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Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή ησλ παηδηψλ παξακέλεη αθφκε  δεηνχκελν γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα 

ζρεηηθά ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα παηδηά ελεκεξψλνληαη  γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο φπσο θαη  γηα  δεηήκαηα έξσηα/ζεμ θαη ζρέζεσλ ησλ θχισλ θπξίσο απφ ηνπο/ηηο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο, απφ ην Γηαδίθηπν θαη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν βαζκφ  απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ην 

ζρνιείν.  

 

Σν ζρνιείν, φπσο θαη ε νηθνγέλεηα, έρεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη ππεχζπλα θαη κε παηδαγσγηθά νξζφ 

ηξφπν ηα παηδηά γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζψκα ηνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ,  ηνλ έξσηα, 

ηελ εξσηηθή πξάμε, ηηο ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν. Οθείιεη λα απαληάεη ζην πιήζνο ησλ εξσηεκάησλ ησλ 

παηδηψλ, λα ζπδεηάεη κε δηαθξηηηθφηεηα αιιά ρσξίο ππεθθπγέο ηηο εχινγεο απνξίεο ηνπο. 

Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα εληαρζεί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Αλ απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγσ ηνπ παξάγνληα ρξφλνπ (ηη λα πξσηνρσξέζεη ζην πξφγξακκα;) 

ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα (θαη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αμηνπνηείηαη!) λα πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα 

αγσγήο πγείαο κε ζέκα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή θαη ηελ αλάπηπμε πγηψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα θχια. 

 

Γηα λα εθθξαζηνχλ νη απνξίεο ησλ παηδηψλ θαη λα γίλεη ε ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα δνζεί ν ρψξνο, ν ρξφλνο 

θαη λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ θιίκα. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη κηα δνκεκέλε, ηίκηα θαη 

αλνηρηή ζπδήηεζε κε ζεβαζκφ πξνο ηα παηδηά θαη ζνβαξφηεηα, αιιά θαη κε ρηνχκνξ θαη ηξπθεξφηεηα, είλαη 

κηα πξνζέγγηζε πνπ πεηπραίλεη πάληα ηνλ ζηφρν ηεο: λα επηηξέςεη ζηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ δίρσο ηνλ 

θφβν λα επηζχξνπλ γέιηα θαη θνξντδίεο απφ ηελ ηάμε θαη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα 

παξνπζηάζεη φζα έρεη λα πεη. 

Σν πξφζσπν πνπ ζα δηεμάγεη ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ παηδηψλ κε ηελ 

εηιηθξίλεηα, ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηελ θπζηθφηεηα κε ηελ νπνία ζα πξνζεγγίζεη ηα δεηήκαηα, ζα απαληήζεη 

ζηα εξσηήκαηα θαη ζα δηεμάγεη ηελ ζπδήηεζε καδί ηνπο. 

Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ  ην ζέκα ηεο  ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν σο «νμπκέλν θαη 

επείγνλ». ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζρνιείσλ είλαη πιένλ πνιχ ζπλεζηζκέλα πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ 

απξεπείο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ, ζηελ θαξδηά ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζέκαηα ζρέζεσλ ησλ θχισλ 



(βξηζηέο ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, ρεηξνλνκίεο, θνξντδίεο, …). Ζ εχθνιε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, ην 

γεγνλφο φηη ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θάλνπλ ζξαχζε (κε θαηαγεγξακκέλεο πιένλ ηηο παξελέξγεηεο  ηνπ 

θαηλνκέλνπ), ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά παίδνπλ αθαηάιιεια παηρλίδηα γηα ηελ ειηθία ηνπο θαζψο θαη ην φηη 

κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα  πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο κηαο ζηξεβιήο ελεκέξσζεο γηα ηνλ έξσηα/ζεμ κε φιεο ηηο επαθφινπζεο ζπλέπεηεο. 

Σν ζρνιείν δελ δηθαηνχηαη λα κεηαζέζεη ηελ επζχλε γηα ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο (φπσο άιισζηε 

θαη γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ) ζηελ νηθνγέλεηα ησλ παηδηψλ. Αλ ε νηθνγέλεηα γηα πνηθίινπο 

ιφγνπο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζσζηά ζηνλ θαζήθνλ ηεο ελεκέξσζεο ησλ παηδηψλ, ην ζρνιείν έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα παίμεη ηνλ ξφιν ηνπ θαη λα παξέρεη ζε φιεο ηηο καζήηξηεο θαη καζεηέο ηελ πιεξνθφξεζε θαη 

ηελ ζηήξημε πνπ δηθαηνχληαη γηα λα αλαπηπρζνχλ ζε πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζα παηάλε θαιά ζηα πφδηα ηνπο, 

ζα μέξνπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα νηθνδνκήζνπλ αξκνληθέο θαη 

επηπρηζκέλεο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

Αλ ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα αξλεζνχλ λα επσκηζζνχλ ηελ επζχλε ηνπο γηα ππεχζπλε ελεκέξσζε ηφηε ηα 

παηδηά εθ ησλ πξαγκάησλ εγθαηαιείπνληαη λα αλαδεηήζνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηά ηνπο ζηηο ηπραίεο 

ζπδεηήζεηο ηνπο κε εμίζνπ απιεξνθφξεηνπο ή εκηπιεξνθνξεκέλνπο ζπλνκειίθνπο  ηνπο, ζηηο  επίθνβεο 

πεξηπιαλήζεηο ζην δηαδίθηπν πνπ νδεγνχλ ζρεδφλ πάληα ζε αθαηάιιειν θαη ρπδαίν πιηθφ, πξνζβιεηηθφ γηα 

ηνλ έξσηα θαη επηθίλδπλν γηα ηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ αιιά θαη ζηα αθαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπο 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα πνπ θάλνπλ ζξαχζε ζηηο ειηθίεο απηέο. 

Ζ ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηα δεηήκαηα απηά κπνξεί θαη πξέπεη λα αξρίδεη απφ ην λεπηαγσγείν, φρη απφ ην 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Όια ηα ζέκαηα κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ κε ηα παηδηά θάζε ειηθίαο κέζα ζ’ έλα πιαίζην 

ζεβαζκνχ ηνπ αληηιεπηηθνχ θαη γλσζηηθνχ ηνπο επηπέδνπ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Ο 

ρξπζφο θαλφλαο είλαη φηη ζπδεηάκε θαη θάζε θνξά απαληάκε ηηο απνξίεο ηνπο ηφζν φζν καο ξψηεζαλ αιιά 

θαη ηφζν φζν αηζζαλφκαζηε θη εκείο άλεηα λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα. ηηο κηθξέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ην 

κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο πεξηέρεη ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ην ζψκα 

ηνπο. ηελ η΄ ηάμε ππάξρεη μερσξηζηφ θεθάιαην ζην δηδαθηηθφ εγρεηξίδηνηεο θπζηθήο πνπ αθνξά ζην 

αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. Ζ άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη φηη ζα πξέπεη ην θεθάιαην απηφ λα εληαρζεί ζε 

έλα γεληθφηεξν κάζεκα ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη λα κελ πξνζεγγηζηεί απνζπαζκαηηθά κέζα ζε έλα δίσξν. 

Γηα ηνπο γνλείο αιιά θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αηζζάλνληαη άβνια λα ζίμνπλ ηέηνηα δεηήκαηα κηα 

πνιχ θαιή ιχζε είλαη λα αμηνπνηήζνπλ σο βάζε ηεο ζπδήηεζεο θαηάιιεια βηβιία γηα παηδηά πνπ 

θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θαη αλαθέξνληαη ζηελ ζεμνπαιηθή αγσγή. Κπθινθνξνχλ εμαηξεηηθά βηβιία, ηα 

πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη κεηαθξάζεηο απφ μέλεο γιψζζεο αιιά θαη νξηζκέλα ειιεληθά, κε πνιχ 

σξαία εηθνλνγξάθεζε, πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζέκαηα κε εγθπξφηεηα, ρηνχκνξ θαη ηξπθεξφηεηα, ζηε 

γιψζζα θάζε θνξά ησλ παηδηψλ. Τπάξρνπλ γηα φια ηα  επίπεδα, απφ παηδηά πξνζρνιηθήο κέρξη θαη 

εθεβηθήο ειηθίαο.  



Σέηνηα βηβιία ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο φισλ ησλ ηάμεσλ, λα αμηνπνηνχληαη ζηε 

δηδαζθαιία αιιά θαη λα ηα δαλείδνληαη ζηα παηδηά ζην ζπίηη. Μηα θαιή ππεξεζία πνπ ζα κπνξνχζαλ 

άιισζηε λα πξνζθέξνπλ ηα ζρνιεία ζηνπο γνλείο ζα ήηαλ λα ζνπ πξνηείλνπλ κηα επηινγή απφ ηέηνηα 

βηβιία, θαηάιιεια θάζε θνξά γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. 

Καη θπζηθά ππάξρεη θαη εγθεθξηκέλν απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πιηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο ην 2000 θαη ην 2008 αιιά δπζηπρψο δελ θπθινθφξεζε ζηα ζρνιεία, φπσο ήηαλ ε 

αξρηθή πξφβιεςε φηαλ δεκηνπξγήζεθε. Πξφθεηηαη γηα δχν ζεηξέο εγρεηξηδίσλ: 

- «Σεξουαλική αγωγή και διαφυλικές ζχέζεις» (πεξηιακβάλεη  ηεηξάδην καζεηή 6-8 εηψλ – ηεηξάδην 

καζεηή 9-12 εηψλ – εγρεηξίδην εθπαηδεπηηθνχ). Δθπνλήζεθε απφ νκάδα 12 εηδηθψλ, κε ζθίηζα ηνπ 

πχξνπ Οξλεξάθε θαη κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ Αζαλάζην Αζθεηή. Δίλαη έθδνζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ εζληθήο παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, Αζήλα 2008. 

- «Σεξουαλική αγωγή – διαφυλικές ζχέζεις» (πεξηιακβάλεη ηεηξάδην καζεηή 11-14 εηψλ θαη βηβιίν 

θαζεγεηή). Δθπνλήζεθε απφ νκάδα 6 εηδηθψλ, κε επηζηεκνληθή ππεχζπλν ηελ θ. Σδέλε Κνπξέα-

Κξεκαζηηλνχ. Δίλαη επίζεο έθδνζε ηνπ Τπνπξγείνπ εζληθήο παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ, Αζήλα 

2000. 

Οη δχν απηέο ζεηξέο, αλ θαη μεπεξαζκέλεο πιένλ, πξνζθέξνπλ κηα βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αγσγήο πγείαο. Πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ηα εγρεηξίδηα ηνπ 2008 απεπζχλνληαλ, πνιχ 

ζσζηά, ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, απφ ηελ Α΄ κέρξη ηελ η΄. Γπζηπρψο φπσο είπακε δελ έθηαζαλ 

πνηέ ζηηο ηάμεηο… 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ηα αλαδεηήζνπλ ζηα Γξαθεία ησλ ππεπζχλσλ αγσγήο πγείαο, ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο Γηεπζχλζεηο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη λα ηα αμηνπνηήζνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, γηα ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο  Τγείαο. 

 ηελ πξάμε σζηφζν ειάρηζηα ηέηνηα πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη.  

Παξφηη ην ζεζκηθφ πιαίζην επηηξέπεη, φπσο είπακε, ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο κε ζέκα 

ηελ ζεμνπαιηθή αγσγή σζηφζν ν αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη γεληθά πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο, ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, παξφηη ππάξρεη κηα κηθξή 

απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Οη ιφγνη απηήο ηεο πζηέξεζεο ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηελ έιιεηςε ζρεηηθήο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη αθεηέξνπ κε ηνλ (φρη αβάζηκν) θφβν ηνπο κήπσο ππάξμνπλ αληηδξάζεηο απφ γνλείο πνπ ελδέρεηαη λα 

δηαθσλνχλ κε έλα ηέηνην πξφγξακκα, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ. Πξάγκαηη ζηα δεηήκαηα ησλ 

ζρέζεσλ ησλ θχισλ θαη ηνπ έξσηα εκπιέθνληαη άκεζα νη δηαθνξεηηθέο θνζκνζεσξίεο, θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ, έηζη ψζηε ην έδαθνο λα είλαη ιίγν νιηζζεξφ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί λα δηζηάδνπλ… 



 

Ζ έιιεηςε επηκφξθσζεο επηηείλεη ηελ αλαζθάιεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ: απφ πνχ λα αξρίζεηο, κέρξη πνχ λα 

θηάζεηο, πψο λα απαληήζεηο ζηηο «δχζθνιεο» εξσηήζεηο. Οη εθπαηδεπηηθνί (φπσο θαη νη γνλείο) αηζζάλνληαη 

άβνια  γηα ηα ζέκαηα απηά  πνπ απνηεινχλ ηακπνχ γηα ηελ κέζε ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη ηελ εθπαίδεπζε 

θαη δελ μέξνπλ πψο λα ηα πξνζεγγίζνπλ. Αλ κάιηζηα ε πξνζέγγηζε ζηελ ηάμε δελ πεξηνξηζηεί ζην 

αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα αιιά επεθηαζεί ζε δεηήκαηα ζρέζεσλ θαη έξσηα/ζεμ ε δπζθνιία γίλεηαη 

κεγαιχηεξε.  

 

πλεηδεηνπνηψληαο  ην κέγεζνο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηα δεηήκαηα απηά θαη 

αληαπνθξηλφκελνο ζε ζρεηηθφ αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηάο κνπ ζρεδίαζα θαη πινπνίεζα σο 

ρνιηθφο χκβνπινο έλα πνιχσξν νινθιεξσκέλν επηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα πνπ ζέκα ηνπ είλαη αθξηβψο 

«Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν – ρηίδνληαο πγηείο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θχια». Σν πξφγξακκα 

πινπνηήζεθε επί ηέζζεξηο ζπλερφκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο (2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017-18). 

Απεπζχλνληαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ ηάμεσλ, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ζηα ζρνιεία ηεο 10
εο

 

πεξηθέξεηαο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο Αηηηθήο, κε πξνηεξαηφηεηα σζηφζν ζε εθπαηδεπηηθνχο ησλ Δ΄ θαη η΄ 

ηάμεσλ. Σα ζεκηλάξηα ήηαλ πνιχσξα (8 ηεηξάσξεο απνγεπκαηηλέο ζπλαληήζεηο) θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζή ηνπο  ζπλεξγάζηεθαλ ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο, νκάδα εθπαηδεπηηθψλ θαη δηαθεθξηκέλνη/εο 

εηδηθνί επηζηήκνλεο, πνπ απνηέιεζαλ θαη ηελ επηκνξθσηηθή νκάδα.  

ηφρνο ηνπο ήηαλ λα εθνδηάζνπλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο κε γλψζεηο θαη βηψκαηα ψζηε λα ζρεδηάζνπλ θαη 

λα πινπνηήζνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο κε ζεκαηηθή ζρεηηθή κε ηε ζεμνπαιηθή 

αγσγή. Δθδήισζαλ σζηφζν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηείραλ επίζεο εθπαηδεπηηθνί ηεο Β΄βαζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαζψο θαη άηνκα απφ ηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο. 

ηελ επηκνξθσηηθή νκάδα ζπκκεηείραλ νη: 

- Αιεμάλδξα Βαζηιείνπ, Γξ θνηλσληθήο ςπρνινγίαο (εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ/ςπρνζεξαπεχηξηα) 

- Βελεηία Μπνπξνλίθνπ, ςπρνιφγνο 

- Γηψξγνο Μφζρνο, Βνεζφο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ   

- Υάξεο Παπαδφπνπινο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

- Μαίξε Υηφλε, ππεχζπλε αγσγήο πγείαο β΄βαζκηαο εθπαίδεπζεο 

- Μαξγαξίηα Γεξνχθε, ζρνιθή ζχκβνπινο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο 

- Μαξία Καξαγεψξγνπ, εηδηθή επηζηήκνλαο απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

- Γηψξγνο Κνξκάο, γηαηξφο, ζπληνληζηήο ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΑΡΗΑΓΝΖ, εηδηθφο ζε 

ζέκαηα θηλδχλσλ ηνπ δηαδηθηχνπ 



- Μαξία Γάξξα, παηδνςπρνιφγνο, ζηέιερνο ηνπ safeinternet 

- Δθπαηδεπηηθνί θαη ςπρνιφγνη, κέιε ηεο νκάδαο «Πνιχρξσκν ζρνιείν», «Οηθνγέλεηεο Οπξάλην 

ηφμν», «Πεξήθαλνη γνλείο» θαζψο θαη Λ.Ο.Α.Σ λέεο θαη λένη απφ ηελ «Colour Youth». 

- Γήκεηξα Παηξηθαξάθνπ, ζπγγξαθέαο 

- Λχν Καινβπξλάο, ζχκβνπινο ςπρηθήο πγείαο 

- Διέλε Αγάζσλνο, ςπρνιφγνο, εµπεηξνγλψµσλ ζε ζέµαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο 

- Αθξνδίηε ηάζε, ζηέιερνο ηεο «εηαηξίαο θαηά ηεο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ ΔΛΗΕΑ» 

- Γξ. Καηίγθσ Υαηδεπαηέξα, θιηληθή ςπρνιφγνο,  

 

Σν ζεκηλάξην πεξηιάκβαλε ελφηεηεο φπσο: Γηεξγαζία νκάδαο - Ζ ζεμνπαιηθφηεηα σο αμία θαη σο δηθαίσκα 

- Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο - Ζ επξσπατθή λνκνζεζία 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ απφ δπζκελή δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε – θαηαπνιεκψληαο ηελ νκνθνβία θαη ηξαλζθνβία ζηελ εθπαίδεπζε -  Ο ζεμηζκφο ζηε γιψζζα: 

θαηαπνιεκψληαο ηα ζηεξεφηππα -  Οη θίλδπλνη ηνπ Γηαδηθηχνπ (sexting, grooming ––εμνπαιηθφηεηα θαη 

αλαπεξία  -  Παξνπζίαζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο   

– ην δηδαθηηθφ πιηθφ  - ε αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ βηβιίσλ γηα παηδηά . 

 

ην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ ππήξμε παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ βηβιίσλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο γηα παηδηά πνπ θπθινθνξνχλ ζην 

εκπφξην. Καηαξηίζηεθε αμηφπηζηε ιίζηα κε ηα πιένλ θαηάιιεια βηβιία, αλά ειηθία, γηα λα πξνηαζνχλ 

ζηνπο γνλείο θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο. 

ηα ζεκηλάξηα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά ζ’ απηά ηα ηέζζεξα ρξφληα πεξηζζφηεξα απφ 150 άηνκα. Σν έληνλν 

ελδηαθέξνλ κεγάινπ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο παξά ηελ εθηφο σξαξίνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ηε κεγάιε ηνπο δηάξθεηα καξηπξνχλ ην κέγεζνο ηεο αλάγθεο γηα 

νπζηαζηηθή επηκφξθσζε θαη ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζψκαηνο κπξνζηά ζε λέα εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα 

πνπ ε ίδηα ε δσή θαη νη θνηλσληθέο εμειίμεηο επηβάιινπλ.  

 

Σα παηδηά πνπ είραλ ηελ ηχρε λα σθειεζνχλ απφ έλα πξφγξακκα αγσγήο πγείαο κε ζέκα ηελ ζεμνπαιηθή 

αγσγή ζα έρνπλ κηα ζσζηή θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε γηα ην ζψκα ηνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αιιά θαη 

ηνλ έξσηα θαη ηελ εξσηηθή πξάμε. 



Γηαηί πξνθαλψο ε ζεμνπαιηθή αγσγή δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ δχν θχισλ. Απηή είλαη αζθαιψο ε βάζε γηα λα μεθηλήζεη θαλείο, αιιά 

ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπλέρεηα θαη ζε άιια πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα φπσο ε θχεζε, ν ηνθεηφο, ε ζεκαζία 

ηεο γαινπρίαο, ε εξσηηθή πξάμε, ε ζσζηή ειηθία γηα ηελ πξψηε εξσηηθή επαθή, ε αληηζχιιεςε, ε 

πξνζηαζία απφ ηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ν απλαληζκφο, νη πνιιέο κνξθέο νηθνγελεηαθνχ 

πιαηζίνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ε νκνθπινθηιία, ν ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ε ζεμνπαιηθή 

δηάζηαζε ηνπ εθθνβηζκνχ ζην ζρνιείν, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ε 

(απηφ)πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, θ.ά. 

 

Πεξηνξίδνκαη εδψ λα ππνγξακκίζσ ηξία κφλν θαίξηα δεηήκαηα απφ ηα παξαπάλσ: 

 

Σν πξψην ζρεηίδεηαη κε ηελ (απηφ)πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηελ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Σα παηδηά 

πξέπεη λα δηδαρζνχλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην ζψκα ηνπο ηνπο αλήθεη, φηη θαλείο δελ πξέπεη λα ην 

αγγίδεη αλ ηα ίδηα δελ ην ζέινπλ. Θα πξέπεη λα κάζνπλ λα αλεζπρνχλ γηα θάζε ρεηξνλνκία ή ζπκπεξηθνξά 

πνπ ηα θάλεη λα αηζζάλνληαη άβνια, λα αληηδξνχλ απνθαζηζηηθά ηδίσο φηαλ ην πξφζσπν πνπ θάλεη ηε 

ρεηξνλνκία ιέεη φηη «απηφ είλαη ην κπζηηθφ καο» ή «είλαη ην παηρλίδη καο» θαη φηη ζα πξέπεη λα θαηαθεχγνπλ 

ακέζσο ζε έλα πξφζσπν πνπ εκπηζηεχνληαη γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα. Καη αλ ην πξψην πξφζσπν ζην νπνίν 

ζα κηιήζνπλ δελ ηα πηζηέςεη ή δελ δψζεη ζεκαζία ζα πξέπεη λα επηκείλνπλ θαη λα θαηαθχγνπλ ζε άιιν 

νηθείν ηνπο πξφζσπν. Σα παηδηά πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ην «θαθφ άγγηγκα»/ζπκπεξηθνξά θαη ν θίλδπλνο 

δελ έξρεηαη ζπλήζσο απφ θάπνηνλ μέλν αιιά θαη απφ θάπνηνλ νηθνγελεηαθφ θίιν, γείηνλα, ζπγγελή, 

θαζεγεηή – πξφζσπν πνπ έρεη πξφζβαζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Σα παηδηά πξέπεη λα ηα μέξνπλ απηά 

φρη γηα λα θνβνχληαη αδηθαηνιφγεηα αιιά γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλ πνηέ 

ρξεηαζηεί. Σν πξφγξακκα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο είλαη αζθαιψο ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηε ζσζηή 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαη ζην δήηεκα απηφ. 

 

Σν δεχηεξν ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιχ ηζρπξή πίεζε πνπ δέρνληαη νη λένη θαη λέεο ζηηο ειηθίεο ηνπ Γπκλαζίνπ 

θαη ηνπ Λπθείνπ απφ ηελ νκάδα ησλ νκειίθσλ ηνποζην λα πξνρσξήζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

εξσηηθή επαθή. Δίλαη ε ηξνκεξή δχλακε ηεο παξέαο, ν ίδηνο αθξηβψο κεραληζκφο πνπ νδεγεί ζην ηζηγάξν 

θαη ζην αιθνφι, ρσξίο νπζηαζηηθά λα ζέινπλ ηα ίδηα ηα παηδηά λα δνθηκάζνπλ. Αιιά γηα λα κελ ζεσξείηαη 

θαλείο «μελέξσηνο», «θαιφ παηδί», «κακφζξεθην» θηι. πξνρσξεί ζε ελέξγεηεο πνπ αιιηψο δελ ζα ηηο έθαλε. 

Σα παηδηά ινηπφλ πνπ άθνπζαλ ηελ δαζθάια/δάζθαιφ ηνπο λα ηνπο ιέεη, κε φιν ην θχξνο θαη ηελ επηξξνή 

πνπ έρεη πάλσ ηνπο, φηη δελ ζα πξέπεη κε ηίπνηα λα βηαζηνχλ γηα ηελ πξψηε ηνπο εξσηηθή επαθή, φηη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε σξηκφηεηα θαη γλψζε γηα λα πξνρσξήζνπλ,  φηη απηφ πξέπεη λα ην θάλεη 

θαλείο επεηδή ην ζέιεη πξαγκαηηθά θαη φρη γηα λα απνδείμεη ζηνπο άιινπο φηη είλαη «άληξαο» ή φηη είλαη 

«άλεηε θαη σξαία θαη δελ θνβάηαη», φηη δελ πξέπεη ινηπφλ πνηέ λα ελεξγνχλ ππφ ηελ πίεζε ησλ άιισλ, ηεο 

παξέαο, φηη απηή, ε πξψηε θνξά,είλαη κηα κνλαδηθή ζηηγκή ζηε δσή  ηνπ θάζε αλζξψπνπ πνπ αμίδεη λα ηε 

ζπκάηαη κε αγάπε, ηξπθεξφηεηα θαη επραξίζηεζε, φηη ζα πξέπεη γηα λα πξνρσξήζεη λα έρεη ζπλαληήζεη 



πξψηα ην θαηάιιειν πξφζσπν, πνπ ε θαξδηά ηνπ λα ρηππάεη επίζεο φπσο θαη ε δηθή ηνπ, φηη έρνπλ φιν ηνλ 

θαηξφ κπξνζηά ηνπο λα κεγαιψζνπλ, λα εξσηεπζνχλ θαη λα γλσξίζνπλ ηελ αγάπε θαη ηνλ έξσηα…, απηά ηα 

παηδηά έρνπλ κφλν λα θεξδίζνπλ. 

Σα παηδηά πνπ ζπδήηεζαλ απηά ηα ζέκαηα ζην πιαίζην ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζηελ ηάμε ηνπο είλαη 

ζίγνπξν φηη ζα είλαη ζε πνιχ θαιχηεξε ζέζε λα αληηζηαζνχλ ζηηο φπνηεο πηέζεηο ησλ νκειίθσλ ηνπο, ζα 

αλεζπρνχλ ιηγφηεξν γηα φια απηά θαη ζα είλαη πηζαλφηαηα κεηαμχ εθείλσλ πνπ δελ ζα βηαζηνχλ… Σα 

ζρεηηθά δεδνκέλα άιισζηε απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν ηεθκεξηψλνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο 

αγσγήο θαζπζηεξνχλ ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο εξσηηθήο δσήο ησλ παηδηψλ/εθήβσλ. 

 

Σν ηξίην δήηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ έγθπξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ αληηζχιιεςε. Σα παηδηά πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ γηα ην πξνθπιαθηηθφ θαη ηε ρξήζε ηνπ, γηα ηελ δηπιή ρξεζηκφηεηά ηνπ ηφζν γηα ηελ απνθπγή ηεο 

ζχιιεςεο θαη ηεο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηα ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ γηα ηα ζέκαηα απηά πξηλ ηελ εθεβεία, πξηλ 

αξρίζνπλ λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. Έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ λέσλ έρνπλ ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε 

εξσηηθή επαθή ζε ειηθία 14-15 ρξνλψλ. Δίλαη ηεθκεξησκέλν φηη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν ην πνζνζηφ απηφ 

γηα ηα θπκαίλεηαη απφ 10 έσο 40%). Δπνκέλσο ε ππεχζπλε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε πξέπεη λα έξζεη 

λσξίηεξα θαη ην δεκνηηθφ ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο θαηάιιειεο ειηθίαο φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ ζεξκνχ 

(«νηθνγελεηαθνχ») θιίκαηνο, ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο επαθήο θαη ζρέζεο ησλ παηδηψλ κε ηελ 

δαζθάια ή ηνλ δάζθαιφ ηνπο. 

 

Σα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο είλαη πνιιά γηα λα κπνξέζνπλ λα ζηγνχλ ζε έλα δίσξν κάζεκα. 

Υξεηάδεηαη ινηπφλ ε αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε βάζνο ρξφλνπ, βήκα-βήκα, ψζηε ηα 

παηδηά λα έρνπλ ηελ άλεζε απφ εβδνκάδα ζε εβδνκάδα λα αθνκνηψλνπλ ηελ πιεξνθνξία, λα ζπδεηνχλ κε 

ηνπο γνλείο ηνπο, λα δηαβάδνπλ ηα θαηάιιεια βηβιία πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπο, λα εθθξάδνπλ ηηο 

απνξίεο ηνπο.  

 

Ζ ζσζηή ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα είλαη κηα ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

κεγαιχηεξε δπλαηή επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη γνλείο πξέπεη λα έρνπλ πιήξε ελεκέξσζε γηα ην έξγν 

πνπ γίλεηαη ζην ζρνιείν, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο, ηηο αλεζπρίεο, ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπο. ην θάησ-θάησ πξφθεηηαη γηα ηα δηθά ηνπο παηδηά θαη πξέπεη αζθαιψο λα κπνξνχλ λα 

βάδνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπο ζηε εθπαίδεπζε θαη ηελ δηακφξθσζή ηνπο, θαη κάιηζηα ζ’ απηά ηα δεηήκαηα πνπ 

ε πξνζσπηθή θνζκνζεσξία θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ θαηά πνιχ. 

Ρφινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη ινηπφλ θαη ην λα δηεπθνιχλεη λα αλνίμεη ή λα δηεπξπλζεί ε ζπδήηεζε γηα δεηήκαηα 

ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγέλεηαο. Σν ζρνιείν πξέπεη ζπλερψο λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά 

λα ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζίρηεθαλ ζηελ ηάμε θαη λα ηα ζπδεηνχλ καδί ηνπο. 

 

 



Η εθαξκνγή ζηηο ηάμεηο 

ηφρνο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ, φπσο είπακε, ε εθαξκνγή κέζα ζηελ ηάμε 

πξνγξακκάησλ ζεμνπαιηθήο αγσγήο. 

Δπί ηέζζεξηο ζρνιηθέο ρξνληέο (απφ ην 2014 έσο θαη ηελ ηξέρνπζα ρξνληά) ζην ζχλνιν ζρεδφλ  ησλ 

ηκεκάησλ ηκήκαηα ηεο η΄ ηάμεο ησλ ζρνιείσλ ηεο 10
εο

 πεξηθέξεηαο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο Αηηηθήο 

(Πεηξάισλα – Γθάδη - Θεζείν – Κνπθάθη – Νένο Κφζκνο) πινπνηήζεθαλ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν, ππφ ηελ κνξθή 4 ή 5 δίσξσλ εβδνκαδηαίσλ 

παξνπζηάζεσλ/ζπδεηήζεσλ. 

Σα παηδηά ζπκκεηείραλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζην κάζεκα θαη ηελ ζπδήηεζε, εθζέηνληαο ηηο απνξίεο θαη 

ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, είηε θαηά ηελ νινκέιεηα κέζα ζηελ ηάμε, είηε ζε θαη’ ηδίαλ ζπδήηεζε κε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ είηε κε αλψλπκν γξαπηφ εξψηεκα. 

ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεηήζεθε θάζε θνξά απφ ηα παηδηά λα ην αμηνινγήζνπλ απαληψληαο γξαπηά 

ζε έλα ζχληνκν αηνκηθφ αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην (επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα) 

Έλα αληίζηνηρν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιήξσζαλ επίζεο νη γνλείο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ 

ην πξφγξακκα (επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα). 

Οη αμηνινγήζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ πνιχ ζεηηθέο θαη ελζαξξπληηθέο, φπσο θαίλεηαη μεθάζαξα ζηνπο 

πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη θαη αθνξνχλ ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2014-15: 

 

 

 



 

 

Ζ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ νδήγεζε αζθαιψο ζηελ θαιχηεξε 

επεμεξγαζία θαη δηακφξθσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο 

πξνζέγγηζεο. 

 

 

Με ηδηαίηεξε πξνζνρή έγηλε ε ελεκέξσζε ησλ γνληψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηάμε ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο ελεκεξψζεθαλ ζπλνπηηθά κε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ/ηεο  εθπαηδεπηηθνχ θαη 

θιήζεθαλ ζε δίσξε ελεκεξσηηθή απνγεπκαηηλή ζπλάληεζε, φπνπ παξίζηαην θαη ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο. 

Καηά ηηο ζπλαληήζεηο απηέο ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ θηινζνθία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ δηεμνδηθή θαη αλαιπηηθή θαη θαηέιεγε ζε δσεξέο φζν θαη ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο. 

 

Δθηφο απφ ειάρηζηεο, κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ πνπ πξνζήιζε ζηηο ζπλαληήζεηο θαη 

ελεκεξψζεθε εμέθξαδε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηηο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ην ζρνιείν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη θαιά πξνεηνηκαζκέλεο απηέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο επέηξεςαλ ζηνπο/ζηηο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλεζπρίεο θαη ηελ νπηηθή ησλ γνλέσλ γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα θαη 

πξφζθεξαλ ηελ επθαηξία κηαο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. 

 

Σν ζρνιείν πέηπρε θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν λα παίμεη έλαλ ζεκαληηθφ ελεκεξσηηθφ/επηκνξθσηηθφ ξφιν θαη σο 

πξνο ηνπο γνλείο, αθελφο επηηξέπνληάο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο ζσζηήο θαη εηιηθξηλνχο 

επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά ηνπο θαη αθεηέξνπ παξνπζηάδνληαο θαη πξνηείλνληάο ηνπο θαηάιιειν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ (βηβιία θαη ηαηλίεο) πνπ κπνξεί λα ηνπο θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν φηαλ ππάξρεη ακεραλία 

θαη δπζθνιία λα ζίμνπλ νξηζκέλα ζέκαηα κε ηα παηδηά ηνπο. Σν ζρνιείν είρε επίζεο ηελ επθαηξία θαη’ απηφλ 



ηνλ ηξφπν λα ζπκβνπιεχζεη ηνπο γνλείο γηα ην πψο λα πξνζεγγίζνπλ ηα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο κε 

ηα παηδηά ηνπο. 

 

 

Παξαζέησ ζηελ ζπλέρεηα ηηο ζεκαηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο καζήηξηεο θαη καζεηέο ηεο η΄ ηάμεο 

 

 

Σεμνπαιηθή αγωγή – ρηίδνληαο πγηείο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θύια 

 

1. Σν ζψκα κνπ κνχ αλήθεη. Αγγίγκαηα – έρσ έλα κπζηηθφ… ΛΔΧ ΟΥΗ !    

- Πνλεξά αγγίγκαηα  -  Ννηψζσ άβνια  -  θαιά κπζηηθά θαη θαθά κπζηηθά  -  Πξέπεη λα 

κηιήζεηο!  

 

2. Σα παηδηά δελ ηα θέξλεη ν πειαξγφο - ε αλαπαξαγσγή – ε εξσηηθή ζρέζε – ην αληξηθφ θαη ην 

γπλαηθείν ζψκα. Σα παγηδεπηηθά πξφηππα ηνπ θφζκνπ ηεο δηαθήκηζεο – απνδέρνκαη θαη αγαπψ ην 

ζψκα κνπ. 

 

3. «Έλα θνξίηζη ηεο η΄ ηάμεο…»ε πεξίνδνο  - ην γπλαηθείν ζχζηεκα 

- σάξην – σνζήθεο – ζάιπηγγεο – κήηξα  (βηληεάθη) 

- πεξίνδνο – αίκα – ζξεπηηθέο νπζίεο 

- εκκελφπαπζε 

- εξψηεζε ζηα αγφξηα: γηαηί ε πεξίνδνο είλαη ζθνηνχξα; 

- Να θηιήζσ ην ρέξη ηεο γηαγηάο κνπ… (ε ζεξβηέηα θαη ην baby-lino) 

- ηακπφλ – ε πγηεηλή –ε ζάιαζζα 

- ζρεηηθφ βίληεν απφ ην «Γέληξν ηεο δσήο» 

4. Σν αληξηθφ ζχζηεκα 

- πένο – νπξήζξα – νπξνδφρνο θχζηε 

- φξρεηο – ζπεξκαηνδσάξηα   (βηληεάθη) 

- πξνζηάηεο – ε ζπρλνπξία ηνπ παππνχ… 

- εξψηεζε ζηα θνξίηζηα: ηη ζθνηνχξα έρνπλ νη αζιεηέο ζην ζηίβν θαη ζην πνδφζθαηξν; 

- ην ζπαζνπάξ 

- ζρεηηθφ βίληεν απφ ην «Γέληξν ηεο δσήο» 

5. Δγθπκνζχλε – θχεζε – ηνθεηφο 

- θχεζε – αλάπηπμε θάζε κήλα 

- ακληαθφ πγξφ – νκθάιηνο ιψξνο – θσηνγξαθίεο ηνπ εκβξχνπ 

- ηνθεηφο ζην λνζνθνκείν – ζην ζπίηη – ε κακή (καία) 



- ε θπζηθή δηαδηθαζία ηεο γέλλαο – νη αλαπλνέο – ε πξνβνιή – ε πξψηε αλάζα – ν ιψξνο 

- ε θαηζαξηθή 

- Γέλλα: ΜΗΑ ΠΟΤΓΑΗΑ ΚΑΗ ΟΜΟΡΦΖ ΣΗΓΜΖ ! 

6. Σα δίδπκα 

- εμήγεζε – απφ έλα σάξην – απφ δχν σάξηα 

- ζρεηηθφ βίληεν απφ ην «Γέληξν ηεο δσήο» 

7. Γαινπρία 

- ζειαζκφο – ην κεηξηθφ γάια ζνχπεξ ηξνθή 

- ε Νεζηιέ ζηελ Αθξηθή 

- ην ζήιαζηξν – ε ηξνθφο 

8. Ζ εξσηηθή ζρέζε – ε εξσηηθή πξάμε 

- «πψο κπήθα ζηελ θνηιηά ζνπ κακά;» (αλαθνξά ζην ζρεηηθφ βηβιίν γηα ηελ Α΄ ηάμε) 

- πένο – ζηχζε  

- ζρεηηθφ βίληεν απφ ην «Γέληξν ηεο δσήο» 

- γηαηί νη άλζξσπνη θάλνπλ έξσηα; 

9. Υατδεχνκαη… 

- «Δίλαη αθφκε θαη επράξηζην…» (αλαθνξά απφ ην βίληεν) . Γηαηί; 

- ρατδεχνκαη… Ση ζα πάζσ; 

10. Με βηάδεζαη! (ε πνηα ειηθία…;) 

- ψξηκνο/ψξηκε – κε πνηνλ/πνηα ζχληξνθν; 

- ε πίεζε ηεο παξέαο. Αληηζηέθνκαη…ΜΖ ΒΗΑΕΔΑΗ ! 

11. Ζ αληηζχιιεςε 

- ηα αληηζπιιεπηηθά ράπηα – ε σνξξεμία 

- ην πξνθπιαθηηθφ 

- ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα – ην Aids 

12. Μνξθέο ηεο νηθνγέλεηαο 

- 2 γνλείο  - 1 γνληφο  -  ζεηή νηθνγέλεηα -  2 κακάδεο  -  2 κπακπάδεο  - κε ηνλ παππνχ θαη 

ηε γηαγηά 

- Ζ ΑΓΑΠΖ ΜΔΣΡΑΔΗ!  -  ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 

- ε νκνθπινθηιία  -  Ζ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο – ην DSM ηεο Ακεξηθάληθεο 

Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο – ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΡΡΧΣΔΗΑ! –κέζα ζηε δσή θαη ηε θχζε - ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ - ζεβαζκφο ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε πξνζψπνπ. 

 

 

 

 



Απζεληηθά εξωηήκαηα παηδηώλ 

 

- Κχξηε, ππάξρεη πεξίπησζε ην πένο ηνπ αγνξηνχ λα κείλεη γηα πάληα κηθξφ; 

 

- Κχξηε, είδακε φηη ην κσξφ θνιπκπάεη ζην ακληαθφ πγξφ θαη κάιηζηα ζ’ απηή ηε θσηνγξαθία ην 

βιέπνπκε λα πηπηιάεη ην δάρηπιφ ηνπ κέζα ζηελ θνηιηά ηεο κακάο ηνπ! Αθνχ ηα φξγαλα ηνπ ινηπφλ 

είλαη ζρεκαηηζκέλα γηαηί δελ θαηαπίλεη ην ακληαθφ πγξφ; Πψο δελ πλίγεηαη; 

 

- Κπξία, πέζηε καο, πνηα είλαη ε θαηάιιειε ειηθία γηα ηελ πξψηε εξσηηθή επαθή ελφο/κηαο εθήβνπ; 

 

- Κπξία, ηη είλαη gay; 

 

- Κχξηα, ν Γηάλλεο θαη ε νθία είλαη δίδπκνη αιιά δελ κνηάδνπλε. ην άιιν ηκήκα φκσο ν Κψζηαο 

θαη ν Πέηξνο είλαη νιφηδηνη. Πψο γίλεηαη απηφ; 

 

- Κχξηε, αθνχζακε φηη θάπνηνο ρατδεχηεθε 25 θνξέο ζπλέρεηα θαη πέζαλε. Μπνξεί λα είλαη αιήζεηα; 

 

- Κχξηε, είλαη αιήζεηα φηη φηαλ έξζεη ζε έλα θνξίηζη ε πεξίνδνο ζηακαηάεη πιένλ ε αλάπηπμή ηνπ θαη 

δελ ζα ςειψζεη άιιν;  

 

- Κπξία, ζαο παξαθαινχκε, κπνξείηε λα καο δείμεηε έλα πξνθπιαθηηθφ… 

 

- Κπξία, ηη είλαη ην «ράπη ηεο επφκελεο κέξαο»; Μίιαγε γη’ απηφ κηα θίιε ηεο αδειθήο κνπ πνπ έκεηλε 

έγγπνο. 

 

- Κχξηε, κπνξεί έλα θνξίηζη λα κείλεη έγγπνο αλ θηιεζεί κε έλα αγφξη; (Έηζη κνπ είπε ε ζεία κνπ…) 

 

- Κπξία, κηα ζπκκαζήηξηα ηεο αδειθήο κνπ είλαη 17 ρξνλψλ θαη είλαη έγγπνο. Ζ αδειθή κνπ είπε φηη 

ην θνξίηζη ζα δηαθφςεη ηελ εγθπκνζχλε. Γηαθσλνχκε κεηαμχ καο, εγψ ιέσ φηη απηφ είλαη 

δνινθνλία. Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο; 

 

- Κχξηε, κπνξεί κηα γπλαίθα λα έρεη πεξίνδν φηαλ είλαη έγγπνο; 

 

 

 

 

 



Η ζεμνπαιηθή αγωγή ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

Μηθξή επηινγή βηβιίωλ θαηάιιειωλ γηα παηδηά 

 

 

Βηβιία γηα ηηο κηθξέο ηάμεηο 

 

1. Πψο ήξζα ζηνλ θφζκν, PeterMayle, ArthurRobins, εθδ. Ληβάλε 

(γηα Α΄ - Β΄ - Γ΄ ηάμε) 

 

2. Ήκνπλ θη εγψ κέζα ζηελ θνηιηά ζνπ, κακά; Νηάγθκαξ Γθάηζιεξ, εθδ. Φπρνγηφο 

(γηα Γ΄ ηάμε θαη πάλσ) 

 

3. Έρσ έλακπζηηθφ!, Jennifer Moore-Mallinos, Marta Fabrega, εθδ. αββάιαο 

 

Βηβιία γηα ηηο κεγάιεο ηάμεηο 

 

4. Κάηη αιιάδεη (έλαο δηαθνξεηηθφο νδεγφο γχξσ απφ ηε ζεμνπαιηθφηεηα), ΕΔΠ, Διέλ Μπξπιιέξ, εθδ. 

Παηάθε 

 

5. Σα κσξά δελ ηα θέξλεη ν πειαξγφο, Ρφκπη Υάξξηο, Μάηθι Έκπεξιπ, εθδ. Παηάθε 

 

6. Σξίρεο εδψ, εθεί θαη παξαπέξα, Σδάθη Μπέηιη, εθδ. Μεηαίρκην 

 

7. Βνήζεηα! Μπαίλσ ζηελ εθεβεία (νδεγφο γηα θνξίηζηα), NuriaRoca, MartaFabrega, εθδ. αββάιαο 

 

8. Βνήζεηα! Μπαίλσ ζηελ εθεβεία (νδεγφο γηα αγφξηα), NuriaRoca, MartaFabrega,εθδ. αββάιαο 

Καιφ ζα είλαη νη γνλείο λα θπιινκεηξήζνπλ ηα βηβιία πξηλ ηα αγνξάζνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο. 

Σα δχν ηειεπηαία βηβιία πξνζθέξνληαη θαιχηεξα γηα παηδηά Α΄ Γπκλαζίνπ. 


