
 

 
 

 

 

Μιλώντας στα παιδιά για… 

…την σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση  (Τρίτη 16 Μαρτίου, ώρα 6.00΄ - 8.30΄ μ.μ.) 

… τον σεβασμό στην ταυτότητα   (Τρίτη 23 Μαρτίου, ώρα 6.00΄ - 8.30΄ μ.μ.) 

 

Κάτι αλλάζει στην ελληνική κοινωνία… Το πρόβλημα της σεξουαλικής κακοποίησης 

αναδύθηκε σε όλο του το μέγεθος και  προβάλλει πλέον έντονο το αίτημα να προστατέψουμε τα 

παιδιά μας οπλίζοντάς τα με τις γνώσεις, την κριτική ματιά και τη δύναμη να μπορούν να λένε «όχι» 

και να προστατεύουν τον εαυτό τους. Και (εξίσου σπουδαίο!) να τους διδάξουμε τον σεβασμό στην 

ταυτότητα, σε όλες της τις διαστάσεις (όνομα – πατρίδα – προσωπική ιστορία – θρησκεία – 

εμφάνιση – ερωτικό προσανατολισμό, …). 

Ο ρόλος που μπορεί και πρέπει να παίξει το σχολείο στο θέμα αυτό είναι προφανής. 

Ωστόσο δεν είναι εύκολο οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της 

κοινωνίας και στο αίτημα που προβάλλει από παντού. Και η ευθύνη για την αδυναμία αυτή δεν 

είναι δική τους. Αφενός γιατί η πολιτεία δεν πρόσφερε ποτέ την ασφάλεια ενός ξεκάθαρου 

πλαισίου και συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Αφετέρου γιατί η θεματική της σεξουαλικής αγωγής 

εξακολουθεί να μην αποτελεί μέρος της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, εκτός από τις λιγοστές 

περιπτώσεις που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου. Αλλά ακόμη και 

τότε οι δυσκολίες στην πράξη είναι πολλές. Γιατί άλλο η θεωρητική διαπραγμάτευση και άλλο η 

συγκεκριμένη προσέγγιση μέσα στην τάξη. 

Το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης όπως και το θέμα της ερωτικής 

επιθυμίας και της σεξουαλικής ταυτότητας είναι κομβικά στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

σεξουαλικής αγωγής. 

Από πού όμως να αρχίσει κανείς; Τι να πει και κυρίως πώς να το πει; Με ποια λόγια; Τι 

γίνεται με τις «δύσκολες» ερωτήσεις; Κι αν αρχίσουν πονηρές ματιές και γέλια; Και αν βρεθούν 

γονείς που διαφωνούν ή διαμαρτυρηθούν για όσα ειπώθηκαν στην τάξη; Και το πιο σημαντικό: με 

ποιο περιεχόμενο; Από ποια οπτική; Τι θα ειπωθεί για τον έρωτα, για τις σχέσεις, για την 

ευχαρίστηση, για τη συναίνεση; Και πώς θα στηρίξουμε και δεν θα φοβίσουμε τα παιδιά  για κάτι το 
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πολύτιμο, που είναι ο έρωτας, μέσα σ’ αυτό το γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας πουδημιουργούν οι 

καταγγελίες για κακοποιήσεις, ιδίως έτσι όπως προβάλλονται στα ΜΜΕ; 

Στο πλαίσιο των δύο διαδικτυακών «δειγματικών» διδασκαλιών που οργανώνει το 4ο ΠΕΚΕΣ 

της Αττικής θα καταβληθεί προσπάθεια να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα με πολύ συγκεκριμένο 

τρόπο. Τις συναντήσεις θα εμψυχώσει ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ 70) Χάρης 

Παπαδόπουλος, πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής 

αγωγής στα δημοτικά σχολεία της περιφέρειάς του. 

Ένα επιμορφωτικό σεμινάριο σεξουαλικής αγωγής απαιτεί χρόνο, υλικό, περιορισμένο 

αριθμό επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και φυσική παρουσία τους, ώστε να υπάρξει ουσιαστικός 

διάλογος, προβληματισμός, ανταλλαγή απόψεων και βιωματικός χαρακτήρας. Είναι κάτι που το 

επιχείρησε με επιτυχία πριν από δύο χρόνια το 4ο ΠΕΚΕΣ με ένα πολυήμερο σεμινάριο – ένα 

εγχείρημα που θα είχε συνέχεια αν δεν προέκυπτε στο μεταξύ το θέμα της πανδημίας. 

Παρόλα αυτά, οι δύο τωρινές διαδικτυακές συναντήσεις μπορούν να προσφέρουν 

συγκεκριμένες απαντήσεις και να φανούν χρήσιμες στον/στην εκπαιδευτικό που θέλει να αγγίξει τα 

θέματα αυτά με τα παιδιά μέσα στην τάξη. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των δύο μεγάλων τάξεων του Δημοτικού και 

των δύο πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Ωστόσο είναι ανοιχτό και μπορεί να φανεί επωφελές σε 

κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται για το θέμα. 

 

Οι σύνδεσμοι για τις δύο τηλε-συναντήσεις είναι οι εξής:  

• Μιλώντας για … την σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση (Τρίτη 16 Μαρτίου, ώρα 6.00΄ - 

8.30΄ μ.μ.) 

https://minedu-primary.webex.com/minedu-

primary/j.php?MTID=m2f62710ff8dc6ab951a8caf72ce00bd6 

• Μιλώντας για … τον σεβασμό στην ταυτότητα  (Τρίτη 23 Μαρτίου, ώρα 6.00΄ - 8.30΄ μ.μ.) 

https://minedu-primary.webex.com/minedu-

primary/j.php?MTID=m0e722210608d2c7185c55d7b28b5ef0f 

Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις δύο συνεδρίες και από το κανάλι του 4ου ΠΕΚΕΣ 

Αττικής (Oμάδα Τεχνικής Υποστήριξης) στο youtube.  

Οι σύνδεσμοι είναι οι ακόλουθοι: 

α) 16/3/2021, ώρα 18:00΄ - https://youtu.be/eKBpyGKpvBo 

β) 23/3/2021, ώρα 18:00΄ - https://youtu.be/0S4DEKwVopI     

https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m2f62710ff8dc6ab951a8caf72ce00bd6
https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m2f62710ff8dc6ab951a8caf72ce00bd6
https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m0e722210608d2c7185c55d7b28b5ef0f
https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m0e722210608d2c7185c55d7b28b5ef0f
https://youtu.be/eKBpyGKpvBo
https://youtu.be/0S4DEKwVopI

