να έχει 

συμβεί στην κοπέλα;’, ‘Ποιο ήταν το λάθος της κοπέλας;’ και φάνηκε να έχει κατανοήσει 

τη σοβαρότητα των νοσημάτων αυτών και την ανάγκη για προφύλαξη.  

  Για την Ε. επιλέχθηκε ένα υποθετικό σενάριο μιας που της αρέσει να συζητά και να 

κάνει διάλογο. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η Ελένη και ο Νίκος έχουν ερωτική σχέση για 

4 μήνες. Συζητούν για τη μέρα που θα κάνουν σεξ για πρώτη φορά και η Ελένη εξηγεί στο 

Νίκο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικό. Ο Νίκος επιμένει ότι δεν υπάρχει 

περίπτωση μετάδοσης κάποιου νοσήματος και αρνείται να αγοράσει προφυλακτικό, ενώ 

πιστεύει ότι η Ελένη δε τον εμπιστεύεται. Η Ελένη θέλει απλά να είναι ασφαλής. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις στην Ε. όπως ‘Ποιος από τους δύο έχει δίκιο;’, ‘Γιατί η Μαρία 

φοβάται να κάνει σεξ με το Νίκο χωρίς προφυλακτικό;’, ‘Τι θα πρέπει να κάνει η Μαρία;’. 

Η Ε. έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις που δηλώνουν την κατανόηση της επικινδυνότητας 

της σεξουαλικής επαφής χωρίς προφύλαξη. 

        8ο μάθημα: Στο όγδοο μάθημα, αφού έγινε μια γρήγορη επανάληψη για τα νοσήματα 

που μεταδίδονται μέσω του σεξ, χρησιμοποιήθηκε υλικό 8 διαφανειών προκειμένου να 

διδαχθεί τι είναι η αντισύλληψη, ποιοι βασικοί τρόποι αντισύλληψης υπάρχουν για τη 

γυναίκα και τον άντρα αλλά και που μπορεί κάποιος να τα βρει. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
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στο προφυλακτικό που χρησιμοποιείται από τους άντρες, γι’αυτό πέρα από τις εικόνες, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο βίντεο στα οποία φαίνεται καθαρά ο τρόπος χρησιμοποίησής τους. 

Μετά την παρακολούθηση του βίντεο δόθηκε και στα δύο κορίτσια από ένα προφυλακτικό 

και τους ζητήθηκε να ελέγξουν την ημερομηνία του, να το βγάλουν από τη συσκευασία, και 

να το χρησιμοποιήσουν με τη βοήθεια του ποδιού μιας καρέκλας. Χρειάστηκε η φυσική 

καθοδήγηση και των δύο κοριτσιών από την ερευνήτρια, προκειμένου να τοποθετηθεί 

σωστά, με την Μ. να είναι περισσότερο διστακτική και να της φαίνεται αστείο. 

        Στη συνέχεια ακολούθησαν κάποιες ερωτήσεις κατανόησης. Η πρώτη ζητούσε να 

αναφερθούν τρεις τρόποι με τους οποίους μια γυναίκα μπορεί να έρθει σε σεξουαλική επαφή 

με έναν άνδρα χωρίς να μείνει έγκυος. Και τα δύο κορίτσια έδωσαν από δύο σωστές 

απαντήσεις, παρέλειψαν την αποχή από τη σεξουαλική επαφή. Έπειτα ακολούθησαν 8 

προτάσεις οι οποίες έπρεπε να κριθούν αν είναι σωστές ή λάθος (π.χ ‘Το αντισυλληπτικό 

χάπι δεν προστατεύει από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα’, ‘το προφυλακτικό 

προστατεύει τόσο από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όσο και από μια πιθανή 

εγκυμοσύνη μετά το σεξ’). Η επίδοση της Ε. σε αυτή την άσκηση ήταν άψογη, ενώ η Μ. 

απάντησε σωστά στις 5 από τις 8 ερωτήσεις.  

        Στο τέλος του όγδοου μαθήματος μετά την πλήρη κάλυψη των θεμάτων των 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων αλλά και των τρόπων αντισύλληψης, διαβάστηκαν 

στη Μ. δύο κοινωνικές ιστορίες. Η πρώτη αφορούσε μια κοπέλα η οποία ερχόταν συνέχεια 

σε σεξουαλική επαφή με το αγόρι της χωρίς τη χρήση προφυλακτικού με αποτέλεσμα να 

μείνει έγκυος. Ηταν μόλις 18 χρόνων,  το ίδιο και ο φίλος της, πηγαιναν ακόμα σχολείο και 

δεν ήταν έτοιμοι να μεγαλώσουν ένα παιδί. Ακολούθησαν ερωτήσεις κατανόησης όπως 

‘Ποιο ήταν το λάθος που έκαναν τόσο η κοπέλα όσο και το αγόρι της;’ και ‘Τι θα μπορούσαν 

να έχουν κάνει ώστε να μη μείνει έγκυος η κοπέλα;’. Η δεύτερη κοινωνική ιστορία 

αφορούσε ένα ζευγάρι το οποίο δεν έκανε ποτέ σεξ χωρίς τη χρήση προφυλακτικού καθώς 
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φοβόντουσαν μήπως κολλήσουν κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα ή μήπως η 

κοπέλα μείνει έγκυος, καθώς ήταν πολύ νέοι ακόμα για κάτι τέτοιο. Οι ερωτήσεις που 

ακολούθησαν ήταν ‘Για ποιο λόγο το ζευγάρι χρησιμοποιεί πάντα προφυλακτικό πριν από 

κάθε σεξουαλική επαφή;’ και ‘Κάνει σωστά που χρησιμοποιεί πάντα προφυλακτικό;’ Οι 

απαντήσεις της Μ. έδειξαν πως έχει καταλάβει απόλυτα τη σημαντικότητα της χρήσης του 

προφυλακτικού καθώς και τους κινδύνους που εγκυμονεί το σεξ χωρίς προφύλαξη.  

        Στην Ε. δόθηκε ένα υποθετικό σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Κατερίνα και ο 

Μιχάλης έχουν σχέση πολύ καιρό και σχεδιάζουν να κάνουν σεξ για πρώτη φορά. Η 

Κατερίνα ντρέπεται να ρωτήσει τον Μιχάλη αν έχει προφυλακτικό, ενώ ο Μιχάλης δεν έχει 

αναφέρει κάτι σχετικό με την προφύλαξη στο σεξ. Επίσης δε γνωρίζει αν η Κατερίνα παίρνει 

αντισυλληπτικό χάπι. Ακολούθησαν ερωτήσεις στην Ε. όπως ‘Είναι σωστό η Κατερίνα να 

κάνει σεξ με το Μιχάλη χωρίς να έχουν προφυλακτικό;’ ‘ Τι πρέπει να κάνουν και οι δύο 

ώστε να είναι έτοιμοι για ασφαλές σεξ;’. Οι απαντήσεις της Ε. έδειξαν να έχει κατανοήσει 

καλά το θέμα της αντισύλληψης και των κινδύνων που εγκυμονούν. 

        9ο μάθημα: Το ένατο μάθημα είχε ως στόχο να διαχωρίσει το κατάλληλο άγγιγμα από 

το μη κατάλληλο, τόσο από τους άλλους όσο και προς τους άλλους. Πιο αναλυτικά, 

χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφάνειες μεσω τον οποίων έγινε και πάλι αναφορά στα ιδιωτικά μέρη 

του σώματος και τη μοναδικότητα αυτών, δόθηκε ο ορισμός του κατάλληλου αγγίγματος, 

του μη κατάλληλου καθώς και αντίστοιχα παραδείγματα. Διευκρινίστηκε επιπλέον ποιος 

μπορεί να μας αγγίζει και με ποιον τρόπο και από την άλλη, ποιον μπορούμε να αγγίζουμε 

και με ποιον τρόπο. Τέλος, συζητήθηκε το τι πρέπει να κάνει κάποιος σε περίπτωση που 

δέχεται ένα ακατάλληλο άγγιγμα χωρίς την έγκρισή του. 

        Ο τρόπος που επιλέχθηκε να ελεγχθεί αν τα κορίτσια έχουν κατανοήσει το 

περιεχόμενο του μαθήματος είναι τα υποθετικά σενάρια κοινωνικών καταστάσεων. Το 

πρώτο σενάριο είναι ότι ο θείος και η θεία της Μαρίας έρχονται επίσκεψη στο σπίτι της. Η 
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Μαρία είναι πολύ χαρούμενη καθώς αγαπά πολύ και τους δύο και τρέχουν να την 

αγκαλιάσουν σφιχτά. Ακολούθησαν ερωτήσεις όπως ‘Πως κρίνουμε ότι η αγκαλιά των 

θείων της στη Μαρία είναι ένα κατάλληλο άγγιγμα;’ και ‘Πως πιστεύεις ότι θα ένιωθε η 

Μαρία αν αυτοί που την αγκάλιαζαν δεν ήταν θείοι της αλλά κάποιοι που δε γνωρίζει;’. 

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, η μητέρα της Άννας έχει κάνει έναν καινούριο φίλο, τον 

Γιώργο, ο οποίος επισκέπτεται συχνά το σπίτι της Άννας και την μητέρας της. Της Άννας 

της αρέσει ο Γιώργος καθώς λέει αστεία, διηγείται ιστορίες και περνά χρόνο με την Άννα. 

Μια μέρα, ο Γιώργος προτείνει στην Άννα να παίξουν ένα παιχνίδι ‘αγγίγματος’. Της ζητάει 

δηλαδή να αγγίξει ένα ιδιωτικό της σημείο και ως αντάλλαγμα θα της δώσει ένα γλυκό. Η 

Άννα αισθάνεται αμήχανα και δε θέλει να παίξει το παιχνίδι. Ακολούθησαν ερωτήσεις όπως 

‘Τι ζητάει ο Γιώργος από την Άννα ώστε να της δώσει ένα γλυκό;’ και ‘Γιατί είναι 

ακατάλληλο ο Γιώργος να ζητήσει από την Άννα να αγγίξει ένα ιδιωτικό της μέρος ώστε να 

της δώσει ένα γλυκό;’. Οι απαντήσεις τόσο της Μ. όσο και της Ε. ήταν πολύ ικανοποιητικές. 

Δείχνουν να έχουν κατακτήσει την έννοια του κινδύνου καθώς και πότε ένα άγγιγμα 

θεωρείται κατάλληλο και πότε όχι.  

        Τέλος, στην Μ. διαβάστηκε και ένα ακόμα σενάριο σχετικό με τις ακατάλληλες 

συμπεριφορές προς τους άλλους προκειμένου να ακολουθήσει κουβέντα. Το σενάριο αυτό 

επιλέχθηκε για τη Μ. καθώς τον τελευταίο καιρό η μαθήτρια εκδηλώνει επιθετική 

συμπεριφορά προς το αγόρι της, όταν τσακώνονται. Σύμφωνα με το σενάριο, ο Κώστας και 

η Ελένη έχουν σχέση πολλούς μήνες. Μια μέρα άρχισαν να τσακώνονται χωρίς σημαντικό 

λόγο και ο Κώστας ύψωσε τον τόνο της φωνής του. Η Ελένη τον χτύπησε στο πρόσωπο για 

να τον εκδικηθεί. Ακολούθησαν ερωτήσεις στην Μ. όπως ‘Πιστεύεις ότι αντέδρασε σωστά 

η Ελένη;’, ‘Πως ένιωσε ο Κώστας μετά το χτύπημα από την κοπέλα του;’ και ‘Τι έπρεπε να 

κάνει η Ελένη μετά από αυτό που συνέβη’. Ακολούθησε κουβέντα με αφορμή τις παραπάνω 
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ερωτήσεις σχετικά με τις πράξεις απέναντι σε άτομα που αγαπάμε και η Μ. έδειχνε να 

κατανοεί ποιες από αυτές επιτρέπονται και ποιες όχι. 

        Μάθημα 10ο: Το πρότελευταίο μάθημα ήταν επαναληπτικό και για τις δύο μαθήτριες. 

Συγκεκριμένα, προβλήθηκαν οι πρώτες 36 διαφάνειες οι οποίες κάλυπταν τα θέματα ‘Τα 

μέρη του σώματος’, ‘Εφηβεία’ και ‘Σεξουαλική επαφή’.  

        Μάθημα 11ο: Το τελευταίο μάθημα ήταν επίσης επαναληπτικό και για τις δύο 

μαθήτριες. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι υπόλοιπες 31 διαφάνειες οι οποίες κάλυπταν 

τα θέματα ‘εγκυμοσύνη/τοκετός’, ‘σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα’, ‘αντισύλληψη’ 

και ‘ακατάλληλο άγγιγμα από/προς τους άλλους’. Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν 

απορίες σχετικά με τα όσα είδαμε, και οι δύο μαθήτριες απάντησαν αρνητικά. 

2.5 Ανάλυση δεδομένων 

2.5.1 Ερωτηματολόγιο 

 Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε και στις τρεις φάσεις της αξιολόγησης (πριν την 

παρέμβαση, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης και τρεις εβδομάδες μετά την 

ολοκλήρωση) και για τις δύο συμμετέχουσες, από την ερευνήτρια, κατά τη διάρκεια 

προσωπικής συνεντεύξεως. Εφόσον οι ερωτήσεις ήταν ποιοτικές (ανοιχτού τύπου), 

ακολουθήθηκε η χειρόγραφη καταγραφή των δεδομένων στον ειδικό χώρο για την 

κωδικογράφηση των απαντήσεων. Πιο αναλυτικά, για κάθε ερώτηση καταγράφονταν η 

ακριβής απάντηση στον ειδικό χώρο, σύμφωνα με την οποία υπολογίζονταν, μετά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η βαθμολογία. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η συνολική 

βαθμολογία για κάθε μία θεματική ενότητα προσθέτοντας τις βαθμολογίες που 

συγκέντρωσαν οι συμμετέχουσες σε κάθε μία ερώτηση. Έπειτα, προσθέτοντας τις συνολικές 

βαθμολογίες από κάθε ενότητα προέκυψε το σκορ των δύο κοριτσιών στο ερωτηματολόγιο, 

συνολικά. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις δύο κοπέλες, και στις τρεις 
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φάσεις της αξιολόγησης, προκειμένου να γίνει στη συνέχεια σύγκριση της επίδοσης των δύο 

κοριτσιών, τόσο για κάθε μία θεματική ενότητα, όσο και συνολικά, πριν την παρέμβαση, 

μετά την ολοκλήρωση αυτής και τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση.  

2.5.2 Κοινωνική εγκυρότητα 

 Η κοινωνική εγκυρότητα μιας παρέμβασης εξασφαλίζεται όταν οι συμμετέχοντες 

συμφωνούν τόσο με τη διαδικασία όσο και με το αποτέλεσμα αυτής (Foster & Mash, 1999). 

Αφορά την κοινωνική αποδοχή της διαδικασίας της παρέμβασης, την κοινωνική 

σημαντικότητα των στόχων της έρευνας καθώς και τη σημαντικότητα των αποτελεσμάτων 

για τους συμμετέχοντες (Scott, 2007). Η δυνατότητα να εφαρμοστεί μια παρέμβαση 

ικανοποιητικά είναι περιορισμένη, όταν η γνώση για το πώς αντιλαμβάνονται οι 

συμμετέχοντες την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της είναι περιορισμένη. 

Επομένως, η αξιολόγηση της κοινωνικής εγκυρότητας αποτρέπει εν μέρει την απόρριψη του 

προγράμματος παρέμβασης από τους συμμετέχοντες και επιπλέον συντελεί στην αύξηση 

των πιθανοτήτων επιτυχίας και βιωσιμότητας του προγράμματος (Schwartz & Baer, 1991). 

 Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της κοινωνικής εγκυρότητας στην παρούσα έρευνα έγινε 

σε δύο στάδια. Αρχικά, θέτοντας τους στόχους και ξεκινώντας το πρόγραμμα, ορίστηκε ένα 

διάστημα δύο εβδομάδων στο οποίο η ερευνήτρια έλεγξε την απόκριση των παιδιών στο 

πρόγραμμα (αν είναι πρόθυμες να συμμετέχουν, αν οι στόχοι για κάθε μάθημα 

επιτυγχάνονται). Στο τέλος του προγράμματος, η κοινωνική εγκυρότητα εξετάστηκε επίσης, 

με την υποβολή  ερωτήσεων στις ίδιες τις συμμετέχουσες για την: 

 Χρησιμότητα: ‘Πιστεύεις ότι τα μαθήματα σε βοήθησαν να μάθεις πολλά 

περισσότερα γύρω από τα θέματα που συζητήθηκαν; Σου λύθηκαν απορίες τις οποίες 

μπορεί να είχες γύρω από όσα είδαμε στα μαθήματα;’ 
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 Ικανοποίηση: ‘Είσαι ευχαριστημένη από τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν και 

όλα όσα συζητήθηκαν σε αυτά; Νιώθεις καλύτερα μαθαίνοντας πολλά που πριν τα 

μαθήματα σου ήταν άγνωστα; Ένιωθες άβολα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων;’  

 Πρακτικότητα: ‘Πιστεύεις ότι ήταν δύσκολα ή πολλά όσα παρουσιάστηκαν/ 

συζητήθηκαν στα μαθήματα; Θεωρείς ότι οι δραστηριότητες που κάναμε ήταν πολύ 

απαιτητικές;  
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Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσματα 

        Η αξιολόγηση των δύο κοριτσιών, της Μ. και της Ε., που είχε ως στόχο να 

αξιολογήσει τις γνώσεις τους γύρω από θέματα σεξουαλικού περιεχομένου, 

πραγματοποιήθηκε συνολικά τρεις φορές. Την πρώτη φορά, τα κορίτσια κλήθηκαν να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου γενικών σεξουαλικών γνώσεων  χωρίς 

να έχουν λάβει ποτέ κάποια σχετική εκπαίδευση γύρω από τα θέματα που καλύπτονται σε 

αυτό. Τα θέματα συγκεκριμένα ήταν: φυσιολογία, σεξουαλική επαφή, εγκυμοσύνη/τοκετός, 

αντισύλληψη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ακατάλληλες συμπεριφορές από τους 

άλλους και ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους. Η δεύτερη αξιολόγηση των δύο 

κοριτσιών πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, ενώ η τρίτη αξιολόγηση έλαβε χώρα 3 εβδομάδες μετά τη 

δεύτερη αξιολόγηση. 

        Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε και τις τρεις φορές, όπως 

αναφέρεται και στη μεθοδολογία, από την ερευνήτρια, και συνολικά διήρκησε μία σχολική 

ώρα (35-40 λεπτά). Στα σχεδιαγράμματα παρακάτω, παρουσιάζονται οι συνολικές 

βαθμολογίες της Μ. και της Ε. για κάθε μία από τις 7 ενότητες του ερωτηματολογίου, και 

των τριών αξιολογήσεων (Διαγράμματα 1-7). 

Διάγραμμα 1: Συνολικό σκορ της Ε. (Νοητική αναπηρία) και της Μ. (Νοητική αναπηρία και αυτισμός) στο 

κομμάτι της ‘φυσιολογίας’ και  στις τρεις αξιολογήσεις 
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 Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η συνολική βαθμολογία των δύο κοριτσιών από 

τις 12 ερωτήσεις του πρώτου θέματος του ερωτηματολογίου, ‘Φυσιολογία’. Τόσο η Μ. όσο 

και η Ε. πριν την παρέμβαση συγκέντρωσαν ένα χαμηλό σκορ το οποίο όμως σχεδόν 

διπλασιάστηκε και για τις δύο κοπέλες στην αξιολόγηση μετά την παρέμβαση. Τέλος, τρεις 

εβδομάδες μετά την παρέμβαση, το σκορ και των δύο κοριτσιών μειώθηκε κατά 3 βαθμούς 

για την Ε. και 6 για την Μ., ωστόσο παρέμεινε σε υψηλότερο επίπεδο από εκείνο της πρώτης 

αξιολόγησης.  

Διάγραμμα 2: Συνολικό σκορ της Ε. (Νοητική αναπηρία) και της Μ. (Νοητική αναπηρία και αυτισμός) στο 

κομμάτι της ‘Σεξουαλικής επαφής’ και  στις τρεις αξιολογήσεις 

 

 Η συνολική βαθμολογία των δύο κοριτσιών από τις 5 ερωτήσεις του δεύτερου 

θέματος του ερωτηματολογίου ‘Σεξουαλική επαφή’ φαίνονται στο παραπάνω διάγραμμα. 
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Τόσο η Ε. όσο και η Μ. δε γνώριζαν τίποτα από αυτά που τους ρωτήθηκαν σχετικά με το 

θέμα αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της σεξουαλικής εκπαίδευσης ωστόσο η Μ. απάντησε 

σωστά σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις, ενώ η Ε. τα πήγε κι εκείνη σημαντικά καλύτερα από 

την πρώτη αξιολόγηση. Τέλος, η τρίτη αξιολόγηση δείχνει πως τα κορίτσια δε συγκράτησαν 

όλο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης γύρω από τη σεξουαλική επαφή, όμως και πάλι 

συγκριτικά με την πρώτη αξιολόγηση τα αποτελέσματα ήταν πιο θετικά. 

Διάγραμμα 3: Συνολικό σκορ της Ε. (Νοητική αναπηρία) και της Μ. (Νοητική αναπηρία και αυτισμός) στο 

κομμάτι ‘Εγκυμοσύνη/τοκετός’ και  στις τρεις αξιολογήσεις 

 

 Όσον αφορά τις 7 ερωτήσεις που αφορούσαν την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, η Μ. 

φαίνεται να είχε περισσότερες γνώσεις από την Ε. κατά την πρώτη αξιολόγηση. Στη δεύτερη 

ωστόσο, η Ε. έχει μεγαλύτερη πρόοδο από την Μ. αφού συγκεντρώνουν 7 και 3 παραπάνω 

βαθμούς, αντίστοιχα. Το σκορ και των δύο στην τρίτη αξιολόγηση παραμένει σχεδόν στο 

ίδιο, με τη δεύτερη, επίπεδο.  

Διάγραμμα 4: Συνολικό σκορ της Ε. (Νοητική αναπηρία) και της Μ. (Νοητική αναπηρία και αυτισμός) στο 

κομμάτι της ‘Αντισύλληψης’ και  στις τρεις αξιολογήσεις 
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 Οι γνώσεις και των δύο κοριτσιών, όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα, 

γύρω από το θέμα της αντισύλληψης, ήταν σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, καθώς δε 

γνώριζαν την απάντηση σε καμία από τις σχετικές ερωτήσεις που τους τέθηκαν. Παρ’ όλα 

αυτά, η σχετική εκπαίδευσή τους φαίνεται να απέδωσε καθώς και τα δύο κορίτσια 

συγκέντρωσαν 6 βαθμούς κατά τη δεύτερη αξιολόγηση. Η Ε. όμως συγκράτησε 

περισσότερες πληροφορίες από αυτές που διδάχθηκε, σε σύγκριση με την Μ. η οποία τρεις 

εβδομάδες μετά συγκέντρωσε μόλις 3 βαθμούς. 

Διάγραμμα 5: Συνολικό σκορ της Ε. (Νοητική αναπηρία) και της Μ. (Νοητική αναπηρία και αυτισμός) στο 

κομμάτι των ‘Σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων’ και  στις τρεις αξιολογήσεις 

 

 Όπως στο κομμάτι της αντισύλληψης, έτσι και στο κομμάτι των σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενων νοσημάτων οι γνώσεις και των δύο κοριτσιών πριν την σεξουαλική 
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εκπαίδευση ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Συγκεκριμένα, δεν έδωσαν καμία σωστή 

απάντηση στις  4 ερωτήσεις που τους τέθηκαν, από τις οποίες μπορούσαν να 

συγκεντρώσουν 12 βαθμούς συνολικά. Η Μ. σε αυτό το κομμάτι, στη δεύτερη αξιολόγηση, 

φαίνεται να τα πήγε καλύτερα από την Ε. αφού συγκέντρωσαν 7 και 4 βαθμούς αντίστοιχα, 

όμως 3 εβδομάδες μετά οι πληροφορίες που συγκρατήθηκαν ήταν και για τις δύο κοπέλες 

λιγότερες από τη δεύτερη αξιολόγηση. 

Διάγραμμα 6: Συνολικό σκορ της Ε. (Νοητική αναπηρία) και της Μ. (Νοητική αναπηρία και αυτισμός) στο 

κομμάτι ‘Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους’ και  στις τρεις αξιολογήσεις 

 

 Σχετικά με τις ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους, τα δύο κορίτσια 

συγκέντρωσαν ακριβώς την ίδια βαθμολογία, και στις τρεις αξιολογήσεις. Η μεγαλύτερή 

τους βαθμολογία ήταν 6, με άριστα το 10, κατά την δεύτερη αξιολόγηση και παρέμεινε στο 

ίδιο σχεδόν επίπεδο έπειτα από τρεις εβδομάδες. 

Διάγραμμα 7: Συνολικό σκορ της Ε. (Νοητική αναπηρία) και της Μ. (Νοητική αναπηρία και αυτισμός) στο 

κομμάτι ‘Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους’ και  στις τρεις αξιολογήσεις 
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 Οι σωστές απαντήσεις των κοριτσιών σε αυτό το κομμάτι του ερωτηματολογίου 

κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα. Η πολύ μικρή τους διαφορά, φαίνεται στο διάγραμμα 

και συγκεκριμένα μόνο στη δεύτερη αξιολόγηση, με την Ε. να έχει συγκεντρώσει έναν 

παραπάνω βαθμό από τη Μ. 

Διάγραμμα 8: Συνολικό σκορ της Ε. (Νοητική αναπηρία) και της Μ. (Νοητική αναπηρία και αυτισμός) και 

στις τρεις αξιολογήσεις 

   

 Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι 

δύο μαθήτριες, από όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, σε κάθε αξιολόγηση. Τα σκορ 

των δύο κοριτσιών, τόσο στην πρώτη αξιολόγηση όσο και στη δεύτερη, είναι πολύ κοντά. 
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Συγκεκριμένα, η Ε. μετά την εκπαίδευσή της κατάφερε να αυξήσει τη βαθμολογία της κατά 

39 βαθμούς. Από την άλλη η Μ. σημείωσε επίσης σημαντική πρόοδο καθώς οι 17 βαθμοί 

που συγκέντρωσε στην πρώτη αξιολόγηση αυξήθηκαν κατά 38, στη δεύτερη. Επιπλέον, 

βλέπουμε ότι η Ε. τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής της, έχει μεν 

παρουσιάσει μείωση στις σωστές απαντήσεις, όχι όμως στον ίδιο βαθμό με τη Μ. Πιο 

συγκεκριμένα, στην τρίτη της αξιολόγηση η Ε. συγκέντρωσε 10 βαθμούς λιγότερους από τη 

δέυτερη, ενώ αντίστοιχα η Μ., 17.  

3.1 Έλεγχος Κοινωνικής Εγκυρότητας 

 Ο έλεγχος της εσωτερικής εγκυρότητας πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια με 

την άτυπη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της συνέπειας εφαρμογής του 

προγράμματος. Οι δύο μαθήτριες ήταν δεκτικές, από την άρχή, στο να ξεκινήσουν την 

εκπαίδευσή τους καθώς θεώρησαν ενδιαφέρον το περιεχόμενο αυτής σε μία πρώτη 

συζήτηση μαζί τους. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης ήταν άμεσα και για τις δύο 

μαθήτριες, καθώς συμμετείχαν και έδειχναν να μαθαίνουν, όσα διδάσκονταν, από τα πρώτα 

μαθήματα. Το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό και σε κάθε μάθημα 

χρησιμοποιούνταν όλα τα υλικά της παρέμβασης, όπως είχαν προγραμματιστεί. 

 Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, και τα δύο κορίτσια εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους από το σύνολο των μαθημάτων στα πλαίσια της εκπαίδευσης καθώς και 

από τα αποτελέσματά της. Νιώθουν ευχαρίστηση που γνωρίζουν περισσότερα για το σώμα 

τους, τη σεξουαλική επαφή, την αντισύλληψη καθώς και για το πώς να προστατεύσουν τον 

εαυτό τους και θα τηρήσουν όλα όσα έμαθαν, κατά τα λεγόμενά τους. Η Μ. αισθανόταν 

λίγο άβολα στην αρχή όμως στην πορεία το ξεπέρασε. 
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Κεφάλαιο 4ο: Συζήτηση - Συμπεράσματα - Προτάσεις 

4.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας και σύγκρισή τους με 

 αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών  

 Ο γενικός σκοπός της έρευναν αυτής, πέρα από τους επιμέρους στόχους, ήταν να 

γίνει η περιγραφή του περιεχομένου ενός αυτοσχέδιου εξατομικευμένου προγράμματος 

σεξουαλικής εκπαίδευσης για μία μαθήτρια με νοητική αναπηρία και μία με νοητική 

αναπηρία και αυτισμό, που περιλαμβάνει το εργαλείο αξιολόγησης, το εκπαιδευτικό υλικό 

καθώς και τις δραστηριότητες αλλά και τις στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν. Οι 

επιμέρους σκοποί της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν θα υπάρξει αύξηση των γνώσεων των 

δύο μαθητριών γύρω από τα θέματα που συμπεριλήφθησαν στο πρόγραμμα, αν θα υπάρξει 

συντήρηση των γνώσεων αυτών έπειτα από το πέρας τριών εβδομάδων, μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος και στις δύο περιπτώσεις, αλλά και να εντοπιστούν τυχόν 

διαφορές ανάμεσα στις δύο, ως προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος 

παρέμβασης.  

 Όσον αφορά την αρχική αξιολόγηση, τόσο η μαθήτρια με νοητική αναπηρία (Ε.) όσο 

και η μαθήτρια με αυτισμό και νοητική αναπηρία (Μ.) συγκέντρωσαν την ίδια, σχεδόν, 

χαμηλή βαθμολογία, 18/82 και 17/82 αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί εύκολα να 

πει κανείς πως ήταν αναμενόμενο καθώς δεν είναι λίγες οι έρευνες στις οποίες 

συμπεραίνεται πως τα άτομα με νοητική αναπηρία ή και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

γνωρίζουν ελάχιστα για θέματα σεξουαλικού περιεχομένου όπως ο αυνανισμός, η 

εγκυμοσύνη, η αναπαρωγή, το ασφαλές σεξ αλλά και η σχέση με το άλλο φύλο (Healy, 

McGuire, Evans, & Carley, 2009. Lesseliers, 1999. Leutar & Mihokovic, 2007. Murphy & 

O'Callaghan, 2004). Παρ’ όλα αυτά, έχει βρεθεί σε πολλές έρευνες ότι τα άτομα αυτά έχουν 

την ανάγκη και την επιθυμία να δημιουργήσουν ερωτικές σχέσεις, να συνευρεθούν ερωτικά 
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και να αποκτήσουν γνώσεις σεξουαλικού περιεχομένου (Konstantareas & Lunsky, 1997. 

McCabe, 1999. Siebelink, de Jong, Taal, & Roelvink, 2006).  

 Ανησυχητικό είναι και το γεγονός πως και οι δύο κοπέλες συγκέντρωσαν 0 βαθμούς, 

στην πρώτη αξιολόγηση, στα θέματα ‘σεξουαλική επαφή’, ‘σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα’ και ‘αντισύλληψη’. Συγκεκριμένα για τη σεξουαλική επαφή, η Ε. είχε την 

εντύπωση πως είναι κάτι που συμβαίνει όταν το ζευγάρι μένει στο ίδιο σπίτι και είναι 

παντρεμένο, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς για ποια πράξη πρόκειται. Γι΄αυτή την εντύπωση 

πολύ πιθανόν να ευθύνονται οι γονείς, οι οποίοι από το φόβο τους μήπως η αύξηση των 

σεξουαλικών γνώσεων βλάψει το παιδί τους ή το οδηγήσει σε μη επιθυμητές σεξουαλικές 

συμπεριφορές (Rohleder, 2010), διαστρεβλώνουν ή κρύβουν την αλήθεια. Από τη άλλη, 

μερικοί γονείς δε νιώθουν άνετα να συζητούν τέτοια θέματα, ή δε γνωρίζουν με ποιο τρόπο 

να ξεκινήσουν τη συζήτηση με το παιδί τους. Εντύπωση προκαλούν έρευνες στις οποίες 

διαφαίνεται οι άγνοια γυναικών με νοητική αναπηρία για το σεξ. Πολλές από αυτές δε 

συσχετίζουν το σεξ με την ευχαρίστηση και πιστεύουν πως είναι μόνο για την αναπαραγωγή 

(Bernert & Ogletree, 2013). 

 Κοινό για τα δύο κορίτσια ήταν και το θέμα στο οποίο είχαν την καλύτερη επίδοση, 

κατά την πρώτη αξιολόγηση, αυτό της ‘Φυσιολογίας’. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι σε ένα 

ευρύ φάσμα σεξουαλικών γνώσεων, π.χ. εμμηνόρροια, εφηβεία, σεξουαλική ανάπτυξη, 

ασφαλές σεξ, αντισύλληψη, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.τ.λ., στην αναγνώριση 

των ανατομικών διαφορών των δύο φύλων, τα άτομα με αυτισμό ή/ και νοητική 

καθυστέρηση σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από ότι στα υπόλοιπα θέματα, χωρίς όμως 

να είναι και τόσο ικανοποιητική η ανταπόκρισή τους (Galea, Butler & Iacovo, 2004). 

Συμπερασματικά, τα δύο κορίτσια, μετά την πρώτη αξιολόγηση, φάνηκε να κυμαίνονται στο 

ίδιο επίπεδο, με την Ε. να προηγείται ελαφρώς, ενώ φάνηκε να αισθάνεται πιο άνετα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης, σε σύγκριση με τη Μ. η οποία απέφευγε τη βλεμματική 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4409057/#CIT0035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4409057/#CIT0047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4409057/#CIT0070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4409057/#CIT0062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4409057/#CIT0007
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επαφή με την ερευνήτρια, έχοντας χαμηλωμένο το κεφάλι. Τα δύο κορίτσια ήταν 

συνεργάσιμα και πρόθυμα να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ερευνήτριας.  

 Όσον αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, είναι θετικό το γεγονός ότι και τα δύο κορίτσια 

τα πήγαν εμφανώς καλύτερα σε κάθε μία από τις ενότητες που διδάχθηκαν, επομένως και 

συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα της φυσιολογίας και τα δύο κορίτσια ήταν σε 

θέση να ονομάσουν με το σωστό όρο το γεννητικό όργανο τόσο της γυναίκας όσο και του 

άντρα, κάτι για το οποίο έγινε μεγάλη προσπάθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, να 

περιγράψουν αλλαγές που συμβαίνουν στα δύο φύλα την περίοδο της εφηβείας, αλλά και 

να απαντήσουν στις απλές ερωτήσεις όπως ‘Πόσες ωοθήκες έχει στο σώμα της η γυναίκα;’. 

Δυσκολία εμφάνισαν και τα δύο κορίτσια, μεγαλύτερη η Μ., στις ερωτήσεις όπου η 

απάντηση απαιτούσε την ανάκληση λέξεων πιο δύσκολων και μέχρι πρότινος άγνωστων, 

όπως ‘Που βρίσκονται τα ωάρια της γυναίκας’. Γι’ αυτό ευθύνεται το γεγονός ότι ο χρόνος 

για το κάθε μάθημα ήταν περιορισμένος, οπότε η εξάσκηση με τις ‘άγνωστες’ για τα 

κορίτσια λέξεις ήταν μικρή ώστε να μπορούν να τις ανακαλούν σε επόμενα μαθήματα χωρίς 

λεκτική καθοδήγηση. 

 Σχετικά με την ενότητα ‘σεξουαλική επαφή’, και εδώ οι επιδόσεις των δύο κοριτσιών 

ήταν πολύ κοντά. Στην ερώτηση ‘Μπορείς να μου πεις με λίγα λόγια τι είναι το σεξ’ η Ε. 

έδωσε αμέσως σωστή απάντηση, η Μ. όμως λόγω της συστολής της απέφευγε να απαντήσει. 

Έτσι χρειάστηκε να γίνουν πλάγιες ερωτήσεις όπως ‘Όταν μια γυναίκα και ένας άντρας 

δίνουν φιλί στο στόμα σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή κάνουν σεξ;’, ώστε να οδηγηθεί στη 

σωστή απάντηση όπως κι έγινε. Όταν ρωτήθηκε η Μ. ‘τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος-α 

είναι παρθένος’, έδωσε αμέσως τη σωστή απάντηση, ενώ η Ε. απάντησε ότι δε γνωρίζει. 

Αυτό ίσως οφείλεται σε μια εκτενή κουβέντα μεταξύ της ερευνήτριας και της Μ. γύρω από 

αυτή τη λέξη λίγες ημέρες πριν. Αντίθετα η Ε. συνάντησε τον όρο αυτό και τη σημασία του 

μόνο την ημέρα της παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και σε μία άσκηση 
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αντιστοίχισης που ακολούθησε. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η λέξη ‘εκσπερμάτωση’ ενώ 

φαινόταν μέσα από τις ασκήσεις να είναι κατανοητή στα δύο κορίτσια, καμία δε μπόρεσε 

να την ορίσει.  

 Οι γνώσεις για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό τόσο της Μ. όσο και της Ε. 

παρουσίασαν επίσης αύξηση, η οποία ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη για την Ε. Οι ερωτήσεις 

‘Πως καταλαβαίνει μια γυναίκα ότι είναι έγκυος;’ και ‘Πώς επιβεβαιώνει μια γυναίκα ότι 

είναι έγκυος;΄ φάνηκε να μπέρδεψε και τις δύο κοπέλες καθώς απάντησαν στην πρώτη με 

τον τρόπο που απάντησαν στη δεύτερη, δηλαδή, ‘με τεστ εγκυμοσύνης και με επίσκεψη στο 

γιατρό’. Θα έπρεπε οι δύο αυτές ερωτήσεις να είναι διατυπωμένες αλλιώς. Επιπλέον, ο 

πλακούντας, όντας άλλη μία άγνωστη μέχρι πρότινος λέξη, δεν ορίστηκε από τις μαθήτριες. 

Αντίθετα, στην ερώτηση ‘από ποια μέρη του σώματος της γυναίκας μπορεί να βγει το μωρό’ 

και τα δύο κορίτσια απάντησαν με επιτυχία καθώς το βίντεο που είχε προβληθεί ως 

εκπαιδευτικό υλικό, τους είχε προκαλέσει εντύπωση.  

 Από τις ερωτήσεις που αφορούσαν την ‘αντισύλληψη’, τα δύο κορίτσια 

συγκέντρωσαν την ίδια βαθμολογία.  Φάνηκε να έγινε κατανοητό το ποια είναι η 

χρησιμότητά της όσο και η σημαντικότητά της αλλά και το που μπορεί να βρει κανείς μέτρα 

αντισύλληψης. Σ’ αυτό βοήθησαν οι κοινωνικές ιστορίες αλλά και τα υποθετικά σενάρια, 

που αποτέλεσαν ‘τροφή’ για συζήτηση. Ωστόσο, η αποχή από το σεξ ως μέτρο 

αντισύλληψης δεν αναφέρθηκε από τα κορίτσια και γι’ αυτό ευθύνεται το γεγονός ότι 

δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση από την ερευνήτρια στις άλλες δύο μεθόδους και ειδικότερα 

στο προφυλακτικό. Συγκεκριμένα, παρακολούθησαν δύο βίντεο για τη σωστή χρήση του, 

ενώ ακολούθησε και προσπάθεια από τις ίδιες να το τοποθετήσουν. Η εμπλοκή τους σε μια 

τέτοια διαδικασία ήταν πολύ σημαντική και απ’ ότι φάνηκε αποτελεσματική. 

 Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα η Μ. φαίνεται να συγκράτησε 

περισσότερες πληροφορίες. Συγκεκριμένα, θυμήθηκε όλα τα συμπτώματα, τα οποία 
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διδάχτηκε, που προκαλούν. Αυτό συνέβη ίσως λόγω του ότι της προκάλεσαν φόβο όταν της 

παρουσιάστηκαν πρώτη φορά. Καμία ονομασία από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

δεν ανακτήθηκε από τα κορίτσια, για τον πιθανό λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω σχετικά 

με την εξάσκηση στις, όχι μόνο άγνωστες, αλλά και δύσκολες για το επίπεδο των κοριτσιών, 

λέξεις. 

 Τελευταίο θέμα, οι ακατάλληλες συμπεριφορές από/ προς τους άλλους. Η χρήση των 

κοινωνικών ιστοριών και των υποθετικών σεναρίων φάνηκε πολύ χρήσιμη για την 

κατανόηση εκ μέρους των κοριτσιών του περιεχομένου της ενότητας αυτής. Τα κορίτσια 

βέβαια είχαν ήδη γνώσεις γύρω από τα ιδιωτικά μέρη του σώματος, τον προσωπικό χώρο 

και από το ποιος μπορεί να εισέρχεται σε αυτόν. 

 Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το εκπαιδευτικό υλικό, τις 

διδακτικές στρατηγικές αλλά και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε ένα 

από τα μαθήματα μπορούν να εξαχθούν κάποια γενικότερα συμπεράσματα. Τα 

συμπεράσματα αυτά είναι ότι η ένας προς ένα διδασκαλία, το οπτικοποιημένο διδακτικό 

υλικό, η απτή και συγκεκριμένη παρουσίαση ενός θέματος κάθε φορά και κυριότερο η 

συχνή επανάληψη συμβάλουν στο να κατακτήσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας μια 

μαθήτρια με αυτισμό ή/και νοητική αναπηρία. Τα παραπάνω έρχονται σε συμφωνία με όσα 

ο Wood (2004) ανέφερε σχετικά με τις αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές. 

Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές, σύμφωνα με το Wood, είναι το παίξιμο ρόλων, η συζήτηση 

καθημερινών σεναρίων παρμένα από τη ζωή, την τηλεόραση, ή τα περιοδικά, η εξιστόρηση 

ιστοριών, ποιημάτων ή τραγουδιών, η χρήση μαριονετών και κούκλων, οι εικόνες, τα βίντεο, 

το κολάζ και τα παιχνίδια. Μια τέτοια ευελιξία είναι σημαντική όχι μόνο για την 

αποτελεσματικότητα της μετάδοσης των γνώσεων και της αξιολόγησης της προόδου, αλλά 

και για την κινητοποίηση των μαθητών με αυτισμό ή/ και νοητική αναπηρία. Επιπλέον, η 

επιλογή των διδακτικών στρατηγικών που ο μαθητής απολαμβάνει, καθώς και η οικειότητα 
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των πληροφοριών όταν αυτές έχουν ενσωματωθεί στις καθημερινές εμπειρίες του μαθητή, 

είναι μερικοί τρόποι ώστε ο μαθητής να  κινητοποιηθεί και να χρησιμοποιήσει την πρότερη 

του γνώση ώστε να αντιληφθεί πιο πολύπλοκες έννοιες (Wood, 2004). 

 Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις διαφορές ως προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

του προγράμματος, η Μ. η οποία έχει διαγνωσθεί με αυτισμό και νοητική αναπηρία, συχνά 

χρειαζόταν επιπλέον βοήθεια (επανάληψη, λεκτική ή φυσική καθοδήγηση), σε σύγκριση με 

την Ε., προκειμένου να απαντά με επιτυχία στις ερωτήσεις των δραστηριοτήτων, καθώς και 

πιο συχνές επαναλήψεις των καινούριων για εκείνη πληροφοριών προκειμένου να τις 

συγκρατήσει. Γι’ αυτό ίσως να ευθύνεται και το γεγονός ότι η προσοχή της διασπάται συχνά. 

Eπιπλέον, οι δραστηριότητες στις οποίες έγινε χρήση εικόνων, οι κοινωνικές ιστορίες καθώς 

και η λεκτική επιβράβευση φάνηκαν να έχουν θετικά αποτελέσματα. Η Ευτέρπη από την 

άλλη, είχε καλύτερη επίδοση στις δραστηριότητες κατανόησης σχεδόν σε όλα τα μαθήματα 

και ιδιαίτερα στις ασκήσεις αντιστοίχισης και στις ερωτήσεις σωστού-λάθους, όμως 

χρειαζόταν μεγαλύτερη λεκτική καθοδήγηση καθώς αντιμετωπίζει δυσκολία στο να 

προφέρει σωστά τις λέξεις. Τα υποθετικά σενάρια κοινωνικών καταστάσεων και οι 

ερωτήσεις που ακολουθούσαν, φάνηκε να είναι ένας ευχάριστος, για εκείνη, τρόπος ελέγχου 

της κατανόησής της.  

 Η απλοποίηση του προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε για τις 

δύο μαθήτριες κρίθηκε εκ των υστέρων χρήσιμη, χάριν κυρίως εξοικονόμησης διδακτικού 

χρόνου, καθώς κάποια από τα θέματα που διδάχθηκαν φάνηκε να μην είναι κατάλληλα για 

το επίπεδο των δύο κοριτσιών. Έννοιες οι οποίες παρουσιάστηκαν στα κορίτσια μόνο σε 

ένα μάθημα, ακόμα κι αν σε αυτό έδειξαν να τις έχουν κατανοήσει μέσα από 

δραστηριότητες, φάνηκε να δυσκόλεψαν τα δύο κορίτσια τόσο στο να τις ανακαλέσουν όσο 

στο να τις ορίσουν, όταν τους ζητήθηκε στη δεύτερη αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, τα 

εσωτερικά γεννητικά όργανα των δύο φύλων, ο έμμηνος κύκλος και τα σεξουαλικώς 
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μεταδιδόμενα νοσήματα είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητά από ένα άτομο με νοητική 

αναπηρία ή/και αυτισμό, ακόμη και με απλή, κατανοητή περιγραφή καθώς και χρήση βίντεο 

και εικόνων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Το πιο αποτελεσματικό σεξουαλικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα επομένως, θα είναι αυτό που το περιεχόμενό του θα είναι 

κατάλληλο για την ηλικία, την ικανότητα, το φύλλο και το επίπεδο ωριμότητας του μαθητή 

με αναπηρία (Wood, 2004). 

 Λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες παράγοντες στο σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναμένει κανείς την επιτυχία αυτών  στην επίτευξη του 

στόχου της σεξουαλικής εκπαίδευσης. Πράγματι, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα 

σεξουαλικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα άτομα με αυτισμό ή/ και νοητική αναπηρία 

καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα αυτών σε μεγάλο ποσοστό (Blanchett, 2000˙ Hamre 

–Nietupski & Ford, 1981˙ Lindsay, et al., 1992˙ Lindsay, Michie, Staines, Bellshaw, & 

Culross, 1994˙ McDermott, Martin, Weinrich, & Kelly, 1999˙ Khemka, Hickson, & 

Reynolds, 2005). 

 Στην τρίτη και τελευταία αξιολόγηση των δύο μαθητριών, τρεις εβδομάδες μετά την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης,  τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Παρατηρήθηκε, 

δηλαδή, μείωση της συνολικής βαθμολογίας και των δύο κοριτσιών σε σχέση με τη δεύτερη 

αξιολόγησή τους. Η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη για την Μ. Παρ΄ολα αυτά, συγκριτικά 

με  την πρώτη αξιολόγηση, η επίδοση των δύο κοριτσιών ήταν και πάλι πολύ υψηλότερη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας των  Lindsay και συν. (1992), που 

χρησιμοποίησαν επαρκώς pre και post test, ομάδα ελέγχου και επαναξιολόγηση για να 

διαπιστωθεί η διατήρηση των γνώσεων, αναμέναμε τη δυνατότητα διατήρησης των 

γνώσεων και από τα δύο κορίτσια.  
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4.2 Περιορισμοί έρευνας - Μελλοντικές προτάσεις για έρευνα 

 Η συγκεκριμένη έρευνα είχε και κάποιους περιορισμούς οι οποίοι σαφώς επηρέασαν 

τα αποτελέσματα της έρευνας. Ένας σημαντικός περιορισμός είναι ότι δε βρέθηκαν άλλες 

έρευνες που να παρουσιάζουν τον ακριβή σχεδιασμό ενός προγράμματος σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου αξιολόγησης, του εκπαιδευτικού 

υλικού, των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών κατάλληλων για τα άτομα με αυτισμό ή/ 

και νοητική αναπηρία. Έτσι, δημιουργήθηκε αυτοσχέδιο εργαλείο αξιολόγησης, 

εκπαιδευτικό υλικό και αυτοσχέδιες δραστηριότητες που το συνόδευαν. Επίσης, πρόκειται 

για μελέτη δύο περιπτώσεων, επομένως τα αποτελέσματα δεν είναι δυνατό να γενικευθούν. 

Μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν ως βάση για περαιτέρω έρευνες στο ίδιο πεδίο και για 

το σχεδιασμό παρόμοιων παρεμβάσεων. 

 Άλλος ένας σημαντικός περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι ότι λόγω του 

περιορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή της έρευνας, δε μπόρεσε να ελεγχθεί η συντήρηση 

των γνώσεων για διάστημα μεγαλύτερο των τριών εβδομάδων. Πιθανώς ο έλεγχος να ήταν 

πιο έγκυρος αν το διάστημα ήταν μεγαλύτερο. 

 Τα αποτελέσματα της παρέμβασης που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα έδειξαν 

ότι τόσο το παιδί με νοητική αναπηρία όσο και το παιδί με αυτισμό και νοητική αναπηρία 

αύξησε τις γνώσεις του γύρω από τα θέματα σεξουαλικότητας που καλύφθηκαν στην 

εκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα έντονη λοιπόν η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της 

σεξουαλικής εκπαίδευσης στα παιδιά αυτά, έτσι ώστε να υπολογιστούν όλοι οι παράγοντες 

που μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιου είδους παρέμβασης. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι μελλοντικές έρευνες στο πεδίο αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουν 

τις ποιοτικές έρευνες έχοντας ως στόχο και τον έλεγχο της γενίκευσης και της συντήρησης 

των αποτελεσμάτων τους. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν και 
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προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης που δε θα εστιάζουν μόνο στην αύξηση των 

γνώσεων αλλά θα αξιολογούν για παράδειγμα και τις αλλαγές στα συναισθήματα σχετικά 

με την σεξουαλικότητα. Τέλος, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των διαφόρων 

προσώπων που φροντίζουν τους νέους και των εξειδικευμένων επαγγελματιών που 

υποστηρίζουν τα οικογενειακά και κοινωνικά συστήματα, καθώς και η συνεργασία αυτών, 

προκειμένου να προωθήσουν την υγιή σεξουαλική ανάπτυξη των νέων με ελαφρά νοητική 

αναπηρία. 

 Οι παρεμβάσεις που αφορούν το κομμάτι της σεξουαλικότητας των παιδιών με 

νοητική αναπηρία ή/και αυτισμό, είτε στοχεύουν στις γνώσεις είτε στις συμπεριφορές και 

τα συναισθήματα, αποτελούν ένα πολύ βασικό κομμάτι στη ζωή τους. Ειναι απαραίτητο 

λοιπόν να συνειδητοποιήσει κυρίως η ελληνική κοινότητα τη μεγάλη σημασία τους και να 

διεξάγει πολλές έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 
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Ερωτηματολόγιο γενικών σεξουαλικών γνώσεων 

Το παρόν ερωτηματολόγιο εξετάζει τις γνώσεις σου για το σεξ και για θέματα που 

σχετίζονται με αυτό. Κάποιες από τις ερωτήσεις είναι αρκετά δύσκολες και δεν αναμένεται 

να γνωρίζεις όλες τις απαντήσεις. Αν δε γνωρίζεις την απάντηση για κάποια ερώτηση, 

μπορείς να πεις ‘Δε γνωρίζω’ και θα προχωρήσω αμέσως στην επόμενη ερώτηση. Απλά, 

απάντησε στις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορείς. 

 

1. Φυσιολογία 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τη γυναίκα και τον άνδρα. Απάντησε 

σε αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς αν δε γνωρίζεις κάποια από τις απαντήσεις. 

 Ερώτηση: Απάντηση:  Ακριβής απάντηση/ 

Συνολική Βαθμολογία: 

1. Ποια μέρη του σώματος 

μίας γυναίκας γνωρίζεις; 

1. Κεφάλι 

2. Στήθος 

3. Κοιλιά 

4. Αιδοίο 

5. Πόδια 

6. Χέρια 

7. Μύτη 

8. Μάτια 

8  

2. Ποια μέρη του σώματος 

ενός άνδρα γνωρίζεις; 

1. Κεφάλι 

2. Κοιλιά 

3. Πέος 

4. Όρχεις 

5. Πόδια 

8  
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6. Χέρια 

7. Μύτη 

8. Μάτια 

3. Που βρίσκονται τα ωάρια 

της γυναίκας; 

Στις ωοθήκες 1  

4. Πόσες ωοθήκες έχει στο 

σώμα της η γυναίκα; 

2 1  

5. Που είναι αποθηκευμένο 

το σπέρμα στους άντρες; 

Στους όρχεις 1  

6. Τι είναι η εφηβεία; Περίοδος όπου 

συμβαίνουν αλλαγές 

στο σώμα των 

αγοριών και των 

κοριτσιών  

1  

7. Μπορείς να αναφέρεις 3 

αλλαγές που συμβαίνουν 

στα αγόρια όταν 

μπαίνουν στην εφηβεία; 

1. Εμφανίζονται τρίχες 

στο σώμα 

2. Μεγαλώνουν τα 

γεννητικά τους όργανα 

3. Η φωνή γίνεται πιο 

βαριά και βραχνή 

4. Εμφανίζονται 

σπυριά στο πρόσωπο 

5. Παράγεται ιδρώτας 

με χαρακτηριστική 

οσμή 

 

3  
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8. Μπορείς να αναφέρεις 3 

αλλαγές που συμβαίνουν 

στα κορίτσια όταν 

μπαίνουν στην εφηβεία; 

1. Μεγαλώνει το 

στήθος 

2. Εμφανίζονται τρίχες 

στο σώμα 

3. Παράγεται ιδρώτας 

με χαρακτηριστική 

οσμή 

4. Εμφανίζονται 

σπυριά στο πρόσωπο 

5. Η μήτρα, οι 

ωοθήκες και οι 

σάλπιγγες ωριμάζουν 

 

3  

9. Σε ποια ηλικία ξεκινούν 

συνήθως οι αλλαγές 

αυτές; 

Περίπου στα 12 1  

10. Τι είναι η περίοδος/ 

έμμηνος ρύση; 

Η φυσιολογική 

αιμοραγία από τον 

κόλπο της γυναίκας 

1  

11. Σε ποια ηλικία έρχεται η 

περίοδος στα κορίτσια; 

 

10-12 έτη 1  

12. Κάθε πότε έχουν οι 

γυναίκες περίοδο; 

Κάθε μήνα (25-35 

ημέρες) 

1  

  

 

Μέγιστη 30 

 



88 

 

 

 

 

2. Σεξουαλική επαφή 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τη σεξουαλική πράξη. Απάντησε σε 

αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς αν δε γνωρίζεις κάποια από τις απαντήσεις. 

 Ερώτηση: Απάντηση:  Ακριβής απάντηση/ 

Συνολική Βαθμολογία: 

13. Μπορείς να μου πεις με 

λίγα λόγια τι είναι η 

σεξουαλική επαφή; 

Όταν το πέος 

εισέρχεται στον 

κόλπο 

1  

14. Τι εννοούμε όταν λέμε 

πως κάποιος/α είναι 

παρθένος/α; 

Δεν έχει κάνει 

ποτέ σεξ 

1  

15. Τι είναι η ερωτική 

επιθυμία; 

Η έλξη που 

νιώθεις για ένα 

άτομο του 

αντίθετου φύλου 

1  

16. Τι είναι η στύση στον 

άνδρα; 

Όταν το πέος 

γίνεται σκληρό 

και πιο μεγάλο 

1  

17. Τι είναι η εκσπερμάτωση; 

 

Όταν εξέρχεται 

σπέρμα από το 

1  
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πέος κατά τη 

διάρκεια του σεξ 

 

 

Μέγιστη 5 

 

 

3. Εγκυμοσύνη/ Τοκετός 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν την εγκυμοσύνη. Απάντησε σε 

αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς αν δε γνωρίζεις κάποια από τις απαντήσεις. 

 Ερώτηση: Απάντηση:  Ακριβής απάντηση/ 

Συνολική Βαθμολογία: 

18. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι 

μια γυναίκα είναι έγκυος; 

Όταν μια γυναίκα 

πρόκειται να 

αποκτήσει μωρό 

1  

19. Πως μπορεί μια γυναίκα 

να μείνει έγκυος; 

Με το σεξ 1  

20. Πόσος χρόνος περνά από 

τη στιγμή που μια 

γυναίκα μένει έγκυος 

μέχρι τη στιγμή που 

γεννά; 

9 μήνες 1  

21. Πως καταλαβαίνει μια 

γυναίκα ότι είναι έγκυος; 

1. Καθυστερεί η 

περίοδός της 

5  
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2. Ζαλίζεται και 

κάνει εμετό 

3. Πόνος στη 

μέση 

4. Πόνος στο 

στήθος 

5. Κούραση 

22. Πώς επιβεβαιώνει μια 

γυναίκα ότι είναι έγκυος; 

 

1. Τεστ 

εγκυμοσύνης 

2. Γυναικολόγος 

2  

23. Από ποιο μέρος του 

σώματος της γυναίκας 

μπορεί να βγει το μωρό; 

 

1. Αιδοίο 

2. Κοιλιά 

2  

24. Τι είναι ο πλακούντας; Όργανο που 

συνδέει το σώμα 

της μητέρας με 

το μωρό 

1  

 

Μέγιστη 13 

 

4. Αντισύλληψη 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν την αντισύλληψη. Απάντησε σε 

αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς αν δε γνωρίζεις κάποια από τις απαντήσεις. 
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 Ερώτηση: Απάντηση:  Ακριβής απάντηση/ 

Συνολική Βαθμολογία: 

25. Γνωρίζεις τι είναι η 

αντισύλληψη; 

Μέθοδος 

προστασίας της 

γυναίκας από το 

να μείνει έγκυος  

1  

26. Μπορείς να αναφέρεις 

τρεις τρόπους 

αντισύλληψης; 

1. Προφυλακτικό 

2.Αντισυλληπτικό 

χάπι 

3. Αποχή από το 

σεξ 

3  

27. Μπορείς να αναφέρεις 

τρία μέρη όπου μπορείς 

να βρεις μέτρα 

αντισύλληψης; 

1. Φαρμακείο 

2. Σούπερ μάρκετ 

3. Περίπτερο 

3  

 

 

Μέγιστη 7 

 

 

5. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα. Απάντησε σε αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς αν δε γνωρίζεις 

κάποια από τις απαντήσεις. 
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 Ερώτηση: Απάντηση:  Ακριβής απάντηση/ 

Συνολική Βαθμολογία: 

28. Τι είναι το σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενο νόσημα; 

 

Μόλυνση ή 

ασθένεια που 

μεταδίδεται με το 

σεξ χωρίς 

προφύλαξη 

1  

29. Μπορείς να ονομάσεις 5 

σεξουαλικώς 

μεταδισόμενα νοσήματα; 

1. Σύφιλη 

2. Κονδυλώματα 

3. Ηπατίτιδα Β 

4. Κολπίτιδα 

5. AIDS 

5  

30 Μπορείς να αναφέρεις 

κάποια συμπτώματα που 

προκαλούν; 

 

1. Τσούξιμο στον 

κόλπο 

2. Φαγούρα στον 

κόλπο 

3. Ενόχληση ή 

πόνος κατά τη 

διάρκεια του σεξ 

4. Αίμα μετά από 

το σεξ 

5. Τσούξιμο κατά 

τη διάρκεια της 

ούρησης 

5  

31. Ποια μέθοδος 

αντισύλληψης μπορεί να 

αποτρέψει τη μετάδοση 

ενός τέτοιου νοσήματος; 

Η σωστή χρήση 

του 

προφυλακτικού 

1  
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Μέγιστη 12 

 

 

6. Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τις ακατάλληλες συμπεριφορές, 

προς εσένα, από τους άλλους. Απάντησε σε αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς 

αν δε γνωρίζεις κάποια από τις απαντήσεις. 

 Ερώτηση: Απάντηση:  Ακριβής απάντηση/ 

Συνολική Βαθμολογία: 

32. Πότε ένα άγγιγμα από 

κάποιο άλλο άτομο 

θεωρείται ακατάλληλο; 

Όταν μας κάνει 

να νιώθουμε: 

1. αμήχανα 

2. λύπη 

3. πόνο 

3  

33. Ποιος μπορεί να βλέπει 

τα ιδιωτικά μου μέρη; 

1. Το αγόρι μου 

(εφόσον το 

επιτρέπω) 

2. Ο γιατρός (για 

να με εξετάσει) 

2  

34. Ποιος μπορεί να αγγίζει 

τα ιδιωτικά μου μέρη; 

 

1. Το αγόρι μου 

(εφόσον το 

επιτρέπω) 

2  



94 

 

2. Ο γιατρός (για 

να με εξετάσει) 

35. Πως αντιδρώ όταν 

κάποιος με αγγίζει χωρίς 

τη θέλησή μου σε 

ακατάλληλο σημείο; 

1. Λέω ‘Όχι’ 

2. Φεύγω 

τρέχοντας 

3. Το λέω σε 

κάποιον που 

εμπιστεύομαι  

3  

 

 

Μέγιστη 10 

 

 

 

7. Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν το ακατάλληλο άγγιγμα προς τους 

άλλους, από εσένα. Απάντησε σε αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς αν δε 

γνωρίζεις κάποια από τις απαντήσεις. 

 Ερώτηση: Απάντηση:  Ακριβής απάντηση/ 

Συνολική Βαθμολογία: 

36. Πότε ένα άγγιγμα προς 

ένα άλλο άτομο θεωρείται 

ακατάλληλο; 

1. Όταν προκαλεί 

στον άλλο: 

1. Πόνο 

2. Λύπη 

3. Αμηχανία 

3  



95 

 

37. Ποιανού τα ιδιωτικά μέρη 

επιτρέπεται να βλέπεις; 

Του αγοριού σου 

εφόσον σου 

επιτρέπει 

1  

38. Ποιανού τα ιδιωτικά μέρη 

επιτρέπεται να αγγίζεις; 

Του αγοριού σου 

εφόσον σου 

επιτρέπει 

1  

 

 

Μέγιστη 5 

 


