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Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθαλ νη απφςεηο 141 εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία. Λφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο πνπ έρεη ε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε 

γηα ηελ πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο, ιφγσ έιιεηςεο επίζεκεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα θη επεηδή δελ ππάξρεη πιήζνο ειιεληθψλ εξεπλψλ πνπ λα κειεηά απηφ ην 

ζέκα, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία, 

πξηλ ηελ πξνζπάζεηα νξγάλσζεο κηαο κειινληηθήο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ηνχο ρνξεγήζεθε έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ 

ηχπνπ θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα IBM SPSS. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ή 

ηείλνπλ λα απνδερηνχλ δηάθνξα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, αιιά θαίλεηαη λα είλαη νπδέηεξνη σο πξνο ηελ απνδνρή άιισλ, φπσο ην λα 

γίλνπλ γνλείο. Δπηπιένλ, είλαη ζεηηθνί σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα νθέιε ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα απηά θαη επηζπκνχλ λα μεθηλά απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία κε ζπλεξγαζία γνλέσλ, ζρνιείνπ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ. Πηζηεχνπλ φηη βαζηθά 

εκπφδηα ζα απνηειέζνπλ ε ειιηπήο επηκφξθσζε, ε έιιεηςε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ε χπαξμε ηακπνχ θαη κχζσλ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ. Δπίζεο, 

ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία θάλεθαλ λα επεξεάδνπλ πιήζνο απφςεσλ, κε ηελ ειηθία, 

ηελ χπαξμε παηδηψλ, ην επίπεδν ζπνπδψλ θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε λα αζθνχλ ηε 

κεγαιχηεξε επηξξνή. Έηζη, ηα επξήκαηα ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνο βειηίσζε ησλ απφςεσλ ηνπο θαη απφθηεζε γλψζεσλ γχξσ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο, ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ θαη δεκηνπξγίαο 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε βαζκίδα. 

Λέμεηο–θιεηδηά: ζεμνπαιηθφηεηα, ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, λνεηηθή αλαπεξία 
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Abstract 

This research is a study about the views of 141 general and special education teachers, 

regarding the sexuality and the sexuality education of people with intellectual disabilities 

in Greece. After realizing the necessity that sexuality education has to peoples‟ health and 

protection, and taking into account the absence of official sexuality education in Greece, 

since there is not a large number of greek researches studying this subject, it was 

considered important that the opinion of teachers in schools be studied, before any effort is 

made to organize a future sexuality education. For this purpose, teachers were given an 

improvised questionnaire with closed questions and the emerging data were analyzed with 

the IBM SPPS statistic program. According to the results of the analysis, the teachers 

accept or tend to accept many sexual rights of people with intellectual disabilities, but 

remain neutral about other rights, such as parenting. Additionally, they approve the 

necessity and the benefits of sexuality education for those people wanting it to take place 

during childhood in cooperation with the parents, school and other experts. They believe 

that the main obstacles for their project will be their own insufficient training, the lack of 

curriculum on sexuality education and the existence of taboos and myths around the 

sexuality of those people. Furthermore, a large number of views depend on teachers‟ 

demographic elements with age, existence of children, education level and relative 

knowledge being the factors that mostly influence their answers. Thus, the findings point 

out the need of teachers‟ training in order to improve their views and acquire knowledge 

about implementing the sexuality education, informing the parents and creating 

curriculums for every school grade. 

Key words: sexuality, sexuality education, intellectual disabilities 
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Πξόινγνο 

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 

γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία» απνηειεί ηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ «Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δηδηθή Αγσγή» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηεχζπλζεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Σν δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ φηαλ αλαθέξζεθε ζε έλα απφ ηα καζήκαηα 

ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Μπαίλνληαο ζηε δηαδηθαζία λα αλαδεηήζσ άξζξα γηα 

λα ελεκεξσζψ πεξηζζφηεξν γχξσ απφ απηφ ζπλεηδεηνπνίεζα ηελ θαηαπίεζε πνπ έρνπλ 

ηζηνξηθά βηψζεη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο αιιά θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπο θαη ηε δφκεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, δηαπίζησζα ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ην ζρνιείν. Γεδνκέλεο ηεο απνπζίαο επίζεκεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο γηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ Διιάδα θη επεηδή θαηά ηελ αλαδήηεζή κνπ δηαπίζησζα 

φηη ην ζέκα απηφ δελ έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζηε ρψξα καο κέζα απφ ηηο απφςεηο πιήζνπο 

εθπαηδεπηηθψλ, απνθάζηζα λα εξεπλήζσ ηηο απφςεηο γχξσ απφ ην ζέκα εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα δσ ην θιίκα πνπ επηθξαηεί γεληθά ζηελ 

εθπαίδεπζε, πξηλ ηελ πξνζπάζεηα επίζεκεο νξγάλσζεο ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηα ζρνιεία. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, θα Λεπθνζέα 

Καξηαζίδνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο θαη ηε ζηήξημή ηεο 
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ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο, γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεο θαζνδήγεζε, 

ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηεο θαη ην ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε. Δπίζεο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, θα Βαζηιηθή Γηαλλνχιε, 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη θα Υαξίθιεηα Πξψηνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα 

ηε βνήζεηα ηνπο θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ καδί κνπ. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κνπ αθηεξψλνληαο έλα κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ρξφλνπ. 

Υσξίο απηνχο ε παξνχζα εξγαζία δε ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί, νπφηε πξαγκαηηθά 

ηνπο επραξηζηψ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημε ηεο, ηελ 

αγάπε ηεο θαη ηε δχλακε πνπ κνπ έδηλε ζε φιν απηφ ην εγρείξεκα, αιιά θαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. ε απηή ινηπφλ αθηεξψλσ ηελ παξνχζα εξγαζία. 
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Δηζαγσγή 

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα ελφο αηφκνπ πεξηιακβάλεη ηε ζεμνπαιηθή γλψζε, ηηο ζηάζεηο, 

ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αμίεο ηνπ, ηελ αλζξψπηλε αλαηνκία, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

ηηο ζθέςεηο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ [Sex Information & Education Council of The 

United States (SIECUS), 1996 φπσο αλαθέξεηαη ζε Απηεζιήο, 2012]. χκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο είλαη έλα αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο, πνπ 

επεξεάδεη ηε θπζηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία (Κηληήο, 1996). Έηζη, έλα άηνκν δε κπνξεί λα 

ληψζεη νινθιεξσκέλν φηαλ δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα αλαπηχμεη ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ. 

Γηα πνιιά ρξφληα φκσο ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία πεξηνξίδνληαλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο θαη θαηαπαηνχληαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Δηδηθφηεξα, 

θιείλνληαλ ζε ηδξχκαηα ή ζε ζπίηηα πξνθεηκέλνπ λα κέλνπλ απνκνλσκέλνη θη εθεί ε 

ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ηηκσξνχληαλ θαη νη ζεμνπαιηθέο ηνπο αλάγθεο αγλννχληαλ. 

Νφκνη επέηξεπαλ ηε ζηείξσζε, παξά ηε ζέιεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ κπνξνχλ λα 

αλαπαξαρζνχλ, ελψ κε ζεζκνζεηεκέλεο ξπζκίζεηο απαγνξεχηεθε ν γάκνο ηνπο (Kempton 

& Kahn, 1991). ηε ζεκεξηλή επνρή φκσο θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε απνδνρή ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ (Aunos & Feldman, 2002). 

Δπηπιένλ, γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

δεκηνπξγήζεθαλ κχζνη, φπσο φηη ηα άηνκα απηά είλαη δηαξθψο παηδηά, ρσξίο ζεμνπαιηθέο 

αλάγθεο ή αληίζεηα φηη έρνπλ πνιχ ηζρπξέο θαη αζπγθξάηεηεο ζεμνπαιηθέο νξκέο 

(Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). Απφ έξεπλεο φκσο θάλεθε φηη απηά ηα άηνκα έρνπλ ίδηεο 

ζεμνπαιηθέο αλάγθεο κε ηα άηνκα ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία (Brantlinger, 1988˙ Garcia 

Fernandez, 1993 φπσο αλαθέξνληαη ζε Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003) θαη ίδηεο επηζπκίεο 

(Konstantareas & Lunsky, 1997 φπσο αλαθέξεηαη ζε Μπαξκπνχδε, 2012), φπσο επηζπκία 

γηα νηθνγέλεηα.  
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Σα άηνκα φκσο κε λνεηηθή αλαπεξία ππνινγίδεηαη φηη βξίζθνληαη ζε ζρεδφλ 

δηπιάζην θίλδπλν απφ ηα άηνκα ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία λα πέζνπλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο (Swango-Wilson, 2010) ή έρνπλ ζπρλά αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο. 

Δπηπιένλ, πνιιέο θνξέο εκθαλίδνπλ αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο δεκφζην 

απλαληζκφ (Ward, Trigler & Pfeiffer, 2001) θαη νη γλψζεηο ηνπο γηα βαζηθά ζέκαηα είλαη 

ειιηπείο (Brantlinger, 1985), φπσο παξάδεηγκα ζηελ αληηζχιιεςε, ζηε δηαθνξά δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ ή ζην πνηνο κπνξεί λα αγγίδεη ηα ηδηαίηεξά ηνπο ζεκεία. Έηζη, ε 

ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε θξίλεηαη αλαγθαία θαη ηφζν εθπαηδεπηηθνί φζν θαη γνλείο 

ζπκθσλνχλ κε ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο (Απηεζιήο, 2012˙ Howard-Barr, Rienzo, Morgan-

Pigg, & James, 2005˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). Άιισζηε, κέζα απφ πιήζνο εξεπλψλ 

έρνπλ αλαδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη ηα νθέιε ηεο ζε επίπεδν γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ (Lindsay, Bellshaw, Culross, Staines & Michie, 1992) θαη πξνζσπηθψλ 

απφςεσλ (Bambury, Wilton & Boyd, 1999). 

Οη γνλείο ζεσξνχληαη απηνί πνπ πξσηαξρηθά αλαιακβάλνπλ λα κηιήζνπλ ζηα 

παηδηά ηνπο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Όκσο, πνιιέο θνξέο αξλνχληαη απηφ ην ξφιν είηε 

απνθεχγνληαο λα κηιήζνπλ ζηα παηδηά γη‟ απηά ηα ζέκαηα είηε κε γλσξίδνληαο πψο λα ην 

θάλνπλ θαη ζηξέθνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Isler, Beytut, Tas & Conk, 2009b). 

Δπηπιένλ, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί ζην ζρνιείν λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε 

ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία. Έηζη, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία (Levy & Packman, 2004) κε ηε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ λα 

αλαδεηθλχεηαη σο πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη απφ έξεπλεο 

ζηελ Διιάδα (Απηεζιήο, 2012˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003).  

Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ε έλαξμή ηεο πξέπεη λα γίλεηαη ζε κηθξή ειηθία 

(Kreinin, 2001), κε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ λα θαίλεηαη φηη 
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ζπκθσλνχλ κε απηφ (Howard-Barr et al., 2005˙ Μπαξκπνχδε, 2012). Αθφκε, πξνηείλεηαη 

λα ππάξρεη πνηθηιία ζεκάησλ, φπσο αλζξψπηλε αλαηνκία, εθεβεία, πγηεηλή, αλζξψπηλεο 

ζρέζεηο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αλαπαξαγσγή, εγθπκνζχλε, ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, 

ζεμνπαιηθή επαθή, απλαληζκφο, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, δηαθνξά δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ θ.η.ι. (Brown, Carney, Cortis, Metz & Petrie, 1994 φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Lumley & Scotti, 2001˙ SIECUS, 2004) κε ηελ πξφιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

θαη ηελ πγηεηλή λα αλαδεηθλχνληαη σο ηα ζέκαηα κε ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε πνιιέο 

έξεπλεο (Chirawu, Hanass-Hancock, Aderemi, Reus & Henken, 2014˙ Μπαξκπνχδε, 

2012). 

Όκσο, παξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηάο ηεο, κέζα απφ έξεπλεο έρνπλ 

αλαδεηρζεί παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο θφβνο γηα αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο 

(Lafferty, McConkey & Simpson, 2012), ειιηπήο επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ (Απηεζιήο, 

2012˙ Rohleder, Swartz, Schneider & Eide, 2011), έιιεηςε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (Lafferty et al., 2012˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003), ηακπνχ θαη 

πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ ην ζέκα θαη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (Lafferty et al., 

2012) θ.α., νη νπνίνη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ εθαξκνγή ηεο θαη πξέπεη λα πξνζερζνχλ 

ηδηαίηεξα. 

Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη ζεκαληηθή, δηφηη κέζα απφ απηή αλακέλεηαη λα αλαδεηρζεί 

αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζεκεξηλή Διιάδα ζπκθσλνχλ κε ηνπο κχζνπο-ζηεξεφηππα γχξσ 

απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη αλ απνδέρνληαη ηελ άζθεζε 

ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. Οη απφςεηο θάπνηνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ. 

Έηζη, ζπκθσλία κε ηα ζηεξεφηππα κπνξεί λα δειψζεη έλα βαζηθφ εκπφδην γηα ηελ παξνρή 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα πξέπεη κε ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε λα ππεξθεξαζηεί. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζεηηθέο ηφηε δεδνκέλεο ηεο 
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απνπζίαο μερσξηζηνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηε λνεηηθή αλαπεξία ζα κπνξνχζε λα θαηαλνεζεί φηη είλαη γφληκν ην 

έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζχκθσλνη κε απηφ θαη ζα είλαη ζεηηθνί κε ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ έξεπλα ζα γίλεη 

γλσζηφ ην πψο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη ε νξγάλσζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο (πφηε λα παξέρεηαη, απφ πνηνπο, πνηα ζέκαηα λα πεξηιακβάλεη), αιιά θαη 

πνηνη παξάγνληεο ζα ηνπο δεκηνπξγνχζαλ εκπφδηα ζην λα ηελ παξέρνπλ. Βαζηδφκελν ζηηο 

απφςεηο ηνπο θαη πάληα ζχκθσλα θαη κε ηε βηβιηνγξαθία, ην θξάηνο ζα κπνξνχζε λα 

νξγαλψζεη κηθξήο ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα 

ζρνιεία έζησ θαη ζε πηινηηθφ επίπεδν. 

Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα απνηειέζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

έξεπλαο είλαη φηη απηνί είλαη ηα βαζηθά πξφζσπα ζηα ζρνιεία θαη έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή 

θαη πνιχσξε επαθή κε ηνπο καζεηέο ηνπο, απηνί πνπ παξαηεξνχλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθδειψζεηο ηνπο θαη πνπ ζα απνηειέζνπλ ην θιεηδί πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

εθδειψλνπλ θαηάιιεια ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην, 

πνπ φπσο είλαη γλσζηφ είλαη έλα εξγαιείν πνπ ζπκπιεξψλεηαη εχθνια ζε κηθξφ ρξφλν 

(Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2005), ελψ ε έιιεηςε θάπνηνπ άιινπ εξγαιείνπ πνπ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

νδήγεζε ζηε ρξήζε ελφο απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αθφκε, ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ 

ρξφλνπ αθνινπζήζεθε βνιηθή δεηγκαηνιεςία. Χο πξνο ηελ αλάιπζε, κέζσ ηεο 

Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο έγηλε πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη κέζσ ηεο Δπαγσγηθήο λα δηαπηζησζεί πψο ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία επεξεάδνπλ 

ηηο απαληήζεηο ηνπο. 
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ρεηηθά κε ηε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απηή απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

θεθάιαηα. Δηδηθφηεξα, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο λνεηηθήο 

αλαπεξίαο, ζηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ζηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαη ζηελ ηζηνξηθή θαηαπίεζή ηνπο, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ απφ ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο (γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνί, ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ), ζηνπο κχζνπο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηά 

ηνπο θαη ζηελ ζεμνπαιηθή ηνπο αλάπηπμε, ηα ζεμνπαιηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη επηζπκίεο 

ηνπο πνπ απνξξίπηνπλ ηνπο κχζνπο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ιφγνπο πνπ ηελ θαζηζηνχλ 

αλαγθαία, ζηα νθέιε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ζηα πξφζσπα πνπ ζα θιεζνχλ λα 

ηελ παξέρνπλ, ζηελ πεξίνδν έλαξμήο ηεο, ζην πεξηερφκελν πνπ θαιείηαη λα έρεη θαη ζε 

παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ παξνρή ηεο. ην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε, ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη ν έιεγρνο 

αμηνπηζηίαο Cronbach’s α, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα. 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρνη πίλαθεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

απηά. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο κε απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε 
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πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη πηζαλή εμήγεζε ηνπο. Αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 

ην ηέινο παξαηίζεληαη ε ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία θαη ην 

παξάξηεκα ζην νπνίν βξίζθεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο. 
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Κεθάιαην 1 

Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο- Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 

1.1. Ννεηηθή Αλαπεξία: όξνο, νξηζκόο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ λνεηηθή αλαπεξία έρεη θαηά θαηξνχο απνδνζεί κε δηάθνξνπο φξνπο, φπσο 

ηδησηεία, λνεηηθή κεηνλεμία, λνεηηθή αλεπάξθεηα, λνεηηθή πζηέξεζε, λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009˙ Απηεζιήο, 2012˙ Schalock et al., 2007). Ο 

πην ζχγρξνλνο θαη πιένλ απνδεθηφο επηζηεκνληθά φξνο είλαη απηφο ηεο λνεηηθήο 

αλαπεξίαο, φπσο ηνλ πξνηείλεη θαη απνδέρεηαη θαη ε Ακεξηθαληθή Έλσζε ζηηο Ννεηηθέο 

θαη Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο [American Association on Intellectual & Developmental 

Disabilities (AAIDD)], πνπ ζεσξείηαη ν κεγαιχηεξνο επαγγεικαηηθφο νξγαληζκφο ζην 

ρψξν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). Δηδηθφηεξα, ε λνεηηθή αλαπεξία 

είλαη ε αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο α) ζηε λνεηηθή 

ιεηηνπξγία (ζπιινγηζηηθή, κάζεζε, επίιπζε πξνβιήκαηνο) θαη β) ζηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, πνπ θαιχπηεη έλα εχξνο ησλ θαζεκεξηλψλ αληηιεπηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, γ) εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ (AAIDD, 

2010). Απηά ηα ηξία θξηηήξηα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα γηα έλα άηνκν, ψζηε λα 

ππάξρεη λνεηηθή αλαπεξία.  

Δηδηθφηεξα, ε λνεηηθή ιεηηνπξγία ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο (ηξνγγπιφο, 2011). Μεηξηέηαη κε ην δείθηε λνεκνζχλεο (ΓΝ-IQ) 

θαη πεξίπνπ φηαλ ΓΝ=70 ή ΓΝ<70 ηφηε ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγία. 

Πάλησο δελ αξθεί ν ΓΝ γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα άηνκν σο άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία 

(AAIDD, 2010). Ζ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηιακβάλεη ελλνηνινγηθέο 

δεμηφηεηεο (γιψζζα, αλάγλσζε θαη γξαθή, ρξήκαηα, ρξφλνο, αξηζκφο, απηνθαζνδήγεζε), 
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θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, 

απηνεθηίκεζε, θνηλσληθή επίιπζε πξνβιήκαηνο, αθνινπζία θαλφλσλ, λφκσλ θαη απνθπγή 

θαθνπνίεζεο) θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο (δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, 

απηνεμππεξέηεζεο, επαγγεικαηηθέο, ηαμηδηνχ, αζθάιεηαο, πγείαο, ρξήζεο ρξεκάησλ, 

κέζσλ κεηαθνξάο, ηειεθψλνπ, δεμηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ) (AAIDD, 2010˙ The Arc, 

2004). 

Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία, κπνξεί λα 

έρνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη 

πξνβιήκαηα ζηε κλήκε, δπζθνιίεο ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, ζηελ νκηιία θαη ζηελ 

επηθνηλσλία, ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξήζε ηεο γιψζζαο, ζηελ θαηαλφεζε θαη ζσζηή 

εξκελεία θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, πεξηνξηζκνχο ζηε γελίθεπζε, ζηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο απφ ηε κηα θαηάζηαζε 

ζηελ άιιε, ζηελ εηζξνή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ, ζηελ θαηαλφεζε 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ζηελ θαηαλφεζε νδεγηψλ θαη αθνινπζία εληνιψλ θαη δπζθνιία ζηε 

ρξήζε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε 

δηακφξθσζε θξηηηθήο ζθέςεο (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009˙ Algozinne & Ysseldyke, 

2006 φπσο αλαθέξεηαη ζε ηξνγγπιφο, 2011˙ Καινχδε, 2017˙ Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003α, 

2003β, 2012˙ ηξνγγπιφο, 2011˙ ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2003α). Έηζη, σο ζπλέπεηα, κπνξεί λα έρνπλ 

δπζθνιία ζην λα δεκηνπξγήζνπλ θηιίεο, θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε θνηλσληθά απνδεθηνχο 

ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα θξαηψληαο ζσζηή απφζηαζε απφ ην ζπλνκηιεηή θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο ρεηξνλνκίεο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012).  

Ο φξνο «λνεηηθή αλαπεξία», ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελνπο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δψζεη έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπ αηφκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ/πιαίζην ζην νπνίν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζηελ αλάγθε γηα ππνζηήξημε 

θαη εμαηνκηθεπκέλα θαη ζπζηεκαηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα απμήζνπλ ηε 
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ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ (Απηεζιήο, 2012˙ Schalock et al., 2007). Απηή ε ππνζηήξημε ζα 

πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε, ηα ελδηαθέξνληα, ηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθά ηελ πξνζσπηθή 

επεκεξία ηνπ αηφκνπ (Απηεζιήο, 2012). ε απηά ηα πιαίζηα ε λνεηηθή αλαπεξία δε 

ζεσξείηαη θπξίαξρν γλψξηζκα νχηε απνθιεηζηηθά ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ αιιά 

θνηλσληθνί παξάγνληεο εληζρχνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία 

(Schalock et al., 2007) θαη ζηελ πξνζσπηθή ιεηηνπξγία θαη εθηέιεζε ξφισλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Απηεζιήο, 2012). Ο φξνο εθθξάδεη ηελ πίζηε ζηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ζην δηθαίσκά ηνπο λα έρνπλ επθαηξίεο γηα νινθιήξσζε, 

απηνπξαγκάησζε θαη αλεμάξηεηε δσή (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009) θαη ε κάζεζε 

ηνπο ζα πξέπεη λα ηα βνεζά ζηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη λα ηα πξνεηνηκάδεη γηα ηελ νκαιή 

κεηάβαζή ηνπο απφ ην ζρνιείν ζηελ ελήιηθε δσή, βνεζψληαο ηα λα αμηνπνηήζνπλ ζηνλ 

αλψηαην βαζκφ ην δπλακηθφ ηνπο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, 

νηθνλνκηθέο θ.α. δξαζηεξηφηεηεο, ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ηνπο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2003α, 2003β). 

 

1.2. εμνπαιηθόηεηα αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

1.2.1. εμνπαιηθόηεηα 

Ζ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε θαη ν αθξηβήο νξηζκφο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο είλαη 

δχζθνιν εγρείξεκα, θαζψο απηή απνηειεί κηα πνιπζήκαληε έλλνηα κε πνιιέο δηαζηάζεηο 

(Γήκνπ, 2008). Έηζη, παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζαλ έλλνηα, δελ ππάξρεη 

αθξηβήο νξηζκφο (Αξκέλεο, 2015). Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγείαο, ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη έλα θπζηθφ, αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

θαη ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, κηα πιεπξά ηεο δσήο πνπ δε κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηηο 

ππφινηπεο θαη ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ην ζεμ, ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ, ην ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ απφιαπζε, ηελ νηθεηφηεηα θαη ηελ αλαπαξαγσγή θαη εθθξάδεηαη κε 
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επηζπκίεο, θαληαζηψζεηο, ζθέςεηο, ζηάζεηο, αμίεο, ξφινπο, πξαθηηθέο, ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζρέζεηο (Κηληήο, 1996˙ World Health Organization, 2017). Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηε 

ζεμνπαιηθή γλψζε, ηελ αλζξψπηλε αλαηνκία, ηε θπζηνινγία θαη βηνρεκεία ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ 

(SIECUS, 1996 φπσο αλαθέξεηαη ζε Απηεζιήο, 2012) θαη ηελ εμεξεχλεζε ηνπ εαπηνχ καο 

(Baxley & Zendell, 2011). Έηζη, δελ απνηειεί κφλν ηε ζεμνπαιηθή πξάμε, φπσο πνιιέο 

θνξέο παξεξκελεχεηαη (Απηεζιήο, 2012˙ αθίιηνπ, 1981 φπσο αλαθέξεηαη ζε Καξέιινπ 

& Trueman, 1999), αιιά πεξηιακβάλεη θαη επεξεάδεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο, ηε βηνινγηθή, ηελ ςπρηθή-ζπλαηζζεκαηηθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε θάζε αλζξψπνπ (Gerouki, 2010˙ Κξνπζηαιάθεο, 1996˙ SIECUS, 2004), ηε 

θπζηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπ πγεία θαη φιε ηελ επεμία ηνπ, θαζψο είλαη έλα θπζηθφ θαη 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Gerouki, 2010˙ Katz & Lazcano-Ponce, 

2008˙ Κηληήο 1996˙ Pownall, Jahoda & Hastings, 2012). Δπηπιένλ, ζπλδέεηαη κε ηελ 

απηνεηθφλα θαη βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο ηνπ λα είζαη αξεζηφο, λα γίλεζαη απνδεθηφο, 

λα ιακβάλεηο ηξπθεξφηεηα θαη λα ληψζεηο ειθπζηηθφο (Murphy & Elias, 2006). Πξφθεηηαη 

γηα έλα έλζηηθην πνπ δε κπνξεί λα απνθεπρζεί (Güven & Isler, 2015) θαη ην νπνίν μεθηλά 

ζηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ (Howard-Barr et al., 2005˙ Isler, Tas, Beytut & Conk, 2009a), 

είλαη θνηλφ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμαξηήησο αλαπεξίαο (Baxley & Zendell, 2011˙ 

Woodart, 2004 φπσο αλαθέξεηαη ζε Αξκέλεο, 2015) θαη παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ 

νινθιήξσζε θαη απηνπξαγκάησζε ηνπ θαζελφο (Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). Έηζη, έλα 

άηνκν δε κπνξεί λα ληψζεη νινθιεξσκέλν φηαλ δελ ηνπ επηηξέπεηαη λα αλαπηχμεη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ.  

 

1.2.2. εμνπαιηθά δηθαηώκαηα θαη απνδνρή ηνπο 
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Ζ ζεμνπαιηθφηεηα είλαη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ηφζν ζεκαληηθή φζν γηα ηα 

άηνκα ρσξίο αλαπεξία (Glims, 1982). Σα άηνκα φκσο κε λνεηηθή αλαπεξία ηζηνξηθά 

πεξηνξίδνληαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο, ε νπνία αληηκεησπηδφηαλ κε 

θφβν, άξλεζε, θαηαπίεζε, απνζηψπεζε, πεξηζσξηνπνίεζε, ηακπνχ θαη αξλεηηθέο 

αληηιήςεηο (Ballan, 2001˙ Craft, 1983 φπσο αλαθέξεηαη ζε Chapman & Pitceathly, 1985˙ 

Earle, 2001 φπσο αλαθέξεηαη ζε Isler et al., 2009b˙ Gomez, 2012˙ Kijak, 2011). Σα 

ζεμνπαιηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαηαπαηνχληαλ θαη εηζέπξαηηαλ άξλεζε θαη παξακέιεζε 

(Milligan & Neufeldt, 2001 φπσο αλαθέξεηαη ζε Siebelink, Jong, Taal & Roelvink, 2006), 

απφ ην θφβν ηεο θνηλσλίαο γηα ην δηαθνξεηηθφ (Gomez, 2012).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Kempton θαη Kahn (1991), ηελ πεξίνδν 1880-

1940 ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζπλδέζεθαλ κε κηα ςεπδή αληίιεςε φηη 

αλαπαξάγνληαη γξεγνξφηεξα απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, ελψ κε θάπνηεο αδχλακεο 

ζρεδηαζηηθά έξεπλεο ζπλδέζεθαλ κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηελ θιεξνλνκηθφηεηα. Έηζη, 

ζε έλα θίλεκα επγνληθήο θαη κε ηελ άπνςε λα κε ζπλερίζνπλ «ην είδνο ηνπο», κέζσ 

ζεζκνζεηεκέλσλ λφκσλ πξνηάζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξίπνπ 60000 αθνχζηνη 

απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία επλνπρηζκνί-ζηεηξψζεηο, παξφιν πνπ έξεπλεο είραλ 

δείμεη φηη πνιιά απφ απηά ηα άηνκα δελ ήηαλ γφληκα ή δελ θιεξνλνκνχζαλ ηε λνεηηθή 

αλαπεξία ζηνπο απνγφλνπο θαη φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα ζπλδεφηαλ πεξηζζφηεξν κε άιινπο 

παξάγνληεο, παξά κε ηε λνεηηθή αλαπεξία. Δπηπιένλ, ηα άηνκα απηά ηδξπκαηνπνηήζεθαλ 

κε ηε δηθαηνινγία ηεο «πξνζηαζίαο» ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ή ηε 

ζεμνπαιηθή αζπδνζία, αιιά θαη ζην ζπίηη ηνπο απαγνξεπφηαλ θαζεηί ζεμνπαιηθφ. 

Δπηπιένλ, ν γάκνο ηνπο απαγνξεχηεθε. ηηο δεθαεηίεο „40-„50 ζηα ηδξχκαηα ππήξρε 

ηηκσξία γηα θάζε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κε ην άιιν θχιν, φπσο ρηχπεκα, απνκφλσζε, 

μχξηζκα ηνπ θεθαιηνχ θαη δελ ππήξρε ηδησηηθφηεηα (αλππαξμία πφξηαο αθφκα θαη ζηηο 

ηνπαιέηεο), ελψ θαη ν απλαληζκφο αληηκεησπηδφηαλ κε αλέρεηα ή ηηκσξία. ηα ζπίηηα ηα 
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άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κέζα ζηελ απνκφλσζε αληηκεησπίδνληαλ σο άηνκα ρσξίο 

ζεμνπαιηθέο αλάγθεο θαη δελ ιάκβαλαλ ζεμνπαιηθή ελεκέξσζε.  

Όπσο καο πιεξνθνξνχλ νη Kempton θαη Kahn (1991), ηε δεθαεηία ηνπ „60 

μεθίλεζαλ έξεπλεο γηα ηε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. Μέζα απφ θίλεκα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ πξνσζήζεθε ε ηδέα 

ηεο θαλνληθνπνίεζεο κε ζηνηρεία ηεο ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ θαη 

επηινγψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηεο επθαηξίαο λα αγαπάο θαη λα δεηο κε άηνκα θαη 

ησλ δχν θίισλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηθαηψκαηνο λα δήζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία 

έλαλ νινθιεξσκέλν θχθιν δσήο κε παηδηθή ειηθία, εθεβεία θαη ελειηθίσζε. Απηφ 

νδήγεζε ζηελ απνηδξπκαηνπνίεζε θαη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ηνπο ζεσξήζεθε 

αλαγθαία, ιφγσ έιιεηςεο ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ. Δπίζεο, πξνσζήζεθαλ πξνγξάκκαηα 

ζπκβνπιεπηηθήο ζε ζεμνπαιηθά ζέκαηα γηα ηνπο γνλείο ηνπο. ηε δεθαεηία ηνπ „70, 

επαγγεικαηίεο αλέιαβαλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ζην πψο θαη ηη λα ηνπο 

δηδάμνπλ. Δπίζεο, αλέιαβαλ λα ηνπο πείζνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο είλαη ζεμνπαιηθά φληα, φηη 

ρξεηάδνληαη ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θαη φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε δε ζα νδεγήζεη ζε 

αθαηάιιειν ζεμνπαιηθφ πεηξακαηηζκφ. Αθφκε, πξνσζήζεθαλ έξεπλεο, δεκνζηεχηεθαλ 

βηβιία θη έγηλε αγψλαο θαηά ηεο ππνρξεσηηθήο ή κε ζπλαηλεηηθήο ζηείξσζεο ησλ αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ππέξ ηεο πξνψζεζεο ησλ ζεμνπαιηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο. ηε 

δεθαεηία ηνπ „80 θη έπεηηα, ε απνθάιπςε ησλ κεγάισλ πνζνζηψλ ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο ηνπο θαη ε εκθάληζε ηνπ AIDS θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε θη έηζη πξνσζήζεθαλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, ελψ παξφιν πνπ ζε πνιιά 

ηδξχκαηα επηθξαηνχζε αθφκε έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο, ν απλαληζκφο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία γηλφηαλ φιν θαη πην απνδεθηφο.   

Έηζη, σο βειηίσζε απφ ην παξειζφλ θαη κέζσ ησλ θηλεκάησλ γηα ηα δηθαηψκαηα 

μεθίλεζε κηα απνδνρή θαη ππνζηήξημε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 
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αλαπεξία, φζνλ αθνξά ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο αλάγθεο (Murphy & O‟Callaghan, 2004). 

Όπσο ππνζηεξίδεηαη, ινηπφλ, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ ηα ίδηα ζεμνπαιηθά 

δηθαηψκαηα κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ θαη ε χπαξμε αλαπεξίαο δελ ηνπο ηα αθπξψλεη 

(Αξκέλεο, 2015˙ Patti, 1995˙ SIECUS, φπσο αλαθέξεηαη ζε Kijak, 2011). Δηδηθφηεξα, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ δηθαίσκα λα εμεηάδνπλ επηινγέο 

θαη λα απνθαζίδνπλ σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή ηνπο έθθξαζε θαη ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, λα 

εθθξάδνληαη ζεμνπαιηθά, λα έρνπλ ηδησηηθφηεηα, λα αγαπνχλ θαη λα αγαπηνχληαη, λα 

μεθηλνχλ θαη λα ηειεηψλνπλ θηιίεο, ξνκαληηθέο θαη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο φπνηε ην 

επηζπκνχλ, λα παληξεχνληαη, λα δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, λα ιακβάλνπλ 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηα ζψκαηά ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο θαηάιιειεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή, γηα λα παίξλνπλ ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο, δηθαίσκα λα πξνζηαηεχνληαη 

απφ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε θαη αθνχζηα ζηείξσζε θαη λα απνθαζίδνπλ 

γηα ην πφηε θαη αλ ζα θάλνπλ παηδηά, ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα ιάβνπλ γηα ηελ αλαηξνθή 

ηνπο θαη γεληθά λα ιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη ηελ πγεία ηνπο (AAIDD, 2008˙ Aunos & Feldman, 2002˙ Brown, 1997˙ Cheng & 

Udry, 2005˙ Craft, 1985, 1987 φπσο αλαθέξεηαη ζε Karellou, 2003˙ Department of Health, 

2001 φπσο αλαθέξεηαη ζε WHO, 2010˙ Eastgate, 2008˙ Kempton, 1980 φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Trudel & Desjardins, 1992˙ Kempton & Kahn, 1991˙ Leutar & Mihoković, 2007˙ Patti, 

1995˙ Povilaitienė & Radzevičienė, 2013˙ Rushbrooke, Murray & Townsend, 2014a˙ 

SIECUS, φπσο αλαθέξεηαη ζε Kijak, 2011˙ United Nations Convention on the Rights of 

the Child and on the Rights of Persons with Disabilities˙ WHO, 2006 φπσο αλαθέξνληαη 

ζε Sexual Health & Family Planning Australia Disability Special Interest Group, 2013). 

Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ απηά ηα δηθαηψκαηα ζα πξέπεη ηα πξφζσπα πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, 
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ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ) λα θξνληίζνπλ γη‟ απηφ (Siebelink et al., 2006). Έηζη, νη 

απφςεηο απηψλ ζα επεξεάζνπλ ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζεμνπαιηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Γήκνπ, 

2011˙ Shepperdson, 1995˙ Theodorou, Soulis, Sakellaropoulou & Syrgianni, 2017).  

ηηο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ απφςεηο γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ ή ππνζηεξηθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ή ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία έρεη θαλεί φηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ 

επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη θαλεί φηη ε ειηθία (Aunos & 

Feldman, 2002˙ Brantlinger, 1983 φπσο αλαθέξεηαη ζε Gilmore & Chambers, 2010˙ 

Cuskelly  &  Bryde, 2004˙ Cuskelly & Gilmore, 2007˙ Θενδψξνπ, 2016˙ Karellou, 2003˙ 

Meaney-Σavares & Gavidia-Payne, 2012˙ Murray & Minnes, 1994˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 

2003˙ Pownall et al, 2012˙ Sweyn-Harvey, 1984˙ Trudel & Desjardins, 1992), ην επίπεδν 

ζπνπδψλ (Απηεζιήο, 2012˙ Aunos & Feldman, 2002˙ Brantlinger, 1983, φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Murray & Minnes, 1994˙ Cuskelly & Bryde, 2004˙ Grieve, McLaren, Lindsay, & 

Culling, 2009˙ Karellou, 2003˙ Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012˙ Murray & 

Minnes, 1994) θαη ε ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε (Ζealy, McGuire, Evans & Carley, 2009˙ Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 

2012˙ Rose & Holmes, 1991 φπσο αλαθέξεηαη ζε Gallagher, 2011˙ Ryan & McConkey, 

2000˙ Sarma, Islam & Gazi, 2013) επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο, κε ηνπο λεφηεξνπο αλζξψπνπο, 

απηνχο κε ην πςειφηεξν επίπεδν ζπνπδψλ θαη απηνχο πνπ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε λα 

δείρλνπλ κεγαιχηεξε απνδνρή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη 

λα εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξεο απφςεηο γχξσ απφ απηή θαη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε. 

Αθφκε, ε χπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλφ πεξηβάιινλ θαίλεηαη 

είηε λε επεξεάδεη ζεηηθά (Aunos & Feldman, 2002) είηε αξλεηηθά (Evans, McGuire, Healy 

& Carley, 2009˙ Theodorou et al., 2017) είηε λα κελ επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ 
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εξσηψκελσλ (Karellou, 2003˙ Scotti, Slack, Bowman & Morris, 1996), ελψ ην θχιν ηνπο 

θαίλεηαη λα κελ αζθεί επηξξνή (Cuskelly & Bryde, 2004˙ Cuskelly & Gilmore, 2007˙ 

Karellou, 2003˙ Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012). Δπίζεο, ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο θάλεθαλ λα αζθνχλ επηξξνή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ έξεπλα ηνπ 

Θενδψξνπ (2016) κε απηνχο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 6 θαη ιηγφηεξα απφ 11 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο λα είλαη πην ζεηηθνί. 

Όπσο αλαθέξεη ε Γήκνπ (2011), νη ηζηνξηθέο πεξηζσξηνπνηήζεηο θαη θαηαπηέζεηο 

πνπ βίσζαλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο επεξεάδνπλ 

αθφκε θαη ζήκεξα ηηο ζηάζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θη έηζη αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ζεμνπαιηθνί ηνπο πεξηνξηζκνί, φπσο 

έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο ή πξνζπάζεηα ειέγρνπ (Θενδψξνπ, 2016˙ Kelly, Crowley & 

Hamilton, 2009˙ Knox & Hickson, 2001˙ Lesseliers, 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζε Schaasfma, 

Kok, Stofellen & Curfs, 2014), πεξηνξηζηηθέο απφςεηο (McGuire & Bayley, 2011), ηακπνχ, 

θφβνο (Siebelink et al., 2006) ή ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο (Katz, Shemesh & Bizman, 

2000), πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζεμνπαιηθή ηνπο αλάπηπμε (Travers & Tincani, 

2014). 

Παξ‟ φια απηά, νη Aunos θαη Feldman (2002), Gallagher (2011), Ryan θαη 

McConkey (2000) θαη Yool, Langdon θαη Garner (2003) κέζα απφ αλαζθφπεζε εξεπλψλ 

γχξσ απφ ηηο απφςεηο σο πξνο ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

βξήθαλ φηη νη απφςεηο έρνπλ γίλεη ζεηηθφηεξεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη κάιηζηα νη 

έξεπλεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 θαη ηνπ „90 δείρλνπλ πην ζεηηθέο απφςεηο απφ απηέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ „70. Έηζη, θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε απνδνρή ή ηάζε πξνο απηή θαη 

αλαγλψξηζε φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη βαζηθφ θνκκάηη 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (McGuire & Bayley, 2011) θαη θαίλεηαη λα έρεη γίλεη πξφνδνο ζηελ 

απνδνρή θαη εμαζθάιηζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ (Aunos & Feldman, 2002˙ 
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Hayashi, Arakida & Ohashi, 2011) θαη αλαγθψλ (Löfgren-Mårtenson, 2004) κε 

ζεηηθφηεξεο θαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθέο απφςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο 

(Hoorn, 2015˙ Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012˙ Murray & Minnes, 1994˙ 

Richards, Miodrag & Watson, 2006˙ Rose & Holmes, 1991˙ Rushbrooke et al., 2014a˙ 

Schaasfma et al., 2014˙ Theodorou et al., 2017). Δμαίξεζε βέβαηα θαίλεηαη λα απνηεινχλ 

νη ιηγφηεξν ζεηηθέο απφςεηο γχξσ απφ ην δηθαίσκα ζηελ απφθηεζε θαη αλαηξνθή παηδηψλ 

(Gallagher, 2011˙ Servais, 2006).  

Δηδηθφηεξα, ζε πνιιέο έξεπλεο θάλεθε φηη πξφζσπα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη ζεηηθνί γχξσ απφ ηελ απνδνρή δηάθνξσλ ζεμνπαιηθψλ 

ηνπο δηθαησκάησλ. ε δχν έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα (Απηεζιήο, 

2012˙ Αξκέλεο, 2015) ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

αληίζηνηρα, νη εξσηψκελνη θάλεθαλ λα απνδέρνληαη ηε δεκηνπξγία ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ- 

κάιηζηα νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη απηφ ηνπο πξνθαιεί ραξά- θαη ιίγν κηθξφηεξε 

απνδνρή έδεηρλαλ κε ην δηθαίσκα ζην γάκν ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Δπηπιένλ, 

ζηελ έξεπλα ηνπ Απηεζιή (2012), νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο ρσξίο 

αλαπεξία ζην λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Αληίζηνηρα, 

ζηελ έξεπλα ησλ Yool θαη ζπλ. (2003) ην πξνζσπηθφ ζε ππεξεζίεο γηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία έδεηρλε απνδνρή, ιίγν κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε άιια δηθαηψκαηα, απέλαληη ζην 

δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα παίξλνπλ νη ίδηνη απνθάζεηο γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, ελψ αληίζεηα ζηελ έξεπλα ησλ Katz θαη ζπλ. (2000) θνηηεηέο δελ 

απνδέρνληαλ ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα θάλνπλ πξνζσπηθέο 

επηινγέο. Δπίζεο, ηάζε γηα απνδνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ζην γάκν έδεημαλ θαη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο ζηελ έξεπλα ηνπ Θενδψξνπ (2016). Καη ζε πνιιέο έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα απνδέρνληαη ην δηθαίσκα 
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ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηε δεκηνπξγία ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ θαη ζην γάκν 

(Cuskelly & Gilmore, 2007˙ Evans et al., 2009˙ Gilmore & Chambers, 2010˙ Holmes, 

1998 φπσο αλαθέξεηαη ζε Ryan & McConkey, 2000˙ Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 

2012˙ Murray & Minnes, 1994˙ Rohleder, 2010˙ Ryan & McConkey, 2000˙ Shepperdson, 

1995˙ Sweyn-Harvey, 1984˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011˙ Yacoub & Hall, 2009), ελψ 

θάπνηνη, παξφιν πνπ ήηαλ ζεηηθνί σο πξνο απηά ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα, εμέθξαδαλ 

θφβν γηα πηζαλή εθκεηάιιεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Lafferty et al., 2012˙ 

Rohleder, 2010). Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ηνπ Hosseinkhanzadeh, Taher & Esapoor (2012) 

εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ηφληζαλ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο δσήο πξηλ ην γάκν θαζψο θαη ππνζηήξημε κεηά ην γάκν.  

Χο πξνο ην δηθαίσκα ζηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο αλαθέξεη ν Shepperdson (1995) παιαηφηεξα ππήξρε 

θαηαπίεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ηψξα ην δηθαίσκα ζηε ζεμνπαιηθή 

έθθξαζε γίλεηαη πην απνδεθηφ θαη κάιηζηα ελζαξξχλεηαη απφ πνιινχο επαγγεικαηίεο. 

Πξάγκαηη ζε πνιιέο έξεπλεο θάλεθε νη απφςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε, ην 

δηθαίσκα ζε απηή, θαη ηελ απνδνρή ησλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ λα είλαη ζεηηθέο 

(Cuskelly & Bryde, 2004˙ Cuskelly & Gilmore, 2007˙ Gilmore & Chambers, 2010˙ 

Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012˙ Murray & Minnes, 1994), κε άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν απνδεθηέο θαη άιιεο ιηγφηεξν. 

πγθεθξηκέλα, ν απλαληζκφο θαίλεηαη λα είλαη ε πην απνδεθηή κνξθή ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηφζν ζε παιαηφηεξεο φζν θαη ζε πην πξφζθαηεο έξεπλεο (Coleman & 

Murphy, 1980˙ Karellou, 2003, 2007˙ Mulhern & Brewer, 1975˙ Ryan & McConkey, 

2000˙ Sweyn-Harvey, 1984˙ Yool et al., 2003). Καη ζηελ έξεπλα ηνπ Αξκέλε (2015) 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζεψξεζαλ θαη ηνλ απλαληζκφ θαη ην ζεμ σο θπζηθέο αλάγθεο 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ηηο νπνίεο ζα ελζάξξπλαλ ζην θαηάιιειν πιαίζην.  
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ηηο έξεπλεο ησλ Karellou (2003) θαη Yool θαη ζπλ. (2003) πνιίηεο θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ, αληίζηνηρα, έδεημαλ κεγάιε απνδνρή γηα ηνλ απλαληζκφ θαη ηηο 

εηεξνθπιφθηιεο ζρέζεηο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, αιιά φρη ηφζν γηα ηελ 

νκνθπινθηιία. Μάιηζηα, θάλεθε φηη φζν νη ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο απαηηνχζαλ 

πεξηζζφηεξε επαθή κε ην άιιν θχιν ηφζν ε απνδνρή κεησλφηαλ. Πξάγκαηη, θαη ζηηο 

έξεπλεο ησλ Mulhern & Brewer (1975) θαη Striar (1981 αλαθνξά ζε Trudel & Desjardins, 

1992), ν απλαληζκφο ήηαλ ε πην απνδεθηή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη αθνινπζνχζαλ ηα 

ζχληνκα θηιηά ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην ρψξν, ηα ηδησηηθά παξαηεηακέλα θηιηά, θαη ηα 

ηδησηηθά παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα. Ληγφηεξε απνδνρή ππήξρε γηα ηελ ηδησηηθή 

ζεμνπαιηθή επαθή θαη ηα παξαηεηακέλα θηιηά ή ηα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα ζε 

δεκφζην ρψξν φζν θαη γηα ηελ νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, ζε απηή ηελ έξεπλα 

θάλεθε φηη νη ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε δεκφζην ρψξν είραλ ιηγφηεξε απνδνρή απφ 

απηέο ζε ηδησηηθφ.  

Παξφκνηα κεγαιχηεξε απνδνρή γηα ηηο ηδησηηθέο παξά γηα ηηο δεκφζηεο ζεμνπαιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ απαηηνχλ ιηγφηεξε επαθή θάλεθε θαη 

ζε άιιεο έξεπλεο ζε ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Coleman & 

Murphy, 1980˙ Gust, Wang, Grot, Ransom & Levine, 2003˙ Mitchell, Doctor & Butler, 

1978 φπσο αλαθέξεηαη ζε Aunos & Feldman, 2002˙ Swango-Wilson, 2008). Δπηπιένλ, δελ 

είλαη ιίγεο νη έξεπλεο ζηηο νπνίεο αλαδείρζεθε φηη ε εηεξνθπινθηιία γίλεηαη απνδεθηή γηα 

ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ελψ ε νκνθπινθηιία φρη θαη ηφζν (Coleman & Murphy, 

1980˙ Furey & Niesen, 1994˙ Gust et al, 2003˙ Mitchell et al, 1978˙ φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Aunos & Feldman, 2002˙ Ryan & McConkey, 2000˙ Swangowilson, 2008˙ Sweyn-Harvey, 

1984˙ Yool et al., 2003). 

Δπηπξφζζεηα, ήδε απφ ηηο έξεπλεο ηνπ Sweyn-Harvey (1984) θαη ησλ Johnson θαη 

Davies (1989) βξέζεθε φηη γνλείο θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ αηφκσλ κε λνεηηθή 
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αλαπεξία ήηαλ θαηά ηεο ζηείξσζεο ηνπο. Αληίζηνηρα, ζηελ έξεπλα ησλ Ryan θαη 

McConkey (2000) ην πξνζσπηθφ ήηαλ θαηά ηεο ζηείξσζεο θαη ππνζηήξηδε φηη δε βνεζά ην 

άηνκν. Δπηπιένλ, εθπαηδεπηηθνί ζηελ ζχγρξνλε έξεπλα ηνπ Θενδψξνπ (2016) δελ 

απνδέρνληαη ηε ζηείξσζε σο ιχζε ζε αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο θαη ηε ζεσξνχλ 

θαθνπνίεζε. Αληίζηνηρα, γνλείο αηφκσλ κε ή ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία επίζεο είλαη 

μεθάζαξα αληίζεηνη κε ην λα έρνπλ νη δεκφζηεο αξρέο δηθαίσκα λα ζηεηξψλνπλ ηα άηνκα 

κε λνεηηθή αλαπεξία σο πξνζηαζία ζε αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζηελ έξεπλα ηνπ Απηεζιή (2012). Ληγφηεξν φκσο μεθάζαξνη σο πξνο ηε ζηείξσζε 

θάλεθε λα είλαη εθπαηδεπηηθνί θαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ζηηο έξεπλεο ηνπ Αξκέλε (2015) 

θαη ηεο Karellou (2003), αληίζηνηρα, δείρλνληαο φηη παξά ηελ πξφνδν πνπ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη, ίζσο αθφκα ε θαηάζηαζε δελ έρεη μεθαζαξίζεη πιήξσο σο πξνο ην δηθαίσκα ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα κε ζηεηξψλνληαη ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο. 

Παξά ηελ ηάζε γηα κε απνδνρή ηεο ζηείξσζεο θαη γηα απνδνρή ησλ ππφινηπσλ 

ζεμνπαιηθψλ δηθαησκάησλ, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαίλεηαη 

λα κελ δείρλνπλ ηφζε απνδνρή ζην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα 

απνθηνχλ θαη λα αλαζξέθνπλ παηδηά. πγθεθξηκέλα, ζε αξθεηέο έξεπλεο, παιαηφηεξεο, 

πξφζθαηεο αιιά θαη ζχγρξνλεο, θάλεθε νη εξσηψκελνη λα είλαη νπδέηεξνη θαη λα κελ 

έρνπλ μεθάζαξα ζεηηθή ή αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ απνδνρή ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία ζην λα γίλνπλ γνλείο (Απηεζιήο, 2012˙ Cuskelly & Bryde, 2004˙ 

Cuskelly & Gilmore, 2007˙ Karellou, 2003˙ Katoda, 1993˙ Shaddock, 1979), ελψ ζε άιιεο 

έξεπλεο ε ζέζε ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ πεξηζζφηεξν αξλεηηθή θαη κάιινλ δελ ππήξρε 

απνδνρή ηνπ δηθαηψκαηνο (Αξκέλεο, 2015˙ Pownall et al., 2012˙ Ryan & McConkey, 

2000˙ Squire, 1989˙ Σξηδήκα, 2007 φπσο αλαθέξεηαη ζε Θενδψξνπ, 2016). Πάλησο ζε 

φιεο ηηο έξεπλεο, ε απνδνρή ζην δηθαίσκα λα γίλνπλ γνλείο ήηαλ ιηγφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ 

απνδνρή ησλ ππφινηπσλ ζεμνπαιηθψλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί (Απηεζιήο, 
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2012˙ Cuskelly & Bryde, 2004˙ Cuskelly & Gilmore, 2007˙ Gilmore & Chambers, 2010˙ 

Karellou, 2003˙ Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012˙ Ryan & McConkey, 2000˙ 

Wilkenfeld & Ballan, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηνπ Απηεζιή (2012) ζε 

γνλείο παηδηψλ κε ή ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία θάλεθε λα ππάξρεη απνδνρή γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ γηα ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή 

ηνπο δσή θαη γάκν, αιιά ππήξρε νπδεηεξφηεηα σο πξνο ηα δηθαηψκαηα λα απνθηνχλ θαη λα 

αλαζξέθνπλ παηδηά. ε κία ζχγρξνλε φκσο έξεπλα (Povilaitienė & Radzevičienė, 2013) 

αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ππνζηήξημαλ φηη ε δεκηνπξγία 

νηθνγέλεηαο είλαη δηθαίσκά ηνπο δίλνληαο έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη ζε 

απηφ. Όπσο ηνλίδεηαη, κε κηα ηέηνηα ππνζηήξημε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ θαη κε 

θαηάιιειεο θαη πνηθίιεο κεζφδνπο ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ γνλετθέο ηθαλφηεηεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θπζηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Baum & Burns, 2007˙ Dowdney & Skuse, 1993˙ Feldman & 

Case, 1999˙ Tymchuk  & Feldman, 1999 φπσο αλαθέξνληαη ζε Απηεζιήο, 2012). 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ απφ ηηο έξεπλεο, ππάξρεη απνδνρή ή ηάζε γηα απνδνρή 

πνιιψλ ζεμνπαιηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, αιιά ην γεγνλφο φηη 

δελ έρνπλ γίλεη πιήξσο απνδεθηά φια ηα δηθαηψκαηά ηνπο, δείρλεη φηη ππάξρεη αθφκε 

δξφκνο γηα ηελ πιήξε απνδνρή ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο.  

 

1.2.3. Μύζνη, ζεμνπαιηθή αλάπηπμε θαη ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα/επηζπκίεο 

Γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία αλαπηχρζεθαλ ζην 

παξειζφλ δχν θπξίαξρνη κχζνη, ν κχζνο πνπ θάλεη ιφγν γηα ππέξκεηξε ζεμνπαιηθφηεηα 

θαη ν κχζνο πνπ θάλεη ιφγν γηα αζεμνπαιηθφηεηα (The Arc, 2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

πξψηνο κχζνο ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ πνιχ ηζρπξέο, 

αζπγθξάηεηεο θαη αλεμέιεγθηεο ζεμνπαιηθέο νξκέο, πεξηζζφηεξεο απφ απηέο άιισλ 
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αηφκσλ, πνπ ηα θάλνπλ επηζεηηθά θαη επηθίλδπλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο 

(Αιεμάηνπ, 2011˙ Ballan, 2001˙ Güven & Isler, 2015˙ Isler et al., 2009b˙ Maia, Reis-

Yamauti, Schiavo, Capellini, & Valle, 2015˙ Morano, 2011˙ Murphy & Young, 2005˙ 

Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003˙ Sweeney, 2007˙ Szollos & McCabe, 1995˙ Wilkenfeld & 

Ballan, 2001). Μάιηζηα είλαη απηφο ν κχζνο πνπ ζπλέδεζε ηε λνεηηθή αλαπεξία κε ηελ 

ζεμνπαιηθή εγθιεκαηηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή αζπδνζία ζηελ πεξίνδν ηεο επγνληθήο 

(Kempton & Kahn, 1991˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003) θαη νδήγεζε ζηελ θαηαπίεζε θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κε ηνλ εγθιεηζκφ ηνπο ζε ηδξχκαηα φπνπ ε 

νπνηαδήπνηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ηηκσξνχληαλ, ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ζηείξσζήο 

ηνπο θαη ηελ απαγφξεπζε ηνπ γάκνπ ηνπο (Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). χκθσλα κε ηνλ 

Ballan (2001), ίζσο απηφο ν κχζνο γελλήζεθε ιφγσ ησλ αθαηάιιεισλ ζεμνπαιηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο δεκφζην απλαληζκφ, πνπ εκθαλίδνπλ κεξηθέο θνξέο ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ιφγσ έιιεηςεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπλεπψο άγλνηαο γηα ην 

πφηε, πνχ θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ δηάθνξεο ζεμνπαιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (Güven & Isler, 2015). Ο κχζνο απηφο νδήγεζε ζην λα ζεσξείηαη 

επηθίλδπλε ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ηνπο, θαζψο απηή ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε (Hanass-Hancock, 2008˙ Rohleder et al., 2011) θαη 

ζα κπνξνχζε λα ηνπο θάλεηο ζεμνπαιηθά αζχδνηνπο (Aderemi, 2013). 

Ο δεχηεξνο κχζνο είλαη δηακεηξηθά αληίζεηνο απφ ηνλ πξψην θαη ζχκθσλα κε 

απηφλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δελ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο θαη αλάγθεο. 

Θεσξνχληαη αηψληα παηδηά κε κηα δηαξθή παηδηθή αζσφηεηα, ρσξίο ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα (Advocates for Youth, 2000˙ Ballan, 2001˙ Baxley & Zendell, 2011˙ 

Eastgate, Van Driel, Lennox, & Scheermeyer, 2011˙ Güven & Isler, 2015˙ Isler et al., 

2009b˙ Karellou, 2003˙ Maia et al., 2015˙ Morano, 2011˙ Murphy & O‟Callaghan, 2004˙ 

Murphy & Young, 2005˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003˙ Ramage, 2015˙ Swango-Wilson, 
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2010˙ Sweeney, 2007˙ Szollos & McCabe, 1995˙ Tharinger, Horton & Millea 1990˙ 

Wilkenfeld & Ballan, 2011), άηνκα πνπ δε κπνξνχλ λα σξηκάζνπλ (Ballan, 2001) θαη λα 

αλαιάβνπλ ξφιν ελήιηθα πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη ηε ζεμνπαιηθή πιεπξά (Rhodes, 1993 

ζε Απηεζιή, 2012), πνπ δελ έρνπλ αλάγθε γηα ζρέζεηο αγάπεο κε ηνπο άιινπο (Siebelink 

et al., 2006), πνπ δελ αλαδεηνχλ ζπλαηζζεκαηηθή απφιαπζε θαη δελ ελδηαθέξνληαη γηα 

γάκν θαη παηδηά (Karellou, 2003). Λφγσ απηήο ηεο αζσφηεηαο, ζεσξείηαη φηη ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ έθζεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ζε θαζεηί ζεμνπαιηθφ 

(Hosseinkhanzadeh et al., 2012˙ McCarthy, 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζε Young, Gore & 

McCarthy, 2012). Απηφο ν κχζνο, φπσο αλαθέξεη ν  Ballan (2001), μεθίλεζε απφ ηελ 

άπνςε φηη άηνκα πνπ έρνπλ κηα αλαπεξία έρνπλ παληνχ αλαπεξίεο θαη ζπλεπψο θαη ζηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, θαη νδήγεζε ζην λα ζεσξείηαη φηη ε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε δε 

ρξεηάδεηαη (Brown & Pirtle, 2008˙ Hanass-Hancock, 2008˙ Rohleder, 2010˙ Tharinger et 

al., 1990˙ Yousafzai, Dlamini, Groce & Wirz, 2004). 

Οη δχν απηνί κχζνη ινηπφλ νδήγεζαλ ζηελ άξλεζε θαη θαηαπίεζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ζηελ ζηέξεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο (Wilkenfeld & Ballan, 2011), ζην ζηηγκαηηζκφ, ηελ πεξηζσξηνπνίεζή θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην λα κάζνπλ θαη λα εκπιαθνχλ ζε θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπο 

ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εκπνδίδνληάο ηνπο λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή ζεμνπαιηθή 

ηαπηφηεηα θαη επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

αλάπηπμε (Azzopardi-Lane & Callus, 2014˙ Γήκνπ, 2008˙ Domínguez & Rimachi, 2014˙ 

Phasha & Runo, 2017˙ Ramage, 2015˙ Sinclair, Unruh, Lindstrom & Scanlon, 2015). 

Οη δχν απηνί κχζνη έρνπλ φκσο εξεπλεηηθά θαηαξξηθζεί. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά 

ηνλ πξψην κχζν, ε άγλνηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γηα ην θαηάιιειν πιαίζην θαη 

ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη πεξηζζφηεξν 

απηή πνπ ηνπο νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ απφ πνιινχο 
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κεηαθξάδνληαη σο αλεμέιεγθηεο θαη ππέξκεηξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο (Θενδψξνπ, 2016˙ 

Walsh, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζε Θενδψξνπ, 2016). Δπίζεο, έξεπλεο ήδε απφ ην 1925 

βξήθαλ φηη ηα ζεμνπαιηθά εγθιήκαηα δε ζρεηίδνληαη κε ηε λνεηηθή αλαπεξία (Kempton & 

Kahn, 1991). Έηζη, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δελ είλαη πην πηζαλφ λα δηαπξάμνπλ 

ζεμνπαιηθά αδηθήκαηα απ‟ φηη ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο (Murphy, Coleman & Abel, 

1983 φπσο αλαθέξεηαη ζε Szollos & McCabe, 1995) θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ηα αδηθήκαηά 

ηνπο είλαη αβιαβή, φπσο δεκφζηνο απλαληζκφο (Θενδψξνπ, 2016). 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηάξξηςε ηνπ δεχηεξνπ κχζνπ, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

φρη κφλν δελ παξακέλνπλ δηαξθψο παηδηά, αιιά ζχκθσλα κε έξεπλεο ε ςπρνζεμνπαιηθή 

ηνπο αλάπηπμε αθνινπζεί ηελ ίδηα πνξεία κε απηή ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία, απιά κε 

θάπνηα κηθξή ρξνληθή θαζπζηέξεζε (Καξέιινπ, 1999). Έξεπλεο, ινηπφλ, δείρλνπλ φηη ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία αλαπηχζζνπλ ηα δεπηεξεχνληα ζεμνπαιηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη βηψλνπλ βηνινγηθέο, θπζηθέο, ςπρνινγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ζεμνπαιηθέο αιιαγέο ζηελ εθεβεία ζηελ ίδηα πεξίπνπ ειηθία κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία 

θαη φηη ε βηνινγηθή ηνπο σξίκαλζε δε δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο εθήβνπο (Baker, 1991˙ 

Craft & Craft, 1983˙ φπσο αλαθέξεηαη ζε Whitehouse & McCabe, 1997˙ Domínguez & 

Rimachi, 2014˙ Girgin-Büyükbayraktar, Konuk-Er & Kesici 2017˙ Katoda, 1993˙ Morano, 

2011˙ Phasha & Runo, 2017˙ Pownall, Jahoda, Hastings & Kerr, 2011˙ Ramage, 2015˙ 

Tharinger et al., 1990˙ Wood, 2004). Έηζη, ε εκκελφξξνηα, ε αλάπηπμε ηνπ ζηήζνπο, ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ηεο εβηθήο ηξηρνθπΐαο θαη ε κεηαθψλεζε δε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

απφ απηέο ησλ εθήβσλ ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία (Goldstein, 1988˙ McCabe, Cummins & 

Deeks, 2000 φπσο αλαθέξνληαη ζε Kijak, 2011˙ Kijak, 2011) θαη ν απλαληζκφο ηνπο 

μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ (Kijak, 2011), ελψ φπνηεο δηαθνξέο 

παξαηεξνχληαη αλάκεζά ηνπο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηνινγηθήο σξίκαλζεο είλαη 

αληίζηνηρεο κε δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ (Kempton & Stiggall, 
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1989˙ Murphy & Young, 2005˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). Οη ίδηνη νη γνλείο 

επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζηα παηδηά ηνπο (Katoda, 

1993).  

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη θνκκάηη φισλ ησλ αλζξψπσλ, 

νπφηε ε βηνινγηθή σξίκαλζε θαη κεηάβαζε ζηελ ελειηθίσζε ζπλνδεχεηαη απφ 

ζεμνπαιηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο αλεμαξηήησο λνεηηθήο ή 

άιιεο αλαπεξίαο (Advocates for Youth, 2000˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003˙ Sweeney, 

2007). Έηζη, ζε αληίζεζε κε ην κχζν πνπ αλαθέξζεθε πξηλ θαη ζέιεη ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία λα είλαη αζεμνπαιηθά (The Arc, 2008), ηα άηνκα απηά θαίλεηαη λα έρνπλ ηα ίδηα 

ζεμνπαιηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ελδηαθέξνληα, ηηο ίδηεο ζεμνπαιηθέο νξκέο, αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο κε ηα άηνκα ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία (Ames, 1991˙ Brantlinger, 1992˙ 

Committee on Children with disabilities, 1996˙ Eastgate et al, 2011˙ Güven & Isler, 2015˙ 

Isler et al, 2009b˙ Kreinin, 2001˙ Leutar & Mihoković, 2007˙ Löfgren-Mårtenson, 2004˙ 

Ramage, 2015˙ Rushbrooke, Murray & Townsend 2014b˙ Smith, Wheeler, Pilecki & 

Parker, 1995˙ Tepper, 2001) θαη ην ζεμνπαιηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ μεθηλά ζηελ ίδηα πεξίπνπ 

ειηθία (Haavik & Menninger, 1981˙ Szymanski & Jansen, 1980 φπσο αλαθέξνληαη ζε 

Tharinger et al., 1990).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη ζπληξνθηθφηεηαο, αλάγθε γηα 

θπζηθή επαθή, αγάπε, ζρέζεηο, ζεμ, απλαληζκφ, γάκν, αλαηξνθή παηδηψλ θαη πεξηέξγεηα 

γχξσ απφ ηα ζεμνπαιηθά ζέκαηα (Αιεμάηνπ, 2011˙ Αλησλίνπ & σηεξάθε, 2012˙ Hayashi 

et al, 2011˙ Καινχδε, 2017˙ Karellou, 2017˙ Murphy & Elias, 2006˙ Shakespeare, 2000˙ 

Smith et al., 1995). Πξάγκαηη, γνλείο, ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη εθπαηδεπηηθνί 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία επηβεβαηψλνπλ φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο έρνπλ ζεμνπαιηθά ζπλαηζζήκαηα θαη επηζπκία γηα ξνκαληηθέο θαη 

ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ξαληεβνχ, γάκν θαη αλαηξνθή παηδηψλ (Brantlinger, 1988˙ Katoda, 



32 

 

1993˙ Pownall et al., 2011˙ Pueschel & Scola, 1988˙ Rushbrooke et al., 2014b). Πέξαλ 

απηψλ, εθπαηδεπηηθνί αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ έξεπλα ησλ Maia θαη ζπλ. (2015) 

παξαηήξεζαλ φηη νη καζεηέο ηνπο είραλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκθάληζή ηνπο, έθαλαλ 

εξσηήζεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα, επηδίσθαλ ηε ζσκαηηθή επαθή θαη κεξηθέο θνξέο 

απλαλίδνληαλ, ελψ θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Brantlinger (1988) εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη 

καζεηέο ηνπο πνιχ ζπρλά δηεγνχληαλ πνλεξέο ηζηνξίεο ή ρξεζηκνπνηνχζαλ εθθξάζεηο 

ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Καη ηα ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία εμέθξαζαλ ζε έξεπλεο επηζπκία γηα 

ζπληξνθηθφηεηα, ξαληεβνχ, ζρέζεηο, ζεμνπαιηθή επαθή, γάκν θαη απφθηεζε παηδηψλ, 

αλεζπρίεο γηα ηελ πξψηε ηνπο ζεμνπαιηθή επαθή, επηζπκία θαη αλάγθε λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα ιάβνπλ αγάπε θαη ηξπθεξφηεηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο 

ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αγθαιηά, θηιηά, απλαληζκφ, ζεμνπαιηθή επαθή θαη 

παξαθνινχζεζε ηαηληψλ εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Azzopardi-Lane & Callus, 2014˙ Bernert 

& Ogletree, 2012˙ Björnsdottir, Stefánsdóttir & Stefánsdóttir, 2017˙ Cheng & Udry, 2005˙ 

Γήκνπ, 2008˙ Healy et al., 2009˙ Hoorn, 2015˙ Kelly et al., 2009˙ Löfgren – Μårtenson, 

2008˙ McCabe & Cummins, 1996˙ Rushbrooke et al, 2014a˙ Shepperdson, 1995˙ Siebelink 

et al., 2006˙ Swango-Wilson, 2010). 

Δπηπιένλ, κέζα απφ έξεπλεο κε ηα ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ηνπο γνλείο, 

ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο θαίλεηαη φηη σο πξνέθηαζε 

ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο επηζπκηψλ θαη αλαγθψλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Chamberlain, 1984 φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Hosseinkhanzadeh et al, 2012˙ Cheng & Udry, 2005˙ Coleman & Murphy, 

1980˙ Groce, 2004˙ Gust et al., 2003˙ McGillivray, 1999˙ Reus, Hanass-Hancock, Henkel 

& Van Brakel, 2015), φπσο θηιηά, αγθαιηέο (Bernert & Ogletree, 2012˙ McCabe & 

Cummins, 1996˙ Siebelink et al., 2006) θαη ζεμνπαιηθή επαθή (Αγγειεηφπνπινο, 1998 
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αλαθνξά ζε Θενδψξνπ, 2016, Bernert & Ogletree, 2012˙ Coren, 2003˙ McCabe & 

Cummins, 1996˙ Servais, 2006) κε θπξηφηεξε θαη κάιινλ ζπρλφηεξε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ηνλ απλαληζκφ (Γήκνπ, 2008˙ Isler et al., 2009b˙  Kaeser, 1996˙  Kijak, 

2011˙ Leutar & Mihoković, 2007˙ Maia et al., 2015˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003˙ Reid, 

1995 φπσο αλαθέξεηαη ζε Θενδψξνπ, 2016). Έηζη, θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζε παξφκνηεο 

ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο (Löfgren-Mårtenson, 2004), 

αιιά φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Cheng θαη Udry (2005), απηέο είλαη ιηγφηεξν ζπρλέο.  

Δξεπλεηηθά ινηπφλ θάλεθε φηη νη δχν κχζνη γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία δελ έρνπλ ηζρχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο Θενδψξνπ (2016) 

εξεχλεζε ηε ζηάζε εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνπο δχν απηνχο κχζνπο θαη θάλεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί απέξξηςαλ ην κχζν πνπ παξνπζηάδεη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία σο 

αζψα ρσξίο ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα, αιιά ήηαλ νπδέηεξνη απέλαληη ζην κχζν πνπ ηνπο 

παξνπζηάδεη κε ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο απφ ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Καη ζηηο 

έξεπλεο ηνπ Αξκέλε (2015) θαη ησλ Katz θαη ζπλ. (2000) εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 

θαη θνηηεηέο, αληίζηνηρα, απέξξηςαλ ηελ αζεμνπαιηθφηεηα, αθνχ ππνζηήξημαλ φηη ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη ζεμνπαιηθά φληα κε ζεμνπαιηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. 

Ο κχζνο ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο απνξξίθζεθε θαη απφ φια ηα κέιε ππνζηεξηθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηεο Saunders 

(1979 φπσο αλαθέξεηαη ζε Trudel & Desjardins, 1992). Όκσο, ζηελ έξεπλα ησλ Pownall et 

al (2012), κεξηθνί γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζπκθψλεζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο ζα 

είλαη πάληα παηδηά ή φηη απηά δελ ελδηαθέξνληαη γηα ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. Οπδέηεξνη σο 

πξνο ηνπο κχζνπο (νχηε ηνπο ππνζηεξίδνπλ νχηε ηνπο απνξξίπηνπλ) θάλεθαλ λα είλαη 

απινί πνιίηεο ζηελ έξεπλα ηεο Karellou (2003) ελψ ζηελ έξεπλα ηνπ Aderemi (2013) ζε 

εθπαηδεπηηθνχο, απηνί ζπκθσλνχζαλ κε ην δεχηεξν κχζν, αθνχ ζεσξνχζαλ ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία ππεξζεμνπαιηθά. Μάιηζηα, ζηελ έξεπλα ησλ Young θαη ζπλ. (2012) ην 
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πξνζσπηθφ ππνζηήξηδε κελ ηνπο κχζνπο, αιιά ηνπο ζπλέδεε κε ην θχιν ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλέδεε ηηο γπλαίθεο κε ηελ αζσφηεηα θαη ηνπο 

άληξεο κε ηελ αλεμέιεγθηε ζεμνπαιηθφηεηα. Φαίλεηαη, έηζη, ινηπφλ, φηη ππάξρεη κηα ηάζε 

γηα απφξξηςε ηνπ κχζνπ ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο, αιιά νπδεηεξφηεηα ή θαη ππνζηήξημε σο 

πξνο ην κχζν ηεο ππέξκεηξεο ζεμνπαιηθφηεηαο.  

 

1.3. εμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

1.3.1. εμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελα λνζήκαηα, αλεπηζύκεηεο 

εγθπκνζύλεο θαη αλαγθαηόηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία απνηεινχλ έλαλ επάισην πιεζπζκφ γηα ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο 

(Hanass-Hancock, Henken, Pretorius, Reus, & Brakel, 2014˙ Morano, 2011˙ Tharinger et 

al., 1990˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011). Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, 

αλαθέξεηαη φηη είλαη 3 θνξέο κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο ζεμνπαιηθήο ηνπο θαθνπνίεζεο ζε 

ζρέζε κε άηνκα ρσξίο αλαπεξία (Ζoward-Barr et al., 2005˙ Groce, 2005˙ Güven & Isler, 

2015˙ Phasha & Nyokangi, 2012) κε ηνπο Szollos θαη McCabe (1995) λα ηνλίδνπλ φηη ην 

50% ησλ γπλαηθψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζα θαθνπνηεζνχλ ζεμνπαιηθά ζηε δσή ηνπο θαη 

ηελ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηεο Παηδηαηξηθήο (φπσο αλαθέξεηαη ζε Sweeney, 2007) λα 

αλεβάδεη ην πνζνζηφ απηφ ζην 68-83%. Όπσο αλαθέξεηαη, νη πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη πνιιαπιάζηεο απηψλ ησλ αηφκσλ ρσξίο 

αλαπεξία (Θενδψξνπ, 2016), απφ 2,2 κέρξη 4, 7 ή θαη 10 θνξέο πεξηζζφηεξν (Ακεξηθαληθή 

Αθαδεκία ηεο Παηδηαηξηθήο φπσο αλαθέξεηαη ζε Sweeney, 2007˙ Morano, 2011˙ Reiter, 

Bryen & Shachar, 2007˙ Sullivan & Knutson, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζε Euser, Alink, 

Tharner, Ijzendoom, & Bakermans-Kranenburg, 2015˙ The Arc, 2018). Ο Sobsey (1991 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Deschaine, 2011) αλαθέξεη επίζεο φηη ην 80% ησλ γπλαηθψλ κε 
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λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ πξνζβιεζεί ζεμνπαιηθά ελψ ην 50% έρεη θαθνπνηεζεί 10 ή 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηε δσή ηνπ. 

Πξάγκαηη, κέζα απφ έξεπλεο κε ηα ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή ηνπο 

γνλείο ηνπο, ηα πςειά απηά πνζνζηά έρνπλ επηβεβαησζεί. Δηδηθφηεξα, έρεη βξεζεί φηη ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ δερζεί ζεμνπαιηθή επίζεζε ή έρνπλ θαθνπνηεζεί 

ζεμνπαιηθά ζε έλα πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 25% κέρξη 80% (Baladerian, Coleman & 

Stream, 2013˙ Chamberlain, Rauh, Passer, McGrath, & Burket, 1984 φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Servais, 2006˙ Eastgate et al., 2011˙ Hard & Plumb, 1987 φπσο αλαθέξεηαη ζε Turk & 

Brown, 2010˙ Isler et al., 2009a˙ Khemka & Hichson, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζε Murphy 

& O‟Callaghan, 2004˙ McCabe & Cummins, 1996˙ McCarthy & Thompson, 1997˙ Reiter 

et al., 2007˙ Stromness, 1993), κε ηα ζχκαηα λα είλαη ηφζν γπλαίθεο φζν θαη άληξεο θαη ηα 

πνζνζηά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ αληξψλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα είλαη πεξίπνπ 

50% κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ησλ γπλαηθψλ (Khemka & Hickson, 2000 φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Murphy & O‟Callaghan, 2004˙ McCarthy & Thompson, 1997). Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Tharinger θαη ζπλ. (1990) ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε κπνξεί λα γίλεηαη απφ 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ ή αγλψζηνπο. Μάιηζηα, ζηελ έξεπλα ησλ 

Turk θαη Brown (2010) ζην 95% ησλ πεξηπηψζεσλ, ν ζχηεο ήηαλ άηνκν γλσζηφ ζην άηνκν 

κε λνεηηθή αλαπεξία. Οη πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο βίαο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία είλαη: άγγηγκα, εμαλαγθαζκέλα θηιηά, βηαζκφο, αξπαγή θαη δνχιηζκα, 

ζεμνπαιηθφο εθθνβηζκφο θαη απεηιέο, πνξλνγξαθία, πξνζπάζεηα βηαζκνχ, μέληπκα, 

ζεμνπαιηθφ άγγηγκα ζπλνδεία απλαληζκνχ (McCormack, Kavanagh, Caffrey & Power, 

2005˙ Phasha & Nyokangi, 2012). 

Βηβιηνγξαθηθά έρνπλ αλαθεξζεί πνιινί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απμάλεηαη  ε 

επαισηφηεηα γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε έιιεηςε ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ νδεγεί 
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ην άηνκν ζε έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε ίζσο δε κπνξεί λα μερσξίζεη αλάκεζα 

ζηελ απνδεθηή θαη κε απνδεθηή ζεμνπαιηθή επαθή (Kim, 2010), λα αλαγλσξίζεη έλα 

πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, λα βξεη ην ιεμηιφγην γηα λα κηιήζεη γη απηφ, λα ην 

αλαθέξεη θαη λα μέξεη πψο λα ακπλζεί (Baladerian et al., 2013˙ Bazzo, Nota, Soresi, Ferrari 

& Minnes, 2007˙ Güven & Isler, 2015˙ Hanasshancock et al., 2014˙ Hickson, Khemka, 

Golden & Chatzistyli, 2015˙ Hingsburger, 1985 φπσο αλαθέξεηαη ζε Levy & Packman, 

2004˙ Isler et al., 2009a˙ Küpper, 1995˙ Lumley & Miltenberger, 1997˙ Murphy & 

O‟Callaghan, 2004˙ Swango-Wilson, 2010˙ Tharinger et al., 1990). Πξάγκαηη, ζηελ έξεπλα 

ησλ McCabe, Cummins θαη Reid (1994) ην 93% ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία δε 

γλψξηδε ηη ζεκαίλεη «βηαζκφο» ή «παξελφριεζε» θαη ην 46% δελ ήμεξε πψο λα αληηδξάζεη 

ζε έλα αλεπηζχκεην άγγηγκα ελψ ζηελ έξεπλα ησλ McCabe θαη Cummins (1996) κφλν ην 

3% κπνξνχζε λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε «Ση είλαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε;». Άιινη 

ιφγνη κπνξεί λα είλαη ε απμεκέλε αλάγθε λα είλαη απνδεθηνί κε ζπλέπεηα ηε ζπκκφξθσζε 

θαη ηελ αλνρή ζε φ,ηη ηνπο δεηεζεί απφ θφβν κήπσο ζηακαηήζνπλ λα ηνπο αγαπνχλ 

(Güven & Isler, 2015˙ Lumley & Miltenberger, 1997˙ Tharinger et al., 1990), ε πηζαλή 

ζσκαηηθή εμάξηεζε ηνπο γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο, φπσο θαζαξηφηεηα, απφ 

άιινπο, κε απνηέιεζκα ηε κε αλαγλψξηζε αθαηάιιεινπ αγγίγκαηνο (Baladerian et al., 

2013˙ Owen, Griffiths, Feldman, Sales, & Richards, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Swangowilson, 2008), ε έιιεηςε δπλακηθφηεηαο (Servais, 2006), ε αληίιεςε φηη θάπνηνο 

άιινο πξέπεη λα απνθαζίδεη γηα ην αλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θηιία ή ζεμνπαιηθή πξάμε 

(McCabe et al., 1994˙ Phasha & Runo, 2017), ηα  επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα (Baladerian 

et al., 2013˙ Eastgate et al., 2011˙ Tharinger et al., 1990), ν κχζνο ηεο 

ππεξζεμνπαιηθφηεηαο πνπ ελζαξξχλεη ην ζχηε (Dunne & Power, 1990 φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Καξέιινπ, 2002) θαη νη ειάρηζηεο επθαηξίεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα 

εμεξεπλήζνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πεξηέξγεηα θαη λα εμαζθήζνπλ δεμηφηεηεο γηα 
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δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη πγηή ζεμνπαιηθφηεηα, θάηη πνπ ηα θαζηζηά εχθνινπο ζηφρνπο 

(Swango-Wilson, 2010˙ Tharinger et al., 1990).  

Κάπνηεο θνξέο φκσο κπνξεί ηα ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα εθθξάζνπλ 

ζεμνπαιηθψο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Servais, 2006), θάηη πνπ ζρεηίδεηαη θαη πάιη κε ηελ 

έιιεηςε ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ηνπο, αιιά θαη κε πξνεγνχκελε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζή ηνπο, κε δπζθνιία έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη πεξηνξηζκνχο ζηελ έθθξαζε 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο θαη παξελέξγεηεο απφ θάξκαθα (Fyson, Eadie & Cooke, 2003˙ 

Ward, Trigler & Pfeiffer, 2001). 

Όζνλ αθνξά ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ζπρλά ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζεσξνχληαη φηη δελ έρνπλ ζεμνπαιηθή δσή θη έηζη φηη δελ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 

γηα HIV-AIDS (Groce, 2004). Όκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζε ίδην ή απμεκέλν 

θίλδπλν γηα έθζεζε ζηνλ ηφ HIV (Chirawu et al., 2014˙ Groce, 2004). Πξάγκαηη, κέζα απφ 

έξεπλεο ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 

(McCabe & Cummins, 1996) θαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ άηνκα ρσξίο αλαπεξία παξά 

ηηο ιηγφηεξεο ζεμνπαιηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Cheng & Udry, 2005) γηαηί ε πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία φπσο θαίλεηαη δε ρξεζηκνπνηεί ή ρξεζηκνπνηεί ειάρηζηα 

(πεξίπνπ κφλν ην 28% ησλ ζπκκεηερφλησλ) πξνθπιαθηηθφ (Gust et al., 2003˙ Szollos & 

McCabe, 1995). 

Βαζηθφο ιφγνο πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 

ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη θαη πάιη ε έιιεηςε ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλαθφινπζα ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ - γλψζεσλ γηα αζθαιείο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο 

(Groce, 2004, 2005˙ Healy et al., 2009). Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξεί λα κελ 

μέξνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξνθπιαθηηθφ, πψο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηε ρξήζε 

ηνπ, ηη είλαη ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, πψο κεηαδίδνληαη θαη πψο λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ απηά ή κπνξεί λα έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ αγνξά πξνθπιαθηηθνχ 
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(Blanchett, 2000˙ Eastgate, 2008˙ Ramage, 2015). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαο, ζηελ έξεπλα 

ηνπ McGillivray (1999) ην 68% ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξνχζε φηη νη 

πηζαλφηεηεο λα θνιιήζεη θάπνηνο AIDS κεηψλνληαη κε ηε ρξήζε αληηζπιιεπηηθψλ ραπηψλ, 

ελψ πνιινί έλησζαλ ληξνπή λα αγνξάζνπλ πξνθπιαθηηθφ ή ζεσξνχζαλ φηη ή είλαη πνιχ 

αθξηβφ ή πξνζβνιή γηα ην ζχληξνθφ ηνπο. Αθφκε, ζπλέδεαλ ην AIDS κε ηελ ηχρε, αθνχ 

πίζηεπαλ φηη αλ ζθέθηεζαη ζεηηθά, δε ζα θνιιήζεηο. Δπίζεο, ζηηο έξεπλεο ησλ Isler θαη 

ζπλ. (2009a) θαη Noland, Riggs θαη Hall (1986 φπσο αλαθέξεηαη ζε Smith et al., 1995) ην 

30% πεξίπνπ πίζηεπε φηη ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα κεηαδίδνληαη κε θηιηά, 

αγθαιηέο, ράδηα ή αθφκε θαη κε ηνλ αέξα ελψ ζηελ έξεπλα ησλ Leutar & Mihoković 

(2007) έλα κεγάιν πνζνζηφ δελ ήμεξε φηη κπνξεί λα αξλεζεί ζεμ απφ ζχληξνθν πνπ 

αξλείηαη λα βάιεη πξνθπιαθηηθφ, δελ ήμεξε ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ή δελ ήμεξε φηη 

πσινχληαη θαη ζε ζνππεξκάξθεη. Αηζηφδνμν είλαη φηη ε Blanchett (2000) βξήθε ζηελ 

έξεπλά ηεο φηη ηα άηνκα πνπ είραλ ιάβεη πεξηζζφηεξε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν πξνθπιαθηηθφ. Όκσο, αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο γηα 

πξφιεςε ηνπ HIV/AIDS ζηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη ζπάληεο, βξαρππξφζεζκεο ή πνπ δελ 

έρνπλ αμηνινγεζεί (Groce, 2005).  

Άιινη ιφγνη απμεκέλεο έθζεζεο ζε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα είλαη νη 

εμήο: απμεκέλνο θίλδπλνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζήο ηνπο, απνθιεηζκφο ηνπο απφ 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ κεηψλεη ηηο επθαηξίεο λα κάζνπλ λα ζέηνπλ φξηα, 

επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο, δπζθνιίεο ζχλδεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηηο δηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο, δπζθνιίεο κε ηελ αθεξεκέλε ζθέςε θαη ηελ ηαηξηθή νξνινγία, θηψρεηα θαη 

ειιηπήο πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, παξνπζία κχζσλ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηά 

ηνπο, ειιηπείο δεμηφηεηεο ιήςεο απφθαζεο θαη παξαπιεξνθφξεζε απφ ζπλνκίιεθνπο 

(Blanchett, 2000˙ Chirawu et al., 2014˙ Deschaine, 2011˙ Groce, 2004, 2005˙ Gust et al., 
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2003˙ Hanasshancock et al., 2014˙ May & Kundert, 1996˙ Reus et al., 2015˙ Servais, 

2006). 

Δπίζεο, νη λέεο κε λνεηηθή αλαπεξία βξίζθνληαη ζε θίλδπλν γηα πξφσξε 

εγθπκνζχλε θαη κάιηζηα βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε 

απφ ηηο λέεο ρσξίο αλαπεξία (Shearer et al., 2002˙ Yampolskaya, Brown & Greenbaum, 

2002 φπσο αλαθέξεηαη ζε Απηεζιή, 2012). πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη λα είλαη ζρεδφλ ηξεηο 

θνξέο πηζαλφηεξν απηφ (Cheng & Udry, 2005˙ McCabe & Cummins, 1996) θαη ην λα 

εγθαηαιείςνπλ πξφσξα ην ζρνιείν (Απηεζιήο, 2012). Ζ έιιεηςε ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη έλαο απφ ηνπο πςίζηεο ζεκαζίαο παξάγνληεο πνπ είλαη πίζσ απφ ηα 

πςειά πνζνζηά αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο (UNICEF, 2001 φπσο αλαθέξεηαη ζε Walker 

& Milton, 2006), θαζψο νδεγεί ζε έιιεηςε γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ην πψο κέλεη 

θάπνηα έγθπνο (Groce, 2005˙ McCabe & Cummins, 1996). Άιινη παξάγνληεο κπνξεί λα 

είλαη νη ρακειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο θαη ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ (Απηεζιήο, 

2012).  

Ζ έιιεηςε ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπλαθφινπζα ε άγλνηα ηνπ ηη ζεσξείηαη 

ζεμνπαιηθά απνδεθηφ (Sweeney, 2007), ηεο ζσζηήο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, ηεο 

θνηλσληθά επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο (Hayashi et al., 2011˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003), 

ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο ψξαο πνπ κηα ζπκπεξηθνξά είλαη θαηάιιειε (Güven & Isler, 2015) 

επζχλεηαη πνιιέο θνξέο θαη γηα ηελ εκθάληζε αθαηάιιεισλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 

φπσο δεκφζην απλαληζκφ ή έθζεζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία (Barron, Hassiotis & Banes, 2002 φπσο αλαθέξεηαη ζε Lockhart, Guerin, 

Shanahan & Coyle, 2010˙ Hayashi, 2011˙ Tarnai, 2006˙ Yohalem, 1995). Δπίζεο, ξφιν 

παίδνπλ ε θησρή εθπαίδεπζε ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Sweeney, 2007˙ Tarnai, 2006), ε 

έιιεηςε επθαηξηψλ λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (Hingsburger, Griffiths & Quinsey, 

1991 φπσο αλαθέξεηαη ζε Lockhart, 2010˙ Tarnai, 2006), αιιά θαη άγρνο (Tarnai, 2006). 
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Όπσο πξνθχπηεη, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ έιιεηςε γλψζεσλ γχξσ απφ 

πνιιά ζεμνπαιηθά ζέκαηα, φπσο ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα θαη θαηάιιειε ζεμνπαιηθή έθθξαζε. Έξεπλεο φκσο δείρλνπλ έιιεηςε γλψζεσλ 

θαη ζε πνιιά άιια ζέκαηα. Έηζη, ζπλνιηθά έρεη θαλεί φηη ππάξρεη έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηηο 

αιιαγέο ηεο εθεβείαο (φπσο ηξηρνθπΐα, αθκή), γηα ηελ εκκελφξξνηα (εηδηθά απφ άληξεο), 

ηε λπρηεξηλή νλείξσμε θαη ηε ζηχζε (εηδηθά απφ γπλαίθεο), ηελ αληηζχιιεςε, ηε ρξήζε 

θαη ηνπο ηχπνπο ηεο, ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο θαη 

πξφιεςήο ηνπο θαη ηνλ ηφπν αγνξάο πξνθπιαθηηθνχ, ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ηνλ 

ηξφπν αληίδξαζεο ζε απηή, ηελ εγθπκνζχλε, ηελ αλαηξνθή παηδηψλ, ηα ξαληεβνχ, ηνλ 

απλαληζκφ, ηε ζεμνπαιηθή επαθή, ηελ νκνθπινθηιία, ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο αλ θεξζνχλ 

αθαηάιιεια, ηε ζεμνπαιηθή πγεία θαη ηα φξγαλα αληξψλ-γπλαηθψλ (Γήκνπ, 2008˙ Galea 

et al., 2004˙ Garwood & McCabe, 2000˙ Healy et al., 2009˙ Hoorn, 2015˙ Isler et al., 

2009a˙ Jahoda & Pownall, 2013˙ Kijak, 2011˙ Leutar & Mihoković, 2007˙ McCabe, 1999 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Μπαξκπνχδε, 2012˙ McCabe et al., 1994˙ McCabe & Cummins, 

1996˙ McGillivray, 1999˙ Murphy & O‟Callaghan, 2004˙ Murphy & O‟Callaghan, 2004˙  

Szollos & McCabe, 1995).  

Έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ παξαηεξείηαη απηή ε έιιεηςε γλψζεσλ είλαη θαη πάιη ε 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

χπαξμε ησλ κχζσλ πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, αθνχ φηαλ ηα άηνκα 

κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξνχληαη αζεμνπαιηθά, ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη φηη δε 

ρξεηάδεηαη θη έηζη ε ελεκέξσζε ηνπο είλαη ειιηπήο ή θαη αλχπαξθηε, ελψ φηαλ ζεσξνχληαη 

ππεξζεμνπαιηθά, ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θαίλεηαη επηθίλδπλε (Αλησλίνπ & σηεξάθε, 

2012˙ Deschaine, 2011˙ Kijak, 2011˙ Koscielska, 2003 φπσο αλαθέξεηαη ζε Αλησλίνπ & 

σηεξάθε, 2012˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011). Δπηπιένλ, κπνξεί ιαλζαζκέλα λα 

πηζηεχεηαη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δε ζα παληξεπηνχλ νχηε ζα θάλνπλ παηδηά νπφηε θαη 



41 

 

δε ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα (Küpper, 1994). Δπίζεο ε 

πξφζβαζε πνπ έρνπλ ζε ζεμνπαιηθέο γλψζεηο είλαη πην πεξηνξηζκέλε, γηαηί πνιιέο θνξέο 

έρνπλ πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Gomez, 2012˙ Smith et al., 

1995), γηαηί νη γνλείο δε κηινχλ ζηα παηδηά ηνπο ή φηαλ ηνπο κηινχλ, δίλνπλ παξαπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα λα πξνθαιέζνπλ θφβν (Hingsburger & Tough, 2002˙ Smith et al., 1995), 

γηαηί πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα αθνκνίσζεο ζεμνπαιηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

θπιιάδηα θαη βηβιία ρσξίο βνήζεηα, ιφγσ πηζαλψλ κε αλεπηπγκέλσλ αλαγλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ (Green, 1983˙ Smith, 1995) θαη γηαηί κπνξεί λα ιακβάλνπλ ιαλζαζκέλεο 

πιεξνθνξίεο απφ θίινπο ηνπο (Smith, 1995).  

Όκσο, φπσο θάλεθε, απηή ε έιιεηςε ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπλαθφινπζε 

έιιεηςε γλψζεσλ, ζέηεη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν σο πξνο 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (Carmody, 1991˙ Travers & Tincani, 2014), ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο (Hanasshankok et al., 2014˙ Healy 

et al., 2009˙ Rohleder, 2010) θαη επζχλεηαη γηα ηελ αθαηάιιειε έθθξαζε ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Αθφκε, ππνζάιπεη ηελ εδξαίσζε πγηψλ ζεμνπαιηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηε ζεμνπαιηθή πγεία (Committee on 

Children with Disabilities, 1996˙ May & Kundert, 1996˙ Ramage, 2015˙ Szollos & 

McCabe 1995). Έηζη, ν θίλδπλνο γηα φιεο απηέο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ε ζχλδεζή 

ηνπο κε ηελ έιιεηςε ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζηζηνχλ 

αλαγθαία ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (Lindsay et al., 

1992˙ Whitehouse & McCabe, 1997). Μάιηζηα, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ 

απμεκέλε αλάγθε γηα ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία, 

ιφγσ ειιηπψλ θνηλσληθνπνηεηηθψλ επθαηξηψλ, έιιεηςεο πξφζβαζεο ζε ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο πιεξνθφξεζεο, γλσζηηθψλ δπζθνιηψλ θαη δπζθνιηψλ ζηελ επθαηξηαθή κάζεζε 

απφ ην πεξηβάιινλ (Kempton, 1978 φπσο αλαθέξεηαη ζε Γήκνπ, 2008˙ Yohalem, 1995). 
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Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο έρεη ηνληζηεί επαλεηιεκκέλσο 

ζηε βηβιηνγξαθία (Αλησλίνπ & σηεξάθε, 2012˙ Hoorn, 2015˙ World Health 

Organization, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζε Wells, Clark & Sarno, 2011). Έηζη, ππνζηεξίδεηαη 

φηη ε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε είλαη πξψηα απφ φια αλαγθαία σο δηθαίσκά ηνπο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην δηθαίσκα ζε κηα πγηή ζεμνπαιηθή δσή (Craft, 1985, 1987 αλαθνξά ζε 

Karellou, 2003˙ McCabe, 1993˙ Yohalem, 1995). Αθφκε, είλαη αλαγθαία γηαηί είλαη ν 

κφλνο ηξφπνο πξφιεςεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ησλ ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, κείσζεο ησλ αλεπηζχκεησλ εγθπκνζχλσλ θαη πξνψζεζεο ηεο 

θαηάιιειεο θνηλσληθν-ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο (Blanchett, 2000˙ Galea et al., 2004˙ 

Griffiths, Quinsey & Hingsburger, 1989 φπσο αλαθέξεηαη ζε Grieve, McLaren, Lindsay & 

Culling, 2009˙ Servais, 2002˙ Υαηδεπαληαδή, 2016˙ Whitehouse & McCabe, 1997). 

Δπίζεο, είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ απαξαίηεησλ γηα κηα ζεηηθή 

ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα (Whitehouse & McCabe, 1997˙ Wolfe & Blanchett, 2013), γηα ηελ 

επεμία (Travers & Tincani, 2014), γηα κία δσή κε πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε 

(Murphy & Elias, 2006), γηα ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ ελήιηθε δσή, ηελ ελεκέξσζε γηα 

ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα, ηελ εθεβεία θαη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο 

(Wehmeyer, 2002 φπσο αλαθέξεηαη ζε Sheppard, 2006) θαη γηα ηε ιήςε ππεχζπλσλ, 

ελεκεξσκέλσλ θαη αζθαιψλ απνθάζεσλ απφ κέξνπο ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο 

(Murphy & O‟Callaghan, 2004˙ Phasha & Runo, 2017˙ Wight, Abraham & Scott, 1998).  

Όπσο θαίλεηαη κέζα απφ παιαηφηεξεο, πξφζθαηεο, αιιά θαη ζχγρξνλεο έξεπλεο, 

γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ, αιιά θαη ηα ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία ππνζηεξίδνπλ έλζεξκα απηή ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο (Brantlinger, 1985˙ Hosseinkhanzadeh et al., 2012˙ Phasha & Runo, 2017˙ 

Pownall et al., 2012˙ Rohleder, 2010˙ Schultz & Adams, 1987 φπσο αλαθέξεηαη ζε Γήκνπ, 
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2008˙ Squire, 1989˙ Swango-Wilson, 2010˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011) θαη κάιηζηα ε 

αλαγθαηφηεηα έρεη αλαγλσξηζηεί ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ „80 (May & Kundert, 1996).  

Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα ηνπ Brantlinger (1985) θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζεψξεζαλ φηη απηή ζα πξέπεη λα είλαη ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελψ ν ιφγνο πνπ ηε ζεσξνχζαλ ηφζν αλαγθαία ήηαλ φηη νη 

καζεηέο ηνπο εκπιέθνληαλ αθνχζηα ζε πξνβιεκαηηθέο θαη ίζσο επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Έηζη, ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα κείσλε ηελ επαισηφηεηά ηνπο γηα 

θαθνπνίεζε θαη ζα ηνπο βνεζνχζε λα θαηαλνήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. ε κεξηθέο έξεπλεο, σζηφζν, παξφιν πνπ ππνζηεξίρηεθε ε 

αλαγθαηφηεηα, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ αλεζπρίεο γηα ηπρφλ πξνψζεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο (Phasha & Runo, 2017˙ Rohleder, 

2010˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011).  

Καη ζηελ Διιάδα, φκσο, ππάξρνπλ αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Αξκέλεο (2015) κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο ζε έλα ζρνιείν ηεο Ρφδνπ δηαπίζησζε φηη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

ζεσξνχλ αλαγθαία ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην 

ζρνιείν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ φηη νη 

καζεηέο ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη αλάγθε λα εθπαηδεπηνχλ ζηνπο θαλφλεο 

ζσκαηηθήο πγηεηλήο, ζηελ θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά, ζηελ πξνζηαζία ηνπο θαη 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Τςειφο βαζκφο αλαγθαηφηεηαο ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία αλαδείρζεθε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Θενδψξνπ (2016) ζε 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ηνπ Ν. Θεζπξσηίαο, ζηελ  έξεπλα ηεο Karellou 

(2007) ζε γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ζηελ έξεπλα ησλ Παλάηθα θαη Κπξηαθή 

(2003) ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΜΔΑΔ). 
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1.3.2. Απνηειέζκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

Παξφιν πνπ ππνζηεξίδεηαη, φπσο είδακε, ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ζην παξειζφλ αλαπηχρζεθε ε άπνςε φηη 

ε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε είλαη επηθίλδπλε (Aderemi, 2013˙ Karellou, 2007), γηαηί ζα 

ελζαξξχλεη ηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε θαη ην ζεμνπαιηθφ πεηξακαηηζκφ (Advocates for 

Youth, 2000˙ Committee on Children with Disabilities, 1996˙ Rohleder, 2010), ζα ηνπο 

θάλεη πην αλήζηθνπο (Rohleder & Swartz, 2009) θαη ζα ηνπο νδεγήζεη ζε έληνλε 

ζεμνπαιηθή δσή θαη πξφσξε ελαζρφιεζε κε ην ζεμ (Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). Έηζη, 

θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί αθφκε θαη ζήκεξα θαίλεηαη φηη παξφιν πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, εληνχηνηο 

εθθξάδνπλ θφβν κήπσο ππάξμεη θάπνην απφ απηά ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα (Phasha & 

Runo, 2017˙ Rohleder, 2010˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011).  

Όκσο, απφ θαλέλα εξεπλεηηθφ δεδνκέλν δελ ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε σζεί ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Γήκνπ, 2008˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003) νχηε φηη πξνσζεί ηνλ πξφσξν 

ζεμνπαιηθφ πεηξακαηηζκφ, αιιά αληίζεηα ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ην γηαηί πξέπεη λα 

θαζπζηεξνχλ ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα (Department of Education and Employment-

DfEE, 2000˙ Olasov, 1993) θαη ηνπο βνεζά λα απνθηήζνπλ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά 

(Olasov, 1993). Πξάγκαηη, ν Kirby (2007) εξεχλεζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη δηαπίζησζε φηη θαλέλα δελ πξνσζνχζε ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο. 

Αληίζεηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά αλέβαιιαλ ηελ έλαξμε θαη κείσζαλ ηνπο 

ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο ησλ εθήβσλ. Αληίζηνηρα, πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, δελ είραλ σο ζπλέπεηα 

νχηε ηελ εκθάληζε αζπγθξάηεηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο νχηε ηελ εθδήισζε 

αθαηάιιεισλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Demetral, 1981 φπσο αλαθέξεηαη ζε Smith et 
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al., 1995˙ Dukes & McGuire, 2009˙ Kempton, 1978 φπσο αλαθέξεηαη ζε Lumley & Scotti, 

2001). Αληηζέησο, παξαηεξήζεθαλ ζεηηθέο αιιαγέο.  

Μέζα απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα κε εθπαηδεπηηθνχο 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Θενδψξνπ, 2016˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003) ή 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο (Γεξνχθε, 2011) ή αθφκα θαη απινχο πνιίηεο (Karellou, 

2003) θαίλεηαη φηη απηνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα αλάκεζα ζηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία ή ζα νδεγήζεη ζε πξφσξε ελαζρφιεζε κε ην ζεμ. Αληίζεηα, νη γνλείο αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαίλεηαη λα είλαη πην νπδέηεξνη θαη λα κελ είλαη ζίγνπξνη κε ην αλ 

απνξξίπηνπλ ή απνδέρνληαη ηελ άπνςε απηή (Μπαξκπνχδε, 2012˙ Squire, 1989).  

Αληίζεηα κε ηελ άπνςε φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα έρεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο θάλεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ππνελφηεηα, ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε είλαη αλαγθαία γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

θαη ζπλδέεηαη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δσή ηνπο ελψ ε έιιεηςή ηεο ζπλδέεηαη κε 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Σα ζεηηθά απηά απνηειέζκαηα έρνπλ ηνληζηεί ζηε βηβιηνγξαθία 

ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη έκπξαθηα. Δηδηθφηεξα, φπσο θάλεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ζηελ πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηάιιειεο θαη ζσζηήο θνηλσληθνζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Gonzalez- Acquaro, 2009˙ Απηεζιήο, 2012˙ Sweeney, 2007˙ Whitehouse 

& McCabe, 1997). Δπίζεο, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία απφ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, θαζψο βνεζά ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα απμήζνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο γη‟ απηή (Dukes, 2009˙ Muccigrosso, 1991 φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Whitehouse & McCabe, 1997˙ Sweeney, 2007).  
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Πέξαλ απηψλ, ε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε βνεζά ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο 

ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο θαη απηνεηθφλαο (Rowe & Savage, 1987 φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Owen & Griffiths, 2009˙ Whitehouse & McCabe, 1997), θαιιηεξγεί ηελ απηνεθηίκεζε 

(Whight, Abraham, & Scott, 1998˙ Wood, 2004), βειηηψλεη ηηο γλψζεηο, ηηο θνηλσληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, πξαγκαηνπνίεζεο ειεχζεξσλ θαη 

ζπλεηδεηψλ επηινγψλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ, απμάλεη ηε δπλακηθφηεηα, ηελ 

απηνπεπνίζεζε, ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, κεηψλεη ηε ληξνπή γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη εληζρχεη ηελ απηνλνκία ηνπο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζψκα ηνπο θαη 

ηελ πγηεηλή (Alevriadou & Sereti, 2015˙ DfEE, 2000˙ Glimps, 1982˙ Güven & Isler, 2015˙ 

McAvoy, 2013˙ Sweeney, 2007˙ Whight et al., 1998˙ Wood, 2004). Δπίζεο είλαη θξηηηθήο 

ζεκαζίαο ζηε δηεπθφιπλζε ησλ ζρέζεσλ, ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ πξνψζεζε 

ηεο πγείαο (Gerouki, 2010˙ Travers & Tincani, 2014˙ Whight et al., 1998) θαη ηελ έθθξαζε 

ησλ επηζπκηψλ ηνπο ζεβφκελνη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο (DfEE, 2000˙ McAvoy, 

2013). 

Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ζα έρεη ηα ζεηηθά απηά απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία 

(Brantlinger, 1992˙ Brown & Pirtle, 2008˙ Hosseinkhanzadeh et al., 2012˙ Καξέιινπ & 

Mark, 1995˙ Reus et al., 2015). ηελ Διιάδα γνλείο (Απηεζιήο, 2012) θαη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο (Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003) ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ έξεπλα ηνπ Θενδψξνπ (2016) λα ππνζηεξίδνπλ φηη ζα έρεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξνζθέξεη ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα δήζνπλ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή κε πγεία θαη αζθάιεηα. 

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ηεο Γεξνχθε (2011) εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο ζεσξνχλ φηη ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε είλαη πνιχ σθέιηκε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεχζπλε 
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ζπκπεξηθνξά, θαιχηεξε θαηαλφεζε αλάκεζα ζηα δχν θχια, ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, 

ηνπ αιιεινζεβαζκνχ θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο, πξφιεςε πεξηπηψζεσλ ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη βειηίσζε ηεο πγείαο. 

Σα ζεσξεηηθά απηά νθέιε έρνπλ απνδεηρηεί έκπξαθηα κέζα απφ πιήζνο 

πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφζηεθαλ απνηειεζκαηηθά ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηα 

νπνία πέηπραλ βειηίσζε ησλ ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα, πνιιά ήηαλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ πέηπραλ αχμεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ γλψζεσλ 

θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ζε ζέκαηα φπσο αλδξηθά θαη γπλαηθεία κέξε ηνπ ζψκαηνο, 

αλαπαξαγσγή, ζεμνπαιηθή επαθή, αληηζχιιεςε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, 

εγθπκνζχλε, ηνθεηφο, απλαληζκφο, αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο απφ θαη πξνο ηνπο άιινπο, 

δηαθνξά δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ, θηιία, εθεβεία, ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (φπσο 

πνηα ζεκεία καο κπνξεί λα αγγίδεη θάπνηνο, φηη κπνξνχκε λα αξλνχκαζηε ξαληεβνχ απφ 

ηνλ νπνηνδήπνηε), δηάθξηζε δηάθνξσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη γλψζεηο γχξσ απφ 

δεμηφηεηεο ζπδήηεζεο (φπσο απφζηαζε απφ ην ζπλνκηιεηή), ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο, ζρέζεηο θαη πξνβιήκαηα αλάκεζα ζε δεπγάξηα (Alevriadou & Sereti, 

2015˙ Garwood & McCabe, 2000˙ Hayashi et al., 2011˙ Καινχδε, 2017˙ Lee & Tung, 

1998˙ Lindsay et al., 1992˙ McDermott, Martin, Weinrich & Kelly, 1999˙ Penny & 

Chataway, 1982 φπσο αλαθέξεηαη ζε Whitehouse & McCabe, 1997˙ Robinson, 1984). 

Μάιηζηα, θάπνηα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα επαλαμηνιφγεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά 

απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δηαπίζησζαλ φηη ππήξμε δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ απφ 

ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (Καινχδε, 2017˙ Lindsay et al., 1992).  

Πνιιά πξνγξάκκαηα νδήγεζαλ θαη ζε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππήξμε απφθηεζε ή βειηίσζε δεμηνηήησλ αηνκηθήο πεξηπνίεζεο θαη 

θαζαξηφηεηαο εαπηνχ, δεμηνηήησλ απηνπξνζηαζίαο (άξλεζε ζε ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, απνκάθξπλζε θαη αλαθνξά ηεο), δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ 
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ιήςεο απνθάζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνθπγή ηνπ HIV (φπσο δεμηφηεηεο 

ρξήζεο θαη ηνπνζέηεζεο πξνθπιαθηηθνχ) (Collins, Schuster & Nelson, 1992˙ Dukes & 

McGuire, 2009˙ Egemohelm et al., 2007˙ Fischer, Burke & Griffin, 2013˙ Hickson et al., 

2015˙ Khemka, Hickson & Reynolds, 2005˙ Lee & Tang, 1998˙ Miltenberger et al., 1999˙ 

Sheppard, 2006˙ Wells et al., 2011). Αξθεηά απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα κάιηζηα 

αμηνιφγεζαλ ηελ απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ζε πξαγκαηηθά θπζηθά πεξηβάιινληα θαη 

ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη δεμηφηεηεο γεληθεχνληαλ θαη εθαξκφδνληαλ θαη ζε θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο (Egemohelm et al., 2007˙ Fischer et al., 2013˙ Miltenberger et al., 1999˙ 

Collins et al., 1992). Δπίζεο, κεξηθά πξνγξάκκαηα έθαλαλ επαλαμηνιφγεζε ησλ 

δεμηνηήησλ κεηά απφ αξθεηφ θαηξφ, ε νπνία έδεημε ηε δηαηήξεζή ηνπο (Egemohelm et al., 

2007˙ Fischer et al., 2013˙ Lee & Tang, 1998). 

Δπηπιένλ, θάπνηα απφ ηα πξνγξάκκαηα είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη σο πξνο ηηο 

ζηάζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Έηζη, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο εθθξάζηεθαλ ζεηηθφηεξεο απφςεηο γχξσ απφ ζεμνπαιηθά ζέκαηα 

(Bambury et al., 1999), ζεηηθφηεξα ζπλαηζζήκαηα γχξσ απφ ηε γπλαηθεία θηιία θαη ηηο 

αγθαιηέο κε ην άιιν θχιν (Garwood & McCabe, 2000), ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο ζε ζρέζε κε 

ηηο εηεξνθπινθηιηθέο θαη νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο (Lindsay et al., 1992˙ Robinson, 1984) 

θαη ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο ζε ζέκαηα φπσο ζεμνπαιηθέο αμίεο, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

απηναληίιεςε θαη απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα (Robinson, 1984). 

Αθφκε, νη Siebelink θαη ζπλ. (2006) βξήθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ηα άηνκα πνπ είραλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο είραλ θαη ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο θαη πεξηζζφηεξεο ζεμνπαιηθέο 

εκπεηξίεο. Απφ απηφ εηδηθά θαίλεηαη φηη αλ παξέρνπκε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηα άηνκα 

κε λνεηηθή αλαπεξία ζα απνθηήζνπλ ζεηηθφηεξεο εκπεηξίεο γηα λα βηψζνπλ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο.   
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1.3.3. ηόρνη θαη πεξηερόκελν ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

χκθσλα κε SIECUS (2004), «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε είλαη κηα δηα βίνπ 

δηαδηθαζία απόθηεζεο γλώζεσλ θαη δηακόξθσζεο ζηάζεσλ θαη αμηώλ γηα ζέκαηα, όπσο νη 

ζρέζεηο, ε ηαπηόηεηα θαη ε νηθεηόηεηα.». Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ελφο 

ζεμνπαιηθά πγηνχο ελήιηθνπ αηφκνπ. πγθεθξηκέλα, ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ηηο βηνινγηθέο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο θαη πλεπκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, δίλνληαο πιεξνθνξίεο, βνεζψληαο ηελ θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 

ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζεμνπαιηθή ηνπ αλάπηπμε, δίλνληαο επθαηξίεο ζηα άηνκα 

γηα εμεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ησλ αμηψλ ηνπο θαη ησλ ζηάζεψλ ηνπο, 

βνεζψληαο ηνπο λα απνθηήζνπλ ζεηηθή εηθφλα ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο, εληζρχνληαο ηελ 

επηθνηλσλία, ηηο ζρέζεηο θαη ην ζεβαζκφ, ηε ζεμνπαιηθή ηνπο πγεία, ηελ πξνζηαζία ηνπο, 

ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ηε ιήςε ππεχζπλσλ απνθάζεσλ θαη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε (DfEE, 2000˙ Güven & Isler, 2015˙ SIECUS, 2004). Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

ζχκθσλα κε SIECUS (2004) είλαη ην λα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα φπσο ε αλαηνκία, 

θπζηνινγία, ε αλάπηπμε, ε αλαπαξαγσγή, ε εγθπκνζχλε, ε αληηζχιιεςε, ηα ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ν απλαληζκφο, ε ζεμνπαιηθή 

αληαπφθξηζε θαη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, λα εληζρχεη ηηο ζρέζεηο θαη λα 

θαιιηεξγεί θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο, αιιά θαη δεμηφηεηεο άξλεζεο 

θαη ιήςεο απνθάζεσλ, λα αλαπηχζζεη ηελ ππεπζπλφηεηα ζε ζέκαηα φπσο αληηζχιιεςε 

θαη αληίζηαζε ζε κε επηζπκεηή ζεμνπαιηθή επαθή θαη λα βνεζά ηα άηνκα λα θαηαλννχλ 

ηηο αμίεο θαη ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο, λα εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα θαηαλννχλ 

ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη Παλάηθαο θαη Κπξηαθή (2003), νη ζθνπνί θαη ην πεξηερφκελν 

ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία δε ζα πξέπεη λα δηαθέξνπλ απφ 
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ηνπο αληίζηνηρνπο ζε άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη είλαη ζηελ νπζία 

νη κέζνδνη θαη ηα κέζα (Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). Έηζη, ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα 

πξέπεη λα δίλεη ηζφηηκε έκθαζε ζε γλψζεηο (φπσο εθεβεία, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα θα), πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (φπσο δηαπξαγκάηεπζε, 

επηθνηλσλία, θηιία, δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, αλαγλψξηζε θαη απνθπγή ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θ.α.) θαη ζηάζεηο (φπσο ζεβαζκφο, εθηίκεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θα) 

(DfEE, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζε Wood, 2004).  

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο έρεη ζηφρν λα θάλεη 

ηα άηνκα δπλακηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ζσκάησλ ηνπο θαη ζηελ 

αλαθνξά πεξηπηψζεσλ πξνζβνιήο ηνπο ψζηε λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ή θαθνπνίεζεο (Committee on Children of Disabilities, 1996˙ Swango-

Wilson, 2010), ελψ ζεκαληηθφ είλαη λα ζπδεηείηαη θαη ε αληηζχιιεςε, ηα ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ε δηαρείξηζε δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ζπκπεξηθνξάο, λα ππάξρεη 

κηα θαηεχζπλζε γηα ηε δφκεζε ζρέζεσλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηα άηνκα θαη λα δηδάζθνληαη 

θαηάιιεινη ηξφπνη έθθξαζεο ηεο ζηνξγήο θαη ηξπθεξφηεηαο (Committee on Children of 

Disabilities, 1996). Παξφιν πνπ φηαλ ζθέθηεηαη θάπνηνο ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ην κπαιφ 

ηνπ πεγαίλεη ζε βηνινγηθέο γλψζεηο γηα ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αλαπαξαγσγή, 

βαζηθφ ξφιν θαη κέξνο θάζε πξνγξάκκαηνο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζα πξέπεη λα απνηεινχλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ψζηε ηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ 

πγηείο ζρέζεηο θαη λα δήζνπλ νινθιεξσκέλα ζηελ θνηλσλία (Hamre-Nietupski & Ford, 

1981˙ Hayashi et al., 2011), εηδηθά επεηδή δελ έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ (Gomez, 2012˙ Smith et al., 1995).  

Ο Απηεζιήο (2012) αλαθέξεη φηη έλα πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία δε ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε βαζηθά ζέκαηα γχξσ απφ ην ζεμ, 

αιιά λα αζρνιείηαη θαη κε ηελ αγάπε θαη ηελ νηθεηφηεηα. Θέκαηα πνπ, φπσο πξνηείλεηαη, 
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ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ 

κε ή ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία είλαη ηα εμήο: βηνινγία ζρεηηθή κε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη 

εηδηθφηεξα ηα ζεμνπαιηθά φξγαλα, δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ, αιιαγέο ηεο εθεβείαο, 

πγηεηλή, ζεμνπαιηθή πγεία, αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηιίαο, ησλ 

εξσηηθψλ ζρέζεσλ, ηνπ γάκνπ θαη ηνπ γνλετθνχ ξφινπ, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο γηα ηε δφκεζε ησλ ζρέζεσλ, ξαληεβνχ, 

αλαπαξαγσγή, εγθπκνζχλε, αληηζχιιεςε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε, δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο βνήζεηαο θαη 

αζθαιψλ κεξψλ, δηαπξαγκάηεπζεο, ζπλαίλεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ, άξλεζεο, αλαθνξάο, 

θαηάιιειν θαη αθαηάιιειν άγγηγκα ζε ή απφ άιινπο, ζεβαζκφο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ 

άιισλ, θαηάιιειεο θαη αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο-εθθξάζεηο ζεμνπαιηθφηεηαο, δηαθνξά 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθή έθθξαζε, αλάπηπμε ζεηηθήο απηνεηθφλαο θαη ζηάζεο απέλαληη ζηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, απλαληζκφο, γχκληα θαη εμεξεχλεζε ηνπ ζψκαηνο, αζθαιήο ζεμνπαιηθή 

επαθή, πνξλνγξαθία θαη εξσηηθφ πιηθφ, ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη δηαρείξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ (Baxley & Zendell, 2011˙ Brown, Carney, Cortis, Metz & Petrie, 1994 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Μπαξκνχδε, 2012˙ DfEE, 2000˙ Güven & Isler, 2015˙ McCabe, 1993 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Παλάηθα & Κπξηαθή, 2003˙ Murphy & Elias, 2006˙ SIECUS, 2004˙ 

Wood, 2004). 

ε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο φπνπ γνλείο ή εθπαηδεπηηθνί 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία πξνηείλνπλ ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ/καζεηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα 

ηεο Μπαξκπνχδε (2012) γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ ή/θαη λνεηηθή αλαπεξία, αλέδεημαλ σο 

θπξίαξρα ζέκαηα ηελ πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ηελ πξνζηαζία απφ 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο θαη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη ηελ πγηεηλή. Σα 
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ηξία απηά ζέκαηα αλαδείρζεθαλ σο θπξίαξρα ζηε δηδαζθαιία απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

έξεπλα ησλ Reus θαη ζπλ. (2015) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ έξεπλα ησλ Phasha θαη 

Runo (2017) επίζεο λα ηα ζεσξνχλ σο ηα πην ζεκαληηθά κε πξνζζήθε ζε απηά ηνπ 

θαηάιιεινπ ηξφπνπ έθθξαζεο ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ. Αληίζηνηρα, γνλείο αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζηελ Διιάδα ηνλίδνπλ φηη ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα είλαη ε πγηεηλή θαη ε πξνζηαζία 

απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (Απηεζιήο, 2012). Καη ζηελ έξεπλα ησλ Chirawu θαη ζπλ. 

(2014) θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ ε κεγαιχηεξε έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ 

πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ζε δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο βνήζεηαο, 

επηθνηλσλίαο, ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηαπξαγκάηεπζεο θαη κάιηζηα φια απηά 

θπξηάξρεζαλ θαη ζηελ πξαθηηθή ηνπο. Αληίζηνηρα, θαη ζηελ έξεπλα ησλ Howard-Barr θαη 

ζπλ. (2005) δεμηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη αλαδήηεζεο βνήζεηαο έιαβαλ ηε 

κεγαιχηεξε έκθαζε, αιιά θαη θπξηαξρία ζηε δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 

δηδαζθαιία θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ε πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

θπξηάξρεζε ζηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Löfgren-Mårtenson (2011) 

θαη ζηελ πξαθηηθή κεηέξσλ ζηελ έξεπλα ησλ Pownall θαη ζπλ. (2011). Δπηπιένλ, ε 

πγηεηλή, ε δηδαζθαιία θαηάιιεισλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

ρψξν αιιά θαη νη αιιαγέο ζηελ εθεβεία ήηαλ ηα ηξία επηθξαηέζηεξα ζέκαηα ζηελ 

πξαθηηθή εθπαηδεπηηθψλ ζηελ έξεπλα ησλ Girgin-Büyükbayraktar θαη ζπλ. (2017).  

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ηεο Μπαξκπνχδε (2012), κεηά ηα ηέζζεξα επηθξαηέζηεξα 

ζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ, ιίγε κηθξφηεξε ζεκαζία έιαβαλ ζέκαηα γηα εθεβεία, 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη αλζξψπηλε αλαηνκία. Ζ αλζξψπηλε φκσο αλαηνκία θαζψο θαη νη 

αιιαγέο ηεο εθεβείαο ήηαλ ηα επηθξαηέζηεξα ζέκαηα ζηελ πξαθηηθή γνλέσλ ζηηο έξεπλεο 

ησλ Pownall θαη ζπλ. (2012) θαη Isler θαη ζπλ. (2009b) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

έξεπλα ησλ Παλάηθα θαη Κπξηαθή (2003) λα πξνζζέηνπλ ζηελ αλαηνκία θαη θπζηνινγία 
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ηελ πγηεηλή σο ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα γηα ζπκπεξίιεςε ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Αθφκε, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ 

θηιία θαη νηθνγέλεηα ήηαλ αλάκεζα ζηα επηθξαηέζηεξα ζέκαηα ζηελ πξαθηηθή 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο έξεπλεο ησλ Chirawu θαη ζπλ. (2014) θαη Howard-Barr θαη ζπλ. 

(2005). 

Σέινο, ζέκαηα γχξσ απφ ηνλ απλαληζκφ, ηε ζεμνπαιηθή επαθή, ηηο ζεμνπαιηθέο 

πξαθηηθέο θαη ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαίλεηαη επαλεηιεκκέλσο λα ιακβάλνπλ 

ηφζν ηε κηθξφηεξε απνδνρή σο πξνο ην λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία φζν θαη ηελ κηθξφηεξε ηειηθή πξαγκαηηθή 

ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηελ πξαθηηθή απηψλ πνπ ηελ παξέρνπλ (Chirawu et al,, 2013˙ 

Howard-Barr et al., 2005˙ Lafferty et al., 2012˙ Löfgren-Mårtenson, 2011˙ Μπαξκπνχδε, 

2012˙ Pownall et al., 2012˙ Reus et al., 2015). Δπηπιένλ, ε αληηζχιιεςε θαη ν ηξφπνο 

ρξήζεο πξνθπιαθηηθνχ ή ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ελψ πνιινί ηα 

ζεσξνχλ ζεκαληηθά ζέκαηα, ζηελ πξαθηηθή θαίλεηαη λα κε ζπκπεξηιακβάλνληαη (Lafferty 

et al., 2012˙ Reus et al., 2015). Όπσο αλαθέξεηαη, ίζσο ηα ζέκαηα απηά λα απνθιείνληαη, 

γηαηί απηνί πνπ παξέρνπλ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία είηε 

λνκίδνπλ φηη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο δε ρξεηάδνληαη, θάηη πνπ εκπιέθεηαη κε ην κχζν ηεο 

αζεμνπαιηθφηεηαο, είηε γηαηί θνβνχληαη φηη ζα πξνσζήζνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα είηε γηαηί 

δε γλσξίδνπλ πψο λα ην θάλνπλ (Howard-Barr et al., 2005˙ Pownall et al., 2012). 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα ησλ Reus θαη ζπλ. (2015) αλέθεξαλ φηη ηνπο είλαη 

δχζθνιν θαη άβνιν λα ζπδεηήζνπλ γη‟ απηά, ελψ ζχκθσλα κε Feldman θαη Rosenthal 

(2000), κπνξεί λα είλαη ηνπο είλαη πην εχθνιν λα κηιήζνπλ γηα βηνινγηθά ζέκαηα, παξά γηα 

πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθέο φςεηο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, φπσο ε νηθεηφηεηα. Παξ‟ φια 

απηά ηα ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαίλεηαη λα επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα 
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ζέκαηα φπσο ζεμ, ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ, πξνζηαζία απφ εγθπκνζχλε (Phasha & Runo, 

2017), ζρέζεηο θαη αγάπε (Löfgren-Mårtenson, 2011). 

 

1.3.4. Πεξίνδνο έλαξμεο ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

Όπσο ππνζηεξίδεηαη, ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη λα ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε ή θαη 

αξγφηεξα (Güven & Isler, 2015). Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ κηθξή ειηθία, πξηλ 

ηελ εθεβεία (Shaddock, 1979), πξηλ δειαδή μεθηλήζεη ε εξσηηθή έιμε θαη νη ζεμνπαιηθέο 

ζρέζεηο, πξηλ παγησζνχλ πηζαλέο ιαλζαζκέλεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο (Απηεζιήο, 

2012) θαη ψζηε ηα άηνκα λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αιιαγέο ηεο 

εθεβείαο (Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν λα μεθηλά απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν (Παλάηθαο & 

Κπξηαθή, 2003), γηαηί νη πξψηεο αιιαγέο ηεο εθεβείαο μεθηλνχλ ήδε απφ ηελ ειηθία 10-13 

εηψλ, γηαηί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ηα παηδηά έρνπλ ζεμνπαιηθνχο πεηξακαηηζκνχο θαη 

ζεμνπαιηθέο εκπεηξίεο απφ λσξίο, γηαηί ζην δεκνηηθφ πεξλψληαο πνιχ ρξφλν κε ην 

δάζθαιφ ηνπο κπνξεί λα ληψζνπλ πεξηζζφηεξε νηθεηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ ηέηνηαο θχζεο 

ζέκαηα θαη γηαηί έηζη ηίζεληαη βάζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζην 

γπκλάζην (Απηεζιήο, 2012˙ Γεξνχθε, 2011). 

Όπσο θαίλεηαη απφ πιήζνο εξεπλψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, νη γνλείο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

θαηαιιειφηεξε πεξίνδνο έλαξμεο ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη ε 

παηδηθή ειηθία (Απηεζιήο, 2012˙ Isler et al., 2009b˙ Μπαξκπνχδε, 2012). Δηδηθφηεξα, 

ζηελ έξεπλα ηνπ Απηεζιή (2012) ε παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ) αλαδείρζεθε σο ε 

θαηαιιειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ εθεβηθή ειηθία ή ηελ ελήιηθε δσή, ελψ θαη ζηελ έξεπλα 

ηεο Μπαξκπνχδε (2012) ηα ¾ ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 
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ησλ παηδηψλ ηνπο πξέπεη λα μεθηλά ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ην ππφινηπν ¼ ζηελ εθεβηθή. 

Αληίζηνηρα, θαη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ππνζηεξίδνπλ ζε κεγάιε πιεηνςεθία φηη ε 

θαιχηεξε πεξίνδνο έλαξμεο ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε παηδηθή ειηθία ζηελ 

έξεπλα ησλ Παλάηθα θαη Κπξηαθή (2003). Αθφκε, ζηελ έξεπλα ησλ Howard- Barr θαη ζπλ. 

(2005), εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο κε καζεηέο άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζε πνζνζηφ 

96% πηζηεχνπλ φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζή ηνπο ζα πξέπεη λα μεθηλά ζην γπκλάζην ελψ 

ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ (67%) ζέινπλ λα μεθηλά θαη απφ ηελ ειηθία ηνπ δεκνηηθνχ.  

 

1.3.5. Πξόζσπα παξνρήο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

Οη γνλείο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξνχληαη απηνί πνπ πξσηαξρηθά ζα 

αλαιάβνπλ ή πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο (Güven & 

Isler, 2015˙ SIECUS, 2004˙ Smith et al,, 1995˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011), θαζψο ν 

ξφινο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ θνηλσληθνζεμνπαιηθή αλάπηπμή ησλ παηδηψλ ηνπο 

(Απηεζιήο, 2012). Όπσο ππνζηεξίδεηαη, νη γνλείο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, επεηδή ζηα άηνκα απηά δε 

δίλνληαη ζπρλά επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα, κε απνηέιεζκα λα κε 

κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ζεμνπαιηθέο πιεξνθνξίεο απφ ζπλνκειίθνπο ηνπο 

(Furey & Niesen, 1994˙ Smith et al., 1995˙ Wood, 2004). Απηφ θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ έξεπλεο κε ηα ίδηα ηα άηνκα (Jahoda & Pownall, 2013) ή ηνπο 

γνλείο ηνπο (Pownall et al., 2012). Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα επηζπκεί λα είλαη 

απηνί ε πξσηαξρηθή πεγή ζεμνπαιηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηα παηδηά ηνπο (SIECUS, 1991, 

1999 φπσο αλαθέξνληαη ζε Απηεζιή, 2012), θάηη πνπ θάλεθε θαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Μπαξκνχδε (2012), φπνπ γνλείο αηφκσλ κε απηηζκφ ή/θαη λνεηηθή αλαπεξία ζεψξεζαλ 

φηη πξψηνη απφ φινπο απηνί ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε απηή.  
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Όκσο, πνιιέο θνξέο νη γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία αλ θαη αλαγλσξίδνπλ 

ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο (Αλησλίνπ & σηεξάθε, 2012˙ 

Ballan, 2001˙ Isler et al., 2009b˙ Pownall et al., 2011) εληνχηνηο δηζηάδνπλ λα κηιήζνπλ 

ζηα παηδηά ηνπο είηε απφ έιιεηςε γλψζεσλ, είηε απφ ακεραλία, είηε απφ θφβν ηεο 

ελζάξξπλζεο ηεο ελαζρφιεζεο κε ην ζεμ θαη ηνπ θηλδχλνπ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζήο ηνπο 

είηε επεηδή λνκίδνπλ φηη ηα παηδηά ηνπο ήδε έρνπλ γλψζεηο γχξσ απφ ην ζέκα είηε επεηδή 

κπνξεί λα αξλνχληαη ηελ αλαπηπζζφκελε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο είηε επεηδή 

θνβνχληαη κήπσο ηα παηδηά ηνπο δελ θαηαιάβνπλ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε (Advocates 

for Youth, 2000˙ Αλησλίνπ & σηεξάθε, 2012˙ Ballan, 2001˙ Committee on Children 

with Disabilities, 2006˙ Coren, 2003˙ Güven & Isler, 2015˙ Howard- Barr et al., 2005˙ 

Isler, 2009b˙ Kreinin, 2001˙ Levy & Packman, 2004). Αθφκε, κπνξεί λα λνκίδνπλ φηη ηα 

παηδηά ηνπο κπνξνχλ λα ιάβνπλ απφ άιιε πεγή απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ίζσο λα 

ζεσξνχλ φηη είλαη επζχλε ηνπ ζρνιείνπ ή άιισλ ππεξεζηψλ (Coren, 2003˙ Perspectives on 

Sexual & Reproductive Health, 2003˙ φπσο αλαθέξεηαη ζε Απηεζιή, 2012). Έηζη, νη γνλείο 

ζπρλά ζηξέθνληαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο επαγγεικαηίεο (Wilkenfeld & Ballan, 2011, 

Isler et al., 2009˙ Levy & Packman, 2004˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003) θαη επηζπκνχλ ηα 

ζρνιεία λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηα παηδηά ηνπο (May & Kundert ,1996). 

Πξάγκαηη, ζηελ έξεπλα ησλ Pownall θαη ζπλ. (2011) κεηέξεο παηδηψλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία αλέθεξαλ φηη ιφγσ ακεραλίαο, δηθήο ηνπο θαη ησλ παηδηψλ ηνπο, νη ίδηεο 

βαζίδνληαλ ζην ζρνιείν λα κεηαθέξεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, εηδηθά γηα ζέκαηα γηα ηα 

νπνία απηέο είραλ ιηγφηεξεο γλψζεηο. Δπίζεο, ζηηο έξεπλεο ησλ Μπαξκπνχδε (2012) θαη 

Pownall θαη ζπλ. (2012), γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ππνζηήξημαλ φηη ππεχζπλνη 

γηα ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο πξέπεη λα είλαη πξψηα νη ίδηνη θαη κε 

κηθξή δηαθνξά ην ζρνιείν. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ηνπ Phasha θαη Runo (2017), αξθεηνί 

γνλείο δήισζαλ φηη ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, θάηη 
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πνπ ζχκθσλα κε Pendler θαη Hingsburger (1991) κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ νκαδηθέο 

ζπλαληήζεηο γνλέσλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ, φπσο εθπαηδεπηηθψλ.  

Έηζη, θαίλεηαη φηη ρσξίο λα αλαηξείηαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ παξνρή 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο, ην ζρνιείν είλαη αλάγθε λα ζπλδξάκεη κε νξγαλσκέλν ηξφπν 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Απηεζιήο, 2012), θαζψο ν ξφινο ηνπ αλαδεηθλχεηαη πνιχ 

ζεκαληηθφο. Μάιηζηα, εθπαηδεπηηθνί αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία αλαγλσξίδνπλ ην 

ζεκαληηθφ απηφ ξφιν θαη γνλείο επηζπκνχλ λα γίλεη απηφο αθφκε κεγαιχηεξνο (Wilkenfeld 

& Ballan, 2011). Σν ζρνιείν σο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο θαιείηαη λα εληζρχζεη ηελ 

θνηλσληθφ-ζεμνπαιηθή ηνπο σξηκφηεηα, λα βνεζήζεη πξνο ηελ θαηνρχξσζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζε θαλνληθή θαη νινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή δσή (Αλησλίνπ & σηεξάθε, 

2012), λα πξνεηνηκάζεη ηνπο λένπο κε λνεηηθή αλαπεξία γηα ππεχζπλεο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο (Levesque, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζε Απηεζιή, 2012) θαη λα ηνπο πξνζθέξεη 

γλψζεηο απαιιαγκέλεο απφ πξνθαηαιήςεηο (Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). Άιισζηε, ζηα 

εηδηθά ζρνιεία ίζσο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν νη ζπδεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο 

ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ ηνπο αιιά θαη νη εξσηήζεηο απφ ηνπο  καζεηέο 

θαη ηνπο γνλείο ηνπο γχξσ απφ ην ζέκα (Gonzalez- Aquaro, 2009˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 

2003), νπφηε θη απφ απηφ αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ θαη 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ απφ ην ίδην ην ζρνιείν. Δθπαηδεπηηθνί αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζηελ έξεπλα ηνπ Αξκέλε (2015) θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε ζηα πιαίζηα ελφο εηδηθνχ ζρνιείνπ θαη πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη απφ θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν ζε απηφ ηνλ ηνκέα, 

φπσο ςπρνιφγν ή θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. 

Έηζη, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

κπνξνχλ λα έρνπλ θαη ζχκβνπινη ςπρηθήο πγείαο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηα άηνκα ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθφ-ζεμνπαιηθήο ηνπο αλάπηπμεο (Αλησλίνπ & σηεξάθε, 2012), 
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θαζψο θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο ν παηδίαηξνο, νη νπνίνη εκπιεθφκελνη κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην παηδί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα βνεζήζνπλ θαη ζα ελεκεξψζνπλ 

ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ζα κπνξέζνπλ λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηελ 

νηθνγέλεηα κε νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ελζάξξπλζεο γηα ηελ παξνρή ζεμνπαιηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε απηά (Committee on Children with disabilities, 2006˙ Isler et al., 2009b˙ 

Levy & Packman, 2004˙ Murphy & Elias, 2006˙ Ramage, 2015). Ζ εκπινθή 

επαγγεικαηηψλ είλαη επίζεο απαξαίηεηε, γηαηί απηνί ζα πξνζθέξνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο (DfEE, 2000). 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νηθνγέλεηα, εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθνί επαγγεικαηίεο, φπσο 

ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, παηδίαηξνη θαη λνζνθφκνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Αιεμάηνπ, 2011˙ Απηεζιήο, 2012˙ 

Isler et al., 2009b˙ Lumley & Scotti, 2001) θαη κάιηζηα φπσο ηνλίδεη ν Servais (2006) ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη λα ζπλερίδεη ζαλ 

επίζεκν πξφγξακκα ζην ζρνιείν, κε ηελ ππνζηήξημε θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο. Όινη 

απηνί ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη, λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θάζε αηφκνπ θαη λα 

κεηαδψζνπλ ηηο πην αθξηβείο γλψζεηο (Evans & McKinlay, 1989˙ Güven & Isler, 2015˙ 

Levy & Packman, 2004˙ Walcott, 1997 φπσο αλαθέξεηαη ζε Sheppard, 2006˙ Wood, 

2004). Ο θαζέλαο απφ απηνχο έρεη δηαθνξεηηθέο γλψζεηο, νπφηε φινη καδί κπνξνχλ λα 

θσηίζνπλ πνιιά πεδία γλψζεο πάλσ ζην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα (Ames, 1991˙ 

Lumley & Scotti, 2001). Δπίζεο, πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία, ψζηε νη γνλείο λα 

ελεκεξψλνπλ ην ζρνιείν γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα θαζεζπράδνληαη φηη νη 

πξνζσπηθέο αμίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δε ζα επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε (DfEE, 
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2000). Αθφκε, ψζηε δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη ζην ζρνιείν λα κεηαθέξνληαη θαη ζην 

ζπίηη (Hamrenietupski & Ford, 1981), αιιά θη επεηδή ηα παηδηά κε αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ νη ζεμνπαιηθέο πιεξνθνξίεο επαλαιακβάλνληαη θαη 

πξνσζνχληαη θαη ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη (Ballan, 2001).  

Έηζη, ε ζπλεξγαζία είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Αλησλίνπ & σηεξάθε, 2012˙ 

May & Kundert, 1996). Πξάγκαηη, εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζηελ έξεπλα ησλ 

Παλάηθα θαη Κπξηαθή (2003) θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο, 

αθνχ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο-ζρνιείνπ είλαη ε θαηαιιειφηεξε κε 

δηαθνξά γηα ηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο, ζε ζρέζε κε ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε 

γνλέσλ ή ζρνιείνπ μερσξηζηά. Αληίζηνηρα, εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλα ηνπ Αξκέλε (2015) 

ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία θαη δηνκαδηθέο δηεξγαζίεο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο 

θνηλνχ πιαηζίνπ δξάζεο, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ζηελ έξεπλα ησλ Reus 

θαη ζπλ. (2015) λα δίλνπλ έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη ην ζρνιείν, ψζηε ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε λα κε ζηακαηά φηαλ 

ηα παηδηά επηζηξέθνπλ ζπίηη. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ηνπ Απηεζιή (2012) πάλσ απφ ην 

50% ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξνχλ ζσζηφ ην λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ζρνιείν ή άιινπο εηδηθνχο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηα παηδηά 

ηνπο. 

 

1.3.6. Δκπόδηα παξνρήο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο είδακε, ζπρλά απνθιείνληαη απφ ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε (Evans, McGuire, Healy & Carley, 2009˙ Rohleder, 2010) θη έηζη 

ε ελεκέξσζή ηνπο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη ειιηπήο ή/θαη αλχπαξθηε 

(Αιεμάηνπ, 2011˙ Furey & Niesen, 1994). Μάιηζηα, έρνπλ ιηγφηεξε πξφζβαζε ζε απηή ζε 
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ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο αλαπεξία (Απηεζιήο, 2012˙ Coren, 2003˙ Ramage, 

2015˙ Scaashfsma et al., 2014a). Πξάγκαηη, απφ έξεπλεο κε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή 

κε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηνπο πξνθχπηεη φηη ιηγφηεξνη απφ ηα κηζά άηνκα έρνπλ ιάβεη 

θάπνηνπ ηχπνπ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε (Healy et al., 2009˙ Hillier, Johnson & Harrison, 

2002 φπσο αλαθέξεηαη ζε Cuskelly & Bryde, 2004˙ Isler et al., 2009a˙ Löfgren-Mårtenson, 

2011˙ Pueschel & Scola, 1988) θαη φηη ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο γνλείο ή εθπαηδεπηηθνχο 

ηελ παξέρνπλ ζηα παηδηά θαη καζεηέο ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία (Aunos & Feldman, 

2002˙ Brantlinger, 1992˙ Isler et al., 2009b˙ Μπαξκνχδε, 2012). Αληίζηνηρα, ζηελ Διιάδα 

δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε (Απηεζιήο, 2012 φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Alevriadou & Sereti, 2015), ελψ φπσο αλαθέξεη ε Karellou (2017), κε εμαίξεζε ην 1ν 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Κέξθπξαο, ζηα εηδηθά ζρνιεία ζηελ Διιάδα δελ παξέρεηαη 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε. 

Μέζα απφ έξεπλεο έρνπλ αλαδεηρζεί δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

εκπφδηα ζηελ παξνρή ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Έλα 

απφ ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ππνζηεξηθηηθφ 

πξνζσπηθφ είλαη ε ειιηπήο ηνπο επηκφξθσζε θαη ζπλαθφινπζα ε έιιεηςε γλψζεσλ γχξσ 

απφ ην αληηθείκελν θαη γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ην πψο λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηη ζα πξέπεη λα δηδάμνπλ (Aderemi, 2013˙ Brantlinger, 1985, 1992˙ 

Chirawu et al., 2014˙ Coleman & Murphy, 1980˙ Evans et al., 2009˙ Howard-Barr et al., 

2005˙ Lafferty et al., 2012˙ May & Kundert, 1996˙ Reus et al., 2015˙ Rohleder et al., 2011˙ 

Visser, Schoeman & Perold, 2004˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011). Ζ ειιηπήο ηνπο θαηάξηηζε 

ηνχο πξνθαιεί άγρνο (Wood, 2004) θαη αβεβαηφηεηα (Chirawu et al., 2014˙ Evans et al., 

2009) θαη ηνπο θάλεη λα κε ληψζνπλ έηνηκνη λα αλαιάβνπλ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Lafferty et al., 2012). Μάιηζηα, ζε νξηζκέλεο έξεπλεο 

(Aderemi, 2013˙ Chirawu et al., 2014) νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ε ειιηπήο 
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επηκφξθσζε ηνπο ηνχο εκπφδηδε απφ ην λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζε 

πξνζβάζηκε γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κνξθή ή ηνπο έθαλε λα κε γλσξίδνπλ ην 

ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (Lafferty et al., 2012). Αθφκε, ζηελ έξεπλα ηνπ Brantlinger 

(1992), πεξίπνπ ην 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέθεξαλ φηη δελ είραλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζην 

παλεπηζηήκην ηνπο γη‟ απηφ ην ζέκα θη έηζη έλησζαλ ειιηπψο πξνεηνηκαζκέλνη. Πξάγκαηη,  

νη May θαη Kundert (1996) εξεπλψληαο ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν ηηο ζρνιέο ζηηο νπνίεο 

θνηηνχλ κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δηαπίζησζε φηη πεξίπνπ νη κηζέο δελ 

είραλ θάπνην ζρεηηθφ κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε κάζεκα, ελψ 

νη πεξηζζφηεξεο πνπ απάληεζαλ φηη έδηλαλ ζηνπο θνηηεηέο θάπνηεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

δήισζαλ φηη ηηο έδηλαλ κέζα απφ άιια καζήκαηα. 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο αλαθέξνπλ κέζα απφ έξεπλεο φηη 

ππάξρεη έιιεηςε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κεζφδσλ, εξγαιείσλ θαη παηδαγσγηθνχ 

πιηθνχ (φπσο γηα παξάδεηγκα ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ) γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν (Brantlinger, 1985˙ 

Chirawu et al., 2014˙ Lafferty et al., 2012˙ Reus et al., 2015˙ Rohleder et al., 2011), κε 

θάπνηνπο λα ηνλίδνπλ ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ πιηθνχ κε βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο 

ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Lafferty et al., 2012). Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ην ηη λα δηδάμνπλ θαη αξθεηνί ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα 

θαη θαηαιιειφηεξα πιηθά γηα ηνπο καζεηέο ηνπο (Chirawu et al., 2014).  

Δπηπξφζζεηα, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ αλαθέξνπλ φηη 

ηα πξνζσπηθά ηνπο ηακπνχ θαη ηα ηακπνχ ηεο θνηλσλίαο γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα 

κε λνεηηθή αλαπεξία (Helleve, Flisher, Onya, Mukoma & Klepp, 2009˙ Reus et al., 2015˙ 

Rohleder, 2010). Δθφζνλ ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε δε γίλεηαη κφλν κεηάδνζε γλψζεσλ, 

αιιά θαη δεκηνπξγία ζηάζεσλ, νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη ηακπνχ ησλ δηδαζθφλησλ 
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ζίγνπξα επεξεάδνπλ ηελ παξνρή ηεο (Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). Δηδηθά γηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη ην λα κηιάεη θαλείο γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε έγηλε θαη απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα ηακπνχ (Απηεζιήο, 2012˙ Kijak, 2011). 

Γεληθφηεξα, ηακπνχ ηεο θνηλσλίαο ιφγσ θνπιηνχξαο γηα ζέκαηα γχξσ απφ ην ζεμ, ηελ 

νκνθπινθηιία θ.η.ι. κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία (Löfgren-Mårtenson, 2011˙ Rolsten, Schubotz & Simpson, 2005 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Lafferty et al., 2012˙ Visser et al., 2004). Έηζη, ζηελ έξεπλα ησλ Reus 

θαη ζπλ. (2015), νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ηακπνχ γηα ιέμεηο, φπσο «πξνθπιαθηηθφ» ή 

«απλαληζκφο» ηνπο πεξηφξηδαλ θαηά ηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο 

ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία.  

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο αλαθέξνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη 

ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ν θφβνο γηα αληηδξάζεηο απφ ηνπο γνλείο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία (Alburquerque & Almeida, 2010 φπσο αλαθέξεηαη ζε Maia et al., 2015˙ 

Brantlinger, 1992˙ Coleman & Murphy, 1980˙ Löfgren-Mårtenson, 2011˙ Reus et al., 

2015˙ Rohleder, 2010˙ Wolfe, 1997 φπσο αλαθέξεηαη ζε Ryan & McConkey, 2000) θαη ε 

κε γλψζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο (Evans et al., 2009). Μάιηζηα, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

δειψλνπλ φηη έρνπλ αλάγθε γηα ζεζκηθή θάιπςε κέζα απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

(Garcia, 1994, Giles, 1987 φπσο αλαθέξνληαη ζε Παλάηθα & Κπξηαθή, 2003). Δπίζεο, 

πνιινί απφ απηνχο αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη θφβνο θαη γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο ή ηελ πεξίπησζε νη αλψηεξνί ηνπο λα κε ζπκθσλήζνπλ κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε (Alburquerque & Almeida, 2010 φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Maia et al., 2015˙ Brantlinger, 1985). Κάηη ηέηνην ζίγνπξα ζα ηνπο ζηακαηνχζε 

(Brantlinger, 1992). Πέξα απφ ην θφβν, κεξηθνί απφ απηνχο δήισζαλ φηη φλησο ππάξρεη 

έιιεηςε ππνζηήξημήο ηνπο απφ ζπλαδέιθνπο ή αλψηεξνπο, φηη δελ ππάξρνπλ ζαθείο 
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γξακκέο πνιηηηθήο θαη φηη ζπρλά δεκηνπξγνχληαη αζπκθσλίεο αλάκεζα ζε ζπλαδέιθνπο 

(Coleman & Murphy, 1980˙ Evans et al., 2009˙ Howard-Barr et al., 2005˙ Lafferty et al., 

2012˙ Löfgren-Mårtenson, 2011˙ Rohleder, 2010˙ 2011˙ Visser et al., 2004˙ Wilkenfeld & 

Ballan, 2011). 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη νη κχζνη–πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε. 

Δηδηθφηεξα, φπσο έρεη αλαθεξζεί, εκπφδηα δεκηνπξγνχλ νη κχζνη ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο ή 

ηεο αλεμέιεγθηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, νη νπνίνη νδήγεζαλ 

ζην λα ζεσξείηαη φηη ε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε είηε δε ρξεηάδεηαη είηε είλαη 

επηθίλδπλε (Brown & Pirtle, 2008˙ Kościelska, 2003 φπσο αλαθέξεηαη ζε Kijak, 2011˙ 

Levy & Packman, 2004˙ Maia et al., 2015˙ Reus et al., 2015˙ Rohleder & Swartz, 2009˙ 

2010˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011). Δπηπιένλ, ν κχζνο φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα 

νδεγήζεη ζε πξφσξε ελαζρφιεζε κε ην ζεμ είλαη έλα επηπιένλ εκπφδην ζηελ παξνρή ηεο 

(Smith et al., 1995). Αθφκε, νη Ryan θαη Mcconkey (2000) αλαθέξνπλ φηη εκπφδην 

απνηειεί θαη ε αληίιεςε πεξί «πξνζηαζίαο» ησλ αηφκσλ θαζψο θάπνηνη ηα ζεσξνχλ 

επάισηα γηα ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ρσξίο ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο, νπφηε πηζηεχνληαο 

φηη ε ζεμνπαιηθή γλψζε κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζε πεηξακαηηζκνχο, ηνχο πεξηνξίδνπλ 

ρσξίο λα ηνπο ηελ παξέρνπλ γηα λα ηνπο πξνθπιάμνπλ απφ ηνλ θίλδπλν ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο. Πξάγκαηη, ζηηο έξεπλεο ησλ Lafferty θαη ζπλ. (2012) θαη Rohleder (2010) 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ κία ζχγρπζε αλάκεζα ζηελ αληίιεςε πεξί 

«πξνζηαζίαο» ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, αλάκεζα ζηελ αλάγθε 

γηα ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θαη θφβνπο ελαληίνλ ηεο θη έηζη δελ ήηαλ ζίγνπξνη γηα ην αλ 

ζα πξέπεη λα ηελ παξέρνπλ. 
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Αθφκε, ζε κεξηθέο έξεπλεο εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

δήισζαλ φηη ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο δεκηνπξγεί ακεραλία ζηνπο 

ίδηνπο, αιιά θαη ακεραλία ή/θαη γέιηα ζηα παηδηά ηνπο θαη απηφ ηνχο δεκηνπξγεί εκπφδην 

ζην λα ηνπο παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε (Brown & Pirtle, 2008˙ Lafferty et al., 

2012˙ Pownall et al., 2011˙ Reus et al., 2015˙ Rohleder, 2011˙ Wolfe, 1997 φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Ryan & Mcconkey, 2000). χκθσλα κε Levy θαη Packman (2004), θάπνηνη 

άλζξσπνη ληψζνπλ ακεραλία λα κηινχλ είηε γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα είηε γηα ηελ αλαπεξία, 

νπφηε ε ζπδήηεζε θαη γηα ηα δχν καδί κπνξεί λα απνηειεί γη‟ απηνχο κεγαιχηεξε 

πξφθιεζε.  

Γχν αθφκε παξάγνληεο πνπ αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη ε 

έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε λνεηηθή αλαπεξία ηνπ καζεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην 

πξψην, ζε κηα παιαηφηεξε έξεπλα (Coleman & Murphy, 1980) άηνκα ππνζηεξηθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ δήισζαλ φηη δελ είραλ αξθεηφ ρξφλν λα αθηεξψζνπλ γηα ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Αληίζηνηρα, εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο ζηελ 

έξεπλα ησλ Visser θαη ζπλ. (2004) δήισζαλ φηη ππήξρε έιιεηςε ρξφλνπ γηα ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε, επεηδή ζην πξφγξακκα δελ είρε νξηζηεί ρξφλνο γη‟ απηή θη επεηδή ππήξραλ 

πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα πξνο δηδαζθαιία. Όζνλ αθνξά ηε λνεηηθή αλαπεξία ηνπ 

παηδηνχ, κεξηθνί γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα θνβνχληαη κήπσο ηα παηδηά/καζεηέο 

ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία δε θαηαιάβνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο  

ιφγσ γλσζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ πεξηνξηζκψλ, θαη απηφ κπνξεί λα ηνπο εκπνδίδεη απφ 

ην λα πξνζπαζήζνπλ λα ηελ παξέρνπλ (Evans et al., 2009˙ Lafferty et al., 2012˙ Rohleder, 

2011). Βέβαηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζεμνπαιηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία απνδεηθλχεη έκπξαθηα πσο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Όπσο 

αλαθέξνπλ νη Παλάηθαο θαη Κπξηαθή (2003), ε λνεηηθή αλαπεξία ηνπ παηδηνχ δε ζα πξέπεη 
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λα είλαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, αιιά λα ηε ιακβάλνπκε ππφςε ψζηε κε θαηάιιεινπο 

ηξφπνπο λα εθαξκνζηεί ε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε. 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε Απηεζιή (2012), δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ζε θακία ζρνιηθή βαζκίδα˙ ππάξρεη έιιεηςε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

απνπζία ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απνπζία πξνγξακκάησλ. Πξάγκαηη, 

θνηηψληαο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ Διιάδα 

(ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2003α, 2003β, 2004) δηαπηζηψλεη θαλείο φηη κέζα ζε απηά δελ ππάξρεη ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε σο μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν, φπσο ε Γιψζζα ή νη 

Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο, ελψ απνζπαζκαηηθά δίλνληαη ειάρηζηεο κεκνλσκέλεο αλαθνξέο, 

ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο. 

ηελ έξεπλα ησλ Παλάηθα θαη Κπξηαθή (2003) εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζηελ 

Διιάδα αλαθέξνπλ φηη παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν είλαη πξψηα απφ φια ε ειιηπήο 

επηκφξθσζε απηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ λα ηελ παξέρνπλ, ζηε ζπλέρεηα ε έιιεηςε 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη κεηά ηα ηακπνχ απηψλ πνπ ζα 

ηελ παξέρνπλ θαη ε λνεηηθή αλαπεξία ηνπ παηδηνχ. Γνλείο αηφκσλ κε ή ρσξίο λνεηηθή 

αλαπεξία ζηελ έξεπλα ηνπ Απηεζιή (2012) επίζεο αλαγλσξίδνπλ σο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζην 

ζρνιείν ηελ ειιηπή επηκφξθσζε/εμεηδίθεπζε θαη ηελ έιιεηςε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Αληίζηνηρα, εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζηελ έξεπλα ηνπ 

Αξκέλε (2015) ηνλίδνπλ απηά ηα δχν εκπφδηα γηα ηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν θαη κάιηζηα ζπλδένπλ ηελ απνπζία αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε ζπλαθφινπζε κε λνκηθή ηνπο θάιπςε 

απέλαληη ζε γνλείο. Δπηπιένλ, εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο ζηελ έξεπλα ηεο Γεξνχθε 

(2011) αλαθέξνπλ επίζεο φηη ηα βαζηθφηεξα εκπφδηα ζηελ εηζαγσγή ηεο ζεμνπαιηθήο 
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εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν κε θζίλνπζα ζεηξά ζεκαζίαο είλαη ε ειιηπήο επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηα ηακπνχ, νη αληηδξάζεηο απφ νηθνγέλεηα, νη αζαθείο πνιηηηθέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ε έιιεηςε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ε έιιεηςε δηδαθηηθψλ 

σξψλ.  

 

1.4. θνπόο ηεο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη αλαγθαία θαη ην ζρνιείν θαιείηαη λα 

παίμεη έλα βαζηθφ ξφιν ζε απηή. Γεδνκέλεο ινηπφλ ηεο απνπζίαο επίζεκεο ζεμνπαιηθήο 

ηνπο εθπαίδεπζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηεο αλαγθαηφηεηάο ηεο, ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπ 

ζρνιείνπ, αιιά θαη ηεο απνπζίαο άιιεο ζχγρξνλεο έξεπλαο ζηελ Διιάδα πνπ λα εζηηάδεη 

ζε απφςεηο πιήζνπο εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ην ζέκα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη 

λα βξεζνχλ νη απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Απνδέρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία; 

2. Απνξξίπηνπλ ηνπο κχζνπο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία; 

3. Πνηεο νη απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία σο πξνο: 

i. ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ii. ηα απνηειέζκαηά ηεο 

iii. ηελ θαηάιιειε πεξίνδν έλαξμήο ηεο 

iv. ην απφ πνηνλ/νπο είλαη πξνηηκφηεξν λα παξέρεηαη 
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v. ην πεξηερφκελφ ηεο ζην ζρνιείν 

4. Πνηνη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ παξνρή 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν; 

5. Πνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο; 
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Κεθάιαην 2 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

2.1. Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

Ζ κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ κηα 

πνζνηηθή εκπεηξηθή έξεπλα. ηελ πνζνηηθή έξεπλα έλαο εξεπλεηήο επηζπκεί λα θάλεη κηα 

πεξηγξαθή ηάζεσλ ή/θαη λα δείμεη πψο κία κεηαβιεηή επεξεάδεη κία άιιε, ζπγθεληξψλεη 

δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ πνζνηηθά κέζα απφ εξγαιεία κε πξνθαζνξηζκέλεο 

εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο (Creswell, 2011) θαη ηα νπνία αλαιχεη ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ (Creswell, 2011˙ 

Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). ε απηή πξνζπαζεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα 

κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ πξνζσπηθέο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη 

αμίεο (Creswell, 2011˙ Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). Όπσο αλαθέξεη ν 

Εαθεηξφπνπινο (2012), ε πνζνηηθή εκπεηξηθή έξεπλα αθνξά ζηελ έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιφγην θαη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ινηπφλ γηα ηελ 

παξνχζα έξεπλα έγηλε κέζσ ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην θαη εηδηθά 

απηφ κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ είλαη έλα ζπρλφ κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο 

ζπγθεληξψλεη εχθνια θαη ζε κηθξφ ρξφλν απαληήζεηο απφ κεγάιν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ 

(Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). 

 

2.2. πκκεηέρνληεο 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 141 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 

πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηνλ πίλαθα 

1 παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
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Πίλαθαο 1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ 

Μεηαβιεηέο Καηεγνξίεο Πιήζνο (Ν) Πνζνζηό (%) 

 

Δξγαζία 

Γεληθή ηάμε 67 47,5 

Παξάιιειε ζηήξημε 14 9,9 

Σκήκα Έληαμεο 9 6,4 

Δηδηθφ ζρνιείν 51 36,2 

Φχιν 
Άληξεο 37 26,2 

Γπλαίθεο 104 73,8 

Ζιηθία 
23-40 66 46,8 

41-61 75 53,2 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

Πξσηνβάζκηα 61 43,3 

Γεπηεξνβάζκηα 80 56,7 

Βαζηθέο ζπνπδέο 
ΑΔΗ 133 94,3 

ΣΔΗ 8 5,7 

Δπηπιένλ βαζηθέο 

ζπνπδέο 

Καζφινπ 90 63,8 

Μεηαπηπρηαθφ 38 27 

Γεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ/ 

ΣΔΗ 
5 3,5 

Πνιιαπιέο επηπιένλ 

βαζηθέο ζπνπδέο 
8 5,7 

πνπδέο ζηελ ΔΑΔ 

 

Καζφινπ 63 44,7 

εκηλάξην 400 σξψλ 23 16,3 

Γηδαζθαιείν ΔΑΔ 5 3,5 

Μεηαπηπρηαθφ 12 8,5 

ΑΔΗ 16 11,3 

Πνιιαπιέο ζπνπδέο 

ζηελ ΔΑΔ 
22 15,6 

Σχπνο πξνυπεξεζίαο 

Μφλν γεληθή αγσγή 61 43,2 

Γεληθή θαη εηδηθή αγσγή 41 29,1 

Μφλν εηδηθή αγσγή 39 27,7 

Υξφληα πξνυπεξεζίαο 

ζηελ ΔΑΔ 

Καζφινπ 61 43,2 

1-6 51 36,2 

7-28 29 20,6 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Άγακνο/ε 49 34,8 

Παληξεκέλνο/ε 87 61,7 

Γηαδεπγκέλνο/ε 4 2,8 

ε ρεξεία 1 0,7 

Ύπαξμε παηδηψλ 

Με παηδηά 81 57,4 

Άηεθλνο/ε 60 42,6 

Ύπαξμε ζπγγελή ή 

θίινπ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζην θνληηλφ 

πεξηβάιινλ 

Ναη 23 16,3 

Όρη 118 83,7 
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Δλεκέξσζε γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

Ναη 32 22,7 

Όρη 109 77,3 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 67 (47,5%) εξγάδνληαη 

ζηε γεληθή ηάμε, νη 14 (9,9%) ζηελ παξάιιειε ζηήξημε, νη 9 (6,4%) ζε ηκήκα έληαμεο θαη 

νη 51 (36,2%) ζε εηδηθφ ζρνιείν. Χο πξνο ην θχιν, νη 37 (26,2%) είλαη άληξεο θαη νη 104 

(73,8%) γπλαίθεο. Χο πξνο ηελ ειηθία, νη 66 (46,8%) είλαη 23-40 εηψλ θαη νη 75 (53,2%) 

είλαη 41-61 εηψλ. Χο πξνο ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη, νη 61 (43,3%) 

εξγάδνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα θαη νη 80 (56,7%) ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Χο πξνο ηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο, νη 133 (94,3%) έρνπλ πηπρίν ΑΔΗ, ελψ 8 (5,7%) 

έρνπλ πηπρίν ΣΔΗ. Δπίζεο, νη 90 (63,8%) δελ έρνπλ επηπιένλ βαζηθέο ζπνπδέο, νη 38 (27%) 

έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, νη 5 (3,5%) έρνπλ δεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ/ ΣΔΗ θαη νη 8 (5,7%) 

έρνπλ πνιιαπιέο επηπιένλ ζπνπδέο. πγθεθξηκέλα απφ ηελ ηειεπηαία νκάδα κε ηηο 

πνιιαπιέο επηπιένλ ζπνπδέο, νη 5 έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη δεχηεξν πηπρίν 

ΑΔΗ/ΣΔΗ, δχν άηνκα έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη 1 άηνκν 

έρεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη δεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ. Χο πξνο 

ηηο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ), νη 63 (44,7%) 

δελ έρνπλ θαζφινπ ζπνπδέο, νη 23 (16,3%) έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην 400 σξψλ, νη 

5 (3,5%) Γηδαζθαιείν ΔΑΔ, νη 12 (8,5%) κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, νη 16 (11,3%) ζρνιή 

ΑΔΗ θαη νη 22 (15,6%) έρνπλ πνιιαπιέο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ 

ηειεπηαία νκάδα κε εθπαηδεπηηθνχο κε πνιιαπιέο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ, νη 14 έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην 400 σξψλ θαη έρνπλ θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ, νη 

2 έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην 400 σξψλ, έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη έρνπλ 

θνηηήζεη ζε ΑΔΗ, νη 3 έρνπλ θνηηήζεη ζε ΑΔΗ θαη έρνπλ θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ 

ΔΑΔ, έλαο εθπαηδεπηηθφο έρεη θνηηήζεη ζε ΑΔΗ θαη έρεη παξαθνινπζήζεη θαη ζεκηλάξην 

400 σξψλ, έλαο έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην 400 σξψλ θαη έρεη θαη κεηαπηπρηαθέο 
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ζπνπδέο θαη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηελ ΔΑΔ ελψ ηέινο 1 έρεη θνηηήζεη ζε ΑΔΗ θαη έρεη 

θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηελ ΔΑΔ. Χο πξνο ηνλ ηχπν 

πξνυπεξεζίαο ηνπο, νη 61 (43,2%) έρνπλ πξνυπεξεζία κφλν ζηε γεληθή αγσγή, νη 41 

(29,1%) έρνπλ πξνυπεξεζία ηφζν ζηε γεληθή φζν θαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη νη 39 (27,7%) 

έρνπλ πξνυπεξεζία κφλν ζηελ εηδηθή αγσγή. Χο πξνο ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηελ 

ΔΑΔ, νη 61 (43,2%) δελ έρνπλ θαζφινπ πξνυπεξεζία, νη 51 (36,2%) έρνπλ 1-6 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο θαη νη 29 (20,6%) έρνπλ 7-28 ρξφληα πξνυπεξεζίαο.  

Με βάζε ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, νη 49 (34,8%) είλαη άγακνη, νη 87 

(61,7%) παληξεκέλνη, νη 4 (2,8%) δηαδεπγκέλνη θαη 1 (0,7%) εθπαηδεπηηθφο είλαη ζε 

ρεξεία. Αθφκε, νη 81 (57,4%) εθπαηδεπηηθνί έρνπλ παηδηά, ελψ νη 60 (42,6%) είλαη 

άηεθλνη. Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη 118 (83,7%) δελ έρνπλ ζπγγελή ή θίιν κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλφ ηνπο πεξηβάιινλ, ελψ νη 23 (16,3%) έρνπλ.  

Όζνλ αθνξά ζην αλ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, νη 32 (22,7%) απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ ε πιεηνςεθία (77,3%) 

απάληεζε αξλεηηθά. Όζνη απάληεζαλ ζεηηθά, φηη δειαδή έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε γχξσ 

απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, ζπκπιήξσζαλ θαη ηελ πεγή 

ελεκέξσζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, αλαθέξζεθαλ ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα εηδηθήο 

αγσγήο, ζεκηλάξην ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, ζεκηλάξηα 400 σξψλ, ζεκηλάξην απφ 

ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο κε νκηιεηή ηνλ θ. Αζθεηή, εκεξίδα γηα ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε απφ ηε «Εσή Πιαγίσο» (Έλσζε γηα ηε ζπκβνιή ζηελ πνηφηεηα 

δσήο αλζξψπσλ κε αλαπεξία), επηκφξθσζε απφ ην Γηδαζθαιείν ΔΑΔ, ελεκέξσζε ζην 

γεληθφ ζρνιείν, ελεκέξσζε ζην εηδηθφ ζρνιείν πεξίπνπ 10 σξψλ,  ζην ΣΔΔ Δηδηθήο 

Αγσγήο Ν. Ησλίαο Βφινπ, πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο, ελεκέξσζε απφ ζρνιηθνχο 

ςπρνιφγνπο πνπ απνηεινχλ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελεκέξσζε απφ Κέληξν 

Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), ΗΔΚ, καζήκαηα ζε πξνπηπρηαθέο 
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ζπνπδέο, παλεπηζηεκηαθέο δηαιέμεηο, άξζξα θαη πξνγξάκκαηα θαηά ηε ζπγγξαθή 

πηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη πξνζσπηθφ δηάβαζκα. 

 

2.3. Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κέζσ ηεο ρξήζεο 

απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε θαη 

κειέηε ηεο πξναλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ειιεληθήο θαη μέλεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ή ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία. Έηζη, θάπνηεο απφ 

ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπιιέρζεθαλ απηνχζηεο ή παξαιιαγκέλεο απφ 

αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ πνπ κειεηνχζαλ απφςεηο αηφκσλ γχξσ 

απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

(Απηεζιήο, 2012˙ Γεξνχθε, 2011˙ Coleman & Murphy, 1980˙ Gust et al, 2003˙ 

Θενδψξνπ, 2016˙ Karellou, 2003˙ Μπαξκπνχδε, 2012˙ Mulhern & Brewer, 1975˙ 

Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). 

ηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη έλα εηζαγσγηθφ ελεκεξσηηθφ θείκελν, 

ζην νπνίν γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη ηα άηνκα 

ζηα νπνία απεπζχλεηαη, ελψ γίλεηαη ε απαξαίηεηε επηζήκαλζε φηη ζα δηαθπιαρηεί ε 

αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη εζεινληηθή. Αθφκε, 

δίλνληαη ην φλνκα θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) ηεο εξεπλήηξηαο, ζε πεξίπησζε 

πνπ θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα δεηήζεη θάπνηα δηεπθξίληζε.  

ηε ζπλέρεηα, ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξία κέξε θαη ηέζζεξηο 

θιίκαθεο. Δηδηθφηεξα, ην Α‟ Μέξνο πεξηιακβάλεη 11 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη, είηε επηιέγνληαο 

είηε ζπκπιεξψλνληαο, λα δειψζνπλ ην θχιν ηνπο, ηελ ειηθία ηνπο, ην πνχ εξγάδνληαη 
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(γεληθή ηάμε, παξάιιειε ζηήξημε, ηκήκα έληαμεο, εηδηθφ ζρνιείν), ηε βαζκίδα ζηελ νπνία 

εξγάδνληαη, ηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο, ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ΔΑΔ, ηελ πξνυπεξεζία ηνπο 

ζηε γεληθή ηάμε θαη ηελ πξνυπεξεζία ηνπο ζηελ εηδηθή αγσγή, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ην αλ έρνπλ θίιν ή ζπγγελή κε λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ην αλ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θαη αλ λαη απφ πνχ.  

Σν Β‟ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη ηίηιν «εμνπαιηθφηεηα αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία (ΝΑ)» θαη απνηειεί ηελ πξψηε θιίκαθα. Απνηειείηαη απφ 18 εξσηήζεηο ηχπνπ 

Likert πεληάβαζκεο θιίκαθαο απφ ην 1 κέρξη ην 5, φπνπ ην 1 δειψλεη «Γηαθσλψ 

απφιπηα», ην 2 δειψλεη «Μάιινλ δηαθσλψ», ην 3 δειψλεη «Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ», ην 4 δειψλεη «Μάιινλ ζπκθσλψ» θαη ην 5 δειψλεη «πκθσλψ απφιπηα». ηηο 

εξσηήζεηο απηέο νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

ζπκθσλνχλ κε δηάθνξεο πξνηάζεηο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γηα 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ, ζεμνπαιηθή έθθξαζε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζεμνπαιηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, γάκν, απφθηεζε θαη αλαηξνθή παηδηψλ (πρ «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ 

δηθαίσκα λα παληξεχνληαη φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» ή «Ο 

ηδησηηθφο απλαληζκφο είλαη απνδεθηφο γηα έλα άηνκν κε ΝΑ.») θαη εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο δχν θπξίαξρνπο κχζνπο πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία φπσο απηνί αλαθέξζεθαλ ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο (πρ «Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα θαη 

επηζπκίεο.»).  

Σν Γ‟ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη ηίηιν «εμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ)» θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο θιίκαθεο. Καη ζηηο ηξεηο θιίκαθεο νη 



74 

 

εξσηήζεηο είλαη ηχπνπ Likert πεληάβαζκεο θιίκαθαο απφ ην 1 κέρξη ην 5, φπνπ ην 1 

δειψλεη «Γηαθσλψ απφιπηα», ην 2 δειψλεη «Μάιινλ δηαθσλψ», ην 3 δειψλεη «Οχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», ην 4 δειψλεη «Μάιινλ ζπκθσλψ» θαη ην 5 δειψλεη «πκθσλψ 

απφιπηα».  

Ζ πξψηε θιίκαθα ηνπ Γ‟ Μέξνπο απνηειείηαη απφ 17 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη 

εξσηψκελνη θαινχληαη λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

δειψζεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Τπάξρνπλ 

δειψζεηο γηα ην πφηε πξέπεη λα μεθηλά ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζή ηνπο [πρ «Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ).»], απφ 

πνηνλ/νπο είλαη πξνηηκφηεξν λα παξέρεηαη (πρ «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη ζρνιείνπ.»), γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (πρ «Ζ 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν γηα 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο.» ή «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα απμήζεη 

ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο νξκέο ηνπο θαη ζα νδεγήζεη ζε πξφσξε 

ελαζρφιεζε κε ην ζεμ.») θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο (πρ «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη αλαγθαία.»).  

Ζ δεχηεξε θιίκαθα ηνπ Γ‟ Μέξνπο πεξηιακβάλεη 11 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ κε ην λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. Παξαδείγκαηα ζεκάησλ είλαη ηα εμήο: 

αλζξψπηλε αλαηνκία θαη θπζηνινγία (δηαθνξέο άληξα-γπλαίθαο, νλνκαζία κειψλ), 

πξνζσπηθή θξνληίδα πγηεηλήο, ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε θαη πξφιεςή ηεο 

(αλαδήηεζε βνήζεηαο, δηαπξαγκάηεπζε θαη ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο, άξλεζε, δηαθνξά 
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μέλσλ, γλσζηψλ θαη θίισλ), απλαληζκφο, αληηζχιιεςε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο.  

Ζ ηξίηε θιίκαθα ηνπ Γ‟ Μέξνπο απνηειείηαη απφ 9 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ φηη 

ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ παξνρή 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. Κάπνηα 

παξαδείγκαηα απηψλ ησλ παξαγφλησλ είλαη ηα εμήο: ειιηπήο επηκφξθσζε/εμεηδίθεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο, ηακπνχ γχξσ απφ ην ζέκα. 

 

2.4. Έιεγρνο αμηνπηζηίαο Cronbach’s alpha (α) 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνηάζεσλ θάζε θιίκαθαο ππνινγίζηεθε ν 

δείθηεο alpha (α) ηνπ Cronbach, πνπ κεηξά ηελ αμηνπηζηία κηαο θιίκαθαο κε ηελ έλλνηα 

ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο (Αλαζηαζηάδνπ, 2012), δειαδή ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζηνηρείσλ - εξσηήζεσλ πνπ ζπληζηνχλ κηα θιίκαθα (Creswell, 2011˙ 

Εαθεηξφπνπινο, 2012˙ Nunnally & Bernstein, 1994). χκθσλα κε George θαη Mallery 

(2003 φπσο αλαθέξεηαη ζε Gliem & Gliem, 2003) α>0,9 ζεσξείηαη εμαηξεηηθφο, α>0,8 

ζεσξείηαη θαιφο, α>0,7 ζεσξείηαη απνδεθηφο, α>0,6 ζεσξείηαη ακθηζβεηήζηκνο, α>0,5 

ζεσξείηαη θησρφο θαη α<0,5 ζεσξείηαη κε απνδεθηφο. Ηθαλνπνηεηηθνί, θαηά ζχκβαζε, 

ζεσξνχληαη θαη δείθηεο ηεο ηάμεο ηνπ 0,6 (Malhotra, 1996˙ ηάξδνο, 1999 φπσο 

αλαθέξνληαη ζε Απηεζιή, 2012). Έηζη, γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνηάζεσλ 

θάζε θιίκαθαο κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, γηα ηελ θαζεκηά απφ ηηο ηέζζεξηο 

θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

Cronbach’s α. ηελ πξψηε θιίκαθα πνπ αθνξά ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ν δείθηεο Cronbach’s α βξέζεθε α=0,853. ηε δεχηεξε θιίκαθα πνπ 

αθνξά ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ν δείθηεο 
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Cronbach’s α βξέζεθε α=0,665. ηελ ηξίηε θιίκαθα πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζην ζρνιείν ν δείθηεο Cronbach’s α βξέζεθε α=0,931. Σέινο, γηα ηελ θιίκαθα 

πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ 

παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν ν δείθηεο  

Cronbach’s α βξέζεθε α=0,796. Έηζη, ζπλνιηθά, ε αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, αλ θαη απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην, ζεσξήζεθε 

θαιή. 

 

2.5. Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2017 θαη 

νινθιεξψζεθε ηέιε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2018 θη έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο βνιηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο. Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε πξνζσπηθά ζε εθπαηδεπηηθνχο ζρνιείσλ 

ηφζν γεληθψλ φζν θαη εηδηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ν. 

Σξηθάισλ θαη ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ελεκεξψλνληαλ γηα ην ζέκα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνληδφηαλ ε αλσλπκία ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ε εζεινληηθή ηνπο 

ζπκκεηνρή. Αθνχ ηα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάδνληαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε εξεπλήηξηα 

επέζηξεθε ιίγεο εκέξεο κεηά γηα λα ηα ζπιιέμεη. Μνηξάζηεθαλ 97 εξσηεκαηνιφγηα θαη 

επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα θαη ηα 97, δειαδή ππήξρε 100% απφθξηζε. Έηζη, 

ζπιιέρζεθαλ 97 εξσηεκαηνιφγηα. Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε θαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο εθαξκνγήο Google Forms θαη πξνσζήζεθε κέζα απφ ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε νηθείνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ. Απφ 

ηελ ειεθηξνληθή κνξθή ζπιιέρζεθαλ επηπιένλ 44 εξσηεκαηνιφγηα. Έηζη, ζπλνιηθά 

ζπγθεληξψζεθαλ 141 εξσηεκαηνιφγηα. 
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2.6. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο IBM SPSS Statistics 23. Αξρηθά, έγηλε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηεο Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο, θη έηζη γηα θάζε 

εξψηεζε εμήρζεζαλ ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζε απηή, ε ηππηθή ηνπο απφθιηζε ελψ 

βξέζεθαλ θαη ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή απάληεζεο πνπ δέρζεθε θάζε εξψηεζε. ηε 

ζπλέρεηα, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ Δπαγσγηθήο ηαηηζηηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ρ
2
 γηα λα δηαπηζησζεί πνηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ αζθνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ απάληεζή ηνπο 

ζηελ εξψηεζε «Έρεηε ιάβεη πνηέ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε;», ελψ γηα ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο πξαγκαηνπνηεζήθαλ Student‟s 

t-test (γηα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε δχν θαηεγνξίεο) θαη αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο 

θαηεχζπλζεο (ANOVA) (γηα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε πάλσ απφ δχν θαηεγνξίεο) γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ θαη πνηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηψκελσλ) αζθνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Σν επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο νξίζηεθε ζε 

p=0,05. 
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Κεθάιαην 3 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

3.1. εμνπαιηθόηεηα αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) 

Ζ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε κεζνδνινγία, 

πεξηιακβάλεη 18 εξσηήζεηο - δειψζεηο γχξσ απφ ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα θαη κχζνπο 

ζρεηηθνχο κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Οη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκαηνπνηνχληαη κέζσ πεληάβαζκεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert, φπνπ ην 1 

δειψλεη ην «δηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ην «ζπκθσλψ απφιπηα». Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ βξίζθνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.  

 

Πίλαθαο 2: εμνπαιηθόηεηα αηόκσλ κε ΝΑ 

ε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε 

ηηο παξαθάησ δειώζεηο όζνλ 

αθνξά ηε ζεμνπαιηθόηεηα ησλ 

αηόκσλ κε ΝΑ; 

Πιήζνο (Ν) Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο όξνο Σππηθή 

απόθιηζε 

Ο ηδησηηθφο απλαληζκφο είλαη 

απνδεθηφο γηα έλα άηνκν κε ΝΑ. 

141 1 5 4,156 1,009 

Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ ζηε δεκηνπξγία 

ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ. 

141 1 5 4,043 0,901 

Ζ εηεξνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά 

είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ. 

140 1 5 4,007 0,985 

Σα ζχληνκα θηιηά ζε ηδησηηθφ 

ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

141 1 5 3,957 1,034 

Σα ζχληνκα θηιηά δεκνζίσο είλαη 

απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

141 1 5 3,780 1,103 

Σα παξαηεηακέλα θηιηά ζε 

ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ. 

141 1 5 3,766 1,138 

Ζ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή επαθή 

είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ. 

141 1 5 3,645 1,096 

Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα 

ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά 

γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

141 1 5 3,624 1,168 
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Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα 

λα απνθαζίδνπλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, 

φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

140 1 5 3,536 0,992 

Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα 

λα παληξεχνληαη φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

141 1 5 3,532 1,118 

Ζ νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά 

είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ. 

141 1 5 3,489 1,339 

Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ 

ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο 

απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

140 1 5 3,100 1,183 

Σα παξαηεηακέλα θηιηά δεκνζίσο 

είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ. 

141 1 5 2,922 1,248 

Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα 

λα απνθηήζνπλ παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

141 1 5 2,653 1,140 

Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα 

λα αλαζξέςνπλ παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

141 1 5 2,610 1,074 

Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα 

δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

141 1 5 2,291 0,989 

Οη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ ηε 

ζηείξσζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ζα 

κέζν πξνζηαζίαο ηνπο απφ 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο. 

140 1 5 2,221 1,258 

Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο 

αζψα, ρσξίο ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα θαη επηζπκίεο. 

141 1 5 1,929 0,915 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κάιινλ ζπκθσλνχλ φηη 

«ν ηδησηηθφο απλαληζκφο είλαη απνδεθηφο γηα έλα άηνκν κε ΝΑ» κε κέζν φξν 4,156 θαη ε 

δήισζε απηή είλαη πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν κέζν φξν ζε φιε ηελ θιίκαθα. Δπίζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί κάιινλ ζπκθσλνχλ κε ηηο δειψζεηο «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζηε δεκηνπξγία 

ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ.» θαη «Ζ εηεξνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ.» κε κέζνπο φξνπο 4,043 θαη 4,007, αληίζηνηρα. Αθφκε, θαίλεηαη κάιινλ λα 
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ζπκθσλνχλ κε ην φηη «Σα ζχληνκα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα 

κε ΝΑ.» κε κέζν φξν πνιχ θνληά ζην «κάιινλ ζπκθσλψ» θαη ζπγθεθξηκέλα 3,957.  

Δπηπιένλ, κε κηθξφηεξν βέβαηα κέζν φξν, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη κάιινλ λα 

ζπκθσλνχλ κε ην φηη «Σα ζχληνκα θηιηά δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

κε ΜΟ=3,780, φηη «Σα παξαηεηακέλα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ.» κε ΜΟ=3,766, φηη «Ζ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή επαθή είλαη απνδεθηή γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ.» κε ΜΟ=3,645 θαη φηη «Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα ζε ηδησηηθφ ρψξν 

είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» κε 3,624.  

Οη κέζνη φξνη ηείλνπλ πξνο ην «κάιινλ ζπκθσλψ» γηα ηηο δειψζεηο «Σα άηνκα κε 

ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (ΜΟ=3,536), «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ 

δηθαίσκα λα παληξεχνληαη φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» 

(ΜΟ=3,532) θαη «Ζ νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

(ΜΟ=3,489). ηε ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη νχηε λα ζπκθσλνχλ νχηε λα 

δηαθσλνχλ κε ην κχζν φηη «Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο 

νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ.» κε κέζν φξν 3,100 θαη κε ηε δήισζε φηη «Σα 

παξαηεηακέλα θηιηά δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» κε κέζν φξν 2,922. 

Δπίζεο, θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ ηάζε νχηε λα ζπκθσλήζνπλ νχηε λα δηαθσλήζνπλ κε ηηο 

δειψζεηο «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ παηδηά φπσο νη ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» θαη «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα αλαζξέςνπλ 

παηδηά φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ 

κέζνπο φξνπο 2,653 θαη 2,610, αληίζηνηρα.  

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί κάιινλ δηαθσλνχλ φηη «Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη 

ράδηα δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» κε ΜΟ=2,291 θαη φηη «Οη 

δεκφζηεο αξρέο έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ ηε ζηείξσζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ζα κέζν 
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πξνζηαζίαο ηνπο απφ αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο.» κε ΜΟ=2,221. Σέινο, θαίλεηαη φηη 

κάιινλ δηαθσλνχλ κε ην κχζν «Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα θαη επηζπκίεο.», ν νπνίνο ζπγθέληξσζε κέζν φξν κφιηο 1,929. 

 

3.2. εμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) 

Ζ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο απνηειείηαη απφ 17 εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζε δειψζεηο γχξσ απφ ην πφηε ζα πξέπεη λα μεθηλά ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη απφ πνηνλ/νπο είλαη πξνηηκφηεξν λα 

πξαγκαηνπνηείηαη, θαζψο θαη γχξσ απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο. 

Κη εδψ νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπζηεκαηνπνηνχληαη κέζσ 

πεληάβαζκεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert, φπνπ ην 1 δειψλεη ην «δηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 

ην «ζπκθσλψ απφιπηα». Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

3. 

 

Πίλαθαο 3: εμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηόκσλ κε ΝΑ 

ε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε 

ηηο παξαθάησ δειώζεηο όζνλ 

αθνξά ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε 

ΝΑ; 

Πιήζνο (Ν) Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο όξνο Σππηθή 

απόθιηζε 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

κεηψζεη ηνλ θίλδπλν γηα 

ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, 

ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

141 1 5 4,759 0,619 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ γνλέσλ, 

ζρνιείνπ θαη εηδηθψλ θέληξσλ. 

141 1 5 4,688 0,645 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε θαηάιιειε έθθξαζε 

ησλ ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ ηνπο 

θαη κείσζε ησλ αθαηάιιεισλ 

ζπκπεξηθνξψλ, πρ δεκφζην 

141 1 5 4,638 0,689 
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απλαληζκφ ή ζεμνπαιηθή 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη αλαγθαία. 
141 1 5 4,596 0,726 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε 

ππεπζπλφηεηαο κε ηε ιήςε θαη 

επηινγή απφ κέξνπο ηνπο 

ππεχζπλσλ απνθάζεσλ θαη 

επηινγψλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θαη δσή. 

140 1 5 4,464 0,781 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

απμήζεη ηηο 

θνηλσληθνζεμνπαιηθέο γλψζεηο 

γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπο. 

140 1 5 4,443 0,702 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. 

141 1 5 4,418 0,738 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ 

ησλ ίδησλ γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο. 

141 1 5 4,418 0,738 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη απφ εηδηθά θέληξα κε 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο 

πγείαο. 

141 1 5 4,234 0,953 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία γνλέσλ 

θαη ζρνιείνπ. 

141 1 5 4,206 0,960 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά 

ζηελ παηδηθή ειηθία(6-12 εηψλ). 

141 1 5 4,007 1,149 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη απφ ην ζρνιείν. 

141 1 5 3,156 1,051 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά 

ζηελ εθεβεία(12-18 εηψλ). 

140 1 5 3,100 1,400 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. 

141 1 5 2,759 1,034 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ ζα απμήζεη ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηηο νξκέο ηνπο θαη ζα 

νδεγήζεη ζε πξφσξε ελαζρφιεζε 

κε ην ζεμ. 

141 1 5 2,248 0,942 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά 
141 1 5 1,751 1,008 
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ζηελ ελήιηθε δσή(18+ εηψλ). 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ δε ρξεηάδεηαη 

γηαηί ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ 

ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ή/θαη 

ζεμνπαιηθή δσή. 

141 1 4 1,362 0,689 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ε δήισζε πνπ ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν 

κέζν φξν θαη κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα αθνξά ζε 

έλα πηζαλφ ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη είλαη φηη «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

κεηψζεη ηνλ θίλδπλν γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο.» κε ΜΟ=4,759. Δπίζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ γνλέσλ, ζρνιείνπ θαη εηδηθψλ 

θέληξσλ», κε ΜΟ=4,688, φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε 

λα νδεγήζεη ζε θαηάιιειε έθθξαζε ησλ ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ ηνπο θαη κείσζε ησλ 

αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ, πρ δεκφζην απλαληζκφ ή ζεμνπαιηθή επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά» κε ΜΟ=4,638 θαη φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη 

αλαγθαία.» κε ΜΟ=4,596. Δπηπιένλ, κάιινλ ζπκθσλνχλ κε ηάζε ζην λα ζπκθσλήζνπλ 

απφιπηα κε δηάθνξα άιια ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε γηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ζπγθεθξηκέλα φηη «ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ππεπζπλφηεηαο κε ηε 

ιήςε θαη επηινγή απφ κέξνπο ηνπο ππεχζπλσλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη δσή», φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηηο θνηλσληθνζεμνπαιηθέο γλψζεηο γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ηνπο», φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ» θαη φηη «ε ζεμνπαιηθή 
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εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ 

ζηάζεσλ θαη αμηψλ ησλ ίδησλ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο κε 

κέζνπο φξνπο 4,464 θαη 4,443 θαη 4,418 θαη 4,418 αληίζηνηρα.  

Αθφκε, κάιινλ ζπκθσλνχλ φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη απφ εηδηθά θέληξα κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο πγείαο» 

κε ΜΟ=4,234, φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη ζρνιείνπ» κε ΜΟ=4,206 θαη φηη «ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ)» κε 

ΜΟ=4,007.  

Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη νχηε λα ζπκθσλνχλ νχηε λα δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε 

φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη απφ ην 

ζρνιείν» (ΜΟ=3,156) θαη ηελ άπνςε φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά ζηελ εθεβεία (12-18 εηψλ)» (ΜΟ=3,100), ελψ θαη πάιη θαίλεηαη φηη 

κάιινλ νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ κε κηθξφηεξν, βέβαηα, κέζν φξν φηη «ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο» (ΜΟ= 2,759).  

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί κάιινλ δηαθσλνχλ κε ην φηη «ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο νξκέο ηνπο θαη 

ζα νδεγήζεη ζε πξφσξε ελαζρφιεζε κε ην ζεμ» κε ΜΟ=2,248. Δπίζεο, κάιινλ 

δηαθσλνχλ κε ΜΟ=1,751 φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα 

μεθηλά ζηελ ελήιηθε δσή. Σέινο, θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ απφιπηα κε ηελ άπνςε φηη «ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ δε ρξεηάδεηαη, γηαηί ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ 

ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ή/θαη ζεμνπαιηθή δσή», θαζψο ν κέζνο φξνο είλαη κφιηο 1,362. 

Ζ δεχηεξε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αθνξά ζηα ζέκαηα πνπ ζχκθσλα 

κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν 
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ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. Οη απαληήζεηο 

δίλνληαη θαη πάιη κέζσ πεληάβαζκεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert, φπνπ ην 1 δειψλεη «δηαθσλψ 

απφιπηα» θαη ην 5 «ζπκθσλψ απφιπηα». Αξρηθά, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ ηα 

απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 4) πξνθχπηεη φηη νη κέζνη φξνη γηα φια ηα ζέκαηα είλαη αλάκεζα 

ζην «κάιινλ ζπκθσλψ» θαη ζην «ζπκθσλψ απφιπηα», κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζεκάησλ 

λα είλαη πην θνληά ζην «ζπκθσλψ απφιπηα». Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί κάιινλ ζεσξνχλ φηη 

φια ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. 

 

Πίλαθαο 4: Πεξηερόκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν 

ε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε 

ην λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ ζέκαηα ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηόκσλ κε ΝΑ ζην ζρνιείν; 

Πιήζνο (Ν) Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο όξνο Σππηθή 

Απόθιηζε 

Πξνζσπηθή θξνληίδα πγηεηλήο 141 3 5 4,752 0,611 

εμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/ 

θαθνπνίεζε θαη πξφιεςή ηεο 

(αλαδήηεζε βνήζεηαο, 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ηθαλφηεηα 

ζπλαίλεζεο, άξλεζε, δηαθνξά 

μέλσλ, γλσζηψλ θαη θίισλ) 

141 2 5 4,716 0,577 

Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηε 

δφκεζή  ηνπο (επηθνηλσλία, 

θηιίεο, νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο 

ζρέζεηο) 

141 2 5 4,695 0,573 

Απνθπγή πηνζέηεζεο 

αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ 

(γλψζε πξνζσπηθψλ νξίσλ, 

δηαθνξά δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ρψξνπ) 

141 3 5 4,667 0,662 

Αλζξψπηλε αλαηνκία θαη 

θπζηνινγία (δηαθνξέο άληξα-

γπλαίθαο, νλνκαζία κειψλ)  

141 1 5 4,603 0,631 

Αιιαγέο ηεο εθεβείαο 

(εκκελφξξνηα, ηξηρνθπΐα, θηι) 

141 2 5 4,603 0,685 

Αληηζχιιεςε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο 

141 1 5 4,532 0,807 

Αλαπαξαγσγή, εγθπκνζχλε, 

ηνθεηφο 

141 1 5 4,348 0,870 

εμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 141 1 5 4,213 1,027 
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Απλαληζκφο 141 2 5 4,163 1,039 

εμνπαιηθή επαθή θαη δηάθνξεο 

κνξθέο ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

141 1 5 4,149 0,917 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, ην ζέκα πνπ ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν 

είλαη ε «πξνζσπηθή θξνληίδα πγηεηλήο» κε ΜΟ=4,752 θαη αθνινπζεί κε κηθξή δηαθνξά ε 

«ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε θαη πξφιεςή ηεο (αλαδήηεζε βνήζεηαο, 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο, άξλεζε, δηαθνξά μέλσλ, γλσζηψλ θαη 

θίισλ)» κε ΜΟ=4,716, δείρλνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα 

κε ηελ παξνπζία απηψλ ησλ ζεκάησλ ζην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα 

ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ην ζέκα «αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηε 

δφκεζή ηνπο (επηθνηλσλία, θηιίεο, νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο ζρέζεηο)» κε ΜΟ=4,695, ην 

ζέκα «απνθπγή πηνζέηεζεο αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ (γλψζε πξνζσπηθψλ νξίσλ, 

δηαθνξά δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ)» κε ΜΟ=4,667 θαη ηα ζέκαηα «αλζξψπηλε 

αλαηνκία θαη θπζηνινγία (δηαθνξέο άληξα-γπλαίθαο, νλνκαζία κειψλ)» θαη «αιιαγέο ηεο 

εθεβείαο (εκκελφξξνηα, ηξηρνθπΐα, θηι)» κε ίδην κέζν φξν 4,603. ηε κέζε αλάκεζα απφ 

ην «ζπκθσλψ απφιπηα» θαη ην «κάιινλ ζπκθσλψ» βξίζθεηαη ην ζέκα «αληηζχιιεςε, 

ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο» κε ΜΟ=4,532. 

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί κάιινλ ζπκθσλνχλ κε ην ζέκα «αλαπαξαγσγή, εγθπκνζχλε, 

ηνθεηφο» κε ΜΟ=4,348. Σα ζέκαηα κε ηα νπνία κάιινλ ζπκθσλνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, 

αιιά κε ηνπο κηθξφηεξνπο κέζνπο φξνπο είλαη ε «αλαπαξαγσγή, εγθπκνζχλε, ηνθεηφο» κε 

ΜΟ=4,348, ν «ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο» κε ΜΟ=4,213, ν «απλαληζκφο» κε 

ΜΟ=4,163 θαη ε «ζεμνπαιηθή επαθή θαη δηάθνξεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο» 

κε ΜΟ=4,149. 
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Ζ ηξίηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert φπνπ ην 1 δειψλεη ην «δηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ην 

«ζπκθσλψ απφιπηα». Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 5: Παξάγνληεο-εκπόδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν 

ε πνην βαζκό ζπκθσλείηε όηη 

νη παξαθάησ παξάγνληεο ζα 

κπνξνύζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εκπόδηα ζηελ παξνρή 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζην 

ζρνιείν; 

Πιήζνο (Ν) Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο όξνο Σππηθή 

απόθιηζε 

Διιηπήο επηκφξθσζε/ 

εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

141 1 5 4,284 0,822 

Διιείςεηο ζε αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη παηδαγσγηθφ 

πιηθφ 

141 1 5 4,269 0,844 

Σακπνχ γχξσ απφ ην ζέκα 141 1 5 4,227 0,921 

Πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

141 1 5 4,198 0,935 

Αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη 

ζπλαδέιθνπο 

141 1 5 3,929 0,976 

Ακεραλία εθπαηδεπηηθψλ 141 1 5 3,773 1,078 

Ννεηηθή αλαπεξία παηδηνχ 140 1 5 3,543 1,146 

Έιιεηςε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ 141 1 5 3,461 1,204 

Ακεραλία καζεηή 141 1 5 3,369 1,185 

 

Όπσο ινηπφλ πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα, ν παξάγνληαο πνπ ζπγθέληξσζε ην 

κεγαιχηεξν κέζν φξν, δειαδή 4,284, είλαη ε «ειιηπήο επηκφξθσζε/εμεηδίθεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» θαη αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά νη «ειιείςεηο ζε αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη παηδαγσγηθφ πιηθφ» κε ΜΟ=4,269. ηε ζπλέρεηα έπνληαη ηα «ηακπνχ 

γχξσ απφ ην ζέκα» κε ΜΟ=4,227 θαη νη «πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία» κε ΜΟ=4,198. Έηζη, νη 
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εθπαηδεπηηθνί κάιινλ ζπκθσλνχλ φηη φινη απηνί νη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα. Αθφκε, θαίλεηαη κάιινλ λα ζπκθσλνχλ φηη εκπφδηα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη νη «αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο» κε ΜΟ=3,929, θαζψο 

θαη ε «ακεραλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ» κε ΜΟ=3,773. Ζ «λνεηηθή αλαπεξία παηδηνχ» 

βξίζθεηαη ζηε κέζε απφ ην «κάιινλ ζπκθσλψ» θαη ην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» κε 

ΜΟ=3,543. Οη δχν παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ηείλνπλ λα 

είλαη πεξηζζφηεξν νπδέηεξνη σο πξνο ην αλ ζα πξνθαιέζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν είλαη ε έιιεηςε δηδαθηηθνχ 

ρξφλνπ θαη ε ακεραλία καζεηή κε κέζνπο φξνπο 3,461 θαη 3,369, αληίζηνηρα, θαη απηνί νη 

παξάγνληεο ζπγθέληξσζαλ ην κηθξφηεξν κέζν φξν ζε φιε ηελ θιίκαθα. 

 

3.3. Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη έιεγρνη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο, 

έγηλαλ θάπνηεο επηπιένλ νκαδνπνηήζεηο ζε νξηζκέλα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πέξα απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην πνχ εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγήζεθαλ δχν νκάδεο. Ζ 

πξψηε νκάδα νλνκάζηεθε «Γεληθφ ζρνιείν» (Ν=90, πνζνζηφ: 63,8%) θαη ζε απηήλ 

αλήθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δήισζαλ φηη εξγάδνληαη ζε γεληθή ηάμε, παξάιιειε 

ζηήξημε ή ηκήκα έληαμεο θαη ε δεχηεξε νκάδα νλνκάζηεθε «Δηδηθφ ζρνιείν» (Ν=51, 

πνζνζηφ: 36,2%) θαη ζε απηήλ αλήθνπλ φζνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη εξγάδνληαη ζε 

εηδηθφ ζρνιείν. Δπηπιένλ, σο πξνο ην επίπεδν ζπνπδψλ δεκηνπξγήζεθαλ επίζεο δχν 

νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ φζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κφλν βαζηθέο ζπνπδέο 

(Ν=90, πνζνζηφ: 63,8%) θαη ζηε δεχηεξε νκάδα φζνη έρνπλ επηπιένλ κεηαπηπρηαθέο θαη 

δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο (Ν=46, πνζνζηφ: 32,6%). Σέινο, σο πξνο ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ 

ΔΑΔ, δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο νκάδεο. Σελ πξψηε νκάδα απνηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί κε 
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θαζφινπ ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ (Ν=63, πνζνζηφ: 44,7%), ηε δεχηεξε εθείλνη πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη κφλν ΑΔΗ ΔΑΔ (Ν=16, πνζνζηφ: 11,3%), ηελ ηξίηε νκάδα φζνη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη κφλν ζεκηλάξην 400 σξψλ ή Γηδαζθαιείν ΔΑΔ (Ν=28, πνζνζηφ: 19,9%) 

θαη ηελ ηέηαξηε νκάδα φινη εθείλνη πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο 

ζηελ ΔΑΔ (Ν=34, πνζνζηφ: 24,1%). 

 

3.3.1. Έιεγρνο χ
2
 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αζθνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απάληεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην αλ 

έρνπλ ιάβεη ή φρη ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο  ρ
2
 θαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

ή εθείλα πνπ πιεζίαζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6: Δλεκέξσζε γύξσ από ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Γεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία 

Τπννκάδεο Ναη  (%) Όρη (%) p 

Δπίπεδν ζπνπδψλ Βαζηθέο ζπνπδέο 16,67%  83,33% 

0,017 
Δπηπιένλ  

ζπνπδέο 

34,78% 65,21%. 

Σχπνο 

πξνυπεξεζίαο 

Μφλν γεληθή 

αγσγή 

13,11%  86,89% 

0,028 Γεληθή αγσγή θαη 

ΔΑΔ 

24,39% 75,61% 

Μφλν ΔΑΔ 35,90% 64,10% 

ρνιείν 

δηδαζθαιίαο 

Γεληθφ ζρνιείν 16,67%  83,33% 
0,023 

Δηδηθφ ζρνιείν 33,33% 66,67% 

Υξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζηελ 

ΔΑΔ 

Καζφινπ 13,11% 86,89% 

0,059 1-6 ρξφληα 29,41% 70,59% 

7-28 ρξφληα 31,03% 68,97% 

*p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο 

 

Όπσο πξνέθπςε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή θαίλεηαη λα αζθεί ην επίπεδν 

ζπνπδψλ (p=0,017) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθέο ζπνπδέο λα έρνπλ απαληήζεη 
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«Ναη» ζε πνζνζηφ 16,67% θαη «Όρη» ζε πνζνζηφ 83,33%, θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

επηπιένλ κεηαπηπρηαθέο/δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο λα έρνπλ απαληήζεη «Ναη» ζε πνζνζηφ 

34,78% θαη «Όρη» ζε πνζνζηφ 65,21%. Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή θάλεθε λα 

αζθεί ν ηχπνο πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (p=0,028), κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

πξνυπεξεζία κφλν ζηε γεληθή αγσγή λα έρνπλ απαληήζεη «Ναη» ζε πνζνζηφ 13,11% θαη 

«Όρη» ζε πνζνζηφ 86,89%, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία θαη ζε γεληθή αγσγή θαη 

ζε ΔΑΔ λα έρνπλ απαληήζεη «Ναη» ζε πνζνζηφ 24,39% θαη «Όρη» ζε πνζνζηφ 75,61% θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία κφλν ζηελ ΔΑΔ λα έρνπλ απαληήζεη «Ναη» ζε 

πνζνζηφ 35,90% θαη «Όρη» ζε πνζνζηφ 64,10%. Αθφκε, ην ζρνιείν πνπ δηδάζθνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα αζθεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή (p=0,023) κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ λα έρνπλ απαληήζεη «Ναη» ζε πνζνζηφ 16,67% θαη 

«Όρη» ζε πνζνζηφ 83,33% θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ λα έρνπλ 

απαληήζεη «Ναη» ζε πνζνζηφ 33,33% θαη «Όρη» ζε πνζνζηφ 66,67%. Σέινο, θνληά ζην 

φξην ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο βξέζεθε ην p γηα ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ ΔΑΔ 

(p=0,059), κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο πξνυπεξεζία ζηελ ΔΑΔ λα έρνπλ απαληήζεη 

«Ναη» ζε πνζνζηφ 13,11% θαη «Όρη» ζε πνζνζηφ 86,89%, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

πξνυπεξεζία 1-6 ρξφληα ζηελ ΔΑΔ λα έρνπλ απαληήζεη «Ναη» ζε πνζνζηφ 29,41% θαη 

«Όρη» ζε πνζνζηφ 70,59% θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 7-28 ρξφληα ζηελ 

ΔΑΔ λα έρνπλ απαληήζεη «Ναη» ζε πνζνζηφ 31,03% θαη «Όρη» ζε πνζνζηφ 68,97%. 

 

3.3.2. Έιεγρνη t-test 

Φύιν 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ν παξάγνληαο «Φχιν» αζθεί ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο t-test 

γηα ηηο απαληήζεηο αλάκεζα ζε γπλαίθεο θαη άληξεο θαη ζηνλ πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα 
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ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ή εθείλα πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα, φπσο 

πξνέθπςαλ.  

 

Πίλαθαο 7: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ην θύιν 

Κιίκαθεο Γειώζεηο t df p Γπλαίθεο Άληξεο 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθφηεηα 

 

 

 

 

Σα άηνκα κε ΝΑ 

παξνπζηάδνπλ 

ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο 

νξκέο απφ ην γεληθφ 

πιεζπζκφ. 

-1,913 138 0,058 3,214 1,117 2,783 1,315 

εμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ 

γνλέσλ, ζρνιείνπ θαη 

εηδηθψλ θέληξσλ. 

-3,876 139 0,009 4,807 0,419 4,351 0,978 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

κεηψζεη ηνλ θίλδπλν γηα 

ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίε

ζε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 

θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

-3,214 139 0,033 4,856 0,379 4,487 0,989 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε 

ππεπζπλφηεηαο κε ηε 

ιήςε θαη επηινγή απφ 

κέξνπο ηνπο ππεχζπλσλ 

απνθάζεσλ θαη επηινγψλ 

γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θαη δσή. 

-3,350 138 0,014 4,592 0,584 4,108 1,100 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηε 

δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε 

δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. 

 

-2,782 139 0,006 4,519 0,653 4,135 0,887 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηε 

δηακφξθσζε 

ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ 

θαη αμηψλ ησλ ίδησλ 

γχξσ απφ ηε 

-2,504 139 0,013 4,509 0,638 4,162 0,928 
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ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη 

ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

απμήζεη ηηο 

θνηλσληθνζεμνπαιηθέο 

γλψζεηο γηα ηελ πγεία 

θαη αζθάιεηα ηνπο. 

-3,516 138 0,009 4,563 0,536 4,108 0,966 

Πεξηερφκελν 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

 

 

Αλζξψπηλε αλαηνκία θαη 

θπζηνινγία (δηαθνξέο 

άληξα-γπλαίθαο, 

νλνκαζία κειψλ) 

-3,570 139 0,006  4,711 0,515 4,297 0,812 

Αιιαγέο ηεο εθεβείαο 

(εκκελφξξνηα, 

ηξηρνθπΐα, θηι) 

-2,957 139 0,016  4,702 0,589 4,324 0,852 

Πξνζσπηθή θξνληίδα 

πγηεηλήο 
-2,493 139 0,048  4,827 0,511 4,540 0,803 

Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

γηα ηε δφκεζή  ηνπο 

(επηθνηλσλία, θηιίεο, 

νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο 

ζρέζεηο 

-2,634 139 0,041  4,769 0,467 4,487 0,768 

Αλαπαξαγσγή, 

εγθπκνζχλε, ηνθεηφο 
-3,389 139 0,008 4,490 0,724 3,946 1,104 

εμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίε

ζε θαη πξφιεςή ηεο 

(αλαδήηεζε βνήζεηαο, 

δηαπξαγκάηεπζε θαη 

ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο, 

άξλεζε, δηαθνξά μέλσλ, 

γλσζηψλ θαη θίισλ) 

-2,536 139 0,032  4,789 0,515 4,514 0,692 

εμνπαιηθή επαθή θαη 

δηάθνξεο κνξθέο 

ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

-2,665 139 0,009  4,269 0,916 3,811 0,845 

Απλαληζκφο -2,838 139 0,005  4,308 0,996 3,757 1,065 

εμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο 
-2,641 139 0,022  4,346 0,932 3,838 1,191 

Παξάγνληεο- 

εκπφδηα 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

Διιείςεηο ζε αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη 

παηδαγσγηθφ πιηθφ 

-2,295 139 0,023 4,365 0,789 4,000 0,943 

Αληηδξάζεηο απφ γνλείο 

θαη ζπλαδέιθνπο 
-2,894 139 0,009 4,067 0,884 3,541 1,120 

Ακεραλία εθπαηδεπηηθψλ 
-2,458 139 0,005 3,904 0,961 3,405 1,301 

*t=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Student’s t-test, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

πγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ζηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο βξέζεθε κία δήισζε γηα 

ηελ νπνία ην p είλαη πνιχ θνληά ζηα φξηα ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα, 

ζηελ άπνςε φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο 
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νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ νη άληξεο κάιινλ δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο 

(t=-1,913, df=138, p=0,058) (βι. πίλαθα 7). 

ηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζε πνιιέο εξσηήζεηο. Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο θάλεθε λα ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δήισζε φηη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ γνλέσλ, ζρνιείνπ θαη εηδηθψλ θέληξσλ.» (t=-3,876, 

df=139, p=0,009), 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη 

ηνλ θίλδπλν γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο.» (t=-3,214, 

df=139, p=0,033), 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε ππεπζπλφηεηαο κε ηε ιήςε θαη επηινγή απφ κέξνπο ηνπο 

ππεχζπλσλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά 

θαη δσή.» (t=-3,350, df=138, p=0,014), 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 

ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ» (t=-2,782, 

df=139, p=0,006),  

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 

ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ ησλ ίδησλ γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο» (t=-2,504, df=139, p=0,013) θαη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηηο 

θνηλσληθνζεμνπαιηθέο γλψζεηο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπο.» (t=-

3,516, df=138, p=0,009) (βι. πίλαθα 7).  
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ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πάιη νη γπλαίθεο θάλεθε λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άληξεο κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ην ζέκα  

 «αλζξψπηλε αλαηνκία θαη θπζηνινγία (δηαθνξέο άληξα-γπλαίθαο, νλνκαζία 

κειψλ)» (t=-3,570, df=139, p=0,006), 

 «αιιαγέο ηεο εθεβείαο (εκκελφξξνηα, ηξηρνθπΐα, θηι)» (t=-2,957, df=139, 

p=0,016), 

 «πξνζσπηθή θξνληίδα πγηεηλήο» (t=-2,493, df=139, p=0,048), 

 «αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηε δφκεζή  ηνπο 

(επηθνηλσλία, θηιίεο, νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο ζρέζεηο)» (t=-2,634, df=139, 

p=0,041), 

  «αλαπαξαγσγή, εγθπκνζχλε, ηνθεηφο» (t=-3,389, df=139, p=0,008), 

 «ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε / θαθνπνίεζε θαη πξφιεςή ηεο (αλαδήηεζε 

βνήζεηαο, δηαπξαγκάηεπζε θαη ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο, άξλεζε, δηαθνξά 

μέλσλ, γλσζηψλ θαη θίισλ)» (t=-2,536, df=139, p=0,032), 

 «ζεμνπαιηθή επαθή θαη δηάθνξεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο» (t=-

2,665, df=139, p=0,009), 

 «απλαληζκφο» (t=-2,838, df=139, p=0,005) θαη 

 «ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο» (t=-2,641, df=139, p=0,022) (βι. πίλαθα 

7). 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ βξέζεθαλ θαη 

ζε κεξηθέο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο πνπ αθνξά ζε παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο γηα άηνκα κε λνεηηθή 
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αλαπεξία ζην ζρνιείν. Δηδηθφηεξα, γηα κία αθφκε θνξά νη γπλαίθεο ζπγθέληξσζαλ 

κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ηνπο άληξεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο εμήο 

παξάγνληεο:  

 «ειιείςεηο ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη παηδαγσγηθφ πιηθφ» (t=-2,295, 

df=139, p=0,023) 

  «αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο» (t=-2,894, df=139, p=0,009) 

 «ακεραλία εθπαηδεπηηθψλ» (t=-2,458, df=139, p=0,005) (βι. πίλαθα 7).  

Έηζη, νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ ηάζε γηα πην ζεηηθέο 

απφςεηο γχξσ απφ ηα απνηειέζκαηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ θαίλεηαη λα 

θνβνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. 

 

Ηιηθία 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αζθεί ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ t-test, αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ειηθίαο 23-40 θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ειηθίαο 41-61 εηψλ κε ηα 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ή απηά πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα λα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 8.  

 

Πίλαθαο 8: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηελ ειηθία 

Κιίκαθεο Γειώζεηο t df p 23-40 41-61 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθφηε

ηα 

 

 

 

 

Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ 

γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

2,731 138 0,007 3,773 0,973 3,324 0,967 
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Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ 

δηθαίσκα λα παληξεχνληαη 

φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

4,488 139 <0,001 3,955 0,935 3,160 1,139 

Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ 

παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

3,701 139 <0,001 3,015 1,059 2,333 1,119 

Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ 

δηθαίσκα λα αλαζξέςνπλ 

παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

2,521 139 0,013 2,849 0,996 2,400 1,103 

Οη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ 

ηε ζηείξσζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ, ζα κέζν 

πξνζηαζίαο ηνπο απφ 

αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

-2,990 138 0,003 1,894 1,039 2,514 1,367 

Σα ζχληνκα θηιηά ζε 

ηδησηηθφ ρψξν είλαη 

απνδεθηά γηα δχν άηνκα 

κε ΝΑ. 

2,287 139 0,024 4,167 0,970 3,773 1,060 

Σα ζχληνκα θηιηά 

δεκνζίσο είλαη απνδεθηά 

γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

3,245 139 0,001 4,091 1,003 3,507 1,119 

Σα παξαηεηακέλα θηιηά ζε 

ηδησηηθφ ρψξν είλαη 

απνδεθηά γηα δχν άηνκα 

κε ΝΑ. 

3,625 139 <0,001 4,121 0,985 3,453 1,177 

Σα παξαηεηακέλα θηιηά 

δεκνζίσο είλαη απνδεθηά 

γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

3,234 139 0,002 3,273 1,209 2,613 1,207 

Σα παξαηεηακέλα θηιηά 

θαη ράδηα ζε ηδησηηθφ ρψξν 

είλαη απνδεθηά γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

3,257 139 0,001 3,955 1,044 3,333 1,201 

Σα παξαηεηακέλα θηιηά 

θαη ράδηα δεκνζίσο είλαη 

απνδεθηά γηα δχν άηνκα 

κε ΝΑ. 

3,132 139 0,002 2,561 1,069 2,053 0,853 

Ζ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή 

επαθή είλαη απνδεθηή γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ. 

3,593 139 <0,001 3,985 1,015 3,347 1,084 

Ο ηδησηηθφο απλαληζκφο 

είλαη απνδεθηφο γηα έλα 

άηνκν κε ΝΑ. 

1,977 139 0,050 4,333 0,997 4,000 1,000 

Ζ εηεξνθπινθηιηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη 

απνδεθηή γηα δχν άηνκα 

κε ΝΑ. 

2,915 138 0,004 4,258 0,899 3,784 1,011 

Ζ νκνθπινθηιηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη 

απνδεθηή γηα δχν άηνκα 

κε ΝΑ. 

4,228 139 <0,001 3,969 1,149 3,067 1,359 

εμνπαιηθή Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 2,161 139 0,032 4,227 1,035 3,813 1,216 
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εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη 

λα μεθηλά ζηελ παηδηθή 

ειηθία(6-12 εηψλ). 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ππεπζπλφηεηαο κε 

ηε ιήςε θαη επηινγή απφ 

κέξνπο ηνπο ππεχζπλσλ 

απνθάζεσλ θαη επηινγψλ 

γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θαη δσή. 

2,278 138 0,021 4,621 0,519 4,324 0,938 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνλ 

θίλδπλν γηα ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε

,ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 

θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

1,900 139 0,051 4,864 0,388 4,667 0,759 

Θέκαηα 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλζξψπηλε αλαηνκία θαη 

θπζηνινγία (δηαθνξέο 

άληξα-γπλαίθαο, νλνκαζία 

κειψλ) 

2,227 139 0,025 4,727 0,542 4,493 0,685 

Αιιαγέο ηεο εθεβείαο 

(εκκελφξξνηα, ηξηρνθπΐα, 

θηι) 

3,099 139 0,002 4,788 0,448 4,440 0,809 

Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα 

ηε δφκεζή  ηνπο 

(επηθνηλσλία, θηιίεο, 

νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο 

ζρέζεηο) 

2,438 139 0,014 4,818 0,426 4,587 0,659 

Αλαπαξαγσγή, 

εγθπκνζχλε, ηνθεηφο 

3,005 139 0,003 4,576 0,658 4,147 0,982 

εμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε 

θαη πξφιεςή ηεο 

(αλαδήηεζε βνήζεηαο, 

δηαπξαγκάηεπζε θαη 

ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο, 

άξλεζε, δηαθνξά μέλσλ, 

γλσζηψλ θαη θίισλ) 

2,603 139 0,009 4,849 0,438 4,600 0,658 

εμνπαιηθή επαθή θαη 

δηάθνξεο κνξθέο 

ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

3,681 139 <0,001 4,439 0,787 3,893 0,953 

Απλαληζκφο 3,591 139 <0,001 4,485 0,899 3,880 1,078 

Αληηζχιιεςε, 

ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 

θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο 

2,536 139 0,011 4,712 0,674 4,373 0,882 

εμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο 

2,504 139 0,013 4,439 0,862 4,013 1,121 

Παξάγνληεο- 

εκπφδηα 

Αληηδξάζεηο απφ γνλείο 

θαη ζπλαδέιθνπο 

2,224 139 0,028 4,121 0,937 3,760 0,984 
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ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

*t=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Student’s t-test, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

Όπσο πξνέθπςε, ζηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ λεφηεξσλ (23-40 εηψλ) θαη ησλ 

κεγαιχηεξσλ ειηθηαθά (41-61 εηψλ) εθπαηδεπηηθψλ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσηήζεσλ-δειψζεσλ, κε ηηο απαληήζεηο ησλ λεφηεξσλ λα ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξν 

κέζν φξν σο πξνο ηε ζπκθσλία κε ηηο εμήο δειψζεηο: 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ» (t=2,731, 

df=138, p=0,007) 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα παληξεχνληαη φπσο νη ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (t=4,488, df=139, p<0,001) 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (t=3,701, df=139, p<0,001) 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα αλαζξέςνπλ παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (t=2,521, df=139, p=0,013) 

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

(t=2,287, df=139, p=0,002) 

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ.» (t=3,245, df=139, p=0,001) 

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα 

κε ΝΑ.» (t=3,625, df=139, p=0,002) 
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 «Σα ζχληνκα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ.» (t=3,234, df=139, p=0,024) 

 «Σα ζχληνκα θηιηά δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

(t=3,257, df=139, p=0,001) 

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ.» (t=3,132, df=139, p<0,001) 

 «Ζ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή επαθή είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

(t=3,593, df=139, p<0,001) 

 «Ο ηδησηηθφο απλαληζκφο είλαη απνδεθηφο γηα έλα άηνκν κε ΝΑ.» (t=1,977, 

df=139, p=0,050) 

 «Ζ εηεξνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

(t=2,915, df=138, p=0,004) 

 «Ζ νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

(t=4,228, df=139, p<0,001) (βι. πίλαθα 8). 

Αληίζεηα, νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη κάιινλ λα δηαθσλνχλ φηη νη δεκφζηεο 

αξρέο έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ ηε ζηείξσζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ζα κέζν 

πξνζηαζίαο ηνπο απφ αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, ελψ νη κεγαιχηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

ζηε κέζε αλάκεζα ζην «κάιινλ δηαθσλψ» θαη ζην «νχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ» θαη ε 

δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=-2,990, df=138, p=0,003). 

ηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθαλ δχν ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κηα δήισζε ζηελ νπνία 

ην p βξέζεθε πνιχ θνληά ζην φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο φηη  

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ 

παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ).» (t=2,161, df=139, p=0,032), 
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 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε ππεπζπλφηεηαο κε ηε ιήςε θαη επηινγή απφ κέξνπο ηνπο 

ππεχζπλσλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά 

θαη δσή» (t=2,278, df=138, p=0,021) θαη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη 

ηνλ θίλδπλν γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο (t=1,900, df=139, 

p=0,051) (βι. πίλαθα 8).  

ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ 

ειηθία ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζεκάησλ κε ηνπο λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο κάιινλ λα 

ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. Έηζη, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά βξέζεθε γηα ην ζέκα  

 «Αλζξψπηλε αλαηνκία θαη θπζηνινγία (δηαθνξέο άληξα-γπλαίθαο, νλνκαζία 

κειψλ)» (t=2,227, df=139, p=0,025), 

 «Αιιαγέο ηεο εθεβείαο (εκκελφξξνηα, ηξηρνθπΐα, θηι)» (t=3,099, df=139, 

p=0,002), 

 «Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηε δφκεζή  ηνπο 

(επηθνηλσλία, θηιίεο, νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο ζρέζεηο)» (t=2,438, df=139, 

p=0,014), 

 «Αλαπαξαγσγή, εγθπκνζχλε, ηνθεηφο» (t=3,005, df=139, p=0,003), 

 «εμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε θαη πξφιεςή ηεο (αλαδήηεζε 

βνήζεηαο, δηαπξαγκάηεπζε θαη ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο, άξλεζε, δηαθνξά 

μέλσλ, γλσζηψλ θαη θίισλ)» (t=2,603, df=139, p=0,009), 



101 

 

 «εμνπαιηθή επαθή θαη δηάθνξεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο» 

(t=3,681, df=139, p<0,001), 

 «Απλαληζκφο» (t=3,591, df=139, p<0,001), 

 «Αληηζχιιεςε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο» (t=2,536, df=139, p=0,011) θαη 

 «εμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο» (t=2,504, df=139, p=0,013) (βι. πίλαθα 

8). 

ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (t=2,224, df=139, p=0,028) γηα ηηο «Αληηδξάζεηο απφ 

γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο» κε ηνπο λεφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο κάιινλ λα ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν φηη απηφο ν παξάγνληαο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα απ‟ φηη νη 

κεγαιχηεξνη ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνί. 

Έηζη, θαίλεηαη φηη νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ ηάζε γηα πην ζεηηθέο 

απφςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνχο. 

 

Σρνιείν δηδαζθαιίαο 

Χο πξνο ην ζρνιείν δηδαζθαιίαο, φπσο εηπψζεθε πξνεγνπκέλσο, ππάξρεη ε νκάδα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ θαη ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ εηδηθνχ 

ζρνιείνπ, νπφηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ t-test γηα λα βξεζεί αλ ην ζρνιείν δηδαζθαιίαο αζθεί 

επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ θαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 9.  
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Πίλαθαο 9: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ην ζρνιείν δηδαζθαιίαο 

Κιίκαθεο Γειώζεηο t df p Γεληθό ζρνιείν Δηδηθό ζρνιείν 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθφηεηα Σα άηνκα κε ΝΑ 

είλαη θπξίσο αζψα, 

ρσξίο ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα θαη 

επηζπκίεο. 

2,616 139 0,010 2,078 0,963 1,667 0,766 

εμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά 

ζηελ παηδηθή 

ειηθία(6-12 εηψλ). 

-3,770 139 <0,001 3,744 1,241 4,471 0,784 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη 

πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη ζε 

ζπλεξγαζία γνλέσλ 

θαη ζρνιείνπ. 

-2,319 139 0,022 4,067 1,036 4,451 0,757 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ είλαη 

πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη απφ εηδηθά 

θέληξα κε 

εμεηδηθεπκέλνπο 

επηζηήκνλεο πγείαο.  

2,033 139 0,044 4,355 0,928 4,019 0,963 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηε 

δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε 

δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. 

2,249 139 0,05 4,522 0,585 4,235 0,929 

*t=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Student’s t-test, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

Όπσο θάλεθε, ζηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο βξέζεθε κία κφλν δήισζε ζηελ 

νπνία ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ 

ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνχο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. Δηδηθφηεξα, ζηε δήισζε «Σα άηνκα 

κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα θαη επηζπκίεο.» νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ κάιινλ δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ (t=2,616, df=139, p=0,010). 
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ηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηνλ ηχπν ζρνιείνπ δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνχ ζρνιείνπ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φηη  

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ 

παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ).» (t=-3,770, df=139, p<0,001) θαη  

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη ζρνιείνπ.» (t=-2,319, df=139, p=0,022) 

(βι. πίλαθα 9).  

Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ κάιινλ ζπκθσλνχλ ιηγφηεξν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθνχ ζρνιείνπ φηη  

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη απφ εηδηθά θέληξα κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο πγείαο.» 

(t=2,033, df=139, p=0,044) θαη  

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 

ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.» (t=2,249, 

df=139, p=0,05) (βι. πίλαθα 9). 

ηηο θιίκαθεο ησλ ζεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζην ζρνιείν δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

Χο πξνο ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη t-test αλάκεζα ζηηο 

απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα 
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ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ή απηά πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 10.  

 

Πίλαθαο 10: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

Κιίκαθεο Γειώζεηο t df p Πξσηνβάζκηα Γεπηεξνβάζκηα 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθφηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη δεκφζηεο 

αξρέο έρνπλ 

δηθαίσκα λα 

απνθαζίδνπλ 

ηε ζηείξσζε 

ησλ αηφκσλ κε 

ΝΑ, ζα κέζν 

πξνζηαζίαο 

ηνπο απφ 

αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

-2,269 138 0,021 1,951 1,087 2,430 1,346 

Σα 

παξαηεηακέλα 

θηιηά ζε 

ηδησηηθφ ρψξν 

είλαη απνδεθηά 

γηα δχν άηνκα 

κε ΝΑ. 

2,317 139 0,018 4,016 0,939 3,575 1,240 

Σα 

παξαηεηακέλα 

θηιηά θαη ράδηα 

ζε ηδησηηθφ 

ρψξν είλαη 

απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε 

ΝΑ. 

2,202 139 0,025 3,869 0,991 3,438 1,261 

Ο ηδησηηθφο 

απλαληζκφο 

είλαη 

απνδεθηφο γηα 

έλα άηνκν κε 

ΝΑ. 

1,953 139 0,053 4,344 0,772 4,013 1,142 

Θέκαηα 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

Απνθπγή 

πηνζέηεζεο 

αθαηάιιεισλ 

ζπκπεξηθνξψλ 

(γλψζε 

πξνζσπηθψλ 

νξίσλ, 

δηαθνξά 

δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ 

ρψξνπ) 

2,168 139 0,023 4,803 0,476 4,563 0,760 

*t=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Student’s t-test, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 
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Όπσο θάλεθε, βξέζεθαλ αξθεηέο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο 

ζηηο νπνίεο παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο πξσηνβάζκηαο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κία δήισζε 

γηα ηελ νπνία ην p ήηαλ πνιχ θνληά ζην φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, σο 

πξνο ηε δήισζε «Οη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ ηε ζηείξσζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ, ζα κέζν πξνζηαζίαο ηνπο απφ αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο.» νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο ηείλνπλ λα είλαη πην αξλεηηθνί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο (t=-2,269, df=138, p=0,021). Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαίλεηαη κάιινλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

δεπηεξνβάζκηαο φηη  

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ.» (t=2,317, df=139, p=0,018), 

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ.» (t=2,202, df=139, p=0,025) θαη 

 «Ο ηδησηηθφο απλαληζκφο είλαη απνδεθηφο γηα έλα άηνκν κε ΝΑ.» (t=1,953, 

df=139, p=0,053) (βι. πίλαθα 10). 

ηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε βάζε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζε θάπνηα δήισζε.  

ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε βάζε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζε κία κφλν δήισζε. Δηδηθφηεξα, 

ζηε δήισζε «Απνθπγή πηνζέηεζεο αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ (γλψζε πξνζσπηθψλ 

νξίσλ, δηαθνξά δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ)» (t=2,168, df=139,  p=0,023) θάλεθε φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κάιινλ ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φηη απηφ ην ζέκα ζα πξέπεη λα 
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ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (βι. πίλαθα 

10).   

ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία δε βξέζεθε θάπνηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε βάζε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. 

Έηζη, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

απνδέρνληαη πεξηζζφηεξν ηα δηθαηψκαηα ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Δπίπεδν ζπνπδώλ 

Χο πξνο ην επίπεδν ζπνπδψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη t-test αλάκεζα ζηελ 

νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βαζηθέο ζπνπδέο θαη ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

επηπιένλ κεηαπηπρηαθέο/δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κε ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ή απηά πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα λα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 11.  

 

Πίλαθαο 11: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδώλ 

Κιίκαθεο Γειώζεηο t df p Βαζηθέο 

ζπνπδέο 

Δπηπιένλ 

ζπνπδέο 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθφηεηα 

 

 

 

Σα παξαηεηακέλα 

θηιηά ζε ηδησηηθφ 

ρψξν είλαη 

απνδεθηά γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

-2,223 134 0,028 3,611 1,168 4,065 1,041 

Σα παξαηεηακέλα 

θηιηά θαη ράδηα ζε 

ηδησηηθφ ρψξν είλαη 

απνδεθηά γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

-2,330 134 0,021 3,467 1,173 3,957 1,134 

Ζ ηδησηηθή 

ζεμνπαιηθή επαθή 

είλαη απνδεθηή γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ. 

-2,839 134 0,002 3,444 1,172 4,000 0,869 

Σα άηνκα κε ΝΑ 1,837 134 0,068 2,044 0,959 1,739 0,828 
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είλαη θπξίσο αζψα, 

ρσξίο ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα θαη 

επηζπκίεο. 

εμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε 

αχμεζε 

ππεπζπλφηεηαο κε 

ηε ιήςε θαη 

επηινγή απφ κέξνπο 

ηνπο ππεχζπλσλ 

απνθάζεσλ θαη 

επηινγψλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θαη 

δσή. 

2,696 133 0,025 4,196 1,025 4,573 0,601 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά 

ζηελ παηδηθή ειηθία 

(6-12 εηψλ). 

-1,782 134 0,077 3,889 1,213 4,261 1,021 

*t=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Student’s t-test, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

ηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ ζπνπδέο θαίλεηαη 

φηη ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθέο ζπνπδέο κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε δήισζε φηη 

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ.» (t=-2,223, df=134, p=0,028),  

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ.» (t=-2,330, df=134, p=0,021) θαη 

 «Ζ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή επαθή είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» (t=-

2,839, df=134, p=0,002) (βι. πίλαθα 11). 

ηελ ίδηα θιίκαθα ζε κία δήισζε ην p βξέζεθε θνληά ζην 0,05, νπφηε απηή αμίδεη 

λα αλαθεξζεί. Έηζη, ζηε δήισζε φηη «Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο 

ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα θαη επηζπκίεο.» νη εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ ζπνπδέο θαίλεηαη 
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λα δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθέο ζπνπδέο (t=1,837, 

df=134, p=0,068). 

ηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθε κία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (t=2,696, df=133, p=0,025) ζηε δήισζε «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ππεπζπλφηεηαο κε ηε ιήςε θαη 

επηινγή απφ κέξνπο ηνπο ππεχζπλσλ απνθάζεσλ θαη επηινγψλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θαη δσή.» κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε επηπιένλ ζπνπδέο λα θαίλεηαη λα 

ζπκθσλνχλ απφιπηα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθέο ζπνπδέο κάιινλ λα ζπκθσλνχλ. 

Δπηπιένλ, φκσο ζηελ ίδηα θιίκαθα βξέζεθε θαη κία δηαθνξά θνληά ζηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δήισζε «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ).» βξέζεθε νη εθπαηδεπηηθνί κε 

επηπιένλ ζπνπδέο λα ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ απηνχο κε βαζηθέο 

ζπνπδέο (t=-1,782, df=134, p=0,077) (βι. πίλαθα 11). 

ηηο θιίκαθεο ησλ ζεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζην ζρνιείν δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Έηζη, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ ζπνπδέο έρνπλ ηελ ηάζε γηα πην 

ζεηηθέο απφςεηο σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

θαη σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθέο 

ζπνπδέο. 

 

Ύπαξμε παηδηώλ 

Χο πξνο ηελ χπαξμε παηδηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ t-test αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ θαη ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ παηδηά γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε 
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χπαξμε παηδηψλ επεξεάδεη ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 12.  

 

Πίλαθαο 12: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηελ ύπαξμε παηδηώλ 

Κιίκαθεο Γειώζεηο t df p Με παηδηά Υσξίο παηδηά 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθφηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα άηνκα κε ΝΑ 

έρνπλ δηθαίσκα λα 

απνθαζίδνπλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, φπσο 

νη ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

-2,427 138 0,017 3,363 0,997 3,767 0,945 

Σα άηνκα κε ΝΑ 

έρνπλ δηθαίσκα λα 

παληξεχνληαη φπσο 

νη ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

-4,203 139 <0,001 3,209 1,180 3,967 0,863 

Σα άηνκα κε ΝΑ 

έρνπλ δηθαίσκα λα 

απνθηήζνπλ παηδηά 

φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο 

ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ.  

-2,567 139 0,011 2,444 1,118 2,933 1,118 

Σα άηνκα κε ΝΑ 

έρνπλ δηθαίσκα λα 

αλαζξέςνπλ παηδηά 

φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο 

ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

-2,153 139 0,033 2,444 1,061 2,833 1,060 

Οη δεκφζηεο αξρέο 

έρνπλ δηθαίσκα λα 

απνθαζίδνπλ ηε 

ζηείξσζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ, ζα 

κέζν πξνζηαζίαο 

ηνπο απφ 

αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

2,100 138 0,032 2,413 1,357 1,967 1,073 

Σα ζχληνκα θηιηά 

ζε ηδησηηθφ ρψξν 

είλαη απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ. 

-2,439 139 0,016 3,778 1,072 4,200 0,935 

Σα ζχληνκα θηιηά 

δεκνζίσο είλαη 

απνδεθηά γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

-3,052 139 0,003 3,543 1,107 4,100 1,020 

Σα παξαηεηακέλα 

θηιηά ζε ηδησηηθφ 

-3,256 139 0,001 3,506 1,174 4,117 0,993 
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ρψξν είλαη 

απνδεθηά γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

Σα παξαηεηακέλα 

θηιηά θαη ράδηα ζε 

ηδησηηθφ ρψξν είλαη 

απνδεθηά γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

-2,612 139 0,010 3,407 1,212 3,917 1,046 

Ζ ηδησηηθή 

ζεμνπαιηθή επαθή 

είλαη απνδεθηή γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ. 

-2,579 139 0,011 3,444 1,084 3,917 1,062 

Σα παξαηεηακέλα 

θηιηά δεκνζίσο 

είλαη απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ. 

-2,311 139 0,022 2,716 1,247 3,200 1,205 

Ζ εηεξνθπινθηιηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη 

απνδεθηή γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

-2,209 138 0,029 3,850 0,995 4,217 0,940 

Ζ νκνθπινθηιηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη 

απνδεθηή γηα δχν 

άηνκα κε ΝΑ. 

-3,237 139 0,002 3,185 1,370 3,900 1,189 

εμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη απφ 

εηδηθά θέληξα κε 

εμεηδηθεπκέλνπο 

επηζηήκνλεο πγείαο.  

2,368 139 0,019 4,017 1,017 4,395 0,876 

Θέκαηα 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

εμνπαιηθή επαθή 

θαη δηάθνξεο 

κνξθέο 

ζεμνπαιηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

-2,667 139 0,009 3,975 0,948 4,383 0,825 

Απλαληζκφο -2,195 139 0,030 4,000 1,084 4,383 0,940 

Παξάγνληεο- 

εκπφδηα 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

Αληηδξάζεηο απφ 

γνλείο θαη 

ζπλαδέιθνπο 

-2,351 139 0,020 3,765 0,952 4,150 0,971 

Ακεραλία καζεηή 2,203 139 0,036 3,556 1,037 3,117 1,329 

*t=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Student’s t-test, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

πγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πιεηνςεθία ησλ δειψζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο 

παηδηά κάιινλ λα είλαη κάιινλ πην ζεηηθνί σο πξνο ηε ζπκθσλία κε ηηο εμήο δειψζεηο: 
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 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (t=-

2,427, df=138, p=0,017) 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα παληξεχνληαη φπσο νη ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (t=-4,203, df=139, p<0,001). 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (t=-2,567, df=139, p=0,011) 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα αλαζξέςνπλ παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (t=-2,153, df=139, p=0,033) 

 «Σα ζχληνκα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ.» (t=-2,439, df=139, p=0,016) 

 «Σα ζχληνκα θηιηά δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» (t=-

3,052, df=139, p=0,003) 

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε 

ΝΑ.» (t=-3,256, df=139, p=0,001) 

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ.» (t=-2,612, df=139, p=0,010) 

 «Ζ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή επαθή είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» (t=-

2,579, df=139, p=0,011) 

 «Σα παξαηεηακέλα θηιηά δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

(t=-2,311, df=139, p=0,022) 

 «Ζ εηεξνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

(t=-2,209, df=138, p=0,029) 
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 «Ζ νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» 

(t=-3,237, df=139, p=0,002) (βι. πίλαθα 12). 

Αληίζεηα, ζηε δήισζε «Οη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ ηε ζηείξσζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ζα κέζν πξνζηαζίαο ηνπο απφ αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο.» (t=2,100, 

df=138, p=0,032) θαίλεηαη νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο παηδηά κάιινλ λα δηαθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν, ζπγθεληξψλνληαο κηθξφηεξν κέζν φξν, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε παηδηά. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κφλν ζηε δήισζε «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη απφ εηδηθά θέληξα κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο 

πγείαο.» (t=2,368, df=139, p=0,019) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο παηδηά λα  

ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξν κέζν φξν απφ απηνχο κε παηδηά. 

ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν νη άηεθλνη 

εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε παηδηά κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ζέκα 

 «εμνπαιηθή επαθή θαη δηάθνξεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο» (t=-

2,667, df=139, p=0,009) θαη 

 «Απλαληζκφο» (t=-2,195, df=139, p=0,030) (βι. πίλαθα 12). 

ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν, 

βξέζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο παηδηά κάιινλ ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν φηη νη 

αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδην απ‟ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε παηδηά θαη απηή ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=-2,351, 

df=139, p=0,020). Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε παηδηά θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φηη ν παξάγνληαο «Ακεραλία καζεηή» 
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(t=2,203, df=139, p=0,036) ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη εκπφδην κε ηνπο άηεθλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα είλαη πεξηζζφηεξν νπδέηεξνη (βι. πίλαθα 12). 

Έηζη, θαίλεηαη νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο παηδηά λα έρνπλ κάιινλ πην ζεηηθέο απφςεηο 

γχξσ απφ ηελ απνδνρή ησλ ζεμνπαιηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε παηδηά. 

 

Ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλό πεξηβάιινλ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε χπαξμε ζπγγελή ή θίινπ κε λνεηηθή αλαπεξία 

ζην θνληηλφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

απαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ απαληήζεη «Ναη» θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ 

απαληήζεη «Όρη», πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη t-test θαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ή απηά πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 13.  

 

Πίλαθαο 13: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηελ ύπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην 

θνληηλό πεξηβάιινλ  

Κιίκαθεο Γειώζεηο t df p Ναη Όρη 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνλ 

θίλδπλν γηα ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζ

ε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 

θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

1,307 139 0,035 4,913 0,288 4,729 0,662 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ δε 

ρξεηάδεηαη γηαηί ηα άηνκα 

απηά δελ έρνπλ 

ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο 

ή/θαη ζεμνπαιηθή δσή. 

-1,772 139 0,006 

 

1,130 0,344 1,407 0,731 

Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη 

πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο. 

1,901 139 0,059 3,130 1,099 2,686 1,010 



114 

 

Παξάγνληεο- 

εκπφδηα 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

Αληηδξάζεηο απφ γνλείο 

θαη ζπλαδέιθνπο 

-2,219 139 0,028 3,522 1,082 4,009 0,939 

*t=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Student’s t-test, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

Δηδηθφηεξα, ζηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο δε βξέζεθε θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε βάζε ηελ χπαξμε ή φρη ζπγγελή ή  θίινπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην 

θνληηλφ πεξηβάιινλ.  

ηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθαλ θάπνηεο δειψζεηο γηα 

ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηελ χπαξμε θίινπ ή 

ζπγγελή κε λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλφ πεξηβάιινλ ζε αξθεηέο δειψζεηο, ελψ ζε κία 

δήισζε ην p βξέζεθε πνιχ θνληά ζην φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ζπγγελή ή θίιν κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζην θνληηλφ ηνπο πεξηβάιινλ ζπγθέληξσζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζε ζρέζε κε 

ηηο αληίζηνηρεο ηεο άιιεο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ θιίκαθα ζπκθσλίαο γηα ηε δήισζε 

φηη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη 

ηνλ θίλδπλν γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο.» (t=1,307, df=139, 

p=0,035) θαη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο» (t=1,901, df=139, p=0,059) (βι. πίλαθα 13). 

Αληίζεηα, σο πξνο ηε δήισζε «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ δε 

ρξεηάδεηαη γηαηί ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ή/θαη ζεμνπαιηθή δσή.» 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζπγγελή ή θίιν κε λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ζπγθέληξσζαλ κηθξφηεξν κέζν φξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ 
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ζπγγελή ή θίιν κε λνεηηθή αλαπεξία θαη άξα ε πξψηε νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα 

δηαθσλεί πην έληνλα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (t=-1,772, df=139, p=0,006). 

Χο πξνο ηελ θιίκαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία δελ 

πξνέθπςε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε βάζε ηελ χπαξμε ή φρη αηφκνπ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλφ πεξηβάιινλ. 

Χο πξνο ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζε παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην 

ζρνιείν πξνέθπςε κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (t=-2,219, df=139, p=0,028) ζηνλ 

παξάγνληα «Αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο», φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ 

έρνπλ ζπγγελή ή θίιν κε λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλφ πεξηβάιινλ ζπγθεληξψλνπλ 

κεγαιχηεξν κέζν φξν ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ (βι. πίλαθα 13). 

Έηζη, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζπγγελή/θίιν κε λνεηηθή αλαπεξία 

ζην θνληηλφ ηνπο πεξηβάιινλ έρνπλ πην ζεηηθέο απφςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ 

ζπγγελή/θίιν κε λνεηηθή αλαπεξία. 

 

Δλεκέξσζε γύξσ από ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε χπαξμε ελεκέξσζεο γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε θαη απηψλ πνπ 

δελ έρνπλ ιάβεη πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη t-test θαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ή απηά πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 14.  
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Πίλαθαο 14: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηελ ελεκέξσζε γύξσ από ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

Κιίκαθεο Γειώζεηο t df p Ναη Όρη 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθφη

εηα 

Σα παξαηεηακέλα θηιηά 

θαη ράδηα δεκνζίσο είλαη 

απνδεθηά γηα δχν άηνκα 

κε ΝΑ. 

-2,549 

 

139 0,012 1,906 1,116 2,404 0,924 

Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ 

ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

ζηε δεκηνπξγία 

ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ. 

1,946 139 0,054 4,313 0,821 3,963 0,912 

εμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά 

ζηελ παηδηθή ειηθία(6-12 

εηψλ). 

2,084 139 0,039 4,375 0,942 3,899 1,186 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

κεηψζεη ηνλ θίλδπλν γηα 

ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίε

ζε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 

θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

1,537 139 0,024 4,906 0,296 4,716 0,682 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε θαηάιιειε 

έθθξαζε ησλ 

ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ 

ηνπο θαη κείσζε ησλ 

αθαηάιιεισλ 

ζπκπεξηθνξψλ, πρ 

δεκφζην απλαληζκφ ή 

ζεμνπαιηθή επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

1,936 139 0,007 4,844 0,369 4,578 0,749 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ είλαη αλαγθαία. 

2,519 139 <0,001 4,875 0,336 4,514 0,789 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ δε ρξεηάδεηαη 

γηαηί ηα άηνκα απηά δελ 

έρνπλ ζεμνπαιηθέο 

επηζπκίεο ή/θαη 

ζεμνπαιηθή δσή. 

-2,549 139 <0,001 1,094 0,296 1,440 0,751 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ 

γνλέσλ, ζρνιείνπ θαη 

1,562 139 0,054 4,844 0,448 4,642 0,687 
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*t=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ Student’s t-test, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

ηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο βξέζεθε κία κφλν δήισζε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε βάζε ηελ χπαξμε ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, ζηε δήισζε «Σα 

παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» νη 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε ζπγθέληξσζαλ κηθξφηεξν 

κέζν φξν απφ απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε (t=-2,549, 

df=139, p=0,012). Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε θάλεθαλ λα 

ζπκθσλνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη φηη «ηα άηνκα κε ΝΑ 

έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζηε 

δεκηνπξγία ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ.» κε p πνιχ θνληά ζην φξην ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο (t=1,946, df=139, p=0,054) (βι. πίλαθα 14). 

εηδηθψλ θέληξσλ. 

Θέκαηα 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

Απλαληζκφο 2,519 139 0,002 4,563 0,669 4,046 1,100 

Αληηζχιιεςε, 

ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 

θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο 

1,752 139 0,023 4,750 0,508 4,468 0,867 

Αιιαγέο ηεο εθεβείαο 

(εκκελφξξνηα, 

ηξηρνθπΐα, θηι) 

1,686 139 0,057 4,781 0,553 4,551 0,713 

Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

γηα ηε δφκεζή  ηνπο 

(επηθνηλσλία, θηιίεο, 

νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο 

ζρέζεηο) 

1,682 139 0,053 4,844 0,448 4,651 0,599 

Παξάγνληεο

- εκπφδηα 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν 

Πξνθαηαιήςεηο γχξσ 

απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

θαη ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ 

2,783 

 

139 0,006 4,594 0,559 4,083 0,992 

Σακπνχ γχξσ απφ ην 

ζέκα 

2,383 139 0,019 4,563 0,619 4,128 0,973 

Διιείςεηο ζε αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη 

παηδαγσγηθφ πιηθφ 

1,770 139 0,079 4,500 0,568 4,202 0,900 
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Πνιιέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηελ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε βξέζεθαλ ζε δειψζεηο ζηελ πξψηε 

θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ελεκέξσζε κάιινλ λα 

ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν κε απηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ελεκέξσζε. Δπίζεο, νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ελεκέξσζε θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν θαη κε κία δήισζε γηα 

ηελ νπνία ην p βξέζεθε θνληά ζην 0,05. Πην  ζπγθεθξηκέλα, ινηπφλ, νη ελεκεξσκέλνη 

ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν ζηε δηαηχπσζε φηη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ 

παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ).» (t=2,084, df=139, p=0,039), 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη αλαγθαία» (t=2,519, 

df=139, p<0,001), 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη 

ηνλ θίλδπλν γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο.» (t=1,537, df=139, 

p=0,024), 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 

ζε θαηάιιειε έθθξαζε ησλ ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ ηνπο θαη κείσζε ησλ 

αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ, πρ δεκφζην απλαληζκφ ή ζεμνπαιηθή 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά.» (t=1,936, df=139, p=0,007) θαη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ γνλέσλ, ζρνιείνπ θαη εηδηθψλ θέληξσλ.» (t=1,562, 

df=139, p=0,054) (βι. πίλαθα 14). 

Σέινο, κε ηε δήισζε «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ δε ρξεηάδεηαη γηαηί 

ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ή/θαη ζεμνπαιηθή δσή.» νη εθπαηδεπηηθνί 
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κε ελεκέξσζε δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ελεκέξσζε κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (t=-2,549, df=139, p<0,001). 

Αθφκε, ζηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζην ζρνιείν γηα δχν ζέκαηα πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη γηα 

δχν ζέκαηα βξέζεθαλ ηηκέο θνληά ζην φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ελεκέξσζε λα ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζπκθσλίαο κε ηε 

ζπκπεξίιεςή φισλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ελεκέξσζε. 

πγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα απηά είλαη: 

 «Απλαληζκφο» (t=2,519, df=139, p=0,002), 

 «Αληηζχιιεςε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο» (t=1,752, df=139, p=0,023) 

 «Αιιαγέο ηεο εθεβείαο (εκκελφξξνηα, ηξηρνθπΐα, θηι)» (t=1,686, df=139, 

p=0,057) θαη 

  «Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηε δφκεζή  ηνπο 

(επηθνηλσλία, θηιίεο, νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο ζρέζεηο)» (t=1,682, df=139, 

p=0,053) (βι. πίλαθα 14). 

ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εκπφδηα ζηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην 

ζρνιείν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε ζπγθέληξσζαλ κεγαιχηεξνπο 

κέζνπο φξνπο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ή δηαθνξά θνληά ζην φξην ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα φηη νη εμήο παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα: 

 «Πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ» (t=2,783, df=139, p=0,006) 

 «Σακπνχ γχξσ απφ ην ζέκα» (t=2,383, df=139, p=0,019) θαη 
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 «Διιείςεηο ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη παηδαγσγηθφ πιηθφ» (t=1,770, 

df=139, p=0,079) (βι. πίλαθα 14). 

Έηζη, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ελεκέξσζε κάιινλ έρνπλ ηελ ηάζε γηα 

ζεηηθφηεξεο απφςεηο γχξσ απφ ηελ αλαγθαηφηεηα, ηα απνηειέζκαηα θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο ελεκέξσζε θαη κάιινλ ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν φηη θάπνηνη 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα. 

 

3.3.3. Σεζη ANOVA 

Σπνπδέο ζηελ ΔΑΔ 

Χο πξνο ηηο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ΔΑΔ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηεζη 

ANOVA αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ζηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ, ζηε δεχηεξε νκάδα νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηειεηψζεη κφλν ΑΔΗ ΔΑΔ, ζηελ ηξίηε νκάδα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη κφλν ζεκηλάξην 400 σξψλ ή Γηδαζθαιείν ΔΑΔ θαη ζηελ ηέηαξηε 

νκάδα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθέο ή/θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. Σα 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ή απηά πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 15.  

 

Πίλαθαο 15: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηηο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ 

Κιίκαθε

ο 

Γειώζεηο F df p Καζόινπ ΑΔΙ εκηλάξην 

400 σξώλ/ 

Γηδαζθαιείν 

ΔΑΔ 

Μεηαπηπρηα

θέο/ 

Γηδαθηνξηθέ

ο ζπνπδέο 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιη

θφηεηα 

Σα άηνκα κε ΝΑ 

έρνπλ δηθαίσκα λα 

αλαζξέςνπλ παηδηά 

φπσο νη ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

2,486 140 0,063 2,349 1,050 2,813 0,911 2,714 1,117 2,912 1,083 
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εμνπαιη

θή 

εθπαίδεπ

ζε 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη 

λα μεθηλά ζηελ 

παηδηθή ειηθία(6-12 

εηψλ). 

2,682 140 0,049 

 

3,746 1,191 3,875 0,957 4,357 1,096 4,265 1,109 

Θέκαηα 

ζεμνπαιη

θήο 

εθπαίδεπ

ζεο ζην 

ζρνιείν 

Αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο γηα ηε 

δφκεζή  ηνπο 

(επηθνηλσλία, θηιίεο, 

νηθνγέλεηα, 

ξνκαληηθέο ζρέζεηο) 

2,840 140 0,040 4,619 0,633 5,000 1,000 4,821 0,390 4,588 0,657 

*F=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ ANOVA, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

ηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο βξέζεθε κφλν κία δήισζε γηα ηελ νπνία ην p 

είλαη θνληά ζην 0,05 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δήισζε «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα 

λα αλαζξέςνπλ παηδηά φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» ε ηέηαξηε 

νκάδα ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ηηο άιιεο νκάδεο, αθνινπζεί ε δεχηεξε 

νκάδα, έπεηαη ε ηξίηε θαη αθνινπζεί ε πξψηε νκάδα (F=2,486, df=140, p=0,063). 

ηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθε επίζεο κία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (F=2,682, df=140, p=0,049) γηα ηε δήισζε «Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ).», φπνπ 

ε ηξίηε θαη ηέηαξηε νκάδα έρνπλ κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο απφ ηε δεχηεξε θαη πξψηε 

νκάδα (βι. πίλαθα 15).  

ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζέκα 

«Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηε δφκεζή  ηνπο (επηθνηλσλία, θηιίεο, 

νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο ζρέζεηο)» (F=2,840, df=140, p=0,040) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο λα ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέζν φξν ζπκθσλίαο, ελψ κεηά ηελ 

δεχηεξε νκάδα αθνινπζεί ε ηξίηε, κεηά ε πξψηε θαη κεηά ε ηέηαξηε νκάδα (βι. πίλαθα 

15).  
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ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν δε 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε 

ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ΔΑΔ. 

 

Τύπνο πξνϋπεξεζίαο 

Χο πξνο ηνλ ηχπν πξνυπεξεζίαο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί, φπσο έρεη εηπσζεί, είλαη 

ρσξηζκέλνη ζε ηξεηο νκάδεο, απηνχο πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία κφλν ζηε γεληθή αγσγή, 

απηνχο πνπ έρνπλ πξνυπεξεζία θαη ζηε γεληθή αγσγή θαη ζηελ ΔΑΔ θαη απηνχο πνπ έρνπλ 

πξνυπεξεζία κφλν ζηελ ΔΑΔ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ν ηχπνο πξνυπεξεζίαο 

αζθεί επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη ANOVA 

θαη ηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ή απηά πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 16.  

 

Πίλαθαο 16: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηελ πξνϋπεξεζία 

Κιίκαθε

ο 

Γειώζεηο F df p Μόλν γεληθή 

αγσγή 

Γεληθή θαη 

εηδηθή αγσγή 

Μόλν εηδηθή 

αγσγή 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαι

ηθφηεηα 

Σα άηνκα κε 

ΝΑ έρνπλ 

δηθαίσκα λα 

παληξεχνληα

η φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ 

γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

3,230 140 0,043 3,328 1,179 3,488 1,143 3,897 0,912 

Σα άηνκα κε 

ΝΑ είλαη 

θπξίσο 

αζψα, ρσξίο 

ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνλη

α θαη  

επηζπκίεο. 

3,725 140 0,027 2,164 1,019 1,781 0,887 1,718 0,686 

Σα άηνκα κε 

ΝΑ έρνπλ 

δηθαίσκα λα 

3,043 140 0,051 2,475 

 

1,119 2,561 1,184 3,023 1,063 
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απνθηήζνπλ 

παηδηά φπσο 

νη 

ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ 

γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

Σα άηνκα κε 

ΝΑ έρνπλ 

δηθαίσκα λα 

αλαζξέςνπλ 

παηδηά φπσο 

νη 

ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ 

γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

2,989 140 0,054 2,393 1,084 2,634 1,019 2,923 1,061 

εμνπαι

ηθή 

εθπαίδεπ

ζε 

Ζ 

ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ 

πξέπεη λα 

μεθηλά ζηελ 

παηδηθή 

ειηθία (6-12 

εηψλ). 

6,113 140 0,003 3,639 

 

1,265 4,366 0,968 4,205 0,978 

Ζ 

ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ είλαη 

πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη 

απφ εηδηθά 

θέληξα κε 

εμεηδηθεπκέλ

νπο 

επηζηήκνλεο 

πγείαο. 

3,674 140 0,028 4,443 0,827 4,219 1,013 3,923 1,010 

Ζ 

ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ 

κε ΝΑ είλαη 

πξνηηκφηεξν 

λα γίλεηαη 

απφ ην 

ζρνιείν. 

2,808 140 0,064 3,000 1,140 3,073 1,058 3,487 0,823 

*F=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ ANOVA, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

Όπσο πξνέθπςε ινηπφλ, ζηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο βξέζεθαλ ζε θάπνηεο 

δειψζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηχπν πξνυπεξεζίαο, θαζψο θαη δχν 
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δειψζεηο γηα ηηο νπνίεο ην p βξέζεθε πνιχ θνληά ζην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία κφλν ζηελ ΔΑΔ 

ζπγθέληξσζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν απνδνρήο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

πξνυπεξεζία ζε γεληθή αγσγή θαη ΔΑΔ θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο κεγαιχηεξν κέζν φξν 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία κφλν ζηε γεληθή αγσγή γηα ηηο δειψζεηο: 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα παληξεχνληαη φπσο νη ζπλνκήιηθνί 

ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (F=3,230, df=140, p=0,043) 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (F=3,043, df=140, p=0,051) 

θαη 

 «Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα αλαζξέςνπλ παηδηά φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.» (F=2,989, df=140, p=0,054) 

(βι. πίλαθα 16). 

Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία κφλν ζηε γεληθή αγσγή ζπγθέληξσζαλ ην 

κεγαιχηεξν κέζν φξν απνδνρήο γηα ηε δήισζε «Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, 

ρσξίο ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα θαη επηζπκίεο.» ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

πξνυπεξεζία ζε γεληθή αγσγή θαη ΔΑΔ θαη εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία κφλν ζηελ 

ΔΑΔ θαη κάιηζηα απηή ε δηαθνξά βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (F=3,725, df=140, 

p=0,027). 

Έηζη, θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία κφλν ζηελ ΔΑΔ έρνπλ ίζσο 

ζεηηθφηεξεο απφςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία ζε γεληθή αγσγή θαη ΔΑΔ ή κφλν ζηε γεληθή 

αγσγή. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθαλ δχν 

δειψζεηο ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 
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σο πξνο ηνλ ηχπν πξνυπεξεζίαο ηνπο θαη κία δήισζε γηα ηελ νπνία ην p βξέζεθε πνιχ 

θνληά ζην 0,05. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία κφλν ζηε γεληθή 

αγσγή έρνπλ κηθξφηεξν κέζν φξν ζπκθσλίαο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

πξνυπεξεζία ζε γεληθή αγσγή θαη ΔΑΔ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία κφλν 

ζηελ ΔΑΔ ζηε δήισζε φηη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ 

παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ).» (F=6,113, df=140, p=0,003) θαη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη απφ ην ζρνιείν.» (t=2,808, df=140, p=0,064) (βι. πίλαθα 16). 

Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία κφλν ζηε γεληθή αγσγή ζπγθέληξσζαλ 

κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ηηο άιιεο δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ην φηη ε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη απφ εηδηθά 

θέληξα κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο πγείαο θαη κάιηζηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (F=3,674, df=140, p=0,028). 

ηηο θιίκαθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν 

θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ηνλ ηχπν πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Φξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηελ ΔΑΔ 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ ΔΑΔ έρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη 

ANOVA αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε θαζφινπ πξνυπεξεζία ζηελ ΔΑΔ, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε 1-6 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ ΔΑΔ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 7-28 
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ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ ΔΑΔ. Σα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ή απηά πνπ 

πιεζηάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 17.  

 

Πίλαθαο 17: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηα ρξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηελ ΔΑΔ (α) 

Κιίκαθεο Γειώζεηο F df p Καζόινπ 1-6 7-28 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθ

φηεηα 

Σα άηνκα κε 

ΝΑ είλαη θπξίσο 

αζψα, ρσξίο 

ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα 

θαη επηζπκίεο. 

6,481 140 0,002 2,164 1,019 1,922 0,845 1,448 0,572 

εμνπαιηθ

ή 

εθπαίδεπζ

ε 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά 

ζηελ παηδηθή 

ειηθία(6-12 

εηψλ). 

8,172 140 <0,001  3,639 1,265 4,098 1,063 4,621 0,677 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά 

ζηελ ελήιηθε 

δσή (18+ εηψλ). 

7,903 140 0,001 1,689 0,886 2,118 1,211 1,241 0,511 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη 

πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη απφ 

εηδηθά θέληξα κε 

εμεηδηθεπκέλνπο 

επηζηήκνλεο 

πγείαο. 

3,489 140 0,033 4,443 0,827 4,177 1,072 3,897 0,900 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά 

ζηελ 

εθεβεία(12-18 

εηψλ). 

2,921 139 0,057 3,246 1,362 3,235 1,379 2,536 1,427 

*F=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ ANOVA, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

ηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο βξέζεθε κία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο 

πξνο ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηελ ΔΑΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δήισζε «Σα άηνκα 

κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα θαη επηζπκίεο.» βξέζεθε νη 
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εθπαηδεπηηθνί κε ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο (7-28 ρξφληα) λα δηαθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν κε απηή ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 1-6 ρξφληα ή 

θαζφινπ πξνυπεξεζία ζηελ ΔΑΔ (F=6,481, df=140, p=0,002). 

ηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο βξέζεθαλ αξθεηέο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηελ ΔΑΔ, θαζψο θαη κία δήισζε γηα ηελ νπνία ην p ήηαλ πνιχ θνληά 

ζην 0,05. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δήισζε «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά ζηελ παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ).» βξέζεθε p<0,001 κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 7-28 ρξφληα λα ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν 

ζπκθσλίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 1-6 ρξφληα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ρσξίο πξνυπεξεζία. Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 7-28 ρξφληα ζηελ ΔΑΔ 

θάλεθε λα ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξν κέζν φξν ζπκθσλίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 1-6 ρξφληα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο πξνυπεξεζία 

ζηε δήισζε φηη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ 

ελήιηθε δσή (18+ εηψλ).» (F=7,903, df=140, p=0,001), 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

γίλεηαη απφ εηδηθά θέληξα κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο πγείαο» 

(F=3,489, df=140, p=0,033) θαη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ 

εθεβεία (12-18 εηψλ).» (F=2,921, df=139, p=0,057) (βι. πίλαθα 17). 

ηελ θιίκαθα πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν θαη ζηελ θιίκαθα πνπ 

αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή 
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εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο. 

Πέξα απφ ην έιεγρν ANOVA πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο t-test αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε 1- 6 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 7-28 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζα πξνθχςνπλ επηπιένλ δηαθνξέο (Πίλαθαο 18).  

 

Πίλαθαο 18: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηα ρξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηελ ΔΑΔ (β) 

Κιίκαθεο Γειώζεηο t df p 1-6 7-28 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

εμνπαιηθφηεηα Σα 

παξαηεηακέλα 

θηιηά θαη ράδηα 

δεκνζίσο είλαη 

απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε 

ΝΑ. 

1,907 78 0,060 2,451 1,026 2,000 1,000 

εμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα 

μεθηλά ζηελ 

εθεβεία(12-18 

εηψλ). 

2,130 77 0,036 3,235 1,379 2,536 1,427 

Ζ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ 

δε ρξεηάδεηαη 

γηαηί ηα άηνκα 

απηά δελ έρνπλ 

ζεμνπαιηθέο 

επηζπκίεο ή/θαη 

ζεμνπαιηθή 

δσή. 

1,745 78 0,050 1,451 0,783 1,172 0,468 

Θέκαηα 

ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζην 

ζρνιείν 

Πξνζσπηθή 

θξνληίδα 

πγηεηλήο 

-1,731 78 0,046 4,686 0,707 4,931 0,371 

*F=ηηκή ζηαηηζηηθνύ θξηηεξίνπ ANOVA, df=βαζκνί ειεπζεξίαο, p=ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο, 

ΜΟ=κέζνο  όξνο, η.α.=ηππηθή απόθιηζε 

 

Πξάγκαηη, ζηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζε κία δήισζε ην p βξέζεθε θνληά 

ζην 0,05 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δήισζε «Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα δεκνζίσο είλαη 

απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ.» νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 1-6 ρξφληα 
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ζπγθέληξσζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 7-28 

ρξφληα (t=1,907, df=78, p=0,060). 

Αθφκε, ζηελ πξψηε θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πξνυπεξεζία 7-28 ρξφληα ζηελ ΔΑΔ θάλεθε λα ζπγθεληξψλνπλ κηθξφηεξν κέζν φξν 

ζπκθσλίαο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 1-6 ρξφληα ζηελ ΔΑΔ ζηε 

δήισζε φηη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ πξέπεη λα μεθηλά ζηελ 

εθεβεία (12-18 εηψλ).» (t=2,130, df=77, p=0,036) θαη 

 «Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ δε ρξεηάδεηαη γηαηί ηα 

άηνκα απηά δελ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ή/θαη ζεμνπαιηθή δσή.» 

(t=1,745, df=78, p=0,05) (βι. πίλαθα 18). 

Δπηπιένλ, βξέζεθε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ θιίκαθα πνπ αθνξά 

ζηα ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ζέκα 

«Πξνζσπηθή θξνληίδα πγηεηλήο» βξέζεθε νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 7-28 ρξφληα λα 

ζπκθσλνχλ κε κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 1-6 ρξφληα 

(t=-1,731, df=78, p=0,046). 
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Κεθάιαην 4 

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα-Πεξηνξηζκνί-Πξνηάζεηο 

 

4.1. πδήηεζε 

Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην αλ θαη πψο ζα 

εθαξκνζηεί ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν, θαζψο νη 

απφςεηο θάπνηνπ επεξεάδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπ. Έηζη, εθφζνλ ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη 

νξγαλσκέλε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε (Απηεζιήο, 2012) ζεσξήζεθε αλαγθαία ε κειέηε 

ησλ απφςεψλ ηνπο πξηλ ηελ νξγάλσζε θαη εηζαγσγή ζηα ζρνιεία αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα βξεζνχλ νη 

απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη γηα ην ζθνπφ απηφ έπξεπε λα 

δνζνχλ απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Απνδέρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία; 

2. Απνξξίπηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο κχζνπο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία; 

3. Πνηεο νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία σο πξνο: 

i. ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο 

ii. ηα απνηειέζκαηά ηεο 

iii. ηελ θαηάιιειε πεξίνδν έλαξμήο ηεο 

iv. ην απφ πνηνλ/νπο είλαη πξνηηκφηεξν λα παξέρεηαη 

v. ην πεξηερφκελφ ηεο ζην ζρνιείν 
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4. Πνηνη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ παξνρή 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν; 

5. Πνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο; 

 

Όζνλ αθνξά ηελ απάληεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, φπσο πξνέθπςε 

απφ ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα απνδέρνληαη ή λα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

απνδερηνχλ ηα πεξηζζφηεξα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

ελψ γηα άιια λα είλαη πην νπδέηεξνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη απνδέρνληαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο λα απλαλίδνληαη, λα δεκηνπξγνχλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, λα έρνπλ 

εηεξνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, λα δίλνπλ ζχληνκα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν θαη δεκνζίσο, 

παξαηεηακέλα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν, παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα ζε ηδησηηθφ ρψξν θαη 

λα έρνπλ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή επαθή. Σν εχξεκα απηφ δείρλεη κηα πξφνδν ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ, φπνπ ζε ηδξχκαηα ππήξρε έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο, θαηαπίεζε ηνπ απλαληζκνχ 

θαη γεληθφηεξα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε θαη απαγφξεπζε ησλ ζρέζεσλ 

(Kempton & Kahn, 1991˙ Owen & Griffiths, 2009˙ Richards et al., 2006˙ Yool et al., 

2003) ή ζε ζρέζε κε κηα παιαηφηεξε έξεπλα ηνπ Squire (1989) ζηελ νπνία νη γνλείο δελ 

απνδέρνληαλ ηε δεκηνπξγία ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ ζηα παηδηά ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία, 

θαη θαίλεηαη λα απνδεηθλχεηαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (Aunos & Feldman, 

2002˙ Hayashi et al, 2011˙ Murphy & O‟Callaghan, 2004), φηη έρεη γίλεη κηα πξφνδνο θαη 

έρεη μεθηλήζεη κηα απνδνρή ησλ ζεμνπαιηθψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο αλαγλσξίδνπλ φηη έλα άηνκν κε λνεηηθή 

αλαπεξία, φπσο θάζε άλζξσπνο, έρεη αλάγθεο θαη δηθαίσκα λα έρεη ζεμνπαιηθή δσή θαη λα 

εθθξάδεη ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ ζε ηδησηηθφ ρψξν, γηα λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ, θαη 

λα έρεη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ρσξίο λα ελνριεί ή λα ελνριείηαη απφ άιινπο. Αληίζηνηρα κε 
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ηελ παξνχζα έξεπλα, ζε πνιιέο έξεπλεο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ έρεη θαλεί κεγάιε 

απνδνρή γηα ην δηθαίσκα ζηε δεκηνπξγία ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ (Απηεζιήο, 2012˙ 

Αξκέλεο, 2015˙ Evans et al., 2009˙ Rohleder, 2010˙ Ryan & McConkey, 2000˙ Wilkenfeld 

& Ballan, 2011˙ Yacoub  & Hall, 2009) θαη ην δηθαίσκα ζηελ έθθξαζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο κέζα απφ ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο (Christian, Stinson & Dotson, 2001 

αλαθνξά ζε Siebelink et al., 2006˙ Cuskelly & Bryde, 2004˙ Cuskelly & Gilmore, 2007˙ 

Karellou, 2003˙ Rohleder, 2010˙ Shepperdson, 1995˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011˙ Yool et 

al., 2003), κε ηνπο Cuskelly θαη Bryde (2004) λα ηνλίδνπλ φηη πεξηζζφηεξεο κνξθέο 

ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γίλνληαη απνδεθηέο πιένλ ζε 

ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, κε ηνλ απλαληζκφ λα ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε απνδνρή φπσο 

θάλεθε θη εδψ (Coleman & Murphy, 1980˙ Γήκνπ, 2011˙ Karellou, 2003˙ Mulhern & 

Brewer, 1975˙ Ryan & McConkey, 2000˙ Sweyn-Harvey, 1984˙ Yool et al., 2003) θαη ηελ 

εηεξνθπινθηιία λα είλαη επίζεο πνιχ απνδεθηή (Coleman & Murphy, 1980˙ Furey & 

Niesen, 1994˙ Gust et al., 2003˙ Karellou, 2003˙ Mitchell, Doctor & Butler, 1978 φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Aunos & Feldman, 2002˙ Mulhern & Brewer, 1975˙ Swango-Wilson, 2008˙ 

Sweyn-Harvey, 1984˙ Yool et al., 2003). Δπηπιένλ, αλάκεζα ζηελ απνδνρή γηα ηηο 

δηάθνξεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο, κεγαιχηεξε απνδνρή έιαβαλ ηα ζχληνκα θηιηά, κεηά 

ηα παξαηεηακέλα θαη κεηά ε ζεμνπαιηθή επαθή, θάηη πνπ έρεη θαλεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο 

(Gust et al., 2003˙ Karellou, 2003˙ Mitchell, Doctor & Butler, 1978  φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Aunos & Feldman, 2002˙ Mulhern & Brewer, 1975) θαη πνπ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα αηζζάλνληαη θφβν γηα ηπρφλ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε φζν 

απμάλεηαη ε επαθή ή κπνξεί λα κελ έρνπλ ζπλεζίζεη ηφζν κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο θαη ηα πξφηππα πνπ πξνβάιινληαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο λα βιέπνπλ 

ζπκπεξηθνξέο κε κεγάιε επαθή απφ άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία.  
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Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα απνδερηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία λα απνθαζίδνπλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη λα 

παληξεχνληαη φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ρσξίο αλαπεξία. Ζ ηάζε γηα απνδνρή πνπ 

δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ έξεπλά καο γηα ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία λα παίξλνπλ νη ίδηνη απνθάζεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε κηα παιαηφηεξε έξεπλα (Katz et al., 2000) ζηελ νπνία θνηηεηέο είραλ αξλεηηθή άπνςε, 

ελψ αληίζεηα, θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηελ πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Απηεζιή (2012), ζηελ 

νπνία γνλείο ζπκθσλνχζαλ πνιχ κε απηφ ην δηθαίσκα. Αληίζηνηρα, ε ηάζε γηα απνδνρή 

γηα ην δηθαίσκα ζην γάκν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ νη εξσηψκελνη 

ήηαλ αληίζεηνη (Katoda, 1993) θαη επηβεβαηψλεη αληίζηνηρα ηελ απνδνρή πνπ θάλεθε λα 

ππάξρεη ζε πιήζνο εξεπλψλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ κε πξνζσπηθφ, γνλείο ή 

εθπαηδεπηηθνχο (Απηεζιήο, 2012˙ Αξκέλεο, 2015˙ Cuskelly & Bryde, 2004˙ Cuskelly & 

Gilmore, 2007˙ Θενδψξνπ, 2016˙ Hosseinkhanzadeh et al., 2012˙ Karellou, 2003˙ Ryan & 

McConkey, 2000˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011). Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί δείρλνπλ ιίγν 

κηθξφηεξε απνδνρή γηα ηα δχν απηά δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα, γηαηί 

κπνξεί απφ ηε κηα λα ηα αλαγλσξίδνπλ σο αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο, αιιά απφ ηελ 

άιιε λα θνβνχληαη κήπσο ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δε κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο ππεχζπλεο απνθάζεηο πνπ δε ζα ηνπο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ή κήπσο έλαο ηέηνηνο γάκνο 

δελ επδνθηκήζεη ή ππάξμεη εθκεηάιιεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Πάλησο κέζα 

απφ απηά ηα επξήκαηα κάιινλ θαίλεηαη θαη πάιη απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία, φηη έρεη αξρίζεη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε απνδνρή ζην λα έρνπλ ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία ηα ίδηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία (Aunos & 

Feldman, 2002˙ Hayashi et al., 2011) θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο απφςεηο απέλαληη ζηε 

ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα είλαη ζεηηθέο θαη ηηο 



134 

 

απφςεηο απέλαληη ζην γάκν (Servais, 2006) θαη ην δηθαίσκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο δσή (Yool et al., 2003) ιίγν ιηγφηεξν ζεηηθέο. 

Λίγν κηθξφηεξε απνδνρή ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα θαίλεηαη λα δείρλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ νκνθπινθηιία γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Πξάγκαηη, ε 

νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά έρεη ιάβεη κηθξφηεξεο απνδνρήο ζε ζρέζε κε ηελ 

εηεξνθπινθηιηθή ζε πιήζνο άιισλ εξεπλψλ κε ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ ή 

εθπαηδεπηηθνχο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Coleman & Murphy, 1980˙ Furey & Niesen, 

1994˙ Gust et al., 2003˙ Karellou, 2003˙ Mitchell, Doctor & Butler, 1978 φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Aunos & Feldman, 2002˙ Mulhern & Brewer, 1975˙ Swango-Wilson, 2008˙ Sweyn-

Harvey, 1984˙ Yool et al., 2003). Σν εχξεκα απηφ ίζσο νθείιεηαη ζε ηακπνχ πνπ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Οπδέηεξνη θαίλεηαη λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ηελ απνδνρή ησλ 

παξαηεηακέλσλ θηιηψλ δεκνζίσο γηα δχν άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Πξάγκαηη, φπσο θαη 

ζηελ παξνχζα, ζε αξθεηέο άιιεο έξεπλεο νη δεκφζηεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία έιαβαλ κηθξφηεξε απνδνρή ζε ζρέζε κε ηηο ηδησηηθέο πνπ είδακε 

πξηλ (Mulhern & Brewer, 1975˙ Striar, 1981 φπσο αλαθέξεηαη ζε Trudel & Desjardins, 

1992). Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ απνδέρνληαη ζηνλ ίδην βαζκφ ηηο δεκφζηεο εθδειψζεηο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, γηαηί κπνξεί λα κελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα βιέπνπλ αληίζηνηρεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη γη‟ απηφ κπνξεί λα κε ληψζνπλ ηφζν νηθείνη κε απηέο. Απφ ηελ 

άιιε βέβαηα ίζσο ε νπδεηεξφηεηα γηα ηε δεκφζηα απηή εθδήισζε λα ζρεηίδεηαη κε 

πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ηη είλαη επηηξεπηφ λα εθδειψλεηαη ζε 

δεκφζην ρψξν απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Απηφ θαληάδεη αθφκε πην ινγηθφ ζην φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κάιινλ δηαθσλνχλ κε ηελ απνδνρή ησλ παξαηεηακέλσλ θηιηψλ θαη ραδηψλ 

δεκνζίσο γηα δχν άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, θαζψο θάηη ηέηνην ίζσο μεπεξλά ηα φξηα 

κηαο απνδεθηήο δεκφζηαο ζπκπεξηθνξάο. 
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Οπδεηεξφηεηα θαίλεηαη λα δείρλνπλ θαη γηα ηελ απνδνρή ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα απνθηνχλ θαη λα αλαζξέθνπλ παηδηά, δειαδή γηα ηελ 

απνδνρή ηνπ δηθαηψκαηνο λα γίλνπλ γνλείο. Ζ κηθξφηεξε απνδνρή πξνο απηφ ην δηθαίσκα 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηα άιια ζεμνπαιηθά ηνπο δηθαηψκαηα έρεη 

θαλεί ζε νπθ νιίγεο έξεπλεο (Απηεζιήο, 2012˙ Αξκέλεο, 2015˙ Cuskelly & Bryde, 2004˙ 

Cuskelly & Gilmore 2007˙ Gallagher, 2011˙ Gilmore & Chambers, 2010˙ Karellou, 2003˙ 

Katoda, 1993˙ Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 2012˙ Ryan & McConkey, 2000˙ 

Shaddock, 1979˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011) θαη κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο ίζσο θνβνχληαη κήπσο ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δελ 

έρνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη. 

Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα κελ απνδέρνληαη ην λα έρνπλ νη δεκφζηεο 

αξρέο δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ ηε ζηείξσζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ζα κέζν 

πξνζηαζίαο ηνπο απφ αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ίζσο ζεσξνχλ 

απάλζξσπν ην λα εθαξκφδεηαη ε ζηείξσζε, εηδηθά ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ ίδησλ ησλ 

αηφκσλ θαη παξφιν πνπ φπσο είδακε κπνξεί λα κελ έρνπλ ηφζν μεθάζαξε ζέζε γηα ην αλ 

απνδέρνληαη ην δηθαίσκα ηνπο ζην λα γίλνπλ γνλείο, κάιινλ ζεσξνχλ φηη ε ζηείξσζε δελ 

είλαη απνδεθηή ιχζε. Έηζη, πάιη θαίλεηαη φηη έρεη γίλεη πξφνδνο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ 

πνπ πξνσζνχληαλ θαη εθαξκφδνληαλ καδηθέο ζηεηξψζεηο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία κε 

εληνιή ηεο θνηλσλίαο (Kempton & Kahn, 1991) θαη κηα ζηξνθή πξνο ην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο ηνπ ζψκαηφο ηνπο πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο φινη νη 

άλζξσπνη. Αληίζηνηρα, θαηά ηεο ζηείξσζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία σο ιχζε ζε 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο είλαη γνλείο, πξνζσπηθφ θαη εθπαηδεπηηθνί ζε πιήζνο εξεπλψλ 

(Απηεζιήο, 2012˙ Θενδψξνπ, 2016˙ Johnson & Davies, 1989˙ Ryan & McConkey, 2000), 

κε ηε ζέζε ησλ εξσηψκελσλ ζε θάπνηεο άιιεο λα κελ θαίλεηαη ηφζν μεθάζαξε (Αξκέλεο, 

2015˙ Karellou, 2003). 
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Όζνλ αθνξά ηελ απάληεζε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, φπσο θάλεθε 

απφ ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί κάιινλ απνξξίπηνπλ ην κχζν ηεο 

αζεμνπαιηθφηεηαο πνπ ζέιεη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα είλαη αζψα, ρσξίο 

ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ή αλάγθεο, ελψ θαίλεηαη λα έρνπλ νπδέηεξε ζέζε σο πξνο ην κχζν 

ηεο ππέξκεηξεο ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ ζέιεη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα έρνπλ 

ηζρπξφηεξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο απφ ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Πξφθεηηαη γηα δχν κχζνπο 

γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, νη νπνίνη έρνπλ 

θαηαξξηθζεί κέζα απφ έξεπλεο γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο αλάπηπμε θαη έθθξαζε, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (Brantlinger, 1992˙ Committee on 

Children with disabilities, 1996˙ Domínguez & Rimanchi, 2014˙ Eastgate et al, 2011˙ Isler 

et al, 2009b˙ Phasha & Runo, 2017˙ Pownall et al., 2011˙ Ramage, 2015˙ Rushbrooke et 

al., 2014b˙ Walsh, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζε Θενδψξνπ, 2016˙ Whitehouse & McCabe, 

1997˙ Wood, 2004). Όζνλ αθνξά ηνλ πξψην κχζν, αληίζηνηρα κε ηε δηθή καο έξεπλα, θαη 

ζε άιιεο έξεπλεο έρεη θαλεί φηη εθπαηδεπηηθνί αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ηνλ 

απνξξίπηνπλ (Αξκέλεο, 2015˙ Θενδψξνπ, 2016˙ Katz et al., 2000). Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

έξεπλάο καο ίζσο απνξξίπηνπλ απηφ ην κχζν είηε επεηδή παξαηεξνχλ ζεμνπαιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ απηψλ είηε επεηδή κπνξεί νη καζεηέο ηνπο λα ηνχο έρνπλ 

εθκπζηεξεπηεί ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο θαη ελδηαθέξνληα είηε απιά επεηδή αλαγλσξίδνπλ 

φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ, φπσο φινη, παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

αλάγθεο. ρεηηθά κε ην δεχηεξν κχζν, ε νπδεηεξφηεηα πνπ θαίλεηαη λα εθθξάδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο έρεη θαλεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο κε εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (Θενδψξνπ, 2016) ή απινχο πνιίηεο 

(Καξέιινπ, 2003). Ίζσο ν ιφγνο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο θαίλεηαη λα κελ 

απνξξίπηνπλ απηφ ην κχζν, αιιά λα είλαη πην νπδέηεξνη, λα είλαη φηη απφ ηε κηα 

θαηαλννχλ φηη θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη θαη φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ 
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παξφκνηεο ζεμνπαιηθέο νξκέο κε ηα άηνκα ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία θαη απφ ηελ άιιε λα 

παξαηεξνχλ θάπνηεο πηζαλέο αθαηάιιειεο εθδειψζεηο ζεμνπαιηθφηεηαο, φπσο δεκφζην 

απλαληζκφ, ηηο νπνίεο κπνξεί λα ηηο παξεξκελεχνπλ σο πεξηζζφηεξεο ζεμνπαιηθέο νξκέο. 

Όζνλ αθνξά ηελ απάληεζε ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα 

σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, φπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ 

απφιπηα κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαη δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη απηή δε ρξεηάδεηαη 

ιφγσ αζεμνπαιηθφηεηαο. Αληίζηνηρα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία ππνζηεξίδεηαη θαη ζε πιήζνο άιισλ εξεπλψλ κε γνλείο, ππνζηεξηθηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη εθπαηδεπηηθνχο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ (Αξκέλεο, 2015˙ Brantlinger, 

1985˙ Θενδψξνπ, 2016˙ Karellou, 2007˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003˙ Phasha & Runo, 

2017˙ Pownall et al., 2012˙ Rohleder, 2010˙ Squire, 1989˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011) θαη, 

φπσο ηνλίδεηαη, ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζή ηνπο είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, 

ηελ θαηάιιειε έθθξαζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαη ηε δφκεζε 

ζεηηθήο απηνεηθφλαο ((Blanchett, 2000˙ Galea et al., 2004˙ Servais, 2002˙ Whitehouse & 

McCabe, 1997˙ Wolfe & Blanchett, 2013). Έηζη, αληίζηνηρα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο 

καο ίζσο ππνζηεξίδνπλ ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο, γηαηί κπνξεί λα παξαηεξνχλ ζην ζρνιείν ζπκπεξηθνξέο θαη αλάγθεο 

καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ λα δείρλνπλ ηελ αλάγθε ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, θαη γη‟ απηφ λα είλαη θαη αληίζεηνη ζε κία άπνςε φηη απηή δε 

ρξεηάδεηαη, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην κχζν ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο (Αλησλίνπ & σηεξάθε, 

2012˙ Brown & Pirtle, 2008˙ Deschaine, 2011˙ Hanass- Hancock, 2008˙ Rohleder, 2010˙ 

Tharinger et al., 1990˙ Yousafzai et al., 2004). Έηζη, κπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

πνπ ππάξρεη αλ απηή δελ παξέρεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ίζσο θάπνηνη καζεηέο ηνπο 

απλαλίδνληαη δεκφζηα. Άιινη κπνξεί λα ζπλάπηνπλ εξσηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο, νπφηε 
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κηα εθπαίδεπζε γηα ηελ αληηζχιιεςε θαη ηελ πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα λα θαληάδεη αλαγθαία. Δπίζεο, κπνξεί νη εθπαηδεπηηθνί λα παξαηεξνχλ έιιεηςε 

θάπνησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη γη‟ απηφ λα ζεσξνχλ φηη είλαη αλαγθαίν λα γίλεη 

εθκάζεζε ηνπο γηα ηε δφκεζε ζσζηψλ θαη επνηθνδνκεηηθψλ θηιηθψλ ή εξσηηθψλ 

ζρέζεσλ. Αθφκε, κπνξεί λα έρνπλ ελεκεξσζεί γηα πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη λα ζέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο απφ 

απηή. Ίζσο επίζεο, νη ίδηνη νη καζεηέο ηνπο λα ηνχο εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη 

αλεζπρίεο ή απνξίεο νπφηε θη απφ απηφ λα ζεσξνχλ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αλαγθαία. 

Όζνλ αθνξά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ε 

ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε ζα έρεη πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο πξνζηαζία απφ 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, κείσζε ησλ αθαηάιιεισλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 

ελίζρπζε ηεο θαηάιιειεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, ηεο ιήςεο ππεχζπλσλ απνθάζεσλ, ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ζρέζεσλ, ηεο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη αχμεζε γλψζεσλ. Αληίζεηα, θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ φηη ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα λα απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο 

νξκέο ηνπο ή λα νδεγήζεη ζε πξφσξε ελαζρφιεζε κε ην ζεμ. Αληίζηνηρα, θαη ζε άιιεο 

έξεπλεο ζηελ Διιάδα γνλείο ή εθπαηδεπηηθνί αηφκσλ κε ή ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία 

θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

(Απηεζιήο, 2012˙ Γεξνχθε, 2011˙ Θενδψξνπ, 2016˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003), κε 

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη απινχο πνιίηεο λα δηαθσλνχλ επίζεο φηη ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ζα νδεγήζεη ζε πξφσξε θαη ππέξκεηξε ελαζρφιεζε κε ην ζεμ (Θενδψξνπ, 
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2016˙ Karellou, 2003˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003), παξφιν πνπ ππάξρνπλ θαη έξεπλεο 

ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη εθθξάδνπλ ηέηνηεο αλεζπρίεο θαη θφβνπο θαη δελ είλαη ηφζν 

ζίγνπξνη σο πξνο ην αλ απηή ε άπνςε ηζρχεη ή φρη (Μπαξκπνχδε, 2012˙ Phasha & Runo, 

2017˙ Rohleder, 2010˙ Squire, 1989˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011). Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο έξεπλάο καο κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη βιέπνληαο 

ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ζην θνκκάηη ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο λα ζεσξνχλ φηη κέζσ 

ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζα βνεζεζνχλ νη καζεηέο ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη λα βηψζνπλ κε ζσζηφ, πγηή θαη αζθαιή ηξφπν ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη φηη ε 

ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε δε ζα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, αιιά ζα νδεγήζεη ζηε ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ ζεμνπαιηθψλ νξκψλ θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

δσήο, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Kirby (2007). Ίζσο αθφκε λα έρνπλ αθνχζεη γηα φια απηά 

ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε πιήζνο πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ (Alevriadou & Sereti, 2015˙ 

Bambury et al., 1999˙ Dukes & McGuire, 2009˙ Egemohelm et al., 2007˙ Fischer et al., 

2013˙ Garwood & McCabe, 2000˙ Hayashi et al., 2011˙ Hickson et al., 2015˙ Καινχδε, 

2017˙ Khemka et al., 2005˙ Lee & Tung, 1998˙ Lindsay et al., 1992˙ McDermott et al., 

1999˙ Miltenberger et al., 1999˙ Robinson, 1984˙ Sheppard, 2006˙ Wells et al., 2011). 

Αληίζηνηρα, κέζα απφ απηά δελ ππήξμαλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο (Demetral, 1981 φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Smith et al., 1995˙ Dukes & McGuire, 2009˙ Kempton, 1978 φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Lumley & Scotti, 2001˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003). 

Χο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηελ θαηάιιειε πεξίνδν έλαξμεο ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο 

καο ππνζηεξίδνπλ φηη ε έλαξμή ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία (6-12 εηψλ), 

ζε ζρέζε κε ηελ έλαξμε ζηελ εθεβηθή ή ζηελ ελήιηθε δσή, θάηη πνπ θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο κε γνλείο ή εθπαηδεπηηθνχο αηφκσλ κε 
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λνεηηθή αλαπεξία (Απηεζιήο, 2012˙ Isler et al., 2009b˙ Μπαξκπνχδε, 2012˙ Παλάηθαο & 

Κπξηαθή, 2003˙ Shaddock, 1979), αιιά θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεη φηη ε πην 

θαηάιιειε ειηθία γηα λα μεθηλήζεη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε είλαη ε παηδηθή ειηθία ή 

αιιηψο ε ειηθία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Απηεζιήο, 2012˙ Γεξνχθε, 2011˙ Güven & 

Isler, 2015). Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο λα ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξε ηελ 

παηδηθή ειηθία, γηαηί ίζσο κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο παξαηεξνχλ φηη νη καζεηέο κε 

λνεηηθή αλαπεξία, φπσο φινη νη άλζξσπνη, εθδειψλνπλ απφ κηθξή ειηθία ζεμνπαιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, επηζπκίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη αλάγθεο. Αθφκε, ίζσο ζεσξνχλ 

θαηαιιειφηεξε ηε κηθξή ειηθία, ψζηε λα κελ έρεη μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ησλ 

δεπηεξεπφλησλ εθεβηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ έληνλσλ ζεμνπαιηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

ή ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ, ψζηε νη καζεηέο ηνπο λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

εθεβηθέο απηέο αιιαγέο θαη λα αλαπηχμνπλ απφ λσξίο ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα νηθνδνκήζνπλ ζσζηέο θαη σθέιηκεο ζρέζεηο, ρσξίο λα ηίζεληαη ζε 

θίλδπλν. Αληίζεηα, ε εθεβηθή ειηθία κπνξεί λα ηνπο θαίλεηαη φρη ηφζν θαηάιιειε γηα 

έλαξμε, γηαηί κπνξεί ήδε λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζπλαηζζήκαηα, ζσκαηηθέο αιιαγέο θαη 

ζρέζεηο πνπ λα ρξεηάδνληαη θαηάιιειε δηαρείξηζε κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ελψ ε 

πιήξεο αληίζεζε κε ηελ ελήιηθε δσή σο πεξίνδν έλαξμεο ίζσο δειψλεη φηη ηφηε είλαη γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνιχ αξγά, θαζψο κπνξεί λα πηζηεχνπλ φηη ηφηε ήδε ζα έρνπλ 

αλαπηπρζεί ζρέζεηο πνπ ζα ζέηνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζε θίλδπλν ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ή 

κπνξεί λα έρνπλ εδξαησζεί αθαηάιιειεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ λα είλαη πην 

δχζθνιν λα αιιάμνπλ ζε εθείλε ηελ ειηθία. 

Χο πξνο ηελ απάληεζε ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο 

ην απφ πνηνλ/νπο είλαη πξνηηκφηεξν λα παξέρεηαη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο ππνζηεξίδνπλ φηη απηή είλαη 
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πξνηηκφηεξν λα παξέρεηαη ζε ζπλεξγαζία γνλέσλ, ζρνιείνπ θαη εηδηθψλ θέληξσλ κε 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, ζε ζρέζε κε ηε κεκνλσκέλε δξάζε ηνπ θαζελφο απφ 

απηνχο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ ππνζηεξίδεη φηη γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνί θαη επαγγεικαηίεο φπσο ςπρνιφγνη, γηαηξνί, λνζνθφκνη θαη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία γηα ηελ ζθαηξηθή θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

θάζε καζεηή (Αιεμάηνπ, 2011˙ Απηεζιήο, 2012˙ Güven & Isler, 2015˙ Howard-Barr et al., 

2005˙ Isler et al., 2009b˙ Levy & Packman, 2004˙ Lumley & Scotti, 2001˙ Servais, 2006˙ 

Smith et al., 1995˙ Wood, 2004), αιιά θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Παλάηθα θαη Κπξηαθή 

(2003) ζε εθπαηδεπηηθνχο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, φπνπ ε ζπλεξγαζία αλαδείρζεθε 

σο ε θαηαιιειφηεξε θαη κε ηελ έξεπλα ηνπ Απηεζιή (2012), φπνπ γνλείο αηφκσλ κε ή 

ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία ππνζηήξημαλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη νη γνλείο πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ην ζρνιείν θαη άιινπο εηδηθνχο επαγγεικαηίεο ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο αλαγλσξίδνπλ 

ινηπφλ φηη φηαλ ζα ππάξρεη ζπλεξγαζία ζα παξέρεηαη πην νινθιεξσκέλα ε γλψζε. Αθφκε, 

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ίζσο ηνπο θαίλεηαη απαξαίηεηε, απφ θφβν κήπσο 

δεκηνπξγεζνχλ αληηδξάζεηο απφ απηνχο αιιά θη επεηδή ίζσο επηζπκνχλ ηνπο γνλείο λα 

ηνπο δψζνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Αθφκε, 

ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη επαγγεικαηίεο έρνληαο πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

ζα ηνχο ππνζηεξίδνπλ ζην έξγν ηνπο δίλνληάο ηνπο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο. Έηζη, κάιινλ 

αλαγλσξίδνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ θαζελφο, αιιά δελ επηζπκνχλ ηε κεκνλσκέλε δξάζε 

θάζε νκάδαο, ίζσο γηαηί ληψζνπλ φηη είηε νη γνλείο είηε νη ίδηνη ρξεηάδνληαη ζηήξημε, θαζψο 

φπσο αλαθέξεη θαη ε Wood (2004), γνλείο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά ληψζνπλ άγρνο 

ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θαη επηζπκνχλ κηα ηέηνηα ζηήξημε απφ άιινπο. Έηζη, ίζσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ φηη δελ επηζπκνχλ ή δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ κφλνη ηνπο έλα 
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ηέηνην έξγν, αιιά ζέινπλ θαη ρξεηάδνληαη λα έρνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλδξνκή ησλ 

άιισλ νκάδσλ. 

Όζνλ αθνξά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελν ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν, νη εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα είλαη πνιχ ζεηηθνί σο πξνο απηφ θαη λα ζπκθσλνχλ θαη λα επηζπκνχλ απηφ λα 

ζπκπεξηιακβάλεη κηα πιεζψξα ζεκάησλ, ίζσο γηαηί κπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

πνιχπιεπξε θχζε πνπ έρεη ε ζεμνπαιηθφηεηα θάζε αηφκνπ θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη θάζε 

ζέκα γηα λα ηελ θαιχςεη. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, φπνπ 

εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξνχλ επίζεο φηη έλα κεγάιν 

πιήζνο ζεκάησλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία (Μπαξκπνχδε, 2012˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003) αιιά θαη κε 

ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ πξνηείλνπλ ηε ζπκπεξίιεςε φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ ζε 

απηή (Baxley & Zendell, 2011˙ Brown, Carney, Cortis, Metz & Petrie, 1994 φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Μπαξκπνχδε, 2012˙ DfEE, 2000˙ Güven & Isler, 2015˙ Hingsburger, 1987˙ 

McCabe, 1993 φπσο αλαθέξεηαη ζε Παλάηθα & Κπξηαθή, 2003˙ Murphy & Elias, 2006˙ 

SIECUS, 2004˙ Wood, 2004). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην πεξηερφκελν θαίλεηαη λα επηζπκνχλ λα 

δίλεηαη ζηελ πξνζσπηθή θξνληίδα πγηεηλήο θαη ζηελ πξφιεςε θαη πξνζηαζία απφ 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε. Σα ζέκαηα απηά έρνπλ αλαδεηρζεί σο ηα πην θχξηα 

κεηαμχ άιισλ ζε πιήζνο εξεπλψλ κε εθπαηδεπηηθνχο ή γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία (Απηεζιήο, 2012˙ Αξκέλεο, 2015˙ Chirawu et al., 2013˙ Μπαξκπνχδε, 2012˙ 

Phasha & Runo, 2017˙ Pownall et al., 2012˙ Reus et al., 2015). Ίζσο ν ιφγνο πνπ δίλνπλ 

ηφζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πγηεηλή νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο λα είλαη φηη ζεσξνχλ 

φηη απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο, ελψ κέζσ ηεο επαθήο ηνπο 

κε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξεί λα έρνπλ παξαηεξήζεη πξνβιήκαηα ζηε 



143 

 

δηαρείξηζε ηεο πγηεηλήο, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ έκκελν ξχζε. Δπίζεο, ίζσο δίλνπλ 

ηφζε πξνηεξαηφηεηα ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, γηαηί κπνξεί 

είηε λα έρνπλ αθνχζεη γηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, φπσο ππνζηεξίδεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία (Baladerian et al., 2013˙ Eastgate et 

al., 2011˙ Isler et al., 2009a˙ McCabe & Cummins, 1996˙ McCarthy & Thompson, 1997˙ 

Reiter et al., 2007˙ Stromness, 1993), ή λα βιέπνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα εκπιέθνληαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο επηθίλδπλεο, φπσο ζπλνκηιίεο κε αγλψζηνπο κέζσ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

Μεγάιε έκθαζε ζην πεξηερφκελν θαίλεηαη λα επηζπκνχλ λα δίλεηαη θαη ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηε δφκεζή ηνπο, ζηελ απνθπγή 

αθαηάιιεισλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζηελ αλαηνκία θαη θπζηνινγία, ζηηο αιιαγέο 

ηεο εθεβείαο θαη ζηελ αληηζχιιεςε-ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα-αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. Πξάγκαηη, ηα ζέκαηα απηά έιαβαλ κεγάιεο απνδνρήο θαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Μπαξκπνχδε (2012) ζε γνλείο αηφκσλ κε απηηζκφ ή/θαη λνεηηθή αλαπεξία, κε ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δεμηφηεηεο λα είλαη θπξίαξρν ζέκα δηδαζθαιίαο ζηελ πξαθηηθή 

εθπαηδεπηηθψλ ζηηο έξεπλεο ησλ Chirawu θαη ζπλ. (2013) θαη Howard-Barr θαη ζπλ. 

(2005), ηε δηδαζθαιία θαηάιιεισλ θαη αθαηάιιεισλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηελ 

πξαθηηθή εθπαηδεπηηθψλ ζε πιήζνο άιισλ εξεπλψλ (Girgin-Büyükbayraktar et al., 2017˙ 

Löfgren-Mårtenson, 2011˙ Phasha & Runo, 2017), ηελ εθεβεία θαη αλαηνκία λα 

ιακβάλνπλ θπξίαξρε απνδνρή απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Isler et al., 2009a˙ Pownall et al., 2012˙ Παλάηθαο & 

Κπξηαθή, 2003) θαη ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα επίζεο θαη ζε άιιεο έξεπλεο 

εθπαηδεπηηθψλ (Chirawu et al., 2013˙ Phasha & Runo, 2017). Όζνλ αθνξά ηα δχν πξψηα 

ζέκαηα ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί λα δίλνπλ κεγάιε έκθαζε, γηαηί κπνξεί κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπο λα έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη καζεηέο ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία εκθαλίδνπλ 
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πξνβιήκαηα κε ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ηε δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

[θάηη πνπ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη βηβιηνγξαθηθά απφ ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ (2012)] ή 

λα έρνπλ παξαηεξήζεη αθαηάιιειε ζεμνπαιηθή έθθξαζε, φπσο αθαηάιιειν άγγηγκα ή 

δεκφζην απλαληζκφ [θάηη πνπ επίζεο ππνζηεξίδεηαη βηβιηνγξαθηθά (Hayashi et al., 2011˙ 

Tarnai, 2006˙ Yohalem, 1995)]. Όζνλ αθνξά ηα δχν επφκελα, ίζσο ιακβάλνπλ κεγάιεο 

απνδνρήο, γηαηί φπσο αλαθέξνπλ νη Howard-Barr θαη ζπλ. (2005) είλαη ηα πην 

παξαδνζηαθά θαη ηα ιηγφηεξν ακθηιεγφκελα ζέκαηα, ελψ φπσο ηνλίδνπλ νη Feldman θαη 

Rosenthal (2000) ίζσο είλαη πην εχθνιν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπδεηνχλ γηα 

βηνινγηθά ζέκαηα κε ηνπο καζεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε πην ζεμνπαιηθά. ρεηηθά κε ηελ 

αληηζχιιεςε-ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα-αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, ίζσο ην 

ζέκα απηφ απνθηά κεγάιε απνδνρή, γηαηί νη εθπαηδεπηηθνί κάιινλ παξαηεξνχλ καζεηέο κε 

λνεηηθή αλαπεξία λα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο θη έηζη ίζσο θαηαλννχλ ηνλ θίλδπλν πνπ 

ππάξρεη γηα ηέηνηα λνζήκαηα ή αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο αλ δελ ππάξμεη ε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε, θάηη πνπ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαη βηβιηνγξαθηθά (Hanass-Hancock et 

al., 2014˙ Morano, 2011˙ Tharinger et al., 1990˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011). 

Σα ζέκαηα ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν, 

αιιά ζηα νπνία λα δίλεηαη ε ιηγφηεξε έκθαζε ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα είλαη ε 

αλαπαξαγσγή-εγθπκνζχλε-ηνθεηφο, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ν απλαληζκφο θαη ε 

ζεμνπαιηθή επαθή ή άιιεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο, ίζσο γηαηί αηζζάλνληαη άβνια λα 

ζπδεηήζνπλ γη‟ απηά θαη λα δηδάμνπλ γηα παξάδεηγκα ηνπο καζεηέο ηνπο κε λνεηηθή 

αλαπεξία πψο λα απλαλίδνληαη ζσζηά ή πψο γίλεηαη κηα ζεμνπαιηθή επαθή. Σν 

απνηέιεζκα απηφ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο απηά ηα 

ζέκαηα απνθηνχλ γεληθά ηε κηθξφηεξε απνδνρή θαη ζπκπεξίιεςε ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο 
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(Chirawu et al., 2013˙ Ζoward-Barr et al., 2005˙ Lafferty et al., 2012˙ Μπαξκνχδε, 2012˙ 

Pownall et al., 2012˙ Reus et al., 2015) κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνπλ φηη ηνπο 

είλαη πνιχ δχζθνιν θαη άβνιν λα δηδάμνπλ γηα παξάδεηγκα γηα ηνλ απλαληζκφ. 

Χο πξνο ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο θάλεθε 

λα ππνζηεξίδνπλ φηη δηάθνξνη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη ε ειιηπήο επηκφξθσζε/εμεηδίθεπζή ηνπο θαη νη ειιείςεηο ζε 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη παηδαγσγηθφ πιηθφ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα κεγαιχηεξα 

εκπφδηα, κε έξεπλεο ζηελ Διιάδα ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο αηφκσλ κε ή ρσξίο 

λνεηηθή αλαπεξία λα αλαδεηθλχνπλ επίζεο ηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο σο βαζηθφηεξνπο 

(Απηεζιήο, 2012˙ Αξκέλεο, 2015˙ Gerouki, 2008˙ Γεξνχθε, 2011˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 

2015). Καη ζην εμσηεξηθφ ζε πιήζνο εξεπλψλ κε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ε έιιεηςε 

επηκφξθσζεο/πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ε αλεπάξθεηα ή κε θαηαιιειφηεηα παηδαγσγηθνχ πιηθνχ έρνπλ εθηεηακέλα αλαθεξζεί 

σο θχξηα εκπφδηα (Aderemi, 2013˙ Brantlinger, 1985, 1992˙ Chirawu et al., 2014˙ 

Coleman & Murphy, 1980˙ Howard-Barr et al., 2005˙ Lafferty et al., 2012˙ Löfgren-

Mårtenson, 2011˙ Maia et al., 2015˙ Reus et al., 2015˙ Rohleder, 2011˙ Wilkenfeld & 

Ballan, 2011). Ίζσο ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο ηφζν πάλσ ζηα ίδηα ηα ζέκαηα δηδαζθαιίαο φζν θαη ζην πψο λα ηα 

πξνζεγγίζνπλ κε ζσζηφ ηξφπν, ψζηε λα κε δψζνπλ ιάζνο κελχκαηα, θαη πψο λα ηα 

δηδάμνπλ κε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Δπίζεο, ίζσο αηζζάλνληαη φηη δε γίλνληαη αξθεηά ζεκηλάξηα ζην ζρνιείν ηνπο πνπ λα ηνπο 

επηκνξθψζνπλ ζρεηηθά κε ην ζέκα. Αθφκε, κπνξεί λα ληψζνπλ φηη δελ έρνπλ ζηα ρέξηα 

ηνπο θάπνην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα ηνπο δίλεη μεθάζαξεο νδεγίεο γηα ην ηη λα 

δηδάμνπλ ζε θάζε ειηθία, πψο λα ην δηδάμνπλ, κε ηη πιηθά θαη κέζα θαη κε πνηεο 
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δξαζηεξηφηεηεο. Πξάγκαηη, ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ππάξρεη 

έιιεηςε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, απνπζία ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απνπζία 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Απηεζιήο, 2012). Μπνξεί λα ληψζνπλ ινηπφλ φηη αθφκε θαη 

αλ έρνπλ ηελ πξφζεζε λα δηδάμνπλ θάηη, δελ έρνπλ ηε γλψζε αιιά θαη ηα πιηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη ζην ζρνιείν γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο έλα πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία.  

Δπίζεο, θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη κεγάια εκπφδηα ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα ηακπνχ γχξσ απφ ην ζέκα θαη νη πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

αλαγλσξίδνληαο ίζσο φηη ε παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο επεξεάδεηαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο απφςεηο ησλ δηδαζθφλησλ. Δηδηθφηεξα, ίζσο ληψζνπλ φηη πξνζσπηθά ηνπο 

ηακπνχ θαη δπζθνιίεο λα κηιήζνπλ γη‟ απηφ ην ζέκα ηνχο εκπνδίδνπλ απφ ην λα παξέρνπλ 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θαη λα κηιήζνπλ γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο. Άιισζηε θαη ην 

γεγνλφο φηη ζέκαηα γχξσ απφ ηνλ απλαληζκφ θαη ηε ζεμνπαιηθή επαθή έιαβαλ ηε 

κηθξφηεξε απνδνρή, φπσο είδακε πξηλ, ίζσο λα ππνδεηθλχεη αθξηβψο απηφ. Ίζσο, επίζεο, 

αθφκε θη αλ νη ίδηνη δελ έρνπλ πξνζσπηθά ηακπνχ, λα αλαγλσξίδνπλ ηέηνηα ηακπνχ ζε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Αθφκε, κπνξεί λα ηνπο θνβίδνπλ πηζαλά ηακπνχ ηεο θνηλσλίαο 

γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Σφζν ζεσξεηηθά φζν θαη ζε πνιιέο έξεπλεο ζηελ Διιάδα ή 

ην εμσηεξηθφ κε εθπαηδεπηηθνχο αηφκσλ κε ή ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ αλαθεξζεί ηα 

ηακπνχ σο έλαο θχξηνο παξάγνληαο - εκπφδην ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν 

(Απηεζιήο, 2012˙ Gerouki, 2008˙ Γεξνχθε, 2011˙ Helleve et al., 2009˙ Levy & Packman, 

2004˙ Reus et al., 2015˙ Rolsten, Schubotz & Simpson, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Lafferty et al., 2012˙ Siebelink et al., 2006˙ Visser et al., 2004), κε εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο 

αγσγήο ζηελ Διιάδα (Γεξνχθε, 2011) λα αλαδεηθλχνπλ ηα ηακπνχ απφ ηελ θνηλσλία σο 

δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ακέζσο κεηά ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ- θάηη πνπ θάλεθε λα επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα- κε πνιινχο 

απφ απηνχο λα θάλνπλ ιφγν γηα κηα «ζπληεξεηηθή θνηλσλία» αλαθεξφκελνη ζηελ Διιάδα. 

Παξφκνηα, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη έρνπλ νη ίδηνη ή άιινη 

ζπλάδειθνη πξνθαηαιήςεηο πνπ ζα ηνπο εκπφδηδαλ ζηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή ζα επεξέαδαλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηελ 

παξείραλ. Βέβαηα ζηελ παξνχζα έξεπλα νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα δηαθσλνχλ κε 

πξνθαηαιήςεηο, φπσο ν κχζνο ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο ή ε άπνςε φηη ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηηο ζεμνπαιηθέο νξκέο θαη λα νδεγήζεη ζε πξφσξε 

ελαζρφιεζε κε ην ζεμ ή ε άπνςε φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε δε ρξεηάδεηαη ιφγσ 

αζεμνπαιηθφηεηαο, αιιά ζηελ πξάμε ίζσο λα ηηο έρνπλ αθφκε ζαλ αληηιήςεηο κέζα ηνπο. 

Δπίζεο, ην φηη θάλεθε λα είλαη νπδέηεξνη κε ην κχζν ηεο ππέξκεηξεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα δεκηνπξγήζεη εκπφδην. Αθφκε, κπνξεί λα θνβνχληαη φηη κηα πηζαλή 

πηνζέηεζή ησλ πξνθαηαιήςεσλ απηψλ απφ άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ζα ηνπο πεξηνξίζεη απφ 

θφβν γηα αξλεηηθή θξηηηθή. Αληίζηνηρα κε ηελ παξνχζα έξεπλα, εθπαηδεπηηθνί θαη 

εξεπλεηέο θαίλεηαη επίζεο λα ζεσξνχλ ηέηνηεο πξνθαηαιήςεηο βαζηθφ εκπφδην ζηελ 

παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (Lafferty et al., 2012˙ 

Maia et al., 2015˙ Reus et al., 2015˙ Rohleder, 2010˙ Ryan & Mcconkey, 2000˙ Smith et 

al., 1995˙ Wilkenfeld & Ballan, 2011). 

Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη εκπφδηα ζα 

δεκηνπξγήζνπλ νη αληηδξάζεηο γνλέσλ ή ζπλαδέιθσλ, κε ην θφβν γηα αληηδξάζεηο απφ 

γνλείο ή αληηδξάζεηο θαη έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ζπλαδέιθνπο ή δηεπζπληέο - αλψηεξνχο 

ηνπο λα έρεη ππνζηεξηρηεί σο βαζηθφ εκπφδην απφ ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθνχο αηφκσλ κε ή ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία ζε πνιιέο άιιεο έξεπλεο 

(Brantlinger, 1985, 1992˙ Gerouki, 2008˙ Γεξνχθε, 2011˙ Coleman & Murphy, 1980˙ 

Evans et al., 2009˙ Howard-Barr et al., 2005˙ Lafferty et al., 2012˙ Löfgren-Mårtenson, 
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2011˙ Reus et al., 2015˙ Rohleder, 2010, 2011˙ Visser et al., 2004˙ Wilkenfeld & Ballan, 

2011). Έηζη, ινηπφλ, ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί θνβνχληαη αξθεηά, φηη αλ εθαξκφζνπλ θάπνην 

πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία, νη γνλείο 

ηνπο ζα αληηδξάζνπλ θαη δε ζα δερηνχλ απηή ηελ πξνζπάζεηα, γηαηί κπνξεί λα ηνπο 

παξεμεγήζνπλ ή λα θνβνχληαη γηα ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα παηδηά ηνπο. Αθφκε, 

ίζσο θνβνχληαη φηη ζα αληηκεησπίζνπλ αξλεηηθά ζρφιηα ή αθφκε θαη θαηεγνξίεο 

ζπλαδέιθσλ ή θαη θαηεγνξίεο θαη θπξψζεηο απφ ηνπο αλψηεξνχο ηνπο. Ίζσο πάιη λα 

θνβνχληαη φηη δελ έρνπλ θάπνηα ζεζκηθή θάιπςε, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζα απφ έλα 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, απέλαληη ζε γνλείο ή άιινπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κπνξεί λα 

αληηδξάζνπλ θαη απηφ λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζην λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Δπηπιένλ, εκπφδηα, αιιά κάιινλ κηθξφηεξα, πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ε ακεραλία ηνπο, κε δηάθνξεο έξεπλεο ζην εμσηεξηθφ ή ζηελ Διιάδα λα επηβεβαηψλνπλ 

ηελ ακεραλία σο έλα απφ ηα εκπφδηα κε βάζε ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 

(Gerouki, 2008˙ Γεξνχθε, 2011˙ Lafferty et al., 2012˙ Rohleder, 2011). Έηζη, ίζσο λα 

ληψζνπλ ληξνπή γηα θάπνηα ζέκαηα ή λα θνβνχληαη φηη ζα ληψζνπλ άβνια αλ νη καζεηέο 

ηνπο ηνχο θάλνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε γχξσ απφ ην ζέκα.  

Αθφκε, θαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη ε λνεηηθή αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ίζσο 

δεκηνπξγνχζε θάπνηεο δπζθνιίεο θαη ίζσο νη φπνηνη θφβνη ηνπο δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

ζπλδπαζκφ ησλ πηζαλψλ γλσζηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε λνεηηθή αλαπεξία ησλ καζεηψλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012) θαη ηεο έιιεηςεο 

επηκφξθσζεο, αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζαθψλ νδεγηψλ-θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. 

Έηζη, κπνξεί λα θνβνχληαη κήπσο δελ γίλεη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη γηα ην πψο νη ίδηνη κπνξνχλ λα θάλνπλ θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν κέζα 

απφ ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο, θάηη πνπ ίζσο δείρλεη, φπσο αλαθέξζεθε θαη 
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πξνεγνπκέλσο, φηη κάιινλ ε έιιεηςε επηκφξθσζεο θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα. Τπάξρνπλ αληίζηνηρα έξεπλεο ζηηο νπνίεο εθπαηδεπηηθνί ή γνλείο 

έθαλαλ ιφγν γη‟ απηφ ηνλ παξάγνληα, αλαθέξνληαο θφβν κήπσο δε γίλεη θαηαλνεηφ ην 

πεξηερφκελν (Evans et al., 2009˙ Pownall et al., 2011) ή δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαλ κε ηα 

γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ (Watson, 1980 φπσο αλαθέξεηαη ζε Παλάηθα & 

Κπξηαθή, 2003) αιιά ν αξηζκφο ηνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε ηηο έξεπλεο 

πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο παξάγνληεο. 

Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα είλαη νπδέηεξνη σο πξνο ην αλ ε έιιεηςε 

δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θαη ε ακεραλία καζεηή είλαη δχν παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα. Αληίζηνηρα, ζηελ έξεπλα ηεο Γεξνχθε (2011) ζε εθπαηδεπηηθνχο 

γεληθήο αγσγήο, ε έιιεηςε δηδαθηηθψλ σξψλ δελ έιαβε πςειήο απνδνρήο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο έλα απφ ηα πηζαλά εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

ζην ζρνιείν, ελψ αληίζεηα ε ακεραλία ή/θαη ηα γέιηα καζεηψλ έρνπλ αλαθεξζεί σο 

εκπφδηα - πξνθιήζεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ζε κεξηθέο έξεπλεο (Reus et al., 

2015˙ Rohleder et al., 2011). Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο λα ζεσξνχλ φηη ε 

έιιεηςε δηδαθηηθψλ σξψλ σο εκπφδην ζα κπνξνχζε λα ππεξθεξαζηεί κέζα απφ ηε ζσζηή 

δηακφξθσζε ελφο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη φηη αλ ην ζέκα πξνζεγγηζηεί κε 

νξγαλσκέλν ηξφπν θαη νη ίδηνη αληηκεησπίζνπλ κε ζνβαξφηεηα ην ζέκα θαη δε δείμνπλ 

ακεραλία ζηνπο καζεηέο ηνπο, ηφηε ζα θχγεη θαη ε ακεραλία ησλ καζεηψλ ηνπο θαη γη‟ 

απηφ λα κε δίλνπλ ηφζε ζεκαζία ζηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο. 

Όζνλ αθνξά ην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δειαδή ην πνηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θάλεθε απφ ηα 

απνηειέζκαηα, κάιινλ φια ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο. Δηδηθφηεξα, ην θχιν θάλεθε λα επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

αληίζεζε κε θάπνηεο έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη ηηο απφςεηο γχξσ 
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απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

(Cuskelly & Bryde, 2004˙ Cuskelly & Gilmore, 2007˙ Karellou, 2003˙ Meaney-Tavares & 

Gavidia-Payne, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο θάλεθε λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν 

κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο ηελ πξνζηαζία απφ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ηε βνήζεηα ζηε ιήςε 

ππεχζπλσλ απνθάζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ, ηελ αχμεζε γλψζεσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ελψ αληίζεηα ζηελ παιαηφηεξε έξεπλα ησλ Ryan 

θαη McConkey (2000), νη άληξεο πίζηεπαλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο ζηε 

βνήζεηα ζηελ πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πνπ ζα πξνζθέξεη ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο θάλεθαλ λα είλαη πην 

ζεηηθέο θαη κε ην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν. Ίζσο ζηελ 

έξεπλά καο νη γπλαίθεο λα βιέπνπλ ιίγν πην ζεηηθά ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε απφ ηνπο 

άληξεο, γηαηί κπνξεί λα ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο καζεηέο ηνπο (φπσο νη κεηέξεο κε 

ηα παηδηά ηνπο), θη έηζη ίζσο λα βιέπνπλ πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα θαηαλννχλ 

πεξηζζφηεξν ην πψο ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα βνεζήζεη ζηελ θάιπςε θαη 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ ηνπο. Αληίζηνηρα, ζηελ 

έξεπλα ηνπ Evans (2009), νη γπλαίθεο (κεηέξεο θαη ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία) ήηαλ πην πηζαλφ λα ζπδεηήζνπλ δηάθνξα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Δπίζεο, νη γπλαίθεο θάλεθε λα ηείλνπλ λα 

επηζπκνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο-επαγγεικαηηψλ θαη 

ηαπηφρξνλα λα θνβνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ έιιεηςε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηπρφλ αληηδξάζεηο απφ γνλείο ή ζπλαδέιθνπο. Ίζσο θαη πάιη λα θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν 

ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ θαη πφζν δχζθνιν ζα ήηαλ ην λα αλαιάβνπλ κφλεο ηνπο έλα 

ηέηνην έξγν θαη γη‟ απηφ λα επηζπκνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζηήξημε θαη ζπλεξγαζία, εηδηθά αλ 

δελ έρνπλ κπξνζηά ηνπο έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ λα ηνπο πξνζηαηεχεη λνκηθά απφ 
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ηπρφλ αληηδξάζεηο. Απφ ηελ άιιε, νη άληξεο εθπαηδεπηηθνί θάλεθε κάιινλ λα δηαθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ην κχζν ηεο ππέξκεηξεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη λα ζπκθσλνχλ ιηγφηεξν φηη 

ε ακεραλία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, ίζσο γηαηί 

κπνξεί απφ κηθξνί λα είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη γη‟ απηφ λα 

ληψζνπλ πην άλεηα λα ζπδεηήζνπλ γη‟ απηή, αιιά θαη λα θαηαλννχλ ίζσο πεξηζζφηεξν φηη 

ζπκπεξηθνξέο ιφγσ άγλνηαο, φπσο ν δεκφζηνο απλαληζκφο, δελ νθείινληαη ζε επηπιένλ 

ζεμνπαιηθέο νξκέο. 

Ζ ειηθία ήηαλ επίζεο έλα δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ θάλεθε λα επεξεάδεη ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθά ζηελ θιίκαθα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν, κε ηνπο λεφηεξνπο λα έρνπλ 

ηάζε γηα ζεηηθφηεξεο απφςεηο απφ ηνπο ειηθηαθά κεγαιχηεξνπο, θάηη πνπ έρεη 

επηβεβαησζεί εθηελψο ζε πνιιέο άιιεο έξεπλεο (Aunos & Feldman, 2002˙ Brantlinger, 

1983, φπσο αλαθέξεηαη ζε Gilmore & Chambers, 2010˙ Cuskelly & Bryde, 2004˙ Cuskelly 

& Gilmore, 2007˙ Θενδψξνπ, 2016˙ Karellou, 2003˙ Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 

2012˙ Murray and Minnes, 1994˙ Παλάηθαο & Κπξηαθή, 2003˙ Sweyn-Harvey, 1984˙ 

Trudel & Desjardins, 1992). Δηδηθφηεξα, νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο (21-40 

εηψλ) θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδερηνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ειηθηαθά 

κεγαιχηεξνπο (41-61 εηψλ) ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

θαη λα ζπκθσλήζνπλ πεξηζζφηεξν κε ην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζην 

ζρνιείν θαη κε ηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα, φπσο πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

θαη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη ιήςε ππεχζπλσλ απνθάζεσλ. Ίζσο νη 

λεφηεξνη ηείλνπλ λα έρνπλ πην αλνηρηέο απφςεηο, ελψ αληίζεηα, νη κεγαιχηεξνη, πνπ 

κεγάισζαλ ζε κηα θνηλσλία κε πεξηζζφηεξεο πξνθαηαιήςεηο θαη πεξηνξηζκνχο γχξσ απφ 

ζέκαηα πνπ ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηά, ίζσο έρνπλ πεξηζζφηεξεο αληηιήςεηο ηνπ 

παξειζφληνο, πην ζπληεξεηηθέο θαη πην πεξηνξηζηηθέο σο πξνο ην πνηνο κπνξεί λα εθθξάδεη 
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ειεχζεξα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ, αιιά θαη ίζσο πεξηζζφηεξα ηακπνχ σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζεκάησλ ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ίζσο είλαη πην εμνηθεησκέλνη 

κε θιαζηθά αληηθείκελα δηδαζθαιίαο, νπφηε γη‟ απηφ λα θαίλνληαη ιίγν ιηγφηεξν ζεηηθνί 

πξνο ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, νη λεφηεξνη θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν κε ην λα μεθηλά ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία απφ 

ηελ παηδηθή ειηθία, γηαηί ίζσο έρνληαο πεξηζζφηεξε επαθή κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

θαη δηαδίθηπν παξαηεξνχλ πεξηζζφηεξν φηη ηα ζεκεξηλά παηδηά απφ πνιχ κηθξή ειηθία 

θιεξηάξνπλ θαη κπαίλνπλ ζε ζειίδεο λα γλσξίζνπλ άηνκα, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν 

θίλδπλνο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζήο ηνπο. Αθφκε, νη λεφηεξνη κάιινλ ηείλνπλ λα 

πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο φηη νη αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη 

ζπλαδέιθνπο ζα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζην ζρνιείν, ίζσο γηαηί θνβνχληαη κήπσο νη γνλείο θαη νη ζπλάδειθνη δελ ηνπο 

εκπηζηεπηνχλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ιφγσ ηνπ 

λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη γηαηί ίζσο θνβνχληαη φηη ηέηνηεο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ηνπο 

δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα ζηελ κεηέπεηηα καθξνρξφληα επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. 

Σν ζρνιείν δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθε επίζεο λα επεξεάδεη ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα, θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ έρνπλ 

κάιινλ ιάβεη πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, ίζσο γηαηί ζε έλα 

εηδηθφ ζρνιείν κπνξεί λα θνηηνχλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, νη νπνίνη 

ιφγσ πηζαλήο έιιεηςεο γλψζεσλ γηα ην πιαίζην θαη ηελ ψξα πνπ είλαη απνδεθηή κηα 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο αθαηάιιειεο ζεμνπαιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο δεκφζην απλαληζκφ ή αθαηάιιειν άγγηγκα θαη ππεξβνιηθή 

νηθεηφηεηα κε άιινπο (Hayashi et al., 2011˙ Lockhart et al., 2010˙ Sweeney, 2007˙ Tarnai, 

2006˙ Yohalem, 1995), νπφηε γη‟ απηφ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα εηδηθά ζρνιεία 
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πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο εθδειψζεηο λα επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη πην 

πνιχ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ πνπ κπνξεί λα παξακεινχλ 

πεξηζζφηεξν κηα ελεκέξσζε γχξσ απφ ην ζέκα. Δπίζεο, απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ, ίζσο ιφγσ πεξηζζφηεξεο επαθήο κε καζεηέο κε 

λνεηηθή αλαπεξία, απνξξίπηνπλ πην έληνλα ην κχζν ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο, θάηη πνπ 

θάλεθε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Θενδψξνπ (2016), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο δελ 

απέξξηπηαλ ηφζν μεθάζαξα απηφ ην κχζν φζν νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο. Γηα ηνλ 

ίδην ιφγν, ιφγσ δειαδή ηεο κεγαιχηεξεο επαθήο κε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία κάιινλ 

δηαπηζηψλνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ απφ κηθξή ειηθία θαη γη‟ απηφ 

ζπκθσλνχλ θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία. Αθφκε, ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ έρνπλ αθνχζεη πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηνπο γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα ηνπο δεηνχλ βνήζεηα γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γη‟ απηφ λα είλαη πην ζεηηθνί ζηε ζπλεξγαζία 

γνλέσλ - ζρνιείνπ ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Παξφκνηα, 

θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Θενδψξνπ (2016) γνλείο δεηνχζαλ ζπρλφηεξα βνήζεηα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο. Απφ ηελ άιιε, 

νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κπνξεί λα βιέπνπλ ιίγν πην απνζηαζηνπνηεκέλα 

ηελ θαηάζηαζε θαη γη‟ απηφ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ άιιε νκάδα 

εθπαηδεπηηθψλ κε ην λα γίλεηαη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε απφ εμεηδηθεπκέλα θέληξα. 

Δληχπσζε πξνθαιεί ην φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ θάλεθε λα ηείλνπλ λα 

ζπκθσλήζνπλ ιηγφηεξν κε ην φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ, θάηη πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δπζθνιίεο ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ παξαηεξήζεη απφ καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία θαη θάηη πνπ δείρλεη 

ίζσο γηα κία αθφκε θνξά απφ ηε κηα ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ άιιε φηη ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο 
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θαηάιιεινπο ηξφπνπο θαη ηε ζεκαζία ηεο επηκνλήο θαη ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα πεηχρνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο κάιινλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 

εκπφδηα. 

Ζ βαζκίδα εθπαίδεπζεο θάλεθε επίζεο λα επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε απηνχο ηεο πξσηνβάζκηαο λα έρνπλ ηάζε γηα ζεηηθφηεξεο απφςεηο γχξσ 

απφ ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο ηνλ απλαληζκφ 

θαη ηα παξαηεηακέλα θηιηά, θαη κάιινλ θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο. Ζ ηάζε φκσο απηή δε κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε θάπνηα πξνεγνχκελε έξεπλα, 

θαζψο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε πνπ λα δηαθξίλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βάζε ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο. Ίζσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο, εξρφκελνη πεξηζζφηεξεο ψξεο ζε 

επαθή κε ηνπο καζεηέο ηνπο λα δέλνληαη πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηνπο θαη λα 

θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία λα γίλνπλ απνδεθηά ηέηνηα δηθαηψκαηα γηα ηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ. ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ν θάζε θαζεγεηήο έρνληαο 

έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ηείλεη λα βιέπεη ιίγν πην 

απνζηαζηνπνηεκέλα άιια ζέκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ άκεζα ζε απηφ. Ίζσο, αθφκε, νη 

εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε εθήβνπο κε ή ρσξίο 

λνεηηθή αλαπεξία λα βιέπνπλ ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ νη καζεηέο ηνπο 

ζηελ εθεβεία θαη, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ επαθή κε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, κπνξεί 

λα βιέπνπλ απηέο νη θπζηνινγηθέο νξκέο κεξηθέο θνξέο λα εθθξάδνληαη απφ άγλνηα 

ιαλζαζκέλα κε αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο [θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

(Hayashi, 2011˙ Tarnai, 2006˙ Yohalem, 1995)] θαη γη‟απηφ λα ηείλνπλ λα είλαη ιίγν 

ιηγφηεξν ζεηηθνί ζην λα πξνσζήζνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο. 

Σν επίπεδν ζπνπδψλ ήηαλ έλα αθφκε δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ θάλεθε λα 

επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αξρηθά, θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 
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επηπιένλ κεηαπηπρηαθέο/δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο έρνπλ κάιινλ ιάβεη πεξηζζφηεξε 

ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ κφλν βαζηθέο ζπνπδέο, θάηη πνπ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε 

κεγαιχηεξε πξνζπκία ησλ πξψησλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζέιεζαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο, λα αλαδεηήζνπλ θαη γεληθφηεξα επηπιένλ ζεκηλάξηα θαη πιεξνθνξίεο γχξσ 

απφ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επάγγεικά ηνπο. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη φπσο θάλεθε ζηα απνηειέζκαηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ 

κεηαπηπρηαθέο/δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κάιινλ ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθφηεξεο απφςεηο σο 

πξνο ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα, φπσο ηελ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή επαθή, θαζψο θαη σο πξνο 

ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηελ έλαξμή ηεο ζηελ 

παηδηθή ειηθία, αιιά θαη λα απνξξίπηνπλ πην έληνλα ην κχζν ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο ζε 

ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ κφλν βαζηθέο ζπνπδέο. Αληίζηνηρα, θαη ζε 

πνιιέο άιιεο έξεπλεο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ην επίπεδν ζπνπδψλ επεξέαδε ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ, 

κε απηνχο πνπ έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν ζπνπδψλ λα εθθξάδνπλ ζεηηθφηεξεο απφςεηο 

ηφζν γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα φζν θαη γηα ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία (Απηεζιήο, 2012˙ Aunos & Feldman, 2002˙ Cuskelly  & Bryde, 2004˙ 

Cuskelly & Gilmore, 2007˙ Grieve et al., 2009˙ Hosseinkhanzandek et al., 2012˙ Johnson 

& Davies, 1989˙ Karellou, 2003˙ Murray  &  Minnes, 1994˙ Scotti et al., 1996˙ 

Brantlinger, 1983˙ Murray, MacDonald, & Levenson, 1999). Ίζσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

επηπιένλ ζπνπδψλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε 

πεξηζζφηεξα άηνκα, λα έξζνπλ ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη λα αλνίμνπλ ίζσο 

ηνπο νξίδνληέο ηνπο θαη γη‟ απηφ λα ηείλνπλ λα απνδερζνχλ πεξηζζφηεξν ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, θαηαλνψληαο ίζσο πην πνιχ ηε 

ζεκαζία ηεο απνδνρήο απηήο γηα ηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο 
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νινθιήξσζε. Δπηπιένλ, ε πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε πνπ, φπσο θάλεθε, κάιινλ έρνπλ ιάβεη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

επηπιένλ ζπνπδέο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βαζηθέο ζπνπδέο, ίζσο είλαη απηή 

αθξηβψο πνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ζεηηθά ηηο απφςεηο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο θη έηζη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ ζπνπδέο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ γηα παξάδεηγκα λα απνξξίςνπλ ην κχζν ηεο 

αζεμνπαιηθφηεηαο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία λα μεθηλά ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

απφ κηθξή ειηθία.  

Ζ χπαξμε παηδηψλ θάλεθε επίζεο λα αζθεί επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ έρνπλ παηδηά κάιινλ λα ηείλνπλ λα έρνπλ 

ζεηηθφηεξεο απφςεηο, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ παηδηά, γχξσ απφ ηα 

ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο γάκν, παηδηά, ζεμνπαιηθή 

επαθή, θαη γχξσ απφ ην πεξηερφκελφ ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν, 

αιιά θαη λα δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν κε ηε ζηείξσζή ηνπο. Γελ ππάξρεη, φκσο, θάπνηα 

άιιε έξεπλα ζηελ νπνία λα ππάξρεη ην δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν «χπαξμε παηδηψλ» θαη κε 

ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα ζπγθξίλνπκε άκεζα ην απνηέιεζκα απηφ, ηεο ηάζεο γηα 

έθθξαζε δειαδή ζεηηθφηεξσλ απφςεσλ απφ ηνπο άηεθλνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ίζσο νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ παηδηά γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο αλεζπρίεο πνπ κπνξεί λα έρεη 

θάπνηνο γνληφο θαη ίζσο γηα ηηο απαληήζεηο ηνπο πξνζπαζνχλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ λα 

ήηαλ νη ίδηνη γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Έηζη, ίζσο θνβνχληαη φηη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα θνβφληνπζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν κήπσο κέζα απφ ηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε 

θάπνηνο εθκεηαιιεπηεί ζεμνπαιηθά ην παηδί ηνπο ή κήπσο αλ ηα παηδηά ηνπο γίλνπλ γνλείο 

ρξεηάδεηαη νη ίδηνη λα παξέρνπλ αξθεηή ππνζηήξημε ζηα εγγφληα ηνπο θαη απηφ λα ηνπο 

αγρψλεη. Πξάγκαηη, γνλείο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα αγρψλνληαη γηα ηελ 

επαισηφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γηα ζεμνπαιηθή 
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εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε (Pownall et al., 2012˙ Pueschel & Scola, 1988), αιιά θαη γηα 

ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα θιεζνχλ λα παξέρνπλ αλ ηα παηδηά ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία 

γίλνπλ γνλείο (Ballan, 2001), εηδηθά αλ δελ ππάξρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. Δπηπιένλ, 

ίζσο θαη πάιη ην λα είλαη γνλείο βάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ παηδηά ζηε ζέζε ηνπ 

πψο ζα έλησζαλ αλ δίδαζθαλ ζην παηδί ηνπο γηα ηα ζέκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο θαη απηφ λα ηνπο πξνθαιεί ίζσο πεξηζζφηεξε ακεραλία ή λα 

ηνπο θνβίδεη γηα ακεραλία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γη‟ απηφ λα ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ 

ιηγφηεξν κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ ζεκάησλ, αιιά θαη κάιινλ λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο άηεθλνπο φηη ε ακεραλία καζεηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. Πξάγκαηη, ε Coren (2003) 

αλαθέξεη φηη νη γνλείο πνιιέο θνξέο δηζηάδνπλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γχξσ απφ 

ζεμνπαιηθά ζέκαηα απφ θφβν γηα ακεραλία ησλ παηδηψλ. Έλα άιινο ιφγνο βέβαηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εμεγεί ηελ ηάζε γηα ζεηηθφηεξεο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δελ έρνπλ 

παηδηά είλαη φηη κάιινλ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη θαη πην λεαξνί θαη φπσο είδακε 

νη λεφηεξνη κάιινλ έρνπλ ζεηηθφηεξεο απφςεηο. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ 

παηδηά θαίλεηαη λα θνβνχληαη πεξηζζφηεξν φηη εκπφδην κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ νη 

αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο, φπσο αθξηβψο θνβφληνπζαλ γη‟ απηφ 

πεξηζζφηεξν νη λεαξνί παξά νη κεγαιχηεξνη ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνί. 

Ζ χπαξμε ζπγγελή/θίινπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλφ πεξηβάιινλ θάλεθε 

επίζεο λα επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο έξεπλεο πνπ 

βξήθαλ φηη απηφο ν παξάγνληαο δελ επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ (Karellou, 

2003˙ Scotti et al., 1996) θαη κε ζπκθσλία κε έξεπλεο πνπ βξήθαλ φηη επεξεάδεη ζεηηθά 

(Aunos & Feldman, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζπγγελή/θίιν 

κε λνεηηθή αλαπεξία θάλεθε λα ηείλνπλ λα είλαη πην ζεηηθνί κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 
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ζηελ πξνζηαζία απφ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο. Μάιινλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ επαθή κε άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία αλαγλσξίδνπλ θαη θνβνχληαη πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη γηα 

φια απηά. Έηζη, είλαη κάιινλ πην ζίγνπξνη φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ θαη πηζηεχνπλ φηη κέζα απφ απηή ζα κεησζεί απηφο ν 

απμεκέλνο θίλδπλνο. Σαπηφρξνλα ζπκθσλνχλ ιηγφηεξν φηη νη αληηδξάζεηο απφ γνλείο ή 

ζπλαδέιθνπο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζην 

ζρνιείν, ίζσο γηαηί ζεσξνχλ φηη αλ εμεγήζνπλ ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

φηη απηνί νη ίδηνη πνπ έρνπλ θνληηλφ πξφζσπν κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξνχλ αλαγθαία θαη 

σθέιηκε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ηφηε ίζσο ζα θαηαθέξνπλ θαιχηεξα λα ηνπο 

πείζνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζην ζρνιείν ηνπο θαη γη‟ απηφ λα κελ ζεσξνχλ ηφζν 

ζεκαληηθφ ην εκπφδην απηφ. 

Έλα αθφκε δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ θάλεθε λα επεξεάδεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο είλαη ε χπαξμε ελεκέξσζεο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη 

ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε λα έρνπλ κάιινλ ζεηηθφηεξεο απφςεηο απφ ηα άηνκα πνπ δελ 

έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε, σο πξνο ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο (φπσο κείσζε αθαηάιιεισλ 

ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ), ηε ζπκπεξίιεςε ζεκάησλ (φπσο απλαληζκφο θαη 

ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα) ζην πεξηερφκελφ ηεο ζην ζρνιείν, ηελ έλαξμή ηεο 

ζε παηδηθή ειηθία θαη ηε ζπλεξγαζία γνλέσλ-ζρνιείνπ-επαγγεικαηηψλ ζηελ παξνρή ηεο. 

Σν εχξεκα απηφ ηεο επηξξνήο απηνχ ηνπ δεκνγξαθηθνχ ζηνηρείνπ θαη εηδηθφηεξα ηεο 

ηάζεο γηα ζεηηθφηεξεο απφςεηο απφ ηνπο ελεκεξσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο έρεη θαλεί ζε 

πνιιέο άιιεο έξεπλεο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Ζealy et al., 2009˙ Meaney-Tavares & Gavidia-Payne, 
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2012˙ Rose & Holmes, 1991 φπσο αλαθέξεηαη ζε Gallagher, 2011˙ Ryan & McConkey, 

2000˙ Sarma et al., 2013). Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ ζηνλ παξάγνληα «επίπεδν 

ζπνπδψλ», απηνί πνπ ιακβάλνπλ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε κέζσ ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ θ.η.ι. ίζσο 

ζπλαλαζηξέθνληαη κε πεξηζζφηεξα άηνκα, αληαιιάζζνπλ απφςεηο, μεπεξλνχλ θάπνηα 

ηακπνχ θαη γη‟ απηφ ηείλνπλ λα γίλνληαη πην αλνηρηνί ζηελ απνδνρή ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ησλ ζεκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο. Αληίζηνηρα, ζηελ έξεπλα ησλ Sarma θαη ζπλ. (2013) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

είραλ ιάβεη ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε γχξσ απφ ην ζέκα, ήηαλ πην άλεηνη ζην λα 

κηιήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηέηνηα επαίζζεηα ζέκαηα ζηνπο καζεηέο ηνπο. Ίζσο επίζεο 

απνθηνχλ θαη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ άιιε 

νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πφζν αλαγθαία είλαη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, ζε πφζα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα νδεγήζεη, πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην λα μεθηλά ζε κηθξή ειηθία θαη 

πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία, ψζηε λα ππάξρεη κηα πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε 

πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ. Αθφκε, νη ελεκεξσκέλνη εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν φηη νη ειιείςεηο ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

παηδαγσγηθφ πιηθφ, αιιά θαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ηακπνχ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ίζσο, γηαηί πάιη 

κέζσ ηεο ελεκέξσζεο αλαγλψξηζαλ ηελ χπαξμε πξνθαηαιήςεσλ είηε ζηελ θνηλσλία είηε 

ζηνπο ίδηνπο ή κπνξεί λα απέβαιιαλ δηθέο ηνπο πξνθαηαιήςεηο πνπ ηνπο πεξηφξηδαλ θη 

έηζη απφ πξνζσπηθή εκπεηξία λα θαηαλφεζαλ ηα εκπφδηα απηά. Αθφκε, κεηά ηελ 

ελεκέξσζε ίζσο κπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα αλαδεηήζνπλ αλ ππάξρεη θαη ζε πνηα κνξθή ην 

ζέκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ή αλ ππάξρεη θάπνην παηδαγσγηθφ 

πιηθφ λα ηνπο βνεζήζεη θαη λα δηαπίζησζαλ ειιείςεηο. Αληίζεηα, έλαο κε ελεκεξσκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπκθσλεί ιηγφηεξν φηη απηνί νη παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα 
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δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα, γηαηί κπνξεί λα κελ έρεη αλαδεηήζεη ηφζν ην αλ έρεη 

πξνθαηαιήςεηο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ φζν θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζέκαηνο ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη παηδαγσγηθφ πιηθφ. Δληχπσζε φκσο 

πξνθαιεί ην φηη νη ελεκεξσκέλνη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα απνδερηνχλ ιηγφηεξν ηα 

παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα δεκνζίσο. Ίζσο, κέζσ ηεο ελεκέξσζεο λα έρνπλ 

πιεξνθνξεζεί φηη ε έιιεηςε ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

πξνθαιεί άγλνηα θαη πνιιέο θνξέο εθδήισζε αθαηάιιεισλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, 

νπφηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε επαθή πνπ απαηηεί ζε δεκφζην ρψξν ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ έιιεηςε ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία, λα 

θνβνχληαη φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξεί ρσξίο λα ην ζέινπλ θαη λα ην 

γλσξίδνπλ λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα κηαο επηηξεπηήο δεκφζηαο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

θάηη πνπ ζα ηνπο έζεηε ζε θίλδπλν θαη θάηη πνπ ηνλίδεη γηα κηα αθφκε θνξά πφζν 

ζεκαληηθή είλαη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε γηα ηε ζσζηή εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Οη ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ επεξέαζαλ νξηζκέλεο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

θάλεθε νη εθπαηδεπηηθνί κε κεηαπηπρηαθέο/δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο λα ηείλνπλ λα είλαη πην 

ζεηηθνί, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, σο πξνο θάπνηα ζεμνπαιηθά 

δηθαηψκαηα θαη σο πξνο ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηελ παηδηθή ειηθία, 

ίζσο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ θαη πξνεγνπκέλσο θάλεθε ην επίπεδν ζπνπδψλ λα 

επεξεάδεη αληίζηνηρα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αληίζηνηρα, ε ζεηηθή επηξξνή ησλ 

επηπιένλ ζπνπδψλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί, έρεη θαλεί κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ζε πνιιέο έξεπλεο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Απηεζιήο, 2012˙ Aunos & Feldman, 2002˙ 

Cuskelly  &  Bryde, 2004˙ Cuskelly & Gilmore, 2007˙ Grieve et al., 2009˙ 

Hosseinkhanzandek et al., 2012˙ Johnson & Davies, 1989˙ Karellou, 2003˙ Murray  &  
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Minnes, 1994˙ Scotti et al., 1996). Απφ ηελ άιιε φκσο, θάλεθε νη εθπαηδεπηηθνί κε 

κεηαπηπρηαθέο/δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κάιινλ λα ζπκθσλνχλ ιηγφηεξν κε ηε ζπκπεξίιεςε 

ηνπ ζέκαηνο ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε δφκεζή ηνπο ζην 

πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν, θάηη πνπ δε θαίλεηαη λα ζπκθσλεί 

κε ηε βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην πςειφηεξν επίπεδν ζπνπδψλ κάιινλ 

ζπλδέεηαη κε ζεηηθφηεξεο απφςεηο σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. 

Ο ηχπνο πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθε επίζεο λα επεξεάδεη ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. Αξρηθά, θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία κφλν ζηελ ΔΑΔ 

έρνπλ ιάβεη κάιινλ πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε απηνχο κε πξνυπεξεζία θαη ζε γεληθή αγσγή θαη 

ΔΑΔ ή κφλν ζηε γεληθή αγσγή, ίζσο γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ κάιινλ έρνπλ πεξηζζφηεξε 

ελεκέξσζε νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ εηδηθνχ παξά ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ. Δπηπιένλ, σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο, θάλεθε νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 

κφλν ζηελ ΔΑΔ λα ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθφηεξεο απφςεηο, ζε ζρέζε κε απηνχο κε 

πξνυπεξεζία θαη ζε γεληθή αγσγή θαη ΔΑΔ ή κφλν ζηε γεληθή αγσγή, σο πξνο ηα 

ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηελ έλαξμε ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηαπηφρξνλα λα ηείλνπλ λα 

απνξξίπηνπλ πεξηζζφηεξν ην κχζν ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο. Ίζσο, απηφ ζπλδέεηαη κε απηφ 

πνπ αλαθέξνπλ νη Aunos θαη Feldman (2002), φηη ε ζηελή επαθή κε άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία νδεγεί ζε ζεηηθέο απφςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία κφλν ζηε γεληθή αγσγή, ίζσο δελ 

έρνπλ ηφζε επαθή κε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, νπφηε ίζσο δε γλσξίδνπλ αξθεηά πψο 

αλαπηχζζνληαη ςπρνζεμνπαιηθά ηα άηνκα απηά ψζηε λα απνξξίςνπλ ην ίδην έληνλα ην 

κχζν ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο ή λα ππνζηεξίμνπλ ην ίδην έληνλα ηελ έλαξμε ηεο 
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ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ίζσο ε έιιεηςε ηφζεο επαθήο ηνχο 

θάλεη λα κε βιέπνπλ απφ θνληά ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ απηψλ λα απνθηήζνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα θαη ηε ζεκαζία πνπ δίλνπλ γη‟ απηά θαη γη‟ απηφ λα ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν 

ζεηηθνί, βιέπνληαο ίζσο ηελ θαηάζηαζε πην απνζηαζηνπνηεκέλα. Ίζσο γηα ηνλ ίδην ιφγν 

θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί κε ην λα γίλεηαη ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία απφ ην ζρνιείν θαη ηαπηφρξνλα 

πεξηζζφηεξν ζεηηθνί κε ην λα γίλεηαη απφ εηδηθά θέληξα κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο 

πγείαο, δειαδή ίζσο πην απνζηαζηνπνηεκέλα απφ ηνπο ίδηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία ζηελ ΔΑΔ είλαη απηνί πνπ έρνπλ ιάβεη θαη ηελ πεξηζζφηεξε 

ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο δχν νκάδεο, νπφηε ίζσο γη‟ απηφ έρνπλ θαη ζεηηθφηεξεο απφςεηο, θαζψο φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξηλ ε χπαξμε ελεκέξσζεο νδεγεί ίζσο ζε ζεηηθφηεξεο απφςεηο. 

Σα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ΔΑΔ επίζεο άζθεζαλ επηξξνή ζε 

θάπνηεο απαληήζεηο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί κε 7-28 ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

ζηελ ΔΑΔ θάλεθε λα έρνπλ ιάβεη πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 1-6 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζηελ ΔΑΔ, ίζσο ιφγσ πεξηζζφηεξσλ ρξφλσλ ησλ πξψησλ λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηπρφλ ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

θαζφινπ πξνυπεξεζία ζηελ ΔΑΔ, ίζσο γηαηί ζηελ εηδηθή αγσγή κπνξεί λα είλαη 

πεξηζζφηεξεο νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ιφγσ 

έιιεηςεο ζρεηηθψλ γλψζεσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή ή άιιεο αλαπεξίεο θαη γη‟ απηφ νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία ζηελ ΔΑΔ λα έλησζαλ πεξηζζφηεξε αλάγθε λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ην ζέκα. Δπηπιένλ, σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί κε 7-28 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο θάλεθε λα ηείλνπλ λα είλαη πην ζεηηθνί κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ παηδηθή ειηθία θαη κε 
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ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο πγηεηλήο ζην πεξηερφκελφ ηεο ζην ζρνιείν θαη ηαπηφρξνλα πην 

αξλεηηθνί κε ην κχζν ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηε ζπλαθφινπζε άπνςε φηη ε ζεμνπαιηθή 

ηνπο εθπαίδεπζε δε ρξεηάδεηαη, γηαηί, ίζσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο ηνπο, κπνξεί 

λα έρνπλ δεη πεξηζζφηεξεο εθθξάζεηο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπο, νη νπνίεο 

θαηαξξίπηνπλ έκπξαθηα απηφ ην κχζν, λα έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε εκθάληζε ζεμνπαιηθψλ 

επηζπκηψλ/αλαγθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία μεθηλά 

απφ κηθξή ειηθία θαη λα έρνπλ ίζσο δεη θαη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

πγηεηλήο (πρ θαηά ηελ έκκελν ξχζε). Δπίζεο, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο ηνπο θαη 

έρνληαο παξαηεξήζεη ζεμνπαιηθέο αλάγθεο, επηζπκίεο ή θαη ζπκπεξηθνξέο λα εθθξάδνληαη 

θαη ζην ζρνιείν ίζσο λα ζπκθσλνχλ ιηγφηεξν κε ην λα γίλεηαη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία απφ εηδηθά θέληξα κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο 

πγείαο, ζεσξψληαο ίζσο φηη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη θαη ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν γηα λα 

καζαίλνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία πψο πξέπεη λα εθθξάδνπλ θαηάιιεια ηηο 

αλάγθεο ηνπο ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία θηλνχληαη θαζεκεξηλά. Απφ ηελ 

άιιε απηνί κε ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο (7-28 ρξφληα) κπνξεί κέζα ζηα ηφζα 

ρξφληα εκπεηξίαο ηνπο λα έρνπλ δεη θαη αθαηάιιειεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη γη‟ 

απηφ λα έρνπλ ηελ ηάζε κάιινλ λα δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν κε ηα παξαηεηακέλα θηιηά θαη 

ράδηα δεκνζίσο γηα δχν άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ίζσο γηαηί θνβνχληαη πεξηζζφηεξν 

γηα ηνλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη ζε κηα ηέηνηα ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά λα μεπεξαζηνχλ ηα 

φξηα κηαο επηηξεπηήο δεκφζηαο ζπκπεξηθνξάο απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία απφ 

άγλνηα θαη έιιεηςε εθπαίδεπζεο, θάηη πνπ ζα ηνπο έζεηε ζε θίλδπλν θαη πνπ ίζσο ηνλίδεη 

γηα κία αθφκε θνξά ηελ αλάγθε γηα ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Γπζηπρψο, φκσο, δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε έξεπλα κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη άκεζε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κε βάζε ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ΔΑΔ. 
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4.2. πκπεξάζκαηα 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία, θαζψο απηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ίζσο ην 

γεληθφ θιίκα πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ην ζέκα απηφ ζηα ζρνιεία. Αθφκε, ίζσο κπνξνχλ λα 

αλαδεηρζνχλ ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερηνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνδνρήο θαη 

ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε κηα κειινληηθή 

πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζε απηά. 

Όπσο αλαδείρζεθε ινηπφλ, θαίλεηαη λα ππάξρεη απνδνρή ή ηάζε γηα απνδνρή γηα ηα 

πεξηζζφηεξα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, νπφηε θαη κηα 

πξφνδνο ζηελ απνδνρή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ πνπ ππήξρε 

κεγάιε θαηαπίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, φπσο αλεπηζχκεηεο ζηεηξψζεηο, 

απαγφξεπζε θαη ηηκσξία απλαληζκνχ θαη δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ θαη απαγφξεπζε ηνπ γάκνπ 

(Kempton & Kahn, 1991˙ Owen & Griffiths, 2009˙ Richards et al., 2006˙ Yool et al., 

2003). Απηή ε απνδνρή είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη δείρλεη κάιινλ έλα ζεηηθφ θιίκα γχξσ 

απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηα 

άηνκα απηά ζην λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα σο ζεμνπαιηθά φληα, λα εθθξάδνληαη άλεηα 

θαη ειεχζεξα θαη λα κελ θαηαπηέδνληαη φπσο ζην παξειζφλ. Δπίζεο, ίζσο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εηζαγσγήο ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζηα 

ζρνιεία, κε ηελ έλλνηα φηη νη εθπαηδεπηηθνί εθφζνλ θαίλεηαη λα απνδέρνληαη απηά ηα 

ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα, ίζσο είλαη πην αλνηρηνί θαη ζην λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο 

ηνπο ζηελ έθθξαζή ηνπο κέζσ ηεο παξνρήο ζε απηνχο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ 

κηθξφηεξε φκσο απνδνρή ή νπδεηεξφηεηα πνπ θάλεθε λα ππάξρεη γηα άιια δηθαηψκαηα, 

φπσο ε νκνθπινθηιία ή ην δηθαίσκα ζην λα γίλνπλ γνλείο, αληίζηνηρα, ίζσο δείρλεη φηη 

αθφκε δελ έρνπλ γίλεη πιήξσο απνδεθηά φια ηα ζεμνπαιηθά ηνπο δηθαηψκαηα, νπφηε ην 
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εχξεκα απηφ κάιινλ αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ιήςε κέηξσλ θαη εθαξκνγή πξνηάζεσλ, 

ψζηε λα βειηησζνχλ νη απφςεηο απηέο θαη λα κελ ππάξμεη πεξηνξηζκφο ή έιιεηςε 

ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε απηά.  

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθε φηη παξφιν πνπ θαίλεηαη λα 

απνξξίπηεηαη ν κχζνο ηεο αζεμνπαιηθφηεηαο, θάηη πνιχ ζεηηθφ σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ην δξφκν γηα ηελ 

πξνζπάζεηα ππνζηήξημήο ηνπο, εληνχηνηο, αθφκα θαη ζήκεξα, κάιινλ δελ έρεη απνξξηθζεί 

ν κχζνο ηεο ππέξκεηξεο ζεμνπαιηθφηεηαο, θάηη πνπ κπνξεί λα ζηαζεί εκπφδην ζηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο έθθξαζε, αιιά θαη ζην λα ιάβνπλ ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε πνπ 

ρξεηάδνληαη, αθνχ αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ παξαπάλσ νξκέο 

ηφηε ίζσο δε ζειήζνπλ λα ηνπο κηιήζνπλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα απφ θφβν κήπσο ηηο 

πξνσζήζνπλ. Έηζη, ην εχξεκα απηφ ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα απφξξηςε ηνπ κχζνπ κέζα απφ 

ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Βέβαηα, πνιχ αηζηφδνμν είλαη ην φηη θάλεθε λα ππάξρεη ππνζηήξημε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα θέξεη ε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηαπηφρξνλα απφξξηςε ηεο άπνςεο πεξί 

πηζαλψλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο. Έηζη, θαίλεηαη φηη κάιινλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

ζεηηθνί απέλαληί ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Χο 

ζπλέπεηα ίζσο είλαη θαη πην πξφζπκνη λα αζρνιεζνχλ κε απηή, θαζψο ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, αλ δειαδή πίζηεπαλ φηη δε ρξεηάδεηαη ή είλαη αλψθειε ή/θαη επηδήκηα ίζσο δελ 

πξνέβαηλαλ ζην λα ηελ παξέρνπλ. Ζ ππνζηήξημε απηή ινηπφλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή σο έλα 

πξψην βήκα πξνο ην δξφκν γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηα ζρνιεία, θαζψο αλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο, ηφηε ελεκεξψλνληαο θαη ηνπο αλψηεξνχο ηνπο θαη 

ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ παηδεία θνξείο γηα ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, ίζσο κπνξέζνπλ λα 
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ηνπο πείζνπλ πην εχθνια λα ηελ εηζάγνπλ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο αλαγθαίν 

θνκκάηη θαη λα πξνσζήζνπλ πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ζηα ζρνιεία ηνπο. Δπίζεο, φηαλ πηζηεχνπλ φηη απηή ζα θέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ίζσο ζα είλαη πην πξφζπκνη ζην λα ηελ εθαξκφζνπλ θαη ίζσο επηκείλνπλ 

πεξηζζφηεξν θαη θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα ηελ εθαξκφζνπλ κε ζσζηφ 

ηξφπν πνπ ζα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο θάζε καζεηή ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία, ψζηε λα 

απνθηεζνχλ ηα νθέιε απηά. Δπνκέλσο, ε πίζηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο είλαη επίζεο 

έλα ζεηηθφ βήκα πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο.  

Θεηηθνί πξνο ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε θάλεθε λα είλαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη κέζα 

απφ ηε ζπκθσλία ηνπο κε ηα ζέκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. Βέβαηα παξά ηε κεγάιε 

ππνζηήξημε, ην εχξεκα φηη ζέκαηα γχξσ απφ ηελ ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα έιαβαλ ηε 

κηθξφηεξε απνδνρή ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ίζσο αλαδεηθλχεη φηη αλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

μεπεξάζνπλ ηηο φπνηεο ακεραλίεο ή αλαζηνιέο ηνπο κπνξεί λα κε ζειήζνπλ λα 

αλαθεξζνχλ ηειηθά ζε απηά ηα ζέκαηα ζε έλα πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο, θάηη 

πνπ ίζσο ζηαζεί εκπφδην ζην λα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κηα πγηή 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη θάηη πνπ ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δνζεί ζεκαζία ζηελ ππέξβαζε απηψλ 

ησλ αλαζηνιψλ. 

Πέξα απφ ην ζεηηθφ θιίκα πνπ κάιινλ αλαδείρζεθε σο πξνο ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, κέζα απφ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθαλ 

νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν νη νπνίνη ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ε 

έιιεηςε επηκφξθσζήο ηνπο, ε έιιεηςε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη παηδαγσγηθνχ 

πιηθνχ, ηα ηακπνχ, νη πξνθαηαιήςεηο, νη αληηδξάζεηο απφ γνλείο ή ζπλαδέιθνπο θαη ηπρφλ 

ακεραλίεο, θάηη πνπ κπνξεί λα δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κε ληψζνπλ έηνηκνη 

αλ δελ μεπεξαζηνχλ απηά ηα εκπφδηα θαη πνπ ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ιεθζνχλ ππφςε απηνί 
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νη παξάγνληεο πξηλ θαη θαηά ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αηζζάλνληαη θαη λα 

είλαη πην έηνηκνη λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπο κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Ζ αλαγλψξηζε φκσο ησλ ειιείςεσλ απφ απηνχο είλαη έλα ζεηηθφ βήκα ζην λα 

ελεκεξψζνπλ ηνπο ηζχλνληεο γη‟ απηέο θαη ζην λα δηεθδηθήζνπλ θαη ηηο αληίζηνηρεο 

δξάζεηο γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ ειιείςεσλ. 

Αθφκε, κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

αλαδείρζεθαλ θη άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

νξγάλσζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηα ζρνιεία ζηελ 

Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε ζπκθσλία θαη κε 

επηζηεκνληθέο απφςεηο ε έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη 

ζηελ παηδηθή ειηθία, νπφηε ίζσο κε απηφ ην εχξεκα έκκεζα ιακβάλνπκε ελεκέξσζε γηα 

ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ απφ κηθξή ειηθία θαη ηε ζεκαζία λα ιεθζεί απηφ ππφςε θαηά 

ηε κειινληηθή εηζαγσγή ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. Αθφκε, κέζα 

απφ ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε είλαη πξνηηκφηεξν λα 

παξέρεηαη ζε ζπλεξγαζία γνλέσλ, ζρνιείνπ θαη εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ, ίζσο 

αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηα πιαίζηα κηαο κειινληηθήο εηζαγσγήο ηεο 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν, λα ληψζνπλ φηη δε ζα είλαη κφλνη ηνπο ζε απηφ ην 

εγρείξεκα θαη φηη δε ζα βξίζθεηαη φιε ε επζχλε ζηα ρέξηα ηνπο θαη ε αλάγθε ηνπο λα 

ζηεξηρηνχλ κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο ζπλδξνκήο ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ησλ άιισλ δχν νκάδσλ, γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ. 

Ίζσο ηφηε ληψζνπλ πην πξφζπκνη λα ηελ παξέρνπλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή αλ 

κείλνπλ κφλνη ηνπο ηφηε ίζσο λα εκθαλίζνπλ αληηδξάζεηο. Δπνκέλσο, θη απηή ηνπο ε 

επηινγή αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα σο απαξαίηεηε λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ 

νξγάλσζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζρνιείν. 
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Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη θάλεθε νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πςειφηεξν επίπεδν ζπνπδψλ ή πνπ έρνπλ ιάβεη ελεκέξσζε γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο λα έρνπλ κάιινλ θαη ζεηηθφηεξεο 

απφςεηο σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, θάηη πνπ καο αλαδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπλερήο 

επηκφξθσζε θαη ε δηα βίνπ κάζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξσλ απφςεσλ θαη ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ πξνο φθεινο ηεο απνδνρήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο θαη πνπ κάιινλ 

αλαδεηθλχεη ινηπφλ ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα άκεζε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηα 

ζρνιεία. Δπίζεο, απφ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα 

γεληθά ζρνιεία έρνπλ ιάβεη κάιινλ θαη ηε ιηγφηεξε ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, θάηη πνπ δείρλεη ίζσο φηη απηφ ην ζέκα 

έρεη παξακειεζεί ζηα γεληθά ζρνιεία ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε θαη ηα 

εξεζίζκαηα γηα πξνζσπηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη ην νπνίν 

κάιινλ αλαδεηθλχεη φηη πέξα απφ ηε γεληθή αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

ελεκέξσζεο, πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαη ζηα γεληθά θαη φρη κφλν ζηα εηδηθά ζρνιεία, 

θαζψο άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θνηηνχλ θαη ζηνπο δχν ηχπνπο ζρνιείσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη, φηη παξφιν πνπ ππάξρνπλ θάπνηεο απφςεηο πνπ 

πξέπεη κέζσ θαηάιιεισλ πξνηάζεσλ θαη κέηξσλ λα βειηησζνχλ, κάιινλ ππάξρεη έλα 

ζεηηθφ θιίκα πξνο ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία, πνπ ίζσο δείρλεη φηη έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη απνδεθηή ε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη φηη ίζσο είλαη γφληκν ην έδαθνο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. Δπηπιένλ, κάιινλ ζα πξέπεη πξηλ θαη θαηά 

ηελ νξγάλσζή ηεο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ θαη λα γίλεη 
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πξνζπάζεηα κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο λα ππεξθεξαζηνχλ 

ηπρφλ εκπφδηα ζηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηεο. Έηζη, ζην ππνθεθάιαην 4.4 ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο γίλνληαη θάπνηεο βαζηζκέλεο ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνηάζεηο. 

 

4.3. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

ηελ παξνχζα έξεπλα ππήξμαλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. Δηδηθφηεξα, έλαο 

πεξηνξηζκφο ήηαλ φηη αθνινπζήζεθε βνιηθή δεηγκαηνιεςία, νπφηε ηα έληππα 

εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία θαη εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ηα 

ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα πξνσζήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζε νηθείνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, δελ είραλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη ε γεληθεπζηκφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. Δπίζεο, σο πξνο ηα έληππα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απνηέιεζαλ ηελ 

πιεηνςεθία, νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ κφλν απφ δχν λνκνχο, νπφηε ην δείγκα δελ είρε 

γεσγξαθηθή δηαζπνξά θαη σο πξνο ηα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα δπζηπρψο δελ 

κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη θάζε εθπαηδεπηηθφο ζπκπιήξσζε κία κφλν θνξά ην 

εξσηεκαηνιφγην. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ιίγνη, ζε 

ζρέζε κε ην πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία ζηελ Διιάδα, νπφηε πάιη 

κεηψλεηαη ε γεληθεπζηκφηεηα. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην. Δληνχηνηο, ζα κπνξνχζε ην εξγαιείν απηφ λα βνεζήζεη ηε κειινληηθή 

έξεπλα. Δπίζεο, ζηελ επαγσγηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ππννκάδεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία δελ ήηαλ ηζνκεγέζεηο, νπφηε πάιη 

ηα απνηειέζκαηα δε κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ πιήξσο.  

Με ηελ έξεπλα φκσο απηή αλαδεηθλχνληαη θάπνηεο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 
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ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο κέζα απφ ηε δηεμαγσγή θαη άιισλ εξεπλψλ ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα 

αλαδεηρζνχλ πην μεθάζαξα θαη λα γεληθεπηνχλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ελφο κεγαιχηεξνπ 

πιήζνπο εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, νη απφςεηο πνπ αλαδείρζεθαλ ζα κπνξνχζαλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ νξγάλσζε κηαο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία γηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία. 

 

4.4. Πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρζεθαλ θάπνηεο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ πξνηάζεηο γηα ιήςε κέηξσλ απαξαίηεησλ γηα 

ηελ πγηή βίσζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηεο 

εηζαγσγήο ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία.  

Απφ ηελ έξεπλα ινηπφλ πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ απνξξίπηνπλ μεθάζαξα 

έλαλ κχζν-ζηεξεφηππν γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

(απηφλ ηεο ππέξκεηξεο ζεμνπαιηθφηεηαο) θαη θαίλεηαη θάπνηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα λα 

ηα απνδέρνληαη, άιια λα ηείλνπλ λα ηα απνδερζνχλ, γηα άιια λα κελ έρνπλ ηφζν μεθάζαξε 

ζέζε θαη γηα άιια λα είλαη πην αξλεηηθνί. Οη φπνηεο φρη ηφζν ζεηηθέο ηνπο απφςεηο, ινηπφλ, 

φπσο απηέο θάλεθαλ ζηε ζπδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ζα πξέπεη λα 

βειηησζνχλ, γηαηί κπνξεί λα ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ ηζφηηκε αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία σο ζεμνπαιηθά φληα κε ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, είλαη αλάγθε λα νξγαλσζνχλ ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηελ αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ηφζν ζηα γεληθά φζν θαη ζηα εηδηθά 

ζρνιεία, κέζα απφ ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί λα ιάβνπλ ηηο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη θαη νη 
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νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφξξηςε ησλ κχζσλ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ ηέηνηεο πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο λα κε 

δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα νχηε ζηε ζσζηή αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

σο ζεμνπαιηθψλ φλησλ νχηε ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε, φπσο ηνλίδνπλ θαη νη ίδηνη 

νη εθπαηδεπηηθνί. 

Πξέπεη επίζεο κέζα απφ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ θαηαπίεζε πνπ έρνπλ ππνζηεί ηφζα ρξφληα ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη λα θαηαλνήζνπλ φηη πξέπεη πιένλ λα γίλνληαη απνδεθηά φια ηα ζεμνπαιηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα θαη λα αληηκεησπίδεηαη ε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο ηζφηηκα κε απηή ησλ 

άιισλ αλζξψπσλ. Πάλησο ην φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλάο καο θάλεθε λα απνδέρνληαη 

ή λα ηείλνπλ λα απνδερζνχλ αξθεηά ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα είλαη πνιχ ζεηηθφ βήκα ζην 

λα ηα απνδερηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηελ επηκφξθσζή ηνπο θαη ζην λα 

απνδερζνχλ θαη ηα ππφινηπα. Αθφκε, κέζα απφ ηα ζεκηλάξηα ζα πξέπεη νη εηδηθνί 

ζχκβνπινη λα πξνζπαζήζνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα μεπεξάζνπλ ηα 

ηακπνχ ηνπο, πνπ θαη νη ίδηνη ηα ζεσξνχλ εκπφδην ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, 

επηζεκαίλνληαο ηνπο φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη βαζηθφ θνκκάηη θάζε αλζξψπνπ θαη φηη 

πάλσ απφ ηα ηακπνχ πξέπεη λα κπεη ε αλάγθε ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Δπηπιένλ, ζε απηά ηα ζεκηλάξηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο 

θαηά ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο, γηαηί κφλν φηαλ θάπνηνο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο απφςεηο ηνπ ηφηε, αλ ην 

επηζπκήζεη, ζα πξνζπαζήζεη λα ηηο βειηηψζεη θαη λα ηηο παξακεξίζεη απφ ηελ πξαθηηθή 

ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα δείρλνπλ κηθξφηεξε απνδνρή σο πξνο ην 

δηθαίσκα ζηελ νκνθπινθηιία ζε ζρέζε κε ηελ εηεξνθπινθηιία. Ίζσο απηή λα είλαη ε 

άπνςή ηνπο σο πξνο απηή ηε ζπκπεξηθνξά θαη γηα ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Όκσο, κέζα 
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απφ ηα ζεκηλάξηα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έρνπλ απηή ηελ άπνςε, θαη λα 

θαηαλνήζνπλ φηη αλ ζέινπλ λα ηε δηαηεξήζνπλ δελ ζα πξέπεη απηή λα ηνπο επεξεάζεη θαη 

λα νδεγήζεη ζε θαηαπίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή ζηελ 

εμάιεηςε ηνπ ζέκαηνο απηνχ απφ ηελ πξαθηηθή ηνπο, αιιά ζα πξέπεη λα παξακέλεη κφλν 

πξνζσπηθή ηνπο άπνςε. 

Αθφκε, θάλεθε νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη νπδέηεξνη απέλαληη ζην δηθαίσκα ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα απνθηήζνπλ θαη λα αλαζξέςνπλ παηδηά, γηαηί ίζσο 

θνβνχληαη γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα γίλνπλ γνλείο. Θα 

πξέπεη ινηπφλ κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε λα δνζεί έκθαζε ζην λα απμεζνχλ νη γνλετθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο θαη κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε λα θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη απηνί 

είλαη πνπ ζα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα απηά λα απνθηήζνπλ ή λα βειηηψζνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη θαη φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηφ. 

Δπίζεο, ε απνδνρή ζην δηθαίσκα απηφ ίζσο βειηησζεί, αλ νη εθπαηδεπηηθνί δνπλ απφ ην 

θξάηνο λα νξγαλψλνληαη θέληξα γηα ηελ ππνζηήξημε νηθνγελεηψλ κε γνλέα άηνκν κε 

λνεηηθή αλαπεξία. Έηζη, ζα πξέπεη λα ηδξπζνχλ ηέηνηα θέληξα ππνζηήξημεο, ζηα νπνία ην 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα βνεζάεη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα βειηηψλνπλ ηηο 

γνλετθέο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη λα ηνπο βνεζάεη κε ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα είλαη ζεηηθνί κε ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, αθνχ ηε ζεσξνχλ αλαγθαία θαη πηζηεχνπλ 

ζηα ζεηηθά ηεο απνηειέζκαηα. Δθφζνλ νη απφςεηο ηνπο είλαη ζεηηθέο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

νξγαλσζνχλ ζεκηλάξηα θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα δίλνπλ θαηεπζχλζεηο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ θαη ηα κέζα πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη γηα ην 

πεξηερφκελφ ηεο θαη πψο κπνξνχλ λα ην θάλνπλ θαηαλνεηφ κε θαηάιιεινπο ηξφπνπο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θάζε καζεηή κε λνεηηθή 
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αλαπεξία. Δίλαη ζεκαληηθφ κέζα απφ ηα ζεκηλάξηα λα ηνπο παξνπζηαζηνχλ παξαδείγκαηα 

επηηπρεκέλσλ πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

θαη κέζσ απηψλ λα ηνληζηεί φηη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, ζηξαηεγηθέο θαη πιηθφ πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην θάζε παηδί κε λνεηηθή αλαπεξία, ην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη λα πξνθχςνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, παξά 

ηνπο φπνηνπο θφβνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε ηε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο θάλεθε ζηε ζπδήηεζε. Δπηπιένλ, νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη κε εθπξνζψπνπο ηνπο λα κεηαβηβάζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο επηκφξθσζήο ηνπο, ψζηε λα ιεθζνχλ απηέο ππφςε ζηα ζεκηλάξηα. Δπίζεο, κε ηνλ 

ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα έρνπλ γλψκε θαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ελψ ζηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα κνηξαζηεί ην θαηάιιειν θαη απαξαίηεην 

παηδαγσγηθφ πιηθφ, φπσο θνχθιεο, βίληεν, εηθφλεο, βηβιία θηι σο βνήζεηα ζηε δηδαζθαιία. 

Έηζη, ε νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ε δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ην αληηθείκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο είλαη απαξαίηεηα βήκαηα πξνο ηελ εηζαγσγή ηεο ζηα 

ζρνιεία. Άιισζηε, θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

ππνζηήξημαλ φηη βαζηθά εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ζα απνηειέζνπλ ε ειιηπήο 

επηκφξθσζή ηνπο θαη ε έιιεηςε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη παηδαγσγηθνχ πιηθνχ. 

Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηα γεληθά ζρνιεία θάλεθαλ λα έρνπλ ιηγφηεξε 

ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε απφ απηνχο ζηα 

εηδηθά ζρνιεία, ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ηα επηκνξθσηηθά απηά ζεκηλάξηα, ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ην παηδαγσγηθφ πιηθφ λα πξνσζεζνχλ ηφζν ζηα εηδηθά φζν θαη ζηα 

γεληθά ζρνιεία, θαζψο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία θνηηνχλ θαη ζηνπο δχν ηχπνπο 

ζρνιείσλ.  
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Δηδηθφηεξα, νη ππεχζπλνη θνξείο ζα πξέπεη λα νξγαλψζνπλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηα γεληθά θαη εηδηθά ζρνιεία κε βάζε ηηο επηινγέο πνπ έθαλαλ νη εθπαηδεπηηθνί σο πξνο 

ηελ θαηάιιειε ειηθία έλαξμεο, ην πεξηερφκελν θαη ην απφ πνηνλ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

παξέρεηαη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Έηζη, ζα πξέπεη λα 

εηζαρζεί ε ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ειηθίεο 6-12 

εηψλ), λα δεκηνπξγεζνχλ αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηφζν γηα ηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη γηα 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν βαζκίδσλ λα 

επηκνξθσζνχλ γηα ην πψο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα ηελ παξέρνπλ.  

Όζνλ αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη κε νδεγφ ηα 

ζέκαηα ζηα νπνία έδσζαλ κεγαιχηεξε έκθαζε νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο κέζα απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην, πνιχ κεγάιε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζσπηθή θξνληίδα 

πγηεηλήο˙ ζην λα κάζνπλ νη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία πψο θαη πφζν ζπρλά λα 

θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη εηδηθά ηα θνξίηζηα πψο λα 

δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια ηελ έκκελν ξχζε ηνπο, ψζηε λα κελ έρνπλ θάπνηα κφιπλζε. 

Μάιηζηα, ε έκθαζε ζηελ πγηεηλή ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα μεθηλά απφ ηηο πνιχ κηθξέο 

ειηθίεο, ψζηε λα απνθηνχληαη απφ λσξίο νη θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη ζπλήζεηεο πγηεηλήο, 

ελψ ε δηδαζθαιία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εκκήλνπ ξχζεσο ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη ζε 

ειηθίεο ιίγν πξηλ μεθηλήζεη απηή. Δπηπιένλ, ιίγν πξηλ ηελ εθεβεία ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα 

ελεκεξψλνληαη νη καζεηέο θαη γηα άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Αθφκε, κεγάιε πξνζνρή απφ κηθξή ειηθία ζα 

πξέπεη λα δνζεί ζην λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηηο νπνίεο 

επηζπκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα δίλεηαη πνιχ κεγάιε έκθαζε. Έηζη, ζα πξέπεη νη καζεηέο κε 

λνεηηθή αλαπεξία λα κάζνπλ πψο λα πξνζηαηεχνληαη, πψο κπνξνχλ λα αξλνχληαη φηαλ 
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θάπνηνο ηνπο δεηά λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πξάμε πνπ δε ζέινπλ θαη πψο κπνξνχλ λα 

αλαθέξνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο/θαθνπνίεζήο ηνπο θαη λα 

αλαδεηνχλ βνήζεηα. Μεγάιε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί απφ κηθξέο ειηθίεο θαη ζηελ 

απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα επηθνηλσλία, αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε θηιηθψλ, 

ζπγγεληθψλ θαη εξσηηθψλ ζρέζεσλ κε άιια άηνκα, αιιά θαη ζηε δηαθνξά δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ρψξνπ θαη ζπλαθφινπζα ζηελ πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο ζεμνπαιηθήο 

έθθξαζεο θαη ζηελ απνθπγή αθαηάιιεισλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Δπίζεο, ζέκαηα 

φπσο ε ζεμνπαιηθή επαθή, ε αληηζχιιεςε ή ν απλαληζκφο ίζσο πξέπεη λα ζπδεηνχληαη 

ρξνληθά ιίγν αξγφηεξα, δειαδή ιίγν πξηλ ηελ εθεβεία θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ελψ 

θπζηθά ζπλερήο αλαθνξά θαη ζε φια ηα πξνεγνχκελα ζέκαηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζε 

κεγαιχηεξε ειηθία γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζή ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα, νη ππεχζπλνη θνξείο, κε βάζε θαη ηελ επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο έξεπλαο, ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο 

θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα πξνζιεθζεί εηδηθφ βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε φια ηα ζρνιεία, φπσο ςπρνιφγνη, λνζνθφκνη, ηαηξνί, ελψ ζηα ζρνιεία πνπ 

ήδε ππάξρνπλ νη επαγγεικαηίεο απηνί, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε. 

Αθφκε, ζεκαληηθφ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζεκηλάξηα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ 

θαη ηνλ θαζεζπραζκφ ηνπο φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε δε ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, 

αιιά νθέιε γηα ηα παηδηά ηνπο θαη φηη θαη νη ίδηνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, νπφηε ην παηδί 

ηνπο ζα κπνξέζεη λα ιάβεη ηηο αμίεο πνπ έρεη ε νηθνγέλεηά ηνπο. Δπίζεο, κε ηελ 

επηκφξθσζε ζα πξέπεη νη γνλείο λα κπνπλ ζε δηαδηθαζία λα μεπεξάζνπλ ηα φπνηα πηζαλά 

ηακπνχ ηνπο θαη λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ην πψο λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηα 

παηδηά ηνπο θαη ζην ζπίηη. Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα ζεσξνχλ φηη νη αληηδξάζεηο 

απφ γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη βαζηθφ εκπφδην ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζην 

ζρνιείν, νπφηε ε επηκφξθσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ε ζπλεξγαζία ζα κπνξνχζε 
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λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξέρνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ρσξίο θφβν θαη κε 

λνκηθή θαηνρχξσζή ηνπο απφ ην θξάηνο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Αθφκε, θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη δίπια απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ππάξρνπλ ζχκβνπινη πνπ ζα ηνπο βνεζνχλ ζην ζσζηφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαζψο θαη λα 

ππάξρεη κηα θνηλή γξακκή πνξείαο απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε 

δηεχζπλζε, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα κε θνβνχληαη γηα αληηδξάζεηο απφ ζπλαδέιθνπο θαη 

αλψηεξνπο. Μεηά ηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ κε βάζε φια απηά ηα 

πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία θαη θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο κπνξεί λα γίλεη ην 

επφκελν βήκα, δειαδή ε πξνψζεζε πην καθξνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ. 

Σέινο, θαζψο θάλεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα δελ είραλ ελεκέξσζε γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, 

θάηη πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε έιιεηςε ζεκηλαξίσλ είηε ζε κε ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ χπαξμε απηψλ ή κε πξνζπκία ηνπο λα ηα παξαθνινπζήζνπλ είηε ζε 

ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο γηα ην ζέκα κέζα απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ζα πξέπεη ίζσο λα 

γίλνληαη πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα ζηα ζρνιεία θαη λα πξνζηεζνχλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα, 

ζεκηλάξηα ή άιια εξεζίζκαηα γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο 

ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε γεληθά θαη εηδηθά ζρνιεία. 

 

4.5. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Δπεηδή ζηελ Διιάδα ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία δελ έρεη κειεηεζεί εθηελψο, ρξεηάδεηαη λα 

δηεμαρζνχλ έξεπλεο πνπ ζα ην θσηίζνπλ πεξηζζφηεξν. Αξρηθά, ζα ήηαλ θαιφ λα δηεμαρζεί 

κία έξεπλα πνπ λα κειεηά ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θάλεη ε παξνχζα, αιιά κε 

πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαη ίζσο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ 
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εθπαηδεπηηθνί απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, αζηηθέο θαη αγξνηηθέο, γηα λα 

δηαπηζησζεί πψο επεξεάδεη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηηο απφςεηο ηνπο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε κηα 

κειινληηθή έξεπλα λα πεξηιακβάλεη θαη εξσηήζεηο γηα ην αλ ηειηθά νη εθπαηδεπηηθνί 

παξέρνπλ άηππε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηνπο καζεηέο ηνπο κε λνεηηθή αλαπεξία, πνηα 

ζέκαηα δηδάζθνπλ θαη κε πνην ηξφπν θαη αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο απφςεηο ηνπο γηα ην 

πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη θαη ζηελ ηειηθή ηνπο πξάμε. 

Δπηπξφζζεηα, ζα ήηαλ θαιφ λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία σο πξνο ην πψο βηψλνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, αλ δέρνληαη 

πεξηνξηζκνχο ή ελζαξξχλνληαη λα εθθξαζηνχλ, αλ ιακβάλνπλ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, 

απφ πνχ, κε πνην πεξηερφκελν θαη κέζνδν δηδαζθαιίαο, αιιά θαη σο πξνο ην γηα πνηα 

ζέκαηα ζα επηζπκνχζαλ λα ελεκεξσζνχλ, ψζηε λα εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη ηα ίδηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

Αθφκε, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα ηαπηφρξνλε κειέηε ησλ απφςεσλ γνλέσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γχξσ απφ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, γηα λα δηαπηζησζνχλ αλ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηηο απφςεηο θάζε νκάδαο θαη πψο νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

θσηίζνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζαλ ηφζν εθπαηδεπηηθνί φζν θαη γνλείο λα εξσηεζνχλ γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα ηφζν ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία φζν θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθφο βαζκφο απνδνρήο γηα ηηο δχν 

νκάδεο θαη αλ ππάξρνπλ ή φρη ζεμνπαιηθέο δηαθξίζεηο θαη θαηαπίεζε εηο βάξνο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 
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Αθφκε, κία κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δίλεη ηηο ίδηεο εξσηήζεηο γχξσ απφ 

ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γνλείο ή 

εθπαηδεπηηθνχο δχν θνξέο, κία πξηλ ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζήο ηνπο θαη 

κία κεηά, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε επηκφξθσζε ηνπο νδήγεζε ζε ζεηηθφηεξεο απφςεηο θαη 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο. 

Σέινο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη κία έξεπλα ζε παλεπηζηήκηα γηα εθπαηδεπηηθνχο 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ 

ελεκεξψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γη‟ απηφ ην ζέκα θαη ηνπο πξνεηνηκάδνπλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ, κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ηέηνησλ καζεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί ε έιιεηςή ηνπο. 
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Παξάξηεκα 

Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο 

 

 
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

ρνιή Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ & Σερλψλ 

Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο & Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

 

Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα:  

Γηα Βίνπ Μάζεζε & Δηδηθή Αγσγή 

Καηεχζπλζε: Δηδηθή Αγσγή 

 

Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γύξσ από ηε 

ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηόκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία 

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

νλνκάδνκαη Υαηδέια Ζιέθηξα- Δπαγγειία θαη είκαη θνηηήηξηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ κνπ δηεμάγσ κία έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Ζ κειέηε απηή απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ εξγάδνληαη είηε ζηε γεληθή ηάμε είηε ζε παξάιιειε ζηήξημε, ηκήκα έληαμεο ή εηδηθφ 

ζρνιείν. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή. Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζα 

παξακείλνπλ αλψλπκα θαη νη απαληήζεηο ζαο εκπηζηεπηηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ ζπκβνιή ζαο είλαη πνιχηηκε πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμαρζεί ε παξνχζα έξεπλα. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πεξίπνπ 

10 ιεπηά. αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο θαη ην ρξφλν ζαο. Αλ 

επηζπκείηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην, 

παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε καδί κνπ. 

Με εθηίκεζε,  

Υαηδέια Ζιέθηξα- Δπαγγειία. 

E-mail επηθνηλσλίαο: electra21@hotmail.gr 
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Α’ κέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ή ζεκεηψζηε κε Υ ζην θαηάιιειν θνπηάθη ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο: 

1. Φύιν: 

Άλδξαο              Γπλαίθα 

 

2. Ηιηθία ζε έηε: 

 

3. Δξγάδνκαη ζε (κία επηινγή): 

      Γεληθή ηάμε                 Παξάιιειε ζηήξημε 

Σκήκα έληαμεο            Δηδηθφ ζρνιείν          

4. Βαζκίδα εθπαίδεπζεο: 

   Πξσηνβάζκηα      

   Γεπηεξνβάζκηα    

   Άιιν (Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε:…………………………………..) 

5. Βαζηθέο ζπνπδέο: (ζεκεηψζηε Υ ζε φζα θνπηάθηα αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπνπδέο ζαο) 

               Πηπρίν ΑΔΗ  

               Πηπρίν ΣΔΗ 

   Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

   Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

   Γεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ 

6. πνπδέο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ): 

      Καζφινπ              εκηλάξην 400 σξψλ              ΣΔΗ                ΑΔΗ               

      Γηδαζθαιείν ΔΑΔ           Μεηαπηπρηαθφ          Γηδαθηνξηθφ 

7. Υξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηε Γεληθή Αγσγή: 

8. Υξόληα πξνϋπεξεζίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ): 

9. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

     Άγακνο/ε          Παληξεκέλνο/ε          Γηαδεπγκέλνο/ε           ε ρεξεία 

  Με παηδηά           Άηεθλνο/ε 
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10. Έρεηε ζπγγελή ή θίιν κε λνεηηθή αλαπεξία ζην θνληηλό ζαο πεξηβάιινλ; 

Ναη             Όρη 

 

11. Έρεηε ιάβεη πνηέ ελεκέξσζε γύξσ από ηε ζεμνπαιηθόηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε;  

Ναη             Όρη 

Αλ λαη, απφ πνχ θαη πφζν;………………………………………………….… 

ηηο ππόινηπεο εξσηήζεηο θπθιώζηε ηνλ αξηζκό πνπ εθθξάδεη πεξηζζόηεξν ηε γλώκε 

ζαο: 

1=Γηαθσλώ απόιπηα 

2=Μάιινλ δηαθσλώ 

3=Ούηε ζπκθσλώ νύηε 

δηαθσλώ 

4=Μάιινλ ζπκθσλώ 

5=πκθσλώ απόιπηα 

 

Γ
ηα

θ
σ

λ
ώ

 

α
π

ό
ι
π

η
α

 

Μ
ά

ι
ι
ν
λ
 

δ
ηα

θ
σ

λ
ώ

 

Ο
ύ

η
ε 

ζ
π

κ
θ

σ
λ
ώ

 

ν
ύ

η
ε 

δ
ηα

θ
σ

λ
ώ

 

Μ
ά

ι
ι
ν
λ
 

ζ
π

κ
θ

σ
λ
ώ

 


π

κ
θ

σ
λ
ώ

 

α
π

ό
ι
π

η
α

 

(Παξαθαιώ λα απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο) 

 

Β’ Μέξνο: εμνπαιηθόηεηα αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) 

 

ε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ δειώζεηο όζνλ αθνξά ηε 

ζεμνπαιηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε ΝΑ; 

 

1. Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

ζηε δεκηνπξγία ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ. 

 

1 2 3 4 5 

2.Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ 

γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, φπσο νη 

ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

 

1 2 3 4 5 

3.Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα 

παληξεχνληαη φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ 

γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

 

1 2 3 4 5 

4.Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ 

παηδηά φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

 

1 2 3 4 5 

5.Σα άηνκα κε ΝΑ έρνπλ δηθαίσκα λα αλαζξέςνπλ 

παηδηά φπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

1 2 3 4 5 
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6.Οη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ δηθαίσκα λα 

απνθαζίδνπλ ηε ζηείξσζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ, ζα 

κέζν πξνζηαζίαο ηνπο απφ αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

 

1 2 3 4 5 

7.Σα άηνκα κε ΝΑ παξνπζηάδνπλ ηζρπξφηεξεο 

ζεμνπαιηθέο νξκέο απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

 

1 2 3 4 5 

8.Σα άηνκα κε ΝΑ είλαη θπξίσο αζψα, ρσξίο 

ζεμνπαιηθά ελδηαθέξνληα θαη επηζπκίεο. 

 

1 2 3 4 5 

9.Σα ζχληνκα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη 

απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

10.Σα ζχληνκα θηιηά δεκνζίσο είλαη απνδεθηά γηα 

δχν άηνκα κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

11.Σα παξαηεηακέλα θηιηά ζε ηδησηηθφ ρψξν είλαη 

απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

12.Σα παξαηεηακέλα θηιηά δεκνζίσο είλαη 

απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

 

13.Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα ζε ηδησηηθφ 

ρψξν είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

14.Σα παξαηεηακέλα θηιηά θαη ράδηα δεκνζίσο 

είλαη απνδεθηά γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

15.Ζ ηδησηηθή ζεμνπαιηθή επαθή είλαη απνδεθηή 

γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

16.Ο ηδησηηθφο απλαληζκφο είλαη απνδεθηφο γηα έλα 

άηνκν κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

17.Ζ εηεξνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη 

απνδεθηή γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

18.Ζ νκνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηή 

γηα δχν άηνκα κε ΝΑ. 

 

1 2 3 4 5 

 

Γ’ Μέξνο: εμνπαιηθή εθπαίδεπζε αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (ΝΑ) 

ε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ δειώζεηο όζνλ αθνξά ηε ζεμνπαιηθή 

εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε ΝΑ; 
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19.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά ζηελ παηδηθή ειηθία(6-12 εηψλ). 

 

1 2 3 4 5 

20.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά ζηελ εθεβεία(12-18 εηψλ). 

 

1 2 3 4 5 

21.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

πξέπεη λα μεθηλά ζηελ ελήιηθε δσή(18+ εηψλ). 

 

1 2 3 4 5 

22.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. 

 

1 2 3 4 5 

23.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη απφ ην ζρνιείν. 

 

1 2 3 4 5 

24.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία γνλέσλ 

θαη ζρνιείνπ. 

 

1 2 3 4 5 

25.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη απφ εηδηθά θέληξα κε 

εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο πγείαο. 

1 2 3 4 5 

 

26.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ γνλέσλ, 

ζρνιείνπ θαη εηδηθψλ θέληξσλ. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

27.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν γηα ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο 

εγθπκνζχλεο. 

 

1 2 3 4 5 

28.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θαηάιιειε έθθξαζε ησλ 

ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ ηνπο θαη κείσζε ησλ 

αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ, πρ δεκφζην 

απλαληζκφ ή ζεμνπαιηθή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

1 2 3 4 5 

29.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ππεπζπλφηεηαο κε 

ηε ιήςε θαη επηινγή απφ κέξνπο ηνπο ππεχζπλσλ 

απνθάζεσλ θαη επηινγψλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θαη δσή. 

 

1 2 3 4 5 

30.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

 

1 2 3 4 5 
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31.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθφηεξσλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ ησλ ίδησλ γχξσ απφ 

ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

1 2 3 4 5 

32.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

κπνξνχζε λα απμήζεη ηηο θνηλσληθνζεμνπαιηθέο 

γλψζεηο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπο. 

 

1 2 3 4 5 

33.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ ζα 

απμήζεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο 

νξκέο ηνπο θαη ζα νδεγήζεη ζε πξφσξε ελαζρφιεζε 

κε ην ζεμ. 

 

1 2 3 4 5 

34.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

είλαη αλαγθαία.  

 

1 2 3 4 5 

35.Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ δε 

ρξεηάδεηαη γηαηί ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ 

ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ή/θαη ζεμνπαιηθή δσή. 

1 2 3 4 5 

 

36.ε πνην βαζκό ζπκθσλείηε κε ην λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ ζέκαηα 

ζηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε ΝΑ ζην ζρνιείν; 

α) Αλζξψπηλε αλαηνκία θαη θπζηνινγία (δηαθνξέο 

άληξα-γπλαίθαο, νλνκαζία κειψλ)  

 

1 2 3 4 5 

β) Αιιαγέο ηεο εθεβείαο (εκκελφξξνηα, ηξηρνθπΐα, 

θηι)  

 

1 2 3 4 5 

γ) Πξνζσπηθή θξνληίδα πγηεηλήο  

 
1 2 3 4 5 

δ) Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

γηα ηε δφκεζή  ηνπο (επηθνηλσλία, θηιίεο, 

νηθνγέλεηα, ξνκαληηθέο ζρέζεηο)  

 

1 2 3 4 5 

ε) Αλαπαξαγσγή, εγθπκνζχλε, ηνθεηφο  

  
1 2 3 4 5 

ζη) εμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε/θαθνπνίεζε θαη 

πξφιεςή ηεο (αλαδήηεζε βνήζεηαο, δηαπξαγκάηεπζε 

θαη ηθαλφηεηα ζπλαίλεζεο, άξλεζε, δηαθνξά μέλσλ, 

γλσζηψλ θαη θίισλ)  

 

1 2 3 4 5 

δ) εμνπαιηθή επαθή θαη δηάθνξεο κνξθέο 

ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο  

 

1 2 3 4 5 

ε) Απλαληζκφο 

 
1 2 3 4 5 
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ζ) Αληηζχιιεςε, ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα θαη αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο  

 

1 2 3 4 5 

η) Απνθπγή πηνζέηεζεο αθαηάιιεισλ 

ζπκπεξηθνξψλ (γλψζε πξνζσπηθψλ νξίσλ, δηαθνξά 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ)  

 

1 2 3 4 5 

θ) εμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο  1 2 3 4 5 

 

37.ε πνην βαζκό ζπκθσλείηε όηη νη παξαθάησ παξάγνληεο ζα κπνξνύζαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ εκπόδηα ζηελ παξνρή ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν; 

α) Πξνθαηαιήςεηο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα 

θαη ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε ΝΑ 

 

1 2 3 4 5 

β) Σακπνχ γχξσ απφ ην ζέκα 

 

1 2 3 4 5 

γ) Ννεηηθή αλαπεξία παηδηνχ 

 

1 2 3 4 5 

δ) Διιηπήο επηκφξθσζε/ εμεηδίθεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 

1 2 3 4 5 

ε) Διιείςεηο ζε αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

παηδαγσγηθφ πιηθφ 

 

1 2 3 4 5 

ζη) Έιιεηςε δηδαθηηθνχ ρξφλνπ 

 

1 2 3 4 5 

δ) Αληηδξάζεηο απφ γνλείο θαη ζπλαδέιθνπο 

 

1 2 3 4 5 

ε) Ακεραλία εθπαηδεπηηθψλ  

 

1 2 3 4 5 

ζ) Ακεραλία καζεηή 1 2 3 4 5 

 

 


