
Υπεύθυνη   Καθηγήτρια  :  Φλώρα  Μπέη

38ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 

«Σχέσεις των δύο Φύλων στη Ζωή…
… και στην Τέχνη»



Ξεκινήσαμε το 
πρόγραμμα 
σεξουαλικής αγωγής, 
με μεγάλο 
ενθουσιασμό στις 
αρχές του Νοέμβρη 
2011.



Στην αρχή παίξαμε  παιχνίδια  γνωριμίας και 
ελεύθερης έκφρασης, με σκοπό το δέσιμο της ομάδας 
και την ανάπτυξη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης.



Μιλήσαμε για το 
πώς νοιώθουμε, για 
τις επιθυμίες μας , 
τις σχέσεις μας… και  
για το πώς βλέπουμε 
τον εαυτό μας…



• Ρωτούσαμε για όλα όσα μας απασχολούσαν.
• Λύσαμε τις απορίες μας.
• Ξεκαθαρίσαμε αυτά που γνωρίζαμε… και 
αυτά που νομίζαμε ότι γνωρίζουμε…

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ



ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ
από σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας  Οικογενειακού

Προγραμματισμού

7  Δεκεμβρίου  2011



Μιλήσαμε για …
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ    ΕΠΑΦΗ

Και…
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ



ΕΦΗΒΙΚΗ  ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ   

ΕΚΤΡΩΣΗ



Σε ποσοστό > 90% οι 
εγκυμοσύνες στην 
εφηβεία δεν ήταν 

προγραμματισμένες

Η Ελλάδα ΠΡΩΤΗ στην 
Ευρώπη και ΤΡΙΤΗ στον 
κόσμο σε εκτρώσεις. 



• 1 στα 4 κορίτσια ηλικίας 14 έως 17 

ετών έχει κάνει έκτρωση, σύμφωνα 

με την έρευνα του Αρεταίειου

Νοσοκομείου 

• 40.000 εκτρώσεις το χρόνο στην 

Ελλάδα αποφασίζονται από τις 

Ελληνίδες κάτω των 18 ετών 

σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ψυχικής 

και Σεξουαλικής Υγείας.



ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
Αντισύλληψη 

είναι η χρήση μίας ή περισσοτέρων 
μεθόδων  με σκοπό την πρόληψη 

εγκυμοσύνης.



Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Είναι ασθένειες που  μεταδίδονται με 
σεξουαλική  επαφή



Ετοιμάσαμε ταμπλό ενημέρωσης για το AIDS και τα   
αναρτήσαμε στους διαδρόμους του σχολείου





Μιλήσαμε ακόμη για την εφηβεία και 
τα συναισθήματα των κοριτσιών και 

των αγοριών



Κάναμε εργασίες και τις 
παρουσιάσαμε στην τάξη



Πήγαμε στο θέατρο και παρακολουθήσαμε την 
παράσταση  «Ρωμαίος + Ιουλιέττα»



Παίξαμε κι εμείς με τους ηθοποιούς…



Πήγαμε  στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας



Παρουσιάσαμε την εργασία μας στο 1ο Διεθνές Μαθητικό 
Συνέδριο Σεξουαλικής Αγωγής



Οργανώσαμε εκπαιδευτική εκδρομή 
στην Ιταλία



Βερόνα!  Δρώμενο στο σπίτι της Ιουλιέττας!





Οργανώσαμε εκδήλωση παρουσίασης του 

προγράμματος σε όλους τους μαθητές του 

σχολείου



Η αφίσα μας, για 

την εκδήλωση 

παρουσίασης του 

προγράμματος



Φτιάξαμε ένα τρίπτυχο έντυπο για την εφηβεία και τις σχέσεις 
το οποίο  μοιράσαμε  σε όλους τους μαθητές του σχολείου 



Η εκδήλωση στο σχολείο μας



Παιδιά ενημερωμένα…
Παιδιά προστατευμένα!!!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !
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