
Η σεξουαλική συμπεριληπτική εκπαίδευση στο δημοτικό 
σχολείο.

Κι όμως υπάρχει!

Χάρης Παπαδόπουλος

Συντονιστής εκπαδευτικού έργου ΠΕ 70

στο Δ΄ ΠΕΚΕΣ Αττικής



Τι κόσμο θέλουμε για μας και τα παιδιά μας;

• Ο κανόνας – η νόρμα 

• Τι είναι κανονικό;

• ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΕΣ – ΟΛΟΥΣ - ΟΛΑ 



Εκεί που το σχολείο ασθμαίνει…

Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους



Εκπαιδευτικός: ένα επάγγελμα όλο και πιο δύσκολο…

• Νέες ανάγκες – νέες απαιτήσεις…
(μεταξύ των οποίων και η σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό σχολείο)

• Υψηλό αίσθημα επαγγελματικής ευθύνης:
ένα καθήκον (η σεξουαλική αγωγή) που θέτουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στον 
εαυτό τους



Το επείγον της σεξουαλικής αγωγής

(και η ευθύνη του σχολείου…)

- Θέμα ταμπού σε μέση ελληνική οικογένεια και σχολείο

- Ημιπληροφόρηση - ανεξέλεγκτη πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο

- Σεξιστικά στερεότυπα -– ομοφοβία – τρανσφοβία - Εκφοβισμός με σεξουαλικό περιεχόμενο 

- Κατεβαίνει διαρκώς η ηλικία της πρώτης ολοκληρωμένης ερωτικής επαφής

- Υψηλό ποσοστό εκτρώσεων σε εφηβική ηλικία   – Σ.Μ.Ν.





Τo θεσμικό πλαίσιο

• Υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων αγωγής υγείας 

• Εγκεκριμένο από το Π.Ι. υλικό

• Σεξουαλική αγωγή – διαφυλικές σχέσεις (11-14 ετών), συγγραφική ομάδα 
υπό την κ. Τζ. Κρεμαστινού, Αθήνα 2000

• Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές σχέσεις (6-8 ετών και 9-12 ετών), 
συγγραφική ομάδα υπό τον κ. Θ. Ασκητή, Αθήνα 2008







Για ποιους λόγους δεν γίνονται προγράμματα;

• Έλλειψη σχετικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών

• Ολισθηρό έδαφος

• ανασφάλεια – προσωπικά ζητήματα ανεπίλυτα…

• Το Υπουργείο Παιδείας και τις δύο φορές έκανε πίσω…



10η περιφέρεια  Σχολικού  Συμβούλου δημοτικής εκπαίδευσης Αττικής

• 2012-2013: προκαταρκτικές ολιγόωρες επιμορφώσεις για 
εκπαιδευτικούς μεγάλων τάξεων του δημοτικού

• 2013-2014 2014-2015            2015-2016               2017-2018
40ωρα επιμορφωτικα σεμινάρια για 30 εκπαιδευτικούς με θέμα: 

η σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό σχολείο – χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα 
στα φύλα



Εξαιρετικά μεγάλο το ενδιαφέρον και η προσέλευση των 
εκπαιδευτικών στις επιμορφώσεις

…παρά το βαρύ πρόγραμμα (10 συναντήσεις, κάθε Τρίτη 5.00΄ - 9.00΄ μμ.)

2017 -2018: 55 εκπαιδευτικοί από όλη την Αθήνα

(πιθανότατα η τελευταία χρονιά...)



Επιμορφωτική ομάδα

• Αλεξάνδρα Βασιλείου: κοινωνική ψυχολόγος, Process Work

• Βενετία Μπουρονίκου: ψυχολόγος, Process Work

• Γιώργος Μόσχος: Βοηθός συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού

• Θεώνη Κουφονικολάκου, βοηθός συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού

• Μαρία Καραγεώργου: ειδική επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

• Γιώργος Κορμάς: γιατρός, συντονιστής του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου (ΙΤΕ)

• «Πολύχρωμο Σχολείο», «Colour Youth», «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο» «Περήφανοι Γονείς»

• Μαίρη Χιόνη: υπεύθυνη αγωγής υγείας  Α΄ Διεύθυνση β΄βαθμιας εκπ/σης Αθήνας

• Μαργαρίτα Γερούκη, σχολική σύμβουλος Α΄ βαθμιας εκπαίδευσης

• Χάρης Παπαδόπουλος, σχολικός σύμβουλος Α΄ βαθμιας εκπαίδευσης

• Δήμητρα Πατρικαράκου, συγγραφέας

• Λύο Καλοβυρνάς, σύμβουλος ψυχικής υγείας

• Ελένη Αγάθωνος, Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού, εμπειρογνώμων παιδικής προστασίας

• Αφροδίτη Στάθη, στέλεχος της «εταιρίας κατά της κακοποίησης του παιδιού ΕΛΙΖΑ»

• Κατίγκω Χατζηπατέρα, κλινική ψυχολόγος



Οι θεματικές ενότητες

• Διεργασία ομάδας 

• Η σεξουαλική αγωγή ως δικαίωμα του παιδιού

• Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και τα σχολικά προγράμματα σεξουαλικής αγωγής  

• Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου από 
δυσμενή διακριτική μεταχείριση 

• Η κακοποίηση των παιδιών 

• Σεξουαλικότητα και αναπηρία 

• Ο σεξισμός στη γλώσσα - καταπολεμώντας τα στερεότυπα 

• Οι κίνδυνοι του Διαδικτύου (sexting, grooming, κτλ) 

• Σεξουαλικός προσανατολισμός - o σεβασμός της ταυτότητας - αντιμετώπιζοντας την ομοφοβία και τρανσφοβία στην 
εκπαίδευση – μαρτυρίες εφήβων

• Η εμπειρία από την υλοποίηση προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία της 10ης περιφέρειας  – το 
διδακτικό υλικό - η αξιοποίηση σχετικών βιβλίων για παιδιά



Η (ανώνυμη) αξιολόγηση της ποιότητας των σεμιναρίων 
από τις/ τους εκπαιδευτικούς  και τα τέσσερα χρόνια:

εξαιρετικά θετική



Εκπαιδευτικά βιβλία

για τις αλλαγές στο σώμα μας και τον έρωτα…

• Απαραίτητα σε κάθε σχολική βιβλιοθήκη

• 40 τίτλοι, στην πλειονότητα τους μεταφράσεις ξένων έργων

• Ωραίες εικονογραφήσεις

• Χιούμορ

• Εγκυρότητα

• 10 τίτλοι κατάλληλοι για την Α΄βαθμια εκπαίδευση  (υψηλής 

• ποιότητας)

• Λύνουν τα χέρια των γονιών…









10η περιφέρεια  Σχολικού  Συμβούλου δημοτικής εκπαίδευσης Αττικής

16 Δημοτικά σχολεία
(Πετράλωνα, Θησείο, Κουκάκι, Νέος Κόσμος, Γκάζι, Δάφνη)

30 τμήματα Στ΄ τάξης

• Υλοποίηση προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής σε όλα σχεδόν τα 
τμήματα της Στ΄ τάξης       (5 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις)



Από το βιβλίο των φυσικών της Στ΄ τάξης



…καλείται το σχολείο …  να καλύψει το μεγάλο κενό…

…δεν μπορεί να γίνει σε δύο ώρες με αποσπασματικό τρόπο…

…πρέπει να εντάσσεται σε ένα γενικότερο μάθημα σεξουαλικής αγωγής…

…η συγγραφική ομάδα προτείνει το κεφάλαιο αυτό να μην διδαχθεί.



Ένα  ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Στ΄ τάξη

1. Το σώμα μου μού ανήκει. Αγγίγματα – έχω ένα μυστικό… ΛΕΩ ΟΧΙ ! 

2. η αναπαραγωγή – η ερωτική σχέση – το αντρικό και το γυναικείο σώμα. Τα παγιδευτικά πρότυπα    
του  κόσμου της διαφήμισης – αποδέχομαι και αγαπώ το σώμα μου.

3. Ένα κορίτσι της Στ΄ τάξης…        η περίοδος  - το γυναικείο σύστημα

4. Το αντρικό σύστημα

5. Εγκυμοσύνη – κύηση – τοκετός

6. Τα δίδυμα

7. Ο θηλασμός

8. Γιατί κάνουν οι άνθρωποι έρωτα; Η ερωτική σχέση – η ερωτική πράξη

9. Χαϊδεύομαι…

10. Μη βιάζεσαι! (Σε ποια ηλικία…;)

11. Η αντισύλληψη

12. Οι  πολλές μορφές οικογένειας (Να κοιτάς τον καθρέφτη και να βλέπεις τον εαυτό σου μέσα!)

13. η ομοφυλοφιλία  - ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ! – μέσα στη ζωή και τη φύση –

τα δικαιώματα του ανθρώπου – ο σεβασμός στην ταυτότητα του κάθε προσώπου.



Αναλυτική ενημέρωση των γονιών
πριν την έναρξη του προγράμματος

• Πρόσκληση σε ενημερωτική απογευματινή συνάντηση με 
εκπαιδευτικο και σχολικό σύμβουλο

• Διάρκεια: όχι κάτω από 2 ώρες…

• «Έλαβα γνώση»   και όχι «Επιτρέπω στο παιδί μου…»



Ανώνυμο φύλλο αξιολόγησης από κάθε παιδί































ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χάρης Παπαδόπουλος

Σχολικός Σύμβουλος της 10ης περιφέρειας δημοτικής εκπαίδευσης Αττικής

xpapado@gmail.com



Οι ζωγραφιές, οι εικόνες και τα σκίτσα προέρχονται από τα εξής βιβλία:

Τα μωρά δεν τα φέρνει ο πελαργός, Ρόμπι Χάρρις, Μάικλ Έμπερλυ, εκδ. Πατάκη: διαφάνειες 2, 3, 4, 12, 13, 16, 
17, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 36, 56, 57

Πώς ήρθα στον κόσμο, Peter Mayle, Arthur Robins, εκδ. Λιβάνη: διαφάνειες 5, 6, 7, 8, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 47 

Τρίχες εδώ, εκεί και παραπέρα, Τζάκι Μπέιλι, εκδ. Μεταίχμιο: διαφάνειες 9, 11, 18, 19, 21, 22

Ο τοκετός είναι αγάπη, Αλέκα Συκάκη – Δούκα, Αθήνα 1984, αυτοέκδοση: διαφάνειες 10, 37, 38, 39, 40

Είναι ωραίο να μεγαλώνεις!, Γιώργος Κρεατσάς, εκδ. Π. Χ. Πασχαλίδης: διαφάνειες 14, 53

Κάτι αλλάζει (ένας διαφορετικός οδηγός γύρω από τη σεξουαλικότητα), ΖΕΠ, Ελέν Μπρυλλέρ, εκδ. Πατάκη: 
διαφάνειες 45, 51, 54, 55

Ήμουν κι εγώ στην κοιλιά σου μαμά;, Ντάγκμαρ Γκάισλερ, εκδ. Ψυχογιός: διαφάνεια 42













































































































Αναλυτική ενημέρωση των γονιών
πριν την έναρξη του προγράμματος

• Πρόσκληση σε ενημερωτική απογευματινή συνάντηση με 
εκπαιδευτικο και σχολικό σύμβουλο

• Διάρκεια: όχι κάτω από 2 ώρες…

• «Έλαβα γνώση»   και όχι «Επιτρέπω στο παιδί μου…»

• Ο Συνήγορος του παιδιού: κακή άσκηση της γονικής μέριμνας αν… 



Οι ανησυχίες των γονιών…

(ρητά)            •  →  κι αν αρχίσουν αύριο να τα εφαρμόζουν;

(άρρητα)       •   →  κι αν το παιδί μου γίνει…

θέματα ταμπού: - η ομοφυλοφιλία 

- τα τρανς (διεμφυλικά) άτομα

- Τα intersex (διαφυλικά) άτομα



Ένα θέμα ταμπού: η ομοφυλοφιλία

• «δεν είναι φυσιολογικό – είναι αμαρτία… - ο θεός… - έγινε μόδα – είναι 
παντού, στις ταινίες, στην τηλεόραση – είναι προκλητικοί – ας κάνουν 
ότι θέλουν στην κρεβατοκάμαρά τους –– να μην υιοθετούν παιδιά –
πώς θα αναπαραχθεί το ανθρώπινο είδος, κτλ. κτλ.»

• Φεύγουν προβληματισμένοι, μετακινημένοι…

• Κανείς δεν ζητάει να μην παρακολουθήσει το παιδί του το πρόγραμμα

• Το σχολείο πατάει σε πολύ στέρεο έδαφος: αυτό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου – Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ



Αλλάζω την κοινωνία για να αλλάξω το σχολείο

αλλάζω το σχολείο για να αλλάξω την κοινωνία

Το σχολείο βρίσκεται πιο μπροστά από την κοινωνία

(στην περίπτωση του συγκεκριμένου προγράμματος σ’ αυτά τα 16 
δημόσια δημοτικά σχολεία της Αθήνας) 



Τι κόσμο θέλουμε για μας και τα παιδιά μας;

• Ο κανόνας – η νόρμα – η κανονικότητα

• Τα όρια της κανονικότητας

• Τι είναι κανονικό;

• Η ποικιλία – η πολυχρωμία – ο πλούτος της διαφορετικότητας

• ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΕΣ – ΟΛΟΥΣ - ΟΛΑ !!


