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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος 

συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας σε εφήβους με Νοητική Αναπηρία (Ν.Α). Η 

συνειδητοποίηση επέρχεται μέσω της βίωσης εμπειριών, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω 

συγκεκριμένων στρατηγικών του αυτοπροσδιορισμού. Γενικά, δε δίνονται αρκετές 

ευκαιρίες εξάσκησης των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με Ν.Α., ενώ και 

η σεξουαλικότητα -συχνά- δεν αναλύεται διεξοδικά ως θέμα. Ειδικά την περίοδο της 

εφηβείας είναι σημαντικό να τεθούν οι ορθές βάσεις για τη μετέπειτα υγιή σεξουαλική 

πορεία του ατόμου. Το θέμα της σεξουαλικότητας των ατόμων με Ν.Α. αντιμετωπίζεται 

γενικά με αρνητισμό, κάτι που ασκεί βαριά συναισθηματική επιρροή, ενώ η θεματική 

αποτελεί -συγκριτικά με άλλες αναπηρίες- ανεξερεύνητο πεδίο. Για το λόγο αυτό, η 

υποστήριξη μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας είναι αναγκαία, ώστε να γίνουν 

αντιληπτές οι αλλαγές, οι επιλογές, αλλά και οι υγιείς τρόποι έκφρασης. Έτσι, 

δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνειδητοποίησης με θεματικές διάφορες 

πτυχές της σεξουαλικότητας και διδακτικούς στόχους με δραστηριότητες, οι οποίες 

υλοποιούνται μέσω στρατηγικών του αυτοπροσδιορισμού. Επομένως, το πρόγραμμα 

παρείχε ευκαιρίες για εξάσκηση με στρατηγικές του αυτοπροσδιορισμού που έκαναν πτυχές 

της σεξουαλικότητας βίωμα και άρα μέρος της ζωής των συμμετεχόντων. Ακόμη, 

εφαρμόστηκε σε τρεις εφήβους με Ν.Α. και διήρκησε περίπου δύο μήνες. Οι συμμετέχοντες 

αξιολογήθηκαν με αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο πριν την έναρξη της διδασκαλίας, ώστε να 

εξατομικευτεί το υλικό, αλλά και μετά, για να διαπιστωθεί η όποια πρόοδος. Μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος και οι τρεις συμμετέχοντες σημείωσαν σημαντική πρόοδο 

σε κάποιες δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού και στις γνώσεις τους για τη 

σεξουαλικότητα, ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσαν και το ερωτηματολόγιο κοινωνικής 

εγκυρότητας. 
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Abstract 

The main purpose of this case study was designing and implementing a program regarding 

awareness of sexuality for adolescents with Intellectual Disability (I.D.). To achieve 

awareness someone has to experience things and this is accomplished by practicing with 

certain strategies of self-determination. Unfortunately, people with I.D. don’t have sufficient 

opportunities in their everyday life to practice their self-determination skills and it is not 

uncommon to never have important issues of their sexuality fully been explained by 

someone. It is crucial for a healthy adult sex-life to establish the right ground rules when in 

adolescence. Society often frown upon the subject of sexuality and I.D. and that causes a 

great deal of emotional distress to people with I.D. Additionally, sexuality in people with 

I.D. is -as in comparison with other disabilities- an unexplored research field. For that reason, 

research has to be made to support via education this group, so they come to realize changes, 

options and healthy ways to express themselves. All the above contributed to the idea of 

making an educational program regarding awareness of sexuality, which included various 

aspects of sexuality and educational goals with activities related both to sexuality and self-

determination. The program gave multiple opportunities for practice of self-determination, 

which helped to make aspects of sexuality a part of the participants’ lives, after they had 

experienced them. It was implemented to three adolescents with I.D. and it was completed 

after two months of sessions. The participants were evaluated with an improvised 

questionnaire before the actual teaching sessions began in order to personalize the material, 

and after they ended in order to find any progress that was made. The final evaluation had 

shown that all three participants had a significant progress both to some self-determination 

skills and to their knowledge around sexuality. In the end the participants had also answered 

a social validity questionnaire.  

 



4 
 

Key words: sexuality, self-determination, awareness, Intellectual Disability, adolescence 

 

  



5 
 

Πρόλογος 

 Η σεξουαλικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό πανανθρώπινο και για το λόγο αυτό 

όλοι δικαιούνται πρόσβαση στη γνώση και στις πληροφορίες που την αφορούν. Στο πλαίσιο 

μίας κοινωνίας πραγματικά ισότιμης κρίθηκε αναγκαίο ένα πρόγραμμα που θα έδινε την 

ευκαιρία σε εφήβους με Νοητική Αναπηρία να βιώσουν πτυχές της σεξουαλικότητας και να 

αιτιολογήσουν συναισθήματα που ήδη είχαν μέσα τους, αλλά δεν ήξεραν πως να τα 

εκφράσουν με υγιή τρόπο. Η μελέτη περίπτωσης είναι η πλέον ταιριαστή σε ένα θέμα που 

αφορά τη σεξουαλικότητα, δηλαδή τον ίδιο τον άνθρωπο. Το ωραιότερο κομμάτι όταν 

σχεδιάζεις ένα πρόγραμμα που αφορά εφήβους, είναι ακριβώς το ότι το υλοποιείς μαζί τους, 

διδάσκεις και διδάσκεσαι, καθώς το αντικείμενο -στη συγκεκριμένη περίπτωση υποκείμενο- 

της έρευνάς σου είναι ζωντανό, σε κοιτά στα μάτια και συμπορεύεται μαζί σου. Για το λόγο 

αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους τρεις συμμετέχοντες, μαζί με τους 

οποίους εξερευνήσαμε διάφορες πτυχές της σεξουαλικότητας, αποκομίζοντας πολύτιμες 

γνώσεις για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους.  
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Εισαγωγή 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο αυτοπροσδιορισμός και οι δεξιότητές του πρέπει να 

καλλιεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των παιδιών και των εφήβων, επειδή τους 

επιτρέπουν να διαμορφώσουν οι ίδιοι την πορεία τους και να αποτελέσουν τους αιτιακούς 

παράγοντες στη ζωή τους (Wehmeyer & Bolding, 2001). Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι 

δεξιότητες που σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό είναι σημαντικές για την επιτυχημένη 

μετάβαση στην ενήλικη ζωή, παρόλα αυτά δε δίνονται πάντα οι απαιτούμενες ευκαιρίες για 

την καλλιέργειά τους (Agran & Wehmeyer, 2000· Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000), 

ειδικά στα άτομα με Νοητική Αναπηρία (Ν.Α.) που έρευνες έχουν δείξει ότι διαθέτουν 

χαμηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού (Nota, Ferrari, Soresi & Wehmeyer, 2007). Από την 

άλλη μεριά, η σεξουαλικότητα συνάδει σχεδόν με κάθε πτυχή της ύπαρξης, από τις 

συμπεριφορές και τις αξίες μέχρι τα συναισθήματα και τις εμπειρίες και επηρεάζεται τόσο 

από το ίδιο το άτομο, όσο και από την οικογένεια και το γενικότερο περιβάλλον (Marshall, 

Silverio Marques, Ang Fonte, & Patel, 2017). Παρόλη τη σημαντικότητα της 

σεξουαλικότητας για τη ζωή ενός ανθρώπου, πολύ περισσότερο για τη ζωή ενός εφήβου που 

βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της διαμόρφωσης, πολλοί αντιμετωπίζουν το θέμα της 

σεξουαλικότητας των ατόμων με Ν.Α. με δυσφορία (Szollos & McCabe, 1995). Είναι λογικό 

κάτι τέτοιο να δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα γύρω από τη σεξουαλική συμπεριφορά και 

έκφραση των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι, εξαιτίας της κατάστασης, εμφανίζουν πολλαπλά 

προβλήματα στον αυτοπροσδιορισμό και στην υγιή ανάπτυξη αποδεκτών 

κοινωνικοσεξουαλικών δεξιοτήτων (Murray & Minnes, 1994). Η σεξουαλικότητα όμως 

είναι μία πτυχή της ανθρώπινης ζωής με πανανθρώπινο χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα έχει 

επιδράσεις στην ποιότητα ζωής του κάθε ατόμου (Gothreau, 2015). Έτσι, οι άνθρωποι με 

αναπηρία έχουν σεξουαλικές επιθυμίες και ανάγκες, οι οποίες πρέπει να υποστηριχθούν και 

μέσω της εκπαίδευσης (Servais, 2006), καθώς η Ν.Α. μεταβάλλει την κοινωνική και τη 
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φυσική λειτουργικότητα, αλλά δεν αλλάζει τις ενστικτώδεις ανάγκες για στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις (Milligan & Neufeldt, 2001). Η παροχή υποστήριξης μέσω της 

εκπαίδευσης βοηθά τους εφήβους με αναπηρία να αντιληφθούν τις αλλαγές, τις διαθέσιμες 

επιλογές (American Academy of Pediatrics - Committee on Children With Disabilities, 

1996), τους κινδύνους, αλλά και την υγιή έκφραση της σεξουαλικότητάς τους (Gothreau, 

2015). Παρόλα τα οφέλη, τα άτομα με Ν.Α. δεν έχουν συχνά πρόσβαση σε ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και σε εμπειρίες που επιτρέπουν τη λήψη ασφαλών αποφάσεων σχετικά με 

θέματα της σεξουαλικότητας (Gothreau, 2015), με αποτέλεσμα έρευνες να δείχνουν ότι τα 

άτομα με Ν.Α. συσχετίζονται με χαμηλά επίπεδα γνώσης περί σεξουαλικότητας (Talbot & 

Langdon, 2006). Ακόμη, η θεματική γύρω από τη σεξουαλικότητα των ατόμων με Ν.Α. 

αποτελεί -συγκριτικά με άλλες αναπηρίες- ανεξερεύνητο πεδίο με συνέπειες στη γνώση και 

στη διάδοση της πληροφορίας. Συμπερασματικά, είναι σημαντικό να δοθούν ευκαιρίες στα 

άτομα αυτά για τη διερεύνηση και τη βίωση διαφόρων πτυχών της σεξουαλικότητάς τους, 

με απώτερο στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

προγράμματος συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας σε εφήβους με Ν.Α. Η συνειδητοποίηση 

συνδέεται με τη βίωση εμπειριών, οπότε το πρόγραμμα στηρίχθηκε στην καλλιέργεια πέντε 

συγκεκριμένων στρατηγικών του αυτοπροσδιορισμού: α) την επιλογή, β) την επίλυση 

προβλημάτων, γ) τη λήψη αποφάσεων, δ) την αυτογνωσία/ αυτεπίγνωση και ε) την 

αυτοσυνηγορία. Επιπλέον, οι στρατηγικές αυτές αξιοποιήθηκαν μέσα σε ενότητες που 

αφορούσαν διάφορες πτυχές της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το φύλο, η εφηβεία, οι μελλοντικές επιδιώξεις σχέσεων 

(Murphy & Elias, 2006), ο δημόσιος και ο ιδιωτικός χώρος και οι συμπεριφορές που 

αρμόζουν στον καθένα, και το ακατάλληλο άγγιγμα από και προς (American Academy of 

Pediatrics - Committee on Children With Disabilities, 1996). Πριν αλλά και μετά την 
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εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος συνειδητοποίησης υλοποιήθηκε αξιολόγηση 

των τριών συμμετεχόντων με αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, ώστε να εξατομικευτεί το υλικό 

και να διερευνηθεί η όποια πρόοδος αντίστοιχα. Επίσης, διαμορφώθηκαν τρία ερευνητικά 

ερωτήματα, τα οποία αφορούν το αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις γνώσεις 

σχετικά με την ασφάλεια, αλλά και με τις μελλοντικές επιδιώξεις σχέσεων. Ακόμη, 

διερευνώνται τα βασικά συστατικά, τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος συνειδητοποίησης. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται 

ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας με σκοπό τη διερεύνηση του 

θέματος, αλλά και τη στήριξη της αναγκαιότητας ενός τέτοιου πονήματος. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται οι ορισμοί και η σχέση των ατόμων με Ν.Α. με τον αυτοπροσδιορισμό, η 

σεξουαλικότητα και η συνείδηση/ συνειδητοποίηση σαν έννοιες, η σχέση των ατόμων με 

Ν.Α. με τη σεξουαλικότητα και οι απόψεις των ίδιων για το θέμα. Επιπρόσθετα, γίνεται η 

σύνδεση μεταξύ αυτοπροσδιορισμού και σεξουαλικής εκπαίδευσης, αναφέρονται τα οφέλη 

της, ενώ τέλος παρατίθενται ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της μεθοδολογίας επεξηγείται η ερευνητική στρατηγική που 

χρησιμοποιήθηκε και παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες, τα κριτήρια ένταξης και η διάρκεια 

του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακόμη, περιγράφονται οι διαδικασίες και τα εργαλεία 

της έρευνας, δηλαδή το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο και το ερωτηματολόγιο της κοινωνικής 

εγκυρότητας, ενώ δίνεται και το σχεδιάγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος 

συνειδητοποίησης με τις δεξιότητες της σεξουαλικής εκπαίδευσης, τις στρατηγικές του 

αυτοπροσδιορισμού, τις δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού, τη στοχοθεσία και τις 

δραστηριότητες. Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά η υλοποίηση με τους 

συμμετέχοντες. Έπειτα, γίνεται αναφορά στον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων, δηλαδή πως 
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αξιοποιούνται τα αποτελέσματα για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ 

ταυτόχρονα αιτιολογείται η χρήση των μεθόδων ανάλυσης και συσχέτισης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αρχικής και της τελικής 

αξιολόγησης των συμμετεχόντων, αλλά και του ερωτηματολογίου της κοινωνικής 

εγκυρότητας. 

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, ενώ γίνεται και η σύνδεση με τα όσα 

περιγράφονται στο πρώτο κεφάλαιο της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Επιπλέον,  

παρουσιάζεται η σημασία των αποτελεσμάτων για το θέμα και απαντώνται τα τρία 

ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς και προτείνονται 

θέματα για τη μελλοντική διενέργεια σχετικών ερευνών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

1. Η συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας μέσω του αυτοπροσδιορισμού 

 

1.1 Αυτοπροσδιορισμός και Άτομα με Νοητική Αναπηρία 

Ο όρος Νοητική Αναπηρία (Ν.Α.) χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει άτομα με 

διαταραχές που σχετίζονται με το νοητικό δυναμικό. Ο διαχωρισμός των ατόμων μέσα σε 

αυτή τη διευρυμένη ομάδα γίνεται μέσω σταθμισμένων τεστ εκτίμησης νοητικού δυναμικού 

και συνακόλουθη κατάταξη σε μία από τις υποκατηγορίες με βάση τη βαθμολογία. Πλέον, 

η διεθνής επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει τη Ν.Α. σαν μία πολυδιάστατη κατάσταση 

που αφορά την ανθρώπινη λειτουργικότητα σε σχέση με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

Η ομάδα των ατόμων που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη κατηγορία αναπηρίας είναι αρκετά 

ετερόκλητη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της. Έτσι, υπάρχουν άτομα που 

χαρακτηρίζονται από παθητικότητα και είναι πολύ εξαρτημένα από τους οικείους τους, και 

άλλα που είναι δραστήρια, συνεργάσιμα, δυναμικά, ή ακόμα και επιθετικά ή παρορμητικά 

(Snell, Luckasson, Borthwick-Duffy, Bradley, Buntinx, & Yeager, 2009). 

 Από την άλλη πλευρά, για τον αυτοπροσδιορισμό υπάρχουν αρκετοί και 

διαφορετικοί μεταξύ τους ορισμοί. Γενικά, ο όρος αναφέρεται στο να έχει κανείς τις 

δεξιότητες και τις ευκαιρίες να κατευθύνει τη ζωή του με τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει και 

αυτό να του προσφέρει προσωπική ικανοποίηση (Weir, Cooney, Walter, Moss, Waisman 

Center University of Wisconsin-Madison, Carter, & Vanderbilt University, 2017).  

 Ένας άλλος ορισμός του αυτοπροσδιορισμού είναι αυτός από το Wehmeyer (1996) 

που τον ορίζει ως το να ενεργεί κανείς ως πρωταρχικός αιτιακός παράγοντας στη ζωή του, 
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κάνοντας επιλογές και λαμβάνοντας αποφάσεις, ώστε να επιτύχει μία καλύτερη ποιότητα 

ζωής, απαλλαγμένος από εξωτερικούς παράγοντες επιρροής ή επέμβασης.  

Οι Wehmeyer και Schalock (2001) όρισαν την α) αυτονομία, β) την αυτορρύθμιση, 

γ) την ψυχολογική ενδυνάμωση και δ) την αυτοπραγμάτωση ως τα τέσσερα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά για τον αυτοπροσδιορισμό.  

Η αυτονομία συνδέεται με την εκδήλωση των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων 

του ατόμου, χωρίς εξωτερικούς παράγοντες επιρροής. Η αυτορρύθμιση είναι η ικανότητα 

του να προσαρμόζεται επιτυχώς σε όποιο περιβάλλον κι αν βρίσκεται, ενώ ταυτόχρονα 

συλλογίζεται τα αποτελέσματα κάθε συμπεριφοράς πριν την εφαρμογή της. Αποτελείται δε, 

από τρεις στρατηγικές αυτοδιαχείρισης: α) την αυτοπαρατήρηση, β) την αυτοαξιολόγηση 

και γ) την αυτοενίσχυση. Η ψυχολογική ενδυνάμωση βοηθά το άτομο να λειτουργεί με 

εσωτερικό κέντρο ελέγχου και άρα να κατευθύνει τη ζωή του μόνο. Ταυτόχρονα, μέσω 

αυτής γνωρίζει ότι κατέχει τα απαραίτητα εφόδια για την επίτευξη του αποτελέσματος που 

επιθυμεί, με λίγα λόγια έχει αυτοαποτελεσματικότητα και συγκεκριμένες προσδοκίες 

έκβασης που αφορούν τις δεξιότητές του. Τέλος, η αυτοπραγμάτωση συνδέεται άμεσα με 

το γνώθι σαυτόν όσον αφορά τις δυνατότητες και τους περιορισμούς. Η αλληλεπίδραση του 

ατόμου με σημαντικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του βοηθά στην ανάπτυξή της, καθώς 

με τον τρόπο αυτό λαμβάνει ανατροφοδότηση για τα θέματα που το αφορούν (Wehmeyer 

& Schalock, 2001). 

Ο αυτοπροσδιορισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μία μορφή αυτορρύθμισης, μιας 

μορφής πολύ αποτελεσματικής και μάλιστα ελεύθερης από εξωτερικές παρεμβάσεις. Οι 

άνθρωποι που κατέχουν δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού ρυθμίζουν μόνοι -και επιτυχημένα- 

τις επιλογές και τις πράξεις τους. Πολλές φορές, υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτού που 

έχει το άτομο και αυτού που θέλει. Τότε, δημιουργείται, συνήθως, ένα κίνητρο για 

αυτορρύθμιση και συνεπακόλουθων πράξεων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Όμως, πολλά 
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Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), εξαιτίας κάποιων αποτυχιών στο παρελθόν ή λόγω έλλειψης 

πίστης στις δυνάμεις τους, δε δρουν σε ικανοποιητικό βαθμό ή θέτουν υπερβολικά χαμηλούς 

ή υψηλούς στόχους. Τα αρνητικά συναισθήματα που τρέφουν για τον εαυτό τους ευθύνονται 

για τον καθορισμό χαμηλών στόχων, ενώ οι ανακριβείς αυτοαξιολογήσεις παράγουν μη 

ρεαλιστικές προσδοκίες. Έτσι, τα ΑμεΑ πρέπει να ενισχύουν ή να μειώνουν τις προσδοκίες 

τους ανάλογα, ώστε να επιτύχουν. Για να συμβεί αυτό, το άτομο πρέπει να αξιολογεί 

αποτελεσματικά τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά του, και να τα ταιριάζει με 

τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται (Wehmeyer & Bolding, 2001). 

Η ανάγκη διδασκαλίας στρατηγικών του αυτοπροσδιορισμού στους μαθητές 

αναδείχθηκε τη δεκαετία του ’90, στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση των 

προοπτικών των νέων με αναπηρία μετά την αποφοίτηση (Shogren, Wehmeyer, Palmer, 

Rifenbark, & Little, 2015). Σε έρευνα των Wehmeyer και Schwartz (1997) βρέθηκε ότι τα 

άτομα με Ν.Α. ή μαθησιακές δυσκολίες με μεγαλύτερο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού είχαν 

υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε εργασία και υψηλότερους μισθούς, ενώ 

διαχειρίζονταν τα χρήματα και τη μετακίνησή τους καλύτερα και πιο ανεξάρτητα από τους 

συνομηλίκους τους με χαμηλότερη βαθμολογία. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από την έρευνα 

των Shogren και συνεργατών (2015), η οποία στόχευε στο να παρακολουθήσει την πορεία 

των μαθητών με αναπηρία που συμμετείχαν σε παλαιότερες παρεμβάσεις διδασκαλίας 

στρατηγικών αυτοπροσδιορισμού κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και να εξετάσει τη 

σχέση μεταξύ αυτοπροσδιορισμού και διαφορετικών εκβάσεων στην ενήλικη ζωή. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα αυτοπροσδιορισμού στο σχολείο 

είχαν θετικό πρόσημο στη μετέπειτα πορεία τους. Ο αριθμός των συμμετεχόντων, οι οποίοι 

έπειτα από δύο χρόνια αφότου αποφοίτησαν σημείωσαν πρόοδο στον τομέα της οικονομικής 

ανεξαρτησίας, της συμμετοχής στα κοινά και της αυτόνομης διαβίωσης ήταν υψηλός. 
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Παρόλα αυτά, δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του αυτοπροσδιορισμού και της προσωπικής 

ικανοποίησης.  

Η ποιότητα ζωής αποτελείται από οκτώ βασικούς τομείς: α) την συναισθηματική 

ευημερία, β) τις διαπροσωπικές σχέσεις, γ) την υλική ευημερία, δ) την προσωπική ανάπτυξη, 

ε) τη σωματική ευημερία, στ) τον αυτοπροσδιορισμό, ζ) την κοινωνική ενσωμάτωση και η) 

τα δικαιώματα (Lachapelle, Wehmeyer, Haelewyck, Courbois, Keith, Schalock, Verdugo, 

& Walsh, 2005). Στην έρευνα των Lachapelle και συνεργατών (2005) με θέμα το 

συσχετισμό μεταξύ της ποιότητας ζωής και του αυτοπροσδιορισμού, αναδείχθηκε ότι οι 

κατεκτημένες δεξιότητες σε κάθε ένα από τα βασικά στοιχεία του, δηλαδή στην αυτονομία, 

στην αυτορρύθμιση, στην ψυχολογική ενδυνάμωση και στην αυτοπραγμάτωση, 

εξασφαλίζουν υψηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής. Επομένως, επιβεβαιώνεται η συσχέτιση 

μεταξύ αυτοπροσδιορισμού και ποιότητας ζωής, όμως δημιουργήθηκε το εύλογο ερώτημα 

μήπως οι μονάδες υποστήριξης των ατόμων με Ν.Α. είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα άτομα και με τον τρόπο αυτό ενισχύουν την ποιότητα 

ζωής τους, αλλά ίσως δεν τους παρέχουν τις ευκαιρίες για λήψη αποφάσεων, επιλογή, 

επίλυση προβλημάτων και γενικότερη εξάσκηση των δεξιοτήτων του αυτοπροσδιορισμού.  

Η έρευνα των Wehmeyer και Bolding (2001), η οποία εξερευνούσε την επίδραση 

του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο τα άτομα με Ν.Α. ζουν και εργάζονται, στα επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού τους ανέδειξε ότι οι αυτοπροσδιοριζόμενοι άνθρωποι κατέχουν υψηλά 

επίπεδα αυτογνωσίας. Έτσι, χρησιμοποιούν τη γνώση περί των δυνάμεων και των 

περιορισμών τους και ενεργούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να λειτουργήσουν υπέρ τους. Στην 

ίδια έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι έπειτα από τη μετακίνηση των ΑμεΑ σε ένα λιγότερο 

περιοριστικό εργασιακό περιβάλλον ή χώρο διαβίωσης, αυξήθηκαν τα επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού και οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είχαν περισσότερες ευκαιρίες 

επιλογής και λήψης αποφάσεων.  
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Η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση παρουσιάζει τον αυτοπροσδιορισμό ως μια 

σειρά από δεξιότητες, με τις οποίες οι άνθρωποι αρχικά γνωρίζουν και εκφράζουν τα ίδια 

ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ικανότητες. Έπειτα, θέτουν στόχους που ικανοποιούν 

αυτά τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες και κάνουν επιλογές, λαμβάνουν αποφάσεις και 

σχεδιάζουν. Στη συνέχεια, ενεργούν προς την ολοκλήρωση των σχεδίων τους και 

αξιολογούν τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Όπου χρειάζεται μεταβάλλουν τις 

ενέργειες και τα σχέδιά τους, ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Οι νέοι με Νοητική και 

αναπτυξιακές αναπηρίες, ενδεχομένως, να μην έχουν τα κατάλληλα φόντα για την 

παραπάνω διαδικασία. Για τη διδασκαλία τέτοιων περίπλοκων δεξιοτήτων στη 

συγκεκριμένη ομάδα απαιτούνται πολλαπλές ευκαιρίες μάθησης σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα (Carter, Owens, Trainor, Sun, & Swedeen, 2009). 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι κάτι που πρέπει να 

καλλιεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των παιδιών και των εφήβων, όσο αποκτούν 

δεξιότητες και αναπτύσσουν συμπεριφορές, οι οποίες τους επιτρέπουν να διαμορφώσουν οι 

ίδιοι την πορεία τους. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την καλλιέργεια του 

αυτοπροσδιορισμού είναι: α) η ατομική αντίληψη, όπως αυτή διαμορφώνεται από την 

εκπαιδευτική διαδικασία και από την ίδια ανάπτυξη, β) οι ευκαιρίες, οι οποίες συνδέονται 

με το περιβάλλον και με τις εμπειρίες και γ) η υποστήριξη. Το επίκεντρο της διδασκαλίας 

του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα με Ν.Α. πρέπει να είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελέσουν οι ίδιοι τους αιτιακούς παράγοντες στη ζωή τους. 

Είναι σημαντικό κατά τη διδασκαλία να λαμβάνεται υπόψη η σχέση μεταξύ της ικανότητας 

του ατόμου να επιλέγει και να δρα και του κοινωνικού περιβάλλοντος που προσφέρει τις 

ευκαιρίες. Είναι λογικό ότι το περιβάλλον συμβάλει σημαντικά στην προώθηση του 

αυτοπροσδιορισμού (Wehmeyer & Bolding, 2001).  
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Και ενώ τα τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι δεξιότητες 

που σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό είναι σημαντικές για την επιτυχημένη μετάβαση 

στην ενήλικη ζωή, παρόλα αυτά -σε αρκετές περιπτώσεις- δε δίνονται τόσες ευκαιρίες όσες 

θα έπρεπε για την καλλιέργειά τους (Agran & Wehmeyer, 2000). Στην έρευνα των Nota, 

Ferrari, Soresi και Wehmeyer (2007) ήρθε στο φως ότι οι συμμετέχοντες με βαριά Νοητική 

επέδειξαν τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού, ποιότητας ζωής και κοινωνικών 

δεξιοτήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επίπεδο νοημοσύνης προκαθορίζει τη ζωή ενός 

ατόμου. Το περιβάλλον και οι ευκαιρίες επιλογής και λήψης αποφάσεων, όπως 

προαναφέρθηκε, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Βέβαια, τα υψηλότερα επίπεδα νοημοσύνης 

και κοινωνικών δεξιοτήτων φάνηκαν να συνοδεύονται από υψηλότερα επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την έρευνα των Wehmeyer, Agran και 

Hughes (2000) σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, στην οποία αναφέρεται ότι οι ευκαιρίες 

διδασκαλίας των βασικών στοιχείων του αυτοπροσδιορισμού, όπως για παράδειγμα η λήψη 

αποφάσεων, η επίλυση προβλημάτων και η αυτοσυνηγορία, είναι λιγότερες για τους 

μαθητές με Νοητική και αναπτυξιακές αναπηρίες, ενώ οι ίδιοι οι διδάσκοντες εμφανίστηκαν 

ανεπαρκώς προετοιμασμένοι όσον αφορά την καλλιέργεια τέτοιου είδους δεξιοτήτων μέσα 

στην τάξη.  

Στη σχετικά πιο πρόσφατη έρευνα των Carter και συνεργατών (2009) για τα επίπεδα 

αυτοπροσδιορισμού των εφήβων με Νοητική και αναπτυξιακές αναπηρίες αναδείχθηκε η 

σημασία της αύξησης των επιπέδων του αυτοπροσδιορισμού στους νέους αυτούς, ώστε να 

μεταβούν ομαλά στην ενήλικη ζωή. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι τα άτομα 

έχουν περιορισμένη γνώση για τον αυτοπροσδιορισμό και τις συμπεριφορές που 

εκπορεύονται από αυτόν, ενώ ελλιπείς ήταν και οι δεξιότητες, καθώς και η πίστη στις 

δυνάμεις τους στο συγκεκριμένο τομέα. Ακόμη, φάνηκε ότι οι μεγαλύτερες ανάγκες, όσον 
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αφορά την καλλιέργεια δεξιοτήτων, σχετίζονταν με την αυτοαξιολόγηση, την επίλυση 

προβλημάτων και την προσαρμογή. 

 

1.2 Σεξουαλικότητα, Συνείδηση και Συνειδητοποίηση: ορισμοί και εννοιολογικό 

πλαίσιο  

 Εξελίσσοντας τη θεωρία του υλισμού, οι υποστηρικτές του «απλουστευτισμού» 

διατύπωσαν την άποψη ότι η συνειδητοποίηση δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μία κατάσταση 

ή μία λειτουργία του εγκεφάλου. Στο επιστημονικό πεδίο της Γνωστικής Ψυχολογίας 

υπάρχουν πολλές παρόμοιες απλουστευτικές προτάσεις, οι οποίες ταυτίζουν τη 

συνειδητοποίηση με κάποια μορφή της ανθρώπινης επεξεργασίας πληροφοριών, όπως για 

παράδειγμα η μνήμη εργασίας και η εστίαση της προσοχής (Velmans, 2009). 

 Ο όρος «συνειδητοποίηση» αναφέρεται σε αυτή καθ’ αυτή την εμπειρία. Για τη 

συνειδητοποίηση αποτελούν πρότυπο όλα όσα παρατηρεί ή βιώνει το άτομο. Ένας 

άνθρωπος γνωρίζει πως είναι να βρίσκεται εν πλήρη συνειδήσει όταν είναι ξύπνιος, σε 

αντίθεση με την απουσία συνείδησης, όταν κοιμάται χωρίς όνειρα. Επίσης, γνωρίζει πως 

είναι να έχει συνείδηση ενός πράγματος -είτε είναι ξύπνιος, είτε ονειρεύεται- και πως είναι 

να μην έχει καθόλου συνείδηση αυτού. Αυτή η ερμηνεία του όρου της «συνειδητοποίησης», 

η οποία βασίζεται στην παρουσία ή στην απουσία φαινομένων που βιώνει το άτομο, 

προσφέρει ένα καλό σημείο έναρξης για τον ορισμό. Ένας άνθρωπος, ή κάποια άλλη 

οντότητα, έχει συνείδηση όταν βιώνει κάτι. Αντίθετα, αν δε βιώνει κάτι δεν έχει συνείδηση. 

Επιπλέον, στην καθημερινότητα ο όρος «συνειδητοποίηση», συχνά, αντικαθίσταται από 

τους όρους «επίγνωση», «συνειδητή επίγνωση» και «εμπειρία». Επιπρόσθετα, τα 

«περιεχόμενα της συνειδητοποίησης» περιλαμβάνουν όλα τα φαινόμενα, για τα οποία έχει 

συνείδηση το άτομο, έχει επίγνωση, ή βιώνει. Αυτά συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τις 

εμπειρίες που συχνά συσχετίζει με τον εαυτό του -όπως για παράδειγμα σκέψεις, 
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συναισθήματα, εικόνες, όνειρα και αισθήσεις- αλλά και όσα βιώνει από τον τρισδιάστατο 

κόσμο, πέρα από τα όρια του σώματος. Ακόμη, η ψυχολογική και φιλοσοφική έρευνα, όπως 

αποτυπώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, ανέδειξαν τρεις διαφορετικούς ορισμούς, σύμφωνα 

με τους οποίους μία διαδικασία μπορεί να οριστεί ως «συνειδητή»: α) με την έννοια ότι 

κάποιος έχει συνείδηση της διαδικασίας, β) με την έννοια ότι η λειτουργία της διαδικασίας 

συνοδεύεται από τη συνειδητοποίηση των αποτελεσμάτων και γ) με την έννοια ότι η 

συνειδητοποίηση εισχωρεί ή επηρεάζει αιτιακά τη διαδικασία (Velmans, 2009). 

Από την άλλη μεριά, η σεξουαλικότητα είναι ένας ευρύς όρος, ο οποίος 

περιλαμβάνει σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές εμπειρίες. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι 

η σεξουαλικότητα συνάδει σχεδόν με κάθε πτυχή της ύπαρξης, από τις συμπεριφορές και 

τις αξίες μέχρι τα συναισθήματα και τις εμπειρίες. Επηρεάζεται από το ίδιο το άτομο, την 

οικογένεια, την κουλτούρα, τη θρησκεία, τους νόμους, τα επαγγέλματα, τα ιδρύματα, την 

επιστήμη και την πολιτική (Marshall, Silverio Marques, Ang Fonte, & Patel, 2017). Γι’ αυτό 

και η σεξουαλική ανάπτυξη είναι μία πολυδιάστατη διαδικασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες του να είναι κανείς αρεστός και αποδεκτός, να στέργει και 

να στέργεται,  να αισθάνεται υπολογίσιμος και επιθυμητός, καθώς και να μοιράζεται με 

κάποιον σκέψεις και συναισθήματα (Murphy & Elias, 2006). 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2002, όπως αναφέρεται στο Edwards & 

Coleman, 2004) ορίζει τη σεξουαλική υγεία ως «μία κατάσταση σωματικής, 

συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας που σχετίζεται με τη 

σεξουαλικότητα». Επομένως, υπό αυτό το πρίσμα η σεξουαλικότητα μπορεί να ορισθεί ως 

σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές σεξουαλικές εμπειρίες, ενώ συμπεριλαμβάνει το 

σώμα, τη σεξουαλική δραστηριότητα και προσανατολισμό, και τους κοινωνικούς ρόλους.  

Η σεξουαλικότητα αποτελείται από ορισμένες αξίες, οι οποίες σχηματίζουν γύρω 

της τους λεγόμενους «Κύκλους της σεξουαλικότητας» που δημιουργήθηκαν ως 
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επεξηγηματικό σχήμα, ώστε να διευκρινιστεί αυτός ο αφηρημένος όρος. Μία από τις αξίες 

είναι η Αισθαντικότητα, η οποία -ανάμεσα σε άλλα- περιέχει και την Εικόνα του Σώματος. 

Ακολουθεί η Σεξουλικοποίηση, η οποία περιλαμβάνει τη Σεξουαλική Κακοποίηση· η 

Οικειότητα που μεταφράζεται με το άτομο να νοιάζεται, να μοιράζεται, να αγαπά και να 

εμπιστεύεται· η Σεξουαλική Υγεία και Αναπαραγωγή που συμπεριλαμβάνει την Ανατομία 

και τη Φυσιολογία· και τέλος η Σεξουαλική Ταυτότητα που περιέχει το Φύλο και το Ρόλο 

του (Marshall et al., 2017). 

Επομένως, η σεξουαλικότητα πρέπει να ιδωθεί υπό ένα πιο ευρύ πρίσμα, καθώς σε 

αυτή περιλαμβάνονται, πέρα από τη σεξουαλική επαφή, η κοινωνικοποίηση μέσω των 

ρόλων των φύλων, η σωματική ωρίμανση και η εικόνα του σώματος, οι κοινωνικές σχέσεις, 

και οι μελλοντικές κοινωνικές προσδοκίες (Murphy & Elias, 2006).  

 Επιπλέον, η Jansen (2007) κάνει λόγο για «σεξουαλικό αυτοπροσδιορισμό», τον 

οποίο ορίζει ως την ελευθερία κάθε ανθρώπου να λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις όσον 

αφορά τη σεξουαλική του ζωή, βασιζόμενος στις παγκόσμιες νόρμες των σεξουαλικών 

δικαιωμάτων. Άρα, η σεξουαλικότητα πρέπει να βασίζεται στις επιλογές του ατόμου και όχι 

σε κοινωνικές επιβολές. 

 

1.3 Σεξουαλικότητα και Άτομα με Νοητική Αναπηρία 

Η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά αρχίζουν το ταξίδι της ενηλικίωσης. Έτσι, 

το σώμα τόσο των αγοριών, όσο και των κοριτσιών σταδιακά αλλάζει (Couwenhoven, 

2012). Η περίοδος από τη γέννηση έως και την ολοκλήρωση της εφηβείας θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σ’ αυτό το χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται η βιολογική και 

νοητική ωρίμανση, δημιουργείται η συναισθηματική αυτονομία και διαμορφώνεται το 

αξιολογικό σύστημα και η ταυτότητα του Εγώ κάθε ατόμου (Απτεσλής, 2012). Βασικά 

στάδια της ανάπτυξης ενός έφηβου ατόμου αποτελούν η φροντίδα ενός ενήλικου σώματος, 
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η ύπαρξη και διατήρηση στενών σχέσεων, η διαχείριση ενός μεγάλου εύρους πολύπλοκων 

συναισθημάτων, η ανεξάρτητη σκέψη και η επίλυση προβλημάτων (Murphy & Elias, 2006). 

 Γενικά, τα παιδιά με αναπτυξιακές αναπηρίες έχουν είκοσι φορές περισσότερες 

πιθανότητες να βιώσουν τις αλλαγές της εφηβείας νωρίτερα σε σύγκριση με τον τυπικό 

πληθυσμό. Παρόλο που οι λόγοι γι’ αυτή την αυξημένη συχνότητα δεν είναι πλήρως 

κατανοητοί ακόμα, δυσμορφίες του κεντρικού νευρικού συστήματος και διατροφικές 

επιρροές στον άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης – επινεφριδίων είναι γνωστό ότι επιδρούν 

στο χρόνο της εφηβείας. Η πρώιμη εφηβεία είναι πιθανό να φέρει μεγαλύτερες δυσκολίες 

στα παιδιά με αναπηρία, τα οποία ίσως είναι κοινωνικά ανώριμα ακόμα, με την επίδρασή 

της στην εικόνα του σώματος και στην αυτοεκτίμηση, με την αύξηση της περιπλοκότητας 

στην αυτοφροντίδα και στη διατήρηση της καλής υγιεινής, και με την άνοδο των 

πιθανοτήτων για σεξουαλική επίθεση.  

Οι έφηβοι με σωματικές και αναπτυξιακές αναπηρίες -γενικά- τείνουν να 

συμμετέχουν σε λιγότερες κοινωνικές δραστηριότητες και να έχουν λιγότερες προσωπικές 

σχέσεις σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης (Murphy & Elias, 2006). Η 

εικόνα του σώματος δεν αποτελεί μόνο ένα ζήτημα της φυσικής εμφάνισης του ατόμου, 

αλλά θεωρείται -και είναι- μια αντίληψη εαυτού, η οποία περικλείει την επίγνωση που διέπει 

εν τέλη την αυτοεκτίμηση. Οι πεποιθήσεις του καθενός σχετικά με την εικόνα του, αλλάζουν 

και επηρεάζονται τόσο από το περιβάλλον του, όσο και από τις πολιτισμικές προσδοκίες. 

Επομένως, η εικόνα του σώματος επηρεάζει σημαντικά και τους εφήβους με αναπηρία ως 

προς το πως νοούν τον εαυτό τους ως σεξουαλικά όντα και ως προς την άνεση τους στη 

σύναψη προσωπικών σχέσεων (Απτεσλής 2012). 

Πολλοί αντιμετωπίζουν το θέμα της σεξουαλικότητας των ατόμων με Ν.Α. με 

δυσφορία, σύγχυση και αμφιθυμία (Szollos & McCabe, 1995). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

υπάρχει καταπίεση ή μία γενικότερη άρνηση γύρω από τη σεξουαλική συμπεριφορά και 
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έκφραση των ατόμων αυτών, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στον 

αυτοπροσδιορισμό τους και στην υγιή ανάπτυξη αποδεκτών κοινωνικοσεξουαλικών 

δεξιοτήτων (Murray & Minnes, 1994). Η απόλυτη εξάρτηση από άλλους επιδρά στην 

έλλειψη σεξουαλικής εξερεύνησης των ΑμεΑ, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την πεποίθηση 

πολλών ότι σε ενδεχόμενη έκθεση τους σε τέτοιου είδους περιεχόμενο, θα  επιδείξουν 

επιθετική συμπεριφορά ή θα καταστούν ευκολότερα θύματα κακοποίησης. Τέτοιες 

αντιλήψεις αποθαρρύνουν την οικογένεια, αλλά και τους ανθρώπους που προσφέρουν 

υπηρεσίες σε ΑμεΑ, να μιλήσουν ανοιχτά για το θέμα. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά 

περιθωριοποιούνται όταν επιδιώκουν ερωτικές σχέσεις και περιορίζονται λόγω 

προκαταλήψεων σχετικών με την εμφάνιση, την καταλληλότητά τους ως σύντροφοι ή το 

στερεότυπο που τους θέλει ασεξουαλικούς (McKown, 1986· Milligan & Neufeldt, 2001). 

Το όλο αρνητικό κλίμα γύρω από τη σεξουαλικότητα και την αναπηρία οδηγεί σε αρνητικές 

επιπτώσεις στο συναισθηματικό τους κόσμο, όπως αίσθημα μοναχικότητας, κοινωνική 

απομόνωση, αιδώ και ενοχές (Gothreau, 2015).  

 Η σεξουαλικότητα είναι μία πτυχή της ανθρώπινης ζωής με πανανθρώπινο 

χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα έχει επιδράσεις στην ποιότητα ζωής του ατόμου. Άνθρωποι 

όλων των ηλικιών, των φύλων, των εθνικοτήτων, των θρησκειών και των ικανοτήτων έχουν 

δικαίωμα στη σεξουαλικότητα (Gothreau, 2015). Το γεγονός ότι ένας αυξανόμενος αριθμός 

ανθρώπων με Ν.Α. ζει πλέον μέσα στην κοινότητα και όχι σε κάποιο ίδρυμα, έχει φέρει στο 

προσκήνιο, για ολοένα και περισσότερα μέλη της κοινωνίας, ότι τα ΑμεΑ έχουν 

σεξουαλικές επιθυμίες και ανάγκες, οι οποίες πρέπει να υποστηριχθούν όχι μόνο μέσω των 

υπηρεσιών υγείας, αλλά και μέσω αυτών της εκπαίδευσης (Servais, 2006). Τα ΑμεΑ έχουν 

παρόμοιες ανάγκες και ενδιαφέροντα όσον αφορά το σώμα -το δικό τους και των άλλων- με 

τον τυπικό πληθυσμό. Η παροχή υποστήριξης σ’ αυτόν τον τομέα σε παιδιά και εφήβους με 

αναπηρία βοηθά να αντιληφθούν τι συμβαίνει στο σώμα κατά την ωρίμανση και ποιες είναι 
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οι διαθέσιμες επιλογές (American Academy of Pediatrics - Committee on Children With 

Disabilities, 1996). Παρόλο που μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, αλλά και σε εμπειρίες που επιτρέπουν τη λήψη ασφαλών αποφάσεων σχετικά 

με θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα, τα ΑμεΑ, συχνά, εξαιρούνται από τέτοιου 

είδους ευκαιρίες (Gothreau, 2015). Με την εφαρμογή του «General Sexual Knowledge 

Questionnaire» σε διάφορες ομάδες ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, για το αν η έλλειψη 

σεξουαλικής γνώσης σχετίζεται με την παραβατική σεξουαλική συμπεριφορά, 

διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες με Ν.Α. είχαν χαμηλότερα επίπεδα γνώσης περί 

σεξουαλικότητας από ότι οι συμμετέχοντες χωρίς (Talbot & Langdon, 2006). Επιπρόσθετα, 

η τάση του να προσλαμβάνονται ως ασεξουαλικά όντα, αυξάνει τον κίνδυνο επιβλαβών 

συνεπειών, όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση, η κοινωνική απομόνωση, τα προβλήματα 

υγείας και οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Αν και τα τελευταία χρόνια ενθαρρύνεται η 

συμπερίληψη των ΑμεΑ σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής, οι αρνητικές αντιλήψεις 

σχετικά με την αναπηρία και τη σεξουαλικότητα έχουν μείνει ως κατάλοιπο ενός αμαρτωλού 

παρελθόντος, ακόμα και σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν σε διάφορους τομείς τη 

διαβίωση των ανθρώπων αυτών. Είναι φανερό ότι και τα ΑμεΑ βιώνουν σεξουαλικής φύσης 

συναισθήματα και έχουν ανάγκη συντροφικότητας, όμως η καθοδήγηση που λαμβάνουν 

στον τομέα αυτόν είναι λιγοστή (Gothreau, 2015).  

Οι Milligan και Neufeldt (2001) συγκέντρωσαν έρευνες με λανθασμένες 

πεποιθήσεις επαγγελματιών σχετικά με τη σεξουαλικότητα των ΑμεΑ. Η κυρίαρχη 

αντίληψη ήταν ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν ενδιαφέρονται να αναπτύξουν σεξουαλική 

συμπεριφορά και δεν έλκονται σεξουαλικά από άλλους. Η πεποίθηση αυτή φαίνεται να 

συνδέεται με την παρανόηση ότι η σωματική αναπηρία ισοδυναμεί με έλλειψη 

σεξουαλικότητας σε βιολογικό επίπεδο και με το στερεότυπο ότι η Ν.Α. αποτελεί εγγύηση 

για την παραμονή της πνευματικής ανάπτυξης του ατόμου σε παιδικό στάδιο. Φυσικά οι 
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αντιλήψεις αυτές απέχουν παρασάγγας από την πραγματικότητα, όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί από την επιστημονική έρευνα. Παρόλο που οι σωματικές και νοητικές 

αναπηρίες μεταβάλλουν την κοινωνική και τη φυσική λειτουργικότητα, δεν αλλάζουν τις 

ενστικτώδεις ανάγκες για αγάπη και στενές διαπροσωπικές σχέσεις (Milligan & Neufeldt, 

2001). Βέβαια, ως παράδοξο μπορεί να ερμηνευθεί το γεγονός ότι υπάρχουν και αρκετοί 

που θεωρούν τους ανθρώπους με αναπηρία ως υπερσεξουαλικούς, με ανεξέλεγκτες 

σεξουαλικές ορμές και τάσεις επιθετικότητας. Υποστηρικτές της συγκεκριμένης άποψης 

δηλώνουν ότι η σεξουαλική εκπαίδευση θα «ξυπνήσει» ενδόμυχες σεξουαλικές ορέξεις, οι 

οποίες έπειτα θα είναι δύσκολο να κατευναστούν (Gothreau, 2015).  

Οι γυναίκες με αναπτυξιακές αναπηρίες αντιμετωπίζουν μοναδικά εμπόδια στο 

δρόμο τους για τη σεξουαλική πληρότητα. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η περιορισμένη 

πρόσβαση στη γνώση θεμάτων που άπτονται της σεξουαλικότητας, ο υψηλός αριθμός 

περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και η συνοδεία πεπαλαιωμένων στερεοτυπικών 

αντιλήψεων που υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι είτε «ασεξουαλικές» είτε 

«υπερβολικά προκλητικές». Ακόμη, έρχονται αντιμέτωπες με τη συνολική αρνητική εικόνα 

που έχει σχηματίσει η κοινωνία για τα ΑμεΑ (Christian, Stinson & Dotson, 2001). 

 Στην έρευνα που διεξήγαν οι Christian και συνεργάτες (2001) στο προσωπικό ενός 

κέντρου υποστήριξης ατόμων με αναπτυξιακές αναπηρίες τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα 

αποκαλυπτικά. Οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι οι γυναίκες με αναπτυξιακές αναπηρίες 

έχουν τις ίδιες σεξουαλικές επιθυμίες με της τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η συντριπτική 

πλειοψηφία υποστήριξε ότι η σεξουαλικότητα μίας γυναίκας με αναπηρία είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς της και ότι θα πρέπει να έχει την ελευθερία, 

αλλά και τις ευκαιρίες έκφρασης. Όμως, λίγο λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες 

(44,2 %) απάντησαν ότι υπάρχουν σημαντικότερα θέματα από τη σεξουαλικότητα που 

χρίζουν φροντίδας και προσοχής σε ένα τέτοιο κέντρο, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των 
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ερωτηθέντων (18,6 %) δήλωσε αναποφάσιστο. Επίσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

συμφώνησε ότι θέματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες τυπικού πληθυσμού, όπως αυτά που 

σχετίζονται με τη φροντίδα της υγείας τους, τη σεξουαλικότητα και τα δικαιώματα 

αναπαραγωγής, αφορούν και τις γυναίκες με αναπτυξιακές αναπηρίες. 

Είναι δύσκολο για τα ΑμεΑ να μην εσωτερικεύσουν την όλη κοινωνική 

αρνητικότητα σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους. Σε μία «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» 

μία πραγματική, ή προσλαμβανόμενη ως τέτοια, απόρριψη μπορεί να οδηγήσει σε αποχή 

από τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και συνεπώς στην υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής -

φαινομενικά- ασεξουαλικού. Οι επιπτώσεις αυτών των αντιλήψεων ήταν ειδεχθείς, καθώς 

για δεκαετίες τα ΑμεΑ οδηγούνταν σε ακούσιες μαζικές στειρώσεις, ενώ ακόμα και σήμερα 

το γενικό αρνητικό κλίμα που επικρατεί κοινωνικά σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους 

δημιουργεί εμπόδια στην κοινωνικοποίηση και στη θετική αυτοεικόνα (Milligan & 

Neufeldt, 2001). 

 Δεδομένων των μύθων και του στιγματισμού που σχετίζεται με το συνδυασμό 

σεξουαλικότητας και αναπηρίας, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα ΑμεΑ 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με την αυτοεκτίμησή τους. Υπάρχει η τάση να 

προσλαμβάνονται από την κοινωνία ως άνθρωποι λιγότερο σεξουαλικά επιθυμητοί, κάτι 

που οδηγεί στην ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μέσα τους η αντίληψη ότι δε θα πρέπει να έχουν σεξουαλικά αισθήματα, ότι 

δεν είναι ικανοί να επιλεχθούν ως σύντροφοι, ή ότι όσα νιώθουν στο γενικό πλαίσιο της 

σεξουαλικότητας είναι απρεπή (Gothreau, 2015). Οι προσπάθειες από μέλη της κοινωνίας 

να αποθαρρύνουν ή να ελέγξουν κάθε μορφή σεξουαλικής συμπεριφοράς, έχουν επιδράσει 

αρνητικά στη σεξουαλική υγεία, στη γνώση, στις συμπεριφορές και στις προσδοκίες των 

ανθρώπων με Ν.Α. (Servais, 2006). 
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Διαχρονικά, τα ΑμεΑ θεωρούνταν ανεπιθύμητα σε πολλές κοινωνίες της Ευρώπης 

και της Βορείου Αμερικής, εξαιτίας των περιορισμένων δυνατοτήτων τους σε ορισμένους 

τομείς. Ακόμη, η άνοδος της θεωρίας της Ευγονικής προωθούσε τη λανθασμένη αντίληψη 

ότι ο άνθρωπος με αναπηρία παράγει με μαθηματική ακρίβεια απογόνους με αναπηρία, κάτι 

το οποίο δεν ήταν καθόλου ευπρόσδεκτο (Gothreau, 2015). Το γεγονός δε ότι, ιστορικά, η 

έρευνα σχετικά με την αναπηρία επικεντρωνόταν στις σωματικές δυσκολίες (Parchomiuk, 

2013), δικαιολογεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τον όγκο της έρευνας που εστιάζει στο πως οι 

τελευταίες επηρεάζουν τη σεξουαλική λειτουργία. Συνεπακόλουθα, η θεματική σχετικά με 

τη σεξουαλικότητα των ατόμων με Ν.Α. αποτελεί -συγκριτικά- ανεξερεύνητο πεδίο με 

συνέπειες τόσο στη γνώση, όσο και στη διάδοση της πληροφορίας.  

 

1.4 Απόψεις των ατόμων με Νοητική Αναπηρία για τη σεξουαλικότητα 

 Πολλοί γονείς ΑμεΑ θεωρούν ότι τα παιδιά τους δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν 

σε σεξουαλική δραστηριότητα, αποκλείοντας ταυτόχρονα και κάθε άλλη έκφραση και 

έκφανση της σεξουαλικότητας από τη ζωή τους. Όμως, ο όρος δεν αφορά θέματα αυστηρά 

και μόνο βιολογικά, αλλά είναι κάτι βαθύτερο και πολύπλευρο, η διδασκαλία του οποίου 

αποτελεί σημείο σταθμό στην προσωπική ανάπτυξη (Guest, 2000).  

Δυστυχώς, τα περισσότερα ΑμεΑ δε διατηρούν θετική στάση αναφορικά με το θέμα 

της σεξουαλικότητας. Σε παλαιότερες έρευνες σε άτομα με Ν.Α. διαπιστώθηκε ότι 

διατηρούσαν αρνητικά συναισθήματα όσον αφορά την προοπτική δημιουργίας 

σεξουαλικών σχέσεων, ενώ θεωρούσαν λιγότερο πιθανή αυτή του γάμου και της 

αναπαραγωγής (Απτεσλής, 2012). Στην έρευνα που διεξήγαγε η McCabe (1999), 

διερευνήθηκε η σεξουαλική γνώση, η εμπειρία και τα συναισθήματα ατόμων με Ν.Α. σε 

σύγκριση με άτομα με Σωματική Αναπηρία, αλλά και με το γενικό πληθυσμό. Φυσικά, και 

σ’ αυτήν την έρευνα τα άτομα με Ν.Α. είχαν -συγκριτικά- τις λιγότερες γνώσεις περί 
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σεξουαλικότητας, όμως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κατείχαν την πιο αρνητική στάση, 

παρόλο που τα απασχολούσε έντονα ως ζήτημα. Στο ίδιο πλαίσιο και η έρευνα των Ousley 

και Mesibov (1991) σε άτομα με ήπια έως μέτρια Ν.Α. ανέδειξε τη σημασία που δίνουν στη 

σεξουαλικότητα. Παρόλα αυτά, φάνηκε ότι οι άνδρες ενδιαφέρονταν περισσότερο απ’ ότι 

οι γυναίκες. 

Για την αρνητική στάση της συγκεκριμένης ομάδας ίσως να παίζουν ρόλο η 

τηλεόραση, αλλά και το διαδίκτυο, καθώς οι σχέσεις που απεικονίζονται και προβάλλονται 

είναι ανάμεσα σε υγιή και πλήρως λειτουργικά άτομα. Επομένως, είναι λογικό να μην 

μπορούν να ταυτιστούν και να διερωτώνται αν η σεξουαλικότητα πρέπει όντως να 

αποτελέσει μέρος και της δικής τους ζωής. Δε θα πρέπει να αγνοηθεί, βέβαια, και το γεγονός 

πως οι γονείς και οι φροντιστές έχουν οι ίδιοι αρνητικά συναισθήματα για το γάμο και την 

τεκνοποιία των ατόμων με Ν.Α., κάτι που σε συνδυασμό με τις περιορισμένες γνώσεις περί 

της θεματικής επηρεάζει δραματικά τη στάση και την ψυχολογία της συγκεκριμένης 

ομάδας. Επιπλέον, η εφηβεία είναι μια ιδιαίτερη περίοδος για όλους τους ανθρώπους, κατά 

τη διάρκεια της οποίας τα άτομα εστιάζουν πολύ στην εικόνα. Έτσι, οι έφηβοι με Ν.Α., 

συχνά, νιώθουν μειονεκτικά έναντι των συνομηλίκων τους, εξαιτίας της απόκλισής τους από 

αυτό που θεωρείται «τυπικό» ή «προτιμητέο», όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση ή τα 

επίπεδα «λειτουργικής δεξιότητας» και τα συναισθήματα αυτά, πολλές φορές, διατηρούνται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους (Απτεσλής, 2012). 

Το θέμα των απόψεων περί σεξουαλικότητας των ατόμων με Ν.Α. δεν έχει 

διερευνηθεί σε ιδιαίτερο βάθος από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επομένως, είναι 

κομβικής σημασίας να συνεχιστούν οι έρευνες, οι οποίες με τη σειρά τους θα 

συνεπικουρήσουν στην προώθηση της σεξουαλικής εκπαίδευσης. 
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1.5 Αυτοπροσδιορισμός και σεξουαλική εκπαίδευση 

Η εφηβεία αντιπροσωπεύει μία ιδιαίτερα εξέχουσα αναπτυξιακή περίοδο, κατά την 

οποία προάγονται συμπεριφορές, γνώση και εμπειρίες που ενισχύουν τον 

αυτοπροσδιορισμό. Έτσι, οι μαθητές αναμένεται να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη 

διαδικασία της μάθησης και να κατευθύνουν οι ίδιοι τη μετέπειτα πορεία της ζωής τους. 

Τότε είναι που οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται σταδιακά και ελαττώνουν την εξάρτησή τους 

από τους ενηλίκους. Τα επίπεδα αυτοπροσδιορισμού διαφαίνονται από το αν οι νέοι είναι 

σε θέση να ταυτοποιήσουν τα ενδιαφέροντα, τις δυνάμεις και τις προτιμήσεις τους. Επίσης, 

από το αν μπορούν να επικοινωνήσουν τους στόχους τους στους άλλους, αν αξιολογούν τις 

επιλογές τους και κάνουν σημαντικές επιλογές στη ζωή τους, αν προχωρούν τις διαδικασίες, 

ώστε να δουν αυτό που οραματίστηκαν να πραγματοποιείται, αν διεκδικούν υποστήριξη, αν 

ανταποκρίνονται θετικά στην πρόοδο των στόχων τους και τέλος αν προσαρμόζουν τις 

ενέργειές τους όταν χρειάζεται. Όλα τα παραπάνω αναμένεται να ωφελήσουν τους νέους 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους και συνεισφέρουν σε μία υψηλή ποιότητα 

ζωής. Άρα, ο αυτοπροσδιορισμός πρέπει να αποτελεί διδακτική προτεραιότητα στη 

δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση (Carter et al., 2009).  

Οι συμπεριφορές και οι δεξιότητες που αποκτώνται αποτελούν θεμέλιους λίθους του 

αυτοπροσδιορισμού και τα βασικά χαρακτηριστικά, από τα οποία απαρτίζεται η 

αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά, αναδύονται μέσω της ανάπτυξης και της εξερεύνησης 

των συσχετιζόμενων συστατικών του στοιχείων. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται οι δεξιότητες που 

αφορούν την επιλογή και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τη στοχοθεσία, την 

αυτοσυνηγορία, την αυτογνωσία και την αυτεπίγνωση. Έτσι διαμορφώνεται το γενικό 

πλαίσιο που καθοδηγεί τη διδασκαλία, αφού κάθε ένα από τα παραπάνω βασικά στοιχεία 

έχει μία μοναδική αναπτυξιακή πορεία και απαιτεί συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες 

(Wehmeyer & Bolding, 2001). 
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Τα άτομα με Ν.Α. τείνουν να έχουν λιγότερες ευκαιρίες εξάσκησης των δεξιοτήτων 

στους τομείς της λήψης αποφάσεων, της επίλυσης προβλημάτων και της αυτοσυνηγορίας 

(Wehmeyer et al., 2000). Επιπλέον, η έρευνα των Wehmeyer και Bolding (2001) σε 

ανθρώπους με Ν.Α. ανέδειξε ότι τα αυτοπροσδιοριζόμενα άτομα κατέχουν υψηλά επίπεδα 

αυτογνωσίας, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο στη συγκεκριμένη ομάδα, 

η οποία συνήθως αντιμετωπίζει προβλήματα αυτοπεποίθησης. Έτσι, χρησιμοποιώντας τη 

γνώση περί των δυνάμεων και των περιορισμών τους είναι σε θέση να ενεργούν με 

περισσότερη ακρίβεια στην καθημερινότητά τους, κάτι που συνεπακόλουθα μειώνει τις 

πιθανότητες αποτυχίας και δημιουργεί θετικά συναισθήματα. Ακόμη, οι ευκαιρίες επιλογής 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ατόμου, ώστε να διέπεται από αυτοπροσδιορισμό, 

με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται (Nota et al., 2007).  

Η συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού, καθώς η συνειδητοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τη βίωση εμπειριών. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι η ύπαρξη ικανοτήτων και ευκαιριών, ώστε 

το άτομο να κατευθύνει τη ζωή του με τρόπους που το ίδιο επιλέγει, για να επιφέρει 

προσωπική ικανοποίηση (I'm determined project, 2016). Μέσω στρατηγικών όπως η 

αυτοσυνηγορία, βοηθά τον άνθρωπο με αναπηρία να εκφράζει τα θέλω, τις ανάγκες και τα 

συναισθήματά του και στη συνέχεια να τα διεκδικεί. Με την επιλογή, τη λήψη αποφάσεων, 

την αυτογνωσία/ αυτεπίγνωση και την επίλυση προβλημάτων, ενδυναμώνεται γνωρίζοντας 

τις προτιμήσεις, τις δυνάμεις και τα όριά του, ενώ αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες που 

θα οδηγήσουν σε προστασία από ανεπιθύμητες συμπεριφορές τόσο από το ίδιο το άτομο, 

όσο και προς το άτομο. 

Η επιλογή είναι η δεξιότητα του να δείχνει κανείς την προτίμησή του σε κάποιο από 

τα δύο -ή περισσότερα- διαθέσιμα στοιχεία. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στα άτομα να αυξήσουν 

τον έλεγχο που ασκούν στο άμεσο περιβάλλον τους. Η λήψη αποφάσεων, η οποία ανήκει 
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και αυτή στις στρατηγικές του αυτοπροσδιορισμού, είναι η δεξιότητα του να σκέφτεται 

κανείς πιθανές λύσεις και να επιλέγει αυτή που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του, ενώ 

ταυτόχρονα εξετάζει πως η κάθε απόφαση επηρεάζει τον εαυτό του και τους άλλους. Η 

επίλυση προβλημάτων αναφέρεται στη δεξιότητα του να είναι σε θέση κάποιος να αντιδρά 

αποτελεσματικά και να γεννά λύσεις κάθε φορά που προκύπτουν απαιτητικές καταστάσεις. 

Η εκμάθησή της οδηγεί σε αύξηση της ανεξαρτησίας εντός σπιτιού, αλλά και στο σχολείο 

και στην κοινότητα. Μία ακόμη στρατηγική του αυτοπροσδιορισμού είναι η αυτογνωσία 

και αυτεπίγνωση, η οποία αναφέρεται στη δεξιότητα του να αναγνωρίζει ο καθένας τις 

δυνάμεις και τους περιορισμούς του. Μέσω αυτής ταυτοποιεί τις προτιμήσεις, τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί όλη τη γνώση περί 

εαυτού προς όφελός του στην καθημερινότητα. Επιπλέον, η αυτοσυνηγορία περιλαμβάνει 

τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το άτομο, ώστε να γνωρίζει και να διεκδικεί τα 

δικαιώματά του και να τα επικοινωνεί αποτελεσματικά με σθένος. Έτσι, διασφαλίζει ότι οι 

επιλογές του ακούγονται και παραμένουν σεβαστές, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επιφέρει 

αλλαγές στη ζωή του, λαμβάνοντας την απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να επιτύχει στην 

καθημερινότητα (Weir et al., 2017). 

 Για την εκπαίδευση της στρατηγικής της επιλογής, στο εγχειρίδιο «Fostering Self-

Determination Among Children and Youth with Disabilities - Ideas from parents for 

parents» (Weir et al., 2017) προτείνεται η επίδειξη της διαδικασίας. Επομένως, όταν 

εμφανίζεται η ευκαιρία ο/η εκπαιδευτής/-τρια να αναλύει μεγαλοφώνως τη σκέψη του/της, 

καθώς και όλες τις πληροφορίες που επεξεργάζεται και να δηλώνει το λόγο για τον οποίο 

επιλέγει κάτι. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στον/στην εκπαιδευόμενο/-η να καταλάβει τη 

συλλογιστική πορεία προς κάποια συγκεκριμένη επιλογή. Επίσης, βοηθά η παροχή 

ευκαιριών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, το άτομο αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να 

έχει τον έλεγχο σε διαφόρους τομείς της ζωής του και κατά συνέπεια αποκτά αυτοπεποίθηση 
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και άνεση στο να κάνει τις δικές του επιλογές. Επιπλέον, η χρήση οπτικών βοηθημάτων, 

όπως για παράδειγμα φωτογραφιών, εικόνων ή ακόμα και λέξεων, επικουρεί, ώστε να 

διευκολυνθεί η διαδικασία. Για πολλούς, όταν η πληροφορία δίνεται με οπτικά βοηθήματα, 

επεξεργάζεται αποτελεσματικότερα. Βέβαια, είναι σημαντικό ο αριθμός τους να είναι 

περιορισμένος. Δύο ή τρεις επιλογές, στην αρχή της εκπαίδευσης, είναι υπεραρκετές, ώστε 

να μην υπάρχει κορεσμός από την υπερβολική πληροφορία. Όσο το άτομο εξασκείται και 

κατακτά καλύτερα τη δεξιότητα, ο αριθμός και η ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών μπορεί 

να διευρυνθεί. Ακόμη, κατά την εκπαίδευση πρέπει να διευκρινίζεται συνεχώς ότι η κάθε 

επιλογή φέρει και τις δικές της συνέπειες. Έτσι, γίνεται κατανοητή η ανάγκη να επενδυθεί 

περισσότερη σκέψη στη διαδικασία από το ίδιο το άτομο. 

 Η διδασκαλία της στρατηγικής της λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει την παροχή 

συγκεκριμένων παραδειγμάτων με αποφάσεις που λαμβάνουν συνήθως οι άνθρωποι σε 

διάφορες καταστάσεις της ζωής τους. Επίσης, καλό είναι να γίνεται συζήτηση με τον/την 

εκπαιδευόμενο/-η κατά τη διαδικασία, ώστε να σκεφτεί τις υπάρχουσες επιλογές. Μία πολύ 

βοηθητική αρχή είναι η «Σταμάτα! - Σκέψου! - Δράσε!», η οποία παρέχει με συντομία τις 

οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει όταν προσπαθεί να αποφασίσει. Επομένως, πρέπει να 

σταματήσει ό,τι κάνει, να σκεφτεί τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε επιλογής πριν τη λήψη 

της απόφασης και έπειτα να δράσει ανάλογα. Το παιχνίδι ρόλων είναι ιδανικό για εξάσκησή, 

πριν μπορέσει το άτομο να υλοποιήσει μόνο. Είναι σημαντικό να παρέχονται και οι 

ευκαιρίες για αποφάσεις σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας, ενώ μπορούν να 

γίνονται ερωτήσεις καθοδήγησης από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, ώστε ο/η εκπαιδευόμενος/-

η να σκεφτεί τι ελπίζει να κερδίσει από την κάθε απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια 

που θα μπορούσε να έχει, πριν πάρει τελικά την καλύτερη. Άλλη μία βοηθητική φράση είναι 

το «Αν... τότε...», με την οποία δίνεται έμφαση στο αίτιο και το αποτέλεσμα. Επιπλέον, πριν 

να αποφασιστεί κάτι, ο/η εκπαιδευτής/-τρια είναι καλό να εξηγεί τις πιθανές εκβάσεις και 
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πως μπορούν να επηρεαστούν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος από αυτές. Ακόμη, η 

διδασκαλία της στρατηγικής μπορεί να περιλαμβάνει τη συζήτηση με το άτομο μετά την 

απόφαση, ώστε να αναρωτηθεί τα θετικά που προέκυψαν από αυτήν, αλλά και τα όχι και 

τόσο θετικά. Είναι σημαντικό να είναι εμφανής η υποστήριξη του/της εκπαιδευτή/-τριας 

μέσω θετικής ανατροφοδότησης, ειδικά όταν το άτομο φαίνεται ότι επενδύει πολύ χρόνο 

στη σκέψη πριν την απόφαση. Έτσι, θα κατανοήσει τη σημαντικότητα του να παίρνει 

αποφάσεις προσεκτικά. Τέλος, η διδασκαλία εμπλουτίζεται με παραδείγματα από τη ζωή 

του/της εκπαιδευτή/-τριας που λήφθηκαν τόσο καλές, όσο και κακές αποφάσεις, μαζί με 

τους λόγους που οδήγησαν εκεί και τις εναλλακτικές επιλογές (Weir et al., 2017).  

 Είναι λογικό ότι για να ζήσουν και να δουλέψουν ενταγμένοι μέσα στην κοινωνία, 

οι μαθητές πρέπει να μάθουν να επιλύουν προβλήματα, όταν αυτά προκύπτουν (Agran & 

Wehmeyer, 2000). Αρχικά, πρέπει να ταυτοποιηθεί το πρόβλημα και στη συνέχεια να 

ακολουθήσει καταιγισμός ιδεών με προτεινόμενες λύσεις, ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά 

της κάθε μίας. Το άτομο μπορεί να εξασκηθεί συζητώντας πιθανές λύσεις σε υποθετικά 

σενάρια που αρχίζουν με τη φράση «Τι θα έκανες αν...». Έτσι, αποκτά τις απαραίτητες 

δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις της ζωής. Επιπλέον, μέσω 

οπτικών βοηθημάτων, όπως για παράδειγμα σειρές από φωτογραφίες ή εικόνες, διδάσκεται 

ένα σχέδιο επίλυσης προβλήματος για μία συγκεκριμένη κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα 

αντιλαμβάνεται καλύτερα τα βήματα που περιλαμβάνει μία τέτοια διαδικασία. 

Αποτελεσματική είναι και η επίδειξη του συλλογισμού πίσω από την επίλυση ενός 

προβλήματος, κάθε φορά που προκύπτει ένα. Ακόμη, κάθε φορά που το άτομο έρχεται 

αντιμέτωπο με ένα πρόβλημα, μπορούν να παρέχονται μερικές πιθανές λύσεις, από τις 

οποίες να καλείται να επιλέξει τη συμφερότερη. Επιπρόσθετα, μέσω στοχευμένων 

ερωτήσεων κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, το άτομο καθοδηγείται, ώστε 

να παράξει έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης, ενώ αποδεικνύεται βοηθητικό να 
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καταγράφει τη λύση που χρησιμοποίησε, ώστε σε περίπτωση επανεμφάνισης να γνωρίζει τι 

να κάνει. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να υπενθυμιστεί στο άτομο ότι έχει έρθει 

αντιμέτωπο ξανά στο παρελθόν με παρόμοιο πρόβλημα και το έχει επιλύσει επιτυχώς. Με 

τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η γενίκευση, αφού η κατάσταση πλαισιώνεται από νέο 

περιεχόμενο. Επίσης, είναι καλό να υπάρχει καθοδήγηση, ώστε η κατάσταση να εξετάζεται 

και από άλλες οπτικές γωνίες, ενδεχομένως και από τη σκοπιά άλλων ανθρώπων (Weir et 

al., 2017). Ακόμη, υπάρχει το μοντέλο αυτοπροσδιοριζόμενης μάθησης, το οποίο 

σχεδιάστηκε για τη διδασκαλία μαθητών, ώστε να αυξήσουν τα επίπεδα αυτορρύθμισής 

τους και να επιλύουν προβλήματα. Άρα, να αυτοκαθοδηγούνται σε στόχους που οι ίδιοι 

επιλέγουν και να αυξήσουν, εν γένει, τις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού. Περιλαμβάνει τη 

διδασκαλία μίας αυτορρυθμιζόμενης διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, κατά την οποία 

οι μαθητές θέτουν τους δικούς τους στόχους, βασισμένοι στις προτιμήσεις, στις επιθυμίες 

και στις ανάγκες τους. Έπειτα, καταστρώνουν σχέδια δράσης, ώστε να τους επιτύχουν. Στη 

συνέχεια, αυτοαξιολογούν την πρόοδό τους με σκοπό να προσαρμόσουν τα σχέδια ή τους 

στόχους, αν χρειάζεται. Το μοντέλο αυτό περιέχει τρεις διδακτικές φάσεις. Σε κάθε φάση 

παρουσιάζεται ένα πρόβλημα προς επίλυση, το οποίο συνοδεύεται από τέσσερις ερωτήσεις 

που πρέπει να θέσουν και να απαντήσουν οι μαθητές. Τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να είναι για 

παράδειγμα: α) Ποιος είναι ο στόχος; β) Ποιο είναι το σχέδιο; και γ) Τι έμαθα; Για να 

ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το 

πρόβλημα και τις πιθανές λύσεις του, όπως επίσης και τα εμπόδια που ενδεχομένως να 

συναντήσουν και τις συνέπειες της κάθε προτεινόμενης λύσης (Agran & Wehmeyer, 2000).  

 Γενικά, η αυτογνωσία αποκτάται μέσω των εμπειριών και των μηνυμάτων που 

λαμβάνει το άτομο από το περιβάλλον του και επηρεάζεται από τις αξιολογήσεις των άλλων 

(Wehmeyer & Bolding, 2001). Έτσι, μέσω της συζήτησης για τις δυνάμεις, τις προτιμήσεις, 

ακόμα και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, επέρχεται σταδιακά η συνειδητοποίηση 
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σημαντικών στοιχείων της προσωπικότητάς του, όπως τι προτιμά, αλλά και ποιες είναι οι 

ικανότητές του. Στις συζητήσεις αυτές καλό είναι να συμπεριλαμβάνεται και η αναπηρία 

και πως αυτή περιορίζει κάποιους τομείς της ζωής του, χωρίς ωστόσο μοιρολατρική χροιά, 

καθώς είναι βασικό να συμπεριλαμβάνονται και τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων. 

Είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται το άτομο, ώστε να εστιάζει στις ικανότητες και όχι τόσο 

στους περιορισμούς. Με τον τρόπο αυτό, χτίζεται η αυτοπεποίθησή του, όπως επίσης και με 

την παροχή ευκαιριών προς εξάσκηση των δυνάμεών του. Επιπλέον, μέσω βιβλίων ή 

οπτικού υλικού το άτομο διδάσκεται ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και διαφορετικός 

από τους υπόλοιπους, με άλλα ενδιαφέροντα και ικανότητες, και έτσι συνεισφέρει με το 

δικό του ξεχωριστό τρόπο στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, διδάσκοντάς τον/την να μοιράζεται 

τις ικανότητες και τις ανάγκες του/της με τους άλλους αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας 

του επιτελούμενου έργου, καθώς γνωρίζουν και οι υπόλοιποι τα όρια και τις αντοχές 

του/της. Τέλος, πρέπει να διευκρινίζεται ότι μπορεί η αναπηρία να του/της δημιουργεί 

κάποιους περιορισμούς, αλλά υπάρχουν και πράγματα που ενώ μπορεί να τα επιτελέσει στην 

πραγματικότητα δεν το επιθυμεί. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιληφθεί ότι ως μέλος ενός 

συνόλου έχει υποχρεώσεις, τις οποίες είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται, ώστε να 

ολοκληρώσει (Weir et al., 2017). 

 Οι δεξιότητες της αυτοσυνηγορίας ενισχύονται με το να δίνεται έμφαση στη 

σημασία του να υπερασπίζεται το άτομο τον εαυτό του σε κάθε ευκαιρία, καθώς επίσης και 

να ζητά βοήθεια όποτε τη χρειάζεται. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί ότι αν θέλει 

πραγματικά να εκπληρώνονται οι επιθυμίες και οι ανάγκες του στη ζωή, είναι αναγκαίο να 

τις διεκδικεί. Επιπλέον, είναι προτιμότερο να μιλά το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του, απ’ 

ότι οι άλλοι, και γι’ αυτό πρέπει να δίνονται όσες περισσότερες ευκαιρίες γίνεται. Έτσι, 

αναπτύσσονται και οι κοινωνικές και οι γλωσσικές δεξιότητες, ενώ αποκτά και την εκτίμηση 

των ανθρώπων του περιβάλλοντός του, ως ικανός άνθρωπος. Επίσης, μπορεί να εξασκηθεί 
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με διαφορετικά σενάρια της καθημερινότητας, ενώ η στρατηγική της ανάλυσης έργου 

συνδυασμένη με φθίνουσα καθοδήγηση βοηθά στην αντιμετώπιση της κατάστασης από το 

άτομο κατά τη διδασκαλία ένα βήμα τη φορά και μπορεί να αποτελέσει βάση για την 

οικοδόμηση της πίστης στις ίδιες δυνάμεις. Τέλος, είναι σημαντική η ενθάρρυνση του 

ατόμου να εμμένει στις δικές του προτιμήσεις και επιλογές, ακόμα κι αν διαφέρουν από των 

άλλων (Weir et al., 2017). 

 Από την άλλη μεριά, η σεξουαλική εκπαίδευση σε εφήβους με Ν.Α. είναι ένα θέμα 

που δύσκολα συζητείται, αν και αποτελεί καθημερινότητα τόσο για τα ΑμεΑ, όσο και για 

τους γονείς, τους φροντιστές και τους εκπαιδευτικούς. Ο όρος «σεξουαλική εκπαίδευση» 

αναφέρεται στη διαδικασία που λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου, 

ώστε να αποκτήσει γνώσεις και να διαμορφώσει πιστεύω, αξίες και συμπεριφορές, για να 

αποτελέσει ένα νέο γεμάτο ικανότητες, αυτοπεποίθηση και με λογική κρίση σχετικά με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις (Marshall et al., 2017). Στόχοι της σεξουαλικής εκπαίδευσης 

αποτελούν η μετάδοση βασικών πληροφοριών και απαραίτητων δεξιοτήτων με σκοπό τη 

σεξουαλική ευζωία, και η ενθάρρυνση απόκτησης θετικής στάσης απέναντι στη 

σεξουαλικότητα από τους εκπαιδευόμενους (Boehning, 2006). Η έλλειψη τακτικής και 

ακριβούς σεξουαλικής εκπαίδευσης σ’ αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα, οφείλεται στο μύθο 

ότι αν συζητηθεί το θέμα, τα άτομα θα κακοποιηθούν σεξουαλικά ή θα γίνουν τα ίδια θύτες 

(Gomez, 2012). Αρκετές έρευνες μετα-ανάλυσης που έχουν διεξαχθεί στις ΗΠΑ, 

συγκρίνουν ανθρώπους που έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης 

με ανθρώπους που δεν έχουν. Τα ευρήματα δεν καταδεικνύουν ότι η συμμετοχή σε τέτοιου 

είδους προγράμματα αυξάνει τη σεξουαλική συμπεριφορά των συμμετεχόντων (Marshall et 

al., 2017).  

Ακόμη, οι εξωθεσμικές πηγές πληροφοριών για το θέμα είναι περιορισμένες, καθώς 

το περιβάλλον διαβίωσης είναι, συχνά, αυστηρό και μέσα του δε δίνεται χώρος να 
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δημιουργηθούν κοινωνικές σχέσεις, η υποστήριξη που παρέχεται είναι από άτομα με 

ελάχιστη γνώση γύρω από τη σεξουαλικότητα των ΑμεΑ, ενώ κυριαρχεί η ανασφάλεια ότι 

οποιαδήποτε τέτοιου είδους νύξη θα έχει μόνο αρνητικά αποτελέσματα (Gomez, 2012). Δεν 

είναι λίγες οι φορές που οι γονείς ενώ πληροφορούν τα τυπικής ανάπτυξης παιδιά τους για 

θέματα σεξουαλικότητας χωρίς ιδιαίτερη αιδώ, όταν έρχεται η σειρά των παιδιών με 

αναπτυξιακές αναπηρίες αισθάνονται άβολα. Αυτό συμβαίνει είτε εξαιτίας της 

διαστρεβλωμένης αντίληψης ότι τα άτομα αυτά παραμένουν δια βίου σε ένα παιδικό στάδιο 

πνευματικής ανάπτυξης, είτε εξαιτίας της δυσκολίας στη διατύπωση. Θεωρούν ότι η παροχή 

πολύπλοκων πληροφοριών με τρόπο συμπαγή, ώστε να καταστούν κατανοητές αποτελεί -

το λιγότερο- πρόκληση, ενώ τα διαθέσιμα στο εμπόριο εκπαιδευτικά εγχειρίδια για άτομα 

τυπικής, δεν είναι κατάλληλα για τα ΑμεΑ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποια 

ουσιαστική υποστήριξη στο δύσκολο αυτό έργο (McCabe, 1993). 

 Οι Murphy και Elias (2006) υποστήριξαν ότι η σεξουαλική εκπαίδευση θα πρέπει να 

καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεματικών, συμπεριλαμβανομένων του φύλου, της εφηβείας, 

της εμφάνισης, των κοινωνικών σχέσεων, όπως επίσης και των μελλοντικών φιλοδοξιών 

του ατόμου στο σχεσιακό τομέα, καθώς η σεξουαλική ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στις 

σωματικές λειτουργίες. Επιπλέον, η διδασκαλία θεμάτων που άπτονται της 

σεξουαλικότητας σε παιδιά και εφήβους με αναπηρία είναι μια διαδικασία φυσική και 

απαραίτητη, επειδή προάγει την ανεξαρτησία και την υγιή αυτοεκτίμηση, ενώ ταυτόχρονα 

βοηθά στη διατήρηση της καλής υγείας.  

 Ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης για ΑμεΑ πρέπει να περιλαμβάνει: α) 

διδασκαλία έκφρασης συναισθημάτων με τρόπο συμβατό με την κάθε ηλικία, β) 

αποθάρρυνση έκφρασης αυτών δημοσίως και μάλιστα προς αγνώστους, γ) συμμόρφωση της 

συμπεριφοράς τους με τα οικογενειακά πρότυπα ηθικής, δ) διδασκαλία του τι εστί δημόσιος 

και τι ιδιωτικός χώρος και ποιες είναι οι συμπεριφορές που ταιριάζουν να γίνονται στον 
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καθένα, ε) διδασκαλία του δικαιώματός τους να αρνούνται το άγγιγμα, όποτε δεν το 

επιθυμούν, και της σημαντικότητας να μην κρατούν τέτοια θέματα μυστικά από τους γονείς, 

στ) αποσαφήνιση του ποιος, πότε και γιατί επιτρέπεται να αγγίζει τα μέρη που καλύπτονται 

από το εσώρουχο, ζ) διευκρινήσεις σχετικά με το ποιον, πότε και γιατί μπορούν να 

φιλήσουν, να αγκαλιάσουν ή απλά να χαιρετήσουν και η) διδασκαλία σεβασμού της 

ιδιωτικότητας τόσο του ίδιου του ατόμου, όσο και των άλλων. Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι 

της εκπαίδευσης αποτελούν και οι ερωτήσεις με απλό και κατανοητό λεξιλόγιο για να 

εξακριβωθεί τι γνωρίζει ήδη το άτομο, όπως για παράδειγμα αν μπορεί να ονοματίσει τα 

μέρη του σώματος, τις διαφορές αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τις δεξιότητες 

αυτοφροντίδας (American Academy of Pediatrics - Committee on Children With 

Disabilities, 1996). 

 Τα τηλεοπτικά προγράμματα συνηθίζουν να προβάλλουν κοινωνικές αξίες που 

αφορούν την εικόνα του σώματος, τις ανθρώπινες σχέσεις και άλλα θέματα που άπτονται 

της σεξουαλικότητας (Koller, 2000). Κάποιοι δε ισχυρίζονται ότι το μέσο έχει τόση δύναμη 

που είναι σε θέση να διαμορφώνει και όχι μόνο να απεικονίζει. Έτσι, μερικοί  χρησιμοποιούν 

τα τηλεοπτικά προγράμματα ως έναυσμα για την αρχή της συζήτησης, ώστε να 

εκπαιδευτούν τα ΑμεΑ στις κοινωνικές δεξιότητες και όχι μόνο. Όταν τα θέματα που 

άπτονται της σεξουαλικότητας συζητούνται ανοιχτά και τακτικά, οι συζητήσεις αυτές είναι 

ευκολότερο να ξεκινήσουν, συνεχίζονται με μεγαλύτερη άνεση, και είναι 

αποτελεσματικότερες και γεμάτες πληροφορία για όλους τους συμμετέχοντες (Murphy & 

Elias, 2006). Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης, δεν περιλαμβάνει 

όλες τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου ταυτόχρονα, αλλά μόνο εκείνες που κρίνονται 

κατάλληλες για την ηλικία, την ικανότητα, το φύλο και το επίπεδο ωριμότητάς του (Wood, 

2004). Επιπλέον, ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης για νέους με Ν.Α. δεν πρέπει να 

περιέχει αφηρημένη παρουσίαση, ενώ η πληροφορία πρέπει να διατυπώνεται με ακρίβεια, 
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σαφήνεια, χωρίς διφορούμενες έννοιες και η συνοδεία οπτικού υλικού βοηθά πολύ. Ακόμη, 

η συχνή επανάληψη θεωρείται αναγκαία (Απτεσλής, 2012). 

Το πρόγραμμα των Κύκλων δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την 

σεξουαλική εκπαίδευση ανθρώπων με Ν.Α., και ειδικότερα για τη διδασκαλία των επιπέδων 

αποδεκτής, κοινωνικά, αλληλεπίδρασης και επαφής (Champagne & Walker-Hirsch, 1982). 

Γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στη γνώση και στη χρήση της πληροφορίας, ενώνοντας τις 

γνωστικές λειτουργίες που σχετίζονται με τα θέματα της σεξουαλικής εκπαίδευσης με το 

αίσθημα της αυτοεκτίμησης και της αυτονομίας. Το αποτέλεσμα είναι η μετάβαση του 

ελέγχου για κοινωνικά και σεξουαλικά ζητήματα από τις εξωτερικές δυνάμεις, όπως είναι 

οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και το βοηθητικό προσωπικό, στις εσωτερικές δυνάμεις, κάτι που 

οδηγεί στην αυτοκαθοδήγηση. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός 

εσωτερικού σημείου ελέγχου και η ενδυνάμωση του ατόμου μέσω της εκπαίδευσης, της 

δημιουργίας αισθήματος αυτοεκτίμησης και της εξάσκησης για την άνοδο της 

αυτοπεποίθησης (Walker-Hirsch & Champagne, 1991). 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε ορισμένους κανόνες, όπως ότι δεν επιτρέπεται ούτε να 

αγγίζονται, ούτε να αγγίζουν αν δεν εκδηλωθεί επιθυμία. Επίσης, μόνο οι πολύ κοντινοί 

τους άνθρωποι μπορούν να τους αγκαλιάζουν και αντίστοιχα και αυτοί εκείνους. Ακόμη, με 

τους απλούς γνωστούς και τα παιδιά επιτρέπεται μόνο ο χαιρετισμός. Επιπλέον, δεν πρέπει, 

υπό καμία συνθήκη, να υπάρχει επαφή με αγνώστους. Τέλος, μόνο οι ίδιοι είναι σε θέση να 

αποφασίζουν ποιος επιτρέπεται να εισέλθει στον προσωπικό τους κύκλο/ χώρο (Champagne 

& Walker-Hirsch, 1982). 

 Η συζήτηση για τα διαφορετικά είδη σχέσεων που μπορούν να δημιουργηθούν με 

μέλη της οικογένειας, φίλους, γείτονες και άλλα μέλη της κοινότητας, όπως επίσης και οι 

τρόποι αλληλεπίδρασης που θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτοί με τον καθένα από τους 

παραπάνω, βοηθούν το άτομο να αντιληφθεί τις λεπτές -αλλά υπαρκτές- διαφορές που 
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ενυπάρχουν στον κάθε τύπο σχέσης. Μέσω της φιλίας και των σχέσεων με συνομηλίκους 

το άτομο λαμβάνει, αλλά και προσφέρει υποστήριξη και συναισθήματα. Οι άνθρωποι με 

μακροχρόνιες υποστηρικτικές σχέσεις τείνουν να νιώθουν περισσότερο συνδεδεμένοι με 

την κοινωνία, ενώ διαθέτουν και άτομα να στραφούν για βοήθεια όταν προκύπτουν 

απαιτητικές καταστάσεις. Δυστυχώς, πολλοί νέοι και νέες με αναπτυξιακές αναπηρίες δεν 

έχουν αρκετές φιλίες και σχέσεις με τους συνομηλίκους. Για μια πραγματικά 

αυτοπροσδιοριζόμενη ζωή όμως, είναι απαραίτητος ένας κύκλος φίλων και ανθρώπων που 

μπορούν να στηριχθούν, αλλά και να στηρίξουν (Weir et al., 2017).  

 

1.6 Οφέλη από τη σεξουαλική εκπαίδευση 

 Τα άτομα με Ν.Α., και ιδιαίτερα οι νέοι, χρήζουν σεξουαλικής εκπαίδευσης, ώστε 

να κατανοήσουν τη σημασία, τις κοινωνικές της όψεις, τις αξίες και τις στάσεις που διέπουν 

τη σεξουαλική και την κοινωνική συμπεριφορά (Απτεσλής, 2012). Ακόμη, η γνώση και η 

συμπεριφορά των ατόμων με Ν.Α. γύρω από τη σεξουαλικότητα, σχετίζονται άμεσα με τη 

γενικότερη ευζωία και την ποιότητα ζωής τους (Galea, Butler, Iacono, & Leighton, 2004· 

Petry, Maes, & Vlaskamp, 2005). Τα ΑμεΑ μπορούν μόνο να επωφεληθούν συμμετέχοντας 

σε προγράμματα σεξουαλικότητας, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε ένα ασφαλές, μη 

επικριτικό συμβουλευτικό περιβάλλον (Porat, Heruti, Navon-Porat, & Hardoff, 2012). Η 

εξερεύνηση της θεματικής μπορεί να οδηγήσει σε πιο ανεξάρτητη συμπεριφορά, σε άνοδο 

της αυτοεκτίμησης και τελικά σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής (Taleporos & McCabe, 2002). 

Επιπλέον, η έγκυρη γνώση πάνω στο ζήτημα μειώνει τις πιθανότητες ανεπιθύμητης 

εγκυμοσύνης, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, αλλά και ενδεχόμενης σεξουαλικής 

επίθεσης. Ακόμη, η σεξουαλική εκπαίδευση επιτρέπει στα ΑμεΑ να αναγνωρίζουν τις 

απρεπείς σεξουαλικές προτάσεις, βοηθά στο να είναι σε θέση να καταγγείλουν επιτυχώς 

περιπτώσεις κακοποίησης και μειώνει τα περιστατικά θυματοποίησης ή της σεξουαλικής 
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έκφρασης με μη αποδεκτό τρόπο (Gothreau, 2015). Η ενημέρωση και η σεξουαλική 

εκπαίδευση κατά τη χρονική περίοδο μέχρι την ενηλικίωση, βοηθά ιδιαίτερα στην ομαλή 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας ενός ατόμου, ενώ παράλληλα προλαμβάνει δυνητικά 

σεξουαλικά προβλήματα τόσο κατά την περίοδο της ανάπτυξης, όσο και στη μετέπειτα ζωή 

του ατόμου (Απτεσλής, 2012). 

 Ένας από τους στόχους της σεξουαλικής εκπαίδευσης είναι να δοθεί η αίσθηση στο 

άτομο ότι μπορεί να έλξει το αντίθετο ή το ίδιο φύλο μέσω της εμφάνισης και του χαρακτήρα 

του και ότι κάτι τέτοιο, στη συνέχεια, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μίας σχέσης. 

Ακόμη, είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι πρέπει να προστατεύουν την ιδιωτικότητα του 

σώματός τους και στην περίπτωση που δεχτούν οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτής 

να το αναφέρουν σε ενήλικες που εμπιστεύονται. Ο γάμος και οι απόγονοι ίσως δεν 

αποτελούν ρεαλιστικούς στόχους σχέσεων για όλους τους ανθρώπους με αναπηρία, 

ιδιαίτερα με αναπτυξιακές αναπηρίες, οπότε θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι έχουν και άλλες 

επιλογές στον τομέα αυτό (American Academy of Pediatrics - Committee on Children With 

Disabilities, 1996). 

Παρόλο που οι περισσότεροι γονείς ανησυχούν ότι τα παιδιά τους με αναπηρία 

μπορεί να είναι σεξουαλικά ενεργά, υπάρχουν κι αυτοί που θέλουν να είναι σε θέση να 

αναπτύξουν μία υγιή και ώριμη σχέση με κάποιο άλλο άτομο (Krouk - Gordon & Jackins, 

2013). Επιπλέον, ένας από τους λόγους που οι γονείς παιδιών με ήπια Ν.Α. θεωρούν τη 

σεξουαλική εκπαίδευση πολύ σημαντική είναι ότι οι νέοι και οι νέες της ομάδας αυτής 

δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες με τους συνομηλίκους τους. Έτσι, 

χωρίς αυτή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στο σχολείο και στην κοινωνία σε σύγκριση με 

τα άτομα τυπικής ανάπτυξης που έχουν λάβει τέτοιου είδους εκπαίδευση. Επιπλέον, 

βελτιώνει την ποιότητα ζωής και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της 

απασχόλησης του ατόμου στην κοινότητα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ανεξάρτητη 
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διαβίωση. Η σεξουαλικότητα είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό στη ζωή του καθενός, είναι 

μια αναμενόμενη και χαρούμενη πλευρά του πολιτισμού, της ανθρωπιάς και της ζωής, κάτι 

που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για εκπαίδευση και ενημέρωση. Άλλωστε, η 

κοινωνία είναι καιρός να ξεπεράσει τους φόβους της σχετικά με την εκπαίδευση της 

σεξουαλικότητας των νέων με Ν.Α. και τους αστικούς μύθους που τη συνοδεύουν και να 

τους αντικαταστήσει με πραγματικά στοιχεία (Απτεσλής, 2012). 

 Βέβαια, κάποιοι γονείς είναι διστακτικοί στο να συζητήσουν θέματα που αφορούν 

τη σεξουαλικότητα με παιδιά ή εφήβους με αναπτυξιακές αναπηρίες, αρνούμενοι να δεχτούν 

καν ότι έχουν, εν μέρει επειδή εστιάζουν περισσότερο στην αναπηρία, παρά στο ίδιο το 

άτομο. Μερικοί φοβούνται ότι μιλώντας για τη σεξουαλικότητα θα επιτρέψουν να βγει στο 

προσκήνιο μία σεξουαλική συμπεριφορά (American Academy of Pediatrics - Committee on 

Children With Disabilities, 1996). Σε έρευνα του Kempley (1978, όπως αναφέρεται στο 

Απτεσλής, 2012) αναδείχθηκε ότι οι νέοι με Ν.Α., οι οποίοι παρακολούθησαν προγράμματα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, δεν παρουσίασαν αργότερα σχετικές ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές, ενώ αντίθετα παρατηρήθηκαν θετικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα 

βελτίωση στην κοινωνική συμπεριφορά τους και αύξηση των αναγκών για αλληλεπίδραση 

με άτομα του αντίθετου φύλου. Ωστόσο, η έλλειψη εκπαίδευσης έχει κινδύνους. 

Παλαιότερες έρευνες κατέδειξαν ότι τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης είναι 4,8 φορές πιο 

πιθανό να είναι παιδιά με Ν.Α., από ότι τυπικής ανάπτυξης (Mansell, Sobsey, & Moskal, 

1998). Τέτοιες έρευνες προκαλούν εύλογες ανησυχίες στους γονείς, οι οποίοι με τη σειρά 

τους οδηγούνται στο να τα προστατεύουν από κοινωνικές επαφές που δεν εποπτεύονται, 

αλλά και από την οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται -ή θεωρούν ότι σχετίζεται- με το 

σεξ. Παρόλο που η καλύτερη προστασία έναντι της κακοποίησης είναι η γνώση (American 

Academy of Pediatrics - Committee on Children With Disabilities, 1996).  
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 Τα άτομα με Ν.Α. είναι πιθανά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ οι γυναίκες 

με ήπια Ν.Α. που ζουν μέσα στην κοινότητα φαίνεται να βρίσκονται περισσότερο 

εκτεθειμένες σε κίνδυνο από αυτές που ζουν σε ιδρύματα. Τα αίτια για την αυξημένη 

συχνότητα περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον ατόμων με Ν.Α. είναι πολλά. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η παθητική, υπάκουη και εκδηλωτική συμπεριφορά που 

επιδεικνύεται από κάποια άτομα της ομάδας αυτής, η οποία έχει προταθεί ότι ίσως αποτελεί 

έναν από τους παράγοντες στοχοποίησης και θυματοποίησης. Επιπλέον, είναι ευκολότερο 

για τους θύτες να εκμεταλλεύονται ανθρώπους με χαμηλή κινητικότητα και πολλά άτομα 

με Ν.Α. εμπίπτουν σ’ αυτήν την κατηγορία. Επίσης, αρκετές φορές, δεν είναι σε θέση να 

επικοινωνήσουν παραβιάσεις του προσωπικού τους χώρου (Servais, 2006). Ακόμη, στα 

αυξημένα ποσοστά συμβάλλουν η περιορισμένη ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισής 

του κινδύνου, η έλλειψη εκπαίδευσης και ευκαιριών καλλιέργειας δεξιοτήτων προστασίας 

και αυτο-ενδυνάμωσης, και τέλος η επιθυμία τους να είναι αρεστή και επιθυμητή η παρέα 

τους, η οποία ως επί το πλείστον δεν εκπληρώνεται, εξαιτίας των λίγων κοινωνικών 

ευκαιριών που προσφέρονται (Hickson, Khemka, Golden, & Chatzistyli, 2013). 

Οι Hickson και συνεργάτες (2013) αναφέρουν ότι καθοριστικός παράγοντας για τη 

μείωση της θυματοποίησης των ανθρώπων με αναπηρία είναι η εκπαίδευση, η οποία 

λειτουργεί ανασταλτικά έναντι της κακοποίησης. Οι Allen και Borgen (1994) δημιούργησαν 

ένα πρόγραμμα ψυχολογικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης διάρκειας δέκα εβδομάδων για 

θύματα σεξουαλικής κακοποίησης με αναπτυξιακές αναπηρίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

μεταξύ αρκετών άλλων θεματικών, το πρόγραμμα προωθούσε την ανάπτυξη του 

αυτοπροσδιορισμού. Οι Blanchett και Wolfe (2002, όπως αναφέρεται στο Servais, 2006) 

εξέτασαν δώδεκα προγράμματα σεξουαλικής εκπαίδευσης για άτομα με Ν.Α. και το κοινό 

σημείο όλων ήταν η ανάπτυξη της αυτοσυνηγορίας, αλλά μόνο πέντε από αυτά κάλυπταν 

συγκεκριμένα τη θεματική της προστασίας έναντι της κακοποίησης. Οι Khemka και 
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συνεργάτες (2005, όπως αναφέρεται στο Servais, 2006) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα 

ενός προγράμματος που βασιζόταν στη λήψη αποφάσεων με σκοπό την ενδυνάμωση των 

γυναικών με Ν.Α. απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση. Τα άτομα διαχωρίστηκαν με 

τυχαίο τρόπο σε ομάδες ελέγχου και παρέμβασης. Τελικά, όσες παρακολούθησαν το 

πρόγραμμα παρουσίασαν βελτίωση στη γνώση, στη λήψη αποφάσεων και στην 

ενδυνάμωση. 

 Επομένως, η έλλειψη εκπαίδευσης και υποστήριξης της σεξουαλικότητας ενέχει 

κινδύνους για τα ΑμεΑ, όπως για παράδειγμα έκθεση σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, αδυναμία υπεράσπισης εαυτού σε περιπτώσεις 

σεξουαλικών επιθέσεων και εκμετάλλευσης, καθώς και ανάκυψη αρνητικών 

συναισθημάτων όπως φόβος ή ντροπή (Rousso, 1993). Οι άνθρωποι με αναπηρία πέφτουν 

συχνά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, κάτι που συνδέεται με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

το θυμό και την κατάθλιψη (Gothreau, 2015). Επίσης, οι νέοι με ήπια Ν.Α. -συνήθως- 

κατατάσσουν άγνωστα πρόσωπα στην ίδια κατηγορία με τους φίλους, με αποτέλεσμα να 

τους εμπιστεύονται εύκολα, να τους αγκαλιάζουν ή ακόμα και να τους φιλούν. Επιπλέον, 

συγχέουν τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο χώρο, όπως και τις πράξεις που ταιριάζουν στον 

καθένα. Για το λόγο αυτό είναι κομβικής σημασίας η εκπαίδευσή τους να συμπεριλαμβάνει 

και αυτές τις θεματικές (Απτεσλής, 2012). Ανάμεσα στα άλλα προβλήματα που εγείρει η 

έλλειψη σεξουαλικής εκπαίδευσης στα ΑμεΑ, έχει αναφερθεί ότι έχουν λιγότερη γνώση, σε 

σύγκριση με τον τυπικό πληθυσμό, για τις κοινωνικές καταστάσεις που είναι αποδεκτή η 

έκφραση της σεξουαλικότητας (Murphy & O’Callaghan, 2004). 

 Έμμεσο όφελος από τη σεξουαλική εκπαίδευση είναι η αύξηση της γνώσης γύρω 

από αυτήν των επαγγελματιών που ασχολούνται με ΑμεΑ, κάτι που αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα καταπολέμησης των λανθασμένων πεποιθήσεων που διασπείρονται στην 
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κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα η υποστήριξη που παρέχουν θα βασίζεται πάνω στην εις βάθος 

κατανόηση της αναπηρίας (Abbott & Howarth, 2007).  

Συμπερασματικά, έπειτα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε ότι 

πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο οι έρευνες για πρακτικές, οι οποίες να υποστηρίζουν 

την ικανότητα των ατόμων με Ν.Α. να εξασκούν αυτοπροσδιοριζόμενη συμπεριφορά που 

να πηγάζει από τη γνώση τους και έτσι να διατηρούν οι ίδιοι τον έλεγχο της 

σεξουαλικότητάς τους, με έναν υγιή και υπεύθυνο τρόπο (Servais, 2006). Άλλωστε, χωρίς 

την αναγνώριση της ύπαρξης προσωπικής ζωής των ατόμων με Ν.Α., η διαμάχη για την 

πρόσβαση και την ενσωμάτωση πιθανότατα θα συνεχιστεί, πράγμα που ισοδυναμεί με 

διατήρηση της ανισότητας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (Απτεσλής, 2012). Τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό η έρευνα σχετικά με την αναπηρία έχει επικεντρωθεί 

περισσότερο στις σωματικές αναπηρίες (Parchomiuk, 2013), κάτι που δικαιολογεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τον όγκο της έρευνας που εστιάζει στο πως οι τελευταίες επηρεάζουν τη 

σεξουαλική λειτουργία. Συνεπακόλουθα, η θεματική σχετικά με τη σεξουαλικότητα των 

ατόμων με Ν.Α. αποτελεί -συγκριτικά- ανεξερεύνητο πεδίο. Συνεπώς, είναι σημαντικό να 

δοθούν ευκαιρίες στα άτομα αυτά για τη διερεύνηση και τη βίωση διαφόρων πτυχών της 

σεξουαλικότητάς τους, με απώτερο στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.  

 

1.7 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

προγράμματος συνειδητοποίησης της σεξουαλικότητας σε εφήβους με Ν.Α. Στόχος είναι να 

επιτευχθεί η συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας διαμέσου της βίωσης εμπειριών με 

αξιολόγηση στις δεξιότητες που σχετίζονται με τη σεξουαλική εκπαίδευση και έπειτα με την 

υλοποίηση μέσω των στρατηγικών του αυτοπροσδιορισμού. Επιπλέον, στόχος της 

παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει ποια είναι τα βασικά συστατικά που πρέπει να 
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ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

συνειδητοποίησης της σεξουαλικότητας. Η εκπαίδευση στη συγκεκριμένη θεματική 

εστιάζει σε βασικές δεξιότητες σχετικές με την ασφάλεια του ίδιου του ατόμου, αλλά και 

των άλλων, στην οικοδόμηση της αυτοπεποίθησης και στην καλλιέργεια του σεβασμού για 

το σώμα. Ακόμη, επιλέχθηκε η περίοδος της εφηβείας ως η πιο σημαντική, επειδή τότε είναι 

που ολοκληρώνεται η βιολογική και νοητική ωρίμανση και διαμορφώνονται οι αρχές και οι 

αξίες που διέπουν την υπόλοιπη ζωή του ατόμου.  

Με βάση τον ανωτέρω σκοπό τα διερευνητικά ερωτήματα, τα οποία προκύπτουν είναι τα 

εξής:  

 

1. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις γνώσεις των συμμετεχόντων με Ν.Α. 

σχετικά με την ασφάλειά τους, πριν και μετά το πρόγραμμα συνειδητοποίησης; 

2. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις μελλοντικές επιδιώξεις σχέσεων των 

συμμετεχόντων με Ν.Α. μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος; 

3. Ποια βασικά συστατικά λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος συνειδητοποίησης; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Ερευνητική Στρατηγική 

 Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας είναι 

αυτή της μελέτης περίπτωσης. Καθώς το θέμα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

προγράμματος συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας σε εφήβους με Ν.Α., η πειραματική 

έρευνα σε μία ομάδα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κρίθηκε απαραίτητη. Με τον 

τρόπο αυτό, διερευνώνται -μεταξύ άλλων- ποια είναι τα βασικά συστατικά που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

συνειδητοποίησης της σεξουαλικότητας, με συγκεκριμένα κριτήρια τόσο για την ηλικιακή 

ομάδα, όσο και για την αναπηρία.  

 

2.2 Συμμετέχοντες 

Τα προαπαιτούμενα που τέθηκαν για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν η ύπαρξη 

Ν.Α. και επαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων σε επίπεδο κατανόησης και έκφρασης, ενώ το 

εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από τα 12 έως τα 19 έτη. Για την εύρεση συμμετεχόντων 

πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με φορείς της Θεσσαλονίκης που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης ΑμεΑ. 

Μέσω φορέα της Δυτικής Θεσσαλονίκης κατέστη δυνατή η γνωριμία της 

ερευνήτριας με δύο αδέλφια, τη Μελίνα και τον Πέτρο. Η Μελίνα είναι 17 ετών με μέτρια 

Ν.Α. και Συγγενή Δυσπλασία Εγκεφάλου. Φοιτά σε Δημόσιο Ειδικό Λύκειο και, εκτός από 

τον Πέτρο, έχει άλλον ένα μεγαλύτερο αδελφό. Επιπλέον, έχει δικό της δωμάτιο στο σπίτι. 
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Από την πρώτη κιόλας συνάντηση φάνηκε ότι δεν είναι άτομο που παίρνει πρωτοβουλίες, 

ενώ αποφεύγει να διεκδικήσει, ώστε να πάρει κάτι που επιθυμεί. 

Από την άλλη μεριά, ο Πέτρος είναι 18 ετών με ήπια Ν.Α. και Συγγενή Σπαστική 

Ημιπληγία αριστερά, καθώς και κρίσεις επιληψίας. Επίσης, φοιτά σε Δημόσιο Ειδικό 

Λύκειο, ενώ μοιράζεται το δωμάτιό του με το μεγαλύτερο αδελφό του. Ο Πέτρος είναι ένα 

άτομο με χιούμορ, ευχάριστο στην παρέα και με μεγάλη ενσυναίσθηση, κάτι που φαίνεται 

από τις ερωτήσεις που έκανε τόσο στην υποφαινόμενη, όσο και στα υπόλοιπα μέλη του 

φορέα. Τις απαντήσεις δε, τις συγκρατεί στη μνήμη του και κάνει εύστοχα σχόλια. 

Η τρίτη συμμετέχουσα επισκέπτεται φορέα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου και 

έγινε η γνωριμία με την ερευνήτρια. Η Γιώτα είναι ηλικίας 14 ετών με μέτρια Ν.Α. και στο 

φάσμα του αυτισμού. Επιπλέον, έχει και κάποια ψυχωτικά συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, 

η ψυχολόγος του φορέα επιθυμούσε να είναι παρούσα σε κάθε συνεδρία, ώπερ και εγένετο. 

Ακόμη, φοιτά σε Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο και έχει άλλες τρεις μεγαλύτερες αδερφές, ενώ 

δε μοιράζεται το δωμάτιό της. Η Γιώτα αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα σε διάφορους 

τομείς της σεξουαλικότητάς της. Συνηθίζει να γυμνώνεται μπροστά σε αγνώστους, τους 

οποίους συμπαθεί πολύ και αμέσως. Επιπρόσθετα, επιτίθεται σε άλλα αγόρια του φορέα με 

σκοπό να τα φιλήσει και δε σταματά όταν εκείνα αντιδρούν. 

Πριν από την πρώτη επαφή με τους συμμετέχοντες, στάλθηκε επιστολή, μέσω του 

φορέα, στους γονείς, ώστε να δοθεί η απαραίτητη συγκατάθεση για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα. Όλες οι συνεδρίες στο φορέα της Δυτικής Θεσσαλονίκης έγιναν στην ίδια 

αίθουσα, περίπου την ίδια απογευματινή ώρα, καθημερινής. Τα δύο αδέλφια 

παρακολουθούσαν χωριστά τις συνεδρίες, καθώς δεν είχαν τις ίδιες ανάγκες. Αντίστοιχα, 

και οι συνεδρίες στο φορέα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έλαβαν χώρα στην ίδια αίθουσα, 

περίπου την ίδια απογευματινή ώρα, καθημερινής. Το πρόγραμμα διήρκησε συνολικά 
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περίπου δύο μήνες, δηλαδή από την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2019, έως λίγο 

μετά τα μέσα Απριλίου 2019. 

 

2.3 Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

Έπειτα από την αρχική γνωριμία με τους συμμετέχοντες, χορηγήθηκε το εργαλείο 

της αξιολόγησης. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε από την ερευνήτρια αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο αντλώντας στοιχεία από πέντε διαφορετικές πηγές, ώστε να καλυφθούν οι 

εκτεταμένες ανάγκες του προγράμματος. Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: α) 

Δημογραφικά στοιχεία, β) Φυσιολογία, γ) Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους, δ) 

Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους, ε) Αυτοπροσδιορισμός, στ) Σεξουαλικότητα, ζ) 

Μάθηση και η) Ιδιωτικός και Δημόσιος χώρος. Οι ερωτήσεις είναι απλής επιλογής, 

σύντομης απάντησης, διχοτομικές («Ναι – Όχι»), πολλαπλής επιλογής και «Τύπου Likert» 

με τρεις βαθμίδες (Ποτέ – Μερικές φορές – Πάντα). Είναι διατυπωμένες σε β’ πρόσωπο, 

ενώ χρησιμοποιήθηκε απλό λεξιλόγιο. Βέβαια, όπου χρειάστηκε η εκπαιδευτικός έδωσε 

περισσότερες διευκρινήσεις. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό την 

αξιολόγηση των συμμετεχόντων, ώστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι καλύτερα 

στοχευμένο στις ανάγκες τους.  

Η ενότητα «Δημογραφικά στοιχεία» (Κυριακίδου, 2017) περιλαμβάνει ερωτήσεις 

που αφορούν το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία και πιθανά συνοδά συμπτώματα υγείας, τη 

λήψη ή μη φαρμακευτική αγωγής, το σχολείο φοίτησης, τον αριθμό, το φύλο και την ηλικία 

των αδελφών, την ικανοποιητική ανάπτυξη ή μη της λεκτικής επικοινωνίας, και τέλος αν 

ο/η συμμετέχων/-ουσα μοιράζεται το δωμάτιό του/της. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται, 

ώστε να ληφθεί ένα μικρό ιστορικό για τη ζωή του/της συμμετέχοντα/-ουσας και 

ενδεχομένως να επιτραπούν συγκρίσεις, όσον αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά και τις 

επιδόσεις τους στο πρόγραμμα, στο κεφάλαιο της Συζήτησης/  Συμπερασμάτων. Τα είδη 
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των ερωτήσεων της ενότητας είναι απλής επιλογής, σύντομης απάντησης και διχοτομικές. 

Η ηλικία θεωρείται σημαντικό στοιχείο, καθώς αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα 

συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η έρευνα εστίασε στην περίοδο της εφηβείας, λόγω της 

σημαντικότητάς της, καθώς σ’ αυτό το χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται η βιολογική και 

νοητική ωρίμανση, δημιουργείται η συναισθηματική αυτονομία και διαμορφώνεται το 

αξιολογικό σύστημα και η ταυτότητα του Εγώ κάθε ατόμου (Απτεσλής, 2012). Επίσης, το 

πρόγραμμα πρέπει να προσαρμοστεί στην εκάστοτε ηλικία και φύλο, ώστε να έχει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα (American Academy of Pediatrics - Committee on Children With 

Disabilities, 1996· Wood, 2004). Ακόμη, το είδος της αναπηρίας και οι ικανοποιητικές 

δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας αποτελούν επίσης κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Επιπλέον, η ερώτηση για το αν μοιράζεται το δωμάτιό του/της και η ύπαρξη ή μη αδελφών 

βασίστηκε στο ότι η σεξουαλικότητα είναι δυνατό να επηρεαστεί από την οικογένεια και 

όχι μόνο (Marshall et al., 2017). 

Η «Φυσιολογία» (Καλούδη, 2017) περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τις γνώσεις 

του/της συμμετέχοντα/-ουσας για τα μέρη του σώματος και των δύο φύλων, ποια από αυτά 

επιτρέπεται να είναι εμφανή σε ένα δημόσιο χώρο, ποιες είναι οι σωματικές διαφορές των 

δύο φύλων, τα σχετικά με την περιποίηση προσώπου και σώματος, τη φροντίδα της 

εμφάνισης, καθώς και πότε σηματοδοτείται η έναρξη της εφηβείας και ποιες είναι οι αλλαγές 

που επιφέρει. Τα είδη τους είναι απλής επιλογής, σύντομης απάντησης και πολλαπλής 

επιλογής. Σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης αποτελούν οι ερωτήσεις με απλό και 

κατανοητό λεξιλόγιο για να εξακριβωθεί τι γνωρίζει ήδη το άτομο, σε τομείς όπως η 

ονομασία των μερών του σώματος και οι διαφορές αγοριών και κοριτσιών. Επιπλέον, έχει 

σημασία η διδασκαλία σεβασμού της ιδιωτικότητας τόσο του ίδιου του ατόμου, όσο και των 

άλλων (American Academy of Pediatrics - Committee on Children With Disabilities, 1996). 

Αυτή επιτυγχάνεται με τη γνώση των σημείων του σώματος που δεν είναι επιτρεπτό να 
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προβάλλονται σε κοινή θέα. Ακόμη, η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά αρχίζουν το 

ταξίδι της ενηλικίωσης. Έτσι, το σώμα τόσο των αγοριών, όσο και των κοριτσιών σταδιακά 

αλλάζει (Couwenhoven, 2012). Για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές αυτές, πρέπει πρώτα να 

αναγνωριστούν. Κάτι  τέτοιο είναι σημαντικό, καθώς η εικόνα του σώματος δεν αποτελεί 

μόνο ένα ζήτημα της φυσικής εμφάνισης του ατόμου, αλλά θεωρείται -και είναι- μια 

αντίληψη εαυτού, η οποία περικλείει την επίγνωση που διέπει εν τέλη την αυτοεκτίμηση. 

Επομένως, η εικόνα του σώματος επηρεάζει σημαντικά και τους εφήβους με αναπηρία ως 

προς το πως νοούν τον εαυτό τους ως σεξουαλικά όντα και ως προς την άνεσή τους στη 

σύναψη προσωπικών σχέσεων (Απτεσλής, 2012). Η μνεία στην περιποίηση προσώπου και 

σώματος, καθώς και στη φροντίδα της εμφάνισης στοχεύει στη συνειδητοποίηση της έλξης 

μεταξύ των ανθρώπων, κάτι που στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία σχέσης 

(American Academy of Pediatrics - Committee on Children With Disabilities, 1996), έπειτα 

φυσικά και από την απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων. 

Οι ενότητες που αφορούν τις «Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους» και το 

«Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους» είναι αλληλένδετες. Περιλαμβάνουν ερωτήσεις 

απλής και πολλαπλής επιλογής για το πότε ένα άγγιγμα θεωρείται ακατάλληλο, ποιος, πότε 

και γιατί μπορεί να βλέπει ή να αγγίζει τα ιδιωτικά μέρη του ατόμου, καθώς και τρόπους 

αντίδρασής του σε περίπτωση μη ηθελημένου αγγίγματος. Επίσης, ποιου τα ιδιωτικά μέρη 

επιτρέπεται να βλέπει ή να αγγίζει το άτομο, πότε και υπό ποια προϋπόθεση, και τέλος ποιον, 

πότε και γιατί μπορεί να φιλήσει, να αγκαλιάσει και να χαιρετήσει. Ένα πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης για ΑμεΑ πρέπει να περιλαμβάνει την αποθάρρυνση έκφρασης 

συναισθημάτων δημοσίως και μάλιστα προς αγνώστους, τη διδασκαλία του δικαιώματός 

τους να αρνούνται το άγγιγμα, όποτε δεν το επιθυμούν, και τη σημαντικότητα να μην 

κρατούν τέτοια θέματα μυστικά από τους γονείς. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινίζεται ποιος, 

πότε και γιατί επιτρέπεται να αγγίζει τα μέρη που καλύπτονται από το εσώρουχο, καθώς και 
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να δίνονται οδηγίες σχετικά με το ποιον, πότε και γιατί μπορούν να φιλήσουν, να 

αγκαλιάσουν ή απλά να χαιρετήσουν (American Academy of Pediatrics - Committee on 

Children With Disabilities, 1996). Συνήθως, οι νέοι με Ν.Α. κατατάσσουν άγνωστα 

πρόσωπα στην ίδια κατηγορία με τους φίλους, με αποτέλεσμα να τους εμπιστεύονται 

εύκολα, να τους αγκαλιάζουν ή ακόμα και να τους φιλούν (Απτεσλής, 2012). Έτσι, είναι 

κάτι παραπάνω από αναγκαίο τα άτομα να εκπαιδευτούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

αναγνώρισης κινδύνου, προστασίας και αυτό-ενδυνάμωσης (Hickson et al., 2013). 

Στην ενότητα του «Αυτοπροσδιορισμού» (Κυριακίδου, 2017) διατυπώνονται 

ερωτήσεις σχετικές με τις δεξιότητες του αυτοπροσδιορισμού, αλλά και με τις ευκαιρίες 

ανάπτυξης που δίνονται τόσο από την οικογένεια, όσο και από το σχολείο. Αφορούν τις 

στρατηγικές της επιλογής, της επίλυσης προβλημάτων, της λήψης αποφάσεων, της 

αυτογνωσίας και αυτεπίγνωσης και της αυτοσυνηγορίας. Οι ερωτήσεις είναι δομημένες ως 

«Τύπου Likert» τριών βαθμίδων, ενώ υπάρχουν ξεχωριστά δύο ερωτήσεις σύντομης 

απάντησης που εξερευνούν αν το άτομο έχει επίγνωση ότι είναι καλός σε κάποια από τις 

παραπάνω δεξιότητες κι αν θεωρεί ότι χρειάζεται βελτίωση. Η συνειδητοποίηση της 

σεξουαλικότητας επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού, καθώς 

η συνειδητοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βίωση εμπειριών. Μέσω στρατηγικών 

όπως η αυτοσυνηγορία, ο αυτοπροσδιορισμός βοηθά τον άνθρωπο με αναπηρία να εκφράζει 

τα θέλω, τις ανάγκες και τα συναισθήματά του και στη συνέχεια να τα διεκδικεί. Με την 

επιλογή, τη λήψη αποφάσεων, την αυτογνωσία/ αυτεπίγνωση και την επίλυση 

προβλημάτων, ενδυναμώνεται γνωρίζοντας τις προτιμήσεις, τις δυνάμεις και τα όριά του, 

ενώ αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες που θα οδηγήσουν σε προστασία από ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές τόσο από το ίδιο το άτομο, όσο και προς το άτομο. Όπως φαίνεται από την 

επιστημονική έρευνα παρελθόντων ετών, τα άτομα με Ν.Α. τείνουν να έχουν λιγότερες 

ευκαιρίες εξάσκησης δεξιοτήτων στους τομείς της λήψης αποφάσεων, της επίλυσης 
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προβλημάτων και της αυτοσυνηγορίας (Wehmeyer et al., 2000). Επιπλέον, η έρευνα των 

Wehmeyer και Bolding (2001) σε ανθρώπους με Ν.Α. ανέδειξε ότι τα αυτοπροσδιοριζόμενα 

άτομα κατέχουν υψηλά επίπεδα αυτογνωσίας, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

ωφέλιμο στη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία συνήθως αντιμετωπίζει προβλήματα 

αυτοπεποίθησης. Έτσι, χρησιμοποιώντας τη γνώση περί των δυνάμεων και των περιορισμών 

τους είναι σε θέση να ενεργούν με περισσότερη ακρίβεια στην καθημερινότητά τους, κάτι 

που συνεπακόλουθα μειώνει τις πιθανότητες αποτυχίας και δημιουργεί θετικά 

συναισθήματα. Ακόμη, οι ευκαιρίες επιλογής παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός 

ατόμου, ώστε να διέπεται από αυτοπροσδιορισμό, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται 

(Nota et al., 2007). Επιπλέον, η  εκπαίδευση και οι ευκαιρίες καλλιέργειας δεξιοτήτων 

προστασίας και αυτό-ενδυνάμωσης βοηθούν όχι μόνο στα θέματα που άπτονται της 

σεξουαλικότητας, αλλά και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής (Hickson et al., 

2013). Έτσι, διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης, ως επί το πλείστον με κεντρικό άξονα την 

προστασία έναντι της κακοποίησης, αξιοποίησαν στρατηγικές του αυτοπροσδιορισμού, 

όπως η αυτοσυνηγορία και η λήψη αποφάσεων με θετικά αποτελέσματα (Allen & Borgen, 

1994· Servais, 2006).  

Στην ενότητα για τη «Σεξουαλικότητα» (Απτεσλής, 2012) υπάρχουν ερωτήσεις 

«Τύπου Likert» τριών βαθμίδων που αφορούν τις ευκαιρίες συζήτησης, οι οποίες 

προσφέρονται στο άτομο για τα σχετικά θέματα, τόσο από το σχολείο, όσο και από την 

οικογένεια. Επιπλέον, με ερωτήσεις σύντομης απάντησης και με διχοτομικές διερευνώνται 

οι προτιμήσεις του ατόμου για την εμφάνιση τη δική του και των άλλων, η γνώση του για 

τις συμπεριφορικές διαφορές των δύο φύλων, η ύπαρξη ή η επιδίωξη σχέσης στο μέλλον με 

άλλον άνθρωπο, καθώς και η κατοχή ή μη δεξιοτήτων τρόπων προσέγγισης. Ένας από τους 

στόχους της σεξουαλικής εκπαίδευσης είναι να δοθεί η αίσθηση στο άτομο ότι μπορεί να 

έλξει το αντίθετο ή το ίδιο φύλο μέσω της εμφάνισης και του χαρακτήρα του και ότι κάτι 
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τέτοιο, στη συνέχεια, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μίας σχέσης. Οι άνθρωποι με 

μακροχρόνιες υποστηρικτικές σχέσεις τείνουν να νιώθουν περισσότερο συνδεδεμένοι με 

την κοινωνία, ενώ διαθέτουν και άτομα να στραφούν για βοήθεια όταν προκύπτουν 

απαιτητικές καταστάσεις. Δυστυχώς, πολλοί νέοι και νέες με αναπτυξιακές αναπηρίες δεν 

έχουν αρκετές φιλίες και σχέσεις με τους συνομηλίκους. Για μια πραγματικά 

αυτοπροσδιοριζόμενη ζωή όμως, είναι απαραίτητος ένας κύκλος φίλων και ανθρώπων που 

μπορούν να στηριχθούν, αλλά και να στηρίξουν. Ακόμη, η συζήτηση για τα διαφορετικά 

είδη σχέσεων που μπορούν να δημιουργηθούν, όπως επίσης και οι τρόποι αλληλεπίδρασης 

που θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτοί, βοηθούν το άτομο να αντιληφθεί τις λεπτές -αλλά 

υπαρκτές- διαφορές που ενυπάρχουν στον κάθε τύπο σχέσης (Weir et al., 2017). Επιπλέον, 

όταν τα θέματα που άπτονται της σεξουαλικότητας συζητούνται ανοιχτά και τακτικά, οι 

συζητήσεις αυτές είναι ευκολότερο να ξεκινήσουν, συνεχίζονται με μεγαλύτερη άνεση, και 

είναι αποτελεσματικότερες και γεμάτες πληροφορία για όλους τους συμμετέχοντες (Murphy 

& Elias, 2006).  

Η ενότητα της «Μάθησης» (Krouk-Gordon & Jackins, 2013), προστέθηκε με στόχο 

την ενημέρωση για τις προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων σχετικά με τους τρόπους 

εκπαίδευσης, κάτι που αποτυπώθηκε με ερωτήσεις «Τύπου Likert» τριών βαθμίδων. 

Άλλωστε, ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης για νέους με Ν.Α. πρέπει να είναι 

στοχευμένο, ενώ η πληροφορία πρέπει να διατυπώνεται με ακρίβεια, σαφήνεια, χωρίς 

διφορούμενες έννοιες και η συνοδεία οπτικού υλικού βοηθά πολύ (Απτεσλής, 2012).  

Τέλος, στην ενότητα για τον «Ιδιωτικό και Δημόσιο χώρο» (Couwenhoven, 2011) 

με ερώτηση σύντομης απάντησης ζητούνται οι ορισμοί των δύο εννοιών, ενώ στη συνέχεια 

παρατίθενται δηλώσεις δραστηριοτήτων, τις οποίες το άτομο καλείται να κατατάξει 

ανάλογα με το που ταιριάζουν να πραγματοποιηθούν. Η ενότητα θεωρείται σημαντική, 

επειδή ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης για ΑμεΑ πρέπει να περιλαμβάνει τη 
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διδασκαλία του τι εστί δημόσιος και τι ιδιωτικός χώρος και ποιες είναι οι συμπεριφορές που 

ταιριάζουν να γίνονται στον καθένα (American Academy of Pediatrics - Committee on 

Children With Disabilities, 1996), καθώς τα άτομα με Ν.Α. -συχνά- τους συγχέουν, όπως 

και τις πράξεις που αρμόζουν στον κάθε χώρο (Απτεσλής, 2012). 

Η αρχική αξιολόγηση έλαβε χώρα απογευματινή ώρα καθημερινής στις αντίστοιχες 

αίθουσες των φορέων, όπου στη συνέχεια υλοποιήθηκε το πρόγραμμα. Οι ερωτήσεις 

γίνονταν από την ερευνήτρια προφορικά με ταυτόχρονη επίδειξη του γραπτού κειμένου, ενώ 

-όπου ήταν αναγκαίο- απλοποιήθηκαν λεξιλογικά. Τα άτομα απαντούσαν επίσης προφορικά 

και οι απαντήσεις καταγράφονταν από την υποφαινόμενη, καθώς οι συμμετέχοντες 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου. Ο χρόνος που χρειάστηκε για τη 

συμπλήρωση ήταν περίπου 45 λεπτά, ενώ απαντήθηκε ολόκληρο σε μία συνάντηση. 

 Έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες 

επαναξιολογήθηκαν με το ίδιο εργαλείο, υπό τις ίδιες συνθήκες. Ο χρόνος που χρειάστηκε 

για την ολοκλήρωση ήταν περίπου 35 λεπτά. Στη συνέχεια, χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο 

κοινωνικής εγκυρότητας με δηλώσεις «Τύπου Likert» τριών βαθμίδων (Καθόλου – Μέτρια 

– Πολύ). Εφόσον δεν υπήρχαν διαθέσιμα ερωτηματολόγια που να απευθύνονται σε παιδιά 

ή σε εφήβους για το θέμα, ώστε να λειτουργήσουν ως πρότυπα, αξιοποιήθηκαν 

ερωτηματολόγια από προγράμματα που αφορούσαν γονείς, όπως των Tomasini, Martinez 

Basurto, Lozada Garcia και Ordaz Villegas (2015). Οι δηλώσεις προσαρμόστηκαν, ώστε να 

καταστούν κατάλληλες για τους εφήβους και κινήθηκαν γύρω από τον άξονα της 

χρησιμότητας για το άτομο των πραγμάτων που έμαθε για τις παραπάνω θεματικές. Επίσης, 

κλήθηκε να απαντήσει στο αν όντως θα χρησιμοποιήσει -και πόσο- όσα έμαθε στην 

καθημερινότητα, αν δυσκολεύτηκε ή αν ένιωσε άβολα, αν η διάρκεια του προγράμματος 

του φάνηκε επαρκής, αν θα πρότεινε σε φίλους/-ες να συμμετάσχουν σε κάτι παρόμοιο, αν 
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θα ήθελε να είχε παρακολουθήσει τέτοιου είδους πρόγραμμα νωρίτερα στη ζωή του και 

τέλος πως ήταν η επικοινωνία με την ερευνήτρια.  

 

2.4 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Έπειτα από την αξιολόγηση καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα συνειδητοποίησης 

σεξουαλικότητας με τις εξής θεματικές: 1. Σωματογνωσία/ Φυσιολογία και Διαφορές 

ανδρών – γυναικών ως προς το σώμα, 2. Σωματικές αλλαγές εφηβείας και συνειδητοποίησή 

τους, 3. Φροντίδα σώματος και εμφάνισης, 4. Αυτοεικόνα και Έμφαση στην εμφάνιση τη 

δική μου και των άλλων, 5. Διαφορές ανδρών – γυναικών ως προς τη συμπεριφορά, 6. Οι 

κύκλοι επιτρεπτής επαφής ανάλογα με τη σχέση μεταξύ εμού και του άλλου, 7. 

Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους και μέσα προστασίας, 8. Ακατάλληλο άγγιγμα 

προς τους άλλους, 9. Ιδιωτικός και Δημόσιος χώρος, 10. Η σχέση με τους άλλους και τρόποι 

προσέγγισης και 11. Μελλοντικές επιδιώξεις για σχέσεις. Επίσης, δημιουργήθηκαν 

διδακτικοί στόχοι με δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσω των στρατηγικών του 

αυτοπροσδιορισμού και συγκεκριμένα μέσω της «αυτογνωσίας/ αυτεπίγνωσης», της 

«επιλογής», της «λήψης αποφάσεων», της «αυτοσυνηγορίας» και της «επίλυσης 

προβλημάτων». Το τελικό πρόγραμμα διαμορφώθηκε, έπειτα από την αξιολόγηση, 

ξεχωριστά για τον κάθε συμμετέχοντα, ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενότητες «Φροντίδα σώματος και εμφάνισης» και «Αυτοεικόνα 

και Έμφαση στην εμφάνιση τη δική μου και των άλλων» δεν υλοποιήθηκαν, καθώς δεν 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των τελικών συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό, δεν 

περιγράφονται περαιτέρω, όμως στο Παράρτημα δίνονται προτάσεις για τη διδασκαλία 

τους. 
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1η συνάντηση: Φυσιολογία – Διαφορές ανδρών και γυναικών ως προς το σώμα 

Δεξιότητες 
σεξουαλικής 
εκπαίδευσης 

Στρατηγική 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 

Δεξιότητες 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 
Στοχοθεσία Δραστηριότητα 

Σωματογνωσία / 
Φυσιολογία 
Διαφορές ανδρών 
– γυναικών ως 
προς το σώμα 

Αυτογνωσία / 
Αυτεπίγνωση 

Μέσω της 
αυτογνωσίας / 
αυτεπίγνωσης 
να 
συνειδητοποιή-
σει τα μέρη του 
σώματος των 
δύο φύλων και 
άρα τις 
σωματικές 
διαφορές τους. 
Επίσης, να 
αντιληφθεί ότι 
υπάρχουν 
ιδιωτικά μέρη 
που δεν 
επιτρέπεται να 
φαίνονται σε 
δημόσιο χώρο.  

1. Ονομασία μερών 
του σώματος 
 
2. Σωματικές 
διαφορές ανδρών - 
γυναικών 
 
 
 
 
3. Μέρη που 
μπορούν να 
φαίνονται μόνο σε 
ιδιωτικό χώρο (μέρη 
που καλύπτονται από 
το εσώρουχο) και 
μέρη που επιτρέπεται 
να φαίνονται και σε 
δημόσιο χώρο. 
Κανόνες 

Να αντιστοιχίσει τα ονόματα με 
τα μέρη του σώματος σε εικόνα. 
 
Συζήτηση πάνω στην εικόνα 
και ταύτιση των δικών του 
μερών με όσα απεικονίζονται. 
Σύγκριση με την εικόνα του 
αντίθετου φύλου και εύρεση 
διαφορών. 
 
Κανόνας του εσωρούχου. Να 
καλύψει στην εικόνα τα 
αντίστοιχα μέρη. Σημαντικό  να 
μένουν πάντα καλυμμένα σε 
δημόσιο χώρο. Διευκρίνιση 
ιδιωτικού χώρου (είναι μόνος/-
η και δε τον/την ακούει ή βλέπει 
κανείς) και δημοσίου χώρου. 
Ποια είναι τα μέλη που 
επιτρέπεται να φαίνονται σε 
δημόσιο χώρο: επίδειξη πάνω 
στο σώμα του/της. Κανόνες για 
ιδιωτικά μέρη σώματος: α) Μη 
γδύνεσαι σε δημόσιο χώρο, β) 
Φόρα μπουρνούζι ή πετσέτα 
όταν πηγαίνεις από το μπάνιο 
στην κρεβατοκάμαρα μετά το 
ντουζ, γ) Στο μπάνιο του 
σπιτιού κλείνε την πόρτα όταν 
χρησιμοποιείς την τουαλέτα, 
όταν κάνεις μπάνιο ή αλλάζεις 
και δ) Σε δημόσιες τουαλέτες 
κλείνε πάντα την πόρτα. 

 

Για την καλλιέργεια της αυτογνωσίας/ αυτεπίγνωσης είναι σημαντική η συζήτηση 

για τα ίδια χαρακτηριστικά. Παράλληλα οι εικόνες και η ταυτόχρονη επίδειξη πάνω στο 

σώμα βοηθούν στη συνειδητοποίηση και ταυτοποίησή τους, ενώ μέσω της σύγκρισης με το 

άλλο φύλο κατανοούνται οι ομοιότητες και οι διαφορές (Weir et al., 2017). 
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Όσον αφορά τον πρώτο στόχο η Μελίνα κλήθηκε να αντιστοιχίσει τις ονομασίες των 

μερών του σώματος σε μία εικόνα κοριτσιού. Επιλέχθηκε απεικόνιση με εσώρουχα, λόγω 

της αιδούς και της συστολής της στο στάδιο της αξιολόγησης στην οποιαδήποτε αναφορά 

γεννητικών οργάνων. Φυσικά, αυτά συζητήθηκαν και για τα δύο φύλα, χρησιμοποιώντας 

παιδικές εκφράσεις, χωρίς όμως ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Στη συνέχεια, της ζητήθηκε να 

δείξει επάνω της τα αντίστοιχα μέρη με ταυτόχρονη αναγγελία, κάτι που ολοκλήρωσε με 

απόλυτη επιτυχία. Για το δεύτερο στόχο, χορηγήθηκε εικόνα αγοριού με εσώρουχο και η 

Μελίνα έπρεπε να κατονομάσει τα ανδρικά μέρη του σώματος, όμως απέφυγε την περιοχή 

του εσωρούχου. Για το λόγο αυτό, η υποφαινόμενη απλώς ανέφερε τα συγκεκριμένα μέλη, 

ώστε να φανεί από την ονομασία τους η διαφορά με τα γυναικεία. Έτσι, ρωτήθηκε για τις 

σωματικές διαφορές των δύο φύλων, οι οποίες υποδείχθηκαν και επάνω στις εικόνες. Όσον 

αφορά τον τρίτο στόχο, εφόσον υπενθυμίσθηκε τι είναι ιδιωτικός και τι δημόσιος χώρος, 

κλήθηκε να επιδείξει πάνω της τα γυναικεία μέρη του σώματος, τα οποία μπορούν να 

φαίνονται μόνο στο σπίτι και μάλιστα όταν είναι μόνη και εκείνα που επιτρέπεται να 

βρίσκονται σε κοινή θέα. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα ανδρικά μέλη, τα 

οποία όμως επέδειξε στην εικόνα. Στο σημείο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός 

ότι τα μέρη που καλύπτονται από το εσώρουχο πρέπει να είναι σχεδόν πάντα καλυμμένα, 

όταν δεν είναι μόνη. Επίσης, συζητήθηκαν ορισμένοι κανόνες, δηλαδή ότι δεν μπορεί να 

γδυθεί σε χώρο, όπου υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι, ότι πρέπει να φορά το μπουρνούζι ή την 

πετσέτα όταν πηγαίνει από το μπάνιο στην κρεβατοκάμαρα μετά το ντουζ, ότι πρέπει να 

κλείνει την πόρτα στο μπάνιο του σπιτιού όταν το χρησιμοποιεί ή αλλάζει και ότι στις 

τουαλέτες εκτός σπιτιού η πόρτα πρέπει να είναι οπωσδήποτε κλειστή. Η συνάντηση 

έκλεισε με ερώτηση για το ποιους από τους προαναφερθέντες κανόνες γνώριζε ήδη και 

ποιους θα ακολουθούσε πλέον. Τέλος, της δόθηκε ευκαιρία να εκφράσει τυχόν απορίες, 

όμως δεν υπήρξαν ερωτήσεις. 
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Οι ίδιες δραστηριότητες υλοποιήθηκαν και με τον Πέτρο, στον οποίο όμως δόθηκαν 

εικόνες ατόμων χωρίς εσώρουχο, καθώς εκτιμήθηκε ότι μπορούσε να τις διαχειριστεί. Για 

τον πρώτο στόχο, πραγματοποιήθηκε αντιστοίχιση της ονομασίας των ανδρικών μερών στην 

εικόνα και έπειτα επίδειξη πάνω του με ταυτόχρονη αναγγελία. Στη συνέχεια, κατονόμασε 

με αρκετή άνεση τα γυναικεία μέλη του σώματος πάνω στην εικόνα που του δόθηκε, ενώ 

για τα γεννητικά όργανα και των δύο φύλων χρησιμοποίησε τις αντίστοιχες παιδικές 

ονομασίες. Έτσι, ταυτοποιήθηκαν και οι σωματικές διαφορές. Όσον αφορά τον τρίτο στόχο, 

διευκρινίστηκαν οι όροι ιδιωτικός και δημόσιος χώρος και έδειξε πάνω του τα μέλη που 

επιτρέπεται να βρίσκονται σε κοινή θέα και αργότερα όσα δεν επιτρέπεται, ενώ αντιστοίχως 

έκανε το ίδιο και για τα γυναικεία μέλη επιδεικνύοντάς τα στην εικόνα. Επιπλέον, τονίστηκε 

η σημασία της κάλυψης της περιοχής του εσωρούχου όταν δεν είναι μόνος, ενώ 

συζητήθηκαν και οι κανόνες. Τέλος, έγιναν οι ερωτήσεις για το ποιους γνώριζε ήδη και 

ποιους θα ακολουθούσε πλέον, καθώς επίσης του δόθηκε και χρόνος για ερωτήσεις, όμως 

δεν εξέφρασε καμία. 

Για τον πρώτο στόχο, η Γιώτα αντιστοίχισε τις ονομασίες των γυναικείων μερών του 

σώματος σε εικόνα χωρίς εσώρουχο και στη συνέχεια τα επέδειξε πάνω της με ταυτόχρονη 

αναγγελία. Χρησιμοποίησε τις παιδικές λέξεις στην αναφορά της για τα γεννητικά όργανα, 

ενώ, αφού κατονόμασε τα ανδρικά μέλη στην εικόνα, δήλωσε τις σωματικές διαφορές των 

δύο φύλων. Ακόμη, οι ορισμοί που δόθηκαν από την εκπαιδευτικό για το τι εστί δημόσιος 

και τι ιδιωτικός χώρος απλοποιήθηκαν αρκετά. Έτσι, κατέστη δυνατός ο διαχωρισμός των 

γυναικείων μελών που μπορούν να θεαθούν δημόσια και εκείνων που δεν επιτρέπεται. Στη 

συνέχεια, έγινε διαχωρισμός και για τα ανδρικά. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ότι τα μέρη 

που καλύπτονται από το εσώρουχο, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το στήθος, δεν 

επιτρέπεται να φαίνονται όταν δεν είναι μόνη. Τονίστηκε ότι δεν είναι κάτι αστείο, ούτε 

μπορεί να τη συμπαθήσει κάποιος κάνοντας κάτι τέτοιο, αλλά μάλλον το αντίθετο. Επίσης, 
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συζητήθηκαν οι κανόνες και ρωτήθηκε ποιους γνώριζε ήδη και ποιους θα ακολουθούσε 

πλέον. Τέλος, της δόθηκε χρόνος για ερωτήσεις, τον οποίο και δεν αξιοποίησε. 

 

2η συνάντηση: Σωματικές αλλαγές εφηβείας και συνειδητοποίησή τους 

Δεξιότητες 
σεξουαλικής 
εκπαίδευσης 

Στρατηγική 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 

Δεξιότητες 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 
Στοχοθεσία Δραστηριότητα 

Σωματικές 
αλλαγές εφηβείας 
και 
συνειδητοποίησή 
τους 

Αυτογνωσία / 
Αυτεπίγνωση 

Μέσω της 
αυτογνωσίας / 
αυτεπίγνωσης 
να 
συνειδητοποιή-
σει τις 
σωματικές 
αλλαγές που 
ήδη υπέστη και 
να αναμένει 
αυτές που 
έπονται.  
Επιπλέον, να 
γνωρίσει τις 
αλλαγές και 
του αντίθετου 
φύλου, ώστε να 
γίνει βίωμα το 
ότι όλοι 
περνούν από 
αυτό το στάδιο. 

1. Τι είναι και πότε 
αρχίζει η εφηβεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Χαρακτηριστικά 
που αλλάζουν 
(τριχοφυΐα σώματος, 
αλλαγή φωνής, ύψος, 
στήθος στα κορίτσια, 
τριχοφυΐα  
προσώπου στα 
αγόρια, διαπλάτυνση 
γοφών στα κορίτσια, 
σπυράκια και 
λιπαρότητα στο 
πρόσωπο ή στο 
σώμα, παραγωγή 
ιδρώτα με 
χαρακτηριστική 
οσμή) 

Επεξήγηση του όρου και 
συζήτηση για το χρονικό 
πλαίσιο. Αρχίζει όταν 
παρατηρεί πάνω του/της τις 
πρώτες αλλαγές και θα 
τελειώσει όταν σταματήσει να 
αλλάζει το σώμα. Συζήτηση για 
το πότε παρατήρησαν οι ίδιοι/-
ες αλλαγές. 
 
 
Σύγκριση εικόνας παιδιού με 
εικόνα εφήβου ιδίου φύλου με 
το/τη συμμετέχοντα/-ουσα. 
Αλλαγές που είδε να γίνονται 
στο σώμα του/της και ποιες 
αναμένει συγκρίνοντας την 
εικόνα του εφήβου με τον εαυτό 
του/της. Σύγκριση αλλαγών 
στην εικόνα παιδιού – εφήβου 
του αντίθετου φύλου. 

 

 Για τη στρατηγική της αυτογνωσίας/ αυτεπίγνωσης αξιοποιείται η συζήτηση για τα 

ίδια χαρακτηριστικά, ώστε να επέλθει η συνειδητοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 

χρήσιμη η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μέσω οπτικού υλικού, για να γίνουν 

αντιληπτές οι διαφορές μέσω της σύγκρισης τόσο για τον εαυτό, όσο και για το άλλο φύλο 

(Weir et al., 2017). 
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 Οι συναντήσεις ξεκίνησαν με επανάληψη όσων ειπώθηκαν στην προηγούμενη 

συνεδρία, ενώ δόθηκε και χρόνος για τυχόν ερωτήσεις. Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, στη 

Μελίνα και στη Γιώτα υλοποιήθηκε η ίδια πρακτική. Δόθηκε ορισμός και συζητήθηκαν τα 

χρονικά όρια της εφηβείας, ενώ έγινε προσπάθεια υπενθύμισης συγκεκριμένων αλλαγών 

που ενδεχομένως παρατηρήθηκαν, όπως για παράδειγμα η στιγμή εμφάνισης τριχοφυΐας στο 

σώμα και ο πρώτος στηθόδεσμος. Επιπλέον, διευκρινίστηκε ότι η εφηβεία τελειώνει όταν 

το σώμα σταματά να αλλάζει τόσο, επομένως γύρω στα 19 χρόνια. Η Γιώτα επεσήμανε ως 

αλλαγή και την εμφάνιση σπυριών σε πρόσωπο και σώμα. Για το δεύτερο στόχο, κλήθηκαν 

να παρατηρήσουν δύο εικόνες ενός κοριτσιού και μίας γυναίκας. Στη μεν Μελίνα οι 

εικονιζόμενες φορούσαν εσώρουχο, στη δε Γιώτα όχι. Συζητήθηκαν οι αλλαγές που 

παρατήρησαν, ενώ στη συνέχεια τους δόθηκε λίστα με όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν 

στην εφηβεία -συνήθως- σε ένα κορίτσι και έπρεπε να δηλώσουν ποιες αντιλήφθηκαν να 

έχουν συμβεί στον εαυτό τους. Έτσι, η Μελίνα είπε ότι έχει δει να εμφανίζονται τρίχες, 

σπυράκια και λιπαρότητα στο πρόσωπο και το σώμα της, ότι ψήλωσε, ότι μεγάλωσε το 

στήθος της και φάρδυνε στους γοφούς και ότι μετά τη γυμναστική ο ιδρώτας της μυρίζει 

έντονα. Από την άλλη πλευρά, η Γιώτα ως νεότερη, ενώ έβγαλε τρίχες, σπυράκια και 

λιπαρότητα στο πρόσωπο και στο σώμα, περιμένει να ψηλώσει κι άλλο, να μεγαλώσει 

περισσότερο το στήθος της, να φαρδύνουν οι γοφοί της και να μυρίζει πιο έντονα ο ιδρώτας 

της. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη σωματική τριχοφυΐα, τα σπυράκια και τον ιδρώτα 

δόθηκαν τρία διαφορετικά σκίτσα που βοήθησαν στην κατανόηση των αλλαγών. Στο ίδιο 

μήκος κύματος και η δραστηριότητα για τις αλλαγές που συμβαίνουν στο αντίθετο φύλο 

στην πορεία προς την ενηλικίωση. Συγκρίνοντας την εικόνα ενός αγοριού και ενός άνδρα, 

κλήθηκαν να επιλέξουν από έναν κατάλογο αλλαγών όσες παρατήρησαν. Στον κατάλογο 

περιλαμβάνονταν: α) τριχοφυΐα σώματος, β) αλλαγή φωνής, γ) αύξηση ύψους, δ) τριχοφυΐα 

προσώπου, ε) εμφάνιση σπυριών και λιπαρότητας σε πρόσωπο και σώμα, και στ) έντονη 
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μυρωδιά του ιδρώτα. Σημειώνεται ότι για την αλλαγή φωνής, την εμφάνιση σπυριών και τον 

ιδρώτα αξιοποιήθηκαν επιπλέον επεξηγηματικά σκίτσα. Οι συνεδρίες ολοκληρώθηκαν με 

τη διαπίστωση μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων ότι όλοι βιώνουν σωματικές αλλαγές 

στην εφηβεία, απλώς όχι τις ίδιες, ενώ υπήρξαν και προτροπές για τη διατύπωση αποριών. 

 Η ίδια λογική ακολουθήθηκε και στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων με τον 

Πέτρο. Αφότου έγινε η απαραίτητη επανάληψη για τα όσα ειπώθηκαν την προηγούμενη 

φορά και δόθηκε χρόνος για ερωτήσεις, ορίσθηκε η εφηβεία και στη συνέχεια τέθηκε το 

χρονικό της πλαίσιο. Έτσι, συζητήθηκαν οι αλλαγές που παρατήρησε επάνω του, όπως για 

παράδειγμα η τριχοφυΐα στο πρόσωπο, ώστε να γίνει η σύνδεση των γεγονότων με την αρχή 

της εφηβείας. Ακόμη, διευκρινίστηκε ότι ο ίδιος πλησιάζει στο τέλος της και σχολιάστηκε 

η σημασία αυτού. Έχοντας βιώσει ήδη όλες τις αλλαγές της εφηβείας, οι οποίες 

αναφέρθηκαν και παραπάνω, δε δυσκολεύτηκε να τις αναγνωρίσει συγκρίνοντας τις εικόνες, 

ενώ τις επέλεξε με ευκολία από το σχετικό κατάλογο. Βέβαια, δεν έδειξε να δυσκολεύεται 

ούτε στην περίπτωση του αντίθετου φύλου, αφού εντόπισε τις διαφορές στις εικόνες και 

επέλεξε τις αντίστοιχες αλλαγές από τη λίστα. Η συνεδρία έκλεισε με τη διατύπωση 

παραδειγμάτων και τη συνειδητοποίηση ότι όλοι βιώνουν σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, 

απλώς όχι τις ίδιες, ενώ δόθηκε και ένα χρονικό περιθώριο για διατύπωση αποριών και 

συζήτηση. 
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3η συνάντηση: Διαφορές ανδρών – γυναικών ως προς τη συμπεριφορά 

Δεξιότητες 
σεξουαλικής 
εκπαίδευσης 

Στρατηγική 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 

Δεξιότητες 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 
Στοχοθεσία Δραστηριότητα 

Διαφορές ανδρών 
– γυναικών ως 
προς τη 
συμπεριφορά 

Αυτογνωσία / 
Αυτεπίγνωση 

Μέσω της 
αυτογνωσίας / 
αυτεπίγνωσης 
να αντιληφθεί 
τις τυπικές 
συμπεριφορές 
που 
εκδηλώνουν τα 
δύο φύλα και 
να 
συνειδητοποιή-
σει ότι δεν είναι 
όλοι οι 
άνθρωποι ίδιοι, 
ούτε μπορούν - 
εύκολα- να 
ενταχτούν σε 
κατηγορίες.  

1. Τυπικές 
συμπεριφορές 
γυναικών 
(ευαισθησία σε 
κοινωνικά θέματα, 
ευγένεια, 
εκδηλωτικές στα 
συναισθήματα) 
 
2. Τυπικές 
συμπεριφορές 
ανδρών (λιγότερο 
ευσυγκίνητοι σε 
κοινωνικά θέματα, 
κοφτοί στους 
τρόπους, μη 
εκδηλωτικοί στα 
συναισθήματα) 
 
3. Σύγκριση ανδρών 
– γυναικών ως προς 
τη συμπεριφορά. 
Συνειδητοποίηση ότι 
όλοι άνθρωποι δεν 
είναι ίδιοι είτε 
μιλάμε για τα δύο 
διαφορετικά φύλα, 
είτε για τους 
ανθρώπους που 
ανήκουν στο ίδιο 
φύλο 

Φωτογραφίες με τις 
συγκεκριμένες συμπεριφορές 
και συζήτηση για το τι 
αντιπροσωπεύει η κάθε μία. 
Δίνονται δύο επιλογές με 
αντιθετικές συμπεριφορές και 
ο/η συμμετέχων/-ουσα πρέπει 
να επιλέξει αυτή που ταιριάζει. 
 
Φωτογραφίες με τις 
συγκεκριμένες συμπεριφορές 
και συζήτηση για το τι 
αντιπροσωπεύει η κάθε μία. 
Δίνονται δύο επιλογές με 
αντιθετικές συμπεριφορές και 
ο/η συμμετέχων/-ουσα πρέπει 
να επιλέξει αυτή που ταιριάζει. 
 
 
Σύγκριση των συμπεριφορικών 
χαρακτηριστικών των δύο 
ομάδων. Σύγκριση με 
παραδείγματα ανθρώπων, μέσα 
από φωτογραφίες ή βίντεο,  που 
αν και ανήκουν στο 
συγκεκριμένο φύλο δεν 
υιοθετούν -απαραιτήτως- όλα 
τα παραπάνω. Αναφορά των 
στοιχείων χαρακτήρα που 
εμφανίζουν οι ίδιοι/-ες. 
Διερεύνηση για το αν 
ταιριάζουν με τα στερεοτυπικά 
του φύλου τους. 

 

 Η στρατηγική της αυτογνωσίας/ αυτεπίγνωσης αποκτάται μέσω εμπειριών και των 

μηνυμάτων που λαμβάνει το άτομο, ενώ επηρεάζεται και από τις αξιολογήσεις των άλλων 

ανθρώπων (Wehmeyer & Bolding, 2001). Για το λόγο αυτό, είναι μεν σημαντική η γνώση 

για τις συμπεριφορικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, χωρίς όμως προσκολλήσεις σε 

στερεότυπα. Άλλωστε, ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του μέσω της 



61 
 

αλληλεπίδρασης με τα άτομα του περιβάλλοντος. Επίσης, μέσω της συζήτησης για τα ίδια 

χαρακτηριστικά, επέρχεται σταδιακά η συνειδητοποίηση σημαντικών στοιχείων της 

προσωπικότητάς του. Ακόμη, μέσω οπτικού υλικού και της σύγκρισης το άτομο διδάσκεται 

ότι ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και αυτό είναι κάτι φυσικό και ωφέλιμο (Weir et 

al., 2017). 

 Στην αρχή και των τριών συνεδριών έγινε επανάληψη των δύο προηγούμενων και 

δόθηκε χρόνος για επίλυση τυχόν αποριών. Όσον αφορά τον πρώτο διδακτικό, στη Μελίνα 

και στη Γιώτα δόθηκαν τρεις φωτογραφίες με κάποιες από τις -θεωρούμενες- τυπικές 

συμπεριφορές των γυναικών, δηλαδή την ευαισθησία σε κοινωνικά θέματα, την ευγένεια 

και την εκδήλωση συναισθημάτων. Επομένως, παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά 

στιγμιότυπα που αντιπροσώπευαν τα παραπάνω με αλληλεπίδραση ατόμων και δόθηκαν 

δύο αντιθετικές -μεταξύ τους- επιλογές συμπεριφορών. Στη συνέχεια, συζητήθηκαν 

εκτενώς, ώστε να γίνει αντιληπτή η κατάσταση που απεικόνιζαν και κλήθηκαν να επιλέξουν 

τη συμπεριφορά που ταίριαζε. Για το δεύτερο διδακτικό, επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία, 

αλλά με -θεωρούμενες- τυπικές συμπεριφορές του αντίθετου φύλου, δηλαδή τη λιγότερη 

ευσυγκινησία σε κοινωνικά θέματα, το να είναι πιο κοφτοί στους τρόπους και τη μη 

εκδήλωση των συναισθημάτων. Γενικά, τα κορίτσια έδειξαν ενδιαφέρον για τη διαδικασία 

και τα πήγαν πολύ καλά. Όσον αφορά τον τρίτο διδακτικό, συγκεντρώθηκαν τα 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων, συζητήθηκαν και συγκρίθηκαν μεταξύ 

τους. Για τη διευκόλυνση αυτής της σύγκρισης, είχαν επιλεχθεί από την αρχή τα 

χαρακτηριστικά των γυναικών και των ανδρών, ώστε να έχουν αντιθετική σχέση μεταξύ 

τους. Έπειτα, τα ίδια χαρακτηριστικά που είχαν αποδοθεί προηγουμένως σε άνδρες 

απεικονίζονταν σε νέα στιγμιότυπα με αλληλεπιδράσεις, αυτή τη φορά με πρωταγωνίστριες 

γυναίκες. Και πάλι συζητήθηκαν οι καταστάσεις και κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 

δύο αντιθετικές συμπεριφορές, αυτή που ταίριαζε καλύτερα. Η ίδια διαδικασία 
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επαναλήφθηκε με άνδρες πρωταγωνιστές και -θεωρούμενα- γυναικεία συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά. Και σ’ αυτή τη δραστηριότητα τα κορίτσια δε φάνηκαν να δυσκολεύονται 

ιδιαίτερα. Έτσι, έγινε μία συζήτηση για το γεγονός ότι τα δύο φύλα διαφέρουν μεταξύ τους 

στη συμπεριφορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητα κάθε άνδρας ή αντίστοιχα κάθε 

γυναίκα συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με το φύλο τους. Η συγκεκριμένη 

αναφορά στόχευε στην επίτευξη της γενικής διαπίστωσης ότι όλοι είναι διαφορετικοί, κάτι 

που μόνο ωφέλιμο μπορεί να αποδειχθεί, και ότι δεν πρέπει να υπάρχουν προσκολλήσεις σε 

στερεότυπα, τα οποία ενδεχομένως να παρεμποδίσουν την επίτευξη της αυτογνωσίας. Όμως, 

τα κορίτσια έδειξαν να δυσκολεύονται αρκετά και ενώ έγιναν προσπάθειες απλοποίησης 

μέσω παραδειγμάτων, δε δόθηκε η εντύπωση ότι το κατέκτησαν. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκε μία συζήτηση για το ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά πιστεύουν 

ότι διαθέτουν και στη συνέχεια έγινε μία σύγκριση για να διαπιστωθεί αν ταιριάζουν με τα 

«τυπικά» του φύλου τους. Η Μελίνα δήλωσε ότι την ενδιαφέρουν όσα σχετίζονται με εκείνη 

και ότι είναι ευγενική, αλλά δεν μπόρεσε να απαντήσει στο αν ταιριάζουν με τα «τυπικά» 

του φύλου της. Η Γιώτα δήλωσε ότι είναι ευγενική, αλλά δεν την αφορά τόσο τι συμβαίνει 

με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της, ενώ μπόρεσε να αντιστοιχίσει το πρώτο ως 

«τυπικό» χαρακτηριστικό του φύλου της. Τέλος, δόθηκε χρόνος για συζήτηση αποριών. 

 Για τον Πέτρο επαναλήφθηκαν ακριβώς οι ίδιες δραστηριότητες, οι οποίες 

περιγράφηκαν παραπάνω. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις φωτογραφίες, αλλά και για τη 

συζήτηση σε όλες τις δραστηριότητες, ενώ σημείωσε υψηλή επίδοση στις απαντήσεις του. 

Όσον αφορά τη συζήτηση για τις συμπεριφορικές διαφορές που έχουν τα δύο φύλα, αλλά 

και τις στερεοτυπίες και τη σημαντικότητα του να είσαι διαφορετικός, ο Πέτρος έδειξε 

θετικά σημάδια κατανόησης, καθώς έδωσε παραδείγματα ανθρώπων από το περιβάλλον του 

που δε συγκεντρώνουν κάποια από τα «τυπικά» στοιχεία του φύλου τους. Συγκεκριμένα, 

δήλωσε ότι άνδρας από το περιβάλλον του ενδιαφέρεται για τα όσα γίνονται γύρω του και 
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είναι εκδηλωτικός στα συναισθήματα, δύο θεωρούμενα ως «γυναικεία» συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά. Ακόμη, ο Πέτρος θεωρεί ότι είναι ευγενικός και ότι ενδιαφέρεται για ό,τι 

συμβαίνει, ενώ δεν ταυτίζεται με κανένα από τα «τυπικά» στοιχεία του φύλου του. Τέλος, 

δόθηκε χρόνος για συζήτηση και επίλυση αποριών. 

 

4η συνάντηση: Οι κύκλοι επιτρεπτής επαφής 

Δεξιότητες 
σεξουαλικής 
εκπαίδευσης 

Στρατηγική 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 

Δεξιότητες 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 
Στοχοθεσία Δραστηριότητα 

Οι κύκλοι 
επιτρεπτής 
επαφής ανάλογα 
με τη σχέση 
μεταξύ εμού και 
του άλλου 

Λήψη 
Αποφάσεων 

Αφού 
κατατάξει τους 
ανθρώπους στο 
περιβάλλον 
του/της σε 
ομάδες, μέσω 
της λήψης 
αποφάσεων να 
αντιδρά 
κατάλληλα 
όταν κάποιος/-
α υπερβαίνει τα 
όρια του 
αντίστοιχου 
κύκλου/ 
ομάδας.  

1. Διαχωρισμός των 
ανθρώπων σε έξι 
ομάδες: Εαυτός, 
Γονείς – Καλοί 
Φίλοι, Φίλοι – 
Συγγενείς, Γνωστοί, 
Παιδιά, Άγνωστοι. 
Αντιστοίχιση με τους 
πέντε κύκλους και με 
μία περιοχή: Κέντρο- 
Κύκλος Εαυτού, 
Κύκλος Αγκαλιάς, 
Κύκλος Μεγάλης 
Αγκαλιάς, Κύκλος 
Γνωστών, Άτομα 
που απλά χαιρετάμε/ 
Παιδιά και Χώρος 
των Αγνώστων 
 
 
 
2. Συμπεριφορά που 
αρμόζει προς το 
συμμετέχοντα από το 
κάθε άτομο ανάλογα 
με τον κύκλο που 
ανήκει 
 

Παρουσίαση των ομάδων – 
κύκλων με γράφημα και 
επίδειξη του πως ορίζεται ο 
κάθε κύκλος: Εαυτός = Κέντρο, 
Κύκλος Αγκαλιάς = Μικρός - 
στο μέγεθος μιας αγκαλιάς, 
Κύκλος Μεγάλης Αγκαλιάς = 
Χωρούν περισσότερα από δύο 
άτομα, Κύκλος Γνωστών = Με 
ακτίνα όσο ο βραχίονας 
εκτεταμένος, Άτομα που απλά 
χαιρετάμε/ Παιδιά = Πέρα από 
τον εκτεταμένο βραχίονα, 
Περιοχή Αγνώστων = 
Απαγορεύεται το άγγιγμα 
εκατέρωθεν. Σε τι επίπεδο 
επαφής επιτρέπεται να φτάσει 
το άτομο προς το/τη 
συμμετέχοντα/-ουσα  ανάλογα 
με τον κύκλο που ανήκει. 
 
Με παιχνίδι ρόλων και την 
αρχή «Σταμάτα! – Σκέψου!  – 
Δράσε!»: Το άτομο θα κληθεί 
να αντιδράσει ανάλογα στην 
εκπαιδευτικό που τον/την 
πλησιάζει. Σε κάθε δοκιμασία η 
εκπαιδευτικός θα υιοθετεί έναν 
διαφορετικό ρόλο και το άτομο 
θα πρέπει να σκεφτεί μέχρι 
ποιον κύκλο επιτρέπεται να 
φτάσει. Κι αν εκείνη τον 
ξεπεράσει να φωνάξει 
«Σταμάτα!». 
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 Μία πολύ βοηθητική αρχή για τη λήψη αποφάσεων είναι η «Σταμάτα! - Σκέψου! - 

Δράσε!», η οποία παρέχει με συντομία τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει το άτομο 

όταν προσπαθεί να αποφασίσει. Επομένως, πρέπει να σταματήσει ό,τι κάνει, να σκεφτεί τα 

θετικά και τα αρνητικά της κάθε επιλογής πριν τη λήψη της απόφασης και έπειτα να δράσει 

ανάλογα. Επιπλέον, το παιχνίδι ρόλων είναι ιδανικό για εξάσκησή, πριν μπορέσει το άτομο 

να υλοποιήσει μόνο (Weir et al., 2017).  

 Το πρόγραμμα των κύκλων υλοποιείται με τον/την εκπαιδευτή/-τρια να εξηγεί τόσο 

λεκτικά, όσο και με τη γλώσσα του σώματος, ότι το κάθε άτομο είναι το κέντρο μίας σειράς 

αποτελούμενης από πέντε ομόκεντρους κύκλους και ότι μόνο το ίδιο είναι σε θέση να 

αποφασίσει ποιος επιτρέπεται να αγγίξει αυτό το κέντρο. Ο δεύτερος κύκλος, μετά από τον 

κεντρικό, είναι σε μέγεθος αγκαλιάς. Μόνο ένα ή δύο κοντινά άτομα χωρούν σ’ αυτόν, όπως 

για παράδειγμα οι γονείς. Ο επόμενος, λίγο μεγαλύτερος, κύκλος, είναι στο μέγεθος μιας 

μεγάλης αγκαλιάς, στον οποίο χωρούν λίγα περισσότερα άτομα. Σ’ αυτόν εμπίπτουν οι φίλοι 

και οι στενοί συγγενείς. Ακολουθεί ένας κύκλος με ακτίνα ίση με το βραχίονα εκτεταμένο 

που χωρούν οι γνωστοί και με τους οποίους επιτρέπεται μόνο ο χαιρετισμός. Στον τελευταίο 

κύκλο ανήκουν τα παιδιά, με τα οποία επίσης επιτρέπεται μόνο ο χαιρετισμός. Όλα τα 

υπόλοιπα άτομα που δεν ανήκουν σε κανένα από τους κύκλους απαρτίζουν την ομάδα των 

αγνώστων, με τους οποίους απαγορεύεται το άγγιγμα εκατέρωθεν. Μία δραστηριότητα για 

εξάσκηση είναι οι εκπαιδευόμενοι να δίνουν παραδείγματα ανθρώπων από το περιβάλλον 

τους για κάθε κύκλο, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να υλοποιηθεί για όλους. Άλλη 

δραστηριότητα αποτελεί η επιλογή ενός εκπαιδευόμενου, ο οποίος να πλησιάζει έναν άλλο 

που παραμένει ακίνητος. Ο τελευταίος έχει λάβει την οδηγία να θεωρήσει τον άνθρωπο που 

τον πλησιάζει ως, για παράδειγμα, απλό γνωστό. Όταν ο πρώτος φθάσει στον αντίστοιχο 

κύκλο, ο δεύτερος πρέπει να του ζητήσει να σταματήσει, αλλιώς ο «μετακινούμενος» 
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εκπαιδευόμενος θα περάσει στον κύκλο της αγκαλιάς ή ακόμα και στον κεντρικό 

(Champagne & Walker-Hirsch, 1982). 

 Η τέταρτη, κατά σειρά, συνεδρία ξεκίνησε με επανάληψη για όλους τους 

συμμετέχοντες. Το επίκεντρό της στη Μελίνα και στη Γιώτα ήταν αποκλειστικά τα όσα 

ειπώθηκαν στην τρίτη συνεδρία, ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητά. Με τον Πέτρο 

έγινε επανάληψη βασικών στοιχείων και από τις τρεις προηγούμενες συναντήσεις. Φυσικά, 

δόθηκε χρόνος για απορίες και για συζήτηση και στους τρεις συμμετέχοντες. Στη Μελίνα 

και στη Γιώτα δόθηκε απλοποιημένο σχήμα των κύκλων, καθώς έδειξαν να δυσκολεύονται 

με την υπερβολική πληροφορία. Έτσι, αφαιρέθηκαν οι κύκλοι των Γνωστών και των 

Παιδιών. Όσον αφορά τον πρώτο στόχο δημιουργήθηκε γράφημα ομόκεντρων χρωματιστών 

κύκλων με τις αντίστοιχες ονομασίες. Πιο συγκεκριμένα, στον κεντρικό κύκλο που 

αντιπροσωπεύει τον Εαυτό δόθηκε το μωβ χρώμα, στον κύκλο των Γονιών το μπλε, σ’ αυτόν 

των Φίλων το πράσινο, ενώ η περιοχή των Αγνώστων συμβολίστηκε με το κόκκινο χρώμα. 

Για την περίπτωση που δυσκόλευε σε κάποια δραστηριότητα το γράφημα επιλέχθηκαν 

κορδέλες σε ίδιους χρωματισμούς, ώστε να αναπαρασταθεί στον κόσμο των τριών 

διαστάσεων ο κάθε κύκλος και άρα και η απόσταση από το κέντρο. Αφού επεξηγήθηκε η 

έννοια του κάθε κύκλου, ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να πουν παραδείγματα 

ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στον καθένα. Στη συνέχεια, έγινε η σύνδεση με 

το επίπεδο επαφής που επιτρέπεται να φτάσει το κάθε άτομο, το οποίο αναφέρθηκε, με τις 

συμμετέχουσες ανάλογα με τον κύκλο που ανήκει. Για το δεύτερο στόχο, εφόσον 

επεξηγήθηκε η αρχή «Σταμάτα! - Σκέψου! - Δράσε!» με το «Σκέψου!» να αντιστοιχίζεται 

με την πνευματική διεργασία για τη διερεύνηση του σε ποια ομάδα ανήκει το άτομο που 

πλησιάζει, συζητήθηκε ο κατάλληλος τρόπος αντίδρασης. Επομένως, έπρεπε να αφήνουν τα 

άτομα να φτάνουν τόσο κοντά τους όσο επιτρέπεται ανάλογα με τον κύκλο, στον οποίο 

ανήκουν, κι αν υπερβούν τα όρια να τους φωνάξουν να σταματήσουν και να ζητήσουν 
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ευγενικά να σταθούν πιο πέρα. Έπειτα, ακολούθησε παιχνίδι ρόλων με την εκπαιδευτικό να 

ανακοινώνει την ομάδα/ κύκλο, στην οποία ανήκει κάθε φορά και στη συνέχεια να 

πλησιάζει. Οι συμμετέχουσες καλούνταν να σκεφτούν την επιτρεπτή απόσταση και να 

αντιδράσουν ανάλογα αν υπήρχε παραβίαση ορίων. Το παιχνίδι επαναλήφθηκε αρκετές 

φορές με την εκπαιδευτικό να λαμβάνει διαφορετικούς ρόλους, ενώ σταδιακά μειωνόταν 

και ο χρόνος που είχαν οι συμμετέχουσες στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στη Γιώτα χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά οι κορδέλες, ενώ στη 

Μελίνα αξιοποιήθηκε το γράφημα σε συνδυασμό με τις κορδέλες. Τέλος, δόθηκε χρόνος για 

επίλυση αποριών και στους τρεις συμμετέχοντες. 

 Και με τον Πέτρο υλοποιήθηκαν οι ίδιες δραστηριότητες, όμως χρησιμοποιήθηκε 

ολοκληρωμένο το γράφημα με τους κύκλους των Γνωστών και των Παιδιών, οι οποίοι 

συμβολίστηκαν με κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα αντίστοιχα. Ακόμη, δεν αξιοποιήθηκαν 

καθόλου οι κορδέλες, καθώς ήταν σε θέση να αντιληφθεί το γράφημα και να το συνδέσει με 

τον κόσμο των τριών διαστάσεων. 
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5η συνάντηση: Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους και μέσα προστασίας 

Δεξιότητες 
σεξουαλικής 
εκπαίδευσης 

Στρατηγική 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 

Δεξιότητες 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 
Στοχοθεσία Δραστηριότητα 

Ακατάλληλες 
συμπεριφορές από 
τους άλλους και 
μέσα προστασίας 

Αυτοσυνηγορία, 
Επίλυση 
Προβλημάτων  

Μέσω της 
επίλυσης 
προβλημάτων 
να αντιληφθεί 
ποιος/-α μπορεί 
να αγγίξει ή να 
δει τα ιδιωτικά 
μέρη του/της, 
πότε και γιατί. 
Με την 
αυτοσυνηγορία 
να 
υπερασπίζεται 
τον εαυτό 
του/της με 
διάφορους 
τρόπους όταν 
δεν αισθάνεται 
άνετα με ένα 
άγγιγμα, ακόμα 
κι αν είναι σε 
επιτρεπτό 
σημείο. 

1. Ποιο άγγιγμα 
θεωρείται 
ακατάλληλο: Όταν 
μας κάνει να 
νιώθουμε α) 
αμήχανα, β) λύπη, γ) 
πόνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ποιος μπορεί να 
βλέπει ή να αγγίζει 
τα ιδιωτικά μέρη/  
αυτά που 
καλύπτονται από το 
εσώρουχο, πότε και 
γιατί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Πως πρέπει να 
αντιδρά όταν 
κάποιος τον/την 
αγγίζει, χωρίς άδεια, 
σε ακατάλληλο 
σημείο ή και σε 
κατάλληλο, αλλά με 
τρόπο που τον/την 
κάνει να αισθάνεται 
άβολα 

Εικόνες σώματος ανάλογου 
φύλου. Επανάληψη μερών 
σώματος: ποια είναι ιδιωτικά. 
Συζήτηση για το που 
επιτρέπεται να μας αγγίζει 
κάποιος ανάλογα με τον κύκλο 
που εντάσσεται. 
Συνειδητοποίηση πως 
μπορούμε να νιώσουμε αυτά τα 
συναισθήματα ακόμα κι αν μας 
αγγίξει κάποιος σε σημείο 
επιτρεπτό κι ότι αυτό είναι 
φυσιολογικό. Με ευγενικό 
τρόπο του/της ζητάμε να μην το 
κάνει, επειδή δημιουργούνται 
αρνητικά συναισθήματα. 
 
Εικόνες περιπτώσεων που 
ενδεχομένως χρειάζεται 
κάποιος να αγγίξει ή να δει τα 
ιδιωτικά μέρη του ατόμου. 
Ερωτήσεις που καθοδηγούν το 
άτομο στη συνειδητοποίηση 
του ποιος, πότε και γιατί μπορεί 
να το κάνει (Οι γονείς όταν 
χρειάζεται βοήθεια και το 
ζητήσει, ο γιατρός ή η 
νοσοκόμα όταν είναι 
άρρωστος/-η για εξετάσεις, 
ένας έμπιστος βοηθός όταν 
χρειάζεται βοήθεια και τη 
ζητήσει). 
 
Συζήτηση για τη 
σημαντικότητα του να 
επικοινωνεί τα θέλω, τις 
ανάγκες και τα συναισθήματά 
του/της. Μέσα από υποθετικά 
σενάρια κοινωνικών 
καταστάσεων διδασκαλία 
τρόπων αντιμετώπισης 
συνοδευόμενων με οπτικό 
υλικό: α) Λέει «Όχι», β) Φεύγει 
τρέχοντας, γ) Το λέει σε 
κάποιον που εμπιστεύεται. 
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 Για την επίλυση προβλημάτων το άτομο μπορεί να εξασκηθεί συζητώντας πιθανές 

λύσεις σε υποθετικά σενάρια που αρχίζουν με τη φράση «Τι θα έκανες αν...». Έτσι, αποκτά 

τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις της ζωής. 

Επιπλέον, τα εμπνευσμένα από την καθημερινότητα υποθετικά σενάρια βοηθούν και στην 

εξάσκηση της αυτοσυνηγορίας. Ακόμη, μέσω οπτικών βοηθημάτων, όπως για παράδειγμα 

σειρές από φωτογραφίες ή εικόνες, διδάσκεται ένα σχέδιο επίλυσης προβλήματος για μία 

συγκεκριμένη κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται καλύτερα τα βήματα που 

περιλαμβάνει μία τέτοια διαδικασία. Επιπρόσθετα, μέσω στοχευμένων ερωτήσεων κατά τη 

διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, το άτομο καθοδηγείται, ώστε να παράξει έναν 

αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης. Από την άλλη πλευρά, οι δεξιότητες της 

αυτοσυνηγορίας ενισχύονται με το να δίνεται έμφαση στη σημασία του να υπερασπίζεται 

το άτομο τον εαυτό του σε κάθε ευκαιρία, καθώς επίσης και να ζητά βοήθεια όποτε τη 

χρειάζεται. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί ότι αν θέλει πραγματικά να εκπληρώνονται οι 

επιθυμίες και οι ανάγκες του στη ζωή, είναι αναγκαίο να τις διεκδικεί (Weir et al., 2017). 

 Και η πέμπτη συνεδρία ξεκίνησε με την καθιερωμένη επανάληψη στοιχείων από τις 

προηγούμενες ενότητες, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα. Στη συνέχεια 

δόθηκε χρόνος για ερωτήσεις, αλλά και συζήτηση. Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, στη 

Μελίνα δόθηκε μία εικόνα κοριτσιού με εσώρουχο, ενώ στη Γιώτα χωρίς. Έπειτα, 

ρωτήθηκαν για το ποια μέρη του σώματος δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σε κοινή θέα και 

τους ζητήθηκε να τα κυκλώσουν πάνω στην εικόνα. Επιπλέον, έπρεπε να δείξουν τα μέλη 

που μπορούν να αγγίξουν οι γονείς και οι φίλοι, ενώ ρωτήθηκαν και για την περίπτωση των 

αγνώστων. Τονίστηκε για μια ακόμα φορά ότι η επαφή με τους αγνώστους απαγορεύεται 

εκατέρωθεν. Ακόμη, έγινε αναφορά στο γεγονός ότι ένα άγγιγμα θεωρείται ακατάλληλο 

όταν προκαλεί αισθήματα αμηχανίας, λύπης ή πόνου. Στη Γιώτα έγινε λεξιλογική 

απλοποίηση αντικαθιστώντας τη λέξη «ακατάλληλο» με το «κακό» και την «αμηχανία» με 
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το «άβολα». Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, με συζήτηση και στοχευμένες ερωτήσεις, 

στο ότι όπου και να αγγίξει κάποιος, όποιος κι αν είναι, αν προκαλέσει αρνητικά 

συναισθήματα πρέπει να του ζητηθεί να σταματήσει. Στο πλαίσιο του δεύτερου στόχου, 

έγινε λόγος για τις εξαιρέσεις, δηλαδή τους ανθρώπους που κάτω από προϋποθέσεις 

επιτρέπεται να αγγίζουν τα ιδιωτικά μέρη. Αυτοί είναι οι γονείς όταν το άτομο χρειάζεται 

βοήθεια και το ζητήσει, ο γιατρός ή η νοσοκόμα όταν είναι άρρωστες για εξετάσεις ή ένας 

έμπιστος βοηθός όταν χρειαστούν βοήθεια και τη ζητήσουν. Οι εξαιρέσεις αυτές 

παρουσιάστηκαν συνοδεία εικόνων και ερωτήσεων, ώστε το άτομο να καθοδηγηθεί στη 

συνειδητοποίηση των αντίστοιχων καταστάσεων και αναγκών. Για τον τρίτο στόχο, 

τονίστηκε η σημαντικότητα της επικοινωνίας των αρνητικών συναισθημάτων που μπορεί 

να προκύψουν από την αλληλεπίδραση με έναν άνθρωπο, με άτομα εμπιστοσύνης από το 

περιβάλλον. Συγκεκριμένα, έγινε συζήτηση για το ποιους εμπιστεύονται κι αν τους μιλούν 

για τέτοια θέματα. Και οι τρεις συμμετέχοντες ανέφεραν τους γονείς ως άτομα 

εμπιστοσύνης, όμως με τη Γιώτα χρειάστηκε περισσότερη συζήτηση, ώστε να αντιληφθεί 

ότι αν συμβεί οτιδήποτε πρέπει οπωσδήποτε να το πει. Στη συνέχεια, μέσω σειράς εικόνων 

επεξηγήθηκαν τα βήματα αντιμετώπισης σε περίπτωση που κάποιος/-α τις αγγίξει χωρίς 

άδεια ή τις κάνει να αισθανθούν άβολα με τον όποιο τρόπο. Επομένως, πρέπει να του/της 

πουν «Όχι», να φύγουν τρέχοντας και να το πουν σε άνθρωπο εμπιστοσύνης. Έπειτα, 

δόθηκαν δύο διαφορετικά υποθετικά σενάρια κοινωνικών καταστάσεων, εμπνευσμένα από 

την καθημερινότητα των συμμετεχόντων, στα οποία καλούνταν να αναγνωρίσουν την 

κατάσταση/ πρόβλημα και να δώσουν μία λύση με τον τρόπο αντίδρασής τους σύμφωνα και 

με τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω. Τέλος, οι συνεδρίες και των τριών συμμετεχόντων 

έκλεισαν με συζήτηση και χρόνο για απορίες. 

 Με τον Πέτρο επαναλήφθηκαν οι ίδιες δραστηριότητες με τη διαφορά ότι η εικόνα 

που του δόθηκε ήταν ενός άνδρα και στη δραστηριότητα με τα επιτρεπτά επίπεδα επαφής 
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προς τον ίδιο έπρεπε να απαντήσει και για τους γνωστούς και για τα παιδιά. Επιπλέον, 

ρωτήθηκε αν ο ίδιος επιτρέπεται να αγγίξει παιδιά από το περιβάλλον του. 

 

6η συνάντηση: Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους 

Δεξιότητες 
σεξουαλικής 
εκπαίδευσης 

Στρατηγική 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 

Δεξιότητες 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 
Στοχοθεσία Δραστηριότητα 

Ακατάλληλο 
άγγιγμα προς τους 
άλλους 

Λήψη 
Αποφάσεων 

Με τη λήψη 
αποφάσεων να 
αντιληφθεί που 
μπορεί να 
αγγίζει τον/την 
άλλον/-η 
ανάλογα και με 
τον κύκλο που 
ανήκει, καθώς 
και τους 
κοινωνικά 
αποδεκτούς 
κανόνες, πάντα 
με γνώμονα τις 
πιθανές 
συνέπειες, 
τόσο για 
τον/την ίδιο/-α, 
όσο και για το 
άλλο άτομο. 

1. Πότε ένα άγγιγμα 
προς ένα άλλο άτομο 
θεωρείται 
ακατάλληλο: Όταν 
προκαλεί α) Πόνο, β) 
Λύπη, γ) Αμηχανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Σύνδεση των 
κύκλων με την 
επαφή που είναι 
κοινωνικά αποδεκτή 
να έχει ο/η 
συμμετέχων/-ουσα 
με τα άτομα αυτά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνες σώματος πρώτα του 
ιδίου φύλου και έπειτα του 
αντίθετου. Σύγκριση με τον 
εαυτό του/της: Εκεί που δεν 
του/της αρέσει ή δεν 
επιτρέπεται να τον/την 
αγγίζουν είναι και τα σημεία 
που δεν πρέπει να αγγίζει 
κάποιο άλλο άτομο. Σειρά 
εικόνων με κοινωνικά 
αποδεκτή επαφή και ευχάριστη 
αντίδραση από τον αποδοχέα σε 
αντιπαράθεση με επαφή που 
δυσαρεστεί ή τον αναγκάζει να 
απομακρυνθεί. Σε περίπτωση 
που ο άλλος αντιδράσει ή 
απομακρυνθεί είναι απαραίτητο 
να σταματήσει να επιδιώκει τη 
συγκεκριμένη επαφή.  
 
Παιχνίδι ρόλων με αντιστροφή: 
τώρα η εκπαιδευτικός είναι το 
κέντρο του κύκλου και ανάλογα 
με το ρόλο που έχει δοθεί κάθε 
φορά στο/στη συμμετέχοντα/-
ουσα, του/της επιτρέπεται να 
φτάσει μέχρι ένα ορισμένο 
σημείο. Μέσα από ερωτήσεις 
του τύπου «Αν ... τότε...», το 
άτομο καθοδηγείται στην 
κοινωνικά αποδεκτή απόσταση 
και επαφή που θα πρέπει να 
κρατήσει εξερευνώντας τις 
συνέπειες που θα είχε η κάθε 
απόφαση και για τους δύο. 
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3. Ποιου τα ιδιωτικά 
μέρη επιτρέπεται να 
βλέπει ή να αγγίζει, 
πότε και υπό ποια 
προϋπόθεση 

Χρήση υποθετικών σεναρίων 
κοινωνικών καταστάσεων για 
τη συνειδητοποίηση του ποιου, 
πότε και υπό ποια προϋπόθεση 
επιτρέπεται (Της σχέσης 
του/της, εφόσον το επιτρέπει 
και είναι μόνοι τους). Αν 
του/της ζητηθεί από κάποιον 
άλλον να τον/τη δει ή να αγγίξει 
τα μέρη που καλύπτονται από 
το εσώρουχό του/της: α) Λέει 
«Όχι», β) Φεύγει μακριά, γ) Το 
λέει σε κάποιον που 
εμπιστεύεται. 

 

 Για τη διδασκαλία της στρατηγικής της λήψης αποφάσεων είναι καλό να γίνεται 

συζήτηση με τον/την εκπαιδευόμενο/-η, ώστε να σκεφτεί τις υπάρχουσες επιλογές, ενώ 

μπορούν να γίνονται και ερωτήσεις καθοδήγησης από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, ώστε να 

επικεντρωθεί στο τι ελπίζει να κερδίσει από την κάθε απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη 

συνέπεια που θα μπορούσε να έχει, πριν πάρει τελικά την καλύτερη. Μία βοηθητική φράση 

είναι το «Αν... τότε...», με την οποία δίνεται έμφαση στο αίτιο και το αποτέλεσμα. Στο 

πλαίσιο αυτό, είναι καλό ο/η εκπαιδευτής/-τρια να εξηγεί τις πιθανές εκβάσεις και πως 

μπορούν να επηρεαστούν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος από αυτές, πριν να αποφασιστεί 

κάτι. Ακόμη, η διδασκαλία της στρατηγικής μπορεί να περιλαμβάνει τη συζήτηση με το 

άτομο μετά την απόφαση, ώστε να αναρωτηθεί τα θετικά που προέκυψαν από αυτήν, αλλά 

και τα όχι και τόσο θετικά. Επιπλέον, το παιχνίδι ρόλων είναι ιδανικό για εξάσκησή, πριν 

μπορέσει το άτομο να υλοποιήσει μόνο (Weir et al., 2017). 

 Η έκτη συνεδρία ξεκίνησε ακριβώς όπως και οι προηγούμενες, δηλαδή με 

επανάληψη και χρόνο για συζήτηση και απορίες. Για τον πρώτο στόχο, υπενθυμίστηκε στη 

Μελίνα και στη Γιώτα πότε ένα άγγιγμα θεωρείται ακατάλληλο, ενώ έγιναν και οι 

απαραίτητες λεξιλογικές προσαρμογές. Συζητήθηκε εκτενώς το γεγονός πως αν ισχύει για 

τις ίδιες ότι ένα συγκεκριμένο άγγιγμα προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, το ίδιο ισχύει και 
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για τον οποιοδήποτε το λαμβάνει. Στη συνέχεια, τους δόθηκε μία εικόνα του ιδίου φύλου 

και τους ζητήθηκε να δείξουν επάνω τους ή στην εικόνα που δεν τις αρέσει να τις αγγίζουν 

και που δεν επιτρέπεται. Έπειτα, δόθηκε και μία εικόνα του αντίθετου φύλου, ενώ παρέμεινε 

και η πρώτη και ρωτήθηκαν που απαγορεύεται να αγγίζουν είτε μία άλλη γυναίκα είτε έναν 

άλλον άνδρα. Με τον τρόπο αυτό, έγινε η διαπίστωση ότι τα σημεία που δεν επιτρέπεται το 

άγγιγμα ισχύουν για όλους. Ακόμη, χορηγήθηκαν τρεις διαφορετικές φωτογραφίες ατόμων 

που άγγιζαν με διαφορετικούς τρόπους ο ένας τον άλλο, οι δύο με εμφανώς θετικά 

συναισθήματα από τους αποδοχείς και η τρίτη με αρνητικά. Αφού συζητήθηκαν οι 

καταστάσεις που απεικονίζονταν, τους ζητήθηκε να απαντήσουν αν το σημείο επαφής είναι 

επιτρεπτό, αν η αντίδραση του αποδοχέα μοιάζει θετική ή αρνητική κι αν τελικά επιθυμεί 

το άγγιγμα ή όχι. Στην τρίτη εικόνα, όπου ο αποδοχέας δεν είχε θετική στάση, ρωτήθηκαν 

αν πρέπει το άτομο να συνεχίσει ή να σταματήσει την επαφή, εφόσον λαμβάνει αρνητικά 

μηνύματα. Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, υπενθυμίστηκε το διάγραμμα των κύκλων ή έγινε 

σχηματισμός τους με τις κορδέλες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα. Οι 

κύκλοι αξιοποιήθηκαν σε παιχνίδι ρόλων, κατά το οποίο η εκπαιδευτικός καταλάμβανε τον 

κεντρικό κύκλο του Εαυτού και υποδείκνυε στους συμμετέχοντες το ρόλο που έπρεπε να 

αναλάβουν κάθε φορά, για παράδειγμα μίας φίλης ή μίας άγνωστης. Επίσης, επεξηγήθηκε 

η αρχή «Αν... τότε..», ώστε να χρησιμοποιηθεί και να αποφασίσουν την αποδεκτή απόσταση 

και επαφή που έπρεπε να έχουν από την εκπαιδευτικό στο παιχνίδι ρόλων, έχοντας πάντα 

στο νου τις συνέπειες για τις ίδιες, αλλά και για την εκπαιδευτικό. Στο πλαίσιο της 

καλύτερης κατανόησης δόθηκε το εξής παράδειγμα: «Αν οι συμμετέχοντες ήταν άγνωστοι 

στην εκπαιδευτικό, τότε θα έπρεπε να μείνουν μακριά της και να μην την αγγίξουν, επειδή 

αν το κάνουν μπορεί να τους βλάψει ή να ενοχληθεί, καθώς δε γνωρίζονται.». Για τον τρίτο 

στόχο, αξιοποιήθηκαν υποθετικά σενάρια κοινωνικών καταστάσεων, στα οποία 

παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπεται να 
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βλέπουν ή να αγγίζουν τα ιδιωτικά μέρη κάποιου, δηλαδή να βρίσκονται σε σχέση, να το 

επιτρέπει το άλλο άτομο και να είναι μόνοι τους κάπου. Σε ένα από τα υποθετικά σενάρια, 

εξετάστηκε και η περίπτωση να τους ζητηθεί από κάποιον να δουν ή να αγγίξουν τα ιδιωτικά 

του μέρη, χωρίς να ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Έπειτα, αφού δόθηκε χρόνος να 

απαντήσουν για τον τρόπο αντίδρασής τους, παρουσιάστηκε μία σειρά εικόνων με 

συγκεκριμένα βήματα αντιμετώπισης μίας τέτοιας περίπτωσης. Επομένως, υπενθυμίστηκε 

ότι πρέπει να πουν «Όχι», να φύγουν μακριά και να το πουν σε κάποιον που εμπιστεύονται. 

Για τον Πέτρο επαναλήφθηκαν οι ίδιες δραστηριότητες με τις ανάλογες προσαρμογές, ενώ 

στο τέλος δόθηκε χρόνος για συζήτηση και έκφραση αποριών και στους τρεις 

συμμετέχοντες. 

 

7η συνάντηση: Ιδιωτικός και Δημόσιος χώρος 

Δεξιότητες 
σεξουαλικής 
εκπαίδευσης 

Στρατηγική 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 

Δεξιότητες 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 
Στοχοθεσία Δραστηριότητα 

Ιδιωτικός και 
Δημόσιος χώρος 

Λήψη 
Αποφάσεων, 
Επίλυση 
Προβλημάτων 

Με τη λήψη 
αποφάσεων να 
κατατάξει την 
κάθε 
δραστηριότητα 
στον ανάλογο 
χώρο που 
ταιριάζει να 
λάβει χώρα, 
σκεπτόμενος/-
η τις πιθανές 
επιπτώσεις. Με 
την επίλυση 
προβλημάτων 
να εξευρίσκει 
λύσεις στα 
προβλήματα 
που 
ανακύπτουν 
ανάμεσα στα 
«θέλω» και στα 
«πρέπει». 

1. Ορισμοί α) 
Ιδιωτικού και β) 
Δημόσιου χώρου 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ταξινόμηση 
συμπεριφορών 
επιτρεπτών σε 
ιδιωτικό ή σε 
δημόσιο χώρο 
αντίστοιχα 

Επεξήγηση των όρων με 
συνοδεία οπτικού υλικού: α) 
Εκεί, όπου δεν μπορεί να 
τον/την ακούσει και να τον/τη 
δει κανείς, β) Εκεί, όπου 
υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι 
τριγύρω. Το άτομο καλείται να 
δώσει παραδείγματα 
αγαπημένων χώρων. 
 
Με την αρχή: «Σταμάτα! – 
Σκέψου! (τα θετικά και τα 
αρνητικά) – Δράσε!» το άτομο 
καθοδηγείται μέσα από 
παραδείγματα καταστάσεων να 
πάρει την καλύτερη απόφαση 
για το που ταιριάζει κάθε 
δραστηριότητα. Μέσω 
υποθετικών σεναρίων 
κοινωνικών καταστάσεων  
παρουσιάζονται διάφορες 
ενέργειες που το άτομο 
επιθυμεί να κάνει μαζί με 
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κάποιους περιορισμούς και 
προτείνονται δύο πιθανές 
λύσεις, αφού πρώτα έχει δοθεί 
χρόνος για να παράξει το άτομο 
κάποια δική του. Ζυγίζοντας τα 
υπέρ και τα κατά της κάθε μίας 
δίνεται η τελική λύση στο 
πρόβλημα.  

 

 Είναι λογικό ότι για να ζήσουν και να δουλέψουν τα άτομα ενταγμένα μέσα στην 

κοινωνία, πρέπει να μάθουν να επιλύουν προβλήματα, όταν αυτά προκύπτουν (Agran & 

Wehmeyer, 2000). Επομένως, μπορούν να εξασκηθούν συζητώντας πιθανές λύσεις σε 

υποθετικά σενάρια που αρχίζουν με τη φράση «Τι θα έκανες αν...». Με τον τρόπο αυτό 

αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες προκλήσεις 

της ζωής ζυγίζοντας πάντα τα υπέρ και τα κατά. Ακόμη, κάθε φορά που έρχονται 

αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, μπορούν να παρέχονται μερικές πιθανές λύσεις, από τις 

οποίες να καλούνται να επιλέξουν τη συμφερότερη. Από την άλλη μεριά, μία πολύ 

βοηθητική αρχή για τη διδασκαλία της στρατηγικής της λήψης αποφάσεων είναι η 

«Σταμάτα! – Σκέψου! – Δράσε!», η οποία παρέχει με συντομία τις οδηγίες που πρέπει να 

ακολουθήσει ένα άτομο όταν προσπαθεί να αποφασίσει. Επομένως, πρέπει να σταματήσει 

ό,τι κάνει, να σκεφτεί τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε επιλογής πριν τη λήψη της 

απόφασης και έπειτα να δράσει ανάλογα. Επιπλέον, μπορούν να γίνονται ερωτήσεις 

καθοδήγησης από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, ώστε ο/η εκπαιδευόμενος/-η να σκεφτεί τι 

ελπίζει να κερδίσει από την κάθε απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια που θα μπορούσε 

να έχει, πριν πάρει τελικά την καλύτερη (Weir et al., 2017).  

 Ακολουθώντας τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, η συγκεκριμένη ενότητα 

υλοποιήθηκε μόνο για τη Μελίνα και για τη Γιώτα. Οι συναντήσεις άρχισαν με επανάληψη 

και χρόνο για συζήτηση και απορίες, ενώ στη συνέχεια δόθηκαν οι ορισμοί με τη συνοδεία 

εικόνων για το Δημόσιο και για τον Ιδιωτικό χώρο ως εξής: «Δημόσιος χώρος είναι εκεί, 
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όπου υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι γύρω» και «Ιδιωτικός χώρος είναι εκεί, όπου δεν μπορεί 

να τον/την ακούσει και να τον/τη δει κανείς». Για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι 

έννοιες, τα άτομα κλήθηκαν να δώσουν παραδείγματα αγαπημένων χώρων για την κάθε 

κατηγορία. Για το δεύτερο στόχο, υπενθυμίστηκε η αρχή: «Σταμάτα! – Σκέψου! – Δράσε!» 

και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν σε πίνακα δραστηριότητες, για τις οποίες έπρεπε να 

επιλεχθεί το κουτάκι του ιδιωτικού ή του δημοσίου χώρου, ανάλογα με το που θα ταίριαζε 

να πραγματοποιηθούν. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι συμμετέχουσες έπρεπε να 

σκεφτούν τις πιθανές συνέπειες που θα είχε η κάθε ενέργεια, αν λάμβανε χώρα σε μη 

κατάλληλο περιβάλλον. Για παράδειγμα, αν έπρεπε να αλλάξουν ρούχα και το έκαναν σε 

ένα δημόσιο χώρο, μπορεί να έθεταν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Άρα, ο ιδιωτικός χώρος 

είναι αυτός που ταιριάζει καλύτερα σε μία τέτοια περίπτωση. Έπειτα, αξιοποιώντας 

υποθετικά σενάρια κοινωνικών καταστάσεων, παρουσιάστηκαν διάφορες ενέργειες που οι 

συμμετέχουσες θα επιθυμούσαν να κάνουν, μαζί όμως με κάποιους περιορισμούς. Αφού 

δόθηκε χρόνος για να προτείνουν οι ίδιες τρόπο αντίδρασης στην κατάσταση, προτάθηκαν 

δύο πιθανές λύσεις. Ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά της κάθε μίας έδωσαν την τελική και 

συμφερότερη λύση στο πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν βρίσκονταν στο γυμναστήριο και 

όλα τα αποδυτήρια ήταν γεμάτα, όμως δεν είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους, θα έπρεπε 

είτε να περιμένουν τη σειρά τους για να αλλάξουν μέσα στον ιδιωτικό χώρο του 

αποδυτηρίου και να αργήσουν, είτε να αρχίσουν να αλλάζουν στο δημόσιο χώρο λόγω 

βιασύνης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος, η συνεδρία έκλεισε με χρόνο για συζήτηση και 

απορίες. 

 

 

 

 



76 
 

8η συνάντηση: Η σχέση με τους άλλους και τρόποι προσέγγισης 

Δεξιότητες 
σεξουαλικής 
εκπαίδευσης 

Στρατηγική 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 

Δεξιότητες 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 
Στοχοθεσία Δραστηριότητα 

Η σχέση με τους 
άλλους και τρόποι 
προσέγγισης 

Λήψη 
Αποφάσεων 

Με τη λήψη 
αποφάσεων να 
κατατάσσει τα 
άτομα ανάλογα 
με τον τύπο 
σχέσης που 
επιδιώκει μαζί 
τους και έπειτα 
να επιλέγει 
τους 
αντίστοιχους 
τρόπους 
προσέγγισης, 
σκεπτόμενος/-
η πως 
επηρεάζει ο 
κάθε τρόπος 
και τους δύο. 

1. Επεξήγηση όρων 
«Φιλία», «Βρίσκομαι 
σε σχέση/ Είμαι 
ζευγάρι» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Τρόποι 
προσέγγισης 
ανάλογα με τη σχέση 
που επιδιώκει. Πότε 
πρέπει να σταματά. 
Κανόνες 

Και στις δύο περιπτώσεις 
υπάρχουν έντονα 
συναισθήματα και οι σχέσεις 
βασίζονται σε κοινά 
ενδιαφέροντα και σε 
προτιμήσεις εκατέρωθεν. Η 
διαφορά έγκειται στο ότι στην 
περίπτωση του «Βρίσκομαι σε 
Σχέση/ Είμαι ζευγάρι» το άτομο 
θέλει περισσότερα πράγματα, 
όπως να περνάνε πιο πολύ 
χρόνο μαζί, μόνοι. 
 
 
Εφόσον κατατάξει τον άλλο 
στην κατηγορία ατόμων με τα 
οποία θα επεδίωκε είτε να 
συνάψει σχέση είτε να 
οικοδομήσει μία φιλία, θα 
πρέπει να αναλογιστεί τους 
τρόπους προσέγγισης. Το 
άτομο ερωτάται πως κι αν 
προσεγγίζει κάποιον/-α ως α) 
πιθανό φίλο, β) πιθανό 
σύντροφο. Έπειτα, 
παρουσιάζονται κάποιοι τρόποι 
προσέγγισης από την 
εκπαιδευτικό. Με τη χρήση του 
«Αν... τότε...» επιλέγεται ο πιο 
αποτελεσματικός 
αναλογιζόμενοι πως επηρεάζει 
ο καθένας και τους δύο 
εμπλεκόμενους. Διαπίστωση 
μέσω της σύγκρισης μεταξύ 
των τρόπων προσέγγισης ότι 
διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο 
σχέσης που επιδιώκει. 
Συνειδητοποίηση ότι κάποιοι/-
ες δεν αισθάνονται ποτέ την 
ανάγκη να γίνουν ζευγάρι κι 
αυτό είναι φυσιολογικό. Αν 
στην πορεία το αισθανθούν 
είναι σημαντικό να 
ενημερώσουν κάποιον 
άνθρωπο εμπιστοσύνης.  
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Αφού ερωτηθεί ο/η 
συμμετέχων/-ουσα για τον 
τρόπο αντίδρασής του/της σε 
περίπτωση απόρριψης, 
διευκρινίζεται ότι αν το άλλο 
άτομο εκφράσει δυσαρέσκεια, 
φύγει μακριά ή τον/την 
αγνοήσει πρέπει αμέσως να 
σταματήσει και να κρατήσει τα 
συναισθήματα για τον εαυτό 
του/της. Αν ο άλλος/-η πει ότι 
τον/τη βλέπει σαν φίλο/-η 
σημαίνει ότι, αν το επιθυμεί, 
μπορεί να τον/τη χαιρετάει όταν  
βλέπονται, να συζητούν για 
θέματα γενικού ενδιαφέροντος 
όπως ταινίες και μουσική, και 
να περνούν χρόνο μαζί όταν 
βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι 
γύρω. Κανόνες για το ποιους 
προσεγγίζει και πότε: α) 
Περίπου ίδιας ηλικίας άτομα, β) 
Όχι κατά τη διάρκεια της 
δουλειάς ή του μαθήματος 
(συνοδεία οπτικού υλικού). 

 

 Για τη διδασκαλία της στρατηγικής της λήψης αποφάσεων, είναι καλό να γίνεται 

συζήτηση με τον/την εκπαιδευόμενο/-η κατά τη διαδικασία, ώστε να σκεφτεί τις 

υπάρχουσες επιλογές, ενώ μπορούν να γίνονται ερωτήσεις καθοδήγησης από τον/την 

εκπαιδευτή/-τρια, ώστε ο/η εκπαιδευόμενος/-η να σκεφτεί τι ελπίζει να κερδίσει από την 

κάθε απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια που θα μπορούσε να έχει, πριν πάρει τελικά 

την καλύτερη. Μία βοηθητική φράση είναι το «Αν... τότε...», με την οποία δίνεται έμφαση 

στο αίτιο και το αποτέλεσμα. Επομένως, πριν να αποφασιστεί κάτι, ο/η εκπαιδευτής/-τρια 

μπορεί να εξηγήσει τις πιθανές εκβάσεις και πως μπορούν να επηρεαστούν οι άνθρωποι του 

περιβάλλοντος από αυτές (Weir et al., 2017). 

 Η συνεδρία ξεκίνησε με επανάληψη και χρόνο για συζήτηση αποριών και με τους 

τρεις συμμετέχοντες. Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, επεξηγήθηκαν οι όροι «Φιλία» και 

«Βρίσκομαι σε σχέση/ Είμαι ζευγάρι». Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν έντονα 
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συναισθήματα και οι σχέσεις βασίζονται σε κοινά ενδιαφέροντα και προτιμήσεις. Η διαφορά 

έγκειται στο γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση, οι εμπλεκόμενοι επιθυμούν περισσότερα 

πράγματα, όπως για παράδειγμα να περνούν πιο πολύ χρόνο μαζί, μόνοι. Στο πλαίσιο της 

καλύτερης κατανόησης, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να πουν παραδείγματα 

ανθρώπων από το περιβάλλον τους, με τους οποίους διατηρούν φιλική σχέση και 

παραδείγματα δραστηριοτήτων που απολαμβάνουν μαζί. Έπειτα, ρωτήθηκαν αν υπάρχει 

κάποιο άτομο αυτή τη στιγμή στη ζωή τους, με το οποίο είναι ή θα ήθελαν να είναι ζευγάρι. 

Τα δύο κορίτσια απάντησαν αρνητικά, όμως ο Πέτρος είπε ότι υπάρχει κάποια που επιθυμεί 

να συνάψει σχέση μαζί της. Για το δεύτερο στόχο, παρουσιάστηκε σχεδιάγραμμα με τα 

χαρακτηριστικά μίας σχέσης ανάμεσα σε φίλους και μίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Αυτό 

βοήθησε στην καλύτερη οπτικοποίηση, ώστε να διευκολυνθεί η κατάταξη των ανθρώπων 

του περιβάλλοντος ανάλογα με τον τύπο σχέσης που επιδιώκει μαζί τους ο κάθε 

συμμετέχοντας. Στη συνέχεια, ρωτήθηκαν για τους τρόπους προσέγγισης που 

χρησιμοποιούν όταν θέλουν να γνωρίσουν ένα νέο φίλο ή μία νέα φίλη. Αφού 

καταγράφηκαν από την εκπαιδευτικό οι προτάσεις των συμμετεχόντων, παρουσιάστηκε με 

τη συνοδεία μίας σειράς εικόνων, ένας προτεινόμενος τρόπος προσέγγισης, ο οποίος 

περιελάμβανε: α) χαιρετισμό, β) συστάσεις, γ) συζήτηση περί κοινών προτιμήσεων και 

ενδιαφερόντων και δ) προγραμματισμό επανασυνάντησης. Με την ίδια λογική, οι 

συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν διαθέτουν τρόπους προσέγγισης για άτομα, με τα οποία θα 

επιθυμούσαν σχέση, αν το έχουν επιχειρήσει ποτέ ή αν θα το τολμούσαν στο μέλλον. 

Εφόσον, καταγράφηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων, παρουσιάστηκε μία σειρά εικόνων 

με ένα προτεινόμενο τρόπο προσέγγισης, ο οποίος περιελάμβανε: α) τη συνειδητοποίηση 

από το συμμετέχοντα ότι με το πρόσωπο εκείνο δε θέλει να είναι φίλοι, αλλά ζευγάρι, β) τη 

συζήτηση με τον/την άλλο/-η, ώστε να σιγουρευτεί για όσα νιώθει, κι ότι στην περίπτωση 

που δε γνωρίζονται μπορεί να τον/την προσεγγίσει όπως έναν πιθανό ή μία πιθανή φίλο/-η 
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και γ) την ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας για μελλοντική συνάντηση. Τόσο στη 

δραστηριότητα με τον τρόπο προσέγγισης ενός/μίας φίλου/-ης, όσο και σ’ αυτή για πιθανή 

σχέση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σκεφτούν με την αρχή «Αν... τότε...» για κάθε δική 

τους πρόταση, αλλά και για τις προτεινόμενες. Στόχος ήταν μέσω της σύγκρισης για το πως 

θα επηρέαζε αμφότερους ο κάθε τρόπος, τελικά να επιλέξουν εκείνον που θα άφηνε 

ευχαριστημένους και τους δύο. Για παράδειγμα, για τον τρόπο προσέγγισης ενός/μίας 

φίλου/-ης αν δε συστηθεί πρώτα και αρχίσει να μιλά ακατάπαυστα, τότε το έτερο πρόσωπο 

θα τον/την περάσει για παράξενο/-η και δε θα επιθυμεί τη σύναψη φιλίας. Άρα, τα πράγματα 

πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένη σειρά, για να επέλθει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Έπειτα, συγκρίθηκαν οι δύο τρόποι προσέγγισης και διαπιστώθηκε ότι ανάλογα με την 

επιδιωκόμενη σχέση πρέπει να επιλέγεται ο κατάλληλος. Ακόμη, συζητήθηκε ότι δε θέλουν 

όλοι οι άνθρωποι να γίνουν ζευγάρι με κάποιον/-α κι αυτό είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. 

Με τη Μελίνα έγινε μεγαλύτερη αναφορά στο θέμα, καθώς δεν εμφάνιζε τη συγκεκριμένη 

στιγμή ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μία πιθανή σχέση, παρόλα αυτά δεν το αντιμετώπιζε πλέον 

με αιδώ. Επομένως, τονίστηκε ότι οι άνθρωποι γίνονται ζευγάρι όταν το επιθυμούν και οι 

δύο. Υπάρχει δε και η περίπτωση για πολλά χρόνια να μην επιθυμεί κάτι τέτοιο, αλλά κάποια 

στιγμή να αλλάξει γνώμη. Τότε, αν ποτέ συμβεί αυτό, πρέπει να ενημερώσει τους γονείς ή 

άλλους ανθρώπους εμπιστοσύνης, ώστε να τη βοηθήσουν στη διαχείριση. Επιπλέον, αφού 

ρωτήθηκαν και οι τρεις συμμετέχοντες για τον τρόπο αντίδρασής τους στην περίπτωση 

απόρριψης από το άτομο για το οποίο εκδήλωσαν το όποιο ενδιαφέρον,  παρουσιάστηκε 

ένας τρόπος αντιμετώπισης στο ενδεχόμενο το άλλο πρόσωπο να μη νιώθει το ίδιο και να 

τους αγνοήσει. Αν συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να σταματήσουν να επιδιώκουν την 

οποιαδήποτε σχέση και να κρατήσουν τα συναισθήματά τους για τον εαυτό τους. Ακόμη, 

παρουσιάστηκε και η περίπτωση να ζητήσουν να γίνουν ζευγάρι με ένα άτομο, το οποίο να 

δηλώσει ότι τους βλέπει σαν φίλους/-ες. Επεξηγήθηκε ότι τότε μπορούν να τον/την 
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χαιρετούν, να συζητούν για κοινά ενδιαφέροντα και να περνούν χρόνο μαζί όταν βρίσκεται 

κι άλλος κόσμος γύρω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συνάψουν σχέση. Τέλος, 

δόθηκαν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή το έτερο πρόσωπο να βρίσκεται περίπου στην ίδια 

ηλικία με το/τη συμμετέχοντα/-ουσα, ενώ οι συζητήσεις για τη σύναψη σχέσεων δεν 

μπορούν να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή της εργασίας. Φυσικά, οι 

συνεδρίες ολοκληρώθηκαν με συζήτηση και επίλυση αποριών. 

 

9η συνάντηση: Μελλοντικές επιδιώξεις για σχέσεις 

Δεξιότητες 
σεξουαλικής 
εκπαίδευσης 

Στρατηγική 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 

Δεξιότητες 
αυτοπροσδιο-

ρισμού 
Στοχοθεσία Δραστηριότητα 

Μελλοντικές 
επιδιώξεις για 
σχέσεις 

Αυτογνωσία / 
Αυτεπίγνωση,  
Λήψη 
αποφάσεων, 
Αυτοσυνηγορία 

Μέσω της 
αυτογνωσίας / 
αυτεπίγνωσης 
να 
συνειδητοποιή-
σει τις 
δυνατότητες, 
τις ανάγκες και 
τα 
ενδιαφέροντά 
του/της, και με 
βάση αυτά, 
μέσω της 
λήψης 
αποφάσεων, να 
δηλώσει τα 
πιθανά σενάρια 
σχέσεων που 
θα ήθελε να 
επιδιώξει, 
σκεπτόμενος/-
η τις συνέπειες 
για όλους τους 
εμπλεκόμε-
νους. Ακόμη, 
μέσω της 
αυτοσυνηγορί-
ας να τα 
διεκδικήσει, με 
απώτερο στόχο 
την προσωπική 
ικανοποίηση. 

1. Αναλογιζόμενος/-
η τα δυνατά στοιχεία, 
τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντά 
του/της να εκφράσει 
σε τι είδους σχέσεις 
θα ήθελε να εμπλακεί 
στο μέλλον, 
σκεπτόμενος/-η τις 
συνέπειες της κάθε 
απόφασης για όλους 
τους εμπλεκόμενους 
 
 
2. Να διατυπώνει τα 
θέλω, τις ανάγκες και 
τα συναισθήματά 
του/της, ώστε να 
διεκδικήσει τους 
τύπους σχέσεων που 
επιθυμεί, έστω κι αν 
η κοινωνία έχει 
διαφορετική άποψη 

Πίνακας με τα δυνατά στοιχεία  
του ατόμου, τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντά του/της, όπως ο/η 
ίδιος/-α κρίνει (προσαρμογή 
του One pager από το toolbox 
for self-determination). Με 
βάση αυτά, να εκφράσει τα είδη 
των σχέσεων που ρεαλιστικά θα 
ήταν πιθανό να αποκτήσει στο 
μέλλον. Άλλωστε ο κάθε 
άνθρωπος είναι διαφορετικός. 
 
 
 
Μέσω υποθετικών σεναρίων 
κοινωνικών καταστάσεων το 
άτομο παροτρύνεται να 
δηλώσει τα θέλω, τις ανάγκες 
και τα συναισθήματα του/της, 
καθώς συνειδητοποιεί ότι όταν 
δεν το κάνει, τα πράγματα δεν 
εξελίσσονται όπως θα τα ήθελε. 
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 Για τη στρατηγική της αυτογνωσίας/ αυτεπίγνωσης η συζήτηση για τις δυνάμεις, τις 

προτιμήσεις, ακόμα και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, βοηθά το άτομο στη σταδιακή 

συνειδητοποίηση σημαντικών στοιχείων της προσωπικότητάς του, όπως τι προτιμά, αλλά 

και ποιες είναι οι ικανότητές του. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται, ώστε να 

εστιάζει στις ικανότητες και όχι τόσο στους περιορισμούς, καθώς με τον τρόπο αυτό χτίζεται 

η αυτοπεποίθησή του. Ακόμη, για τη διδασκαλία της στρατηγικής της αυτοσυνηγορίας 

κομβικό ρόλο παίζει η συνειδητοποίηση ότι αν θέλει πραγματικά να εκπληρώνονται οι 

επιθυμίες και οι ανάγκες του στη ζωή, είναι αναγκαίο να τις διεκδικεί, ενώ όποτε χρειάζεται 

να ζητά βοήθεια. Έτσι, μπορεί να εξασκηθεί με διαφορετικά σενάρια της καθημερινότητας, 

κάτι που αποτελεί στέρεα βάση για την οικοδόμηση της πίστης στις ίδιες δυνάμεις. 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντική η ενθάρρυνση του ατόμου να εμμένει στις δικές του 

προτιμήσεις και επιλογές, ακόμα κι αν διαφέρουν από των άλλων. Για τη διδασκαλία της 

στρατηγικής της λήψης αποφάσεων είναι καλό να γίνεται συζήτηση κατά τη διαδικασία, 

ώστε να σκεφτεί τις υπάρχουσες επιλογές, ενώ μπορούν να γίνονται ερωτήσεις καθοδήγησης 

από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, ώστε ο/η εκπαιδευόμενος/-η να σκεφτεί τι ελπίζει να κερδίσει 

από την κάθε απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια που θα μπορούσε να έχει, πριν πάρει 

τελικά την καλύτερη (Weir et al., 2017). 

 Η συνεδρία ξεκίνησε με την καθιερωμένη επανάληψη στοιχείων από τις 

προηγούμενες ενότητες, καθώς και τη διατύπωση αποριών. Στη συνέχεια, χορηγήθηκαν 

στους συμμετέχοντες δύο πίνακες, οι οποίοι αποτελούσαν προσαρμογή του One pager (I’m 

determined project, 2016). Οι πίνακες χωρίζονταν σε τέσσερις ενότητες ο καθένας, ενώ ο 

πρώτος ήταν αφιερωμένος στις ερωτήσεις και ο δεύτερος προοριζόταν για τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων, τις οποίες κατέγραφε η υποφαινόμενη. Οι ενότητες του πίνακα ήταν: 

α) «Τα δυνατά στοιχεία», β) «Τα ενδιαφέροντα», γ) «Οι ανάγκες» και δ) «Οι προτιμήσεις».  
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Οι ερωτήσεις, από τις οποίες αποτελούνταν η πρώτη ενότητα ήταν: 

 «Σε τι είσαι καλός/-η στο σπίτι;» 

 «Βοηθάς τους γονείς σου στις δουλειές του σπιτιού; Αν ναι, σε ποιες;» 

 «Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα σου;» 

 «Οι άλλοι σε τι λένε ότι είσαι καλός/-η;» 

Η δεύτερη ενότητα: 

 «Ποια είναι τα χόμπι σου;/ Τι σ’ αρέσει να κάνεις όταν δεν έχεις υποχρεώσεις;» 

 «Τι σ’ αρέσει να κάνεις με τους φίλους σου;» 

 «Τι θα σ’ άρεσε να κάνεις μαζί με αυτόν/-ή που θα ‘σουν ζευγάρι;» 

Η τρίτη ενότητα: 

 «Τι είναι δύσκολο για σένα;» 

 «Ποιες προσαρμογές στο σπίτι που γίνονται για σένα σε βοηθούν;» 

 «Ποιες προσαρμογές που γίνονται για σένα εκτός σπιτιού σε βοηθούν;» 

 «Πώς ζητάς βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι;» 

 «Πώς μπορούν να σε βοηθήσουν οι άλλοι;» 

Η τέταρτη ενότητα: 

 «Που φαντάζεσαι ότι θα ζεις στο μέλλον; Τι θα κάνεις τότε για να διασκεδάσεις;» 

 «Θα ήθελες να έχεις τους/τις ίδιους/-ες φίλους/-ες στο μέλλον;» 

 «Θα ήθελες να κάνεις και καινούριους/-ες;» 

 «Θα ήθελες να είσαι ζευγάρι με κάποιον/-α, αλλά να μη ζείτε μαζί;» 

 «Θα ήθελες να συγκατοικήσεις ως ζευγάρι με κάποιον/-α;» 

 «Θα ήθελες να παντρευτείς κάποτε;» 

 «Πώς θα πετύχεις τους στόχους σου; (Από τι αποτελούνται; Είναι κάτι που είσαι 

καλός/-η το κάθε βήμα; Μπορείς να το κάνεις με βοήθεια ή μόνος/-η σου; Τι θα 
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πρέπει να κάνεις για να πετύχεις τελικά; Αν είναι κάτι που δεν μπορείς να το πετύχεις 

τι θα κάνεις;)» 

 

 Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις συζητήθηκαν διεξοδικά, ώστε να γίνει πλήρως 

αντιληπτό το νόημά τους πριν απαντηθούν. Η πρώτη ενότητα δε δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους 

τρεις συμμετέχοντες, εκτός από την ερώτηση «Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα 

σου;», για την οποία χρειάστηκε περισσότερος χρόνος ανάλυσης, αλλά τελικά δόθηκε 

απάντηση. Οι ερωτήσεις της δεύτερης ενότητας φάνηκαν εύκολες στους συμμετέχοντες, 

ενώ αυτές της τρίτης χρειάστηκαν αρκετή επεξήγηση και παραδείγματα πριν απαντηθούν, 

ειδικά οι ερωτήσεις «Ποιες προσαρμογές στο σπίτι που γίνονται για σένα σε βοηθούν;» και 

«Ποιες προσαρμογές που γίνονται για σένα εκτός σπιτιού σε βοηθούν;». Σ’ αυτές έπρεπε 

πρώτα να εντοπιστεί το τι αποτελεί προσαρμογή και έπειτα να αποφασιστεί αν βοηθά, κάτι 

που κατέστη δυνατό μέσω ερωτήσεων καθοδήγησης από την εκπαιδευτικό. Το κλειδί στην 

τελευταία ενότητα ήταν η ερώτηση, με τα υποερωτήματά της, «Πώς θα πετύχεις τους 

στόχους σου;». Ουσιαστικά, όλες οι υπόλοιπες ερωτήσεις της ενότητας αποτελούσαν 

στόχους αναφορικά με τα διάφορα είδη σχέσεων. Έτσι, για κάθε μία από αυτές έπρεπε να 

απαντηθεί η ερώτηση για τους στόχους με όλα της τα υποερωτήματα, ώστε ναι μεν να 

καταλήξει στη σχέση υπό τις συνθήκες που προτιμά, αλλά αυτό να είναι κάτι όντως 

ρεαλιστικά εφικτό. Έπειτα, συζητήθηκε το γεγονός ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες 

προτιμήσεις, ούτε τις ίδιες ανάγκες, οπότε σίγουρα δεν ταιριάζουν όλα τα είδη σχέσεων σε 

όλους. Το σημαντικότερο είναι να επιλέξουν κάποιο, το οποίο να ικανοποιεί τους ίδιους. 

Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, μέσω υποθετικών σεναρίων κοινωνικών καταστάσεων με 

θέμα τις σχέσεις που θα επιθυμούσε ο κάθε συμμετέχοντας και με στοχευμένες ερωτήσεις, 

παροτρύνθηκαν να σκεφτούν τον τρόπο που θα μπορούσαν να επιτύχουν κάτι τέτοιο, καθώς 

και να αναλογιστούν ότι αν δε διεκδικούσαν τα θέλω τους, πιθανότατα δε θα κατακτούσαν 
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το προσδοκώμενο. Άρα, χωρίς αγώνα για τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους, πολλές φορές 

και ενάντια στη γνώμη των άλλων, δεν μπορούν να περιμένουν να τους έρθουν όλα ως 

μάννα εξ ουρανού. Κάτι τέτοιο φυσικά, είναι δύσκολο να κατακτηθεί, καθώς παίζει ρόλο 

και ο χαρακτήρας του ατόμου, και δεν αρκούν μερικά μαθήματα. Όμως, τα υποθετικά 

σενάρια κοινωνικών καταστάσεων βοήθησαν στο να φυτευτεί ο σπόρος, ο οποίος ίσως πάρει 

μερικά χρόνια να ανθίσει, τουλάχιστον στην περίπτωση της Μελίνας. Ο Πέτρος και η Γιώτα 

επέδειξαν σε μεγάλο βαθμό αποφασιστικότητα στον τομέα αυτό. Τέλος, οι συνεδρίες έληξαν 

με συζήτηση και χρόνο για τη διατύπωση αποριών. 

 

2.5 Ανάλυση των δεδομένων 

 Εφόσον, το εργαλείο συλλογής δεδομένων δεν είναι σταθμισμένο, τα δεδομένα που 

εξάγονται μπορούν να είναι μόνο ποιοτικά και ενδεχομένως να προκύψουν και κάποια 

ποσοτικά. Όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα, το πρώτο «Υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

αναφορικά με τις γνώσεις των συμμετεχόντων με Ν.Α. σχετικά με την ασφάλειά τους, πριν  

και μετά το πρόγραμμα συνειδητοποίησης;» απαντάται από τις ενότητες «Ακατάλληλες 

συμπεριφορές από τους άλλους» και «Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους». Το δεύτερο 

για το αν «Υπάρχουν διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις μελλοντικές επιδιώξεις σχέσεων 

των συμμετεχόντων με Ν.Α. μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος» απαντάται 

μέσω της ενότητας της «Σεξουαλικότητας». Η απάντηση του τρίτου ερευνητικού 

ερωτήματος «Ποια βασικά συστατικά λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος συνειδητοποίησης;» απορρέει τόσο από το 

ερωτηματολόγιο, όσο και από το ίδιο το σχεδιάγραμμα του προγράμματος 

συνειδητοποίησης. Επομένως, λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές του αυτοπροσδιορισμού 

που χρησιμοποιήθηκαν, οι θεματικές που άπτονται της σεξουαλικότητας, οι οποίες 

εμπεριέχονται στο ερωτηματολόγιο, αλλά και στο σχεδιάγραμμα, καθώς επίσης και η 
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σύνδεση μεταξύ αυτοπροσδιορισμού και σεξουαλικότητας μέσω της βίωσης εμπειριών. 

Άλλωστε, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η  συνειδητοποίηση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Αρχική αξιολόγηση των συμμετεχόντων 

 Έπειτα από την αρχική γνωριμία με τους συμμετέχοντες και την απαραίτητη 

συζήτηση για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει πραγματοποιήθηκε η αρχική αξιολόγηση.  

 

Φυσιολογία 

  Απαντήσεις  
Ερωτήσεις Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Ποια μέρη του 
σώματος μίας 
γυναίκας γνωρίζεις; 

κεφάλι, στήθος, 
κοιλιά, πόδια, χέρια, 
μύτη, μάτια (άφησε 
εκτός: αιδοίο) 

κεφάλι, στήθος, 
κοιλιά, πόδια, χέρια, 
μύτη, μάτια (άφησε 
εκτός: αιδοίο) 

κεφάλι, στήθος, 
κοιλιά, πόδια, χέρια, 
μύτη, μάτια, αιδοίο 
(όχι με την 
επιστημονική 
ονομασία) 

Ποια μέρη του 
σώματος ενός άνδρα 
γνωρίζεις; 

κεφάλι, κοιλιά, 
πόδια, χέρια, μύτη, 
μάτια (άφησε εκτός: 
πέος, όρχεις) 

κεφάλι, κοιλιά, 
πόδια, χέρια, μύτη, 
μάτια (άφησε εκτός: 
πέος, όρχεις) 

κεφάλι, κοιλιά, 
πόδια, χέρια, μύτη, 
μάτια, πέος (όχι με 
την επιστημονική 
ονομασία) (άφησε 
εκτός: όρχεις) 

Ποια επιτρέπεται να 
φαίνονται σε 
δημόσιο χώρο; 

στήθος, κοιλιά, 
πόδια, χέρια, μύτη 
(άφησε εκτός: 
κεφάλι, αιδοίο, 
μάτια, πέος, όρχεις. 
Σωστές απαντήσεις: 
3/6) 

κεφάλι, στήθος, 
κοιλιά, αιδοίο, 
πόδια, χέρια, μύτη,  
μάτια, πέος, όρχεις 
(Σωστές 
απαντήσεις: 5/6) 

κεφάλι, πόδια, 
χέρια, μύτη, μάτια 
(άφησε εκτός: 
στήθος, κοιλιά, 
αιδοίο, πέος, όρχεις. 
Σωστές απαντήσεις: 
5/6) 

Σε τι διαφέρουν τα 
αγόρια από τα 
κορίτσια στο σώμα; 

πηγούνι και μάτια - στα γεννητικά 
όργανα 
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Ποια σημεία του 
σώματός σου 
μπορείς να 
περιποιηθείς ή να 
πλύνεις μόνος /-η; 

μαλλιά, πρόσωπο, 
χέρια, πόδια, δόντια 
(άφησε εκτός: 
σώμα, περιοχή 
εσωρούχου) 

μαλλιά, πρόσωπο, 
σώμα, χέρια, πόδια, 
δόντια, περιοχή 
εσωρούχου 

μαλλιά, πρόσωπο, 
σώμα, χέρια, πόδια, 
δόντια (άφησε 
εκτός: περιοχή 
εσωρούχου) 

Ποια σημεία της 
εμφάνισής σου 
μπορείς να 
φροντίσεις μόνος/-
η; 

χρήση 
αποσμητικού/ 
κολόνιας, 
αποτρίχωση (όχι 
εντελώς μόνη), 
επιλογή ενδυμάτων/ 
υποδημάτων, 
κοσμήματα (άφησε 
εκτός: φτιάξιμο 
μαλλιών, βάψιμο 
προσώπου, βάψιμο 
νυχιών) 

χρήση 
αποσμητικού/ 
κολόνιας, φτιάξιμο 
μαλλιών, 
περιποίηση 
τριχοφυΐας 
προσώπου, επιλογή 
ενδυμάτων/ 
υποδημάτων (άφησε 
εκτός: αποτρίχωση, 
κοσμήματα) 

χρήση 
αποσμητικού/ 
κολόνιας, φτιάξιμο 
μαλλιών, επιλογή 
ενδυμάτων/ 
υποδημάτων (άφησε 
εκτός: αποτρίχωση, 
βάψιμο προσώπου, 
βάψιμο νυχιών, 
κοσμήματα) 

Τι είναι η εφηβεία 
και πότε ξεκινάει; 

- - - 

Μπορείς να 
αναφέρεις 3 αλλαγές 
που συμβαίνουν στα 
αγόρια όταν 
μπαίνουν στην 
εφηβεία; (κύκλωσε) 

εμφανίζονται τρίχες 
στο σώμα, η φωνή 
γίνεται πιο βραχνή 
(άφησε εκτός: 
μακραίνουν 
υπερβολικά τα 
μαλλιά, 
εμφανίζονται 
σπυριά στο 
πρόσωπο. Σωστές 
απαντήσεις: 2/3)  

εμφανίζονται τρίχες 
στο σώμα, η φωνή 
γίνεται πιο βραχνή, 
μακραίνουν 
υπερβολικά τα 
μαλλιά, 
εμφανίζονται 
σπυριά στο 
πρόσωπο. (Σωστές 
απαντήσεις: 3/3) 

- 

Μπορείς να 
αναφέρεις 3 αλλαγές 
που συμβαίνουν στα 
κορίτσια όταν 
μπαίνουν στην 
εφηβεία; (κύκλωσε) 

φαρδαίνει η πλάτη, 
εμφανίζονται τρίχες 
στο σώμα (άφησε 
εκτός: μεγαλώνει το 
στήθος, 
εμφανίζονται 
σπυριά στο 
πρόσωπο. Σωστές 
απαντήσεις: 1/3) 

μεγαλώνει το 
στήθος, φαρδαίνει η 
πλάτη, εμφανίζονται 
τρίχες στο σώμα, 
εμφανίζονται 
σπυριά στο 
πρόσωπο. (Σωστές 
απαντήσεις: 3/3) 

μεγαλώνει το 
στήθος, 
εμφανίζονται τρίχες 
στο σώμα, 
εμφανίζονται 
σπυριά στο 
πρόσωπο (άφησε 
εκτός: φαρδαίνει η 
πλάτη. Σωστές 
απαντήσεις: 3/3) 

 

Στην ενότητα της «Φυσιολογίας» η Μελίνα δε φάνηκε να γνωρίζει το όνομα του 

γυναικείου γεννητικού οργάνου με την επιστημονική του ονομασία, ενώ όταν 

χρησιμοποιήθηκε ένας πιο «λαϊκός» όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κόρον από τα 

παιδιά, αντιλήφθηκε την έννοια, παρόλα αυτά έδειξε να ντρέπεται και να μη θέλει να 
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συζητήσει γι’ αυτό. Το ίδιο ίσχυσε και για τα μέλη του σώματος των ανδρών. Η ερώτηση 

«Ποια μέρη του σώματος επιτρέπεται να φαίνονται σε δημόσιο χώρο;» χρειάστηκε 

διευκρίνιση πριν απαντηθεί, καθώς δε γνώριζε τι είναι ο δημόσιος χώρος. Έπειτα από ένα 

σύντομο ορισμό, έδειξε πάνω της με ταυτόχρονη αναγγελία των ονομάτων των μερών που 

επιτρέπεται να φαίνονται, χωρίς ωστόσο να κάνει και πάλι οποιαδήποτε αναφορά στα 

γεννητικά όργανα. Οι απαντήσεις που έδωσε, βέβαια, δεν ήταν σωστές, καθώς δε 

συμπεριέλαβε το κεφάλι και τα μάτια, ενώ υπέδειξε το στήθος και την κοιλιά ως σωστές 

απαντήσεις. Όσον αφορά την κοιλιά, θεωρήθηκε λάθος, καθώς ναι μεν επιτρέπεται να είναι 

εμφανής σε δημόσιο χώρο, αλλά υπό προϋποθέσεις. Στην ερώτηση «Ως προς τι διαφέρουν 

τα αγόρια από τα κορίτσια;» απάντησε «Στο πηγούνι και στα μάτια». Στις ερωτήσεις που 

αφορούν τη φροντίδα της προσωπικής υγιεινής και της εμφάνισης οι επιδόσεις της κρίθηκαν 

ικανοποιητικές. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δε δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

περιποίηση της εμφάνισής της, όπως για παράδειγμα το στυλιζάρισμα των μαλλιών ή το 

βάψιμο του προσώπου και των νυχιών. Στις ερωτήσεις σχετικά με την εφηβεία δεν 

προσδιόρισε ούτε τι είναι, ούτε πότε ξεκινά, πόσο μάλλον τις αλλαγές που επιφέρει. 

 Στην ίδια ενότητα ο Πέτρος δε φάνηκε να γνωρίζει ούτε το γυναικείο, αλλά ούτε και 

τα ανδρικά γεννητικά όργανα με την επιστημονική τους ονομασία. Η μόνη διαφοροποίηση 

ήταν ότι με την «παιδική» ονομασία αναγνώρισε το ανδρικό γεννητικό όργανο, αλλά όχι 

τους όρχεις. Ακόμη, εμφάνισε συστολή όταν γινόταν η συγκεκριμένη συζήτηση. Στην 

ερώτηση για το «Ποια μέρη του σώματος επιτρέπεται να φαίνονται σε δημόσιο χώρο» 

χρειάστηκε διευκρινίσεις ορισμού, όμως δεν απάντησε σωστά, καθώς δήλωσε ότι όλα τα 

μέρη του σώματος επιτρέπεται να βρίσκονται σε κοινή θέα. Στην ερώτηση για τις σωματικές 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων δεν έδωσε καμία απάντηση, όμως στη φροντίδα σώματος 

και εμφάνισης φάνηκε να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα έδειξε να 

ενδιαφέρεται αρκετά, καθώς περιποιείται τα μαλλιά και την τριχοφυΐα του προσώπου και 
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διαλέγει μόνος του τα ρούχα και τα παπούτσια του. Στις ερωτήσεις τις σχετικές με την 

εφηβεία δεν έδωσε ουσιαστικά καμία σωστή απάντηση όσον αφορά τις αλλαγές που 

επιφέρει αφού επέλεξε όλες τις δηλώσεις, ενώ δε γνώριζε και τον όρο. 

 Επίσης, στην ίδια ενότητα η Γιώτα γνώριζε το όνομα του γυναικείου και ανδρικού 

γεννητικού οργάνου με την «παιδική» ονομασία τους, όχι όμως τους όρχεις. Στην ερώτηση 

για το «Ποια μέρη του σώματος επιτρέπεται να φαίνονται σε δημόσιο χώρο» ήταν απαραίτητη 

για ακόμη μια φορά η διευκρίνιση του όρου, ενώ αίσθηση προκάλεσε ότι απάντησε σχεδόν 

σε όλα σωστά, καθώς η κοιλιά ναι μεν επιτρέπεται να φαίνεται σε δημόσιο χώρο, αλλά υπό 

προϋποθέσεις, τις οποίες δεν ανέφερε. Βέβαια, όπως διαπιστώθηκε δεν εφαρμόζει τη 

θεωρητική γνώση. Στην ερώτηση για τις σωματικές διαφορές των δύο φύλων, έπειτα από 

οπτική προτροπή από την ψυχολόγο του φορέα, απάντησε ότι διαφέρουν στα γεννητικά 

όργανα. Η φροντίδα της προσωπικής της υγιεινής κρίθηκε ικανοποιητική, ενώ μέτρια 

αποτιμήθηκε αυτή της εμφάνισης, στην οποία δε δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Επιπλέον, η Γιώτα 

δε γνώριζε τον όρο εφηβεία, ενώ δεν έδωσε σωστή απάντηση στις αλλαγές που επιφέρει στα 

αγόρια, παρόλο που προσπάθησε. Για τα κορίτσια απάντησε σωστά, αν και δυσκολεύτηκε. 

 

Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους και Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους 

  Απαντήσεις  
Ερωτήσεις Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Πότε ένα άγγιγμα 
από κάποιο άλλο 
άτομο θεωρείται 
ακατάλληλο; 
(κύκλωσε 
παραπάνω από 1) 

- Όταν μας κάνει να 
νιώθουμε: λύπη, 
πόνο, αμήχανα 
(άφησε εκτός: χαρά. 
Σωστές απαντήσεις: 
3/3) 

Όταν μας κάνει να 
νιώθουμε: λύπη και  
αμήχανα (άφησε 
εκτός: πόνο και 
χαρά. Σωστές 
απαντήσεις: 2/3) 
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Ποιος, πότε και γιατί 
μπορεί να βλέπει τα 
ιδιωτικά σου μέρη / 
τα μέρη που 
καλύπτονται από το 
εσώρουχο; 
(κύκλωσε 
παραπάνω από 1) 

Οι γονείς σου, 
εφόσον χρειάζεσαι 
βοήθεια και το 
ζητήσεις, Ο γιατρός, 
για να σε εξετάσει 
όταν είσαι 
άρρωστος/-η και 
Ένας εντελώς 
άγνωστος, όταν σου 
το ζητάει (άφησε 
εκτός: Ένας 
γνωστός σου που σε 
συμπαθεί. Σωστές 
απαντήσεις: 2/2) 

Ένας γνωστός σου 
που σε συμπαθεί, Ο 
γιατρός, για να σε 
εξετάσει όταν είσαι 
άρρωστος/-η και 
Ένας εντελώς 
άγνωστος, όταν σου 
το ζητάει (άφησε 
εκτός: Οι γονείς 
σου, εφόσον 
χρειάζεσαι βοήθεια 
και το ζητήσεις. 
Σωστές απαντήσεις: 
1/2) 

Ο γιατρός, για να σε 
εξετάσει όταν είσαι 
άρρωστος/-η και 
Ένας εντελώς 
άγνωστος, όταν σου 
το ζητάει (άφησε 
εκτός: Ένας 
γνωστός σου που σε 
συμπαθεί, Οι γονείς 
σου, εφόσον 
χρειάζεσαι βοήθεια 
και το ζητήσεις. 
Σωστές απαντήσεις: 
1/2) 

Ποιος, πότε και γιατί 
μπορεί να αγγίζει τα 
ιδιωτικά σου μέρη / 
τα μέρη που 
καλύπτονται από 
εσώρουχο; 
(κύκλωσε 
παραπάνω από 1) 

Ο γιατρός, για να σε 
εξετάσει όταν είσαι 
άρρωστος/-η, Ένας 
γνωστός σου που σε 
συμπαθεί (άφησε 
εκτός: Ένας εντελώς 
άγνωστος, όταν σου 
το ζητάει, Οι γονείς 
σου, εφόσον 
χρειάζεσαι βοήθεια 
και το ζητήσεις. 
Σωστές απαντήσεις: 
1/2) 

Οι γονείς σου, 
εφόσον χρειάζεσαι 
βοήθεια και το 
ζητήσεις, Ένας 
γνωστός σου που σε 
συμπαθεί (άφησε 
εκτός: Ο γιατρός, 
για να σε εξετάσει 
όταν είσαι 
άρρωστος/-η, Ένας 
εντελώς άγνωστος, 
όταν σου το ζητάει. 
Σωστές απαντήσεις: 
1/2) 

Ο γιατρός, για να σε 
εξετάσει όταν είσαι 
άρρωστος/-η και 
Ένας εντελώς 
άγνωστος, όταν σου 
το ζητάει (άφησε 
εκτός: Ένας 
γνωστός σου που σε 
συμπαθεί, Οι γονείς 
σου, εφόσον 
χρειάζεσαι βοήθεια 
και το ζητήσεις. 
Σωστές απαντήσεις: 
1/2) 

Πως αντιδράς όταν 
κάποιος σε αγγίζει 
χωρίς τη θέλησή 
σου σε ακατάλληλο 
σημείο; (κύκλωσε 
παραπάνω από 1) 

- Λες «Όχι», Το λες 
σε κάποιον που 
εμπιστεύεσαι, 
Φεύγεις τρέχοντας 
(άφησε εκτός: 
Περιμένεις να 
σταματήσει, χωρίς 
να κάνεις κάτι. 
Σωστές απαντήσεις: 
3/3) 

Λες «Όχι», 
Περιμένεις να 
σταματήσει, χωρίς 
να κάνεις κάτι 
(άφησε εκτός: Το 
λες σε κάποιον που 
εμπιστεύεσαι, 
Φεύγεις τρέχοντας. 
Σωστές απαντήσεις: 
1/3) 

Πότε ένα άγγιγμα 
προς ένα άλλο 
άτομο θεωρείται 
ακατάλληλο; 
(κύκλωσε 
παραπάνω από 1) 

- Όταν προκαλεί στον 
άλλο: πόνο, 
αμηχανία, λύπη 
(άφησε εκτός: χαρά. 
Σωστές απαντήσεις: 
3/3) 

- 
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Ποιου τα ιδιωτικά 
μέρη επιτρέπεται να 
βλέπεις, πότε και με 
ποια προϋπόθεση; 
(κύκλωσε 1) 

- Του αγοριού/ 
κοριτσιού σου, 
εφόσον στο 
επιτρέπει και είστε 
μόνοι σας (άφησε 
εκτός: Ενός 
γνωστού της 
οικογένειας, όταν 
είστε μόνοι σας, 
Ενός αγνώστου, 
επειδή το ζήτησε. 
Απάντησε σωστά.) 

Ενός αγνώστου, 
επειδή το ζήτησε 
(άφησε εκτός: Του 
αγοριού/ κοριτσιού 
σου, εφόσον στο 
επιτρέπει και είστε 
μόνοι σας, Ενός 
γνωστού της 
οικογένειας, όταν 
είστε μόνοι σας. Δεν 
απάντησε σωστά.) 

Ποιου τα ιδιωτικά 
μέρη επιτρέπεται να 
αγγίζεις, πότε και με 
ποια προϋπόθεση; 
(κύκλωσε 1) 

- Του αγοριού/ 
κοριτσιού σου, 
εφόσον στο 
επιτρέπει και είστε 
μόνοι σας (άφησε 
εκτός: Ενός 
γνωστού της 
οικογένειας, όταν 
είστε μόνοι σας, 
Ενός αγνώστου, 
επειδή το ζήτησε. 
Απάντησε σωστά.) 

Ενός αγνώστου, 
επειδή το ζήτησε 
(άφησε εκτός: Του 
αγοριού/ κοριτσιού 
σου, εφόσον στο 
επιτρέπει και είστε 
μόνοι σας, Ενός 
γνωστού της 
οικογένειας, όταν 
είστε μόνοι σας. Δεν 
απάντησε σωστά.) 

Ποιον μπορείς να 
φιλήσεις, πότε και 
γιατί; (κύκλωσε 1) 

Τους γονείς σου 
κάθε μέρα, για να 
τους δείξεις την 
αγάπη σου (άφησε 
εκτός: Έναν 
άγνωστο εφόσον 
στο επιτρέψει, Έναν 
γνωστό στο δρόμο 
για τα γενέθλιά σου. 
Απάντησε σωστά.) 

Τους γονείς σου 
κάθε μέρα, για να 
τους δείξεις την 
αγάπη σου (άφησε 
εκτός: Έναν 
άγνωστο εφόσον 
στο επιτρέψει, Έναν 
γνωστό στο δρόμο 
για τα γενέθλιά σου. 
Απάντησε σωστά.) 

Έναν άγνωστο 
εφόσον στο 
επιτρέψει, Τους 
γονείς σου κάθε 
μέρα, για να τους 
δείξεις την αγάπη 
σου, Έναν γνωστό 
στο δρόμο για τα 
γενέθλιά σου (Δεν 
απάντησε σωστά.) 

Ποιον μπορείς να 
αγκαλιάσεις, πότε 
και γιατί; (κύκλωσε 
1) 

- Τους πολύ καλούς 
σου φίλους στις 
γιορτές, για να 
ευχηθείς (άφησε 
εκτός: Έναν 
άγνωστο, εφόσον 
στο επιτρέψει, Έναν 
γνωστό στο δρόμο, 
επειδή το ζήτησε. 
Απάντησε σωστά.) 

Έναν άγνωστο, 
εφόσον στο 
επιτρέψει, Έναν 
γνωστό στο δρόμο, 
επειδή το ζήτησε, 
Τους πολύ καλούς 
σου φίλους στις 
γιορτές, για να 
ευχηθείς (Δεν 
απάντησε σωστά.) 
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Ποιον μπορείς να 
χαιρετήσεις, πότε 
και γιατί; (κύκλωσε 
παραπάνω από 1) 

- Έναν άγνωστο, 
εφόσον στο 
επιτρέψει, Έναν 
μακρινό συγγενή 
στο οικογενειακό 
τραπέζι, Έναν 
γνωστό, όταν τον 
συναντάς (Σωστές 
απαντήσεις: 2/2) 

Έναν μακρινό 
συγγενή στο 
οικογενειακό 
τραπέζι, Έναν 
γνωστό, όταν τον 
συναντάς (άφησε 
εκτός: Έναν 
άγνωστο, εφόσον 
στο επιτρέψει. 
Σωστές απαντήσεις: 
2/2) 

 

Στις ενότητες «Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους» και «Ακατάλληλο 

άγγιγμα προς τους άλλους» η Μελίνα εμφάνισε ελλείψεις σε όλο το θέμα. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν έδωσε καμία απάντηση ούτε στην ερώτηση που αφορά το πότε ένα 

άγγιγμα από κάποιο άλλο άτομο θεωρείται ακατάλληλο, ούτε σ’ αυτήν που αφορά το 

άγγιγμα προς ένα άλλο άτομο. Στις ερωτήσεις για το «Ποιος, πότε και γιατί μπορεί να βλέπει/ 

αγγίζει τα ιδιωτικά μέρη» απάντησε εν μέρει σωστά, καθώς στην πρώτη δήλωσε μεν τους 

γονείς και το γιατρό, συμπεριέλαβε όμως και έναν άγνωστο, ενώ στη δεύτερη αναφέρθηκε 

στο γιατρό και σε ένα γνωστό που τη συμπαθεί. Στις αντίστοιχες ερωτήσεις για το «Ποιου 

τα ιδιωτικά μέρη επιτρέπεται να βλέπει/ αγγίζει, πότε και υπό ποια προϋπόθεση» δεν έδωσε 

καμία απάντηση. Επιπλέον, δεν απάντησε στην ερώτηση για τους τρόπους αντίδρασης σε 

μη ηθελημένο άγγιγμα, ούτε στις ερωτήσεις για το «Ποιον μπορεί να αγκαλιάσει/ χαιρετήσει, 

πότε και γιατί». Μόνο στην ερώτηση για το «Ποιον μπορεί να φιλήσει, πότε και γιατί» έδωσε 

τη σωστή απάντηση. 

 Ο Πέτρος εμφάνισε ελλιπείς γνώσεις πάνω στις δύο θεματικές, διέθετε όμως κάποιες 

γνώσεις. Ειδικότερα, απάντησε σωστά τόσο στην ερώτηση για το «Πότε ένα άγγιγμα από 

κάποιο άλλο άτομο θεωρείται ακατάλληλο», όσο και σ’ αυτή για το «Πότε ένα άγγιγμα προς 

ένα άλλο άτομο θεωρείται ακατάλληλο». Στις ερωτήσεις για το «Ποιος, πότε και γιατί μπορεί 

να βλέπει/ αγγίζει τα ιδιωτικά μέρη» απάντησε μερικώς σωστά, καθώς στην πρώτη δε 

συμπεριέλαβε τους γονείς, όμως δήλωσε ότι σε ένα γνωστό που τον συμπαθεί ή σε έναν 
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άγνωστο, αν το ζητήσει, θα μπορούσε να τους επιτρέψει κάτι τέτοιο. Στο ίδιο μήκος κύματος 

και στη δεύτερη ερώτηση, αφού δήλωσε ότι επιτρέπεται στους γονείς ή σε έναν γνωστό που 

συμπαθεί, αλλά όχι στο γιατρό. Στις αντίστοιχες ερωτήσεις «Ποιου τα ιδιωτικά μέρη 

επιτρέπεται να βλέπει/ αγγίζει, πότε και με ποια προϋπόθεση;» απάντησε σωστά, δηλαδή του 

κοριτσιού του, παράλληλα όμως δήλωσε ότι δεν έχει, εκδηλώνοντας μια υπονοούμενη 

επιθυμία. Στην ερώτηση για τον τρόπο αντίδρασης σε μη ηθελημένο άγγιγμα απάντησε 

σωστά, όπως επίσης και στις ερωτήσεις για το «Ποιον μπορεί να φιλήσει/ αγκαλιάσει πότε 

και γιατί». Όμως, στην ερώτηση για το «Ποιον μπορεί να χαιρετήσει, πότε και γιατί» 

συμπεριέλαβε, πέρα από τις σωστές απαντήσεις, και έναν άγνωστο εφόσον του το επιτρέψει. 

 Όσον αφορά τη Γιώτα στις συγκεκριμένες ενότητες, πέρα από τις ελλείψεις, 

διαφάνηκε και μία έντονη συμπάθεια και δεκτικότητα απέναντι στους αγνώστους. Στην 

ερώτηση για το «Πότε ένα άγγιγμα από κάποιο άλλο άτομο θεωρείται ακατάλληλο» απάντησε 

μερικώς σωστά, καθώς δε συμπεριέλαβε τον πόνο, ενώ στην ερώτηση για το «Πότε ένα 

άγγιγμα προς ένα άλλο άτομο θεωρείται ακατάλληλο» δεν έδωσε απάντηση. Βέβαια, έπειτα 

από παρατήρηση της γενικότερης συμπεριφοράς της μέσα στο φορέα, δε φαινόταν να 

σταματά από μόνη της υπό καμία συνθήκη. Στις ερωτήσεις «Ποιος, πότε και γιατί μπορεί να 

βλέπει/ αγγίζει τα ιδιωτικά μέρη» απάντησε ο γιατρός και στις δύο περιπτώσεις, ενώ θεώρησε 

«απαραίτητη» προσθήκη τους αγνώστους. Η εμμονή με τους αγνώστους φάνηκε και από τις 

απαντήσεις της στις ερωτήσεις για το «Ποιου τα ιδιωτικά μέρη επιτρέπεται να βλέπει/ αγγίζει, 

πότε και με ποια προϋπόθεση». Ακόμα κι όταν επαναλήφθηκαν οι ερωτήσεις με διαφορετική 

σειρά στην εκφώνηση των απαντήσεων ή με διαφορετική διατύπωση για τους «αγνώστους», 

οι δηλώσεις παρέμειναν ίδιες. Στην ερώτηση περί αντιδράσεων σε μη ηθελημένο άγγιγμα 

επέδειξε μερική παθητικότητα, καθώς δήλωσε ότι θα έλεγε «Όχι», αλλά θα περίμενε να 

σταματήσει το έτερο πρόσωπο, χωρίς η ίδια να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Επιπλέον, 

στις ερωτήσεις για το «Ποιον μπορεί να φιλήσει/ αγκαλιάσει, πότε και γιατί» τους 
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συμπεριέλαβε όλους ανεξαιρέτως, ενώ στην ερώτηση για το «Ποιον μπορεί να χαιρετήσει, 

πότε και γιατί» απάντησε σωστά μη συμπεριλαμβάνοντας τους αγνώστους. 

 

Αυτοπροσδιορισμός 

  Απαντήσεις*  
Στρατηγικές/ 

Ερωτήσεις Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Επιλογή 1 2 1 
Επίλυση 
προβλημάτων 3 2 2 

Λήψη αποφάσεων 1,5 3 1 
Αυτογνωσία/ 
Αυτεπίγνωση 2 2 1 

Αυτοσυνηγορία 2 2,5 2 
Ευκαιρίες 2,1 2,6 1,4 
Σε τι από τα 
παραπάνω πιστεύεις 
ότι είσαι καλός/-η; 

- - - 

Σε τι από τα 
παραπάνω πιστεύεις 
ότι θέλεις βελτίωση; 

υπεράσπιση εαυτού 
και των άλλων - - 

Σύνολο Μ.Ο. 11,6 14,1 8,4 
 

* «ποτέ»: 1, «μερικές φορές»: 2, «πάντα»: 3 

 

Στην ενότητα του «Αυτοπροσδιορισμού» η Μελίνα εμφάνισε περιορισμένες 

δεξιότητες. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν επιλέγει ποτέ αυτό που της αρέσει, αν και της 

δίνονται μερικές φορές οι ευκαιρίες στο σπίτι και στο σχολείο. Αν έχει ένα πρόβλημα 

επιδιώκει να το λύσει μόνη, ενώ αν δεν μπορέσει θα ζητήσει βοήθεια. Όσον αφορά τις 

ευκαιρίες στο σχολείο την αφήνουν μερικές φορές να το επιλύσει μόνη, ενώ στο σπίτι πάντα. 

Επίσης, δήλωσε ότι ποτέ δεν παίρνει μόνη της αποφάσεις, ενώ μερικές φορές μόνο 

σκέφτεται ότι οι αποφάσεις της επηρεάζουν τον εαυτό της και τους άλλους, κάτι όμως που 

από τη γενικότερη συμπεριφορά της δε φαίνεται να επαληθεύεται. Ακόμη, απάντησε ότι στο 

σχολείο, αλλά και στο σπίτι μερικές φορές την αφήνουν να αποφασίζει μόνη της, χωρίς 
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βέβαια να μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα. Επιπλέον, δήλωσε ότι μερικές φορές σκέφτεται 

τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της πριν ξεκινήσει μια δραστηριότητα, όπως επίσης στον 

ίδιο βαθμό υπερασπίζεται και τον εαυτό της ή τους άλλους όταν χρειαστεί. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην ερώτηση για το αν πιστεύει ότι θέλει βελτίωση σε κάτι από τα παραπάνω 

δήλωσε την υπεράσπιση τόσο όσον αφορά τον εαυτό της, όσο και τους άλλους. Για τις 

ευκαιρίες απάντησε ότι και στο σχολείο και στο σπίτι της παρέχονται τέτοιου είδους 

δυνατότητες μερικές φορές, χωρίς ωστόσο να μπορεί να θυμηθεί ένα παράδειγμα. Τέλος, 

στην ερώτηση «Σε τι από τα παραπάνω πιστεύει ότι είναι καλή;» δεν έδωσε απάντηση. 

 Στην ίδια ενότητα ο Πέτρος απάντησε ότι μερικές φορές επιλέγει αυτό που του 

αρέσει, ενώ ευκαιρίες για κάτι τέτοιο του δίνονται πάντα και στο σπίτι, αλλά και στο 

σχολείο. Αν έχει ένα πρόβλημα μερικές φορές μπαίνει στη διαδικασία να το λύσει μόνος, 

ενώ δε ζητά πάντα βοήθεια. Όσον αφορά τις ευκαιρίες στο σχολείο τον εμπιστεύονται 

μερικές φορές να τα επιλύσει μόνος, ενώ στο σπίτι πάντα. Επιπλέον, δήλωσε ότι παίρνει 

πάντα μόνος του τις αποφάσεις και σκέφτεται ότι αυτές μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον 

ίδιο, όσο και τους άλλους. Βέβαια, στο σχολείο και στο σπίτι μόνο μερικές φορές του 

επιτρέπεται να αποφασίζει μόνος, ενώ δεν μπόρεσε να δώσει και παραδείγματα. Επίσης, 

απάντησε ότι μερικές φορές σκέφτεται τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του πριν ξεκινήσει 

μία δραστηριότητα. Ακόμη, κάποιες φορές υπερασπίζεται τον εαυτό του όταν χρειαστεί, 

ενώ πάντα υπερασπίζεται τους άλλους. Ευκαιρίες του δίνονται και στο σπίτι και στο 

σχολείο, όμως δεν επικαλέστηκε κάποιο παράδειγμα. Στις ερωτήσεις «Σε τι από τα 

παραπάνω πιστεύει ότι είναι καλός;» και «Σε τι από τα παραπάνω πιστεύει ότι θέλει 

βελτίωση;» δεν έδωσε κάποια απάντηση. 

 Η Γιώτα απάντησε ότι δεν επιλέγει ποτέ αυτό που της αρέσει και ενώ στο σπίτι δεν 

της δίνονται ευκαιρίες, εντούτοις στο σχολείο της δίνονται έστω και μερικές φορές. Αν έχει 

ένα πρόβλημα δεν προσπαθεί ποτέ να το λύσει μόνη και ζητά πάντα βοήθεια. Όσον αφορά 
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τις ευκαιρίες, ούτε στο σπίτι ούτε στο σχολείο την αφήνουν να λύσει προβλήματα μόνη, 

όπως και να πάρει αποφάσεις. Επιπλέον, δε σκέφτεται τις δυνατότητες, αλλά ούτε και τις 

αδυναμίες της πριν ξεκινήσει μια δραστηριότητα. Ακόμη, απάντησε ότι μερικές φορές 

υπερασπίζεται τον εαυτό της ή τους άλλους όταν υπάρχει ανάγκη και τις δίνονται ευκαιρίες 

στο σπίτι και στο σχολείο, αλλά δε διατύπωσε κάποιο παράδειγμα. Επιπρόσθετα, δεν 

απάντησε τις ερωτήσεις «Σε τι από τα παραπάνω πιστεύει ότι είναι καλή;» και «Σε τι από τα 

παραπάνω πιστεύει ότι θέλει βελτίωση». 

 Από τη γενικότερη παρατήρηση η υποφαινόμενη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού που απαιτούσαν βελτίωση στη Μελίνα ήταν σχεδόν όλες με 

μία μικρή εξαίρεση στην επίλυση προβλημάτων, στην οποία φάνηκε να έχει λίγες παραπάνω 

ικανότητες. Όσον αφορά τον Πέτρο, ο οποίος είχε επίσης ελλείψεις σχεδόν σε όλες, λιγότερη 

εξάσκηση χρειαζόταν στη λήψη αποφάσεων και στην αυτοσυνηγορία. Από την άλλη μεριά, 

η Γιώτα χρειαζόταν ενίσχυση σε όλες τις δεξιότητες, ενώ μέτριες κρίθηκαν οι ικανότητές να 

υπερασπίζεται κυρίως τον εαυτό της. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ερωτήσεις σύντομης 

απάντησης της ενότητας οι διαθέσιμες στρατηγικές δίνονταν ανά δυάδες ως επιλογές, ώστε 

να διευκολυνθεί η διαδικασία. 

 

Σεξουαλικότητα 

  Απαντήσεις*  
Ερωτήσεις Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Συζητήσεις 
θεματικών 2 2 2 

Τι σου αρέσει στην 
εμφάνισή σου; 

τα λουλούδια (της 
μπλούζας) όλα η κοιλιά 

Τι σου αρέσει στην 
εμφάνιση άλλων 
αγοριών / 
κοριτσιών; 

- τα λουλούδια (ίσως 
της μπλούζας) τα μάτια του 

Σε τι διαφέρει η 
συμπεριφορά των 
αγοριών από των 
κοριτσιών; 

- - - 
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Υπάρχει κάποιο 
αγόρι ή κορίτσι που 
η σχέση σας να είναι 
κάτι παραπάνω από 
φιλική; 

όχι όχι όχι 

Για πόσο καιρό έχεις 
παραμένει σε σχέση 
με κάποιον/-α; 

- - - 

Θα ήθελες στο 
μέλλον να είσαι σε 
σχέση με κάποιο 
αγόρι ή κορίτσι;       

όχι όχι ναι 

Ξέρεις πως να 
δείξεις ή να πεις σε 
κάποιον/-α ότι σου 
αρέσει παραπάνω 
από το φιλικό 
επίπεδο; 

όχι όχι όχι 

 

* «ποτέ»: 1, «μερικές φορές»: 2, «πάντα»: 3 

 

Στην ενότητα της «Σεξουαλικότητας» η Μελίνα δήλωσε σε όλες τις ερωτήσεις που 

αφορούν τη συζήτηση για το θέμα «μερικές φορές», ενώ φάνηκε να δυσφορεί αρκετά. 

Αποκομίσθηκε δε η αίσθηση πως δεν είχε γίνει ποτέ εις βάθος συζήτηση ούτε στο σπίτι, 

αλλά ούτε και στο σχολείο. Στην ερώτηση «Τι της αρέσει στην εμφάνισή της;» απάντησε τα 

λουλούδια που έτυχε να φέρει ως απεικόνιση η μπλούζα της, ενώ δεν εστίασε σε κάποιο 

φυσικό χαρακτηριστικό της. Επίσης, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την εμφάνιση άλλων 

αγοριών ή κοριτσιών και δεν ήξερε τις συμπεριφορικές διαφορές των δύο φύλων. Τέλος, 

δεν ενδιαφέρθηκε για σχέσεις με το άλλο ή το ίδιο φύλο και τους τρόπους προσέγγισης. 

 Στο ίδιο μήκος κύματος περίπου και ο Πέτρος, καθώς απάντησε σε όλες τις 

ερωτήσεις που αφορούσαν τη συζήτηση «μερικές φορές» και διαφάνηκε ότι ούτε εκείνος 

είχε συζητήσει ποτέ εις βάθος το θέμα, αλλά είχε διάθεση να μάθει και εξέφρασε ερωτήσεις. 

Στην ερώτηση «Τι του αρέσει στην εμφάνισή του;» απάντησε «Όλα», ενώ στο «Τι του αρέσει 

στην εμφάνιση άλλων αγοριών ή κοριτσιών» απάντησε τα λουλούδια, ίσως λόγω της 
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μπλούζας της αδερφής του, όμως οι αξιολογήσεις δεν έγιναν ταυτόχρονα με τα δύο παιδιά 

στον ίδιο χώρο. Επιπρόσθετα, δε γνώριζε τις συμπεριφορικές διαφορές των δύο φύλων και 

ενώ απάντησε αρχικά αρνητικά για το αν θα επεδίωκε στο μέλλον να είναι σε σχέση με 

κάποιο κορίτσι, αργότερα έδειξε ενδιαφέρον και έκανε ερωτήσεις για τους τρόπους 

προσέγγισης. 

 Και η Γιώτα απάντησε «μερικές φορές» σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τη 

συζήτηση γύρω από τη σεξουαλικότητα με τους γονείς ή στο σχολείο, κι ενώ φάνηκε ότι 

είχε γίνει κάποια προσπάθεια, εντούτοις δεν είχε φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 

οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές συνεχίζονταν. Η απάντηση της στο «Τι της αρέσει στην 

εμφάνισή της» ήταν η κοιλιά, ενώ στο «Τι της αρέσει στην εμφάνιση άλλων αγοριών ή 

κοριτσιών» ήταν τα μάτια. Ακόμη, η Γιώτα δε γνώριζε τις συμπεριφορικές διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα, όμως παρότι δεν είχε σχέση στο παρελθόν, απάντησε ότι θα ήθελε 

να αποκτήσει στο μέλλον, αλλά δε γνώριζε τρόπους προσέγγισης. 

 

Μάθηση 

  Απαντήσεις*  
Ερωτήσεις Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Μαθησιακή 
συμπεριφορά 2,4 2,1 2,1 

Μαθησιακές 
προτιμήσεις 1,3 2,2 2 

Σύνολο Μ.Ο. 3,7 4,3 4,1 
 

* «ποτέ»: 1, «μερικές φορές»: 2, «πάντα»: 3 

 

Στην ενότητα της «Μάθησης» η Μελίνα δήλωσε «ποτέ» στο αν «Μαθαίνει καλύτερα 

το πρωί» και στο αν «Μαθαίνει καλύτερα όταν διαβάζει μόνη». Απάντησε «μερικές φορές» 

στο αν «Της αρέσει να μαθαίνει νέα πράγματα», αν «Δέχεται να της κάνουν διορθώσεις», αν 

«Της αρέσει να προσπαθεί και να πετυχαίνει», αν «Αντιδρά σε πράγματα, χωρίς πριν να το 
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έχει σκεφτεί καλά», στο «Αν πάρει πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα για μία δραστηριότητα αν 

μπερδεύεται και δεν τα καταφέρνει να την ολοκληρώσει», αν «Προτιμά να είναι μόνη με την 

εκπαιδευτικό όταν μαθαίνει» κι αν «Προτιμά να είναι σε ομάδα όταν μαθαίνει». Ακόμη, 

δήλωσε «πάντα» στο αν «Ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται», αν «Κάνει βιαστικά τις 

δραστηριότητές της», αν «Της αρέσει να της λένε γιατί πρέπει να κάνει κάτι», αν «Μαθαίνει 

καλύτερα το απόγευμα» κι αν «Μαθαίνει καλύτερα όταν της το εξηγούν». Στις ερωτήσεις για 

το αν «Μαθαίνει καλύτερα όταν τη δραστηριότητα την κάνει πράξη/ όταν μιμείται ή όταν 

παρατηρεί/ μέσω παιχνιδιού ρόλων, δηλαδή σαν θεατρικό παιχνίδι» δεν μπόρεσε να δώσει 

απάντηση, ακόμα κι όταν της επεξηγήθηκαν οι ερωτήσεις με παραδείγματα. 

 Ο Πέτρος απάντησε «ποτέ» στο αν «Μαθαίνει καλύτερα το πρωί» και στο αν 

«Προτιμά να είναι σε ομάδα όταν μαθαίνει». «Πάντα» δήλωσε στις ερωτήσεις «Αν του αρέσει 

να του λένε γιατί πρέπει να κάνει κάτι», «Αν μαθαίνει καλύτερα το απόγευμα», «Αν μαθαίνει 

καλύτερα όταν διαβάζει μόνος», «Αν μαθαίνει καλύτερα όταν τη δραστηριότητα την κάνει 

πράξη» και «Αν προτιμά να είναι μόνος με την εκπαιδευτικό όταν μαθαίνει». Σε όλες τις 

υπόλοιπες ερωτήσεις απάντησε με το «μερικές φορές». 

 Και η Γιώτα απάντησε στην πλειονότητα των ερωτήσεων με το «μερικές φορές». 

Πιο συγκεκριμένα «ποτέ» δήλωσε στο «Αν μαθαίνει καλύτερα το πρωί», στο «Αν μαθαίνει 

καλύτερα όταν διαβάζει μόνη» και στο «Αν προτιμά να είναι σε ομάδα όταν μαθαίνει». Με 

«πάντα» απάντησε στο «Αν πάρει πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα για μία δραστηριότητα αν 

μπερδεύεται και δεν καταφέρνει να την ολοκληρώσει», στο «Αν μαθαίνει καλύτερα το 

απόγευμα», στο «Αν μαθαίνει καλύτερα όταν της το εξηγούν» και στο «Αν προτιμά να είναι 

μόνη με την εκπαιδευτικό όταν μαθαίνει». 

 Γενικά, η ενότητα δεν απέδωσε πολλές χρήσιμες πληροφορίες και παρότι ο σκοπός 

της ήταν μια γνωριμία με τις μαθησιακές προτιμήσεις των συμμετεχόντων, ώστε να μη χαθεί 

πολύτιμος χρόνος με πειραματισμούς, εντούτοις δε φάνηκε να βοηθά ιδιαίτερα. Έτσι, 
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αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από τους υπαλλήλους των φορέων που τρέχουν άλλου είδους 

εκπαιδευτικά προγράμματα μαζί τους, αλλά και όσες αποκτήθηκαν μέσω προσωπικής 

παρατήρησης. Ακόμη, στο Παράρτημα παρατίθεται πίνακας με τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων αναλυτικά. 

 

Ιδιωτικός και Δημόσιος χώρος 

  Απαντήσεις  
Ερώτηση/ Δηλώσεις Μελίνα Πέτρος Γιώτα 
Τι σημαίνει ιδιωτικός 
και τι δημόσιος χώρος; - - - 

Σύνολο σωστών 
δηλώσεων 3/9 8/9 8/8 

 

Στην τελευταία ενότητα για τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο χώρο η Μελίνα δε γνώριζε 

τη διαφορά των όρων, ενώ και όταν της επεξηγήθηκαν έδειξε να δυσκολεύεται. Όσον αφορά 

τις δηλώσεις για το ποιες δραστηριότητες ταιριάζουν στον κάθε χώρο φάνηκε μπερδεμένη 

και σημείωσε μόλις 3/9 σωστές απαντήσεις. Από την άλλη πλευρά ο Πέτρος, ενώ αρχικά δε 

γνώριζε τη διαφορά των δύο όρων, όταν του επεξηγήθηκαν αντιλήφθηκε αμέσως τις έννοιες 

στην ουσία του πράγματος. Έτσι, σημείωσε το εντυπωσιακό 8/9 σωστών απαντήσεων. 

Τέλος, ούτε η Γιώτα γνώριζε την ορολογία, όμως ήξερε καλά, θεωρητικά τουλάχιστον, την 

ουσία, καθώς σημείωσε 8/8. Η ένατη δήλωση που αφορούσε το ξύρισμα αφαιρέθηκε, καθώς 

δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς της. 

 Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης την ενότητα 

της «Φυσιολογίας και τις διαφορές ανδρών – γυναικών ως προς το σώμα» τη χρειάζονταν 

και οι τρεις συμμετέχοντες, όπως επίσης και αυτή των «Σωματικών αλλαγών της εφηβείας 

και της συνειδητοποίησής τους», των «Διαφορών ανδρών – γυναικών ως προς τη 

συμπεριφορά», των «Κύκλων επιτρεπτής επαφής ανάλογα με τη σχέση», των 

«Ακατάλληλων συμπεριφορών από τους άλλους και μέσα προστασίας», του «Ακατάλληλου 
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αγγίγματος προς τους άλλους», της «Σχέσης με τους άλλους και τους τρόπους 

προσέγγισης», αν και η συγκεκριμένη δεν αναλύθηκε ιδιαίτερα στη Μελίνα λόγω έλλειψης 

ενδιαφέροντος. Απλώς αναφέρθηκε ως επιλογή. Επιπλέον, και στους τρεις χρειαζόταν η 

ενότητα για τις «Μελλοντικές επιδιώξεις σχέσεων», αν και πάλι στη Μελίνα παρουσιάστηκε 

επιγραμματικά. Επιπρόσθετα, η ενότητα για τον «Ιδιωτικό και το Δημόσιο χώρο» 

χρειαζόταν για τη Μελίνα, όμως δεν απαιτούνταν καθόλου στην περίπτωση του Πέτρου, γι’ 

αυτό και δεν υλοποιήθηκε, ενώ ο χρόνος διατέθηκε σε ενότητες που παρουσίαζαν για αυτόν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως η «Σχέση με τους άλλους και οι τρόποι προσέγγισης», αλλά 

και οι «Μελλοντικές επιδιώξεις για σχέσεις». Τέλος, στη Γιώτα, αν και δε φάνηκε από την 

αξιολόγηση να χρειάζεται την ενότητα για τον «Ιδιωτικό και το Δημόσιο χώρο», εντούτοις 

έγινε, καθώς τόσο μέσω της ίδιας παρατήρησης, όσο και από μαρτυρίες ανθρώπων του 

φορέα δε φαινόταν να εφαρμόζει τη θεωρία. 

 

3.2 Τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων 

 Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, στην τελευταία 

συνάντηση με τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε η τελική αξιολόγηση, ενώ 

χορηγήθηκε και ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικής εγκυρότητας με σκοπό την άντληση 

πολύτιμων πληροφοριών για την πορεία -και όχι μόνο- του προγράμματος. 
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Φυσιολογία 

 Απαντήσεις 
 Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Ερωτήσεις αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. 
Ποια μέρη 
του σώματος 
μίας 
γυναίκας 
γνωρίζεις; 

κεφάλι, 
στήθος, 
κοιλιά, πόδια, 
χέρια, μύτη, 
μάτια (άφησε 
εκτός: αιδοίο) 

όλα, το αιδοίο 
κατονομάστη-
κε με την 
«παιδική» 
λέξη 

κεφάλι, 
στήθος, 
κοιλιά, πόδια, 
χέρια, μύτη, 
μάτια (άφησε 
εκτός: αιδοίο) 

όλα, το αιδοίο 
κατονομάστη-
κε με την 
«παιδική» 
λέξη 

κεφάλι, 
στήθος, 
κοιλιά, πόδια, 
χέρια, μύτη, 
μάτια, αιδοίο 
(όχι με την 
επιστημονική 
ονομασία) 

όλα, το αιδοίο 
κατονομάστη-
κε με την 
«παιδική» 
λέξη, 
παρέμειναν 
ίδιες 

Ποια μέρη 
του σώματος 
ενός άνδρα 
γνωρίζεις; 

κεφάλι, 
κοιλιά, πόδια, 
χέρια, μύτη, 
μάτια (άφησε 
εκτός: πέος, 
όρχεις) 

όλα, το πέος 
και οι όρχεις 
κατονομάστη-
καν με τις 
«παιδικές» 
λέξεις 

κεφάλι, 
κοιλιά, πόδια, 
χέρια, μύτη, 
μάτια (άφησε 
εκτός: πέος, 
όρχεις) 

όλα, το πέος 
και οι όρχεις 
κατονομάστη-
καν με τις 
«παιδικές» 
λέξεις 

κεφάλι, 
κοιλιά, πόδια, 
χέρια, μύτη, 
μάτια, πέος 
(όχι με την 
επιστημονική 
ονομασία) 
(άφησε εκτός: 
όρχεις) 

όλα, το πέος 
και οι όρχεις 
κατονομάστη-
καν με τις 
«παιδικές» 
λέξεις 

Ποια 
επιτρέπεται 
να φαίνονται 
σε δημόσιο 
χώρο; 

στήθος, 
κοιλιά, πόδια, 
χέρια, μύτη 
(άφησε εκτός: 
κεφάλι, 
αιδοίο, μάτια, 
πέος, όρχεις. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
3/6) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
6/6 

κεφάλι, 
στήθος, 
κοιλιά, 
αιδοίο, πόδια, 
χέρια, μύτη,  
μάτια, πέος, 
όρχεις 
(Σωστές 
απαντήσεις: 
5/6) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
6/6, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

κεφάλι, 
πόδια, χέρια, 
μύτη, μάτια 
(άφησε εκτός: 
στήθος, 
κοιλιά, 
αιδοίο, πέος, 
όρχεις. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
5/6) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
6/6 

Σε τι 
διαφέρουν τα 
αγόρια από 
τα κορίτσια 
στο σώμα; 

πηγούνι και 
μάτια 

στήθος και 
γεννητικά 
όργανα 

- στήθος και 
γεννητικά 
όργανα 

στα γεννητικά 
όργανα 

στήθος και 
γεννητικά 
όργανα 

Ποια σημεία 
του σώματός 
σου μπορείς 
να 
περιποιηθείς 
ή να πλύνεις 
μόνος /-η; 

μαλλιά, 
πρόσωπο, 
χέρια, πόδια, 
δόντια 
(άφησε εκτός: 
σώμα, 
περιοχή 
εσωρούχου) 

παρέμειναν 
ίδια 

μαλλιά, 
πρόσωπο, 
σώμα, χέρια, 
πόδια, δόντια, 
περιοχή 
εσωρούχου 

παρέμειναν 
ίδια 

μαλλιά, 
πρόσωπο, 
σώμα, χέρια, 
πόδια, δόντια 
(άφησε εκτός: 
περιοχή 
εσωρούχου) 

παρέμειναν 
ίδια 
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Ποια σημεία 
της 
εμφάνισής 
σου μπορείς 
να 
φροντίσεις 
μόνος/-η; 

χρήση 
αποσμητικού/ 
κολόνιας, 
αποτρίχωση 
(όχι εντελώς 
μόνη), 
επιλογή 
ενδυμάτων/ 
υποδημάτων, 
κοσμήματα 
(άφησε εκτός: 
φτιάξιμο 
μαλλιών, 
βάψιμο 
προσώπου, 
βάψιμο 
νυχιών) 

παρέμειναν 
ίδια 

χρήση 
αποσμητικού/ 
κολόνιας, 
φτιάξιμο 
μαλλιών, 
περιποίηση 
τριχοφυΐας 
προσώπου, 
επιλογή 
ενδυμάτων/ 
υποδημάτων 
(άφησε εκτός: 
αποτρίχωση, 
κοσμήματα) 

παρέμειναν 
ίδια 

χρήση 
αποσμητικού/ 
κολόνιας, 
φτιάξιμο 
μαλλιών, 
επιλογή 
ενδυμάτων/ 
υποδημάτων 
(άφησε εκτός: 
αποτρίχωση, 
βάψιμο 
προσώπου, 
βάψιμο 
νυχιών, 
κοσμήματα) 

παρέμειναν 
ίδια 

Τι είναι η 
εφηβεία και 
πότε 
ξεκινάει; 

- «Σημαίνει ότι 
μεγαλώνουμε 
και σταματά 
πριν τα 20 
(ηλικία)» 

- «Σημαίνει ότι 
αλλάζουμε. 
Ξεκινά 
περίπου στα 
13 (ηλικία)» 

- «Αλλάζουμε 
και βγάζουμε 
σπυράκια. 
Ξεκινά 
περίπου στα 
13 (ηλικία)» 

Μπορείς να 
αναφέρεις 3 
αλλαγές που 
συμβαίνουν 
στα αγόρια 
όταν 
μπαίνουν 
στην 
εφηβεία; 
(κύκλωσε) 

εμφανίζονται 
τρίχες στο 
σώμα, η φωνή 
γίνεται πιο 
βραχνή 
(άφησε εκτός: 
μακραίνουν 
υπερβολικά 
τα μαλλιά, 
εμφανίζονται 
σπυριά στο 
πρόσωπο. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
2/3)  

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3 

εμφανίζονται 
τρίχες στο 
σώμα, η φωνή 
γίνεται πιο 
βραχνή, 
μακραίνουν 
υπερβολικά 
τα μαλλιά, 
εμφανίζονται 
σπυριά στο 
πρόσωπο. 
(Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

- Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3 

Μπορείς να 
αναφέρεις 3 
αλλαγές που 
συμβαίνουν 
στα κορίτσια 
όταν 
μπαίνουν 
στην 
εφηβεία; 
(κύκλωσε) 

φαρδαίνει η 
πλάτη, εμφα-
νίζονται τρί-
χες στο σώμα 
(άφησε εκτός: 
μεγαλώνει το 
στήθος, εμφα-
νίζονται σπυ-
ριά στο πρό-
σωπο. Σωστές 
απαντήσεις: 
1/3) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

μεγαλώνει το 
στήθος, φαρ-
δαίνει η πλά-
τη, εμφα-
νίζονται τρί-
χες στο σώμα, 
εμφανίζονται 
σπυριά στο 
πρόσωπο. 
(Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

μεγαλώνει το 
στήθος, εμφα-
νίζονται τρί-
χες στο σώμα, 
εμφανίζονται 
σπυριά στο 
πρόσωπο 
(άφησε εκτός: 
φαρδαίνει η 
πλάτη.Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3, 
παρέμειναν 
ίδιες 
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 Στην ενότητα της Φυσιολογίας η Μελίνα σημείωσε σημαντική πρόοδο αυξάνοντας 

τον αριθμό των σωστών απαντήσεων της. Συγκεκριμένα, στην τελική αξιολόγηση κατάφερε 

να ονοματίσει τα γεννητικά όργανα και των δύο φύλων, έστω και με την «παιδική» τους 

ονομασία, ενώ στην αρχική τα αναγνώρισε ως άκουσμα όμως έδειξε ότι αισθανόταν άβολα 

και άλλαξε κουβέντα. Στην ερώτηση «Ποια επιτρέπεται να φαίνονται σε δημόσιο χώρο;» δε 

χρειάστηκε διευκρίνιση του όρου, ενώ για την κοιλιά δήλωσε ότι επιτρέπεται να είναι 

εμφανής δημόσια, αλλά υπό προϋποθέσεις. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις «Ποια σημεία του 

σώματος μπορεί να περιποιηθεί ή να πλύνει μόνος/-η;» και «Ποια σημεία της εμφάνισης 

μπορεί να φροντίσει μόνος/-η;» παρέμειναν οι ίδιες, καθώς οι θεματικές δεν αποτέλεσαν 

διδακτικές ενότητες του τελικού προγράμματος. Ακόμη, στην ερώτηση για την εφηβεία, αν 

και κατάφερε να δώσει απάντηση, εντούτοις δεν ήταν ολοκληρωμένη, επειδή έλειπε η λέξη 

«αλλαγή/-ες» και τα σαφή χρονικά όρια. 

 Ο Πέτρος απάντησε ολόσωστα στις ερωτήσεις για τα μέρη του σώματος των δύο 

φύλων, ενώ όσον αφορά τις απαντήσεις του για τα γεννητικά όργανα δεν εμφάνισε σημάδια 

αιδούς, όπως στην αρχική αξιολόγηση. Στην ερώτηση για το «Ποια επιτρέπεται να φαίνονται 

σε δημόσιο χώρο» δε χρειάστηκε ορισμό, ενώ για την κοιλιά, δήλωσε ότι είναι επιτρεπτό το 

να φανεί, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ακόμη, βελτιώθηκαν οι απαντήσεις του στις σωματικές 

διαφορές των δύο φύλων, στον ορισμό και τα χρονικά όρια της εφηβείας και στις μεταβολές 

που αυτή επιφέρει. 

 Όσον αφορά τη Γιώτα, στην ερώτηση «Ποια επιτρέπεται να φαίνονται σε δημόσιο 

χώρο;», δε χρειάστηκε ορισμό, ενώ δήλωσε ότι η κοιλιά είναι επιτρεπτό να είναι εμφανής 

σε δημόσιο χώρο, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ακόμη, στις σωματικές διαφορές των δύο φύλων 

προστέθηκε το στήθος, χωρίς καμία προτροπή από την εκπαιδευτικό. Σημαντική βελτίωση 

παρατηρήθηκε και στις απαντήσεις της σχετικά με την εφηβεία και τα χρονικά της όρια, 

καθώς και στις σωματικές αλλαγές που επιφέρει και στα δύο φύλα. 
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Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους και Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους 

 Απαντήσεις 
 Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Ερωτήσεις αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. 
Πότε ένα 
άγγιγμα από 
κάποιο άλλο 
άτομο 
θεωρείται 
ακατάλληλο; 
(κύκλωσε 
παραπάνω 
από 1) 

- Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3 

Όταν μας 
κάνει να 
νιώθουμε: 
λύπη, πόνο, 
αμήχανα 
(άφησε εκτός: 
χαρά. Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3, 
παρέμειναν 
ίδιες 

Όταν μας 
κάνει να 
νιώθουμε: 
λύπη και  
αμήχανα 
(άφησε εκτός: 
πόνο και 
χαρά. Σωστές 
απαντήσεις: 
2/3) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3 

Ποιος, πότε 
και γιατί 
μπορεί να 
βλέπει τα 
ιδιωτικά σου 
μέρη / τα 
μέρη που 
καλύπτονται 
από το 
εσώρουχο; 
(κύκλωσε 
παραπάνω 
από 1) 

Οι γονείς σου, 
εφόσον 
χρειάζεσαι 
βοήθεια και 
το ζητήσεις, 
Ο γιατρός, για 
να σε 
εξετάσει όταν 
είσαι 
άρρωστος/-η 
και Ένας 
εντελώς 
άγνωστος, 
όταν σου το 
ζητάει (άφησε 
εκτός: Ένας 
γνωστός σου 
που σε 
συμπαθεί. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

Ένας γνωστός 
σου που σε 
συμπαθεί, Ο 
γιατρός, για 
να σε 
εξετάσει όταν 
είσαι 
άρρωστος/-η 
και Ένας 
εντελώς 
άγνωστος, 
όταν σου το 
ζητάει (άφησε 
εκτός: Οι 
γονείς σου, 
εφόσον 
χρειάζεσαι 
βοήθεια και 
το ζητήσεις. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
1/2) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

Ο γιατρός, για 
να σε 
εξετάσει όταν 
είσαι 
άρρωστος/-η 
και Ένας 
εντελώς 
άγνωστος, 
όταν σου το 
ζητάει (άφησε 
εκτός: Ένας 
γνωστός σου 
που σε 
συμπαθεί, Οι 
γονείς σου, 
εφόσον 
χρειάζεσαι 
βοήθεια και 
το ζητήσεις. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
1/2) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 
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Ποιος, πότε 
και γιατί 
μπορεί να 
αγγίζει τα 
ιδιωτικά σου 
μέρη / τα 
μέρη που 
καλύπτονται 
από 
εσώρουχο; 
(κύκλωσε 
παραπάνω 
από 1) 

Ο γιατρός, για 
να σε 
εξετάσει όταν 
είσαι 
άρρωστος/-η, 
Ένας γνωστός 
σου που σε 
συμπαθεί 
(άφησε εκτός: 
Ένας εντελώς 
άγνωστος, 
όταν σου το 
ζητάει, Οι 
γονείς σου, 
εφόσον 
χρειάζεσαι 
βοήθεια και 
το ζητήσεις. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
1/2) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

Οι γονείς σου, 
εφόσον 
χρειάζεσαι 
βοήθεια και 
το ζητήσεις, 
Ένας γνωστός 
σου που σε 
συμπαθεί 
(άφησε εκτός: 
Ο γιατρός, για 
να σε 
εξετάσει όταν 
είσαι 
άρρωστος/-η, 
Ένας εντελώς 
άγνωστος, 
όταν σου το 
ζητάει. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
1/2) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

Ο γιατρός, για 
να σε 
εξετάσει όταν 
είσαι 
άρρωστος/-η 
και Ένας 
εντελώς 
άγνωστος, 
όταν σου το 
ζητάει (άφησε 
εκτός: Ένας 
γνωστός σου 
που σε 
συμπαθεί, Οι 
γονείς σου, 
εφόσον 
χρειάζεσαι 
βοήθεια και 
το ζητήσεις. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
1/2) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

Πως αντιδράς 
όταν κάποιος 
σε αγγίζει 
χωρίς τη 
θέλησή σου 
σε 
ακατάλληλο 
σημείο; 
(κύκλωσε 
παραπάνω 
από 1) 

- Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3 

Λες «Όχι», Το 
λες σε 
κάποιον που 
εμπιστεύεσαι, 
Φεύγεις 
τρέχοντας 
(άφησε εκτός: 
Περιμένεις να 
σταματήσει, 
χωρίς να 
κάνεις κάτι. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3, 
παρέμειναν 
ίδιες 

Λες «Όχι», 
Περιμένεις να 
σταματήσει, 
χωρίς να 
κάνεις κάτι 
(άφησε εκτός: 
Το λες σε 
κάποιον που 
εμπιστεύεσαι, 
Φεύγεις 
τρέχοντας. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
1/3) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

Πότε ένα 
άγγιγμα προς 
ένα άλλο 
άτομο 
θεωρείται 
ακατάλληλο; 
(κύκλωσε 
παραπάνω 
από 1) 

- Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3 

Όταν 
προκαλεί 
στον άλλο: 
πόνο, 
αμηχανία, 
λύπη (άφησε 
εκτός: χαρά. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3, 
παρέμειναν 
ίδιες 

- Σωστές 
απαντήσεις: 
3/3  
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Ποιου τα 
ιδιωτικά 
μέρη 
επιτρέπεται 
να βλέπεις, 
πότε και με 
ποια 
προϋπόθεση; 
(κύκλωσε 1) 

- Απάντησε 
σωστά 

Του αγοριού/ 
κοριτσιού 
σου, εφόσον 
στο επιτρέπει 
και είστε 
μόνοι σας 
(άφησε εκτός: 
Ενός γνωστού 
της 
οικογένειας, 
όταν είστε 
μόνοι σας, 
Ενός 
αγνώστου, 
επειδή το 
ζήτησε. 
Απάντησε 
σωστά.) 

Απάντησε 
σωστά, 
παρέμεινε η 
ίδια απάντηση 

Ενός 
αγνώστου, 
επειδή το 
ζήτησε 
(άφησε εκτός: 
Του αγοριού/ 
κοριτσιού 
σου, εφόσον 
στο επιτρέπει 
και είστε 
μόνοι σας, 
Ενός γνωστού 
της 
οικογένειας, 
όταν είστε 
μόνοι σας. 
Δεν απάντησε 
σωστά.) 

Απάντησε 
σωστά 

Ποιου τα 
ιδιωτικά 
μέρη 
επιτρέπεται 
να αγγίζεις, 
πότε και με 
ποια 
προϋπόθεση; 
(κύκλωσε 1) 

- Απάντησε 
σωστά 

Του αγοριού/ 
κοριτσιού 
σου, εφόσον 
στο επιτρέπει 
και είστε μό-
νοι σας (ά-
φησε εκτός: 
Ενός γνωστού 
της οικογένει-
ας, όταν είστε 
μόνοι σας, 
Ενός 
αγνώστου, 
επειδή το 
ζήτησε. 
Απάντησε 
σωστά.) 

Απάντησε 
σωστά, 
παρέμεινε η 
ίδια απάντηση 

Ενός 
αγνώστου, 
επειδή το 
ζήτησε 
(άφησε εκτός: 
Του αγοριού/ 
κοριτσιού 
σου, εφόσον 
στο επιτρέπει 
και είστε μό-
νοι σας, Ενός 
γνωστού της 
οικογένειας, 
όταν είστε 
μόνοι σας. 
Δεν απάντησε 
σωστά.) 

Απάντησε 
σωστά 

Ποιον 
μπορείς να 
φιλήσεις, 
πότε και 
γιατί; 
(κύκλωσε 1) 

Τους γονείς 
σου κάθε μέ-
ρα, για να 
τους δείξεις 
την αγάπη 
σου (άφησε 
εκτός: Έναν 
άγνωστο εφό-
σον στο επι-
τρέψει, Έναν 
γνωστό στο 
δρόμο για τα 
γενέθλιά σου. 
Απάντησε 
σωστά.) 

Απάντησε 
σωστά, 
παρέμεινε η 
ίδια απάντηση 

Τους γονείς 
σου κάθε 
μέρα, για να 
τους δείξεις 
την αγάπη 
σου (άφησε 
εκτός: Έναν 
άγνωστο εφό-
σον στο επι-
τρέψει, Έναν 
γνωστό στο 
δρόμο για τα 
γενέθλιά σου. 
Απάντησε 
σωστά.) 

Απάντησε 
σωστά, 
παρέμεινε η 
ίδια απάντηση 

Έναν 
άγνωστο εφό-
σον στο επι-
τρέψει, Τους 
γονείς σου 
κάθε μέρα, 
για να τους 
δείξεις την 
αγάπη σου, 
Έναν γνωστό 
στο δρόμο για 
τα γενέθλιά 
σου (Δεν 
απάντησε 
σωστά.) 

Απάντησε 
σωστά 
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Ποιον 
μπορείς να 
αγκαλιάσεις, 
πότε και 
γιατί; 
(κύκλωσε 1) 

- Απάντησε 
σωστά 

Τους πολύ 
καλούς σου 
φίλους στις 
γιορτές, για 
να ευχηθείς 
(άφησε εκτός: 
Έναν 
άγνωστο, 
εφόσον στο 
επιτρέψει, 
Έναν γνωστό 
στο δρόμο, 
επειδή το 
ζήτησε. 
Απάντησε 
σωστά.) 

Απάντησε 
σωστά, 
παρέμεινε η 
ίδια απάντηση 

Έναν 
άγνωστο, 
εφόσον στο 
επιτρέψει, 
Έναν γνωστό 
στο δρόμο, 
επειδή το 
ζήτησε, Τους 
πολύ καλούς 
σου φίλους 
στις γιορτές, 
για να 
ευχηθείς (Δεν 
απάντησε 
σωστά.) 

Απάντησε 
σωστά 

Ποιον 
μπορείς να 
χαιρετήσεις, 
πότε και 
γιατί; 
(κύκλωσε 
παραπάνω 
από 1) 

- Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2 

Έναν 
άγνωστο, 
εφόσον στο 
επιτρέψει, 
Έναν μακρινό 
συγγενή στο 
οικογενειακό 
τραπέζι, Έναν 
γνωστό, όταν 
τον συναντάς 
(Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2, χωρίς 
λανθασμένες 
προσθήκες 

Έναν μακρινό 
συγγενή στο 
οικογενειακό 
τραπέζι, Έναν 
γνωστό, όταν 
τον συναντάς 
(άφησε εκτός: 
Έναν 
άγνωστο, 
εφόσον στο 
επιτρέψει. 
Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2) 

Σωστές 
απαντήσεις: 
2/2, 
παρέμειναν 
ίδιες 

  

Στις ενότητες «Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους» και «Ακατάλληλο 

άγγιγμα προς τους άλλους» η Μελίνα αύξησε σημαντικά το πλήθος των σωστών 

απαντήσεων, ενώ κατάφερε να απαντήσει και σε ερωτήσεις που είχαν παραμείνει κενές κατά 

την αρχική αξιολόγηση. 

 Ο Πέτρος στις συγκεκριμένες ενότητες είχε δώσει πολλές σωστές απαντήσεις ήδη 

από την αρχική αξιολόγηση. Βελτιώσεις παρατηρήθηκαν στις ερωτήσεις «Ποιος, πότε και 

γιατί μπορεί να βλέπει/ αγγίζει τα ιδιωτικά του μέρη» και «Ποιον μπορεί να χαιρετήσει, πότε 

και γιατί». Επ’ ευκαιρίας της τελευταίας ερώτησης τονίστηκε ότι δεν επιτρέπεται καμία 

επαφή με αγνώστους. 
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 Στις συγκεκριμένες ενότητες η Γιώτα βελτιώθηκε αρκετά όσον αφορά το πλήθος των 

σωστών απαντήσεων. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «Πότε ένα άγγιγμα από κάποιο άλλο 

άτομο θεωρείται ακατάλληλο;» προσέθεσε τον «πόνο», ενώ στις ερωτήσεις «Ποιος, πότε και 

γιατί μπορεί να βλέπει/ αγγίζει τα ιδιωτικά μέρη;» αφαίρεσε τους αγνώστους. Επίσης, στην 

ερώτηση για τους τρόπους αντίδρασης σε μη ηθελημένο άγγιγμα απάντησε σωστά 

παραλείποντας το να «Περιμένει να σταματήσει, χωρίς να κάνει κάτι». Ακόμη, στην 

ερώτηση «Πότε ένα άγγιγμα προς ένα άλλο άτομο θεωρείται ακατάλληλο;» στην τελική 

αξιολόγηση έδωσε όλες τις σωστές απαντήσεις. Βέβαια, ρωτήθηκε επιπρόσθετα «Αν πρέπει 

να σταματά να αγγίζει και πότε». Δήλωσε ότι πλέον σταματά αν αυτός/-ή που αγγίζει της το 

ζητήσει. Και στις υπόλοιπες ερωτήσεις, με εξαίρεση την τελευταία, παρέλειψε τους 

αγνώστους, σε αντίθεση με την αρχική αξιολόγηση. Έτσι, τονίστηκε για ακόμα μια φορά 

ότι απαγορεύονται οι αλληλεπιδράσεις μαζί τους. 

 

Αυτοπροσδιορισμός 

 Απαντήσεις* 
 Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Στρατηγικές/ 
Ερωτήσεις αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. 

Επιλογή 1 2 2 2 1 2 
Επίλυση 
προβλημάτων 3 3 2 2,5 2 2,5 

Λήψη αποφάσεων 1,5 2,5 3 3 1 2,5 
Αυτογνωσία/ 
Αυτεπίγνωση 2 2,5 2 2,5 1 2 

Αυτοσυνηγορία 2 2 2,5 3 2 2 
Ευκαιρίες 2,1 2,1 2,6 2,7 1,4 2 
Σε τι από τα πα-
ραπάνω πιστεύεις 
ότι είσαι καλός/-η; 

- - - στην 
υπεράσπιση - - 

Σε τι από τα πα-
ραπάνω πιστεύεις 
ότι θέλεις 
βελτίωση; 

υπεράσπιση 
εαυτού και 
των άλλων 

υπεράσπιση 
εαυτού - - - - 

Σύνολο Μ.Ο. 11,6 14,1 14,1 15,7 8,4 13 
  * «ποτέ»: 1, «μερικές φορές»: 2, «πάντα»: 3 
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 Στην ενότητα του Αυτοπροσδιορισμού η Μελίνα έκανε μερικά βήματα προόδου, 

αλλά κατέστη φανερό ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα, μικρή 

βελτίωση παρουσίασε στην επιλογή, καθώς δήλωσε ότι μερικές φορές επιλέγει αυτό που της 

αρέσει, σταθερή παρέμεινε στην επίλυση προβλημάτων, ενώ σημαντική θεωρείται η 

πρόοδός της στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, από «ποτέ» που είχε δηλώσει στην αρχική 

αξιολόγηση στην ερώτηση για το αν «Παίρνει μόνη της αποφάσεις» στην τελική απάντησε 

«μερικές φορές». Επιπλέον, σκέφτεται «πάντα» πλέον ότι οι αποφάσεις της επηρεάζουν τον 

εαυτό της, αλλά και τους άλλους και μερικές φορές της δίνονται ευκαιρίες στο σπίτι να 

αποφασίζει μόνη. Η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση, μπορεί να παρέμεινε ίδια με την 

αρχική αξιολόγηση, αλλά αυτή τη φορά έδωσε παραδείγματα, σχετιζόμενα με τη μαγειρική, 

την οποία αγαπά. Όσον αφορά τις ευκαιρίες στο σχολείο, σε όλες τις στρατηγικές οι 

απαντήσεις παρέμειναν στάσιμες και χωρίς παραδείγματα.  Στην αυτογνωσία/ αυτεπίγνωση 

σημείωσε βελτίωση στην ερώτηση για το αν «Σκέφτεται τις δυνατότητες της πριν ξεκινήσει 

μία δραστηριότητα», ενώ στη σχετική ερώτηση για τις αδυναμίες παρέμεινε στο «μερικές 

φορές», προσθέτοντας ότι ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται. Επιπλέον, στην αυτοσυνηγορία 

παρέμεινε σταθερή στις απαντήσεις της, όμως στην ερώτηση για το αν «Υπερασπίζεται τον 

εαυτό της όταν χρειαστεί» δήλωσε ότι στο σχολείο ενημερώνει την καθηγήτρια, κάθε φορά 

που δημιουργείται μία δυσάρεστη κατάσταση, ενώ πριν απλώς περίμενε να σταματήσουν. 

Επίσης, στην ερώτηση για τις ευκαιρίες υπεράσπισης στο σπίτι έδωσε παραδείγματα 

σχετικά με διαφωνίες της με τον Πέτρο. Στην ερώτηση «Σε τι από τα παραπάνω πιστεύει ότι 

είναι καλή;» δεν έδωσε και πάλι απάντηση, ενώ στην ερώτηση «Σε τι από τα παραπάνω 

πιστεύει ότι θέλει βελτίωση;» δήλωσε την υπεράσπιση, αλλά μόνο του εαυτού. 

 Ο Πέτρος σημείωσε πρόοδο στην αναζήτηση βοήθειας, όταν προκύπτει ανάγκη, στη 

λήψη αποφάσεων, καθώς και στην αυτογνωσία/ αυτεπίγνωση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη 

σκέψη περί των δυνατοτήτων του πριν ξεκινήσει μία δραστηριότητα, όπως και στην 
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υπεράσπιση εαυτού. Επιπλέον, παρείχε παραδείγματα στις αντίστοιχες ερωτήσεις των 

ευκαιριών, κυρίως όμως σε ό,τι αφορούσε το σπίτι.  Επίσης, αναγνώρισε ότι η στρατηγική 

στην οποία είναι καλός είναι η αυτοσυνηγορία, δηλαδή η υπεράσπιση, όμως δεν απάντησε 

σε ποια χρειάζεται βελτίωση, όπως και στην αρχική αξιολόγηση. 

 Στην περίπτωση της Γιώτας παρατηρήθηκε βελτίωση στον τομέα της επιλογής, αλλά 

και της παροχής ευκαιριών για εξάσκησή της στο σπίτι. Επίσης, στη στρατηγική της 

επίλυσης προβλημάτων σημειώθηκε πρόοδος, καθώς μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος κάνει προσπάθειες να αντιμετωπίσει μόνη τις καταστάσεις που προκύπτουν 

και δε ζητά αμέσως βοήθεια. Επιπλέον, οι ευκαιρίες εξάσκησης αυξήθηκαν στην επίλυση 

προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, κάτι που 

κατέστη εμφανές και από τα παραδείγματα που έδωσε. Όσον αφορά τη στρατηγική της 

λήψης αποφάσεων, στην τελική αξιολόγηση δήλωσε ότι πλέον κάποιες τις λαμβάνει μόνη, 

ενώ σκέφτεται πάντα ότι αυτές θα έχουν επιρροή στον εαυτό της, αλλά και στους άλλους. 

Στον τομέα της αυτογνωσίας/ αυτεπίγνωσης απάντησε ότι μερικές φορές σκέφτεται τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες της πριν ξεκινήσει μία δραστηριότητα, πράγμα που δεν έκανε 

καθόλου πριν. Επιπρόσθετα, ενώ οι απαντήσεις της στην αυτοσυνηγορία παρέμειναν σε 

σταθερό επίπεδο, εντούτοις στην τελική αξιολόγηση ήταν σε θέση να δώσει συγκεκριμένα 

παραδείγματα υπεράσπισης. Όσο για την υπεράσπιση εαυτού, για την οποία η ίδια δήλωσε 

ότι συμβαίνει μερικές φορές, η υποφαινόμενη έγινε μάρτυρας πολλές φορές σε ανάλογα 

περιστατικά στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) που η Γιώτα αντιμετώπισε 

με πολύ σθένος και επιμονή την κατάσταση. Οι ερωτήσεις «Σε τι από τα παραπάνω πιστεύει 

ότι είναι καλή;» και «Σε τι από τα παραπάνω πιστεύει ότι θέλει βελτίωση;» δεν μπόρεσαν να 

απαντηθούν ούτε στην αρχική ούτε στην τελική αξιολόγηση, καθώς αν και οι διαθέσιμες 

επιλογές στρατηγικών δίνονταν ανά δυάδες και με απλουστευμένο λεξιλόγιο, της 
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προκαλούσαν σύγχυση. Ακόμη, στο Παράρτημα παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των 

αποτελεσμάτων των τριών συμμετεχόντων για την ενότητα του Αυτοπροσδιορισμού. 

 Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι στον τομέα του 

αυτοπροσδιορισμού η Γιώτα σημείωσε αρκετά μεγάλη πρόοδο, καθώς από το 8,4 της 

αρχικής αξιολόγησης ανέβηκε στο 13. Η Μελίνα βελτίωσε σημαντικά το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) 

της, από 11,6 σε 14,1, ωστόσο κατέστη σαφές ότι χρειάζεται περαιτέρω εξάσκηση. Τέλος, 

ο Μ.Ο. του Πέτρου ανέβηκε στο 15,7 από το 14,1 της αρχικής αξιολόγησης. 

 

Σεξουαλικότητα 

 Απαντήσεις* 
 Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Ερωτήσεις αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. 
Συζητήσεις 
θεματικών 2 2,4 2 2,2 2 2,5 

Τι σου αρέσει 
στην εμφάνισή 
σου; 

τα λουλούδια 
(της 

μπλούζας) 
τα μαλλιά όλα όλα η κοιλιά η κοιλιά 

Τι σου αρέσει 
στην εμφάνιση 
άλλων αγοριών / 
κοριτσιών; 

- «Να ‘ναι 
καλός» 

τα λουλούδια 
(ίσως της 
μπλούζας) 

τα μακριά 
μαλλιά και η 
μικρή μύτη 

τα μάτια 
του τα μάτια του 

Σε τι διαφέρει η 
συμπεριφορά 
των αγοριών από 
των κοριτσιών; - 

«Οι γυναίκες 
είναι 

ευγενικές, 
ενώ οι άνδρες 

όχι τόσο» 

- 

3/3 τα 
«τυπικά» 

χαρακτηρι-
στικά και των 
δύο φύλων. 
Δεν είναι 
όλοι ίδιοι 

- 

γυναίκες: 
ευγένεια, 
άνδρες: 

κοφτοί στους 
τρόπους. 

Είναι όλοι 
διαφορετικοί 

Υπάρχει κάποιο 
αγόρι ή κορίτσι 
που η σχέση σας 
να είναι κάτι 
παραπάνω από 
φιλική; 

όχι όχι όχι όχι όχι όχι 

Για πόσο καιρό 
έχεις παραμένει 
σε σχέση με 
κάποιον/-α; 

- - - - - - 
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Θα ήθελες στο 
μέλλον να είσαι 
σε σχέση με 
κάποιο αγόρι ή 
κορίτσι;       

όχι «Ίσως, αν 
είναι καλός» όχι ναι ναι ναι 

Ξέρεις πως να 
δείξεις ή να πεις 
σε κάποιον/-α 
ότι σου αρέσει 
παραπάνω από 
το φιλικό 
επίπεδο; 

όχι ναι όχι ναι όχι ναι 

 

* «ποτέ»: 1, «μερικές φορές»: 2, «πάντα»: 3 

 

 Στην ενότητα της Σεξουαλικότητας στη Μελίνα παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα 

συζήτησης αυξήθηκαν από το «μερικές φορές» στο «πάντα» στους τομείς της εφηβείας και 

των ακατάλληλων αγγιγμάτων εκατέρωθεν, ενώ δεν υπήρξε εμφανές σημάδι δυσφορίας, 

κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων της ενότητας όπως στην αρχική αξιολόγηση. Σε όλες τις 

σχετικές ερωτήσεις, βέβαια, τονίστηκε ότι οι όποιες συζητήσεις γίνονταν με τους γονείς. 

Στην ερώτηση για το «Τι της αρέσει στην εμφάνισή της» αυτή τη φορά έδωσε ένα φυσικό 

χαρακτηριστικό, όμως στη σχετική ερώτηση για την εμφάνιση, άλλων αγοριών/ κοριτσιών 

κατέφυγε σ’ ένα στοιχείο της συμπεριφοράς. Όπως φάνηκε από την ερώτηση για τις 

συμπεριφορικές διαφορές των δύο φύλων, υπήρξε μία σύγχυση, καθώς έμεινε στη μνήμη 

της μόνο ένα από τα τρία «τυπικά» χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου, όμως δε θυμόταν 

τα όσα ειπώθηκαν για το ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, οπότε δεν πρέπει να υπάρχει 

προσκόλληση σε στερεότυπα. Επιπρόσθετα, η απάντησή της στην πιθανότητα μίας 

μελλοντικής σχέσης μεταβλήθηκε από «όχι» σε «ίσως», ενώ δήλωσε ότι ναι μεν γνωρίζει 

πλέον τους τρόπους προσέγγισης, αλλά είναι κάτι που δε θα επιχειρούσε να ξεκινήσει η ίδια 

εύκολα. 



114 
 

 Οι συζητήσεις με τον Πέτρο αφορούσαν όσα ειπώθηκαν μεταξύ του ιδίου και των 

γονιών του. Οι ερωτήσεις για το αν «Συζητά με τους γονείς ή στο σχολείο για τα μέρη του 

σώματος/ τις σωματικές αλλαγές που συμβαίνουν στην εφηβεία/ τη φροντίδα του σώματος/ για 

το ποιες είναι οι διαφορές των κοριτσιών και των αγοριών/ για το τι χρειάζεται η φροντίδα 

της εμφάνισης» παρέμειναν στο «μερικές φορές» εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Πέτρος 

βρίσκεται στο τέλος της εφηβείας και έχει ήδη κατακτήσει κάποιες γνώσεις. Ακόμη, 

παρατηρήθηκε αύξηση στο επίπεδο των συζητήσεων περί ακατάλληλου αγγίγματος από τον 

ίδιο προς τους άλλους, όπως και περί των τρόπων προσέγγισης. Συγκεκριμένα, για το 

τελευταίο προσέθεσε ότι τις περισσότερες συζητήσεις επί του θέματος τις πραγματοποιεί με 

τον αδελφό του. Στην ερώτηση για το «Τι του αρέσει στην εμφάνιση άλλων αγοριών/ 

κοριτσιών» αυτή τη φορά η απάντησή του περιείχε φυσικά χαρακτηριστικά, ενώ στην 

ερώτηση για τις συμπεριφορικές διαφορές των δύο φύλων θυμήθηκε όλα τα «τυπικά» 

στοιχεία των γυναικών και των ανδρών και το γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, 

επομένως δε χρειάζεται να υπάρχει προσκόλληση σε στερεότυπα. Επιπρόσθετα, απάντησε 

θετικά στην πιθανότητα να αποκτήσει μελλοντικά σχέση με κάποιο κορίτσι, όπως επίσης 

και στο αν γνωρίζει τρόπους προσέγγισης. 

 Το επίπεδο των συζητήσεων με τη Γιώτα βελτιώθηκε σε συγκεκριμένες θεματικές, 

ενώ δόθηκε η εντύπωση ότι ενώ ρωτήθηκε, πέρα από τους γονείς, και για το σχολείο και τις 

συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα εκεί, απαντούσε έχοντας στο μυαλό της το ΚΔΑΠ. Οι 

θεματικές που βελτιώθηκαν από «μερικές φορές» σε «πάντα» στο επίπεδο συζητήσεων ήταν 

οι σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, το ακατάλληλο άγγιγμα από και προς και οι τρόποι 

προσέγγισης. Όσον αφορά τις συμπεριφορικές διαφορές των δύο φύλων, θυμήθηκε μόνο 1 

από τα 3 «τυπικά» χαρακτηριστικά για τις γυναίκες και τους άνδρες, όμως δήλωσε ότι όλοι 

οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Βέβαια, εννοούσε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, 

καθώς δε φάνηκε να έχει κατακτήσει όσα ειπώθηκαν για τα στερεότυπα και το ότι δεν είναι 
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καλό να εντάσσουμε τους ανθρώπους σε κατηγορίες βάσει «τυπικών» χαρακτηριστικών. 

Επιπλέον, παρέμεινε σταθερή στην επιθυμία της για μελλοντική σχέση με κάποιο άλλο 

άτομο, όμως πλέον δήλωσε ότι γνωρίζει τους τρόπους προσέγγισης. Αναλυτικός πίνακας 

των απαντήσεων των τριών συμμετεχόντων για την ενότητα της Σεξουαλικότητας 

παρατίθεται στο Παράρτημα. 

 

Ιδιωτικός και Δημόσιος χώρος 

 Απαντήσεις 
 Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Ερώτηση/ 
Δηλώσεις αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. 

Τι σημαίνει 
ιδιωτικός και 
τι δημόσιος 
χώρος; 

- Ιδιωτικός: 
«Μόνη 

εντελώς», 
Δημόσιος: 

«Μπορούν να 
την ακούσουν 

και να τη 
δουν» 

- Ιδιωτικός: 
«Δεν τον 

ακούν και δεν 
τον 

βλέπουν», 
Δημόσιος: 

«Τον ακούν 
και τον 

βλέπουν» 

- Ιδιωτικός: 
«Μόνη 

εντελώς», 
Δημόσιος: 
«Με κόσμο 
γύρω που 

μπορεί να την 
ακούσει και 
να τη δει» 

Σύνολο 
σωστών 
δηλώσεων 

3/9 9/9 8/9 9/9 8/8 8/8 

 

 Στην ενότητα για τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο χώρο η Μελίνα απάντησε σωστά τόσο 

στους ορισμούς των δύο εννοιών, όσο και στις ερωτήσεις για τις δραστηριότητες. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην αρχική αξιολόγηση δεν κατάφερε να ορίσει τις δύο έννοιες, ενώ είχε 

δώσει σωστή απάντηση για μόλις 3 από τις 9 δραστηριότητες. Όσον αφορά τον Πέτρο και 

τη Γιώτα έδωσαν σωστούς ορισμούς για τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο χώρο, ενώ απάντησαν 

σωστά και σε όλες τις ερωτήσεις για τις δραστηριότητες. Στο Παράρτημα παρατίθεται 

αναλυτικός πίνακας με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. 
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3.3 Κοινωνική εγκυρότητα 

 Το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη μελέτη της κοινωνικής εγκυρότητας ξεκίνησε 

χάρη στον Wolf (1978, όπως αναφέρεται στο Tomasini et al., 2015), ο οποίος πρότεινε ότι 

τα προγράμματα παρέμβασης πρέπει να έχουν αποδοχή όσον αφορά: α) την κοινωνική 

σημασία των στόχων, β) την καταλληλότητα των διαδικασιών και γ) την κοινωνική σημασία 

των αποτελεσμάτων. Άρα, για να εξασφαλιστεί η κοινωνική εγκυρότητα μιας παρέμβασης, 

οι συμμετέχοντες πρέπει να συμφωνούν τόσο με τη διαδικασία, όσο και με το τελικό 

αποτέλεσμα (Foster & Mash, 1999). Επομένως, η αξιολόγηση της κοινωνικής εγκυρότητας 

επιτρέπει την επίτευξη της ταυτοποίησης των μεταβλητών που επηρεάζουν τις αντιλήψεις 

των αποδεκτών της παρέμβασης και βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των προγραμμάτων 

(Tomasini et al., 2015). Επιπλέον, αποτρέπει -εν μέρει- την απόρριψη του προγράμματος 

παρέμβασης από τους συμμετέχοντες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχίας 

και βιωσιμότητάς του (Schwartz & Baer, 1991). Το ερωτηματολόγιο της Κοινωνικής 

Εγκυρότητας του συγκεκριμένου προγράμματος κατέδειξε τα εξής: 

 

 Απαντήσεις* 
Άξονες αποδοχής Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Κοινωνική σημασία στόχων 2,8 3 3 
Καταλληλότητα διαδικασιών 2,5 2,3 2,3 
Κοινωνική σημασία αποτελεσμάτων 3 3 3 
Σύνολο Μ.Ο. 8,3 8,3 8,3 

 

* «καθόλου»: 1, «μέτρια»: 2, «πολύ»: 3 

 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, το πρόγραμμα ικανοποίησε τις τρεις 

προϋποθέσεις/ άξονες αποδοχής που έθεσε Wolf (1978, Tomasini et al., 2015), καθώς οι 

συμμετέχοντες συμφώνησαν με τη χρησιμότητα των στόχων, με την καταλληλότητα των 

διαδικασιών και με την κοινωνική σημασία των αποτελεσμάτων. Επομένως, το πρόγραμμα 
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συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας έχει κοινωνική εγκυρότητα, με όλα τα οφέλη που αυτό 

συνεπάγεται. Επιπλέον, στο Παράρτημα παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

4.1 Συζήτηση 

Εξετάζοντας τα όσα προέκυψαν τόσο από τις αξιολογήσεις, όσο και από την 

υλοποίηση του ίδιου του προγράμματος συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας αναδείχθηκαν 

ενδιαφέροντα στοιχεία. Στην αρχική αξιολόγηση η Μελίνα παρουσίασε σημάδια αιδούς και 

συστολής μόνο στο άκουσμα της ονομασίας των γεννητικών οργάνων των δύο φύλων, γι’ 

αυτό και της δόθηκαν εικόνες ατόμων με εσώρουχα σε όλες τις δραστηριότητες του 

προγράμματος. Και ο Πέτρος εμφάνισε αρχικά λίγα σημάδια συστολής, αλλά τελικά του 

δόθηκαν εικόνες χωρίς εσώρουχα στις δραστηριότητες και τις διαχειρίστηκε πολύ καλά, 

χωρίς σημάδια αιδούς για τη γενετήσια περιοχή των δύο φύλων. Το γεγονός αυτό συνάδει 

με το ότι το όλο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία σχετικά με τη σεξουαλικότητα 

των ατόμων με Ν.Α. οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις στο συναισθηματικό κόσμο ορισμένων 

ανθρώπων (Gothreau, 2015). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελική αξιολόγηση, μετά 

δηλαδή την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος συνειδητοποίησης,  η Μελίνα 

ονομάτισε τα γεννητικά όργανα των δύο φύλων, χωρίς να επιδείξει σημάδια αιδούς ή 

συστολής, ενώ και η ίδια και ο Πέτρος ήξεραν πλέον τις σωματικές διαφορές των δύο 

φύλων. Επιπλέον, στην αρχική αξιολόγηση στην ερώτηση «Τι είναι η εφηβεία και πότε 

ξεκινάει;» κανένας από τους τρεις συμμετέχοντες δεν έδωσε απάντηση. Στην τελική, η 

Μελίνα απάντησε μερικώς σωστά, καθώς δε χρησιμοποίησε τη λέξη «αλλαγή/-ες» και δεν 

έδωσε σαφή χρονικά όρια ούτε διευκρίνισε ότι ξεκινά όταν αρχίσουν οι πρώτες σωματικές 

αλλαγές. Ο Πέτρος και η Γιώτα απάντησαν ολόσωστα. Η αναγνώριση των αλλαγών στο 

σώμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, επειδή η εικόνα του σώματος δεν αποτελεί μόνο ένα 

ζήτημα φυσικής εμφάνισης, αλλά είναι και μία αντίληψη εαυτού, η οποία περικλείει την 
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επίγνωση που διέπει εν τέλει την αυτοεκτίμηση. Επομένως, η εικόνα του σώματος επηρεάζει 

σημαντικά τους εφήβους με αναπηρία ως προς το πως νοούν τον εαυτό τους ως σεξουαλικά 

όντα και ως προς την άνεσή τους στη σύναψη προσωπικών σχέσεων (Απτεσλής, 2012). Η 

Μελίνα, από την πρώτη κιόλας συνάντηση, έδωσε στοιχεία μειωμένης αυτοεκτίμησης, κάτι 

που δεν αποτελεί ασύνηθες φαινόμενο για αρκετά μέλη της συγκεκριμένης ομάδας λόγω 

των μύθων και του στιγματισμού που συνδέεται με τη σεξουαλικότητα των ΑμεΑ 

(Gothreau, 2015), ενώ επιπλέον δεν εστίασε στις αντίστοιχες ερωτήσεις σε φυσικά 

χαρακτηριστικά της εμφάνισης ούτε της δικής της ούτε τρίτων. Και στην τελική 

αξιολόγηση, όσον αφορά τους τρίτους, δήλωσε ως προτίμησή της ένα στοιχείο 

συμπεριφοράς και όχι εμφάνισης. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως η 

Μελίνα ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος έμεινε στο 

«Ίσως, αν είναι καλός», όσον αφορά τη σύναψη σχέσεων με άλλους ανθρώπους.  

Ακόμη, στην αρχική αξιολόγηση στην ερώτηση «Πότε ένα άγγιγμα από κάποιο άλλο 

άτομο θεωρείται ακατάλληλο;» η Μελίνα δεν απάντησε, αλλά ο αδελφός της έδωσε όλες τις 

σωστές απαντήσεις. Ο Πέτρος απάντησε σωστά στις ερωτήσεις που αφορούσαν άγγιγμα 

από τον ίδιο προς τους άλλους και μερικώς σωστά για το άγγιγμα προς τον ίδιο. Στις ίδιες 

ερωτήσεις η Μελίνα απάντησε είτε λάθος, είτε δεν απάντησε καθόλου. Οι γυναίκες φαίνεται 

να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη γνώση θεμάτων που άπτονται της σεξουαλικότητας 

(Christian et al., 2001), κάτι που συνάδει με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, 

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Μελίνα.  

Από την άλλη μεριά, στην ερώτηση «Πότε ένα άγγιγμα προς ένα άλλο άτομο 

θεωρείται ακατάλληλο;» η Γιώτα δεν έδωσε καμία απάντηση, ενώ παρατηρήθηκε ότι 

εμφάνιζε επιθετική συμπεριφορά προς τα αγόρια του φορέα. Όμως, στην τελική αξιολόγηση 

απάντησε σωστά, ενώ στις συμπληρωματικές ερωτήσεις που της έγιναν για το αν πρέπει να 

σταματά να αγγίζει και πότε, δήλωσε ότι πλέον σταματά αν αυτός/-ή, τον/την οποίο/-α 
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αγγίζει της το ζητήσει, κάτι που αποτελεί σημαντική πρόοδο. Ακόμη, η ψυχολόγος του 

φορέα, αλλά και η μητέρα της πληροφόρησαν την υποφαινόμενη ότι μετά το πέρας του 

εκπαιδευτικού προγράμματος συνειδητοποίησης δεν παρατηρούνταν πλέον περιστατικά 

γύμνωσης μπροστά σε τρίτους, ούτε και επιθέσεις στα αγόρια του φορέα. Επομένως, η 

σεξουαλική εκπαίδευση δε φαίνεται να «ξυπνά» ή να ενισχύει τις σεξουαλικές ορμές του 

ατόμου. Τουναντίον, βοηθά να τις διαχειρισθεί, όπως ακριβώς προτείνει και η σύγχρονη 

επιστημονική έρευνα (Gothreau, 2015). Επιπλέον, η Γιώτα εμφάνιζε έντονη συμπάθεια και 

δεκτικότητα απέναντι στους αγνώστους, όμως όπως φάνηκε από την τελική αξιολόγηση, 

μετά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, απέβαλε αυτού του είδους τα 

συναισθήματα προς τη συγκεκριμένη ομάδα. Συνήθως, οι νέοι με Ν.Α. κατατάσσουν 

άγνωστα πρόσωπα στην ίδια κατηγορία με τους φίλους, με αποτέλεσμα να τους 

εμπιστεύονται εύκολα, να τους αγκαλιάζουν ή ακόμα και να τους φιλούν (Απτεσλής, 2012). 

Στο κομμάτι του αυτοπροσδιορισμού, αρχικά στην ερώτηση για το αν ζητούν 

βοήθεια όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, το οποίο αδυνατούν να επιλύσουν μόνοι η Μελίνα 

απάντησε «πάντα», ο Πέτρος «μερικές φορές» και η Γιώτα «πάντα», καθώς δεν 

προσπαθούσε ποτέ να επιλύσει κάτι μόνη. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος δόθηκε αρκετός χρόνος σε δραστηριότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να 

συνειδητοποιήσουν ότι οφείλουν να αναζητήσουν λύση κι αν δεν τα καταφέρνουν μόνοι 

μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από το περιβάλλον (Weir et al., 2017). Έτσι, στην τελική 

αξιολόγηση όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν «πάντα» όσον αφορά την αναζήτηση 

βοήθειας, με την προϋπόθεση όμως ότι προσπαθούν να επιλύσουν τις δυσκολίες που 

προκύπτουν πρώτα μόνοι. Επιπλέον, στην αρχική αξιολόγηση στην ερώτηση «Σκέφτεσαι ότι 

οι αποφάσεις σου επηρεάζουν τον εαυτό σου, αλλά και τους άλλους;», ένα πολύ σημαντικό 

στοιχείο στη λήψη αποφάσεων, η Μελίνα απάντησε «μερικές φορές», κάτι που όμως δεν 

επαληθευόταν από την παρατήρηση της γενικότερης συμπεριφοράς της στο φορέα, ο 
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Πέτρος «πάντα» και η Γιώτα «ποτέ». Επίσης, τα κορίτσια είχαν δηλώσει ότι δεν έπαιρναν 

«ποτέ» αποφάσεις μόνες. Στην τελική αξιολόγηση όμως, οι απαντήσεις των κοριτσιών για 

το αν παίρνουν μόνες τους αποφάσεις μεταβλήθηκαν από «ποτέ» σε «μερικές φορές», ενώ 

όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι «πάντα» πλέον σκέφτονται ότι οι αποφάσεις τους έχουν  

δύναμη επιρροής στον εαυτό τους, αλλά και στους άλλους. Ακόμη, στην αρχική αξιολόγηση 

στην ερώτηση «Σκέφτεσαι τις δυνατότητες σου πριν ξεκινήσεις μία δραστηριότητα;» η 

Μελίνα και ο Πέτρος δήλωσαν «μερικές φορές» και η Γιώτα «ποτέ». Και στην ερώτηση για 

τις αδυναμίες έδωσαν τις ίδιες απαντήσεις. Στην τελική αξιολόγηση στην ερώτηση τη 

σχετική με τις δυνατότητες οι απαντήσεις της Μελίνας και του Πέτρου μεταβλήθηκαν από 

«μερικές φορές» σε «πάντα», ενώ της Γιώτας από «ποτέ» σε «μερικές φορές». Στην 

ερώτηση σχετικά με τις αδυναμίες όμως, δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στις απαντήσεις 

των δύο αδελφών, καθώς παρέμειναν στο «μερικές φορές», ενώ και στην περίπτωση της 

Γιώτας η απάντησή της μεταβλήθηκε από το «ποτέ» στο «μερικές φορές». Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι το πρόγραμμα προώθησε πιο πολύ τις δυνατότητες των ατόμων και δεν 

εστίασε τόσο στις αδυναμίες με τη λογική ότι αν εστιάσουν στις ικανότητες και όχι τόσο 

στους περιορισμούς ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους (Weir et al., 2017). Πάντως, στη 

συγκεκριμένη ερώτηση για τις αδυναμίες η Μελίνα πρόσθεσε ότι αν χρειαστεί βοήθεια, 

απλώς θα τη ζητήσει. Όσον αφορά τις δεξιότητες αυτοσυνηγορίας, η απάντηση της Μελίνας 

δε μεταβλήθηκε στην ερώτηση περί υπεράσπισης εαυτού σε περίπτωση ανάγκης, καθώς 

παρέμεινε στο «μερικές φορές». Παρόλα αυτά, στην ερώτηση για το σε ποια στρατηγική 

του αυτοπροσδιορισμού θεωρεί η ίδια ότι χρειάζεται βελτίωση στην αρχική αξιολόγηση 

απάντησε «Στην υπεράσπιση εαυτού και των άλλων», όμως στην τελική το περιόρισε στο 

κομμάτι του εαυτού. Επιπλέον, στην τελική αξιολόγηση δήλωσε ότι σε περίπτωση που 

δημιουργηθεί μία δυσάρεστη κατάσταση στο σχολείο ενημερώνει την καθηγήτρια, ενώ πριν 

περίμενε απλώς να σταματήσουν, κάτι που αποτελεί μικρή -αλλά σημαντική- πρόοδο στον 
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τομέα της αυτοσυνηγορίας. Η απάντηση του Πέτρου στην ερώτηση περί υπεράσπισης 

εαυτού μεταβλήθηκε από «μερικές φορές» σε «πάντα», ενώ της Γιώτας έμεινε σταθερή στο 

«μερικές φορές», παρόλο που η υποφαινόμενη έγινε μάρτυρας αρκετές φορές περιστατικών 

στο ΚΔΑΠ που υπερασπιζόταν με σθένος και με επιμονή τη θέση της.  

Στις ερωτήσεις «Σε τι από τα παραπάνω πιστεύει ότι είναι καλή;» και «Σε τι από τα 

παραπάνω πιστεύει ότι θέλει βελτίωση;», οι οποίες αφορούσαν τις στρατηγικές του 

αυτοπροσδιορισμού, η Γιώτα δεν έδωσε απάντηση ούτε στην αρχική ούτε στην τελική 

αξιολόγηση, καθώς αν και οι διαθέσιμες επιλογές στρατηγικών δίνονταν ανά δυάδες και με 

απλουστευμένο λεξιλόγιο, της προκαλούσαν σύγχυση. Ίσως, αν είχε χρησιμοποιηθεί 

κάποιας μορφής οπτικοποίηση, με περιστατικά δράσης σχετιζόμενα με τις στρατηγικές να 

της ήταν πιο εύκολη η επιλογή. Από την άλλη μεριά, στην τελική αξιολόγηση η Μελίνα 

όταν ρωτήθηκε για τη στρατηγική αυτοπροσδιορισμού, για την οποία πιστεύει ότι βρίσκεται 

σε καλό επίπεδο, δεν απάντησε όπως και στην αρχική αξιολόγηση, υποδηλώνοντας 

προβλήματα σχετιζόμενα με την αυτοεκτίμησή της, κάτι που είναι σύνηθες στα άτομα με 

Ν.Α. (Wehmeyer & Bolding, 2001). 

 Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στα επίπεδα καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 

αυτοπροσδιορισμού μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος στους τρεις 

συμμετέχοντες οφείλονται τόσο στην ατομική τους αντίληψη, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί 

από την εκπαιδευτική διαδικασία των παρελθόντων ετών, όσο και από τις ευκαιρίες που 

δόθηκαν από το περιβάλλον (Wehmeyer & Bolding, 2001). Γενικά, στην ενότητα του 

Αυτοπροσδιορισμού η Μελίνα έκανε μερικά βήματα προόδου, αλλά κατέστη φανερό από 

τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά στον τομέα αυτό. 

Ακόμη, ο Πέτρος σημείωσε μικρή -αλλά σημαντική- πρόοδο, καθώς ήταν ήδη σε σχετικά 

υψηλό επίπεδο στο συγκεκριμένο τομέα πριν από την έναρξη του προγράμματος. Βέβαια, 

οι απαντήσεις των δύο αδελφών στην τελική αξιολόγηση κατέδειξαν ότι οι γονείς 
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ενεπλάκησαν σε μία διαδικασία επ’ ευκαιρίας του προγράμματος και έδωσαν κάποιες 

ευκαιρίες εξάσκησης στρατηγικών αυτοπροσδιορισμού, όμως κάτι τέτοιο δε φάνηκε να 

συμβαίνει -ιδιαίτερα- στο σχολείο. Δεν υπήρξε πληροφόρηση για το αν το σχολείο είχε 

ενημερωθεί ότι οι συμμετέχοντες στον ελεύθερό τους χρόνο λαμβάνουν μέρος σε ένα 

πρόγραμμα συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας μέσω στρατηγικών του 

αυτοπροσδιορισμού, όμως θα ήταν καλό ούτως ή άλλως να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες 

εξάσκησης από το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης. Οι θετικές επιδράσεις του 

αυτοπροσδιορισμού στα άτομα με Ν.Α. έχουν αναφερθεί εκτενώς, όμως σε αρκετές 

περιπτώσεις δε δίνονται τόσες ευκαιρίες όσες θα έπρεπε για την καλλιέργειά τους (Agran & 

Wehmeyer, 2000). Τα παραπάνω φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα των Wehmeyer και 

συνεργατών (2000), ότι δηλαδή οι ευκαιρίες διδασκαλίας δεξιοτήτων αυτοπροσδιορισμού 

στη σχολική τάξη είναι λιγότερες για τους μαθητές με Ν.Α. και ότι έχουν λιγότερες 

ευκαιρίες εξάσκησης στους τομείς της λήψης αποφάσεων, της επίλυσης προβλημάτων και 

της αυτοσυνηγορίας, καθώς τα δύο αδέλφια δεν έδωσαν παραδείγματα στις σχετικές με το 

σχολείο ερωτήσεις, με εξαίρεση το παράδειγμα για την αυτοσυνηγορία από τον Πέτρο. 

Βέβαια, στη Γιώτα παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στον τομέα της παροχής ευκαιριών για 

εξάσκηση στρατηγικών αυτοπροσδιορισμού στο σπίτι, αλλά και στο σχολείο, κάτι που 

συνεπικούρησε στην αρκετά μεγάλη πρόοδο που σημείωσε στον τομέα.  

Στο κομμάτι των συζητήσεων περί θεμάτων που άπτονται της σεξουαλικότητας, 

όσον αφορά τα μέρη του σώματος η Μελίνα και ο Πέτρος δήλωσαν, και στην αρχική και 

στην τελική αξιολόγηση, ότι μόνο μερικές φορές προκύπτουν τέτοιου είδους συζητήσεις, 

κάτι που είναι λογικό εφόσον διανύουν τα τελευταία χρόνια της εφηβείας. Για τον ίδιο λόγο, 

οι συζητήσεις για τις σωματικές αλλαγές που συμβαίνουν στην εφηβεία παρέμειναν στο 

επίπεδο «μερικές φορές» στον Πέτρο, ενώ στα κορίτσια τα οποία αναμένουν ακόμα αλλαγές 

-η Γιώτα σαφώς περισσότερες απ’ ότι η Μελίνα- το επίπεδο συζητήσεων μεταβλήθηκε από 
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«μερικές φορές» σε «πάντα». Σημαντική μεταβολή θεωρείται η αύξηση του επιπέδου 

συζητήσεων στη Μελίνα και στον Πέτρο από «μερικές φορές» σε «πάντα» στο θέμα 

ακατάλληλων αγγιγμάτων από τους συμμετέχοντες προς τους άλλους. Στη Μελίνα η ίδια 

μεταβολή παρατηρήθηκε και στην ερώτηση για τις συζητήσεις περί ακατάλληλων 

συμπεριφορών από τους άλλους προς την ίδια, όμως στον Πέτρο παρέμεινε στο επίπεδο 

«μερικές φορές», υποδηλώνοντας ότι δόθηκε περισσότερη έμφαση στις ακατάλληλες 

συμπεριφορές που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον ίδιο. Ακόμη, στην περίπτωση της 

Γιώτας παρατηρήθηκε αύξηση στο επίπεδο των συζητήσεων από «μερικές φορές» σε 

«πάντα», τόσο για τις ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους προς την ίδια, όσο και 

για το αντίθετο. Όσον αφορά τους τρόπους προσέγγισης των άλλων οι συζητήσεις 

αυξήθηκαν από «μερικές φορές» σε «πάντα» μόνο στον Πέτρο και στη Γιώτα, οι οποίοι 

άλλωστε επέδειξαν και ενδιαφέρον για μελλοντική σχέση, ενώ στη Μελίνα που δεν 

παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία σχέσης απαντώντας «ίσως» στη σχετική 

ερώτηση, το επίπεδο συζητήσεων για τους τρόπους προσέγγισης παρέμεινε σταθερό. Το 

γεγονός ότι οι συμμετέχοντες επιθυμούν σχέσεις με το άλλο φύλο στο μέλλον, συνάδει με 

όσα αναφέρει η βιβλιογραφία, δηλαδή με το ότι αν και η Ν.Α. μεταβάλλει την κοινωνική 

και τη φυσική λειτουργικότητα, δεν αλλάζει τις ενστικτώδεις ανάγκες για αγάπη και στενές 

διαπροσωπικές σχέσεις (Milligan & Neufeldt, 2001).  

Επομένως, οι θεματικές γύρω από τις οποίες αυξήθηκε το επίπεδο των συζητήσεων 

ήταν οι αλλαγές που επιφέρει η εφηβεία στα δύο κορίτσια, όπως και οι ακατάλληλες 

συμπεριφορές από και προς. Στον Πέτρο έπεσε περισσότερο βάρος στο ακατάλληλο άγγιγμα 

από τον ίδιο προς κάποιον τρίτο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ενώ οι τρόποι 

προσέγγισης αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης συζήτησης τόσο για τον ίδιο, όσο και για τη 

Γιώτα. Οι λόγοι που αυξήθηκαν τα επίπεδα συζήτησης για κάποιες από τις θεματικές του 

προγράμματος αποδίδονται είτε στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ενότητες, όπως για 
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παράδειγμα οι τρόποι προσέγγισης, προκάλεσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και 

μπήκαν σε μία τέτοια διαδικασία, είτε στο ότι το περιβάλλον, επ’ ευκαιρίας του 

προγράμματος, εστίασε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Κάτι τέτοιο, παραδείγματος χάρη, 

μπορεί να ισχύει για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων. 

Επιπρόσθετα, στη Μελίνα δεν υπήρξε εμφανές σημάδι δυσφορίας κατά τη διάρκεια των 

ερωτήσεων της ενότητας όπως στην αρχική αξιολόγηση, πράγμα που τονίζει τη σημασία 

που έχει η συζήτηση για τη θεματική από όπου κι αν ξεκινά. Όταν τα θέματα αυτά 

συζητούνται ανοιχτά και τακτικά, οι συζητήσεις είναι ευκολότερο να ξεκινήσουν, 

συνεχίζονται με μεγαλύτερη άνεση και είναι αποτελεσματικότερες και γεμάτες πληροφορία 

για όλους τους εμπλεκόμενους (Murphy & Elias, 2006). Άλλωστε, η ύπαρξη και διατήρηση 

της συζήτησης για τη σεξουαλικότητα των ατόμων με Ν.Α. πληροφορεί όλα τα 

εμπλεκόμενα -και μη- μέρη. Με τον τρόπο αυτό, η κοινωνία στέκεται σύμμαχος και όχι 

εμπόδιο σε κάτι φυσικό, δηλαδή προερχόμενο από τη Φύση, και με την υποστήριξη που 

παρέχει τα άτομα με Ν.Α. μπορούν να κατακτήσουν το προσδοκώμενο και άρα να έχουν 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Επομένως, η συζήτηση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, επειδή 

προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και βοηθά και τα ίδια τα άτομα με Ν.Α. να επιτύχουν στο 

είδος σχέσης που επιθυμούν υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες. 

Στην ενότητα για τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο χώρο η Μελίνα απάντησε σωστά τόσο 

στους ορισμούς των δύο εννοιών, όσο και στις ερωτήσεις για τις δραστηριότητες. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην αρχική αξιολόγηση δεν κατάφερε να ορίσει τις δύο έννοιες, ενώ είχε 

δώσει σωστή απάντηση για μόλις 3 από τις 9 δραστηριότητες. Αυτό είναι κάτι που συνάδει 

με τη βιβλιογραφία επί του θέματος, καθώς σύμφωνα με αυτήν, τα άτομα με Ν.Α. συγχέουν 

τον ιδιωτικό με το δημόσιο χώρο, όπως και τις πράξεις που αρμόζουν να γίνονται στον 

καθένα (Απτεσλής, 2012). 
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Όσον αφορά τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος, στην ενότητα για τις 

συμπεριφορικές διαφορές των δύο φύλων έγινε συζήτηση για το γεγονός ότι ναι μεν 

υπάρχουν διαφορές στη συμπεριφορά ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, χωρίς αυτό 

όμως να σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος συγκεκριμένου φύλου συγκεντρώνει όλα τα «τυπικά» 

χαρακτηριστικά που αποδίδονται σε αυτό. Στόχος ήταν να γίνει αντιληπτό ότι όλοι είναι 

διαφορετικοί, κάτι που μόνο ωφέλιμο μπορεί να αποδειχτεί, και ότι δεν πρέπει να υπάρχουν 

προσκολλήσεις σε στερεότυπα, τα οποία -ενδεχομένως- να παρεμποδίσουν την επίτευξη της 

αυτογνωσίας, καθώς αυτή επηρεάζεται από μηνύματα που λαμβάνουν τα άτομα από τις 

αλληλεπιδράσεις τους με άλλους ανθρώπους (Weir et al., 2017· Wehmeyer & Bolding, 

2001). Αυτό ο Πέτρος το αντιλήφθηκε και έδωσε παραδείγματα, όμως τα κορίτσια 

δυσκολεύτηκαν. Ενδεχομένως, αν υπήρχε η υλικοτεχνική δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν 

βίντεο, αντί φωτογραφίες να ήταν πιο εύπεπτη η -σχετικά- αφηρημένη αυτή διαπίστωση. 

Βέβαια, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Πέτρος να την αντιλήφθηκε καλύτερα, επειδή δεν 

ταυτίστηκε με κανένα από τα «τυπικά» στοιχεία του φύλου του. Όπως φάνηκε και στην 

τελική αξιολόγηση, ο Πέτρος απάντησε ολόσωστα στην ερώτηση για τις διαφορές στη 

συμπεριφορά των δύο φύλων, ενώ η Γιώτα θυμήθηκε μόνο ένα από τα «τυπικά» 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, δηλαδή την πιο ευγενική συμπεριφορά των γυναικών και 

τους πιο κοφτούς τρόπους που αποδίδονται στο ανδρικό φύλο. Μάλιστα, η ευγένεια ήταν 

ένα από τα χαρακτηριστικά που απέδωσε στον εαυτό της κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 

της σχετικής ενότητας, το οποίο είχε αντιστοιχίσει και με τα «τυπικά» του φύλου της. 

Επιπλέον, στην ερώτηση της τελικής αξιολόγησης δήλωσε ότι όλοι είναι διαφορετικοί, αλλά 

αναφερόταν μόνο στις συμπεριφορικές διαφορές των δύο φύλων. Παρόμοια κινήθηκαν και 

οι απαντήσεις που έδωσε η Μελίνα, καθώς και εκείνη θυμόταν μόνο την ευγένεια για τις 

γυναίκες και ότι οι άντρες δε θεωρούνται τόσο ευγενικοί. Παρεμπιπτόντως, η ευγένεια ήταν 

το στοιχείο συμπεριφοράς που είχε αποδώσει και η Μελίνα στον εαυτό της κατά τη 
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διδασκαλία της ενότητας, όμως δεν το είχε αντιστοιχίσει με τα «τυπικά» του φύλου της. 

Επίσης, η Μελίνα κατά την τελική αξιολόγηση δεν έκανε καμία αναφορά στη 

διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων. 

Γενικά, σε πολλά σημεία της αξιολόγησης αναδείχθηκε η βοήθεια του αδελφού του 

Πέτρου προς τον ίδιο, όπως για παράδειγμα στις συζητήσεις που πραγματοποιούνταν μεταξύ 

τους για τους τρόπους προσέγγισης, κάτι που συνάδει με όσα αναφέρει η βιβλιογραφία για 

την επιρροή στοιχείων της σεξουαλικότητας των ΑμεΑ από την οικογένεια (Marshall et al., 

2017). Ακόμη, από το ερωτηματολόγιο της κοινωνικής εγκυρότητας, εντύπωση προκάλεσε 

ότι και οι τρεις συμμετέχοντες δήλωσαν στον υπέρτατο βαθμό πως θα ήθελαν να είχαν 

παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας νωρίτερα στη ζωή 

τους, πράγμα που τονίζει την ανάγκη για πληροφορία επί του θέματος (Gomez, 2012). 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα του παρόντος προγράμματος ήταν ιδιαίτερα 

διαφωτιστικά σε αρκετούς τομείς. Κατέδειξαν ότι ορισμένοι έφηβοι με Ν.Α. δεν έχουν την 

αναμενόμενη εξοικείωση με πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα που θεωρούνται 

δεδομένες για την πλειοψηφία του τυπικού πληθυσμού, πράγμα που συντάσσεται με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Talbot & Langdon (2006). Επίσης, η γνώση τους περί 

ακατάλληλων αγγιγμάτων από και προς εμφανίζει ελλείψεις, κάτι που τους θέτει σε κίνδυνο, 

καθώς τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης είναι 4,8 φορές πιο πιθανό να είναι παιδιά με Ν.Α., 

από ότι τυπικής ανάπτυξης (Mansell et al., 1998). Όσον αφορά τον αυτοπροσδιορισμό και 

τις στρατηγικές του αποδείχθηκαν πολύτιμοι σύμμαχοι για τη συνειδητοποίηση της 

σεξουαλικότητας μέσω της βίωσης των εμπειριών. Για κάθε θέμα που σχετίζεται με την 

ανθρώπινη σεξουαλικότητα απαιτούνται δεξιότητες επιλογής, επίλυσης προβλημάτων, 

λήψης αποφάσεων, αυτογνωσίας/ αυτεπίγνωσης και αυτοσυνηγορίας. Ο τυπικός πληθυσμός 

συνήθως χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες στρατηγικές σχεδόν καθημερινά, όμως συμβαίνει 

ασυναίσθητα, καθώς έχει εκπαιδευτεί μέσω των ευκαιριών που προσφέρονται συνεχώς. Τα 
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άτομα με Ν.Α., όπως φάνηκε και από τις σχετικές ερωτήσεις της αξιολόγησης αλλά και τα 

όσα κατέδειξε η έρευνα των Wehmeyer και συνεργατών (2000), δεν έχουν πληθώρα 

ευκαιριών εξάσκησης. Η παρούσα μελέτη μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος παρείχε 

πολλαπλές ευκαιρίες, οι οποίες εξυπηρέτησαν διττό σκοπό: προσέφεραν αναγκαία 

εξάσκηση με στρατηγικές αυτοπροσδιορισμού και αυτές με τη σειρά τους έκαναν πτυχές 

της σεξουαλικότητας βίωμα και άρα μέρος της ζωής των ανθρώπων με Ν.Α. Με τον τρόπο 

αυτό τονίστηκε ότι η σεξουαλικότητα είναι κάτι φυσικό και όχι κάτι κατακριτέο, το οποίο 

πρέπει να κρυφτεί.  

 

4.2 Συμπεράσματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης εξετάζουν: α) αν υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις γνώσεις των συμμετεχόντων με Ν.Α. σχετικά με την 

ασφάλειά τους πριν και μετά το πρόγραμμα συνειδητοποίησης, β) αν υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις μελλοντικές επιδιώξεις σχέσεων των συμμετεχόντων με 

Ν.Α. μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος και γ) ποια βασικά συστατικά λήφθηκαν 

υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

συνειδητοποίησης. 

Για το πρώτο ερώτημα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των ενοτήτων 

«Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους» και «Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους 

άλλους». Η Μελίνα αύξησε σημαντικά το πλήθος των σωστών απαντήσεών της, ενώ 

απάντησε και σε ερωτήσεις που είχαν παραμείνει κενές κατά τη διάρκεια της αρχικής 

αξιολόγησης. Ο Πέτρος έδωσε περισσότερες σωστές απαντήσεις μετά από την ολοκλήρωση 

του προγράμματος, όμως ήδη από την αρχική αξιολόγηση φάνηκε να κατέχει αρκετές 

πληροφορίες για τις συγκεκριμένες ενότητες. Επίσης, η Γιώτα αύξησε σημαντικά το πλήθος 

των σωστών απαντήσεων, κυριότερα όμως απέβαλε την υπερβολική δεκτικότητα απέναντι 
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στην ομάδα των αγνώστων. Η έγκυρη γνώση γύρω από τη σεξουαλικότητα προστατεύει τα 

άτομα με Ν.Α. από πληθώρα κινδύνων, αλλά και τα βοηθά να αποκτήσουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες υπεράσπισης εαυτού, για παράδειγμα σε περίπτωση παραβίασης του 

προσωπικού χώρου. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι και οι ίδιοι εκφράζουν τη σεξουαλικότητά 

τους με αποδεκτό τρόπο (Gothreau, 2015). 

Το δεύτερο ερώτημα απαντάται μέσω των σχετικών ερωτήσεων από την ενότητα της 

«Σεξουαλικότητας». Επομένως, η Μελίνα και ο Πέτρος διαφοροποιήθηκαν από την αρχική 

τους απάντηση για το αν θα επεδίωκαν σχέση με ένα άλλο άτομο στο μέλλον, όμως η 

Μελίνα, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της μελλοντικής σχέσης όπως στην αρχική 

αξιολόγηση, δεν εμφανίστηκε πολύ σίγουρη ότι όντως θα ήταν κάτι που θα επιθυμούσε. Η 

Γιώτα παρέμεινε σταθερή στο «ναι» για την πιθανότητα μίας μελλοντικής σχέσης, ενώ η 

ερώτηση για τους τρόπους προσέγγισης μεταβλήθηκε από «όχι» σε «ναι» και στους τρεις 

συμμετέχοντες. Οι έφηβοι με αναπτυξιακές αναπηρίες τείνουν να έχουν λιγότερες 

προσωπικές σχέσεις σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης (Murphy & 

Elias, 2006). Όμως, παρόλο που η Ν.Α. μεταβάλλει την κοινωνική και τη φυσική 

λειτουργικότητα, δεν αλλάζει τις ενστικτώδεις ανάγκες για αγάπη και στενές διαπροσωπικές 

σχέσεις (Milligan & Neufeldt, 2001), κάτι που αναδείχτηκε και στην παρούσα μελέτη. 

Επομένως, η συζήτηση για τα διαφορετικά είδη σχέσεων, όπως και για τους κοινωνικά 

αποδεκτούς τρόπους αλληλεπίδρασης, βοηθά τα άτομα να αντιληφθούν τις διαφορές που 

ενυπάρχουν στον κάθε τύπο σχέσης. Γενικά, οι άνθρωποι με μακροχρόνιες υποστηρικτικές 

σχέσεις νιώθουν περισσότερο συνδεδεμένοι με την κοινωνία, ενώ διαθέτουν και τις 

απαραίτητες επαφές, στις οποίες μπορούν να στραφούν για βοήθεια όταν προκύπτουν 

απαιτητικές καταστάσεις (Weir et al., 2017). 

Το τρίτο και τελευταίο ερώτημα αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας. Αρχικά, 
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εξετάστηκε εκτενώς η βιβλιογραφία η σχετική με τα προγράμματα σεξουαλικής 

εκπαίδευσης. Οι θεματικές, οι οποίες προτείνονται για ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

είναι οι εξής: α) το φύλο, β) η εφηβεία, γ) η εμφάνιση και δ) οι μελλοντικές επιδιώξεις για 

σχέσεις (Murphy & Elias, 2006). Επιπλέον, ε) η έκφραση συναισθημάτων με τρόπο συμβατό 

με την κάθε ηλικία, στ) η αποθάρρυνση έκφρασης αυτών δημοσίως και μάλιστα προς 

αγνώστους, ζ) η συμμόρφωση της συμπεριφοράς με τα οικογενειακά πρότυπα ηθικής, η) ο 

δημόσιος και ο ιδιωτικός χώρος και οι συμπεριφορές που αρμόζουν στον καθένα, θ) η 

άρνηση μη ηθελημένου αγγίγματος και η επικοινωνία τέτοιων περιστατικών με το 

περιβάλλον, ι) η αποσαφήνιση του ποιος, πότε και γιατί επιτρέπεται να αγγίζει τα μέρη που 

καλύπτονται από το εσώρουχο, κ) οι διευκρινήσεις για το ποιον, πότε και γιατί μπορούν να 

φιλήσουν, να αγκαλιάσουν ή απλά να χαιρετήσουν, λ) ο σεβασμός της ιδιωτικότητας του 

εαυτού και των άλλων, μ) τα μέρη του σώματος, ν) οι διαφορές των δύο φύλων και ξ) η 

αυτοφροντίδα (American Academy of Pediatrics - Committee on Children With Disabilities, 

1996). Τα παραπάνω αποκρυσταλλώθηκαν στις ενότητες του τελικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας ως εξής: 1. «Σωματογνωσία/ 

Φυσιολογία και Διαφορές ανδρών – γυναικών ως προς το σώμα», 2. «Σωματικές αλλαγές 

εφηβείας και συνειδητοποίησή τους», 3. «Φροντίδα σώματος και εμφάνισης», 4. 

«Αυτοεικόνα και Έμφαση στην εμφάνιση τη δική μου και των άλλων», 5. «Διαφορές 

ανδρών – γυναικών ως προς τη συμπεριφορά», 6. «Οι κύκλοι επιτρεπτής επαφής ανάλογα 

με τη σχέση εμού και του άλλου», 7. «Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους και 

μέσα προστασίας», 8. «Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους», 9. «Ιδιωτικός και 

Δημόσιος χώρος», 10. «Η σχέση με τους άλλους και τρόποι προσέγγισης» και 11. 

«Μελλοντικές επιδιώξεις για σχέσεις». Επιπλέον, ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, δεν περιλαμβάνει όλες τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου 

ταυτόχρονα, αλλά μόνο εκείνες, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για την ηλικία, την 
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ικανότητα, το φύλο και το επίπεδο ωριμότητάς του (Wood, 2004). Επίσης, ένα πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης για νέους με Ν.Α. δεν πρέπει να περιέχει αφηρημένη παρουσίαση, 

ενώ η πληροφορία πρέπει να διατυπώνεται με ακρίβεια, σαφήνεια, χωρίς διφορούμενες 

έννοιες και η συνοδεία οπτικού υλικού βοηθά πολύ. Ακόμη, η συχνή επανάληψη θεωρείται 

αναγκαία (Απτεσλής, 2012). Στη συνέχεια, εξετάστηκε ο όρος συνειδητοποίηση μέσω της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Σύμφωνα με τον Velmans (2009) ένας άνθρωπος, ή κάποια άλλη 

οντότητα, έχει συνείδηση όταν βιώνει κάτι. Αντίθετα, αν δε βιώνει κάτι δεν έχει συνείδηση. 

Επομένως, η συνειδητοποίηση -γενικά- επέρχεται μέσω της βίωσης των εμπειριών. Άρα, για 

να συνειδητοποιηθούν οι θεματικές που αφορούν τη σεξουαλικότητα πρέπει να καταστούν 

βίωμα. Εφόσον, ο αυτοπροσδιορισμός είναι η ύπαρξη ικανοτήτων και ευκαιριών με σκοπό 

να κατευθύνει το άτομο τη ζωή του με τρόπους που το ίδιο επιλέγει για να επιφέρει 

προσωπική ικανοποίηση (I'm determined project, 2016), αξιοποιήθηκαν στρατηγικές του, 

ώστε μέσω των βιωματικών εμπειριών που προσφέρει να επέλθει η συνειδητοποίηση 

διαφόρων πτυχών της σεξουαλικότητας. Συγκεκριμένα, καλλιεργήθηκε η αυτοσυνηγορία, η 

οποία βοηθά τον άνθρωπο με αναπηρία να εκφράζει τα θέλω, τις ανάγκες και τα 

συναισθήματά του και στη συνέχεια να τα διεκδικεί. Επίσης, με την επιλογή, τη λήψη 

αποφάσεων, την αυτογνωσία/ αυτεπίγνωση και την επίλυση προβλημάτων, ενδυναμώνεται 

γνωρίζοντας τις προτιμήσεις, τις δυνάμεις και τα όριά του, ενώ αποκτά τις απαραίτητες 

δεξιότητες που θα οδηγήσουν σε προστασία από ανεπιθύμητες συμπεριφορές τόσο από το 

ίδιο το άτομο, όσο και προς το άτομο. 

 

4.3 Περιορισμοί 

 Όπως σε κάθε ερευνητική μελέτη, έτσι και στην παρούσα υπάρχουν στοιχεία, τα 

οποία περιορίζουν τη δυνατότητα γενίκευσης. Πρώτον, το εργαλείο της αξιολόγησης είναι 

αυτοσχέδιο και μη σταθμισμένο, παρόλο που βασίζεται σε κομμάτια άλλων 
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ερωτηματολογίων που έχουν δοκιμαστεί σε άλλες έρευνες. Ακόμη, το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, το οποίο προέκυψε από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, εξατομικεύτηκε 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των τριών συμμετεχόντων. Τόσο το ίδιο το 

πρόγραμμα, όσο και οι δραστηριότητες, το υλικό και οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν 

δημιουργήθηκαν από το σύνολο των πηγών της βιβλιογραφίας και τα συμπεράσματα, τα 

οποία προέκυψαν από αυτήν, καθώς δε βρέθηκε ένα πρόγραμμα συνειδητοποίησης 

σεξουαλικότητας για εφήβους με Ν.Α. που θα λειτουργούσε ως πρότυπο. Επομένως, για να 

επιτευχθεί η γενίκευση και άρα να διατυπωθεί η άποψη ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

μπορεί να οδηγήσει στη συνειδητοποίηση της σεξουαλικότητας οποιονδήποτε έφηβο με 

Ν.Α., είναι λογικό ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων.  

 

4.4 Προτάσεις 

 Από την παρούσα μελέτη αναδείχθηκε η ανάγκη που έχουν οι έφηβοι με Ν.Α. για 

πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Εκτός από τις ελλείψεις που διαφάνηκαν σε 

διάφορους τομείς, το γεγονός πως και οι τρεις συμμετέχοντες δήλωσαν στον υπέρτατο 

βαθμό στο ερωτηματολόγιο της κοινωνικής εγκυρότητας ότι θα ήθελαν να έχουν 

παρακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα νωρίτερα στη ζωή τους καταδεικνύει την ανάγκη 

για περισσότερα προγράμματα συνειδητοποίησης σεξουαλικότητας, τα οποία να 

απευθύνονται και σε νεαρότερες ηλικίες. Άλλωστε, η θεματική γύρω από τη 

σεξουαλικότητα των ατόμων με Ν.Α. αποτελεί σχετικά ανεξερεύνητο πεδίο. Επομένως, 

είναι κομβικής σημασίας να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για τη διερεύνηση και τη βίωση 

διαφόρων πτυχών της σεξουαλικότητας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κάποια 

άτομα με Ν.Α. έχουν ιδιαίτερα αρνητική στάση απέναντι στη σεξουαλικότητα. Το θέμα των 

απόψεων των ατόμων με Ν.Α. δεν έχει διερευνηθεί ιδιαίτερα από τη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα, οπότε κάτι τέτοιο θα προσέφερε πολλές πληροφορίες, οι οποίες θα 
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συνεπικουρούσαν στην προώθηση της σεξουαλικής εκπαίδευσης. Ακόμη, ο ρόλος του 

αδελφού του Πέτρου έφερε στο προσκήνιο το σημαντικό ρόλο που δύναται να παίξει η 

οικογένεια στη σεξουαλικότητα ενός ανθρώπου με Ν.Α., ένα θέμα εξίσου πρόσφορο για 

διερεύνηση.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο εξετάζει τις γνώσεις σου για τον αυτοπροσδιορισμό και τη 

σεξουαλικότητα. Κάποιες από τις ερωτήσεις είναι αρκετά δύσκολες και δεν αναμένεται να 

γνωρίζεις όλες τις απαντήσεις. Αν δε γνωρίζεις την απάντηση για κάποια ερώτηση, μπορείς 

να πεις «Δε γνωρίζω» και θα προχωρήσω αμέσως στην επόμενη ερώτηση. Απλά, απάντησε 

στις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορείς. Τα στοιχεία που συλλέγονται με το ερωτηματολόγιο 

είναι ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της έρευνας. 

Προαπαιτούμενα συμμετεχόντων 

1. Νοητική Αναπηρία. 

2. Επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες σε επίπεδο κατανόησης και έκφρασης. 

3. Ηλικίες από 12 - 19 ετών. 

 

1. Δημογραφικά στοιχεία (Κυριακίδου, 2017) 

Φύλο Αγόρι  

 Κορίτσι  

 

  Ηλικία: _______ 

  Αναπηρία: _______________________________________________________________ 

  Χρονιά τελευταίας αξιολόγησης: _______ 

  Νοητική Αναπηρία:          Ήπια / Ελαφριά               Μέτρια 

  Υπάρχουν συνοδά συμπτώματα υγείας;          Ναι                   Όχι 

  Αν ναι προσδιορίστε: ______________________________________________________ 
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 Λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή;            Ναι                     Όχι 

 Αν ναι προσδιορίστε: ______________________________________________________ 

 Σχολείο που φοιτά:  

       Δημόσιο Ειδικό                                Δημοτικό                   Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

       Δημόσιο Γενικό                                Γυμνάσιο                   ΕΠΑΛ 

       Ιδιωτικό                                            Λύκειο                       Άλλο: __________________ 

Αδέρφια:            Ναι             Όχι 

Αριθμός αδερφών: _____________ 

Φύλο αδερφών:          Αγόρι      Κορίτσι     

Ηλικία αδερφών: _________________________ 

Έχει δικό του δωμάτιο;          Ναι             Όχι 

Έχει αναπτύξει ικανοποιητικά λεκτική επικοινωνία;          Ναι        Όχι 

 

2. Φυσιολογία (Καλούδη, 2017) 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τη γυναίκα και τον άνδρα. Απάντησε  

σε αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς αν δε γνωρίζεις κάποια από τις απαντήσεις. 

 Ερώτηση Απάντηση 
1. Ποια μέρη του σώματος μίας 

γυναίκας γνωρίζεις; 
Κεφάλι                          Πόδια 
 
Στήθος                           Χέρια   
 
Κοιλιά                           Μύτη 
 
Αιδοίο                           Μάτια 
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2. Ποια μέρη του σώματος ενός 
άνδρα γνωρίζεις; 

Κεφάλι                          Πόδια 
 
Κοιλιά                           Χέρια   
 
Πέος                              Μύτη 
 
Όρχεις                           Μάτια 

3. Ποια επιτρέπεται να φαίνονται 
σε δημόσιο χώρο; 

Κεφάλι                          Πόδια                           Πέος 
 
Στήθος                           Χέρια                           Όρχεις 
 
Κοιλιά                           Μύτη 
 
Αιδοίο                           Μάτια 

4. Σε τι διαφέρουν τα αγόρια από τα 
κορίτσια στο σώμα; 

 

5. Ποια σημεία του σώματός σου 
μπορείς να περιποιηθείς ή να 
πλύνεις μόνος /-η; 

Μαλλιά                          Πόδια              Περιοχή εσωρούχου 
 
Πρόσωπο                       Δόντια                           
 
Σώμα                
 
Χέρια                            

6. Ποια σημεία της εμφάνισής σου 
μπορείς να φροντίσεις μόνος/-η; 

Χρήση                              Περιποίηση 
αποσμητικού /                  τριχοφυΐας  
κολόνιας                           προσώπου (αγόρια)                                                   
 
Φτιάξιμο                           Αποτρίχωση 
μαλλιών                                                       
 
Βάψιμο                             Επιλογή ενδυμάτων/  
προσώπου                         υποδημάτων 
(κορίτσια)                           
 
Βάψιμο νυχιών                 Κοσμήματα 
(κορίτσια)                           

7. Τι είναι η εφηβεία και πότε 
ξεκινάει; 

 
 
 
 

8. Μπορείς να αναφέρεις 3 αλλαγές 
που συμβαίνουν στα αγόρια όταν 
μπαίνουν στην εφηβεία; 
(κύκλωσε) 

1. Εμφανίζονται τρίχες στο σώμα   
2. Η φωνή γίνεται πιο βαριά και βραχνή  
3. Μακραίνουν υπερβολικά τα μαλλιά  
4. Εμφανίζονται σπυριά στο πρόσωπο  

9. Μπορείς να αναφέρεις 3 αλλαγές 
που συμβαίνουν στα κορίτσια 
όταν μπαίνουν στην εφηβεία; 
(κύκλωσε) 

1. Μεγαλώνει το στήθος  
2. Φαρδαίνει η πλάτη  
3. Εμφανίζονται τρίχες στο σώμα 
4. Εμφανίζονται σπυριά στο πρόσωπο  
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3. Ακατάλληλες συμπεριφορές από τους άλλους 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν τις ακατάλληλες συμπεριφορές,  

προς εσένα, από τους άλλους. Απάντησε σε αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς  

αν δε γνωρίζεις κάποια από τις απαντήσεις. 

 Ερώτηση Απάντηση 
10. Πότε ένα άγγιγμα από κάποιο άλλο 

άτομο θεωρείται ακατάλληλο; 
(κύκλωσε παραπάνω από 1) 

Όταν μας κάνει να νιώθουμε:  
1. χαρά  
2. λύπη  
3. πόνο 
4. αμήχανα 

11. Ποιος, πότε και γιατί μπορεί να 
βλέπει τα ιδιωτικά σου μέρη / τα 
μέρη που καλύπτονται από το 
εσώρουχο; (κύκλωσε παραπάνω 
από 1) 

1. Οι γονείς σου, εφόσον χρειάζεσαι βοήθεια και το ζητήσεις 
2. Ένας γνωστός σου που σε συμπαθεί  
3. Ο γιατρός, για να σε εξετάσει όταν είσαι άρρωστος/-η 
4. Ένας εντελώς άγνωστος, όταν σου το ζητάει  

12. Ποιος, πότε και γιατί μπορεί να 
αγγίζει τα ιδιωτικά σου μέρη / τα 
μέρη που καλύπτονται από 
εσώρουχο; (κύκλωσε παραπάνω 
από 1) 

1. Ο γιατρός, για να σε εξετάσει όταν είσαι άρρωστος/-η  
2. Ένας εντελώς άγνωστος, όταν σου το ζητάει 
3. Οι γονείς σου, εφόσον χρειάζεσαι βοήθεια και το ζητήσεις 
4. Ένας γνωστός σου που σε συμπαθεί  

13. Πως αντιδράς όταν κάποιος σε 
αγγίζει χωρίς τη θέλησή σου σε 
ακατάλληλο σημείο; (κύκλωσε 
παραπάνω από 1) 

1. Λες «Όχι»  
2. Περιμένεις να σταματήσει, χωρίς να κάνεις κάτι 
3. Το λες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι   
4. Φεύγεις τρέχοντας 

   
 

4. Ακατάλληλο άγγιγμα προς τους άλλους 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που αφορούν το ακατάλληλο άγγιγμα προς τους  

άλλους, από εσένα. Απάντησε σε αυτές όσο καλύτερα μπορείς. Μην ανησυχείς αν δε  

γνωρίζεις κάποια από τις απαντήσεις. 
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 Ερώτηση Απάντηση 
14. Πότε ένα άγγιγμα προς ένα άλλο 

άτομο θεωρείται ακατάλληλο; 
(κύκλωσε παραπάνω από 1) 

Όταν προκαλεί στον άλλο:  
1. Πόνο  
2. Χαρά  
3. Αμηχανία 
4. Λύπη 

15. Ποιου τα ιδιωτικά μέρη 
επιτρέπεται να βλέπεις, πότε και 
με ποια προϋπόθεση; (κύκλωσε 
1) 

1. Του αγοριού / κοριτσιού σου, εφόσον στο επιτρέπει και είστε 
μόνοι σας 
2. Ενός γνωστού της οικογένειας, όταν είστε μόνοι σας 
3. Ενός αγνώστου, επειδή το ζήτησε 

16. Ποιου τα ιδιωτικά μέρη 
επιτρέπεται να αγγίζεις, πότε 
και με ποια προϋπόθεση; 
(κύκλωσε 1) 

1. Ενός γνωστού της οικογένειας, όταν είστε μόνοι σας 
2. Του αγοριού / κοριτσιού σου, εφόσον στο επιτρέπει και είστε 
μόνοι σας  
3. Ενός αγνώστου, επειδή το ζήτησε 

17. Ποιον μπορείς να φιλήσεις, πότε 
και γιατί; (κύκλωσε 1) 

1. Έναν άγνωστο, εφόσον στο επιτρέψει 
2. Τους γονείς σου κάθε μέρα, για να τους δείξεις την αγάπη σου 
3. Έναν γνωστό στο δρόμο στα γενέθλια σου  

18. Ποιον μπορείς να αγκαλιάσεις, 
πότε και γιατί; (κύκλωσε 1) 

1. Έναν άγνωστο, εφόσον στο επιτρέψει 
2. Έναν γνωστό στο δρόμο, επειδή το ζήτησε 
3. Τους πολύ καλούς σου φίλους στις γιορτές, για να ευχηθείς 

19. Ποιον μπορείς να χαιρετήσεις, 
πότε και γιατί; (κύκλωσε 
παραπάνω από 1) 

1. Έναν άγνωστο, εφόσον στο επιτρέψει 
2. Ένα μακρινό συγγενή στο οικογενειακό τραπέζι 
3. Έναν γνωστό, όταν τον συναντάς 

   
 

5. Αυτοπροσδιορισμός (Κυριακίδου, 2017) 

Αυτοπροσδιορισμός σημαίνει να έχεις όλες τις δεξιότητες και τις ευκαιρίες να κατευθύνεις 

τη ζωή σου όπως εσύ επιλέγεις και αυτό να σου προσφέρει προσωπική ικανοποίηση. Στις 

παρακάτω ερωτήσεις επίλεξε «Ποτέ» αν δεν κάνεις καμία φορά αυτό που σε ρωτάει, 

«Μερικές φορές» αν κάποτε το κάνεις αλλά όχι συνέχεια, και «Πάντα» αν το κάνεις κάθε 

φορά. 

 Ερώτηση Ποτέ Μερικές φορές Πάντα 
20. Επιλέγεις αυτό που σου αρέσει;    
21. Στο σπίτι σου δίνονται οι ευκαιρίες για να 

πεις τι θέλεις και τι σου αρέσει; 
   

22.  Στο σχολείο σου δίνονται οι ευκαιρίες για 
να πεις τι θέλεις και τι σου αρέσει; 

   

23. Αν έχεις ένα πρόβλημα, μπορείς να το 
λύσεις μόνος/-η σου; 

   

24. Αν όχι, ζητάς βοήθεια;    
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25. Στο σχολείο σε αφήνουν να λύσεις τα 
προβλήματα μόνος/-η σου; 

   

26. Στο σπίτι σε αφήνουν να λύσεις τα 
προβλήματα μόνος/-η σου; 

   

27. Παίρνεις μόνος/-η σου αποφάσεις;    
28. Σκέφτεσαι ότι οι αποφάσεις σου 

επηρεάζουν τον εαυτό σου, αλλά και τους 
άλλους; 

   

29. Στο σχολείο σε αφήνουν να αποφασίζεις 
μόνος/-η σου για κάτι; Για παράδειγμα; 

   

30. Στο σπίτι σε αφήνουν να αποφασίζεις 
μόνος/-η σου για κάτι; Για παράδειγμα; 

   

31. Σκέφτεσαι τις δυνατότητες σου πριν 
ξεκινήσεις μία δραστηριότητα; 

   

32. Σκέφτεσαι τις αδυναμίες σου πριν 
ξεκινήσεις μία δραστηριότητα; 

   

33. Υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου όταν 
χρειαστεί; 

   

34. Υπερασπίζεσαι τους άλλους όταν 
χρειαστεί; 

   

35. Σε αφήνουν στο σχολείο να υπερασπιστείς 
μόνος/-η σου τον εαυτό σου ή τους 
άλλους; Για παράδειγμα; 

   

36. Σε αφήνουν στο σπίτι να υπερασπιστείς 
μόνος/-η σου τον εαυτό σου ή τους 
άλλους; Για παράδειγμα; 

   

 

37. Σε τι από τα παραπάνω πιστεύεις ότι είσαι καλός/-η; ____________________________ 

38. Σε τι από τα παραπάνω πιστεύεις ότι θέλεις βελτίωση; __________________________ 

 

6. Σεξουαλικότητα (Απτεσλής, 2012) 

Η Σεξουαλικότητα περιλαμβάνει σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές εμπειρίες. Είναι 

ό,τι αισθανόμαστε για τον εαυτό μας, αν αρέσουμε σε μας, αν κατανοούμε τον εαυτό μας 

ως άνδρες ή γυναίκες και τι είμαστε διατεθειμένοι να μοιραστούμε με τους άλλους. Στις 

παρακάτω ερωτήσεις επίλεξε «Ποτέ» αν δεν κάνεις καμία φορά αυτό που σε ρωτάει, 

«Μερικές φορές» αν κάποτε το κάνεις αλλά όχι συνέχεια, και «Πάντα» αν το κάνεις κάθε 

φορά. 
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 Ερώτηση Ποτέ Μερικές φορές Πάντα 
39. Συζητάς με τους γονείς σου ή στο 

σχολείο για τα μέρη του σώματος;  
   

40. Συζητάς με τους γονείς σου ή στο 
σχολείο για τις σωματικές αλλαγές 
που συμβαίνουν στην εφηβεία; 

   

41. Συζητάς με τους γονείς σου ή στο 
σχολείο για τη φροντίδα του 
σώματος; 

   

42. Συζητάς με τους γονείς σου ή στο 
σχολείο για τις ακατάλληλες 
συμπεριφορές από τους άλλους 
προς εσένα; 

   

43. Συζητάς με τους γονείς σου ή στο 
σχολείο για το ακατάλληλο 
άγγιγμα προς τους άλλους από 
εσένα; 

   

44. Συζητάς με τους γονείς σου ή στο 
σχολείο για το ποιες είναι οι 
διαφορές των κοριτσιών και των 
αγοριών; 

   

45. Συζητάς με τους γονείς σου ή στο 
σχολείο για το τι χρειάζεται η 
φροντίδα της εμφάνισης; 

   

46. Συζητάς με τους γονείς σου ή στο 
σχολείο για τους τρόπους 
προσέγγισης των άλλων; 

   

 

47. Τι σου αρέσει στην εμφάνισή σου; __________________________________________ 

48. Τι σου αρέσει στην εμφάνιση άλλων αγοριών / κοριτσιών; _______________________ 

49. Σε τι διαφέρει η συμπεριφορά των αγοριών από των κοριτσιών; 

_________________________________________________________________________ 

50. Υπάρχει κάποιο αγόρι ή κορίτσι που η σχέση σας να είναι κάτι παραπάνω από φιλική; 

 Ναι  Όχι 

51. Για πόσο καιρό έχεις παραμένει σε σχέση με κάποιον/-α; ___________ 

52. Θα ήθελες στο μέλλον να είσαι σε σχέση με κάποιο αγόρι ή κορίτσι;       

           Ναι                   Όχι 
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53. Ξέρεις πως να δείξεις ή να πεις σε κάποιον/-α ότι σου αρέσει παραπάνω από το φιλικό 

επίπεδο;   Ναι              Όχι 

 

7. Μάθηση (Krouk-Gordon & Jackins, 2013) 

Στις παρακάτω ερωτήσεις επίλεξε «Ποτέ» αν δεν κάνεις καμία φορά αυτό που σε ρωτάει, 

«Μερικές φορές» αν κάποτε το κάνεις αλλά όχι συνέχεια, και «Πάντα» αν το κάνεις κάθε 

φορά. 

 Ερώτηση Ποτέ Μερικές φορές Πάντα 
54. Σ’ αρέσει να μαθαίνεις νέα πράγματα;    
55. Ζητάς βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι;    
56. Δέχεσαι να σου κάνουν διορθώσεις;    
57. Σ’ αρέσει να προσπαθείς και να 

πετυχαίνεις;    

58. Αντιδράς σε πράγματα χωρίς πριν να το 
σκεφτείς καλά;    

59. Κάνεις βιαστικά τις δραστηριότητές σου;    
60. Σ’ αρέσει να σου λένε γιατί πρέπει να 

κάνεις κάτι;    

61. Αν πάρεις πολλές πληροφορίες 
ταυτόχρονα για μία δραστηριότητα 
μπερδεύεσαι και δεν τα καταφέρνεις να την 
ολοκληρώσεις; 

  

 

62. Μαθαίνεις καλύτερα το πρωί;    
63.  Μαθαίνεις καλύτερα το απόγευμα;    
64. Μαθαίνεις καλύτερα όταν σου το εξηγούν;    
65. Μαθαίνεις καλύτερα όταν το διαβάζεις 

μόνος/-η;    

66. Μαθαίνεις καλύτερα όταν τη 
δραστηριότητα την κάνεις πράξη;    

67. Μαθαίνεις καλύτερα όταν μιμείσαι ή 
παρατηρείς;    

68. Μαθαίνεις καλύτερα μέσω παιχνιδιού 
ρόλων, δηλαδή σαν σε θεατρικό παιχνίδι;    

69. Προτιμάς να είσαι μόνος/-η με τον/την 
εκπαιδευτικό όταν μαθαίνεις;    

70. Προτιμάς να είσαι σε ομάδα όταν 
μαθαίνεις;    
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8. Ιδιωτικός και Δημόσιος χώρος (Couwenhoven, 2011) 

71. Τι σημαίνει ιδιωτικός και τι δημόσιος χώρος; 

_________________________________________________________________________ 

Να βάλεις ένα Χ στο κατάλληλο κουτάκι, ώστε να δηλώσεις ποιες δραστηριότητες γίνονται 

στον ιδιωτικό χώρο και ποιες στο δημόσιο: 

 Δηλώσεις Σε ιδιωτικό χώρο Σε δημόσιο χώρο 
72α. Να ρωτήσεις που είναι η τουαλέτα.   
72β. Να βάλεις μαγιό για την πισίνα ή τη θάλασσα.   
72γ. Να κάνεις μπάνιο.   
72δ. Να μιλάς για αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα 

σου. 
  

72ε. Να πεις ένα ανέκδοτο.   
72στ. Να βάλεις αποσμητικό.   
72ζ. Να φας γύρο.   
72η. Να αλλάξεις ρούχα.   
72θ. Να ξυριστείς.   

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου! 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Φροντίδα 
σώματος και 
εμφάνισης 

Επιλογή, Λήψη 
Αποφάσεων, 
Αυτογνωσία / 
Αυτεπίγνωση 

Με τη λήψη 
αποφάσεων να 
αντιληφθεί τη 
σημασία της 
τήρησης των 
κανόνων 
υγιεινής και της 
φροντίδας της 
εμφάνισης. 
Μέσω 
επιλογών 
στοιχείων της 
εμφάνισης 
επιτυγχάνεται 
η ενδυνάμωση 
του ατόμου, 
στοιχείο 
απαραίτητο για 
τη μετέπειτα 
ζωή του/της. 
Συνειδητοποίη-
ση μέσω της 
αυτογνωσίας / 
αυτεπίγνωσης 
ότι το να μιλά 
για τα αδύνατα 
σημεία του/της 
και να ζητά 
βοήθεια δεν 
τον/την 
αποδυναμώνει.  

1. Τι περιλαμβάνει η 
φροντίδα σώματος 
(Λούσιμο, μπάνιο, 
πλύσιμο προσώπου 
και δοντιών, 
καθαρισμός 
ιδιωτικής περιοχής, 
πλύσιμο χεριών – 
ποδιών) 
 
 
 
 
2. Τι περιλαμβάνει η 
φροντίδα της 
εμφάνισης (Χρήση 
αποσμητικού και 
κολόνιας, 
στυλιζάρισμα 
μαλλιών, βάψιμο 
προσώπου και 
νυχιών για τα 
κορίτσια, περιποίηση 
τριχοφυΐας 
προσώπου στα 
αγόρια, αποτρίχωση, 
επιλογή ενδυμάτων 
και υποδημάτων 
ταιριαστών στην 
ηλικία και στις 
προτιμήσεις, 
κοσμήματα) 
 
 
3. Ποια από τα 
παραπάνω, 
γνωρίζοντας τις 
δυνατότητες και τις 
αδυναμίες του/της, 
μπορεί να κάνει 
μόνος/-η. Πότε 
πρέπει να ζητά 
βοήθεια και από 
ποιον (ανάλογα αν 
βρίσκεται στο σπίτι ή 
όχι) 

Συζήτηση για το ποια σημεία 
περιλαμβάνει η φροντίδα 
σώματος. Ποιες συνέπειες έχει 
η μη τήρηση κανόνων υγιεινής 
(κοινωνική απομόνωση, 
προβλήματα υγείας): Μέσα από 
φωτογραφίες παρατηρεί τις 
συνέπειες και τα οφέλη (φίλοι, 
υγιή δόντια, όμορφα μαλλιά). 
Ζυγίζοντας τα υπέρ και τα 
κατά, αποφασίζει πιο είναι το 
πιο συμφέρον.  
 
Συζήτηση για το ποια σημεία 
περιλαμβάνει η φροντίδα της 
εμφάνισης. Ποια οφέλη 
αποκομίζει: Φαίνεται πιο 
όμορφος/-η, φροντισμένος/-η, 
οι άλλοι του/της κάνουν 
φιλοφρονήσεις, τον/την 
προσέχουν μέσα στο χώρο, 
προσελκύει την προσοχή του 
αντίθετου φύλου (με χρήση 
πίνακα). Επιλογή για το ποια 
κομμάτια της εμφάνισης θα 
φροντίσει από εδώ και πέρα ή 
ποια φροντίζει ήδη. Επιλογή 
ενδυμάτων ή υποδημάτων που 
θα φορά καθημερινά στο 
σχολείο ή στη βόλτα (εισαγωγή 
της επιλογής στη ζωή του/της -
αν δεν υπάρχει- και γενίκευσή 
της και σε άλλα στοιχεία της 
εμφάνισης). 
Διαχωρισμός σε δύο στήλες 
των δραστηριοτήτων που 
μπορεί να κάνει εντελώς 
μόνος/-η και αυτών που θα 
χρειαστεί -έστω και μικρή- 
βοήθεια. Παιχνίδι ρόλων με την  
εκπαιδευτικό να προσπαθεί να 
εκτελέσει μερικές από τις 
δραστηριότητες κι όταν 
συναντά εμπόδια να ζητά 
βοήθεια. Σημαντικό: 
αναζήτηση βοήθειας μόνο από 
άτομα εμπιστοσύνης. 
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Αυτοεικόνα και 
Έμφαση στην 
εμφάνιση τη δική 
μου και των 
άλλων 

Επιλογή, 
Αυτογνωσία / 
Αυτεπίγνωση 

Μέσω της 
αυτογνωσίας / 
αυτεπίγνωσης 
να επιλέγει τα 
δυνατά σημεία 
της εμφάνισής 
του/της και να 
τα αναδεικνύει, 
ενώ μέσω της 
επιλογής να 
δώσει έμφαση 
στις δικές 
του/της 
προτιμήσεις, 
έναντι 
εξωτερικών 
επιβολών. 

1. Επιλογή στοιχείων 
εμφάνισης, στα 
οποία θα επιδείξει 
φροντίδα για την 
προσέλκυση της 
προσοχής από το 
άτομο της αρεσκείας 
του/της 
 
 
2. Τι προτιμά 
εμφανισιακά 
στον/στην άλλον/-η 

Υποθετικά σενάρια κοινωνικών 
καταστάσεων: Σε διάφορες 
τοποθεσίες και κοινωνικές 
περιστάσεις το κατάλληλο στυλ 
που θα επέλεγε για να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον 
συγκεκριμένου ατόμου, το 
οποίο θα αναδείκνυε τα δυνατά 
σημεία της εμφάνισης. 
 
Εφαρμογή σε τάμπλετ ή κολλάζ 
φωτογραφιών με διάφορα μέρη 
του προσώπου και του 
σώματος, ώστε να δηλώσει την 
προτιμητέα εμφάνιση ατόμου 
της αρεσκείας του/της ανάλογα 
με τις δικές του/της επιθυμίες. 
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ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μάθηση 

  Απαντήσεις*  
Ερωτήσεις Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Σ’ αρέσει να 
μαθαίνεις νέα 
πράγματα; 

2 2 2 

Ζητάς βοήθεια όταν 
τη χρειάζεσαι; 3 2 2 

Δέχεσαι να σου 
κάνουν διορθώσεις; 2 2 2 

Σ’ αρέσει να 
προσπαθείς και να 
πετυχαίνεις; 

2 2 2 

Αντιδράς σε 
πράγματα χωρίς 
πριν να το σκεφτείς 
καλά; 

2 2 2 

Κάνεις βιαστικά τις 
δραστηριότητές 
σου; 

3 2 2 

Σ’ αρέσει να σου 
λένε γιατί πρέπει να 
κάνεις κάτι; 

3 3 2 

Αν πάρεις πολλές 
πληροφορίες 
ταυτόχρονα για μία 
δραστηριότητα 
μπερδεύεσαι και δεν 
τα καταφέρνεις να 
την ολοκληρώσεις; 

2 2 3 

Μαθαίνεις 
καλύτερα το πρωί; 1 1 1 

Μαθαίνεις 
καλύτερα το 
απόγευμα; 

3 3 3 

Μαθαίνεις 
καλύτερα όταν σου 
το εξηγούν; 

3 2 3 

Μαθαίνεις 
καλύτερα όταν το 
διαβάζεις μόνος/-η; 

1 3 1 

Μαθαίνεις 
καλύτερα όταν τη 
δραστηριότητα την 
κάνεις πράξη; 

0 3 2 
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Μαθαίνεις 
καλύτερα όταν 
μιμείσαι ή 
παρατηρείς; 

0 2 2 

Μαθαίνεις 
καλύτερα μέσω 
παιχνιδιού ρόλων, 
δηλαδή σαν σε 
θεατρικό παιχνίδι; 

0 2 2 

Προτιμάς να είσαι 
μόνος/-η με τον/ την 
εκπαιδευτικό όταν 
μαθαίνεις; 

2 3 3 

Προτιμάς να είσαι 
σε ομάδα όταν 
μαθαίνεις; 

2 1 1 

 

* «ποτέ»: 1, «μερικές φορές»: 2, «πάντα»: 3 
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αυτοπροσδιορισμός 

 Απαντήσεις* 
 Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Ερωτήσεις αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. 
Επιλέγεις αυτό 
που σου αρέσει; 1 2 2 2 1 2 

Στο σπίτι σου 
δίνονται οι 
ευκαιρίες για 
να πεις τι θέλεις 
και τι σου 
αρέσει; 

2 2 3 3 1 2 

Στο σχολείο 
σου δίνονται οι 
ευκαιρίες για 
να πεις τι θέλεις 
και τι σου 
αρέσει; 

2 2 3 3 2 2 

Αν έχεις ένα 
πρόβλημα, 
μπορείς να το 
λύσεις μόνος/-η 
σου; 

3 3 2 2 1 2 

Αν όχι, ζητάς 
βοήθεια; 3 3 2 3 3 3 

Στο σχολείο σε 
αφήνουν να 
λύσεις τα 
προβλήματα 
μόνος/-η σου; 

2 2 2 2 1 2 

Στο σπίτι σε 
αφήνουν να 
λύσεις τα 
προβλήματα 
μόνος/-η σου; 

3 3 3 3 1 2 

Παίρνεις 
μόνος/-η σου 
αποφάσεις; 

1 2 3 3 1 2 

Σκέφτεσαι ότι 
οι αποφάσεις 
σου 
επηρεάζουν τον 
εαυτό σου, 
αλλά και τους 
άλλους; 

2 3 3 3 1 3 
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Στο σχολείο σε 
αφήνουν να 
αποφασίζεις 
μόνος/-η σου 
για κάτι; Για 
παράδειγμα; 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

2, χωρίς 
παράδειγμα 1 

2, π.χ. σχετικά 
με τις 

δραστηριότητες 
στους 

υπολογιστές 

Στο σπίτι σε 
αφήνουν να 
αποφασίζεις 
μόνος/-η σου 
για κάτι; Για 
παράδειγμα; 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

2, π.χ. το 
χρώμα των 
πασχαλινών 
αυγών, το 

φαγητό της 
επόμενης 

μέρας 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

3, π.χ. σχετικά 
με τις βόλτες με 
τον αδελφό του 

1 

2, π.χ. το 
κολατσιό που 
θα πάρει μαζί 

της στο ΚΔΑΠ 

Σκέφτεσαι τις 
δυνατότητες 
σου πριν 
ξεκινήσεις μία 
δραστηριότητα; 

2 3 2 3 1 2 

Σκέφτεσαι τις 
αδυναμίες σου 
πριν ξεκινήσεις 
μία 
δραστηριότητα; 

2 2 2 2 1 2 

Υπερασπίζεσαι 
τον εαυτό σου 
όταν χρειαστεί; 

2 2 2 3 2 2 

Υπερασπίζεσαι 
τους άλλους 
όταν χρειαστεί; 

2 2 3 3 2 2 

Σε αφήνουν στο 
σχολείο να 
υπερασπιστείς 
μόνος/-η σου 
τον εαυτό σου ή 
τους άλλους; 
Για 
παράδειγμα; 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

3, χωρίς 
παράδειγμα 

3, π.χ. τη 
Μελίνα στο 
διάλειμμα 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

2, π.χ. τον 
εαυτό της στο 

διάλειμμα όταν 
προκύπτει 

διένεξη, κυρίως 
με τους 

καθηγητές 

Σε αφήνουν στο 
σπίτι να 
υπερασπιστείς 
μόνος/-η σου 
τον εαυτό σου ή 
τους άλλους; 
Για 
παράδειγμα; 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

2, π.χ. όταν 
διαφωνούν 

με τον 
Πέτρο 

3, χωρίς 
παράδειγμα 

3, π.χ. αν θέλει 
να 

παρακολουθήσει 
τηλεόραση ή να 

ακούσει 
τραγούδια στον 
υπολογιστή και 

είναι η σειρά 
του θα το 

ζητήσει και θα 
επιμείνει 

2, χωρίς 
παράδειγμα 

2, π.χ. «Με την 
αδελφή», χωρίς 
να διευκρινίσει 

παραπάνω 
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Σε τι από τα 
παραπάνω 
πιστεύεις ότι 
είσαι καλός/-η; 

- - - στην 
υπεράσπιση - - 

Σε τι από τα 
παραπάνω 
πιστεύεις ότι 
θέλεις 
βελτίωση; 

υπεράσπιση 
εαυτού και 
των άλλων 

υπεράσπιση 
εαυτού - - - - 

 

* «ποτέ»: 1, «μερικές φορές»: 2, «πάντα»: 3 

 

Σεξουαλικότητα 

 Απαντήσεις* 
 Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Ερωτήσεις αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. 
Συζητάς με τους 
γονείς σου ή στο 
σχολείο για τα 
μέρη του 
σώματος; 

2 2 2 2 2 2 

Συζητάς με τους 
γονείς σου ή στο 
σχολείο για τις 
σωματικές 
αλλαγές που 
συμβαίνουν 
στην εφηβεία; 

2 3 2 2 2 3 

Συζητάς με τους 
γονείς σου ή στο 
σχολείο για τη 
φροντίδα του 
σώματος; 

2 2 2 2 2 2 

Συζητάς με τους 
γονείς σου ή στο 
σχολείο για τις 
ακατάλληλες 
συμπεριφορές 
από τους άλλους 
προς εσένα; 

2 3 2 2 2 3 
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Συζητάς με τους 
γονείς σου ή στο 
σχολείο για το 
ακατάλληλο 
άγγιγμα προς 
τους άλλους από 
εσένα; 

2 3 2 3 2 3 

Συζητάς με τους 
γονείς σου ή στο 
σχολείο για το 
ποιες είναι οι 
διαφορές των 
κοριτσιών και 
των αγοριών; 

2 2 2 2 2 2 

Συζητάς με τους 
γονείς σου ή στο 
σχολείο για το τι 
χρειάζεται η 
φροντίδα της 
εμφάνισης; 

2 2 2 2 2 2 

Συζητάς με τους 
γονείς σου ή στο 
σχολείο για τους 
τρόπους 
προσέγγισης των 
άλλων; 

2 2 2 3 2 3 

Τι σου αρέσει 
στην εμφάνισή 
σου; 

τα λουλούδια 
(της 

μπλούζας) 
τα μαλλιά όλα όλα η κοιλιά η κοιλιά 

Τι σου αρέσει 
στην εμφάνιση 
άλλων αγοριών / 
κοριτσιών; 

- «Να ‘ναι 
καλός» 

τα λουλούδια 
(ίσως της 
μπλούζας) 

τα μακριά 
μαλλιά και η 
μικρή μύτη 

τα μάτια 
του τα μάτια του 

Σε τι διαφέρει η 
συμπεριφορά 
των αγοριών από 
των κοριτσιών; - 

«Οι γυναίκες 
είναι 

ευγενικές, 
ενώ οι άνδρες 

όχι τόσο» 

- 

3/3 τα 
«τυπικά» 

χαρακτηρι-
στικά και των 
δύο φύλων. 
Δεν είναι 
όλοι ίδιοι 

- 

γυναίκες: 
ευγένεια, 
άνδρες: 

κοφτοί στους 
τρόπους. 

Είναι όλοι 
διαφορετικοί 

Υπάρχει κάποιο 
αγόρι ή κορίτσι 
που η σχέση σας 
να είναι κάτι 
παραπάνω από 
φιλική; 

όχι όχι όχι όχι όχι όχι 

Για πόσο καιρό 
έχεις παραμένει 
σε σχέση με 
κάποιον/-α; 

- - - - - - 
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Θα ήθελες στο 
μέλλον να είσαι 
σε σχέση με 
κάποιο αγόρι ή 
κορίτσι;       

όχι «Ίσως, αν 
είναι καλός» όχι ναι ναι ναι 

Ξέρεις πως να 
δείξεις ή να πεις 
σε κάποιον/-α 
ότι σου αρέσει 
παραπάνω από 
το φιλικό 
επίπεδο; 

όχι ναι όχι ναι όχι ναι 

 

* «ποτέ»: 1, «μερικές φορές»: 2, «πάντα»: 3 

 

Ιδιωτικός και Δημόσιος χώρος 

 Απαντήσεις 
 Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Ερώτηση/ 
Δηλώσεις αρχ. τελ. αρχ. τελ. αρχ. τελ. 

Τι σημαίνει 
ιδιωτικός και 
τι δημόσιος 
χώρος; 

- Ιδιωτικός: 
«Μόνη 

εντελώς», 
Δημόσιος: 

«Μπορούν να 
την ακούσουν 

και να τη 
δουν» 

- Ιδιωτικός: 
«Δεν τον 

ακούν και δεν 
τον 

βλέπουν», 
Δημόσιος: 

«Τον ακούν 
και τον 

βλέπουν» 

- Ιδιωτικός: 
«Μόνη 

εντελώς», 
Δημόσιος: 
«Με κόσμο 
γύρω που 

μπορεί να την 
ακούσει και 
να τη δει» 

Να ρωτήσεις 
που είναι η 
τουαλέτα. 

Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή 

Να βάλεις 
μαγιό για την 
πισίνα ή τη 
θάλασσα. 

Λάθος Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή 

Να κάνεις 
μπάνιο. Λάθος Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή 

Να μιλάς για 
αλλαγές που 
συμβαίνουν 
στο σώμα 
σου. 

Λάθος Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή 
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Να πεις ένα 
ανέκδοτο. Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή 

Να βάλεις 
αποσμητικό. Λάθος Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή 

Να φας γύρο. Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή Σωστή 
Να αλλάξεις 
ρούχα. Λάθος Σωστή Λάθος Σωστή Σωστή Σωστή 

Να ξυριστείς. Λάθος Σωστή Σωστή Σωστή - - 
Σύνολο 
σωστών 
δηλώσεων 

3 9 8 9 8 8 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 

 Απαντήσεις* 
Δηλώσεις Μελίνα Πέτρος Γιώτα 

Αυτό το πρόγραμμα σου έμαθε χρήσιμα 
πράγματα για το σώμα και το χαρακτήρα 
σου. 

3 3 3 

Αυτό το πρόγραμμα σου έμαθε χρήσιμα 
πράγματα για το σώμα και κάποια 
στοιχεία χαρακτήρα του άλλου φύλου. 

3 3 3 

Αυτό το πρόγραμμα σου έμαθε χρήσιμα 
πράγματα για την εφηβεία. 3 3 3 

Αυτό το πρόγραμμα σου έμαθε χρήσιμα 
πράγματα για το ποιος, πότε και γιατί 
επιτρέπεται να σε αγγίζει. 

3 3 3 

Αυτό το πρόγραμμα σου έμαθε χρήσιμα 
πράγματα για το ποιον μπορείς να 
αγγίζεις, πότε και γιατί. 

3 3 3 

Αυτό το πρόγραμμα σου έμαθε χρήσιμα 
πράγματα για το τι σημαίνει ιδιωτικός, τι 
δημόσιος χώρος και ποιες δραστηριότητες 
ταιριάζουν στον καθένα. 

3 3 3 

Αυτό το πρόγραμμα σου έμαθε χρήσιμα 
πράγματα για το πως να προσεγγίσεις ένα 
αγόρι/ ένα κορίτσι αν θέλεις να του/της 
δείξεις ότι σου αρέσει. 

2 3 3 

Αυτό το πρόγραμμα σε βοήθησε να 
σκεφτείς τι είδους σχέση θέλεις να έχεις 
στο μέλλον με το άλλο ή το ίδιο φύλο. 

2 3 3 

Αυτό το πρόγραμμα σου έλυσε απορίες 
γύρω από όσα συζητήθηκαν. 3 3 3 

Όσα έμαθες σ’ αυτό το πρόγραμμα θα τα 
χρησιμοποιήσεις στην καθημερινότητά 
σου. 

3 3 3 

Οι δραστηριότητες σε δυσκόλεψαν. 
 1 1 1 

Η γλώσσα του προγράμματος ήταν απλή 
και κατανοητή. 3 3 3 

Ένιωσες άβολα κατά τη διάρκεια των 
μαθημάτων. 2 1 1 

Η διάρκεια του προγράμματος σου 
φάνηκε επαρκής. 3 3 3 

Θα πρότεινες σε φίλους/-ες σου να 
συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους 
προγράμματα. 

3 3 3 

Οι συζητήσεις μέσα στο πρόγραμμα σε 
βοήθησαν να καταλάβεις τις ανάγκες σου. 3 3 3 

Θα ήθελες να είχες παρακολουθήσει 
νωρίτερα τέτοιου είδους πρόγραμμα. 3 3 3 
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Σου άρεσε η επικοινωνία που είχες με την 
εκπαιδευτικό του προγράμματος. 3 3 3 

Σου άρεσε να κάνεις δραστηριότητες με 
την εκπαιδευτικό. 3 3 3 

 

* «καθόλου»: 1, «μέτρια»: 2, «πολύ»: 3 

 


