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ΠΕΡΘΛΗΦΗ 

Έλαο άλζξσπνο κε αλαπεξία, φπσο θαη θάζε άιινο άλζξσπνο, έρεη ηελ έκθπηε αλάγθε ηεο 

ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο θαη δχλαηαη λα έρεη ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζε αληίζεζε κε ηηο 

φπνηεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα άηνκα κε αλαπεξία ζεσξνχληαη α-

ζεμνπαιηθά ή ππεξ-ζεμνπαιηθά. Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε θαη ησλ λεαξψλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, εηδηθφηεξα κε λνεηηθή ή/θαη απηηζκφ, αλαγλσξίδεηαη απφ θάζε άπνςε σο 

απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηά ηνπο. Ζ ελ ιφγσ εθπαίδεπζε αμηνπνηεί σο θχξηα εξγαιεία ηεο, πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

ζπληεινχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ εθκάζεζε θαη εζσηεξίθεπζε – απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία –

δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ, πξαθηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα έρνπλ 

κηα αζθαιή θαη απνιαπζηηθή ζεμνπαιηθή δσή. 

               Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή, ελδερνκέλσο, λα επηηξέςεη ζηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία 

ή/θαη Απηηζκφ λα απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα. Ο Schofield (1996) ζεκεηψλεη εκθαηηθά 

φηη δελ ζα ήηαλ νξζφ λα ζεσξήζνπκε ηα άηνκα κε αλαπεξία, άξα θαη κε Ννεηηθή Αλαπεξία 

ή/θαη Απηηζκφ κε ηθαλά λα θάλνπλ θαη λα αλαζξέςνπλ παηδηά ή/θαη λα ζεσξήζνπκε φηη ηα 

πξφηππα αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθά απφ εθείλα γηα ηα παηδηά 

ησλ κε αλαπήξσλ.  

   Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο, σο πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζεμνπαιηθέο 

ζρέζεηο, ην ζψκα, ηελ νηθεηφηεηα (SIECUS, 1998), ησλ ΑκεΑ (θαη κε λνεηηθή αλαπεξία θαη 

απηηζκφ) πξνθχπηεη απφ ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο: 

- ζα εθδειψζνπλ ζεμνπαιηθή επηζπκία, αλεμαξηήησο ηνπ αλ έρνπλ εθπαηδεπηεί 

ζρεηηθψο, 
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- ζα πξνζηαηεπηνχλ απφ ελδερφκελε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, αλεπηζχκεηε 

εγθπκνζχλε θαη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, 

- ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο πγηνχο, ηζνξξνπεκέλεο θαη επηπρηζκέλεο 

ελειηθίσζεο θαη ελήιηθνπ βίνπ. 

   Σα πην πνιιά απφ ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην 

αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα, ηε ζεμνπαιηθή αζθάιεηα, ηε ζεμνπαιηθή πγεία, ηελ θνηλσληθά  

απνδεθηή ζεμνπαιηθή έθθξαζε. Σα πεξηζζφηεξα, επίζεο, είλαη ζεσξεηηθά, θαη δελ αθηεξψλνπλ 

ρξφλν ζε πξαθηηθέο δξάζεηο. Δπίζεο, δελ εμεηάδνπλ ζέκαηα – ηακπνχ, φπσο π.ρ. νκνθπινθηιία 

θαη αλαπεξία. 

        ηελ παξνχζα εξγαζία, αθνχ απνζαθεληζηνχλ κε ζπληνκία νη έλλνηεο ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη ηνπ απηηζκνχ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, ζα παξνπζηαζηεί, κε αλαιπηηθφ θαη παξαδεηγκαηηθφ ηξφπν, κηα ζεηξά 

πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο ηα νπνία δχλαληαη λα θαζνδεγήζνπλ ηα λεαξά άηνκα κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίεο ζην λα έρνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ζεμνπαιηθή δσή, θαζψο 

θαη ηνπο ηξφπνπο, ηηο ηερληθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα απηά ζα θαηαζηνχλ 

ηθαλά έηζη ψζηε ε ζεμνπαιηθή ηνπο έθθξαζε λα ζπληειείηαη ζε έλα πιαίζην απνδνρήο θαη 

αζθάιεηαο. 

           Οη λένη θαη νη λέεο κε αλαπεξία, λνεηηθή ή/θαη απηηζκφ, ζα πξέπεη λα δηδαρζνχλ, λα 

αζθεζνχλ, θαη ελ ηέιεη, λα πηνζεηήζνπλ κνξθέο ζπλαηζζεκαηηθήο, εξσηηθήο, ζεμνπαιηθήο 

έθθξαζεο κε ηξφπν ηέηνην ν νπνίνο, θαη’ αξράο, ζα ηνπο νδεγεί κε ζαθή βήκαηα ζηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην, θαζψο θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο, ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο, πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο (Committee of Children with Disability, 1996).  
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αγσγήο 
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ABSTRACT 

 

An individual with a disability has the inherent need to express themselves sexually and to be 

capable of having sexual activity like any other individual, in contrast to any stereotypical 

perceptions according to which individuals with disabilities are asexual or hypersexual. Sexual 

education and teaching concerning young individuals with disabilities, especially with 

intellectual disability and/or autism, is increasingly considered as essential in every aspect, both 

for their normal development and for their protection and safety. This teaching mainly utilizes 

curricula which contribute effectively to learning and internalization of information, practices 

and behaviours by individuals with disabilities, which will enable them to have a safe and 

enjoyable sexual life. 

    

Sexual education may even allow individuals with intellectual disability and/or autism to create 

their own family. Schofield (1996) strongly notes that it would be wrong to consider individuals 

with disabilities and with intellectual disability and / or autism as incapable of raising children, 

or/ and to believe that their upbringing patterns should be different from the ones of the children 

of the non- disabled. 

 

The necessity of sexual education of the disabled individuals (and with intellectual disability and 

autism), meaning as information about sexual relationships, the body, and intimacy (SIECUS, 

1998), results from the following aspects: 

- they will express sexual desire, regardless of whether they have been trained about it, 
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- they will be protected from potential sexual abuse, unwanted pregnancy and sexually 

transmitted diseases, 

- they will have the opportunity to lead a healthy, balanced and happy adult life. 

 

Most of the existing curricula, deal with issues related to the reproductive system, sexual safety, 

sexual health, and socially accepted sexual expression. Most of them are also theoretical and they 

do not devote time to practical actions. Moreover, they do not deal with taboo issues such as 

homosexuality and disability. 

             

In this post graduate paper, after clarifying briefly the meanings of sexuality, intellectual 

disability and autism and sexual education and teaching, I will present in a detailed way and 

through examples a series of sexual educational curricula. These curricula are able to guide 

young individuals with the specific disabilities, to have an as complete sex life as possible, as 

well as ways, techniques and strategies through which these individuals will be able to have a 

sexual expression that will be demonstrated in surroundings of acceptance and security. 

 

Young individuals with disabilities, intellectual disability and / or autism should learn, practise 

and finally internalize forms of emotional, erotic, sexual expression, in a way that will lead them 

with clear steps towards recognition and separation between the private and public life, as well as 

behaviors that are part of different, private and public, communication circumstances 

(Committee of Children with Disability, 1996). 

 

KEY WORDS: intellectual disability, autism, sexual education curricula 
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Πξόινγνο 

Με δεδνκέλν φηη ζηηο κέξεο καο, πιένλ, ε ζεμνπαιηθφηεηα, ππεξβαίλεη ηα ζηελά φξηα ηεο 

βηνινγίαο, εθιακβάλεηαη θαη κειεηάηαη σο απφηνθν ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπ 

αηφκνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ απηφ ιακβάλεη, ηππηθήο ή/θαη άηππεο (Koller, 2000), ε 

ζεμνπαιηθή έθθξαζε αιιά θαη ε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

φπσο Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ, εθιακβάλεηαη σο κηα θαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 

απαηηεηηθή. Ζ επίηεπμε θαη ε επηηπρήο εμέιημε ηεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο ησλ αηφκσλ απηψλ 

εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά, ζπλδεφκελα θαη αιιεινεπηθαιππηφκελα, ζηνηρεία φπσο είλαη ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά αδηέμνδα, ε δχζθνιε παηδηθή ειηθία, ε πηζαλή εκπεηξία ηδξπκαηηζκνχ θ.ά. 

(Hall, 1974).  

Αλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Reid (1995) ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη άζρεηε ηεο 

λνεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, σζηφζν ην φιν ζέκα εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ηακπνχ. 

πρλά, ηα ΑκεΑ ζεσξνχληαη ππεξ-ζεμνπαιηθά, ιφγσ ηνπ ππνηηζέκελνπ αλεμέιεγθηνπ ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ηνπο νξκψλ ή α-ζεμνπαιηθά, ιφγσ ηεο ππνηηζέκελεο ζεμνπαιηθήο αλσξηκφηεηάο 

ηνπο.  

Οη Mercier θαη Delville (1994), ραξαθηεξηζηηθά, παξαηεξνχλ φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία δείρλνπλ λα έρνπλ ειάρηζηεο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ή λα κελ έρνπλ θαζφινπ. Απηφ έρεη 

λα θάλεη κε ηε θνβία ηνπο γηα ζεμνπαιηθή επαθή, κηα θνβία ηελ νπνία έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ππφ 

ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο ή/θαη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ.  

            Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα θαη κε ηελ παξαδνρή φηη ε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη εθηθηή θαη ζην πιαίζην θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ 

πξνέβελ ζηελ παξνχζα κειέηε κε ζέκα ηε «πγθξηηηθή Παξνπζίαζε Πξνγξακκάησλ γηα ηε 

εμνπαιηθόηεηα Δθήβσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία θαη Απηηζκό» 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Μία από ηηο ραξέο όηαλ θάηη θηάλεη ζην ηέινο ηνπ είλαη λα θνηηάο ηελ πνξεία θαη λα ζπκάζαη όινπο 

ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζε βνήζεζαλ θαη ζε ζπληξόθεπζαλ λα θηάζεηο κέρξη ην ηέινο. 

 Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ θ. Καξηαζίδνπ 

Λεπθνζέα, γηα όιε ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο 

ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ εθθξάδσ θαη ζηηο θαζεγήηξηεο 

θ. Πιαηζίδνπ Μαξία θαη Παπαθσλζηαληίλνπ Γόμα πνπ δέρηεθαλ λα είλαη κέιε ηεο ηξηκεινύο 

επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ Αξξηάλα, Άληα, Νάλζπ, θαη Ισάλλε, νη νπνίνη 

παξά ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε πνπ καο ρσξίδεη, κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ κε ηνλ δηθό ηνπο 

μερσξηζηό ηξόπν, ζ’ απηή ηε δηαδξνκή. 

Σέινο, έλα ηεξάζηην επραξηζηώ ζηνπο γνλείο κνπ, Απόζηνιν θαη Διέλε θαη ζηνλ αδειθό κνπ 

Ισάλλε γηα όιε ηνπο ηελ αγάπε, ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε αιιά θαη γηα ηελ ηεξάζηηα ππνκνλή 

πνπ έδεημαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. Η εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ.  

Άιισζηε ζύκθσλα κε ηελ Alexandra K. Trenfor «Οη θαιύηεξνη δάζθαινη είλαη απηνί πνπ ζα ζνπ 

δείμνπλ πνύ λα θνηηάμεηο… Αιιά δελ ζα ζνπ πνπλ ηη λα δεηο…». 

αο επραξηζηώ όινπο ζεξκά! 

 

Κξπζηαιιία – Μαξίλα Α. Λαδνπνύινπ 
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Ειζαγωγή 

Θεσξείηαη θνηλσληθψο απνδεθηή ε ζπλχπαξμε δχν αλζξψπσλ ζην πιαίζην κηαο ζρέζεο 

εξσηηθήο, ε νπνία, ελδερνκέλσο, λα νδεγήζεη ζε άηππε ζπκβίσζε, ζχκθσλν ζπκβίσζεο ή γάκν 

θαη, επιφγσο, πξνυπνζέηεη ηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Ζ αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα 

εκπεξηέρεη θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο ζεμνπαιηθή γλψζε, ζηάζεηο, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

αλζξψπσλ.  

Έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαηνκία, ηελ θπζηνινγία θαη βηνρεκεία ηνπ ζεμνπαιηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ αλζξψπσλ, κε ηνπο ξφινπο ηνπ θχινπ, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα, 

κε ηηο αηνκηθέο ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

(SIECUS, 1996). 

Σα πξψηα βήκαηα γηα κηα ζεσξία ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο αλάγνληαη  ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

ζεμνιφγσλ ησλ ηειψλ ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα γηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εθθάλζεσλ απηήο ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.  

Σν εξεπλψκελν ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ην αθφινπζν: «πγθξηηηθή Παξνπζίαζε 

Πξνγξακκάησλ γηα ηε εμνπαιηθόηεηα Δθήβσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία θαη Απηηζκό». 

            Ζ αλαγθαηφηεηα γηα κηα νξγαλσκέλε  ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ λέσλ κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ κε νξγαλσκέλν ηξφπν βάζεη ζρεδηαζκέλσλ θαηάιιεια 

πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, θαη κε ηελ ελεξγφ εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο, έρεη 

ππνγξακκηζηεί θαη απνηηκεζεί ζεηηθψο ηφζν ζηελ ππάξρνπζα πεξί ηνπ ζέκαηνο ειιεληθή φζν 

θαη ζηελ αληίζηνηρε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία (Παξαζθεπφπνπινο, 1996· McCabe, 1999).  

Ζ έξεπλα σζηφζν ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο θαη πεξηξξένπζεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηε 

ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ή θαη αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ 
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θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ δελ είλαη επαξθήο, θαζψο πνιιέο εμ απηψλ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ (Katoda, 1993).  

 Ζ ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε δελ εμαληιείηαη ζηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα, ηε ζεμνπαιηθή πξάμε θαη ηελ αλαπαξαγσγή. χκθσλα κε ηνλ Haffner (1990), 

έλα νινθιεξσκέλν θαη πιήξεο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο 

ζπκπεξηιακβάλεη ελ ζπλφισ ηηο γελεηηθέο, βηνινγηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, ςπρνινγηθέο 

θαη πλεπκαηηθέο πιεπξέο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο.  

χκθσλα κε ηνπο Παλάηθα θαη Κπξηάθε (2003), ζην παξειζφλ ε ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ 

εθήβσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ εζεσξείην είηε αλψθειε, κε ηε ινγηθή φηη ηα 

άηνκα απηά είλαη α-ζεμνπαιηθά, άξα δελ ηελ είραλ αλάγθε, είηε, αληηζέησο, επηθίλδπλε, κε ηελ 

ηδέα φηη ηα ίδηα άηνκα ζα αθππληζηνχλ ζεμνπαιηθά θαη ζα εθθξαζηνχλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

αλεμέιεγθηα.  

ηηο κέξεο καο, σζηφζν, ε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ εθήβσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη 

Απηηζκφ, ζην πιαίζην ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο αγσγήο απφ ηνπο/ηηο εηδηθνχο, είλαη δήηεκα ην νπνίν 

αληηκεησπίδεηαη κε ηε ζπκπεξίιεςε (θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα αγσγή) ησλ ειιεηκκάησλ θαη 

ησλ απνθιίζεσλ ησλ ελ ιφγσ αηφκσλ θαηά ηελ θνηλσληθή ηνπο αιιειεπίδξαζε. Έηζη, ε 

ζεμνπαιηθή ηνπο εθπαίδεπζε πξνζαξκφδεηαη, αθελφο ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη, 

αθεηέξνπ,  ζην καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι (Holmes, Isler, Bott & Markowitz, 2005).  

χκθσλα κε ηνπο Mitchell θαη ζπλ. (2000) ε εθπαίδεπζε πεξηζσξηνπνηεί ηα λεαξά άηνκα 

κε αλαπεξία, εθφζνλ δελ ηα πξνεηνηκάδεη γηα λα εθθξαζηνχλ ζεμνπαιηθά θαη θαηά ηελ 

ελειηθίσζή ηνπο θαη δελ εκπιέθεη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο αγσγή.  

Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή είλαη εθείλνο ν ππνζηεξηθηηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο δχλαηαη λα 

θαηαζηήζεη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζηελ πεξίπησζή καο κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ, 
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ηθαλά λα βηψζνπλ ηελ πξνζσπηθή ζεμνπαιηθή ηνπο απφιαπζε θαη νινθιήξσζε θαη, παξάιιεια, 

λα εζσηεξηθεχζνπλ δεμηφηεηεο απηνπξνζηαζίαο ηνπο απφ ελδερφκελε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, 

αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε, αιιά θαη ην ελδερφκελν λα πξνζβιεζνχλ απφ θάπνην ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελν λφζεκα. 

Με παξαδνρή ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνέβελ ζηελ έξεπλα, ηελ επηινγή θαη ζπγθξηηηθή 

κειέηε πξνγξακκάησλ γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ. Σν 

πξναλαθεξζέλ απνηειεί ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην φζνλ 

αθνξά ζηηο έλλνηεο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, 

θαζψο θαη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα ζπδεηεζνχλ ηα δεηήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απηά ηα νπνία αθνξνχλ ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, θαζψο θαη ζηηο αξρέο θαη ηα θξηηήξηα ηα 

νπνία δηέπνπλ ηα πξνγξάκκαηα γηα ηα νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ πξνγξάκκαηα γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη απηηζκφ, θαζψο θαη ην φιν πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο 

εθπφλεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

Σέινο, ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζα γίλεη ζχγθξηζε θαη 

απνηίκεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνγξακκάησλ θαη ζα θαηαγξαθεί κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ 

πεξί ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ είδνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο. 
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  ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

 

ΘΕΧΡΗΣΘΚΗ ΘΕΜΕΛΘΧΗ 

 

1. Ζ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο 

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα είλαη παξνχζα, νξαηή ή αφξαηε, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, 

είηε σο αηνκηθή έθθξαζε είηε σο θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Απνηειεί απζφξκεηα πεγαία αιιά 

θαη ελζπλείδεηε παξάκεηξν ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα άηνκα επεξεάδνληαο 

ηνλ ςπρηζκφ ηνπο αιιά θαη επεξεαδφκελε απφ απηφλ.  

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε, θαζψο ην αλζξψπηλν νλ έρεη 

δηαπνηίζεη κε ην ζηνηρείν ηεο ζεμνπαιηθήο θαη ηεο εξσηηθήο έιμεο  ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ 

ηνπ ζρέζεσλ (Κνχξηνβηθ, 1994).  

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα, ινηπφλ, απνηειεί έλα πνιχπινθν πνιηηηζµηθφ θαη ηζηνξηθν-θνηλσληθφ 

θαηλφκελν (Weeks, 2003), θαη κε ηελ έλλνηα φηη πθίζηαηαη ζε ζρέζε κε κηα επηζπκία ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζην άιιν πξφζσπν, αιιά θαη κε δεδνκέλε ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζή ηεο, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα κηα εκπεηξία ε νπνία θαηεπζχλεηαη ζην εγψ ηνπ αηφκνπ ην νπνίν ηελ βηψλεη.  

Αλ θαη είλαη, αλακθηζβήηεηα κηα βηνινγηθή ιεηηνπξγία, ζε αληίζεζε σζηφζν κε ηηο άιιεο 

βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε, αθνχ γηα λα ελεξγνπνηεζεί θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν λα εθθξαζηεί κε νινθιεξσκέλν ηξφπν ζηελ πιεξφηεηά ηεο, πξνυπνζέηεη ηνλ 

άιινλ άλζξσπν. Δίλαη δειαδή θνηλσληθή θαηά ηελ εθδήισζή ηεο θαη θνηλσληθνπνηεκέλε ζηελ 

νινθιήξσζή ηεο (Muldworf, 1980).  

Ζ Trieschmann (1988, ζ. 159) νξίδεη ηε ζεμνπαιηθφηεηα σο:  
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«…ηελ έθθξαζε ησλ ζεμνπαιηθώλ ελνξκήζεσλ κέζσ ζεμνπαιηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, κέζα 

ζην πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ αηόκνπ: ην θύιν ηνπ αηόκνπ πνπ έρεη επεξεαζηεί από 

παξειζνληηθή πνιηηηζκηθή γλώζε, ηελ απηνεηθόλα ηνπ αηόκνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ άιινη 

γηα απηό ην άηνκν». 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (2002)., ε ζεμνπαιηθή πγεία λνείηαη σο 

κηα θαηάζηαζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επεμία ηνπ αηφκνπ φζνλ αθνξά ζην ζψκα, ην 

πλεχκα θαη ην ζπλαίζζεκα. Γελ αθνξά, δειαδή, απιψο θαη κφλνλ ζηελ απνπζία λφζνπ, ζηελ 

αλππαξμία θάπνηαο εκθαλνχο ή κε δπζιεηηνπξγίαο, δελ είλαη ην αληίζηξνθν ηεο αλαπεξίαο.  

Αληηζέησο, ε δηεξεχλεζε ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο πξνυπνζέηεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ζρέζεο κε ζεηηθφ ηξφπν ππφ ην πξίζκα ηνπ λα έρεη 

θάπνηνο/θάπνηα ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζεη ηε ζεμνπαιηθή εκπεηξία ζε αζθαιέο πιαίζην, κε 

ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ρσξίο ηνλ παξακηθξφ εμαλαγθαζκφ θαη καθξηά απφ 

δηαθξίζεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν δε ρσξίο ηνλ θίλδπλν άζθεζεο ή ηελ άζθεζε ζεμνπαιηθήο βίαο, 

εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο.  

Χζηφζν, ε απφθηεζε αιιά θαη ε δηαηήξεζε – δηαζθάιηζε ηεο ζεμνπαιηθήο πγείαο δελ 

κπνξεί παξά λα εδξάδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ νιφπιεπξε πξνζηαζία ησλ ζεμνπαιηθψλ 

δηθαησκάησλ φισλ αλεμαηξέησο ησλ αλζξψπσλ κε ή ρσξίο αλαπεξία  (WHO, 2002). 

Οη Anderson θαη Cyranowski (1994, ζ. 67) πξνζδηφξηζαλ ηε ζεμνπαιηθή απηνεθηίκεζε 

σο «ηηο ζεμνπαιηθέο πηπρέο πνπ πξνθύπηνπλ από πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο, ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

ησξηλή εκπεηξία, επεξεάδνπλ ηελ πξόζιεςε ησλ ζρεηηθώλ κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα θνηλσληθώλ 

πιεξνθνξηώλ θαη θαζνδεγνύλ ηε ζεμνπαιηθή καο ζπκπεξηθνξά». 
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1.1.  εμνπαιηθόηεηα θαη Αλαπεξία 

Ζ απνδνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηεο ίδηαο ηεο αλαπεξίαο απνηειεί δήηεκα θνηλσληθά 

πξνζδηνξηζκέλν, εθφζνλ θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία σο θνηλσληθά ππνθείκελα είλαη θαη 

ζεμνπαιηθά θαη έκθπια. ην πξναλαθεξζέλ δήηεκα ππεηζέξρνληαη πνιηηηθέο θαη αληηιήςεηο, 

θαζψο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Τπνζχλνιν ησλ ηειεπηαίσλ απνηεινχλ θαη ηα πξνγξάκκαηα 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ ηνπο (Ludlow, 1991). 

   χκθσλα κε ηνλ Prinz (2003), ε ζεμνπαιηθή έθθξαζε (θαη) γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία 

επεξεάδεηαη απφ ην θνηλσληθφ ζπγθείκελν. Σα άηνκα απηά ζηεξνχληαη επθαηξηψλ ζπλχπαξμεο 

ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εθδειψζνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο. Τπφ ην πξίζκα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πξνηείλεη έλα κνληέιν γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ηα κέζα επηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ κε ην 

θπζηθφ, αλζξσπνγελέο θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο θαη νη αληηιήςεηο νη νπνίεο 

ζπλνδεχνπλ ηελ έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ 

ηειεπηαία (ηελ έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθφηεηαο). Δπηπιένλ, νη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία (ιεθηηθή θαη εμσιεθηηθή) θαη ε απφ κέξνπο ηνπ πξφζθηεζε κηαο 

ζεμνπαιηθήο γιψζζαο  επηδξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζεμνπαιηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.  

   Ζ ζεμνπαιηθφηεηα (sexuality) θαη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε (sexual education) ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη έλα εθ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ αλζξψπσλ κε ή ρσξίο 

αλαπεξία, αθξηβψο γηαηί, εθηφο ησλ άιισλ, απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη 

κηαο θαιήο πνηφηεηαο δσήο (Wade, 2002). 
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1.2.  Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο ζεμνπαιηθήο αγωγήο ηωλ παηδηώλ θαη εθήβωλ κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκό 

Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο αγσγήο γηα εθήβνπο θαη έθεβεο κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ ζα πξέπεη λα αθνξά ζε δεηήκαηα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, κε ην ζψκα θαη ηηο θπζηνινγηθέο αιιαγέο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλαπαξαγσγή (Woodard, 

2004).  

   Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

απηήο γηα ηα λεαξά άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ θαιφ είλαη λα μεθηλά απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε δπλαηφηεηα βίσζεο κηαο νινθιεξσκέλεο ελήιηθεο 

ζεμνπαιηθήο δσήο (McCabe, 1993).  

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ηα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη 

ζηηο ζεμνπαιηθέο κφλν ζρέζεηο, αιιά θαη λα πξνζαλαηνιίδνπλ ηα άηνκα ζε κηα δσή γεκάηε απφ 

ζρέζεηο ζηνξγήο θαη απηνζεβαζκνχ κε ηε δηδαζθαιία κηαο ζεηξάο θνηλσληθψλ ξφισλ θαη 

δεμηνηήησλ (SIECUS, 1999). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (SIECUS, 1999) θξηηήξηα γηα ηελ 

εθπφλεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζα αλαθεξζψ πξέπεη λα είλαη: ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη ν ηχπνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ, ε εμαηνκίθεπζε θαη ην λα είλαη ην πξφγξακκα απηφ, 

πξνζηηφ, ζαθέο θαη εχιεπην.  

Δπίζεο, κεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ άηππε, επί ηνπ ζέκαηνο, εθπαίδεπζε, π.ρ. ζηνλ 

ξφιν ηεο ηειεφξαζεο. Βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ ζα πξνβψ θαη ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

   χκθσλα κε ηνπο Haracopos θαη Pedersen (1992), έλα ξεαιηζηηθφ σο πξνο ηελ επηηπρή 

δηεμαγσγή ηνπ πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο αγσγήο γηα άηνκα κε αλαπεξία, Ννεηηθή Αλαπεξία 

ή/θαη Απηηζκφ νθείιεη λα πεξηιακβάλεη: ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, γηα ηελ 
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ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ, αλ είλαη δπλαηφλ, απνδνρή απ' φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αηφκνπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ κε 

αμηνιφγεζε ηεο φιεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.  

   Κάλνληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, αο αλαθέξσ φηη θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, ππφ ηελ επήξεηα επγνληθψλ απφςεσλ, πνιινί άλζξσπνη κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη 

Απηηζκφ ππέζηεζαλ ππνρξεσηηθή ζηείξσζε θαη εγθιεηζκφ.  

Πνιιά ρξφληα κεηά, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο 

απντδξπκαηνπνίεζεο θαηέζηε αλαγθαία θαη ε ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ αλζξψπσλ απηψλ, νπφηε 

θαη θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία ε έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

θαηνρπξψζεθε θαη λνκηθά σο αλαγλσξηζκέλν δηθαίσκά ηνπο, ελψ ειήθζεζαλ κέηξα θαη 

πξνήρζε ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ ηδίσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο (Kempton & Kahn, 1991). 

Τπφ απηφ ην πξίζκα ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά ζχγρξνλν. 

   Δίλαη απνδεθηφ φηη ηα ίδηα ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ ζα πξέπεη λα 

δηδαρηνχλ θαη λα κάζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, αθξηβψο γηαηί απνηειεί 

πξνυπφζεζε κηαο πςειήο πνηφηεηαο δσήο (Wehmeyer & Schwartz, 1998). Ο απηνπξνζδηνξηζκφο 

αθνξά θαη ζην δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο ησλ αηφκσλ απηψλ, άξα ζέηεη επί ηάπεηνο ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηαο απηήο. 

 

1.2.1. εμνπαιηθόηεηα, απηνπξνζδηνξηζκόο θαη αλαπεξία 

Πξψηνο ν Nirje (1972) ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία 

πξέπεη λα έρνπλ (ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ) ηελ επζχλε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηινγψλ νη νπνίεο ζα 

παίμνπλ ζεκαληηθφ ή/θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο, ελψ ν  Perske (Ward, 

2005) ην ζπζρέηηζε κε ην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο, αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο. 
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               Ο Nirje, ινηπφλ, ζπζρέηηζε ηελ πηνζέηεζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ κε ηελ αμηνπξέπεηα 

θαη ηνλ απηνζεβαζκφ θαη, παξάιιεια, πξνζδηφξηζε ηηο παξακέηξνπο νη νπνίεο απνηεινχλ εθ ησλ 

σλ νπθ άλεπ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ: δηθαίσκα επηινγήο, ιήςε απνθάζεσλ 

απηνέιεγρνο, δηεθδηθεηηθφηεηα, απηνγλσζία, απηνξξχζκηζε, απηνυπεξάζπηζε, 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία (Ward, 2005). 

                  Ο Perske, επίζεο, εθιακβάλεη ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ σο ηε δπλαηφηεηα 

θάζε αλζξψπνπ λα ιακβάλεη θαη λα αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ πξφζθηεζε απηνχ ην νπνίν νλφκαζε σο ην «αμίσκα ηνπ ξίζθνπ» (Ward, 2005), ηε 

δπλαηφηεηα, δειαδή, λα έρεη θάπνηνο/θάπνηα πξφζβαζε ζην ιάζνο θαη ζην επηθίλδπλν. Καηά ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηαλνεηή, ε αλάιεςε ηνπ «αμηψκαηνο ηνπ ξίζθνπ» βάδεη θξαγκφ ζηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηζκηθή θαη, ελ ηέιεη, εζηθή επηθηλδπλφηεηα κηαο απνθαζαξκέλεο θαη πγηεηλνπνηεκέλεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, κηαο απνζηεηξσκέλεο δσήο ησλ αλζξψπσλ κε ή ρσξίο αλαπεξία (Ward, 

2005).  

                   χκθσλα κε ηνπο νχιε, Φσηηάδνπ θαη Υξηζηνδνχινπ (2006), πξνυπφζεζε κηαο 

επηηπρεκέλεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε αιιεινθαηαλφεζε. Έηζη, ηα άηνκα κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ιεμηινγίνπ ή δπζηνθίαο αλαθνξηθά κε 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ιεπηψλ απνρξψζεσλ ηνπ ιφγνπ δελ έρνπλ θαιή επηθνηλσλία θαη, 

ελδερνκέλσο, απηφ λα ηα θαζηζηά ιηγφηεξν ή θαη κε επηζπκεηά, έηζη ψζηε ε ζχλαςε ζρέζεσλ 

καδί ηνπο λα είλαη δχζθνιή ή ζπάληα.     

                   Δδψ αθξηβψο ππεηζέξρεηαη ην δήηεκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ θάζε αηφκνπ. Ο 

απηνπξνζδηνξηζκφο, σο πξνυπφζεζε θαιήο πνηφηεηαο δσήο (Wehmeyer & Schwartz, 1998) 

ζεσξείηαη εθ ησλ πην ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επηπρία θαη ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ. 

                    Άιισζηε, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Mithaug (2002, ζ. 22): 
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«Σελ εκέξα πνπ νη καζεηέο ζα αθήζνπλ ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ζέηνπλ ζηόρνπο 

θαη λα θάλνπλ επηινγέο ζπλεπείο κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, δηόηη ηέηνηεο ελέξγεηεο 

ζα δνκήζνπλ θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα είλαη απηνπξνζδηνξηδόκελνη όηαλ ζα είλαη κόλνη ηνπο».  

                    Ζ λνκηθή θαηνρχξσζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζπληζηά αλαθαίξεην αλζξψπηλν 

δηθαίσκα ην νπνίν θαζηζηά ηα άηνκα απνιχησο ζεβαζηά ππφ ηελ έλλνηα ηνπ φηη ιακβάλεηαη 

ππφςε, αλεμαηξέησο θαη νπσζδήπνηε, ε γλψκε ηνπο γηα φπνην δήηεκα ηα αθνξά (IDEA, 1997). 

                    Ο απηνπξνζδηνξηζκφο ν νπνίνο ζπγθξνηήζεθε σο ην άιθα θαη ην σκέγα ηνπ 

δηεθδηθεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία θαη ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο θαηά ηηο 

δεθαεηίεο απφ ην ’60 έσο θαη ην ’80, θαη’ αξρήλ θαη θαη’ αξράο πξνζέβιεπε ζην φξακα ηεο 

απηφλνκεο δηαβίσζεο, ελψ παξάιιεια λνείην σο ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ κε 

αλαπεξία λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο θαη, βεβαίσο, ησλ απνθάζεσλ γηα απηήλ ζηα ρέξηα 

ηνπο (Wehmeyer & Schwartz, 1998). 

 

1.3.  Θεωξεηηθή πξνβιεκαηηθή 

 

1.3.1. εμνπαιηθόηεηα θαη δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ 

χκθσλα κε ηνπο ιφγνπο αλζξψπσλ επξηζθνκέλσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ν απηηζµφο δελ 

είλαη έλα θέιπθνο, αιιά ελππάξρεη θαη δηεηζδχεη ζε θάζε πηπρή ηνπ αηφµνπ σο ηξφπνο χπαξμεο, 

απνηειεί απφζπαζε απφ ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε κηα έληνλε εζσηεξηθή 

δσή, είλαη, ελ ηέιεη, µηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε νπνία αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ (Γθνλέια, 2006).  

Σν θνηλφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

είλαη ην νπζηαζηηθφ έιιεηκκά ηνπο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. χκθσλα κε ηα ICD 10 ηεο 
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Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο θαη  DSM - IV ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Έλσζεο, ν φξνο 

«Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο» εκπεξηέρεη φιν ην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Παπαγεσξγίνπ, 

2005). 

   χκθσλα κε ηνπο Καθνχξν θαη Μαληαδάθε (2003), ε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ παξνπζηάδεη ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο θαη ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

αηφκνπ ζην θάζκα, θαζψο θαη εκκνληθή πξνζήισζε ζε ζηεξενηππίεο.  

Ο απηηζκφο είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ε νπνία εθδειψλεηαη κε αθξαία 

απνκφλσζε, εκκνλή ζηελ επαλάιεςε ξνπηίλαο ε νπνία θέξεη ην ζηνηρείν ηεο ηδηνξξπζκίαο θαη 

εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο έλα 

ζχλνιν παξεκθεξψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ νκάδα ησλ Γηάρπησλ Αλαπηπμηαθψλ 

Γηαηαξαρψλ, ή, άιισο, ηηο Γηαηαξαρέο ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ κε θνηλά θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Παπαηζηαθκάθε, 2004).  

Σν άηνκν κε απηηζκφ δεη ζην δηθφ ηνπ θφζκν, παξνπζηάδεη, κε ηνπο φξνπο ηεο 

λεπξνηππηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηδηφξξπζκε ζπκπεξηθνξά. Καηά ηελ πξνζρνιηθή πεξίνδν, θπξίσο, 

αιιά θαη ελ ζπλερεία, εθδειψλνπλ εζσζηξέθεηα, απφζπξζε, απνθπγή βιεκκαηηθήο επαθήο θαη 

κε αληαπφθξηζε ζε εξεζίζκαηα άιισλ αλζξψπσλ, ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηά ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλε (Kαξθαγηάλλεο, 2004). 

   Δπηπιένλ, ηα άηνκα κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αηζζεηεξηαθήο 

νινθιήξσζεο, ε νπνία είλαη εθείλε ε λεπξνινγηθή ιεηηνπξγία ε νπνία νξγαλψλεη ηα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ θαη ελεξγνπνηεί/ζπληνλίδεη ηηο αηζζήζεηο. Ζ 

αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε είλαη, ηξφπνλ ηηλά, επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ. Ο εγθέθαινο πξέπεη 

λα επηιέγεη, λα ζπγθξίλεη θαη λα ζπζρεηίδεη αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο, έηζη ψζηε λα 

νινθιεξψλεη (Ayres, 1988). 
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Έλα άηνκν επξηζθφκελν ζην θάζκα ππάξρεη πεξίπησζε λα εθδειψλεη ζπκπεξηθνξέο ησλ 

νπνίσλ ηα ζεκεία παξαπέκπνπλ ζε ζεμνπαιηθφηεηα, σζηφζν απηά κπνξνχλ λα απνηεινχλ 

εθθξάζεηο αηζζεηεξηαθήο ή θαη άιινπ είδνπο δπζιεηηνπξγίαο. 

   Ζ ζεμνπαιηθφηεηα πξνυπνζέηεη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, θαζψο απνηειεί, 

αλακθηζβήηεηα, θνηλσληθή ζπλαιιαγή, θαηά ηελ νπνία ην φινλ ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο 

είλαη παξφλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη/έθεβεο πνπ επξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ εθδειψλνπλ ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο, θαζηζηνχλ δχζθνιε, απαηηεηηθή, αιιά θαη ελδηαθέξνπζα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη 

δηαπαηδαγψγεζε απηψλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ θαη απζηεξά δνκεκέλσλ παξεκβάζεσλ.  

Άιισζηε, ε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ αμηνινγεί (θαη) ηα 

ειιείκκαηα ηνπ αηφκνπ ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο, ησλ επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο επειημίαο  (Wing, 1996).  

   Σα παηδηά θαη νη έθεβνη/νη έθεβεο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ δελ έρνπλ ή απνθεχγνπλ ηε 

βιεκκαηηθή επαθή. Ζ Frith ζεκεηψλεη ζρεηηθά (1989, ζ. 164): «ε ζεκαζία ησλ βιεκκάησλ απηώλ 

βξίζθεηαη ζηηο θνηλέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο. Δάλ δελ ππήξραλ θνηλέο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο, δελ ζα 

ππήξρε θαη ε γιώζζα ησλ καηηώλ.». Δπηπιένλ, ε δπζθνιία ηνπο λα αληηιεθζνχλ φηη θαη νη ίδηνη, 

θαη νη άιινη άλζξσπνη, έρνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη πεπνηζήζεηο ηνχο θαζηζηά σο εάλ ήηαλ 

πάζρνληεο απφ έλα είδνο «λνεηηθήο ηχθισζεο» (Baron-Cohen, 1995).  

Αθφκε, ε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ ζπλνδεχεηαη απφ δπζρεξή επεμεξγαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ζην πεδίν ηνπ ζπκβνιηζκνχ (Sternberg, 1987). Σέινο, ην έιιεηκκα ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δπζθνιία ηνπο λα 

θαηαλνήζνπλ ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ κηαο επηθνηλσλίαο (Powell & Jordan, 1993). 
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   Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην πψο ηα πξναλαθεξζέληα ειιείκκαηα επηδξνχλ θαη 

επεξεάδνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε απηηζκφ πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη νη ζπρλφηεξα εθδεινχκελεο δπζθνιίεο ηνπο, αθνξνχλ ζην αδηάθξηην άγγηγκα πεξηνρψλ ηνπ 

ζψκαηνο νη νπνίεο ζεσξνχληαη άθξσο ηδησηηθέο, αδπλακία δηαρσξηζκνχ ηδησηηθνχ/δεκνζίνπ 

ρψξνπ εληφο ηνπ νπνίνπ δχλαηαη ή δελ δχλαηαη, αληηζηνίρσο, λα εθθξαζηεί θάπνηνο/θάπνηα 

ζεμνπαιηθά, κε θαηαλφεζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ επηηξεπφκελνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ην αληίζηνηρν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, βαζκνχ δηαπξνζσπηθήο εγγχηεηαο, 

αδπλακία θαηαλφεζεο ή/θαη δηαρσξηζκνχ εθδειψζεσο απφ ηξίηνπο πξνζέζεσλ ζηνξγήο θαη 

πξνζέζεσλ θαθνπνίεζεο (Lawson, 2017). 

 

1.3.2. εμνπαιηθόηεηα θαη λνεηηθή αλαπεξία 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο δεθαεηίεο ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνληαη σο 

νινθιεξσκέλα αλζξψπηλα φληα κε ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, κε ηδηαίηεξε 

πξνζσπηθφηεηα θαη πξνζσπηθά θίλεηξα θαη, ζεμνπαιηθέο αλάγθεο.  

Τπφ απηήλ ηελ αληίιεςε, ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, 

φπσο ην νηθνγελεηαθφ θαη ην ζρνιηθφ ζπγθείκελν, νη φξνη θαη ε πνηφηεηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

ηνπο, ε πεξηξξένπζα θνπιηνχξα, ηα εξεζίζκαηα, ηα βηψκαηα απνηπρίαο ή επηηπρίαο θ.α. (Baroff 

& Olley, 1999).  

ην DSM-5 (2013), ν παξειζψλ φξνο Ννεηηθή Τζηέξεζε έρεη  αιιάμεη. Γηα ηελ αθξίβεηα, 

έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν «Ννεηηθή Αλαπεξία», ε έλαξμε ηεο νπνίαο γίλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο.  Τπφβαζξν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο είλαη ε χπαξμε βιαβψλ ζηε 

λνεηηθή ηθαλφηεηα κε επαθφινπζα ζηελ πξνζαξκνζηηθή. Αθνξά, ινηπφλ, ζην γλσζηηθφ επίπεδν, 

ζην θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζην πξαθηηθφ επίπεδν.  
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Ζ λνεηηθή αλαπεξία εθδειψλεηαη κε ειιείκκαηα ζηε ινγηθή, ηελ θξίζε θαη ηελ 

αθεξεκέλε ζθέςε, ζηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

αθαδεκατθή κάζεζε θαη ηε κάζεζε απφ ηελ εκπεηξία. Όια ηα πξναλαθεξζέληα ειιείκκαηα 

αθνξνχλ ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο.  

Δπίζεο, ε λνεηηθή αλαπεξία εθδειψλεηαη θαη κε ειιείκκαηα φζνλ αθνξά ζηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, νπφηε ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδεη δπζηνθία ζην λα 

εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθά 

πνιηηηζηηθά πξφηππα φζνλ αθνξά ζηελ αηνκηθή απηνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή επζχλε. Όια ηα 

παξαπάλσ έρνπλ σο απφηνθν ηε κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία 

(DSM – 5, 2013). 

Με πην απινχο, ιεθηηθά, φξνπο ε έλλνηα «λνεηηθή αλαπεξία» ζπκπεξηιακβάλεη (Field, 

Martin, Miller, Ward & Wehmeyer, 1998) κηα επξεία νκάδα αλαπεξηψλ νη νπνίεο 

«ελνπνηνχληαη» κε βάζε έλα θνηλφ θξηηήξην, εθείλν ηεο απφθιηζεο ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα.  

Ζ ελ ιφγσ απφθιηζε πξνθαιεί πξνβιήκαηα θαη εθπηψζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε ηηο αλαπεξίεο απηέο ζε δηάθνξα πεδία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη 

ζε κηα ζεηξά ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, φπσο είλαη επί παξαδείγκαηη ε εθπαίδεπζε, ε ζπκκεηνρή ζηα 

θνηλά, ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ε επηθνηλσλία θαη ε θνηλσληθφηεηα θ.α.             

 Σα παηδηά θαη νη έθεβνη/-εο µε λνεηηθή αλαπεξία ιακβάλνληαο κεησκέλε θνηλσληθή 

ελζάξξπλζε, ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη ηελ έθθξαζή ηεο, σο ελήιηθα άηνκα έρνπλ 

αζαθή θαη, ελδερνκέλσο, ζπγθερπκέλε αίζζεζε απηήο (Tarricone, 2018). Σν αληίζεην, 

πξνθαλψο, ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιακβάλνπλ επαξθή θνηλσληθή ελζάξξπλζε. 
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Σν 2002 ν Ακεξηθαληθφο χιινγνο γηα ηελ Ννεηηθή Αλαπεξία (American Association on 

Mental Retardation) αλαγλψξηζε ην απαξάβαην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ζηε 

ζχλαςε ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ (American Association on Mental Retardation, 2002). 

 

1.4.  Ζ ζεμνπαιηθή αγωγή ηωλ αηόκωλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκό 

Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ λνείηαη σο ηκήκα ηεο αγσγήο πγείαο, νπφηε 

ην ζρνιείν δηα κέζνπ ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο δηακνξθψλεη έλα παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ καο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο κηαο ζηάζεο 

ππεπζπλφηεηαο.  

Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο 

νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αηφκνπ φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν θαηά ηνλ 

νπνίν εθθξάδεηαη ην έιιεηκκά ηνπ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ην καζεζηαθφ ηνπ πξνθίι, 

ηηο αλάγθεο ηνπ (Holmes, Isler, Bott& Markowitz, 2005). 

Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή, σζηφζν, δελ εμαληιείηαη ζην θνκκάηη ηεο αγσγήο πγείαο, θαζφηη 

δελ αθνξά κφλν ή απνθιεηζηηθά ζην ζεμ, ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε θαη ζηελ αλαπαξαγσγή. 

χκθσλα κε ηνλ Haffner (1990), κηα νινθιεξσκέλε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

εκπεξηέρεη βηνινγηθά, θνηλσληθνπνιηηηζκηθά, ςπρνινγηθά θαη ςπρνπλεπκαηηθά δεδνκέλα ηα 

νπνία δχλαληαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, ππφ ηελ νπηηθή κηαο πνιπαηζζεηεξηαθήο θαη 

πνιχκνξθεο αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ζε (Haffner, 1990):  

 ζπκβάληα, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, 

 βίσζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ,  

 ζηάζεηο θαη αμίεο, 
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 αγσγή/εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη θνηλσληθή 

κάζεζε 

 θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζψκαηνο, ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο, ηνπ εαπηνχ.  

 

1.5.  Πεξηνξηζκνί θαη δπλαηόηεηεο γηα ηε ζεμνπαιηθή αγωγή θαη εθπαίδεπζε αηόκωλ κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκό 

Έλα ζηνηρείν ζεμνπαιηθήο αγσγήο/εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζεμνπαιηθψλ πξνγξακκάησλ νθείιεη 

λα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ελδηαθεξφλησλ (NICHY, 1992), νχησο ψζηε κέζσ απηψλ ηα 

παηδηά θαη νη έθεβνη/-εο λ’ αλαδεηνχλ θαη λα βξίζθνπλ άηνκα κε αλάινγα ή θνηλά ελδηαθέξνληα, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζνπλ έλα θάπνην ππφβαζξν γηα ηελ νηθνδφκεζε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ.  

Δηδηθφηεξα, γηα παηδηά θαη εθήβνπο/-εο κε αλαπεξία, φπσο Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη 

Απηηζκφ ην πξναλαθεξζέλ απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνυπφζεζε, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξσηηθψλ.  

χκθσλα κε ηνλ Vygotsky (1993), ε θπζηθή κεηνλεμία πξνθαιεί πεξηνξηζκνχο θαη 

ειιείκκαηα ζην άηνκν πνπ ηηο θέξεη πιελ φκσο ην πξνθίι ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία πξνθχπηεη 

απφ ηνπο δεπηεξεχνληεο θνηλσληθνχο θαη ςπρνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

«Η ςπρνινγηθή ζύλζεζε ελόο αηόκνπ κε αλαπεξία δελ πξνέξρεηαη αξρηθά από ην ίδην ην 

ζσκαηηθό κεηνλέθηεκα, αιιά δεπηεξεπόλησο σο απνηέιεζκα απηώλ ησλ θνηλσληθώλ ζπλεπεηώλ νη 

νπνίεο πξνθαινύληαη από ην έιιεηκκα» (Vygotsky, 1993, ζ. 67).  

Ο Vygotsky, επίζεο, ζεσξνχζε ηελ αλαπεξία σο «θνηλσληθή εθηξνπή» (1993, ζ. 66), 

ρσξίο άξλεζε ηνπ πξσηείνπ ηεο βηνινγίαο. Γηα απηφλ ε απνθαηάζηαζε δελ λνείηαη σο 
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ππνθαηαζηαζηαθή αληηζηάζκηζε ηνπ αηζζεηεξηαθνχ κεραληζκνχ αιιά ε επηλφεζε θαη 

πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ νη νπνίεο ζα αμηνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο γηα ηελ 

επίηεπμε θαηαζηάζεσλ ππαγνξεπφκελσλ απφ αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, εθφζνλ «ε 

εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα επηθεληξώλεη ηόζν πνιύ ζηνπο βηνινγηθνύο παξάγνληεο όζν ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπο ζπλέπεηεο» (Vygotsky, 1993, ζ. 66).   Δίλαη ην θνηλσληθφ πεδίν εθείλν ζην νπνίν 

ζα ιάβεη ρψξα ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ε νπνία ζα θαζνδεγήζεη ην παηδί, ψζηε λα κάζεη λα  

«βξίζθεη ην πιηθό γηα λα ρηίζεη ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο απαηηνύληαη γηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο αληηζηαζκηζηηθήο [ζπιινγηθήο] αλάπηπμεο» ή άιισο «ην απνζεκαηηθό ησλ αληηζηαζκηζηηθώλ 

δπλάκεσλ βξίζθεηαη, ζε κεγάιν βαζκό, ζηελ θνηλσληθή-ζπιινγηθή δσή ηνπ παηδηνύ» (Vygotsky, 

1993, ζ.127). 

   Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ, ησλ αλζξψπσλ ελ ηέιεη, κε αλαπεξία 

θαη, εηδηθφηεξα, λνεηηθή αλαπεξία αλακέλεηαη λα απνβεί σο εάλ ήηαλ έλα εξγαιείν πξναγσγήο 

θαη αλάπηπμεο/ελδπλάκσζεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απφ κέξνπο ηνπο ιήςε απνθάζεσλ κε βάζε 

ηηο αλάγθεο θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε ελ ιφγσ αγσγή απνζθνπεί ζηελ ζεμνπαιηθή 

ηνπο απηνέθθξαζε κε ηξφπν θνηλσληθά απνδεθηφ (Ward et al., 2001).  

            Ζ αμηνπνίεζε εξγαιείσλ δχλαηαη λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή 

θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζην θάζκα. Σέηνην εξγαιείν είλαη ην «παγφβνπλν TEACCH» 

(Faherty, 2014). Με ην ζπγθεθξηκέλν κέζν θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ παηδηνχ ή/θαη ηνπ/ηεο εθήβνπ κε απηηζκφ, έηζη ψζηε απηή λα ζπλδεζεί κε ηνπο παξάγνληεο 

νη νπνίνη ηελ πξνθάιεζαλ. Οη παξάγνληεο απηνί αλαινγνχλ ζην θχξην ζψκα ηνπ παγφβνπλνπ, ην 

νπνίν φκσο δελ είλαη νξαηφ. Οξαηή είλαη κφλν ε θνξπθή ηνπ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ φπνηα  

ζπκπεξηθνξά. 
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Δπηπξνζζέησο, ε ρξήζε ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ είλαη έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ 

θξνληηζηψλ αηφκσλ κε απηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζνπλ ηα άηνκα απηά ζηελ αζθαιή 

δηαρείξηζε ηεο ζεμνπιηθφηεηάο ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζρεηηθήο άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπο 

νπνίνπο ζέηεη ε αλαπεξία ηνπο έηζη ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ ζε απηά λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πγηείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο (Tarnai & Wolfe, 2008).  

Μηα ζθνπνζεζία γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

λνεηηθή ή/θαη απηηζκφ δχλαηαη λα επηκεξηζζεί θαη λα αλαιπζεί σο αθνινχζσο (Wight, Abraham, 

& Scott, 1998 ∙ Haffner, 1990):  

1. Μεηαβίβαζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πξνο εθκάζεζε θαη εζσηεξίθεπζε γηα 

δεηήκαηα αλαηνκίαο, ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζεμνπαιηθήο ιεηηνπξγίαο, αλαπαξαγσγήο, 

ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θ.ά. 

2. Γηακφξθσζε θαη πηνζέηεζε αμηψλ. Μέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη εμέηαζεο πιεπξψλ 

ηεο αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ βηνινγηθή αιιά θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθή άπνςε 

επηδηψθεηαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππάξρνληνο αμηαθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε απφ ην 

άηνκν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ζεμνπαιηθήο εζηθήο αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ απηνεθηίκεζε θαη 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ άιινλ.  

3. Δθκάζεζε θαη αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηε 

βίσζε απφ ην άηνκν ζπλαηζζεκαηηθά επαξθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ππνζηήξημεο απφ κέξνπο ηνπ ησλ ζρέζεσλ απηψλ.  

4. Τπεπζπλφηεηα, κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο εθκάζεζεο πξαθηηθψλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ απηνπξνζηαζία ηνπο απφ θάζε είδνπο ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη πξνζβνιή ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηνπο ππφζηαζεο θαη αμηνπξέπεηαο.  
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1.6.  Ζ ζεμνπαιηθή αγωγή ωο δηθαίωκα ηωλ αηόκωλ κε αλαπεξία θαη ε εκπινθή ηωλ 

κνληέιωλ 

χκθσλα κε ηνλ Kirby (2001), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο εμαξηάηαη απφ 

ην ειηθηαθφ φξην εθθίλεζήο ηεο, ε νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πξηλ απφ ηελ εθεβεία, έηζη ψζηε 

ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα εθδειψζνπλ ηα παηδηά λα είλαη εχπιαζηε.  

Χζηφζν, ν Milton (2000, ζ. 45) ζεκεηψλεη: «Η ζεμνπαιηθή καο εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα όιεο καο ηεο δσήο θαη είλαη πνιιά ηα άηνκα πνπ καο βνεζνύλ 

ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία».  

   Ο έιεγρνο ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπ, απφ ηνλ θάζε άλζξσπν, απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, νπφηε ε ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ππφ ην βάξνο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

απηψλ (MacCabe, 1993).  

Ζ χκβαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε 

Αλαπεξίεο είλαη ε πξψηε ζχκβαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ε νπνία απνηειεί γηα ηηο ρψξεο νη 

νπνίεο ηελ ππέγξαςαλ (κεηαμχ απηψλ θαη ε Διιάδα) λνκηθή δέζκεπζε. Απεπζχλεηαη 

απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία αλαγλσξίδνληαο ζε απηά ηελ πιήξε θαη 

ηζφηηκε απφιαπζε φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ απφ φια 

ηα άηνκα κε αλαπεξία (ΟΖΔ, 2007).  

Ζ πξναλαθεξζείζα ζχκβαζε δχλαηαη λα εθιεθζεί σο έλα επηπιένλ βήκα απνκάθξπλζεο 

απφ ηελ ηαηξηθνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο ζηελ θαηεχζπλζε κηαο θνηλσληθήο ζεψξεζήο ηεο. ε απηφ 

ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο αο γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα κνληέια ηεο αλαπεξίαο: 

           «Σν ηαηξηθό κνληέιν δηαπξαγκαηεύεηαη ηελ αλαπεξία κε αλαθνξά ζηε ζσκαηηθή, λνεηηθή ή 

άιιε «απόθιηζε» ή «ειάηησκα» ηνπ αηόκνπ, ζε ζρέζε κε απηό πνπ ζεσξείηαη «θπζηνινγηθό». 
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Καηά ζπλέπεηα, ζύκθσλα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ηαηξηθνύ κνληέινπ, ε αλαπεξία εληνπίδεηαη, 

πεξηνξίδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε αηνκηθό επίπεδν.» (Υαηδεπέηξνπ, 2014, ζ. 50).  

«Σν θνηλσληθό κνληέιν απαληάεη δηαθνξεηηθά, ζε ζρέζε κε ην ηαηξηθό κνληέιν, ζην εξώηεκα «ηη 

πξνθαιεί ηελ αλαπεξία;». H δηαθνξά έγθεηηαη ζην όηη ε έκθαζε δελ απνδίδεηαη πιένλ ζην άηνκν κε ηαηξηθά 

θξηηήξηα, αιιά ζε παξάγνληεο πνπ ζπγθξνηνύλ ην γεληθόηεξν πιαίζην δηαβίσζεο.» (Υαηδεπέηξνπ, 2014, ζ.  

51).  

Ζ ζπδήηεζε ζηελ νπνία, κεηαμχ άιισλ, εκπιέθνληαη ηα κνληέια ηεο αλαπεξίαο είλαη, 

νπζηαζηηθά, ε ίδηα κε ηε ζπδήηεζε γηα ηε ζρέζε ζψκαηνο – αλαπεξίαο. Μάιηζηα, είλαη ην 

θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο εθείλν ην νπνίν, παξά ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, έρεη δερζεί θξηηηθή φηη εμφξηζε ην ζψκα απφ ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηνπ ππφ ηελ έλλνηα φηη ην «θπζηθνπνίεζε» θαη ην «απντζηνξηθνπνίεζε». 

Δηδηθφηεξα, νη Καξαγηάλλε θαη ηδέξε – Εψληνπ (2006) δηαηείλνληαη φηη νη ζηαζψηεο ηνπ 

θνηλσληθνχ κνληέινπ απνζηψπεζαλ ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπ ιφγσ ηεο πνιεκηθήο ηνπο πξνο ην 

ηαηξηθφ κνληέιν (Καξαγηάλλε θαη ηδέξε – Εψληνπ, 2006). 

χκθσλα κε ηνπο Hughes θαη Paterson (1997), ηα άηνκα κε αλαπεξία βηψλνπλ 

ηαπηφρξνλα θαη σο έλα θαη ηε βιάβε θαη ηελ αλαπεξία, νπφηε απηέο έρνπλ σο ζεκείν 

ζπλάληεζήο ηνπο ην ζψκα ππφ ηελ έλλνηα ηνπ φηη ε βιάβε πξνζδηνξίδεη ηελ αληίιεςε γηα ηελ 

αλαπεξία. 

Δπνκέλσο θαη βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ, νη άλζξσπνη κε αλαπεξία σο ζεμνπαιηθά 

φληα, έρνπλ ηελ αλάγθε ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε 

ηεο ςπρνπλεπκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο ηνπο θαιήο πγείαο (Anderson, 1993). 
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1.7. θνπόο ηεο Έξεπλαο –  Επεςνηηικά επωηήμαηα 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ, θαζψο θαη ηελ θξηηηθή απνηίκεζε 

απηψλ. Ζ ελ ιφγσ δηεξεχλεζε ζα δηελεξγεζεί κε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ε νπνία πξνηίζεηαη 

λα παξνπζηάζεη ζηνλ δέθηε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο, ηα επηκέξνπο 

ζέκαηα πνπ ην ζπλζέηνπλ, ηε ζπλνιηθή επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα επί ηνπ ζέκαηνο θαη ηα 

ελαπνκείλαληα πξνο δηεξεχλεζε δεηήκαηα.  

χκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν, «ε έξεπλα είλαη ε παξαγσγή πξσηόηππσλ απνηειεζκάησλ 

κέζσ ζπζηεκαηηθήο, νξζνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο (Εαθεηξφπνπινο, 2005, ζ. 15). 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη: 

Α. Πνηα είλαη θάπνηα (ελδεηθηηθά) πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθήβσλ 

κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ; 

Β. Πνην ην ππφβαζξν ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, γλσζηηθφ ή ζπκπεξηθνξηθφ; 

Γ. ε πνην απφ ηα θπξηφηεξα κνληέια αλαπεξίαο, (αηνκηθφ/θνηλσληθφ) ζηεξίδνληαη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά; 

Γ. Πνηα ε αλακελφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ φζνλ αθνξά 

ζηελ απνθφκηζε γλψζεο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ κε αλαπεξία, λνεηηθή ή/θαη απηηζκφ; 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζηε βάζε θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ είλαη ε ζπγθξηηηθή 

παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο εθήβσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη κε 

δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ηα θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνί ε εθπφλεζε 

απηψλ, θαζψο θαη κηα ζχληνκε απνηίκεζή ηνπο ππφ ηε κνξθή ζπκπεξαζκάησλ.  

Με δεδνκέλε ηε ζπγθεθξηκέλε ζθνπνζεζία, ε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη 

ζχληνκε αλαθνξά ζηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαηαξαρήο ηνπ 
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θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ζηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λνεηηθήο 

αλαπεξίαο, ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ εθήβσλ κε απηηζκφ θαη ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ εθήβσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία, ζηελ παξάζεζε/παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο ησλ εθήβσλ κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ ή/θαη λνεηηθή αλαπεξία θαη 

ζηα απνξξένληα ζπκπεξάζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

2. Μεζνδνινγία 

2.1 Βαζηθέο πεγέο 

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο αθνξά ζην φινλ ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ εξεπλά βάζεη 

γεληθφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ εξεπλψκελνπ ζέκαηνο, κεζφδσλ, ηερληθψλ, πξαθηηθψλ, 

ζεσξεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ, πιηθψλ κέζσλ θαη δηαδηθαζηψλ (Γεκεηξφπνπινο, 2004). 

ηελ παξνχζα εξγαζία αθνινπζείηαη δεπηεξνγελήο έξεπλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

δηεξεπλάηαη πιηθφ ήδε επεμεξγαζκέλν. πγθεθξηκέλα, ιακβάλεη ρψξα βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ε 

νπνία αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ, ζηελ εκβάζπλζε θαη ηελ θξηηηθή ζεψξεζε δεκνζηεπκέλνπ πιηθνχ. 

            Ση κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην ελ ιφγσ πιηθφ (Σζέθνπ, 2006);  

 Δπηζηεκνληθά άξζξα ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (κε θξηηέο) 

 Σφκνπο κε επηκειεηέο, νη νπνίνη είλαη θαηαμησκέλνη επηζηήκνλεο. Οη πξναλαθεξζέληεο 

ηφκνη είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη εκπεξηέρνπλ άξζξα δηαθνξεηηθψλ 

ζπγγξαθέσλ. 

 Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη αλαθνηλψζεηο νη νπνίεο ππέζηεζαλ 

θξηηηθή απφ ηελ αξκφδηα επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ.  

 Καηαιφγνπο επηζηεκνληθψλ παξαπνκπψλ κε ρηιηάδεο δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Σα πεξηνδηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ άξζξα ηα νπνία 

ζηαζκίδνληαη κε βάζε ηνλ παξάγνληα επίδξαζεο.  

 Μνλνγξαθίεο νη νπνίεο επηθεληξψλνπλ ζε έλα εηδηθφ αληηθείκελν, θαηά ηνλ ηξφπν ηνπ 

επηζηεκνληθνχ άξζξνπ ζε εθηελέζηεξε εθδνρή. 

 Βηβιία ηα νπνία αθνξνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ ζέκα. 



31 

 

 Πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, αλ θαη ν ηχπνο σο πιηθφ βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν ηνκήο 

αλάκεζα ζηε δεπηεξνγελή θαη ηελ πξσηνγελή έξεπλα κε ελδερφκελα πξνβιήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα. Βεβαίσο, ζηνλ ηχπν ζπλαληάκε θαη επηζηεκνληθά άξζξα 

ηα νπνία δελ έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ επηζηεκνληθφηεηαο κε ηα επηζηεκνληθά άξζξα ηα 

νπνία εκπεξηέρνληαη ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.  

 Γηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηηο νπνίεο πξνζηξέρνπκε γηα ηελ αλαδήηεζε εξεπλψλ 

αλάινγσλ κε ηε δηθή καο κε ηε ρξήζε ιέμεσλ – θιεηδηψλ. 

 

2.2.  Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε θαη αλαζθόπεζε 

Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζία ζα ζηεξηρζεί, θαηαξράο, ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, 

θαη, ελ ζπλερεία ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, θαζψο απηή δηα κέζνπ ηεο παξνπζίαζεο ή/θαη ηεο 

αλαζεψξεζεο ησλ ππαξρφλησλ θαη επί ηνπ ζέκαηφο βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, δχλαηαη λα 

νδεγήζεη φρη κφλν ζηελ επαλαδηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ή/θαη ππνζέζεσλ, αιιά θαη 

ζηε δηαηχπσζε λέσλ, πξσηφηππσλ.  

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε/επηζθφπεζε σο κεζνδνινγία – 

πξαθηηθή, αιιά θαη σο ζεσξεηηθή ελαζρφιεζε ελδερνκέλσο κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα 

ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο.  

ην ζεκείν απηφ, ζεσξψ πσο θξίλεηαη απαξαίηεηε, κηα απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο 

«βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε», ε νπνία λνείηαη σο ε επηινγή πεγψλ, δεκνζηεπκέλσλ θαη κε, 

ζρεηηθά κε ην ζέκα, πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα θαη ηεθκήξηα θαη έρνπλ γξαθηεί απφ 

ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία. (Hart, 1998).  

Δηδηθφηεξα, ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε απνηειεί κηα εθηελή εμέηαζε, επηινγή θαη 

κειέηε δεκνζηεπκέλσλ πεγψλ ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ 
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αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο ησλ λέσλ κε αλαπεξία, λνεηηθή ή/θαη 

απηηζκφ. Οη ελ ιφγσ πεγέο ζα ππνζηνχλ ζρνιηαζκφ θαη απνηίκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

Δπηπιένλ, θαηά πεξίπησζε, ζα ππάξμεη παξάζεζε ζρεηηθψλ κε ην ζέκα ζεκαληηθψλ θαη 

άμησλ ιφγνπ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεθκεξίσλ. Γελ ζα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε κφλν θαη απνθιεηζηηθά βηβιία θαη επηζηεκνληθά άξζξα, ζρεηηθά κε ην ζέκα, αιιά 

θαη άιιεο πεγέο, φπσο επί παξαδείγκαηη δηαδηθηπαθέο.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, γεληθφηεξα, θαη επί ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, έγθεηηαη ζην φηη δχλαηαη θαη αλακέλεηαη λα απνθαιχςεη, λα θσηίζεη, 

αιιά θαη λα θαιχςεη θελά ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη επηζηεκνληθήο έξεπλαο επί ηνπ 

πξνο κειέηε ζέκαηνο. Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηεθκαίξεηαη θαη ε πξσηνηππία κηαο 

κειέηεο επί απηνχ.  

Άιισζηε, ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνηειεί κία εθ ησλ σλ νπθ άλεπ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηε βαζχηεξε θαη εκπεξηζηαησκέλε εμέηαζε, κειέηε θαη έξεπλα ηνπ φπνηνπ 

ζέκαηνο, θαη ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζρεηηθψο κε ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα γηα 

ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ λέσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ.   

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί/ζεκεησζεί, φηη απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε βηβιία θαη άξζξα 

πεξηνδηθψλ, αιιά αληηθείκελν ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε 

άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζεο φπσο είλαη θαη ε επηζηεκνληθή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν. 

Ζ αλαδήηεζε θαη ε εχξεζε βηβιηνγξαθίαο αθνξά ζε θαηαιφγνπο βηβιηνζεθψλ θαη 

εθδφζεσλ, βάζεηο δεδνκέλσλ, «ηφπνπο» ζην δηαδίθηπν, θ.ά. ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο – θιεηδηά 

(keywords) πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο αλνηθηήο πξφζβαζεο ζε 

πεξηνδηθά αλνηθηήο πξφζβαζεο («ρξπζφο δξφκνο») ή/θαη ζε ηδξπκαηηθά απνζεηήξηα («πξάζηλνο 

δξφκνο»).  
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Όζνλ αθνξά ζηνλ πξψην «δξφκν», πξφθεηηαη γηα ηελ αλαδήηεζε ζε ειεθηξνληθά 

πεξηνδηθά ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο θαη φιεο δσξεάλ. Σα πεξηνδηθά απηά 

θηινμελνχλ δεκνζηεχζεηο αθαδεκατθψλ θαη εξεπλεηηθψλ άξζξσλ ηα νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί 

απφ θξηηέο. Σα ελ ιφγσ πεξηνδηθά απνηεινχλ εθδφζεηο γλσζηψλ εθδνηηθψλ νξγαληζκψλ ή/θαη 

εθδνηψλ Αλνηθηήο Πξφζβαζεο ή/θαη λέα εθδνηηθά ζρήκαηα (Harnad, 2005).  

Ο δεχηεξνο «δξφκνο» είλαη ε πεξίπησζε ηεο απηναξρεηνζέηεζεο θαηά ηελ νπνία νη 

ελδηαθεξφκελνη/ελδηαθεξφκελεο ζπγγξαθείο απνζεθεχνπλ άξζξα (preprints, postprints), 

εξγαζίεο πξνπηπρηαθέο, πηπρηαθέο, κεηαπηπρηαθέο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, ςεθηνπνηεκέλα βηβιία, 

εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα θ. ά. Ζ ελ ιφγσ απνζήθεπζε γίλεηαη ζε ζεκαηηθέο ςεθηαθέο ζπιινγέο, 

ειεθηξνληθά απνζεηήξηα, ειεθηξνληθά πεξηνδηθά αλνηθηήο πξφζβαζεο θιπ. (Harnad, 2005).  

ε θάζε εχξεκα εληνπίδνπκε ηε «ζεκειηψδε νπζία» (=“gist”), εμ νπ θαη ε ζηξαηεγηθή 

GIST (General – Idea - Summary – Text) κε ηελ νπνία (Βαζηιεηάδεο, 2007): 

- Καηαξράο, ν ελδηαθεξφκελνο πξνβαίλεη ζε κηα γεληθή (General) ζεψξεζε ηνπ 

θεηκέλνπ-επξήκαηνο, 

- θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ-επξήκαηνο εληνπίδεη ηελ θχξηα ηδέα (Idea), 

- ηηο απνδίδεη πεξηιεπηηθψο (Summary) κε δέθα πεξίπνπ ιέμεηο, 

- θαηαγξάθεη (Text), ηειηθά, ηελ νπζία: πνηνο/ηη. 

Δπφκελν βήκα είλαη, ε δηαδηθαζία νκαδνπνίεζεο ησλ επξεκάησλ γηα λα πξνβεί ν/ε 

ζπγγξαθέαο ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηε θαη δηαπεξλά ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, θαζψο ππεηζέξρεηαη ζηελ απνζαθήληζε θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ εκπεξηερνκέλσλ ζηελ εξγαζία ελλνηψλ θαη φξσλ ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο (π.ρ., 

επί ηεο πξνθείκελεο εξγαζίαο: λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφο, ζεμνπαιηθφηεηα, ζεμνπαιηθή αγσγή 

θιπ.), θπξίσο φκσο θαζνξίδεη θαη ζπγθξνηεί σο ππφβαζξν ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ 
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γλψζεσλ, ησλ επηζηεκνληθψλ ηεθκεξίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην ππφ κειέηε 

ζέκα. 

Σν πξναλαθεξζέλ, επηηπγράλεηαη κε ηνλ παξαγσγηθφ ηξφπν ηεο κεηάβαζεο απφ ην 

γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην εηδηθφ ζέκα ηεο εξγαζίαο, θαη ηεο παξνχζαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ε νπνία εθθηλεί απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, λνεηηθή ή/θαη απηηζκφ, αθνχ παξνπζηαζηεί ε ζεμνπαιηθφηεηά απηψλ, γηα 

λα θαηαιήμεη (ε πνξεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη απνηίκεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ.  

Δλλνείηαη φηη ε πξναλαθεξζείζα παξνπζίαζε θαη απνηίκεζε πξνυπνζέηνπλ ηε ζαθή θαη 

νξηνζεηεκέλε παξάζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Σα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο ζ’ απνηειέζνπλ ηελ ππνδνκή (Σζνπξακάλεο, 2003, ζ. 242) βάζεη ηεο νπνίαο ζα 

επηηειεζηεί ε επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληιεζεί γλψζε, πξνυπάξρνπζα 

γλψζε, έηζη ψζηε λα παξαρζεί λέα.  

Ζ αλάδπζε ζπκπεξαζκάησλ, φπσο απηά ζα πξνθχςνπλ σο επξήκαηα απφ ηελ έξεπλα, ζα 

απνηειέζεη ηελ πξψηε χιε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο, ζπκβάιινληαο ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 

ή/θαη Απηηζκφ. Θα αθνινπζήζνπλ, ζρεηηθά, ζπκπιεξσκαηηθέο ή/θαη δηνξζσηηθέο πξνηάζεηο.  

Δμάιινπ, βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε λνείηαη σο θαη απνηειεί, ελ ηέιεη, έλα εθηελέο 

ηκήκα γξαπηνχ ιφγνπ, κε ρξήζε επηρεηξεκαηνινγίαο, απφδεημεο θαη ηεθκεξίσζεο ζην πιαίζην 

αθαδεκατθήο έξεπλαο γηα ηνλ γλσζηηθφ εκπινπηηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ κηαο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο (Wallace, 2012). 
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2.3.  Γεληθά θξηηήξηα επηινγήο 

Χο θξηηήξηα γηα ηα πξναλαθεξζέληα, ζα ηεζνχλ ηα ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

ζχκθσλα κε ην Sex Information and Education Council of the U.S. (1999) έλα πξφγξακκα 

ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα εκπεξηέρεη, ήηνη: πιεξνθφξεζε, απνζαθήληζε αμηψλ, 

έκθαζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη άζθεζε ππεπζπλφηεηαο.  

Έλα επηπιένλ θξηηήξην ζα είλαη ην φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε, νθείιεη λα είλαη (θαη) 

εμαηνκηθεπκέλε θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ αηφκνπ, θαζψο 

θαη ηελ αλαπεξία ηνπ. 

χκθσλα κε ην Sex Information and Education Council of the U.S. ε ζεμνπαιηθή αγσγή 

εκπεξηέρεη: 

α) γεγνλφηα, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ  

β) ζπλαηζζήκαηα, εζηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο θαη  

γ) εθκάζεζε  δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ππεχζπλεο ζέζεο απέλαληη ζε δηιήκκαηα ή 

δηαθσλίεο (Haffner, 1990).  

Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχκνξθε εθπαίδεπζε, αλάινγε θαη αληάμηα ηεο αλζξψπηλεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο.  

χκθσλα κε ηνλ Haffner (1990), ε ζηνρνζεζία ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο αθνξά ζηα 

αθφινπζα: 

1. παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε βηνινγηθή αλάπηπμε, ηε θπζηνινγία θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζψκαηνο, ηνλ απλαληζκφ, ηελ αλαπαξαγσγή, ηελ εγθπκνζχλε, ηνλ ηνθεηφ θαη ηε 

γέλλεζε, ηε ζεμνπαιηθή έιμε, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηηο αληηζπιιεπηηθέο κεζφδνπο, 

ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ηηο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο θ.α. 
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2. αλάπηπμε αμηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ άιινπ αλζξψπνπ, ηελ αγάπε ζηηο 

δηαθπιηθέο ζρέζεηο. 

3. Αλάπηπμε αηνκηθψλ δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε ζπλχπαξμε, θαη ηελ επηθνηλσλία. 

4. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ηεο ππεπζπλφηεηαο. Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ηελ 

παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηε ζεμνπαιηθή απηνπξνζηαζία θαη πγηεηλή. 

           Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, γεληθφηεξα, θαη αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί 

(Σζέθνπ, 2006): 

- ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο 

- ζηνλ εληνπηζκφ άιισλ εξεπλψλ γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο  

- ζηελ θαηαγξαθή/παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ 

- ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεπξψλ νη νπνίεο δελ έρνπλ θσηηζηεί απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

έξεπλεο 

- ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ εξεπλεηηθψλ ηάζεσλ γηα ην ζέκα.  

            Ζ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε 

πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη 

Απηηζκφ νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, 

θαιφ είλαη λα ιεθζνχλ ππφςε ηπρφλ απνθιίζεηο απφ απηφ, θαζψο θαη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο 

απηψλ, πξαθηηθψο, θαζψο θαη δεηήκαηα ηα νπνία δελ απαληήζεθαλ (Creswell, 2014).  

            Δπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ, ζηελ παξνχζα κειέηε,  

επηιέρζεθαλ κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία εληνπίζηεθαλ θαηά θαλφλα ζε δηαδηθηπαθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ιέμεσλ – θιεηδηψλ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ ηζφηηκε ζε απηά 

ζηφρεπζε θαη ζηνλ απηηζκφ θαη ζηε λνεηηθή αλαπεξία, ζηελ χπαξμε θιηκαθνχκελεο 
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πνιππινθφηεηαο (απφ ην πην απιφ πξνο ην πην πνιχπινθν), ζηελ χπαξμε θιηκαθνχκελεο 

δηάξθεηαο (απφ ην ζπληνκφηεξν πξνο ην ιηγφηεξν ζχληνκν). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ  

3. εμνπαιηθή Αγωγή: Αξρέο θαη ρεδηαζκόο Πξνγξακκάηωλ 

 

3.1. Σν ππόβαζξν ηωλ Αξρώλ 

Έλα νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο αγσγήο γηα άηνκα κε αλαπεξία, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε λνεηηθή αλαπεξία θαη ε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ νθείιεη 

λα δηαπεξλάηαη απφ: 

1. Απνδνρή ηνπ γεγνλφηνο φηη ν άλζξσπνο κε αλαπεξία είλαη άλζξσπνο – φρη έλαο 

αλάπεξνο. Ζ αλαπεξία είλαη ελδερφκελε θαηάζηαζε θάζε αλζξψπηλεο χπαξμεο. 

2. Αηνκηθφηεηα, εθφζνλ ν θάζε άλζξσπνο κε ή ρσξίο αλαπεξία ελεξγεί κε ηνλ δηθφ 

ηνπ αλεπαλάιεπην ηξφπν. 

3. Τπεπζπλφηεηα, φζνλ αθνξά ζηελ ειεπζεξία επηινγήο ζηελ εξσηηθή ζρέζε θαη 

ζηελ αλαπαξαγσγηθή δπλαηφηεηα, ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν απηφ, θαηά πεξίπησζε, είλαη 

εθηθηφ. Ζ νηθνγέλεηα ή/θαη ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ην παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζηαζεί δίπια ζην άηνκν, έηζη ψζηε λα ζεβαζηεί ηε, ζεμνπαιηθή γηα παξάδεηγκα, ειεπζεξία ηνπ 

αιιά θαη λα ην πξνζηαηεχζεη, απφ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε, θεξ’ εηπείλ. 

4.  Διεπζεξία ζρεηηθά κε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ: εηεξνθπινθηιηθφο, 

νκνθπινθηιηθφο, ακθηθπιoθηιηθφο.  

5. Αλάκημε ησλ ρψξσλ ζπλεχξεζεο, θαηά ηελ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο, έηζη ψζηε αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία ζε 



38 

 

ζρέζε κε ην θχιν ηνπο θαη γλψζε ηνπ άιινπ θχινπ ζε έλα πιαίζην ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. 

6. Ηδησηηθφηεηα θαηά ηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ή/θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο 

ηνπ αηφκνπ.  

7. Πξφζβαζε ζηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, ψζηε θάζε άηνκν λα 

ελεκεξσζεί γηα ην ζψκα θαη ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ, ην 

θνηλσληθφ πιαίζην ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο θ.α. 

ην παξαπάλσ κνληέιν βαζίδεηαη ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

ζην PavillonduParc ζην Québec, ζρνιείν αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 

3.2. Σα θξηηήξηα εθπόλεζεο ηωλ πξνγξακκάηωλ 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (SIECUS, 1999∙Koller, 2000) θξηηήξηα γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ, πξέπεη λα είλαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη ν ηχπνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ, ε εμαηνκίθεπζε, ην λα είλαη απηφ, πξνζηηφ, ζαθέο 

θαη εχιεπην. Δπίζεο, κεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ άηππε, επί ηνπ ζέκαηνο, εθπαίδεπζε, π.ρ. 

ζηνλ ξφιν ηεο ηειεφξαζεο. 

   Ο Sheppard (2006) ζεσξεί φηη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ησλ 

ΑκεΑ είλαη απνηειεζκαηηθά, αιιά θαη πεξηνξηζκέλσλ πεδίσλ, κε έκθαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη 

φρη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

Έλα ζηνηρείν ζεμνπαιηθήο αγσγήο/εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζεμνπαιηθψλ πξνγξακκάησλ 

νθείιεη λα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ελδηαθεξφλησλ (NICHY, 1992), νχησο ψζηε κέζσ απηψλ 

ηα παηδηά θαη νη έθεβνη/-εο αλαδεηνχλ θαη βξίζθνπλ άηνκα κε αλάινγα ή θνηλά ελδηαθέξνληα, 
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πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζνπλ έλα θάπνην ππφβαζξν γηα ηελ νηθνδφκεζε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ.  

Δηδηθφηεξα, γηα παηδηά θαη εθήβνπο/-εο κε αλαπεξία, φπσο Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη 

Απηηζκφ ην πξναλαθεξζέλ απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνυπφζεζε, γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξσηηθψλ.  

   Σα παηδηά θαη νη έθεβνη/-εο µε αλαπεξία ιακβάλνληαο κεησκέλε θνηλσληθή 

ελζάξξπλζε, ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο θαη ηελ έθθξαζή ηεο, σο ελήιηθα άηνκα έρνπλ 

αζαθή θαη, ελδερνκέλσο, ζπγθερπκέλε αίζζεζε απηήο (Tarricone, 2018). Οη Bennett, Vockell 

θαη Vockell (1972) ήηαλ νη πξψηνη νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζε ζεηηθή αμηνιφγεζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζεμνπαιηθήο αγσγήο γηα άηνκα κε αλαπεξία.  

   Έλα ηέηνην πξφγξακκα ζηνρεχεη ζην λα πξνεηνηκάζεη θαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε απηφ, φζνλ αθνξά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, κε αμηνπνίεζε θαη 

ελζσκάησζε πξνηηκήζεσλ, ελδηαθεξφλησλ θαη ελαζρνιήζεσλ απηψλ (IDEA, 1997), ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δφκεζεο ζρέζεσλ θαη παξνρήο επθαηξηψλ ηθαλνπνηεηηθήο εκπινθήο ηνπο ζην 

δεκφζην βίν θαη ζεηηθήο βίσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηνλ ηδησηηθφ (SIECUS, 1999) ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο: πιεξνθφξεζε, απνζαθήληζε αμηψλ, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη 

ππεπζπλφηεηα.  

   Δηδηθφηεξα, έλα πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο αγσγήο γηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία θαη 

Απηηζκφ εηδηθψο θαη αλαπεξία γεληθψο νθείιεη λα πεξηθιείεη ζηε ζηνρνζεζία ηνπ ηα εμήο 

(χξνπ, 2018): 

1. Απνδνρή: ε αλαπεξία είλαη κηα ελδερφκελε θαηάζηαζε ηεο θάζε αλζξψπηλεο χπαξμεο. 

2. Αηνκηθφηεηα: θάζε άλζξσπνο κε ή ρσξίο αλαπεξία είλαη μερσξηζηφο. 
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3. Τπεπζπλφηεηα, σο απφηνθν ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλαγλψξηζεο 

ηεο απηνλνκίαο/ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ. 

4. Διεπζεξία ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

5. Δπθαηξίεο δηαθπιηθήο ζπλχπαξμεο θαη ηζνηηκία ησλ θχισλ. 

6. Γηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ζηε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ αηφκνπ. 

7. Πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

 

3.3. Κξηηήξηα επηινγήο κειεηεζέληωλ πξνγξακκάηωλ 

    Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηα κέζα Μαξηίνπ ηνπ 2018 σο θαη ηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 

έηνπο 2018 πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθή αλαδήηεζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ (PsyINFO, Google 

scholar θαη Google θ. ά.) θαη ηζηνζειίδεο κε ζηφρν λα βξεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα πξνγξάκκαηα 

ζεμνπαιηθήο αγσγήο γηα παηδηά θαη εθήβνπο/-εο, θαη γεληθφηεξα γηα άηνκα, κε ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπεξίεο, Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ ζε ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ.  

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, ε έξεπλα δελ επηθεληξψζεθε 

κφλν ζηελ αλαδήηεζε επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο αιιά επεθηάζεθε θαη ζε 

θνξείο θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο έρνληεο σο αληηθείκελν ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

πγθεληξψζεθαλ πεξί ηα 43 αξρεία, ηα νπνία ππέζηεζαλ πεξεηαίξσ έιεγρν, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ: 

 πγρξνληθφηεηα, δειαδή ηα πξνγξάκκαηα λα εθαξκφδνληαη έσο θαη ζήκεξα. 

 Ζιηθία, λα αθνξνχλ θαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο. 

 Μέζν παξνρήο, λα απνηεινχλ νξγαληθφ κέξνο, ηππηθήο, άηππεο θαη κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο.  
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 Αλαπεξία, λα αθνξνχλ κελ ζηελ αλαπεξία, ζε ζπγθεθξηκέλεο δε αλαπεξίεο, λνεηηθή 

ή/θαη απηηζκφ. 

 Αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, λα θαιχπηνπλ κε ηζφηηκν ηξφπν θαη ηηο δχν αλαπεξίεο. 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα, λα έρνπλ αμηνινγεζεί σο ειπηδνθφξα αλαθνξηθά κε ηε ζεμνπαιηθή 

αγσγή ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ. 

 Πεξηεθηηθφηεηα, θαζψο δελ εηέζεζαλ θξηηήξηα επηκέξνπο φπσο ην θχιν, ν ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο θιπ. ππφ ηελ έλλνηα ηνπ φηη κηα ηέηνηα εμεηδίθεπζε ζα παξέπεκπε ζε 

κηα εθηελέζηεξε εξγαζία ή θαη ζε κηα απηφλνκε εξγαζία. 

 Γηεπξπκέλν πεδίν, δειαδή αλαθνξά ζηε ζεμνπαιηθφηεηα σο κηα νιηθή πξάμε 

επηθνηλσλίαο ε νπνία εκπεξηέρεη πέξα απφ ην ζσκαηηθφ/θπζηνινγηθφ θαη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ. 

 

3.4. Γεηγκαηηθή παξάζεζε-παξνπζίαζε πξνγξακκάηωλ ζεμνπαιηθήο αγωγήο αηόκωλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαη απηηζκό 

Ππόγπαμμα Υπονολογία 

έναπξηρ 

Πλαίζιο 

εθαπμογήρ  

Αναπηπία 

 

CurriculumCircles® 

1999 Οηθνγέλεηα, 

ρνιείν, Ηδησηηθή 

Παξέκβαζε 

Απηηζκφο 

Life Horizons I, II 
1991 Οηθνγέλεηα, 

ρνιείν, Ηδησηηθή 

Παξέκβαζε 

Ννεηηθή Αλαπεξία 

ΕΘΜΑΘ ΑΓΟΡΘ - 

ΕΘΜΑΘ ΚΟΡΘΣΘ… 

2015 ρνιηθή Σάμε 

Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ 

Ννεηηθή Αλαπεξία 
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Child sexual abuse 1997 Οηθνγέλεηα, 

ρνιείν, Ηδησηηθή 

Παξέκβαζε 

Ννεηηθή Αλαπεξία 

SoSafe! 2000 Οηθνγέλεηα, 

ρνιείν, Ηδησηηθή 

Παξέκβαζε 

Απηηζκφο 

 

Απφ ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία εληνπίζηεθαλ, επειέγεζαλ, βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

θξηηεξίσλ, ηα αθφινπζα: 

CurriculumCircles® 

           Σν «Circles Curriculum: Intimacy θαη Relationships» ησλ Champagne θαη Walker-Hirsch 

δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο δηδάζθνληαο ηα θνηλσληθά φξηα θαη ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο ππεηζέξρνληαη ζε κηα δηαπξνζσπηθή ζρέζε, εμεγψληαο, 

ηαπηφρξνλα, θαη ηα επίπεδα ησλ ζρέζεσλ κε απιφ ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζεμνπαιηθψλ. Δπηηπγράλεηαη έηζη ε απηνβειηίσζή ηνπο, ελψ καζαίλνπλ λα αιιειεπηδξνχλ κε 

θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν.  

           Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθψο ζην νκψλπκν βηβιίν κε ζπγγξαθείο 

ηνπο εθπνλεηέο ηνπ, απεπζπλφκελν ζε έλα πνιχ επξχ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο εθπαίδεπζεο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο θαη 

ςπρνιφγνη, αζρνινχκελνη κε παηδηά κε αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο. Έλα δεπηεξεχνλ θνηλφ είλαη 

δηαρεηξηζηέο θαη άιινη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο 

αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ γηα θνξείο θαη ζρνιεία (https://www.amazon.com/Child-Sexual-

Curriculum-Developmentally-Disabled/dp/0398067341). 

https://www.amazon.com/Child-Sexual-Curriculum-Developmentally-Disabled/dp/0398067341
https://www.amazon.com/Child-Sexual-Curriculum-Developmentally-Disabled/dp/0398067341


43 

 

            Με ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζρεηηθά κε ηελ 

θνηλσληθή ηνπο αζθάιεηα θαη ηελ απνθπγή ηεο εθδήισζεο αθαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ απφ 

πιεπξάο ηνπο, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη (Harvard University, 2016) επέιεμε ην πξφγξακκα 

CurriculumCircles®. 

           Σν πξφγξακκα απηφ έρεη σο ζθνπφ λα ειέγμεη ηνλ βαζκφ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα βνεζήζεη 

ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία ψζηε λα ζπλάςνπλ νπζηαζηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, λα 

ελζσκαηψζνπλ θνηλσληθά φξηα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα θαηάιιεια επίπεδα νηθεηφηεηαο ζηε 

ζρέζε.  

            Σν CurriculumCircles® ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο 

ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο, ζεκεησηένλ, ζεσξνχληαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ Δηδηθή Αγσγή:   

1. Μνληεινπνίεζε ξφισλ 

2. Υξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε 

3. χδεπμε 

4. Δθθξαζηηθή κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

5. ηξαηεγηθέο ππφδπζεο ξφισλ 

6. Δπαλάιεςε 

7. Βησκαηηθέο δξάζεηο 

8. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ νκάδαο 

9. Δπθαηξίεο γελίθεπζεο ζηελ πξαγκαηηθή δσή 

10. Αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ απεπζχλεηαη ζε πνιιά επίπεδα κάζεζεο θαη κάζεζεο κέζσ 

εκπεηξίαο 

11. Δθπαίδεπζε απηνεθηίκεζεο 

12. Πνιπκνξθηθέο επθαηξίεο κάζεζεο 
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           Πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί φηη απηέο νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην 

ηνπ πξνγξάκκαηνο CurriculumCircles® είλαη πξάγκαηη απνηειεζκαηηθέο, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Harvard, νη εξεπλεηέο δηεμήγαγαλ κηα νηνλεί πεηξακαηηθή κειέηε ζε έλα δεκφζην ζρνιείν ηεο 

Βνζηψλεο. Σα παηδηά, νη έθεβνη θαη νη λένη (ειηθίεο 14-21) κε λνεηηθή αλαπεξία ρσξίζηεθαλ ζε 

δχν νκάδεο κε βάζε ηελ ηάμε θνίηεζήο ηνπο.  

           Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ γχξνπ, ε Οκάδα Α μεθίλεζε ακέζσο ην πξφγξακκα 

CurriculumCircles®, ελψ ε Οκάδα Β απνηέιεζε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Καη νη δχν νκάδεο 

δνθηκάζηεθαλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ, λα αληηζηαζνχλ θαη λα αλαθέξνπλ 

αθαηάιιεια αγγίγκαηα. ηε ζπλέρεηα, ε Οκάδα Β νινθιήξσζε ην πξφγξακκα 

CurriculumCircles® θαη νη δχν νκάδεο δνθηκάζηεθαλ θαη πάιη, εθ λένπ. 

           Απφ ηελ  έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη, πξνέθπςε  φηη ην 

CurriculumCircles® απνηειεί απνδεδεηγκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία 

παηδηψλ θαη λέσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε θαη απφ κέξνπο ηνπο πηνζέηεζε 

θξηηεξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε πγηψλ ζρέζεσλ, ηελ αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ νξίσλ θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

           Ζ κειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο, φπσο ην CurriculumCircles®, είλαη απνηειεζκαηηθά. Σα δηδάγκαηα πνπ 

αληιήζεθαλ ζρεηηθά κε ην CurriculumCircles® αλακέλεηαη φηη ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ 

θαζνδήγεζε ζρνιηθψλ πεξηνρψλ ζην λα πξνβνχλ θαη λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο. 

Ζ επθνιία θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ CurriculumCircles® ζέηεη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζηελ 

θαηεγνξία εθείλσλ ησλ πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ηα νπνία εθηφο 

ησλ άιισλ πξναζπίδνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο κε λνεηηθή αλαπεξία απφ ηε ζεμνπαιηθή 
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θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε. Σν CurriculumCircles® παξνπζηάδεη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο 

κε λνεηηθή αλαπεξία εμαηξεηηθά αθεξεκέλεο έλλνηεο κε πνιχ απιφ, εχιεπην ηξφπν. 

πγθεθξηκέλα:  

CurriculumCircles® θνηλσληθψλ νξίσλ Δπίπεδα 1 & 2  

Δπίπεδν 1 

Μέξνο 1: Κνηλσληθή Απφζηαζε 

           Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα εμεγεί κε εκπεξηζηαησκέλν θαη δεηγκαηηθφ ηξφπν ηνλ βαζκφ 

νηθεηφηεηαο ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ θάζε ζρέζε, βνεζά δειαδή ηα άηνκα κε απηηζκφ «λα 

δνπλ» ηα θνηλσληθά φξηα θαη ηελ απνξξένπζα απφ ηα θάζε θνξά φξηα νηθεηφηεηα. Έηζη, 

αλακέλεηαη λα εθδειψζνπλ ηελ θαηάιιειε θαηά πεξίζηαζε ζπκπεξηθνξά θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά.  

Μέξνο 2: Γεκηνπξγία ζρέζεσλ 

           Σα άηνκα κε απηηζκφ δηδάζθνληαη θαη καζαίλνπλ ην πψο αιιάδνπλ ηα επίπεδα 

νηθεηφηεηαο, θαζψο αιιάδνπλ νη ζρέζεηο. Ζ δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο ζρέζεο θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νηθεηφηεηαο παξνπζηάδεηαη νπηηθά, θαζηζηψληαο ηελ εθκάζεζε πξνζηηή 

θαη εχθνια εζσηεξηθεπφκελε. 

Δπίπεδν 2 

           ην επίπεδν απηφ ην πξφγξακκα CurriculumCircles® επεθηείλεη ηα δεδνκέλα ηνπ 

επηπέδνπ 1 ζε πην ζχλζεηεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Αθξηβψο, επεηδή νπηηθνπνηεί ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δχλαηαη λα αζρνιεζεί κε δεηήκαηα ηα νπνία έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ιεπηέο απνρξψζεηο ηνπ ζέκαηνο ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο απφζηαζεο ζην πεδίν ησλ 

έκθπισλ ζρέζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ είλαη ηδαληθφ γηα άηνκα ζην θάζκα κε πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα. 
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           Σν 1999, ε Stanfield  εηζήγαγε ηνλ φξν «Video Modeling», γηα κηα ζεηξά εηθνλνθεηκέλσλ 

ηα δηδάζθνπλ ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (θαη αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ηα νπνία 

άπηνληαη ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ) ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο επαγγεικαηίεο εζνπνηνχο πξνο επίδεημε ηεο πξναλαθεξζείζαο ζπκπεξηθνξάο 

(ιάζνο ηξφπνο / ζσζηφο ηξφπνο).  

 

 

LifeHorizons I, II 

           ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν https://www.stanfield.com/product/life-horizons-curriculum-life-

horizons-2-w1031d/ θηινμελνχληαη πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ γηα δχν πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ ε 

δηαδνρηθή εθδίπισζε θαη ε παξνρή ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ) δχλαηαη λα έρεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηα δχν απηά πξνγξάκκαηα ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα: 

- LifeHorizons Η: Οη θπζηνινγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηεο χπαξμεο αξζεληθνχ θαη 

ζειπθνχ,  

- LifeHorizons II: Οη εζηθέο, θνηλσληθέο θαη λνκηθέο πηπρέο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη 

απεπζχλεηαη ζε άηνκα επξηζθφκελα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ.  

           Σν πξψην αθνξά ζηα κέξε ηνπ ζψκαηνο, ηνλ ζεμνπαιηθφ θχθιν ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

ρεδηαζκέλν γηα άηνκα κε ήπηα ή κέηξηα αλαπηπμηαθή αλαπεξία, ην LifeHorizons I αλαθέξεηαη 

ζηα κέξε ηνπ ζψκαηνο, ηνλ ζεμνπαιηθφ θχθιν δσήο, ηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηνλ έιεγρν 

ησλ γελλήζεσλ θαη ηηο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο (Kempton, 1999).  

               Σν πξφγξακκα LifeHorizons I είλαη ην επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν πξφγξακκα 

νηθνγελεηαθήο εθπαίδεπζεο γηα άηνκα κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

https://www.stanfield.com/product/life-horizons-curriculum-life-horizons-2-w1031d/
https://www.stanfield.com/product/life-horizons-curriculum-life-horizons-2-w1031d/


47 

 

Πέληε μερσξηζηά ζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζε πάλσ απφ 500 δηαθάλεηεο. Σν LifeHorizons έξρεηαη 

ζε δχν εθδφζεηο DVD: ξεηή θαη κε ξεηή, ε νπνία επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ. Σν ζελάξην θαη ν νδεγφο πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε ζεη εηθφλσλ είλαη πιήξεο θαη 

εχθνινο λα αθνινπζεζεί. 

Μέξνο 1: Μέξε ηνπ ζψκαηνο - αξζεληθφ θαη ζειπθφ  

           Απνηειεί ην βαζηθφ ππφβαζξν γηα ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε απεηθνλίδνληαο ηηο 

δηαθνξέο θπζηνινγίαο  κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

Γηδάζθεη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ αηνκηθφηεηα θαη ηε κνλαδηθφηεηα θάζε αλζξψπηλνπ φληνο. 

Μέξνο 2: Κχθινο ζεμνπαιηθήο δσήο 

           Παξνπζηάδεη κε εχιεπην θαη νπηηθνπνηεκέλν ηξφπν ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη ηα 

ζψκαηά καο απφ ηε γέλλεζε έσο ην γήξαο. Πεξηιακβάλεη αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθεβεία, φπσο ε αλάπηπμε δεπηεξνγελψλ ζεμνπαιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε ζεμνπαιηθή 

αίζζεζε, ν εκκελνξξντθφο θχθινο θαη πνιιά άιια. 

Μέξνο 3: Αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή 

           Δπαηζζεηνπνηεί γηα ηελ αλζξψπηλε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο. Παξνπζηάδεη ηα ζηάδηα 

ηεο εκβξπτθήο αλάπηπμεο θαη ζπζηήλεη έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη δηαηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζχλεο. Με κνλαδηθέο θσηνγξαθίεο κηαο πξαγκαηηθήο γέλλεζεο, εηζάγεη ηα άηνκα κε 

απηηζκφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη ηνπ εξρνκνχ ελφο λένπ αλζξψπνπ ζηε δσή. 

Μέξνο 4: Έιεγρνο ησλ γελλήζεσλ 

           Όιεο νη ηξέρνπζεο κέζνδνη ζπδεηνχληαη (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο θαζεκηάο) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνρήο, ησλ αληηζπιιεπηηθψλ απφ ην 

ζηφκα, ησλ πξνθπιαθηηθψλ, νξηζκέλσλ εηδψλ IUD (ελδνκεηξηθά εκθπηεχκαηα) θαη ηεο 

απνζηείξσζεο. Δπίζεο, ζπλνδεχεηαη απφ ζπκβνπιέο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Μέξνο 5: εμνπαιηθή πγεία 

           Βνεζά ηνπο καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ θαη λα αηζζάλνληαη άλεηα κε ηηο ζπλήζεηο ηαηξηθέο 

δηαδηθαζίεο. Δηζάγεη ην OB-GYN, θαη απεηθνλίδεη νινθιεξσκέλεο εμεηάζεηο ζηήζνπο θαη 

ππέινπ. Παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο 

(STD's), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο εηδηθνχ πεξηεθηηθνχ ηκήκαηνο γηα ην AIDS, θαη ηελ 

ππεχζπλε ζεμνπαιηθφηεηα. 

            Σν LifeHorizons II ζηνρεχεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ζηελ θνηλσληθή 

κάζεζε γηα ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, γηα δεηήκαηα λνκηθά, εζηθά θαη θνηλσληθά 

φζνλ αθνξά ζην πιαίζην ησλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (γηα άλδξεο), ηνλ γάκν ηελ πξφιεςε 

ή/θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Kempton, 1999). Σν πξφγξακκα 

LifetimeHorizons II γηα ηελ Οηθνγελεηαθή Εσή πνπ αλαπηχρζεθε θαηφπηλ αηηήκαηνο πνιιψλ 

ρξεζηψλ ηνπ LifeHorizons I εκπεξηέρεη επηπξφζζεην πιηθφ γηα ηηο ςπρνθνηλσληθέο πηπρέο ηεο 

ζηελήο αλζξψπηλεο επαθήο θαη επηθεληξψλεηαη ζε ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο πξνσζνχλ θαιέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ππεχζπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. 

Μέξνο 1: Οηθνδφκεζε απηνεθηίκεζεο & δεκηνπξγία ζρέζεσλ 

           Βνεζά ηα άηνκα κε απηηζκφ λα εμνηθεησζνχλ κε κεκνλσκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

αλαπεξίεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, δηδάζθνληαο, 

παξάιιεια, ηνλ ζεβαζκφ ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. 

Μέξε 2, 3: Ζζηθέο, λνκηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο – 

Αξζεληθφ/Θειπθφ 

           Γηδάζθεη κε απεηθνληζηηθφ ηξφπν θαλφλεο θαη λφκνπο ζρεηηθά κε ην γπκλφ θαη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα. Απφ ηελ άπνςε ησλ αλδξψλ/ησλ γπλαηθψλ, δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ δεκφζησλ 
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θαη ηδησηηθψλ ρψξσλ θαη ζπδεηνχληαη απαξάδεθηεο θαη κε θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο 

νη νπνίεο ελδέρεηαη λα θέξνπλ αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα. 

Μέξνο 4: Υαξαθηεξηζηηθά γλσξηκίαο. Μαζαίλνληαο λα αγαπάο. 

           Απεηθνλίδεη ηελ θαηάιιειε ζπδήηεζε, ηξφπνπο έθθξαζεο ζηνξγήο ζηηο δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο ζηηγκέο. Σνλίδεη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ηνπ ζπληξφθνπ θαη πεξηγξάθεη θαη απφ άπνςε 

ρξφλνπ  θαηάιιειεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Μέξνο 5: Γάκνο θαη άιινη ηξφπνη δσήο γηα ελήιηθεο 

           Πεξηγξάθεη ηηο επζχλεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο έκθπιεο ζηελέο ζρέζεηο. Τπνγξακκίδεη φηη ν 

γάκνο είλαη κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε, απαηηεηηθή ζρέζε. Δπίζεο, ηαπηφρξνλα, απεηθνλίδεη 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηαβίσζεο. 

Μέξνο 6: Γνλείο 

           Πεξηγξάθεη ηηο γνληθέο επζχλεο θαη παξνπζηάδεη κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ απαηηεηηθνχ 

έξγνπ ηεο παηδηθήο αλαηξνθήο. Απεηθνλίδεη ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα 

ησλ δεπγαξηψλ κε αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο λα γίλνπλ γνλείο. 

Μέξνο 7: Πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

           Δλεξγνπνηεί  κε ηελ θαηάιιειε δξακαηνπνίεζε θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο δχλαηαη λα 

ππάξμεη θαηάρξεζε θαη δηδάζθεη ην πψο λα θαηαζηνχλ αλαγλσξίζηκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θαηαρξεζηηθψλ ζρέζεσλ θαη κεζφδνπο απηνπξνζηαζίαο. 

 

«ΕΘΜΑΘ ΑΓΟΡΘ – ΕΘΜΑΘ ΚΟΡΘΣΘ: ΜΑΘΑΘΝΧ ΣΟ ΦΤΛΟ ΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΞΟΤΑΛΘΚΗ ΔΘΑΠΑΘΔΑΓΧΓΗΗ – ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΘΑ ΣΟ ΕΘΔΘΚΟ 

ΥΟΛΕΘΟ». 



50 

 

           Σνλ Ηνχλην 2015 έιαβε ρψξα ζηε Θεζ/ληθε ην πξφγξακκα: «ΔΗΜΑΗ ΑΓΟΡΗ – ΔΗΜΑΗ 

ΚΟΡΗΣΗ: ΜΑΘΑΗΝΧ ΣΟ ΦΤΛΟ ΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ 

ΓΗΑΠΑΗΓΑΓΧΓΖΖ-ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ». Μπνξεί 

θάπνηνο/θάπνηα λα επηζθεθζεί ηελ αθφινπζε δηαδηθηπαθή ζειίδα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα: 

https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf80cf81cf8cceb3cf81ceb1cebccebcceb1-

cf83ceb5cebecebfcf85ceb1cebbceb9cebaceaecf82-

ceb4ceb9ceb1cf80ceb1ceb9ceb4ceb1ceb3cf8eceb3ceb7cf83.pdf  

Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ιίγα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο γηα 

παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία θαη απηηζκφ ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε ζηελ Διιάδα, 

ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζην πιαίζην εκεξίδαο ηεο ρ. πκβνχινπ Πειείδνπ Κσλζηαληίλαο κε 

ζέκα «Καιέο πξαθηηθέο θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο ζην ζρνιείν» ζηε Θεζζαινλίθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2015.  

Με δεδνκέλε ηελ εθπφλεζε θαη ηε δηελέξγεηα δηαθφξσλ άιισλ πξνγξακκάησλ 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζην παξειζφλ, ην ζπγθεθξηκέλν έγηλε αληηιεπηφ σο 

εάλ ήηαλ έλα βήκα παξαπέξα, ην νπνίν επηβιήζεθε απφ ην πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ ηεο ηάμεο ζηελ νπνία απεπζχλζεθαλ νη δεκηνπξγνί ηνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε 

θνηηνχλ παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία ηα νπνία είλαη ζηελ πξνεθεβεία κε έληνλεο ηηο 

ελαζρνιήζεηο κε ην άιιν θχιν. Καζψο ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη «εχθνια ζχκαηα» 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη θάπνηα απφ ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηάμεο εθθξάδνπλ ππέξκεηξε νηθεηφηεηα κε αγλψζηνπο, ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζπκκεηείραλ θαη 

δχν παηδηά απφ άιιε ηάμε.  

https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf80cf81cf8cceb3cf81ceb1cebccebcceb1-cf83ceb5cebecebfcf85ceb1cebbceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceb1cf80ceb1ceb9ceb4ceb1ceb3cf8eceb3ceb7cf83.pdf
https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf80cf81cf8cceb3cf81ceb1cebccebcceb1-cf83ceb5cebecebfcf85ceb1cebbceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceb1cf80ceb1ceb9ceb4ceb1ceb3cf8eceb3ceb7cf83.pdf
https://pileidou.files.wordpress.com/2015/07/cf80cf81cf8cceb3cf81ceb1cebccebcceb1-cf83ceb5cebecebfcf85ceb1cebbceb9cebaceaecf82-ceb4ceb9ceb1cf80ceb1ceb9ceb4ceb1ceb3cf8eceb3ceb7cf83.pdf
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Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ εμάκελε απφ ηνλ Ννέκβξην σο ηνλ Ηνχλην, νπφηε 

δνπιεχηεθε έλαο ζεκαηηθφο άμνλαο θάζε κήλα. Ζ ζθνπνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη λα θάλεη 

κε ηελ απηνπξνζηαζία απφ αθαηάιιεια αγγίγκαηα ή πξνζεγγίζεηο, ελψ ε ζηνρνζεζία δειψλεηαη 

κε ηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: 

- λα γλσξίζνπλ ην ζψκα ηνπο 

- λα δηαθξίλνπλ ηα δχν θχια 

- λα εθθξάδνπλ θαηάιιεια ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

- λα κάζνπλ λα ιέλε «φρη» ζε αθαηάιιεια αγγίγκαηα. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνινπζήζεθε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε:, θαζψο 

ζπλδέζεθε κε πιεπξέο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο, ελψ ηα παηδηά δηδάρηεθαλ κηα ζεηξά 

θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. 

              Όζνλ αθνξά ζηε κεζνδνινγία πινπνίεζήο ηνπ, έιαβαλ ρψξα project, 

νκαδνζπλεξγαηηθέο βησκαηηθέο δξάζεηο, ππφδπζε ξφισλ, ζπλεληεχμεηο θαη κειέηε πεδίνπ 

παξαηήξεζεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

              Οη ζεκαηηθνί άμνλεο ήηαλ νη εμήο: 

- ζσκαηνγλσζία θαη Τγηεηλή ζψκαηνο 

- απηνγλσζία θαη Γηάθξηζε θχινπ 

- εθκάζεζε ζπλαηζζεκάησλ 

- πιαίζην ζπλαλαζηξνθήο κε άιινπο αλζξψπνπο θαη ην άιιν θχιν  

- θαηάιιειε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ 

- πξνθχιαμε ηνπ εαπηνχ απφ ηνπο άιινπο. 

Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αλαιπζεί ζηα αθφινπζα: 

Ζ νκάδα απνηειείην απφ 9 καζεηέο θαη καζήηξηεο, 5 αγφξηα θαη  4 θνξίηζηα 
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Γηαγλψζεηο: δχν παηδηά κε ζχλδξνκν Down, έλα κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία, δχν κε 

κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη δηάζπαζε πξνζνρήο, έλα κε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκφηεηα, 

δχν  κε απηηζκφ, έλα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.   

Ηθαλφηεηα ιφγνπ: έμη παηδηά ηα νπνία έρνπλ ιφγν θαη ηξία κε πξφβιεκα ιφγνπ.  

Μαζεζηαθφ επίπεδν: έλα κφλν κπνξεί/γλσξίδεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη, ελψ ηα 

ππφινηπα παηδηά φρη.   

Γηδαθηηθά κέζα: 

Απηνζρέδηα θιίκαθα παξαηήξεζεο κε ΝΑΗ/ ΟΥΗ κε βάζε ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη ηε 

ζθνπνζεζία. 

Υξήζε θιίκαθαο παξαηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Δξσηήκαηα:  

 «Γλσξίδσ ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο;»  

«Ξερσξίδσ ηα δχν θχια;»  

«Ξέξσ ηα δηθά κνπ ζπλαηζζήκαηα;»  

«Ξέξσ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ;»  

«Λέσ ηνπο θφβνπο κνπ;»  

«Απνθεχγσ λα ηζαθψλνκαη κε άιια παηδηά;»  

«Ξερσξίδσ γλσζηνχο απφ άγλσζηνπο;»  

«Πιεζηάδσ άγλσζηνπο;»  

«Αθήλσ ηνπο άιινπο λα κε αγγίδνπλ;»  

«Αγθαιηάδσ άγλσζηνπο;»  

«Γλσξίδσ ηνλ θαλφλα ηνπ εζψξνπρνπ;»  
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Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ απνηηκήζεθε σο ζεηηθφ, 

απνηειεζκαηηθφ, δεδνκέλνπ φηη φια ηα παηδηά, αλεμαηξέησο, έθζαζαλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

επηκέξνπο ζηφρσλ νη νπνίνη εηέζεζαλ, θαζψο θαη ηνλ ηειηθφ θαη ζεκαληηθφηεξν, δειαδή ην λα 

ιέλε «φρη» ζε έλα χπνπην/χπνπιν άγγηγκα («φρη ζην βξαθάθη» φπσο ιέεη κηα καζήηξηα 

ραξαθηεξηζηηθά, κε ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο).   

Αλακθηζβήηεηα, είλαη αλαγθαία ε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ππνκνλή θαη επηκνλή, 

έηζη ψζηε ηα παηδηά λα εζσηεξηθεχζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ θαη λα γεληθεχζνπλ ηε γλψζε ζε 

αγλψζηνπο αλζξψπνπο θαη πεξηβάιινληα. 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε απηηζκφ ηξία εμ απηψλ, αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ηξία εμ απηψλ θαη αηφκσλ κε 

(θάζε) αλαπεξία έλα εμ απηψλ. 

            Δπίζεο, θάπνηα εθαξκφδνληαη κε νκαδηθφ ηξφπν, θάπνηα άιια εμαηνκηθεπκέλα, ελψ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ 

εμαηνκίθεπζε. 

 

Child sexual abuse curriculum for developmentally disabled 

Σν «Child sexual abuse curriculum for developmentally disabled», δεκηνπξγνί ηνπ νπνίνπ 

ππήξμαλ νη  Rappaport, Burkhardt θαη Rotatori (1997) αξζξψλεηαη ζε 10 καζήκαηα ζρεηηθά κε 

ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ πξφιεςε ή/θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

παηδηψλ κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. Απηφ ην πξφγξακκα ζεσξείηαη πνιχ ρξήζηκν θαη επέιηθην, 

γηαηί αζρνιείηαη θαη κε ηελ πξφιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη κε ηελ απνθαηάζηαζε απηήο. 
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           Χο πξνο ηελ πξφιεςε επηθεληξψλεη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο - ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζηηο 

ζσκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζσκαηηθήο πγείαο θαη δηδάζθεη ηερληθέο "αλαγλψξηζεο" ηεο επίδνμεο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη ηέηνηα δηαζηξνθηθή επηζπκία, θαζψο θαη 

γλσξηκία κε ηηο ίδηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζεμνπαιηθέο αλάγθεο. Σα παξαπάλσ 

εθδηπιψλνληαη κε κηθξά βήκαηα πνπ ζην φξην ησλ 10 καζεκάησλ ρηίδνπλ ηελ πξφιεςε απφ ηελ 

θαθνπνίεζε. 

           Χο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε, αθνχ ππνηίζεηαη φηη αζρνιεζεί κε ην θνκκάηη ην ςπρνινγηθφ 

άιινο εηδηθφο, αθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ βήκαηα κε ηε ινγηθή λα θαηαλνήζεη ην άηνκν πνπ 

ππέζηε ηελ θαθνπνίεζε ηη ηνπ ζπλέβε, γηα λα κελ ηνπ μαλαζπκβεί. Χο επί ην πιείζηνλ έρεη 

ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηα άηνκα κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία, θαη ιηγφηεξν ζε απηά κε 

κέηξηα.  

 

Σο ππόγπαμμα «SoSAFE!» 

           Σν πξφγξακκα «SoSAFE!» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Edicts έρεη ζρεδηαζηεί γηα άηνκα κε 

απηηζκφ (DfE, 2000). Δθαξκφδεηαη, θαηά πεξίπησζε, κε εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν, δηδάζθνληαο 

ζηξαηεγηθέο απφ ην ζεσξεηηθφ πεδίν ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ ή/θαη κε ηελ αμηνπνίεζε θνηλσληθψλ 

ηζηνξηψλ.  

           Σν «SoSAFE!» ρξεζηκνπνηεί έλα ηππνπνηεκέλν πιαίζην ελλνηψλ, ζπκβφισλ θαη πιηθψλ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ βαζκνχ επηθνηλσληαθήο θαη ζσκαηηθήο νηθεηφηεηαο πνπ 

αξκφδεη θαηά ηνλ ζπγρξσηηζκφ κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξψπσλ. Σν πξφγξακκα δηδάζθεη 

επίζεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εκπινθή ζε ζηελέο ζρέζεηο κε έλαλ αζθαιή θαη νξηνζεηεκέλν ηξφπν. 
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Άιισζηε, ε θαηάξηηζε γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε θαη ε πηνζέηεζε ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ αζθάιεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη, 

ζαθψο, αιιειεμαξηψκελεο θαη εκπεξηέρνπλ κηα ζεηξά επηθαιππηφκελεο έλλνηεο.  

Σν «SoSAFE!», σο έλα ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ηνπ είδνπο, είλαη έλα πεξηεθηηθφ θαη 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ην νπνίν παξέρεη έλα πξφηππν θαη νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα απηέο 

ηηο παξαπάλσ, ελψ ε κέξηκλά ηνπ γηα ηε ζπλνρή ηεο δηδαζθαιίαο, ηε ζαθήλεηα  νξνινγίαο θαη ε 

επηινγή ησλ πιηθψλ δηαζθαιίδνπλ θαη ηελ απφθηεζε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ δεμηνηήησλ.  

Απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ην πξνζσπηθφ, ηνπο γνλείο ή ηνπο θξνληηζηέο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ηεθκαίξεηαη φηη νη ηππνπνηεκέλνη θαη απινπνηεκέλνη νξηζκνί, θαζψο θαη ηα 

δηδαθηηθά ζελάξηα ηνπ «SoSAFE!» αλακέλεηαη λα παξάζρνπλ ζηα άηνκα κε απηηζκφ ηε 

δπλαηφηεηα, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ζπλέπεηα ηα φζα έκαζαλ θαηά ηελ έθθξαζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο θαη θαηά ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ελ γέλεη.  

 

3.5. ςγκπιηικά ζηοισεία από ηην εξέηαζη ηων ππογπαμμάηων 

 

Απφ ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία εμεηάζηεθαλ, πξνέθπςε, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ζηηο ζειίδεο 40 θαη 41 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φηη φια ηα 

πξνγξάκκαηα πιελ ελφο, ηνπ ειιεληθνχ «ΔΗΜΑΗ ΑΓΟΡΗ – ΔΗΜΑΗ ΚΟΡΗΣΗ…», 

-  είλαη εθαξκφζηκα ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν ή πξνζθέξνληαη γηα ηδησηηθή 

παξέκβαζε. Σν πξναλαθεξζέλ ειιεληθφ πξφγξακκα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο 

εθαξκνζηκφηεηαο, θαζψο αθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε ελφο εηδηθνχ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, ελ αληηζέζεη κε ηα ππφινηπα ηα νπνία θαιχπηνπλ πνιιέο ειηθίεο αιιά θαη 

πεξηβάιινληα παξέκβαζεο. 
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- Δπίζεο φια ηα πξνγξάκκαηα πιελ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ελφο, έρνπλ λα θάλνπλ κε κηα 

πιεζψξα δεηεκάησλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ζεμνπαιηθφηεηα ησλ λεαξψλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ, φπσο: θπζηνινγία αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, 

αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα, απηνπξνζηαζία απφ ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε, εθκάζεζε θαλφλσλ ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, ζεβαζκφο ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο  ηνπ άιινπ, ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαη ζεμνπαιηθφηεηα θιπ. 

- Δηδηθφηεξα, δχν πξνγξάκκαηα, ην CurriculumCircles®, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε λεαξά 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ην LifeHorizons I, II, ζε λεαξά άηνκα κε απηηζκφ 

αλαιχζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ φια ηα άιια, θαζψο εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη απηά ηα 

νπνία αγθαιηάδνπλ κηα πνιχ εθηεηακέλε πεξηνρή παξέκβαζεο ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή 

αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ λεαξψλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ, θαζψο 

επίζεο θαη εθδηπιψλνληαη ζε κεγάιν ρξνληθφ εχξνο, εθφζνλ εθθηλνχλ απφ ηελ πνιχ 

κηθξή ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη θζάλνπλ σο ηε λεφηεηα. Μάιηζηα θαη ηα δχν εθαξκφδνληαη 

ζε δχν θάζεηο – επίπεδα. 

Καη ηα δχν επηιέγνπλ σο κεζνδνινγία ηνπο έλαλ πνιχ πξνζηηφ ηξφπν παξέκβαζεο, απιφ 

θαη εχιεπην, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηελ πνιπκνξθηθφηεηα θαη ηελ νπηηθνπνίεζε, έηζη 

ψζηε ε επέλδπζε ζηελ εκπεηξία ηνπ δηδαζθνκέλνπ λα είλαη άκεζε. 

Σέινο, θαη ηα δχν θαηά ηελ πξψηε θάζε ηνπο αζρνινχληαη κε δεηήκαηα 

ζεμνπαιηθφηεηαο ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηε 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ηελ θαηαλφεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ «ζεκάησλ» ηνπ ίδηνπ ηνπο 

ηνπ ζψκαηνο θαη ην βηνινγηθφ ππφβαζξν ηεο αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Καηά ηε 

δεχηεξε θάζε, ε νπνία, ινγηθά, ρξνληθψο ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο 

σξίκαλζεο πξνρσξνχλ ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο θαη ηθαλνπνίεζεο κε έκθαζε 
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ζην ζπλαίζζεκα θαη ζε δεηήκαηα ζεβαζκνχ θαη απηνζεβαζκνχ κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 

πγηή ζεμνπαιηθή ζρέζε. 

 

3.6.  Πξνηάζεηο 

Καλέλα πξφγξακκα γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

ή/θαη απηηζκφ, δελ ζα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφ εάλ ηα ίδηα ηα πξφζσπα ηα νπνία θέξνπλ ηελ 

αλαπεξία δελ ζα έρνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ ππαηηηφηεηα θαη ηελ ελζπλεηδεζία φζνλ αθνξά 

ζηε ιήςε ησλ φπνησλ, ζεηηθψλ ή/θαη αξλεηηθψλ, επηινγψλ θαη απνθάζεσλ νη νπνίεο ελδέρεηαη 

λα θαζνξίζνπλ ηε δσή ηνπο θαη ηελ πνξεία ηνπο ζηνλ θφζκν.  

   Ζ ππεπζπλφηεηα, ε ππαηηηφηεηα θαη ε ελζπλεηδεζία απνηεινχλ χςηζηεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, πφζν κάιινλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηελ Σζίξηνγινπ (2014, ζ. 95) θαη ηε ινγηθή ηεο «ραξηνγξάθεζεο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή ζηελ Διιάδα (http://www.pi-

schools.gr/special_education/aps-depps-autismos.pdf ): 

«Οη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθέο ή θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο είλαη 

πνιύ ζεκαληηθό λα ηίζεληαη σο έλαο από ηνπο ζηόρνπο πξνο βειηίσζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπο. Αξθεηέο είλαη νη παξεκβάζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζρεηηθά κε ηε 

βειηίσζε απηνύ ηνπ ηνκέα. Η θαζνδήγεζε απνηειεί ηε δηδαθηηθή πξόηαζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο πεξηγξάθνληαη από ηνλ εθπαηδεπηή κε ιεπηνκέξεηα όιεο 

νη ζπκπεξηθνξέο πνπ πξόθεηηαη λα δηδάμεη θαζώο θαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή ζπλδηαιιαγή. Γίλνληαη ζαθείο νδεγίεο θαη θαηαλνεηά 
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παξαδείγκαηα. Η θαζνδήγεζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηελ αθήγεζε ηνπ εθπαηδεπηή είηε κε ηε 

ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο (ΓΔΠΠ, 2004).  

Με ηελ αλαπαξάζηαζε ζπκπεξηθνξάο (role-playing) θαιείηαη ν εθπαηδεπόκελνο λα παίμεη 

έλα ξόιν θαη λα αλαπαξαζηήζεη ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, ηελ νπνία πξνεγνπκέλσο ηνπ 

επέδεημε ν εθπαηδεπηήο (ΓΔΠΠ, 2004). Η εμάζθεζε ησλ επηζπκεηώλ ζπκπεξηθνξώλ ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο κε ηελ παξνπζία θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ εθπαηδεπηή είλαη πνιύ 

επνηθνδνκεηηθή γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο.  

Η θνηλσληθή ζπκκεηνρή είλαη έλαο ζεκαληηθόο ζηόρνο γηα όια ηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά 

είλαη δύζθνιν λα επηηεπρζεί γηα ελήιηθεο κε λνεηηθέο ή θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο». 

   Δπηπιένλ, ην δήηεκα ηεο αλάιεςεο ηεο επζχλεο ησλ πξάμεσλ φζνλ αθνξά ζηε δσή 

ηνπο, θαη, βεβαίσο, ζηε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ έθθξαζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο αλαγθψλ κε απηνζεβαζκφ 

αιιά θαη ζεβαζκφ ζηνλ άιινλ άλζξσπν απνηεινχλ απηνλφεηεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα φκνξθε 

δσή. 

 

3.7.  Κξηηηθή Πξνγξακκάηωλ  

Αλ θαη ε θχξηα ζηνρνζεζία ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία νθείιεη λα είλαη ε πξφζθηεζε γλψζεο επί ηνπ ζέκαηνο, σζηφζν ηα πην 

πνιιά εθ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ δελ πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε ηεο ελ ιφγσ ζηνρνζεζίαο 

(Whitehouse & McCabe, 1997).  

   Ζ πξναλαθεξζείζα αμηνιφγεζή ηνπο εμαληιείηαη ζε εξσηεκαηνιφγηα θαη checklists. 

Έηζη, εξρφκαζηε αληηκέησπνη/-εο κε έλα πνιχ βαζηθφ πξφβιεκα αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα 

ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία: θαηά πφζν ηα άηνκα ηα νπνία 



59 

 

ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα δηαηήξεζαλ ηελ πιεξνθνξία πνπ απέθηεζαλ ζηε κλήκε 

ηνπο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν αλ θαηέζηεζαλ ηθαλά, γηα λα ηελ ελεξγνπνηήζνπλ επί ηεο πξάμεο 

θαη ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη πεξίζηαζε (Scotti et al., 1996). Μηα ζεηξά απφ δσηηθήο 

ζεκαζίαο ζέκαηα φπσο είλαη ε νκνθπινθηιία, ε ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία θ.α. δελ ππάξρνπλ 

ζηα πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, ελψ πνιχ ζπρλά ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία γίλεηαη εκπεξηζηαησκέλνο ιφγνο κε ζηφρν ηελ 

πξφζθηεζε θαη ηε δηαηήξεζε ζηε κλήκε ελλνηψλ θαη πξαθηηθψλ, απηέο δελ εκπινπηίδνπλ 

βησκαηηθά ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ γίλνληαη πξαθηηθφ, δσληαλφ θνκκάηη 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Scotti et al., 1996). 

   χκθσλα κε ηε Hingsburger (1987), νη παξάκεηξνη νη νπνίεο ζπλδένληαη κε έλα 

απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ή/θαη απηηζκφ αθνξνχλ: 

 ζηελ εθθίλεζε κε ζεβαζκφ ζην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ,  

 ζηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ πνηνηηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία 

θαη ηε ιαλζαζκέλε ή πεξηνξηζηηθή πιεξνθφξεζε,  

 ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο,  

 ζηε κεηάδνζε θαη ηελ απνδνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ,  

 ζηελ απνηίκεζε ηνπ θφβνπ, ησλ ελνρψλ θαη ηεο ληξνπήο,  

 θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο απηνλνκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

   Όιεο απηέο νη απαηηήζεηο, αλαγθαζηηθά ρξεηάδνληαη κηα εθηελή αμηνιφγεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαζψο θαη ηεο ηξέρνπζαο γλψζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ απέλαληη ζε 

ζεμνπαιηθά δεηήκαηα, πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο. Απηέο νη 
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απαηηήζεηο επίζεο, ππαγνξεχνπλ ην γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα νθείινπλ λα 

εθπνλνχληαη κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε. 

 

3.8.  Δμαηνκίθεπζε πξνγξακκάηωλ 

Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ λέσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ πξνυπνζέηεη 

ηελ εμαηνκίθεπζε θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα: 

 ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα παξνρήο θαη παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

 ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηψλ (NICHCY, 1992).  

   Ζ εμαηνκηθεπκέλε βίσζε ηεο αλαπεξίαο είλαη εθείλε ε νπνία ζα ππαγνξεχζεη ην 

πεξηερφκελν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ππφ ηελ έλλνηα ηεο ηξνπνπνίεζεο 

θαη ηεο εθαξκνγήο ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο σο εξγαιείνπ 

πξνζαξκνγήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη  

εθπαίδεπζεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο θάζε αηφκνπ κε αλαπεξία.  

   Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ππαγνξεχεηαη, 

πξνγξακκαηίδεηαη θαη ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο κνλαδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε μερσξηζηνχ 

αηφκνπ κε αλαπεξία, πνιιαπιαζηάδεη ηηο πηζαλφηεηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηηπρίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθή θαη ηππνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

(NICHCY, 1992).  

   Ζ ππεχζπλε νκάδα θξνληηζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξνρή ησλ πξνγξακκάησλ 

ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη εμφρσο ζεκαληηθή. Σν 

γεγνλφο φηη ε θαηαζθεπή ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

επηηαγέο ηηο νπνίεο ζέηεη ε αλαπεξία, δελ θαηαξγεί (αληηζέησο, κάιινλ πξνυπνζέηεη) ηε 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη άιισλ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ ή ηνπ αληίζεηνπ θχινπ θαηά ηελ εθαξκνγή 



61 

 

ηνπ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε κηθηή ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε δελ πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε 

πνηθηιίαο θνηλσληθφ-ζεμνπαιηθψλ δεμηνηήησλ (Carter, 1999).  

   Γηα ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο θαη γηα εθείλνπο θαη εθείλεο κε 

δηαηαξαρή ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ απαηηείηαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε πξνζαξκνγή ηνπ φπνηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν ή/θαη ζηα επηθνηλσληαθά ηνπο ειιείκκαηα.  

Αλεμαξηήησο, ελ ηέιεη, απφ ην αλ ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκβαίλεη αηνκηθά ή 

νκαδηθψο θάζε παξερνκέλε πιεξνθνξία θαη δεμηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο, απηή, 

βησκαηηθή θαη εκπεηξηθή ρσξίο αζάθεηεο, αλαθξίβεηεο, γεληθεχζεηο θαη αθαηξεηηθφηεηα, αιιά κε 

ηκεκαηηθφ ηξφπν θαη ζπρλή επαλάιεςε (Committee on Children with Disabilities, 1996).  

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη πιεξνθνξίεο θαη νη δεμηφηεηεο ηηο 

νπνίεο θηινδνμεί λα παξάζρεη πξέπεη λα γεηψλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή, ελψ είλαη αλαγθαία ε 

ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε απηήο. 

   Δπηπξνζζέησο, ε εκπινθή θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ζπγθείκελνπ αιιά θαη ηεο θάζε θνηλφηεηαο ζηελ νπνία, ελδερνκέλσο, εληάζζεηαη ην άηνκν κε 

αλαπεξία αλακέλεηαη λα επηθέξεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Ο Ames (1991) ζεκεηψλεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα εκπινθήο ζηελ θαηεχζπλζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ φισλ εθείλσλ νη νπνίνη θαη νη 

νπνίεο ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, κε 

ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν, αθξηβψο γηαηί εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθέο αιιά 

αιιεινζπκπιεξνχκελεο πεξηνρέο γλψζεο επί ηνπ ζέκαηνο. 

3.9. Γεληθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο  

Όζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία κειεηήζεθαλ ηζρχνπλ ηα εμήο (O’Neil et al., 1997):  

1. ζαθήο ζθηαγξάθεζε ηεο αλακελφκελεο επηζπκεηήο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο  
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2. ρσξνρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο παξαηεξνχκελεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο 

3. επαθφινπζα ζπκπεξηθνξάο  

4. ππνζέζεηο νη νπνίεο ζπζρεηίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κε πξνεγνχκελα θαη επφκελα 

ζπκβάληα 

5. ηεθκήξηα εκπεηξίαο ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηελ αξρηθή ππφζεζε.  

   Οη ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία δχλαληαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηα 

αθφινπζα πέληε ζεκεία: 

1. εκπινθή ζηα ηεθηαηλφκελα ζηελ νκάδα ή ζηελ θνηλφηεηα  

2. ελεξγνπνίεζε θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  

3. έθθξαζε επηζπκηψλ, επηινγψλ, πξνηηκήζεσλ 

4. παξνρή δπλαηνηήησλ γηα ζηειέρσζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

5. αλάπηπμε ή/θαη ελδπλάκσζε αηνκηθψλ δεμηνηήησλ (Kincaid & James, 1997).            

Ζ Pendler (1993, ζ. 176) ζεκεηψλεη:  

«Μεξηθνί επαγγεικαηίεο θαη ππεξεζίεο ζεσξνύλ όηη νη αλάγθεο ησλ πξνζώπσλ κε 

αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο πεξηνξίδνληαη κόλν ζηηο βηνινγηθέο αλάγθεο θαη ίζσο ζε κηα απιή 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί από καθξηά. Δληνύηνηο ε αιήζεηα είλαη 

όηη δελ βιέπνπκε ηηο πξνζσπηθέο καο ζρέζεηο αγάπεο, κόλν από κηα γελεηήζηα πξννπηηθή. Έρνπκε 

ζρέζεηο θξνληίδαο θαη αγάπεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηζπκίαο λα αγγίμνπκε, λα ρατδέςνπκε, 

λα θξαηήζνπκε ηα ρέξηα, έηζη θαη νη άλζξσπνη κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ επίζεο ηελ ηθαλόηεηα λα 

αγαπήζνπλ θαη λα θξνληίζνπλ άιινπο αλζξώπνπο». 

 Ζ Brown (1994) έζεζε κε εξσηεκαηηθφ ηξφπν ην δήηεκα ηνπ ηη είλαη απηφ ην νπνίν καο 

θαζηζηά ππνζηεξηθηέο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία. Ζ απάληεζή ηεο είλαη φηη κε έλαλ δπλακηθφ 

ηξφπν ζε ηειηθή αλάιπζε ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 
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νθείιεη λα απνζθνπεί ζηελ άξζε θαη ηελ ππέξβαζε ηεο θνηλσληθήο κνλαμηάο, ηνπ απνθιεηζκνχ 

θαη ηεο απνκφλσζεο, έηζη ψζηε νη λένη/λέεο κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ζρέζεσλ δσήο.  

   Ζ παξνρή ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο κέζσ θαη ηεο εθαξκνγήο ζρεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ δελ (ζα πξέπεη λα) είλαη απηνζθνπφο.  

   Καηά ηνλ Wehmeyer (1995), ε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε κέζσ θαη 

πξνγξακκάησλ νθείιεη λα νδεγεί ηα ζπκκεηέρνληα ζε απηά άηνκα κε αλαπεξία ζηελ θαηάθηεζε 

ησλ αθνινχζσλ: 

 δπλαηφηεηα ειεχζεξεο (θαη ζεμνπαιηθήο) επηινγήο 

  απηνλνκία ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

  δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

  ζέζε θαη επίηεπμε ζηφρσλ 

  απηφ-αμηνιφγεζε θαη απηνγλσζία 

  εζσηεξίθεπζε δπλαηφηεηαο απηνειέγρνπ 

   χκθσλα κε ηελ Σζίξηνγινπ (2014) γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ 

πξνγξάκκαηα γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ην ίδην ην  

ππφβαζξν ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε απηνπξνζδηνξηδφκελε κάζεζε. Κάηη 

ηέηνην πξναπαηηεί ηελ απνδφκεζε ζηεξενηχπσλ ζρεηηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε. 

O Edmonson θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Edmonson et al., 1979), παξνπζίαζαλ ηα βήκαηα ηα 

νπνία ζπλαπνηεινχλ ηε δηαδηθαζία ηεο δηεμαγσγήο ελφο πξνγξάκκαηνο ζεμνπαιηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα λένπο/λέεο κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία εθθηλψληαο απφ ην ππφβαζξν ησλ 

λέσλ απηψλ κε νξίδνληα ηε δηεχξπλζή ηνπ, ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Δίλαη δε ην κέηξν 
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ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ, ή κε αλαπεξία ελ γέλεη, ην 

θξηηήξην εθ ηνπ νπνίνπ νθείιεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα παξέκβαζεο λα εθθηλείηαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

ΤΖΗΣΗΗ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

πκπεξάζκαηα ζπγθξηηηθήο κειέηεο 

Παξνπζηάζηεθαλ θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

λέσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ.  

Απφ ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία κειεηήζεθαλ, ηφζν ηα ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκφ φζν θαη ηα 

ζρεηηθά κε ηε λνεηηθή αλαπεξία δίλνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζην δήηεκα ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο νηθεηφηεηαο. Χζηφζν, ην πξάηηνπλ κε δηαθνξεηηθή επηζήκαλζε, ε νπνία απνξξέεη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε αλαπεξίαο. ε θάζε πεξίπησζε, φια έρνπλ εθιεθηηθή ζπγγέλεηα κε 

ινγηθέο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη αθνινπζνχλ κηθξά βήκαηα, ελψ, παξάιιεια, δελ 

πεξηνξίδνληαη ζε έλα ηππηθφ κάζεκα ζεμνπαιηθήο αγσγήο αιιά απνπεηξψληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο κάζεκα δσήο επηθεληξψλνληαο ζε εθηελέζηεξα δεηήκαηα αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ(http://www.soumaki.gr/autismos-paidi.pdf). Δηδηθφηεξα, 

φζνλ αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία κειεηήζεθαλ θέξνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο θαη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ζην 

νπνίν αθνξνχλ. Σν πξφγξακκα CurriculumCircles®, ην νπνίν άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ην έηνο 

1999, δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα θαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν κε 

νκαδνζπλεξγαηηθφ αιιά θαη εμαηνκηθεπκέλν ηξφπν, νκνίσο δε θαη ηα πξνγξάκκαηα 

LifeHorizons I, II (1991), ηο Child sexual abuse (1997) θαη ην SoSafe! (2010). Όια ηα 

πξναλαθεξζέληα εθαξκφδνληαη ζηελ βφξεηα Ακεξηθή, ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά θαη απνηεινχλ 

εθηελείο θαη ζχλζεηεο πξνγξακκαηηθέο ζπιιήςεηο, επέιηθηεο θαη εππξνζάξκνζηεο. Σν 

πξφγξακκα Είμαι αγόπι - Είμαι Κοπίηζι είλαη ην κνλαδηθφ ειιεληθφ πξφγξακκα, 

http://www.soumaki.gr/autismos-paidi.pdf
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πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, ην νπνίν εθαξκφζηεθε θαη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε 

ζπγθεθξηκέλε εηδηθή ηάμε/εηδηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

            Με ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν, ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία αλαθέξζεθαλ σο 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ είδνπο, θαιχπηνπλ, πξνθξίλνληαο, ελδερνκέλσο, έλα απφ απηά, ηα 

δεηήκαηα ηα νπνία ζχκθσλα θαη κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε/επηζθφπεζε νθείινπλ λα 

θαιχπηνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα: 

Αλαθνξηθά κε ην Γλσζηηθφ Σνκέα: 

 Φπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο, αλζξψπηλε αλάπηπμε, αλαπαξαγσγή, έκθπια δεηήκαηα 

 Πξφιεςε ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, απηνζεβαζκφο, ζεβαζκφο ησλ άιισλ φζνλ αθνξά 

δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο 

 Εεηήκαηα λνκηθήο θχζεσο θαη πξνζηαζίαο. 

Καη αλαθνξηθά κε ην πκπεξηθνξηθφ Σνκέα: 

 εμνπαιηθφηεηα θαη ζεμνπαιηθή έθθξαζε 

 εμνπαιηθφηεηα θαη ζπλαίζζεκα 

 Εεηήκαηα νηθεηφηεηαο θαη νξηνζέηεζεο ζρέζεσλ 

 Δθκάζεζε θνηλσληθά απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ ζεμνπαιηθψλ θαη ζρεηηθψλ κε ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα 

              Όζνλ αθνξά ζηα κέζα ηα νπνία επηζηξαηεχνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

κειεηήζεθαλ απηά ζε κεγάιν βαζκφ θαη ελ πνιινίο εμαξηψληαη απφ ηνλ βαζκφ ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ηε δηάξθεηά ηνπο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ηα αμηνπνηνχκελα απφ 

ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα κέζα, ζπκπεξηιακβάλνπλ ζρέδηα καζήκαηνο, πξνζνκνηψζεηο, επίδεημε, 

ππφδπζε ξφισλ, κνληεινπνίεζε θ.ά. ηα νπνία (κέζα) απνηεινχλ θνηλνχο ηφπνπο ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή.  
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Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ 

αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηα νπνία είλαη ηα CurriculumCircles®, LifeHorizons I, II 

θαη ην ειιεληθφ «Δίκαη αγφξη – Δίκαη θνξίηζη …», δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα: 

- Αθνινπζνχλ ηελ ελδεδεηγκέλε γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, ινγηθή ησλ κηθξψλ 

βεκάησλ κε επνηθνδνκηζηηθφ ηξφπν θαη θζίλνπζα θαζνδήγεζε. 

- Υσξίο λα ππνηηκνχλ ην ζεσξεηηθφ ζηνηρείν, σζηφζν παξέρνπλ ηφζεο πιεξνθνξίεο φζεο 

ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία, ή/θαη απηηζκφ δχλαηαη λα εζσηεξηθεχζεη, ζε κηα δψλε 

επηθείκελεο αλάπηπμεο. 

- Δπηπιένλ, δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξάμε, κε ηερληθέο πξαθηηθήο εθαξκνγήο, φπσο 

δξακαηνπνίεζε, ππφδπζε ξφισλ θιπ. 

- Αληηπαξέξρνληαη ηα απφ ηελ αλαπεξία γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη απεπζχλνληαη ζηελ θαη’ 

αίζζεζε αληίιεςε κε ηελ νπηηθνπνίεζε, ηε ρξήζε εηθνλνθεηκέλσλ, ηαηληψλ θιπ. 

- Δθθηλνχλ απφ ην εηδηθφ, γηα λα θαηαιήμνπλ ζην γεληθφ, κε επαγσγηθφ ηξφπν. 

- Αξρηθά, αζρνινχληαη κε ην ζέκα αθξνζηγψο, θαη ζηγά-ζηγά, ζηνρεπκέλα θαη βάζεη 

ζρεδίνπ, εκβαζχλνπλ ή/θαη επεθηείλνπλ. 

- ηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο ηα ηξία πξνεγνχκελα ζηνηρεία δελ έιαβαλ 

ρψξα εθ ησλ πξαγκάησλ, ίζσο ιφγσ ηεο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζηνρνζεζίαο ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ελδερνκέλσο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο κέζσλ, «παξάδνζεο» επί ηνπ 

ζέκαηνο, πξνυπάξρνληνο πιηθνχ θαη δπζπηζηίαο ε νπνία επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ην δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

γηα φια ηα άηνκα – φρη κφλν γηα ηα έρνληα αλαπεξία. ε θάζε πεξίπησζε θαη ηα ηξία ελ 

ιφγσ πξνγξάκκαηα επηθεληξψλνπλ ζην δήηεκα ηεο θαιιηέξγεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

ηεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηεο ζεμνπαιηθήο απφιαπζεο 
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δηαζθαιίδνληαο ηελ εζσηεξίθεπζε φξσλ απηνπξνζηαζίαο αιιά θαη ζεβαζκνχ ζηνλ 

άιινλ άλζξσπν. Αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο θαη ηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

νξίσλ, απηψλ πνπ άκεζα ή έκκεζα ζρεηίδνληαη κε κηα θνηλσληθψο απνδεθηή ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη έθθξαζε. 

- Δθθηλνχλ απφ ην δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απφ ηελ άπνςε ηεο ζσκαηηθήο 

θπζηνινγίαο θαη ιεηηνπξγίαο, πξνρσξνχλ ζηελ εθδήισζε απηήο θαη νινθιεξψλνπλ κε 

ζέκαηα έκθπισλ ζρέζεσλ, γάκνπ θιπ. 

- Σα δχν πξψηα πξνγξάκκαηα, ηα CurriculumCircles® θαη  LifeHorizons I, II έρνπλ γηα 

πνιιά έηε δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε θαη αμηνινγεζεί σο εμαηξεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πξνγξάκκαηα, φζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε απφ πιεπξάο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

ζπγθεθξηκέλα λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ,  ζπκπεξηθνξψλ ζεηηθψλ σο πξνο ηελ 

έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο. Σν CurriculumCircles®, φρη ηπραία, πηνζεηήζεθε 

απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard, ελψ ην LifeHorizons I, II είλαη έλα απφ ηα πην 

δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ην νπνίν είλαη 

εθαξκφζηκν ζε νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ζρνιηθφ πιαίζην. Σν Circles απνηειεί έλα 

θνξπθαίν ηνπ είδνπο πξφγξακκα δεδνκέλνπ φηη δελ πεξηνξίδεηαη γηα νηθνγελεηαθή ή/θαη 

ζρνιηθή ρξήζε, αιιά απεπζχλεηαη σο έλα πνιππξφγξακκα-βάζε ζε έλα πιήζνο 

επαγγεικαηηψλ θαη κε, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε αηφκσλ κε 

ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία ζε αηνκηθή ή/θαη νκαδηθή βάζε, ζε κηα πνηθηιία πεξηβαιιφλησλ 

θαη πιαηζίσλ. 

- Απφ ηελ άιιε, ην ειιεληθφ πξφγξακκα, αλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ηα δχν πξναλαθεξζέληα, σζηφζν απνηειεί, ζχκθσλα θαη κε ηελ εθπνλήηξηα 

ηνπ, «έλα βήκα πάξα πέξα», γηα ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  
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    χκθσλα κε ηνλ Vygotsky (1978) ηα παηδηά κε αλαπεξία, εκπιέθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δίθηπα 

επηθνηλσλίαο. Απηή ε εκπινθή ηνπο απνβαίλεη πην θαηαζηξνθηθή απφ ηελ πξσηνγελή αλαπεξία. 

Χζηφζν, αλ αληηκεησπηζηνχλ κε φξνπο αληηζηαζκηζηηθνχο ε αλαπεξία δχλαηαη λα απνηειέζεη 

έλα εξέζηζκα γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ ζπλδέζεσλ κε πξνθαλή ιεηηνπξγηθφηεηα ππέξ ησλ 

αηφκσλ ηα νπνία ηελ θέξνπλ (ηελ αλαπεξία, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ λνεηηθή ή/θαη απηηζκφ). Σνλ 

θχξην ιφγν εδψ έρεη ην θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιηθφ ην νπνίν παξέρεηαη ζην παηδί. Σα 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ θηλνχληαη ζε απηήλ ηε ινγηθή.  

 

4.1. Κξηηήξηα επηινγήο κειεηεζέληωλ πξνγξακκάηωλ 

Δπηδίσμή κνπ, ινηπφλ, βάζεη ησλ κεζνδνινγηθψλ καο θξηηεξίσλ ήηαλ ην λα είλαη, κε έλαλ ηξφπν, 

αληηπξνζσπεπηηθά ησλ πηζαλψο ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη ηνλ 

απηηζκφ, δεδνκέλνπ φηη: 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ απηηζκφ, αλ «ν απηηζκφο δελ είλαη έλα θέιπθνο αηφκνπ. Δίλαη 

δηεηζδπηηθφο ζε θάζε πηπρή ηνπ αηφκνπ» (Γθνλέια, 2006, ζ. 25), ηφηε ε ζεμνπαιηθή 

έθθξαζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ επεξεάδεηαη άκεζα θαη εγγελψο. 

 Όζνλ αθνξά ζηε λνεηηθή αλαπεξία δελ έρεη επηιπζεί ην αλ ε πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζεσξεζεί μερσξηζηή απφ ηε λνεκνζχλε ή εζσηεξηθφ ζηνηρείν 

ηεο, νπφηε, θαη κε δεδνκέλε ηελ εκπινθή απηήο ζηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ηα πξνγξάκκαηα γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ απνθηνχλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, εθφζνλ επελδχνπλ ζην ζηνηρείν ηεο 

πξνζαξκνγήο (Leffert & Siperstein, 2002). 

 Οη πεξηπηψζεηο ζπλλνζεξφηεηαο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη ηνπ απηηζκνχ δελ είλαη 

ζπάληεο ή ακειεηέεο (http://www.soumaki.gr/autismos-paidi.pdf). Χζηφζν, δελ 

http://www.soumaki.gr/autismos-paidi.pdf
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εληνπίζηεθε θάπνην πξφγξακκα ην νπνίν αθνξά κε εμεηδηθεπκέλν ηξφπν ηελ 

πξναλαθεξζείζα ζπλλνζεξφηεηα, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία κειεηήζακε ζε απηήλ. 

 Σέινο, ε λνεηηθή αλαπεξία θαη ν απηηζκφο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ζπλππάξρνπλ ή φρη 

παξνπζηάδνπλ ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο δηαηαξαρέο, θαη, επηπιένλ, θαη νη δχν  

θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα ζπκπησκάησλ. 

            Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηνλ απηηζκφ, ελεπιέρζεθαλ θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο, φπσο νη 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο ή ε δέζκε ζηξαηεγηθψλ ηνπ TEACCH ππφ ηελ έλλνηα ηεο δπλαηφηεηαο 

ζπλεθαξκνγήο ηνπο κε ηα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα κε 

απηηζκφ. 

 

4.2.               Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε 

Δλ νιίγνηο, ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλνπλ θαη 

αγθαιηάδνπλ ηφζν ηηο εκθαλείο φζν θαη ηηο κε εκθαλείο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θαη 

εκπιέθνληαη ζηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο φισλ ησλ αλζξψπσλ, θαη, βεβαίσο, ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, Ννεηηθή Αλαπεξία ή/θαη Απηηζκφ (ζθέςε, ζπλαίζζεκα, απηνζπλείδεζε, 

απηνέιεγρνο θ.ά). Πξφθεηηαη γηα κηα ζηνρεπκέλε δηαηήξεζε επαξθώλ ηερληθώλ νη νπνίεο 

ηξνπνπνηνύλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ελζσκάησζε-κνληκνπνίεζε ησλ αιιαγώλ ζε απηήλ.(Kendall 

& Hollon, 1979). 

            Δλζπλείδεηα επέιεμα ηελ εθηελή αλαθνξά ζε δχν πξνγξάκκαηα, ην CurriculumCircles® 

θαη ην Life Horizons I, II. 
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                Καη ηα δχν παξαπάλσ πξνγξάκκαηα απνηεινχλ νινθιεξσκέλεο παηδαγσγηθέο 

ζπιιήςεηο νη νπνίεο αμηνπνηνχλ κηα δέζκε πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, έηζη ψζηε λα 

επηηχρνπλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Ζ πεηξακαηηθή ηνπο εθαξκνγή ην απέδεημε. 

                Σέινο, φπσο πξνέθπςε απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ ππάξρεη 

πιεζψξα πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο γηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία 

ή/θαη Απηηζκφ, θαζψο απηή (ε έξεπλα)  αλαθάιπςε ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή κφιηο ελφο 

ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο  

                Χο πξνο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα νη απαληήζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

                Αλεμαξηήησο ηνπ αλ ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξναλαθέξζεθαλ είλαη ζχληνκεο ή 

καθξάο δηάξθεηαο, απιήο ή ζπλζεηφηεξεο δνκήο, ελ ζπλφισ, απνζθνπνχλ ζηελ εθκάζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ, νη νπνίεο δεμηφηεηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

              Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία εμεηάζηεθαλ πξνθχπηεη φηη 

απηά βξίζθνληαη ζην ζεκείν ηνκήο ηνπ αηνκηθνχ κε ην θνηλσληθφ κνληέιν, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

δελ αλαηξνχλ ηε ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο σο βην-ηαηξηθνχ δεηήκαηνο θαη, επηπιένλ, 

επηθεληξψλνπλ ζηε ζπκπησκαηνινγία ηεο (θάζε) αλαπεξίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ 

αληηκεησπίζνπλ, λα ηελ πξνζαξκφζνπλ, λα ηελ ηξνπνπνηήζνπλ.  

              ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Δ..Α.µεΑ. ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζε ζρεηηθή εθδήισζε ε 

νπνία έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζην πιαίζην ηεο 3εο Γεθέκβξε, 

Παγθφζκηαο Ζµέξαο Αηφµσλ µε Αλαπεξία (Ν.2430/1996 άξζξν 2 παξ.2) κε ζέµα «Ζ Πξφηαζε 

ηεο Δ..Α.µεΑ. γηα έλα Δζληθφ Πξφγξαµµα ∆εµφζησλ Πνιηηηθψλ γηα ηελ Αλαπεξία δηαβάδνπκε 

ηα αθφινπζα (https://www.esamea.gr/): 
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«Η εµθάληζε ηνπ νλνκαδόκελνπ πνιπδηάζηαηνπ κνληέινπ γηα ηελ αλαπεξία, θάιπςε αθελόο ηε 

µνλόπιεπξε θαη πεξηνξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηαηξηθνύ κνληέινπ, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηελ 

αλαπεξία σο αηνµηθό-πξνζσπηθό πξόβιεµα, αθεηέξνπ ηε «γεληθή» πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνύ 

κνληέινπ, θαηά ηελ νπνία ε θνηλσλία θέξεη ηελ θύξηα επζύλε γηα ηα πξνβιήµαηα ησλ αηόµσλ µε 

αλαπεξία. ύµθσλα µε ην πνιπδηάζηαην κνληέιν νη πνιηηηθέο γηα ηελ αλαπεξία πξέπεη λα είλαη 

έλαο ζπλδπαζµόο µέηξσλ γηα ην ζρεδηαζµό θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο ώζηε λα απνθιείνληαη 

ζε γεληθό επίπεδν νη δηαθξίζεηο, θαη εμαηνκηθεπκέλσλ δξάζεσλ πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ ηα εηδηθά 

πξνβιήµαηα ησλ αηόµσλ µε αλαπεξία. Η θαηλνηνµία ηνπ πνιπδηάζηαηνπ µνληέινπ ζπλίζηαηαη 

ζην ζπγθεξαζµό ηνπ θνηλσληθνύ θαη ηαηξηθνύ µνληέινπ. Έηζη, εθόζνλ δελ είλαη νξζό ηα 

πξνβιήµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αλαπεξία λα απνδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην άηνµν, αιιά νύηε 

θαη απνθιεηζηηθά ζηελ θνηλσλία, ηόηε ε επίιπζε ησλ ελ ιόγσ πξνβιεµάησλ ζα πξέπεη λα 

επηρεηξεζεί µε έλα ζπλδπαζµό πνιηηηθώλ ζε θνηλσληθό επίπεδν θαη εμαηνκηθεπκέλσλ 

παξεµβάζεσλ. Σν µείγµα µέηξσλ πνπ πηνζεηεί ην πνιπδηάζηαην µνληέιν, εληζρύεη ηελ επειημία 

ησλ πνιηηηθώλ δηόηη πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα µεηαηόπηζεο ηνπ θέληξνπ βάξνπο ζηηο παζεηηθέο 

ή/θαη ζηηο ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο αλαιόγσο ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ πξνβιεµάησλ. πλνςίδνληαο, 

δηαπηζηώλεηαη όηη ε αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία έρεη θξίζηµε ζεµαζία, δηόηη ζπληζηά ην ζεσξεηηθό 

ππόβαζξν ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ αληηµεηώπηζή ηεο. Η έλλνηα ηεο αλαπεξίαο, από αηνµηθό 

πξόβιεµα θαη απόθιηζε από ην «θπζηνινγηθό», αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο δήηεµα ζην νπνίν έρεη 

ζνβαξέο επζύλεο ν ηξόπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο (ζεζµνί, 

ππνδνµέο θ.ιπ.). Αληηζηνίρσο, νη πνιηηηθέο αληηµεηώπηζεο ηεο αλαπεξίαο από παζεηηθέο πνιηηηθέο 

θνηλσληθήο πξόλνηαο, εµπινπηίζηεθαλ µε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο ζε θνηλσληθό επίπεδν. Η πιένλ 

πξόζθαηε αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία ζπλδπάδεη ην ηαηξηθό µε ην θνηλσληθό µνληέιν θαη πξνηείλεη 
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ηελ πνιπδηάζηαηε αληηµεηώπηζε (θνηλσληθή θαη αηνµηθή) ησλ πξνβιεµάησλ ησλ αηόµσλ µε 

αλαπεξία.». 

Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία αληαπνθξίλνληαη ζην 

πνιπδηάζηαην κνληέιν γηα ηελ αλαπεξία. χκθσλα κε απηφ, ε αλαπεξία είλαη έλα θαηλφκελν 

πνιιψλ δηαζηάζεσλ κε πξνεμάξρνπζεο ηξεηο: ζψκα, δνκή, ιεηηνπξγία. Δηδηθφηεξα, γηα ην ελ 

ιφγσ κνληέιν, ε αλαπεξία εθθξάδεη ην ράζκα ή κάιινλ ηελ έθηαζε ηνπ ράζκαηνο ην νπνίν 

ππάξρεη αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ κε ηελ αλαπεξία θαη ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο, 

θαη ζηνλ βαζκφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. Δίλαη, σζηφζν, ε δνκή ηεο 

θνηλσλίαο απηή ε νπνία δχλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη (αιιά, δπζηπρψο, θαη λα κελ ζπκπεξηιάβεη) ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε ηελ φπνηα αλαπεξία (http://www.e-erevna.gr ). 

            Παξάιιεια, αλαδχεηαη εμ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο (θάζε) 

αλαπεξίαο, σο άκεζε ζπλέπεηα, σζηφζν, εμαηνκηθεπκέλεο βιάβεο, παζνινγίαο, πζηέξεζεο 

(Oliver, 2009). Έηζη, πξνθξίλεηαη ζε φια ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

απνθαηαζηαζηαθήο παξέκβαζεο, εθφζνλ, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

εθαξκνγή είλαη εμαηνκηθεπκέλε, ε ζθνπνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ζαθψο θαη ζηελ 

θνηλσληθή δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, ηα 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία κειεηήζεθαλ ζπλδπάδνπλ ηερληθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηφζν ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ φζν θαη ησλ γλσζηηθψλ κνληέισλ παξέκβαζεο ππφ ηελ έλλνηα φηη 

πξνζβιέπνπλ κελ ζηελ πξαγκάησζε άκεζσλ θαη νξαηψλ απνηειεζκάησλ (Ronen, 1999), αιιά 

θαη επελδχνπλ ζηε καθξνπξφζεζκε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο κε ηελ εζσηεξίθεπζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηεο γλψζεο. 

             Μηα ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε, αλεμαξηήησο, πξνγξάκκαηνο, πξνυπνηίζεηαη φηη έρεη 

ιάβεη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαπεξίαο, ηνπ αηφκνπ κε ηελ αλαπεξία θαη ηνπ 
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πεξηβαιινληηθνχ πιαηζίνπ, ελψ εθαξκφδεη ζηξαηεγηθέο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

εθαξκνζκέλε αλάιπζε απηήο, θαζψο θαη ηερληθέο ελίζρπζεο ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο  

(Rogers, 1996). 

                 χκθσλα κε ηνλ F. Ζ. Kanfer, (1971) «ν άλζξσπνο δελ είλαη έξκαην κεηαμύ 

εξεζίζκαηνο (S) θαη αληίδξαζεο (R) αιιά κπνξεί θαη ίδηνο κέζσ ηνπ απηνειέγρνπ λα δηακνξθώζεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ». Μηα ηέηνηα ζπγθξφηεζε είλαη νξαηή θαη ζηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

παξνπζηάζηεθαλ.  

-1
ε
 θάζε: Αμηνπνηνχληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία βηψλεη ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη 

απηηζκφ, θαη νη ζθέςεηο ηνπ. 

-2
ε
 θάζε: Δλζαξξχλεηαη ε απηνπαξαηήξεζε θαη ηνλίδεηαη ε πηνζέηεζε κηαο λέαο ζπκπεξηθνξάο. 

3
ε
 θάζε: Αμηνινγείηαη ην αλ θαη θαηά πφζν ην άηνκν εζσηεξίθεπζε ηε λέα ζπκπεξηθνξά. 

                 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλαθνξηθά κε ην γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθφ ππφβαζξν ησλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ ελλνείηαη φηη απηά επηθεληξψλνπλ θαη ζηελ 

πξφζιεςε, πξφζθηεζε θαη εζσηεξίθεπζε απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία, λνεηηθή ή/θαη απηηζκφ 

πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ θαη κε εχιεπην, πξνζηηφ θαη πξνζαξκνζκέλν ζηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο 

ηξφπν πιεξνθνξηαθφ πιηθνχ γηα δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, αζθάιεηαο, απηνζεβαζκνχ 

θαη απηνζεβαζκνχ, θαζψο θαη έθθξαζεο θαη δηαρείξηζεο θαη ηνπ εξσηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη 

ηεο ζεμνπαιηθήο έιμεο.  

Δπηπιένλ, φια ηα πξνεγνχκελα ζπλνδεχνληαη απφ παξαζηαηηθέο θαη νπηηθνπνηεκέλεο ή/θαη 

βησκαηηθέο/άκεζα εκπεηξηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε, φζν ην δπλαηφ, ε πιεξνθνξία 

λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε γλψζε, ε νπνία ζηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίνλ ζα εζσηεξηθεπζεί απφ ην 

άηνκν, αλακέλεηαη λα εθθξαζηεί κε πνιχ απηέο ζπκπεξηθνξηθέο ελδείμεηο θαη πξάμεηο, ζηελ 
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αξρή ζε πξνζηαηεπκέλν πιαίζην θαη ελ ζπλερεία, κε κηα ινγηθή θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο, ζε φζν 

πην απζεληηθέο θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλφηεηαο, θαη, ελ ηέιεη δσήο. 

Δπίινγνο 

Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε σο δηθαίσκα γηα φινπο ηνπο λένπο αλζξψπνπο κε ή ρσξίο 

αλαπεξία ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ. Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ κε 

αλαπεξία ζηνρεχεη φρη κφλν ή ζηελά ζηελ ελεκέξσζε γηα δεηήκαηα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη 

ζηε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, αιιά θαη ζε κηα εηζαγσγή ζηηο δηαθπιηθέο ζρέζεηο, 

ζην βηνινγηθφ θαη ζην θνηλσληθφ θχιν, ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζηνλ αηνκηθφ 

απηνπξνζδηνξηζκφ, ζηνλ απηνζεβαζκφ θαη ζηνλ ζεβαζκφ γεληθφηεξα, ζηελ θνηλσληθά απνδεθηή 

εξσηηθή ζπκπεξηθνξά, ζηελ έθθξαζε θαη ηελ απνδνρή αγάπεο, ηξπθεξφηεηαο θαη 

ελδηαθέξνληνο πξνο ην άιιν θχιν. Όζνλ αθνξά ηα άηνκα κε αλαπεξία, ε νξγαλσκέλε θίλεζε 

γηα ηελ έληαμε απηψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, είρε σο ζεκείν εθθίλεζεο ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 

θαηνρχξσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο, κεηαμχ απηψλ θαη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε, ε νπνία αδηακθηζβήηεηα απνηειεί απαξάβαην δηθαίσκα θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ. Ζ ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε δελ αθνξά απνθιεηζηηθψο ζε δεηήκαηα 

ζεμνπαιηθφηεηαο, αιιά θαη ζε άιια ζέκαηα φπσο ε απηνεηθφλα, ε απηνεθηίκεζε, ην εζηθφ 

πιαίζην, ν απηνζεβαζκφο, ν αιιεινζεβαζκφο θαη ε αγάπε (Γεξνχθε, 2006). 

  Πιένλ γλσξίδνπκε φηη ε ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ελδπλακψλεη ην άηνκν κε αλαπεξία 

θαη ηνπ παξέρεη ηα αλαγθαία εξγαιεία ψζηε λα ελζσκαησζεί ζηελ θνηλσλία επηηπρψο. Απηή ε 

ελζσκάησζε δε ζα βνεζήζεη κφλν ην άηνκν κε αλαπεξία, αιιά ζα ελδπλακψζεη θαη ηελ 

θνηλσλία σο ζχλνιν, θαζψο ζα δεκηνπξγήζεη ζεηηθή θνηλσληθή αιιαγή κε απμεκέλε απνδνρή 

ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (Swango & Wilson, 2010). 



76 

 

χκθσλα κε ηελ UNESCO (2009), ε απνηειεζκαηηθή ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε 

παξέρεη ζηα λεαξά άηνκα πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπο, ζρεηηθέο 

κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο. Παξέρεη, επίζεο, έλα ζπγθεθξηκέλν 

θαη αζθαιέο πιαίζην επθαηξηψλ, αθελφο, γηα λα «ρηίζνπλ» θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη 

ηηο αμίεο ηνπο θαη, αθεηέξνπ, γηα λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο δσήο ψζηε λα πξνβαίλνπλ ζε 

ειεχζεξεο αιιά θαη αζθαιείο επηινγέο θαηά ηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο, γηα ηελ 

ίδηα ηνπο ηε δσή.  

ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1982, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) πηνζέηεζε ην 

πξφγξακκα δξάζεο γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑΜΔΑ), ην νπνίν, ηειηθά,  θαηέιεμε ζηελ 

ππνγξαθή ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ην 2007. 

θνπφο ηεο χκβαζεο είλαη λα πξναγάγεη, λα παξάζρεη πξνζηαζία θαη λα δηαζθαιίζεη, κε 

πιεξφηεηα θαη ηζφηηκν ηξφπν, ηελ απφιαπζε φισλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ απφ φια ηα άηνκα κε αλαπεξίεο κε θξηηήξην ηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

ζεβαζκνχ πξνο ηα πξφζσπά ηνπο θαη ηελ εκπέδσζε  ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπο.  

Ζ χκβαζε απνηειεί ην βαζηθφ λνκηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν εδξάδεηαη ε εθπφλεζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Daphne ΗΗΗ, «Keep me Safe» κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

λέσλ ΑκεΑ, ψζηε λα κάζνπλ ηξφπνπο γηα λα κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηε 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε. 

ηα λνκηθά θείκελα αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε δηεζλέο 

επίπεδν ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Γηαθήξπμε SUNDBERG ηνπ έηνπο 1981.  

Βαζηθέο αξρέο ηεο: 

 πκκεηνρή ΑκεΑ 

 έληαμε ΑκεΑ 
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 αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ΑκεΑ 

 απνθέληξσζε 

 δηεπαγγεικαηηθφο ζπληνληζκφο  

Γηαθήξπμε SUNDBERG 

Σν ελ ιφγσ δηεζλέο λνκηθφ θείκελν πξνέθπςε σο απφηνθν δηεζλνχο δηάζθεςεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (ΟΖΔ 

1948), θαζψο θαη άιιεο απνθάζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, φπσο ηε χκβαζε γηα ηελ θαηάξγεζε 

θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ (ΟΖΔ 1979), ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ (ΟΖΔ 1989), ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αλαπήξσλ Αηφκσλ (ΟΖΔ 1975) 

θαη ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Πλεπκαηηθά Καζπζηεξεκέλσλ Αηφκσλ (ΟΖΔ 1971). 

χκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε SUNDBERG ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ 

βαζκφ ε πξνζαξκνγή θαη ε έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ΟΛΑ ηα άηνκα κε αλαπεξία 

πξέπεη λα έρνπλ φθεινο απφ παξερφκελεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, ππνζηήξημεο θαη 

ζπκπαξάζηαζεο. Οη πξναλαθεξζείζεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε κείσζε ησλ αλεπαξθεηψλ νη 

νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο. ηφρνο ηεο Γηαθήξπμεο SUNDBERG είλαη ε 

έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία λα είλαη πιήξεο θαη ν ξφινο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά επνηθνδνκεηηθφο.  

χκθσλα κε ηνλ Vygotsky ην θπζηθφ ειάηησκα δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο ζην παηδί, αιιά 

απηφ ην νπνίν, ελ ηέιεη, δηακνξθψλεη ην πξνθίι ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξίεο είλαη κηα ζεηξά 

θνηλσληθνί, πνιηηηζκηθνί θαη ςπρνινγηθνί πεξηνξηζκνί. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε φπνηα 

απνθαηαζηαζηαθή δηαδηθαζία δελ λνείηαη σο κηα αληηζηαζκηζηηθή ππνθαηάζηαζε ηνπ 

αηζζεηεξηαθνχ κεραληζκνχ. Αληηζέησο, ε απνθαηαζηαζηαθή πξαθηηθή νθείιεη λα πεξηέρεη 
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ηξνπνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ, 

γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ δηφδσλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ζε αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Σν δηθαίσκα ζηε ζεμνπαιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή δσή απνηειεί βαζηθφ αλζξψπηλν 

δηθαίσκα, αλαθαίξεην θαη θαζνιηθφ. Σν 2007 ην δηθαίσκα ζηε ζεμνπαιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

δσή απνηέιεζε επίζεκα έλα απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία ζηε ζρεηηθή 

χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Μέλνπλ πνιιά φκσο ψζηε απηφ λα γίλεη πξάμε. 

Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη νξγαληθφ ηκήκα θαη δηαθξηηφ δηδαθηηθφ-καζεζηαθφ αληηθείκελν ζηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δηδηθήο, θαη, βεβαίσο, ηεο Γεληθήο Αγσγήο. Κάηη ηέηνην, ζα 

επηηάρπλε θαη ζα εγθαζίδξπε ηελ νπζηαζηηθή αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ ζηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε κε αζθάιεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

πιεξφηεηα.  

Γχξσ απφ έλα ηέηνην ππνρξεσηηθφ δηδαθηηθφ/καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη κε ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηηο νπνίεο ζα πξφθξηλαλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζα κπνξνχζε ε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ εθήβσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ λα νδεγήζεη ηα άηνκα απηά ζε κηα αμηνβίσηε δσή, κε ή ρσξίο 

νηθνγέλεηα, αιιά νπσζδήπνηε κε απηνζεβαζκφ θαη αμηνπξέπεηα. 

Δπηπιένλ, θαιφ ζα ήηαλ αληί ηεο χπαξμεο ή/θαη παξάιιεια κε πξνγξάκκαηα 

ζεμνπαιηθήο αγσγήο γηα ηνπο/ηηο έθεβνπο – εο  κε αλαπεξία λα εθπνλεζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ππφςε δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

νκνθπινθηιίαο, ακθηθπινθηιίαο θ.α.. 
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Σα πξναλαθεξζέληα ζπλάδνπλ κε ηε δηακφξθσζε ελφο γεληθφηεξνπ θιίκαηνο απνδνρήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη σο ηζφηηκσλ σο πξνο ηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηνπ 

ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, κε φ, ηη θαη φζα θάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη γηα ηελ εκπέδσζε 

ησλ αμηψλ κηαο αλνηθηήο θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο ζηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Πξαθηηθά, 

φζνλ αθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

ηεο ζπκπεξίιεςήο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ή/θαη απηηζκφ αλακέλεηαη λα απνβεί έλα ηξηπιφ εξγαιείν: 

1. ζπκβνπιεπηηθφ, κε ηελ έλλνηα ηεο ρξήζηκεο θαη σθέιηκεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο θαη 

γλψζεο 

2. πξνιεπηηθφ, κε ηελ έλλνηα ηεο απνθπγήο θάζε είδνπο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

θαθνπνίεζεο θαη πξνζβνιήο 

3. θνηλσληθνπνηεηηθφ, κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθά απνδεθηήο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο 

4. δηθαησκαηηθφ, κε ηελ έλλνηα ηεο πξφζθηεζεο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ηνπ 

ζεκειηψδνπο αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ζηε ζεμνπαιηθή έθθξαζε θαη απφιαπζε. 

                  Έηζη, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε πξαγκάησζε ηεο ηξηάδαο ησλ ζηφρσλ ηεο ζεμνπαιηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο  κε φ,ηη θαη φζα απηφ ζεκαίλεη γηα ηα άηνκα αιιά θαη ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Αλαθέξνκαη ζηνπο γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ζπκπεξηθνξηθνχο ζηφρνπο ηνπο 

νπνίνπο κε ηε βνήζεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο  νη 

λένη θαη νη λέεο κε αλαπεξία, λνεηηθή ή/θαη απηηζκφ ζα κπνξέζνπλ δηα κέζνπ ηεο πξαγκάησζεο 

απηψλ (ησλ ζηφρσλ) λα εθθξάζνπλ κε ζεηηθφηεηα θαη πιεξφηεηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θάιπςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ ζε πλεχκα δηαπξνζσπηθήο 

ζπληξνθηθφηεηαο, κεηαβίβαζεο θαη απνδνρήο (Κξεαηζάο, 2013). 
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