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Περιπτώσεις παιδιών 
Ο Νίκος είναι ακόμα 7 

χρονών και με ΔΑΦ. Τι είδους 
εκπαίδευση πάνω στη 
σεξουαλική αγωγή θα 
μπορούσε να λάβει; 

Χρειάζεται να ασχοληθούμε 
από τώρα με αυτό;

Ο Γιάννης, 14 χρ. με 
ΔΑΦ, «πιάστηκε» από 

την εκπαιδευτικό να 
αυνανίζεται στην τάξη. 

Τι χρειάζεται να του 
πούμε; Πώς πρέπει 
να συμπεριφερθεί η 
εκπαιδευτικός ή ο 

διευθυντής; Οι γονείς 
του;

Η Μαρία, 9 χρονών έχει ΔΑΦ. 
Έχει περιορισμένο λεξιλόγιο, 
αλλά είναι γενικά ανεξάρτητη 

στο να πάει τουαλέτα, να ντυθεί 
ή να κάνει μπάνιο. Το μόνο που 

έχει ανάγκη είναι κάποια 
επίβλεψη, για να εξασφαλίζεται 

ότι τα κάνει όλα σωστά. 
Χρειάζεται η Μαρία να αρχίσει 
να μαθαίνει από τώρα για την 
έμμηνο ρύση και τη φροντίδα 

γύρω από αυτήν; Τι μπορούμε 
να της διδάξουμε σχετικά με την 

επίβλεψη που χρειάζεται στο 
μπάνιο; Θα μπορούσε να πέσει 
θύμα σεξουαλικής κακοποίησης; 

Ο Οδυσσέας έχει Ν.Υ. 
Είναι 13 χρονών αλλά 
συμπεριφέρεται σαν 
μικρό παιδί. Θα του 

χρειαστεί η σεξουαλική 
αγωγή;

Ο Γιώργος με ΔΑΦ και η 
Αφροδίτη με Ν.Υ. είναι 15 χρ. και 
οι δύο. Εδώ και καιρό δηλώνουν 

ότι είναι ζευγάρι και πριν λίγο 
καιρό άρχισαν να φιλιούνται στην 

αυλή του σχολείου. Όταν 
ρωτήθηκαν, είπαν ότι έτσι κάνουν 
τα ζευγάρια. Τι χειρισμοί πρέπει 
να γίνουν από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό; Τι πρέπει να κάνουν 
οι γονείς;



Φάσεις σεξουαλικής ανάπτυξης

Βρέφη και προσχολική ηλικία (έως 3 ετών)
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας:

 Μπορεί να εξερευνούν τον εαυτό τους. 

 Γνωρίζουν το φύλο τους. 

(Levy & Packman, 2004)



Φάσεις σεξουαλικής ανάπτυξης

Πρώτη παιδική ηλικία (3-5 ετών)

Τα περισσότερα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες εκδηλώνουν περιέργεια τόσο για το σώμα τους όσο 

και για το σώμα των άλλων. 

Οι γονείς χρειάζεται να μάθουν στα παιδιά: 

 Τα "σωστά" ονόματα των μελών του σώματος και των γεννητικών οργάνων. 

 Τι μπορεί να κάνει κάποιος σε δημόσιο χώρο και τι σε ιδιωτικό. 

 Ότι το σώμα τους τους ανήκει και τη διαφορά ανάμεσα στο κατάλληλο και το μη κατάλληλο 

άγγιγμα.
(Levy & Packman, 2004)



Φάσεις σεξουαλικής ανάπτυξης

Μέση παιδική ηλικία (6‐10 ετών)

Τα παιδιά προτιμούν να παίζουν με παιδιά του ίδιου φύλου. Χρειάζεται να δοθεί βάση στην κοινωνικοποίηση.

Στην ηλικία αυτή τα παιδιά είναι καλό να γνωρίζουν:

 Τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα

 Ποια μέλη του σώματος είναι ιδιωτικά

 Πώς γεννιούνται τα παιδιά

Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη, ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν και άλλες δεξιότητες, όπως:

 Τα χαρακτηριστικά μιας φιλικής σχέσης

 Δεξιότητες λήψης αποφάσεων

 Δεξιότητες αποφυγής της σεξουαλικής κακοποίησης

Οι γονείς θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζουν τα παιδιά για τις αλλαγές που έρχονται με την εφηβεία.

(Levy & Packman, 2004)



Φάσεις σεξουαλικής ανάπτυξης

Προεφηβεία (10‐14 ετών)

 Τα περισσότερα παιδιά με Ν.Υ. θα μπουν στην ήβη στην αναμενόμενη ηλικία. 

 Όμως δεν είναι πάντα προετοιμασμένα για τις αλλαγές που βιώνουν. 

 Οι γονείς αλλά και οι επαγγελματίες μπορούν να τους υπενθυμίζουν ότι αυτές οι αλλαγές είναι 

φυσιολογικές. 

Τα θέματα που πρέπει να καλυφθούν στις ηλικίες αυτές είναι: η αναπαραγωγική διαδικασία, η εγκυμοσύνη 

και η πρόληψή της, ο αυνανισμός, η αποχή, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η αναγνώριση της 

σεξουαλικής κακοποίησης.

(Levy & Packman, 2004)



Φάσεις σεξουαλικής ανάπτυξης

Μέση εφηβεία (14 ‐18 ετών)

Στην ηλικία αυτή πρέπει να ενισχυθούν οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων και υπευθυνότητας. 

Ο έφηβος θα πρέπει να γνωρίζει:

 Τι σημαίνει υγιής σχέση, πώς να χειρίζεται τα σεξουαλικά του συναισθήματα, τη διαφορά ανάμεσα στην 

αγάπη και το σεξ, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις συνέπειες του να αγγίζει τους άλλους με 

ακατάλληλο τρόπο. 

 Επίσης μπορούν να αναφερθούν θέματα ατομικής υγιεινής, η επίδραση του αλκοόλ και των ναρκωτικών

ή το να βγαίνει κάποιος ραντεβού. 

Χρειάζεται να επαναληφθούν: η πρόληψη της εγκυμοσύνης, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά 

και οι ευθύνες του γάμου και της οικογένειας. 
(Levy & Packman, 2004)



Φάσεις σεξουαλικής ανάπτυξης

Εφηβεία ‐ πέρασμα στην ενήλικη ζωή (18 ετών και άνω)

Εδώ γίνεται η μετάβαση του εφήβου στην ενήλικη ζωή, με ολοένα αυξανόμενη αυτονομία. 

Οι νέοι χρειάζονται συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε θέματα:

 Σεξουαλικότητας

 Των στοιχείων μιας υγιούς σχέσης

 Πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης

(Levy & Packman, 2004)



Σεξουαλικότητα

Τι είναι η σεξουαλικότητα;

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Πληροφοριών και Εκπαίδευσης για το σεξ των ΗΠΑ (SIECUS), η ανθρώπινη 

σεξουαλικότητα περιλαμβάνει τη σεξουαλική γνώση, τις πεποιθήσεις, τις συμπεριφορές και τις αξίες των 

ατόμων. Σχετίζεται με την ανατομία, τη φυσιολογία και τη βιοχημεία του αναπαραγωγικού συστήματος, όπως 

και με τους ρόλους, την ταυτότητα, την προσωπικότητα, τις ατομικές σκέψεις, τα συναισθήματα, τις 

συμπεριφορές και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

(Απτεσλής, 2012)



Σεξουαλικότητα

Η σεξουαλικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής και βιολογικής ωριμότητας κάθε ατόμου.

Αναπτύσσεται μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, τη σωματική επαφή, το παιχνίδι και 
την αφομοίωση κοινωνικών κανόνων και συμβάσεων. 

Η έκφραση της σεξουαλικότητας ενός ατόμου, όπως και οι βιολογικές βάσεις που τη διέπουν, δεν 
επηρεάζεται από τη διάγνωση που μπορεί να έχει το άτομο αυτό.

Αυτό που παίζει όμως τον μεγαλύτερο ρόλο είναι η κοινωνικοποίηση, η οποία είναι ουσιαστική για τη 
σεξουαλική ταυτότητα.

(Harocopos and Pedersen, 1992)



Σεξουαλικότητα

Τα άτομα με διάγνωση ΔΑΦ ή Ν.Υ. αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στις κοινωνικές συνδιαλλαγές. Αυτές οι 

δυσκολίες κάνουν αρκετά απαιτητικό το έργο της σεξουαλικής αγωγής, καθώς θα πρέπει πάντα να έχουμε 

στο μυαλό μας τι μπορεί πραγματικά να καταφέρει κάθε άτομο ξεχωριστά (Harocopos and Pedersen, 1992). 

Τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΑΦ ή Ν.Υ. λαμβάνουν μειωμένη κοινωνική ενθάρρυνση σχετικά με τη 

σεξουαλικότητά τους και την έκφρασή της, με αποτέλεσμα ως ενήλικες να έχουν ασαφή και ενδεχομένως 

συγκεχυμένη αίσθηση αυτής (Απτεσλής, 2012).



Μύθοι σε σχέση με τη σεξουαλικότητα ατόμων με ΔΑΦ/ Ν.Υ.

Συνήθεις μύθοι

(Ward, Trigler, & Pfeiffer, 2001)

Τα άτομα με Ν.Υ. είναι σεξουαλικώς 
ανώριμα, ανίκανα να συμμετέχουν σε 

σεξουαλική δραστηριότητα ή 
παρουσιάζουν έλλειψη της 

σεξουαλικής επιθυμίας.

Τα άτομα με αυτισμό είναι 
σεξουαλικώς παρορμητικά 

(υπερσεξουαλικά, δεν ελέγχουν τις 
ορμές τους). 

Οι νέοι με ΔΑΦ είναι μόνο 
ετεροφυλόφιλοι. 

Τα άτομα με αυτισμό δε θα 
παντρευτούν και δε θα 
τεκνοποιήσουν, άρα οι 

πληροφορίες περί 
σεξουαλικότητας, τους είναι 

περιττές. 



Μύθοι σε σχέση με τη σεξουαλικότητα ατόμων με ΔΑΦ/ Ν.Υ.

Όμως στην πραγματικότητα…

 Όλοι οι άνθρωποι είναι σεξουαλικά όντα που χρειάζονται στοργή, αγάπη, αποδοχή και συντροφικότητα.

 Τα παιδιά με ΔΑΦ/Ν.Υ. μπορεί να μαθαίνουν με πιο αργούς ρυθμούς απ’ ό,τι οι συνομήλικοί τους και να έχουν

κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες σε σχέση με τη σεξουαλική τους εκπαίδευση, αλλά η βιολογική τους ωρίμανση επέρχεται

την ίδια στιγμή.

 Αυτό που δυσκολεύει τους ανθρώπους με ΔΑΦ είναι οι προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουν, εξαιτίας των

αισθητηριακών δυσκολιών τους, της ρουτίνας, των τελετουργιών, του φόβου ή της αδιαφορίας.

 Ο σύντροφος με ΔΑΦ μπορεί να γίνει ασεξουαλικός από τη στιγμή που αποκτά παιδιά ή ‘μπαίνει’ σε μια σταθερή

σχέση.

 Αν και δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες πάνω στο θέμα, είναι γνωστό ότι όπως υπάρχουν ομοφυλόφιλα άτομα στον

γενικό πληθυσμό, έτσι υπάρχουν και ανάμεσα στον πληθυσμό ατόμων με ΔΑΦ ή Ν.Υ.



Μύθοι σε σχέση με τη σεξουαλικότητα ατόμων με ΔΑΦ/ Ν.Υ.

 Όλοι οι παραπάνω μύθοι οδηγούν σε παραπληροφόρηση και σε περιορισμό της σεξουαλικότητας των 

νέων με ΔΑΦ/Ν.Υ.

 Χρειάζεται να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε σχέση με το τι διδάσκουμε στα παιδιά με αυτισμό, ώστε 

να μην χρειαστεί να τα «ξεδιδάξουμε» αργότερα.

 Το προσωπικό ενδιαφέρον για το σεξ ή τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων με άλλο άτομο ποικίλλει κατά 

πολύ μεταξύ των ατόμων σε όλα τα επίπεδα ικανοτήτων.

 Έτσι, παρουσιάζεται μεγάλη ανάγκη για εξατομικευμένη, αποτελεσματική εκπαίδευση για τα άτομα με 

ΔΑΦ/Ν.Υ. σε όλο το φάσμα ικανοτήτων, προκειμένου να προωθηθούν υγιείς συμπεριφορές.



Μέθοδοι διδασκαλίας

Το υλικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ποικίλο και πρέπει να προσαρμόζεται ανά 

περίπτωση παιδιού.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 Κοινωνικές ιστορίες

 Ανατομικές κούκλες

 Φωτογραφίες, εικόνες και βίντεο

 Έγγραφο υλικό

 Παιχνίδια ρόλων



Μέθοδοι διδασκαλίας

Τι πρέπει να θυμόμαστε:

 Να παρέχουμε τη νέα γνώση βήμα βήμα.

 Να λαμβάνουμε υπόψη το επίπεδο ανάγνωσης και κατανόησης του παιδιού.

 Να χρησιμοποιούμε απλούς και σαφείς όρους.

 Να φροντίζουμε για συνεχή επανάληψη.



Πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης

Ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης οφείλει να είναι εξατομικευμένο και διαφοροποιημένο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των παιδιών όσον αφορά τις κοινωνικές τους δεξιότητες και τις 

ανάγκες τους (Holmes, Isler, Bott & Markowitz, 2005).

Χρειάζεται επίσης να έχει μακροπρόθεσμη ισχύ, ώστε να ξεκινάει από νωρίς στην παιδική ηλικία και να 

προωθεί δεξιότητες αυτονομίας και ασφάλειας, αποφεύγοντας την εκ των υστέρων διαχείριση κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας (Ιωάννου, 2014).



Στόχοι της σεξουαλικής εκπαίδευσης

H παροχή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών, δοσμένων με κατανοητό τρόπο, γύρω από 

θέματα όπως: 

 ανατομία και σωματικές λειτουργίες

 εφηβεία 

 αυνανισμός 

 προσωπική ασφάλεια και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

 εγκυμοσύνη

 σεξουαλικός προσανατολισμός 

 σεξουαλική κακοποίηση
(Wight, Abraham, & Scott, 1998)



Στόχοι της σεξουαλικής εκπαίδευσης

Η διαμόρφωση προσωπικών αξιών όπως:

 Προσωπική ευθύνη 

 Αυτοεκτίμηση 

 Σεβασμός των άλλων 

 Προσωπικά όρια 

(Wight, Abraham, & Scott, 1998)



Στόχοι της σεξουαλικής εκπαίδευσης 

Προώθηση αποτελεσματικών κοινωνικών δεξιοτήτων όπως:

 Ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 Υπεράσπιση εαυτού 

 Αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων 

 Σύναψη συναισθηματικά επαρκών διαπροσωπικών σχέσεων

(Wight, Abraham, & Scott, 1998)



Κοινωνικές δεξιότητες

Ειδικότερα οι Κοινωνικές Δεξιότητες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών με 

ΔΑΦ/Ν.Υ.

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες Κοινωνικών Δεξιοτήτων:

Βασικές δεξιότητες: να ενδιαφέρεται για την εμφάνισή του, να ακούει προσεκτικά τους άλλους, να 

συμμετέχει σε μία συζήτηση, να λέει ευχαριστώ, να κάνει φιλοφρονήσεις. 

Προηγμένες δεξιότητες: να απολογείται όταν χρειάζεται, να δίνει οδηγίες, να προσφέρει και να ζητάει 

βοήθεια, να μοιράζεται και να μπορεί να αντιμετωπίσει προβληματικές καταστάσεις.

(Henault, 2006)



Κοινωνικές δεξιότητες

Έκφραση συναισθημάτων: αναγνώριση συναισθημάτων, διαχείριση της αποτυχίας και των 

πειραγμάτων από τους συνομηλίκους. 

Εκπαίδευση στην ικανότητα να υπερασπίζεται τον εαυτό του: διαπραγμάτευση, έκφραση 

άρνησης με κατάλληλο τρόπο, αξιολόγηση των απόψεων και των δικαιωμάτων των άλλων, 

διαχείριση του θυμού και της επιθετικότητας.

Σεβασμός: να φροντίζει και να προσεγγίζει τους άλλους, να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του 

με βάση τους κανόνες. 

(Henault, 2006)



Στόχοι της σεξουαλικής εκπαίδευσης 

Ο βασικότερος στόχος ενός προγράμματος σεξουαλικής αγωγής στα παιδιά με ΔΑΦ/Ν.Υ. Δεν είναι να τα 

ενθαρρύνουμε να έχουν πιο ενεργή σεξουαλική ζωή, αλλά να τα βοηθήσουμε να έχουν καλύτερη ποιότητα 

ζωής, με το να κάνουν καλύτερες επιλογές. 



Ενδεικτικό πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης

1. Εκπαίδευση σε απλές δεξιότητες διαχωρισμού

Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν:

 Πότε και πού μπορούν να ξεντυθούν (κατάλληλη ώρα- κατάλληλος χώρος)

 Πότε και πού μπορούν να αυνανιστούν (κατάλληλη ώρα- κατάλληλος χώρος)

 Πότε και πού μπορούν να αγγίξουν τους άλλους ή να επιτρέψουν στους άλλους να τους αγγίξουν 

(κατάλληλη ώρα- κατάλληλος χώρος)

 Τι μπορούν να κάνουν και μπροστά σε ποιον (κοινωνικοί κύκλοι)

Για τα άτομα με χαμηλή λειτουργικότητα, οι παραπάνω δεξιότητες ίσως είναι οι μόνες στις οποίες 

μπορούν να εκπαιδευτούν σε ότι αφορά τη σεξουαλικότητα.
(Ιωάννου, 2014)



Παραδείγματα δημόσιων/ ιδιωτικών χώρων



Κοινωνικοί κύκλοι

Εγώ

Οικογένεια
Κολλητοί φίλοι

Συγγενείς, δάσκαλοι, 
συμμαθητές

Ξένοι, ελάχιστα 
γνωστοί



Φανερά / κρυφά μέρη σώματος

www.livingwellwithautism.com



Ενδεικτικό πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης

2. Ατομική υγιεινή

Η εκπαίδευση δεξιοτήτων ατομικής υγιεινής περιλαμβάνει: 

 Τη σωστή καθαριότητα μετά τη χρήση τουαλέτας 

 Την κατάλληλη υγιεινή κατά τη διάρκεια της περιόδου

 Την τακτική αλλαγή εσωρούχου 

 Την καλή καθαριότητα κατά το μπάνιο ή το ντους

 Τη χρήση αποσμητικού κ.ά. 

Κάποιοι έφηβοι δυσκολεύονται να τηρήσουν τους κανόνες υγιεινής. Όμως, πρέπει να επιμείνουμε, γιατί η 
παραμέληση αυτού του τομέα, εκτός του ότι μπορεί να επιφέρει μολύνσεις ή ενοχλήσεις, μπορεί να βλάψει 
και την κοινωνικοποίηση του ατόμου, καθώς πολύ συχνά μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ή στιγματισμό. 

(Ιωάννου, 2014)



Ατομική υγιεινή

www.livingwellwithautism.com



Ατομική υγιεινή

Τι θυμάμαι για 
καλή υγιεινή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή

ΧΤΕΝΙΖΩ 
ΜΑΛΛΙΑ
ΠΛΕΝΩ 
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΒΟΥΡΤΣΙΖΩ 
ΔΟΝΤΙΑ
ΒΑΖΩ 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ
ΦΟΡΑΩ 
ΚΑΘΑΡΑ ΡΟΥΧΑ



Ενδεικτικό πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης

3. Τα μέρη του σώματος και οι λειτουργίες τους 

 Διερεύνηση του τι ξέρει το παιδί.

 Εισαγωγή κατάλληλης ορολογίας των μερών του σώματος, των γεννητικών οργάνων καθώς και των 

λειτουργιών τους.



Μέρη ανθρωπίνου σώματος



Ενδεικτικό πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης

4. Ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων 

Πληροφόρηση γύρω από:

 τις προϋποθέσεις δημιουργίας σχέσης, 

 την επιλογή συντρόφου, 

 το πώς ζητάει ραντεβού, 

 πώς φλερτάρει, 

 ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μια συνεύρεση και 

 πώς μπορεί να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί την λήξη μιας σχέσης.



Αυνανισμός

Ο αυνανισμός είναι η συχνότερη σεξουαλική συμπεριφορά που αναφέρεται σε εφήβους με ΔΑΦ. 

Οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ συχνά ανησυχούν γύρω από τον αυνανισμό για το ότι το παιδί μπορεί να:

 Μην μπορεί να αυνανιστεί

 Μην ξέρει πώς να το κάνει

 Αυνανίζεται με μεγάλη συχνότητα

 Αυνανίζεται υπερβολικά με πρόκληση αυτοτραυματισμού στα γεννητικά όργανα

 Αυνανίζεται σε ακατάλληλες ώρες και μέρη.



Αυνανισμός

Αναφέρονται αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς τα οποία συνδέονται με τον αυνανισμό, με το 

βασικότερο να αφορά τον αυνανισμό σε δημόσιους χώρους. 

Γιατί γίνεται αυτό;

Οι έφηβοι με ΔΑΦ:

 Δεν αναγνωρίζουν τη διάκριση ανάμεσα σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο.

 Δυσκολεύονται στην κοινωνική κατανόηση και προσαρμογή.

 Απολαμβάνουν το αισθητηριακό ερέθισμα.

 Δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια της συνέπειας (π.χ. ότι ο αυνανισμός σε δημόσιο χώρο 

είναι κάτι παράνομο).

 Κάνουν συνδέσεις που τον ενεργοποιούν, με αντικείμενα ή δραστηριότητες.



Αυνανισμός

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;
Ειδικότερα στα παιδιά με ΔΑΦ χαμηλής λειτουργικότητας πρέπει από τους γονείς να γίνει:

 Σαφής διάκριση ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους (χρήση φωτογραφιών).

 Σταθερή χρήση των ίδιων απλών λέξεων από όλους, όπως «Μπορείς να αγγίζεις το πέος σου μόνο 

στο κρεβάτι σου». Μπορεί επίσης να μπει μέσα στην ρουτίνα του παιδιού και στο πρόγραμμά του 

μία ορισμένη στιγμή μέσα στην ημέρα.

 Στις ‘ιδιωτικές’ τους στιγμές τα παιδιά χρειάζεται να είναι μόνα τους στον χώρο τους με την πόρτα 

κλειστή. Γονείς, φροντιστές, αδέλφια δεν μπορούν να μπουν στο δωμάτιο.

 Στην αρχή, θα βοηθήσει αν οι γονείς μπορέσουν διακριτικά να παρατηρήσουν αν το παιδί 

καταφέρνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία χωρίς να τον/τη διακόψουν. 



Αυνανισμός

 Όταν το παιδί δυσκολεύεται να ολοκληρώσει, απλές ιστορίες με φωτογραφικό υλικό και σκίτσα 

μπορούν να βοηθήσουν. Διαφορετικά ο γονέας μπορεί να χρησιμοποιήσει ομοίωμα ή το χέρι του 

πάνω στο χέρι του παιδιού.

 Εκπαίδευση στην χρήση υγρών μαντηλιών ώστε να καθαρίζεται μετά τη διαδικασία.

 Αισθητηριακά υλικά και παιχνίδια μπορεί να είναι στην διάθεση των παιδιών όταν βρίσκονται σε 

εξωτερικούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η ενασχόληση με την γεννητική περιοχή. Προσοχή τα 

ρούχα τους να είναι αρκετά άνετα, ώστε να μην ενεργοποιούν τον ερεθισμό της περιοχής.

 Στενή συνεργασία με το σχολείο και όλα τα άτομα που φροντίζουν το παιδί.



Αυνανισμός

Τι χρειάζεται να θυμούνται όλοι όσοι ασχολούνται με το παιδί:

 Ο αυνανισμός είναι κάτι το φυσιολογικό.

 Δεν τον θεωρούμε και δεν τον παρουσιάζουμε 

ως κάτι «βρώμικο» και «ανήθικο».

 Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε όταν εξηγούμε 

σε ένα άτομο με ΔΑΦ τη διαδικασία του 

αυνανισμού θα πρέπει να μην περιέχει 

στιγματική γλώσσα και μύθους, π.χ. ότι οδηγεί 

σε τύφλωση, σε κάνει ομοφυλόφιλο, το κάνουν 

μόνο οι άντρες.

 Υποδεικνύουμε στο παιδί τους χώρους που 

μπορεί να αυνανιστεί (δωμάτιό του και 

μπάνιο) με κλειστή την πόρτα και θυμίζουμε 

τη διάκριση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 

χώρων. Κάνουμε χρήση οπτικοποιημένου 

υλικού και κοινωνικών ιστοριών.

 Θυμίζουμε τα ιδιωτικά μέρη του σώματος και 

χρησιμοποιούμε τους κοινωνικούς κύκλους.

 Παρέχουμε ιδιωτικό χρόνο. 
(Newport & Newport, 2002, Wrobel, 2003)



Αυνανισμός

Κοινωνικοί κύκλοι που μπορούμε να δείξουμε στο παιδί σχετικά με το μέρος που επιτρέπεται να λάβει 
χώρα ο αυνανισμός

Εγώ

σχολείο

πούλμαν

μπάνιο

δωμάτιό μου
κουζίνα

Δωμάτιο των 
γονιών μου

πάρκο



Κατανόηση των ακατάλληλων σεξουαλικών συμπεριφορών

Γιατί συμβαίνει μία ακατάλληλη συμπεριφορά; 

Άγχος, αλλαγές στην ρουτίνα, αλλαγές στο εκπαιδευτικό προσωπικό, αντιδράσεις σε ένα γεγονός, μια 

μαθημένη συμπεριφορά (ρουτίνα) που το άτομο τείνει να επαναλαμβάνει, πρόκληση προσοχής, 

αποφυγή μιας κατάστασης ή ενός ατόμου, διάθεση να προκαλέσει ή να υπερβεί τους κανόνες.

Πώς ενισχύεται η συμπεριφορά; 

Αντιδράσεις των άλλων και συνέπειες. Διερευνούμε τι κερδίζει το άτομο από τη συμπεριφορά 

(προσοχή, απομάκρυνση από μια δυσάρεστη κατάσταση), αν υπάρχουν δευτερογενή οφέλη καθώς 

και αν υπάρχουν άλλοι ενισχυτικοί παράγοντες.



Αντιμετώπιση των ακατάλληλων σεξουαλικών συμπεριφορών

 Διερευνούμε τον λόγο για τον οποίο εκδηλώθηκε η ακατάλληλη συμπεριφορά.

 Προσεγγίζουμε το παιδί με ηρεμία, χωρίς φωνές και ανάλογα με την περίπτωση, του 

υπενθυμίζουμε πού και πότε μπορεί να εκδηλώσει τη συμπεριφορά αυτή.

 Βελτίωση της μεταξύ μας επικοινωνίας, ώστε να κατανοούμε εγκαίρως και πιο αποτελεσματικά τις 

ανάγκες του παιδιού. 

 Εκπαίδευση σε όλες εκείνες τις δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην ασφάλειά του και στην 

αποφυγή εκδήλωσης αντίστοιχων συμπεριφορών.

 Τέλος, αντικαθιστούμε την ακατάλληλη συμπεριφορά με μια εναλλακτική συμπεριφορά, η οποία έχει 

την ίδια αξία για το παιδί και θα μπορεί να γενικευθεί σε άλλα περιβάλλοντα και με άλλους 

ανθρώπους.



Βιβλία σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή ανάλογα με την ηλικία

Βιβλία για μικρότερα παιδιά
1. Πώς ήρθα στον κόσμο, Peter Mayle, Arthur Robins, 

εκδ. Λιβάνη

2. Ήμουν κι εγώ μέσα στην κοιλιά σου, μαμά;

Ντάγκμαρ Γκάισλερ, εκδ. Ψυχογιός

3. Έχω ένα μυστικό!, Jennifer Moore-Mallinos, Marta 

Fabrega, εκδ. Σαββάλας

4. Η Ρίνα αποφασίζει να μιλήσει, Ελένη Δασκαλάκη, εκδ. 

Σοκόλη

Βιβλία για μεγαλύτερα παιδιά

1. Κάτι αλλάζει (ένας διαφορετικός οδηγός γύρω από τη 

σεξουαλικότητα), ΖΕΠ, Ελέν Μπρυλλέρ, εκδ. Πατάκη

2. Τα μωρά δεν τα φέρνει ο πελαργός, Ρόμπι Χάρρις, Μάικλ 

Έμπερλυ, εκδ. Πατάκη

3. Τρίχες εδώ, εκεί και παραπέρα, Τζάκι Μπέιλι, εκδ. 

Μεταίχμιο

4. Βοήθεια! Μπαίνω στην εφηβεία (οδηγός για κορίτσια), 

Nuria Roca, Marta Fabrega, εκδ. Σαββάλας

5. Βοήθεια! Μπαίνω στην εφηβεία (οδηγός για αγόρια), 

Nuria Roca, Marta Fabrega, εκδ. Σαββάλας
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