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Οι ομάδες των μαθητών

Κακαόδεντρα: Καντιάνης Γιώργος, Καγιαμανιδης 
Φίλιππος, Ζερβού Κωνσταντίνα

Ορχιδέα: Ζέμπερης Αλέξης, Κακιώρης Γιάννης, 
Ζερβού Ειρήνη, Θωμά Γεωργία

Νυχτολούλουδο: Διακάτου Νάντια, 
Διαμαντοπούλου Γεωργία, Ζαχαρής Γιάννης

Κάκτοι: Καλαντζής Κωνσταντίνος, Καλλιντέρη 
Δήμητρα, Ζάφειρα Γκέλη, Δούπης Αναστάσιος

Μπανανόδεντρα: Καλτάκης Μάριος, Καραγιάννης 
Τάσος, Καλλιάφα Κωνσταντίνα



Οι ομάδες: κακαόδεντρα, ορχιδέα, 
νυχτολούλουδο, κάκτοι, μπανανόδεντρα 



Μεθοδολογία και τεχνικές 

Η διαμόρφωση του προγράμματος έγινε από τους μαθητές 
μέσα από συζήτηση στις ομάδες. Κάθε ομάδα διαμόρφωσε 
ερωτήματα  σχετικά με το θέμα των διαφυλικών σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς χρησιμοποιήθηκαν: 
• Παιδαγωγικά σενάρια
• Ερωτηματολόγιο και ανάλυση του από την τάξη
• Κατασκευή αφίσας
• Μετάφραση κειμένων
• Διάβασμα βιβλίου



Ροντέν –το φιλί-1898



Διαφυλικές σχέσεις
Το θέμα αναλύθηκε ως προς τη σχέση του με: 
• Βιολογία (ανατομία,φυσιολογία)
• Κοινωνιολογία (αξίες, πρότυπα)
• Ψυχολογία (συναισθήματα )
• Δίκαιο ( ισότητα, δικαιώματα)



Gustav Klimt-το φιλί



Κάποιες ερωτήσεις από το 
ερωτηματολόγιο 

1. Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα με τους
γονείς σας;

Αγόρια κορίτσια

Ναι=6 6

Όχι=3 2



2. Μπορείτε να συζητήσετε ελεύθερα με 
τους γονείς σας γύρω από σεξουαλικά 
ζητήματα;

Αγόρια κορίτσια
Ναι=3 Ναι =6
Όχι=6 Όχι= 2



3.Η αγάπη είναι αναγκαία για να έχει 
κάποιος σεξουαλικές σχέσεις;

Αγόρια κορίτσια
Ναι=3 Ναι=2
Όχι=6 Όχι=4

Σημαντικό
ρόλο, αλλά υπάρχει
και η περιέργεια=1

Ναι, αλλά όχι πάντα=1



Σεξουαλική αγωγή 

• Η σεξουαλικότητα, εκτός από την ανατομία και τη 
φυσιολογία, περιλαμβάνει την ταυτότητα του 
κοινωνικού φύλου, τις διαπροσωπικές σχέσεις, 
τους κοινωνικούς κανόνες και τις αξίες κάθε 
κοινωνίας.

• Η σεξουαλική συμπεριφορά, αποτελεί ένα είδος 
ανθρώπινης συμπεριφοράς που αντανακλά το 
συγκεκριμένο κοινωνικό- ιστορικό πλαίσιο κάθε 
κοινωνίας.



Ταυτότητα του φύλου και εικόνα 
του σώματος

• Η ανάπτυξη της ταυτότητας που φέρει ένα φύλο 
στηρίζεται στην αναγνώριση και την αποδοχή της 
εικόνας του σώματος.

• Η εικόνα του σώματος διαμορφώνεται μέσα από 
αμοιβαίες ανταλλαγές με τους άλλους, δηλαδή 
μεταξύ της εικόνας που έχουμε εμείς για το σώμα 
μας και της εικόνας που έχουν οι άλλοι για μας.

• Η αναγνώριση και η σταθερότητα της εικόνας του 
σώματος γίνεται προοδευτικά και οδηγεί στην 
κατοχή της ταυτότητας.



Συναισθήματα 
Στην εφηβεία τα παιδιά προσπαθούν να 

δημιουργήσουν σχέσεις που θα προσεγγίζουν 
περισσότερο τις ανάγκες τους, τα 
ενδιαφέροντά τους αλλά και θα δοκιμάσουν 
τις ικανότητές τους και αν αρέσουν στον 
περίγυρό τους.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι πως θα 
διακρίνουν το συναίσθημα της συμπάθειας και 
της αγάπης που στα εφηβικά χρόνια βιώνεται 
για πρώτη φορά.



Η σημασία της ενημέρωσης στο 
σχολείο

Η συζήτηση για τη σεξουαλική αγωγή στο σχολείο 
και για την εφαρμογή της είναι πάντα επίκαιρη. Η 
άποψη του Υπουργείου παλαιότερα αναγνώριζε 
τη σημασία της, όχι τόσο σε επίπεδο 
πληροφόρησης όσο στο πεδίο των συμπεριφορών 
και των στάσεων των μαθητών.

Παρ’ όλα αυτά δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για το 
τι, πότε και με ποια μεθοδολογικά εργαλεία θα 
εφαρμοστεί. Το παράδειγμα με την εφηβική 
εγκυμοσύνη που ακολουθεί είναι ενδεικτικό της 
ανάγκης των εφήβων για πρόληψη.



Εγκυμοσύνη στην εφηβεία 

Είναι γεγονός πως μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη
κατά τη διάρκεια της εφηβείας μπορεί να επιφέρει
μεγάλες δυσκολίες στην έφηβη και στον έφηβο.

Πρώτα απ’ όλα οι έφηβοι καλούνται να πάρουν
απόφαση, δηλαδή να επιλέξουν ανάμεσα σε 2
ενδεχόμενα:

1. Η έφηβη να κρατήσει το παιδί
2. Η έφηβη να αποφασίσει να κάνει έκτρωση



1. Η έφηβη να κρατήσει το παιδί

Πιθανά προβλήματα
Βιολογικά =τοξιναιμία, πρόωρη αποκόλληση 

πλακούντα, πρόωρος τοκετός, αναιμία
Ψυχολογικά= Ψυχολογική δέσμευση για το

μεγάλωμα του παιδιού
Κοινωνικά= Πιθανή εγκατάλειψη του σχολείου,
Οικονομικές δυσκολίες, χαμηλές προσδοκίες για
επαγγελματική ζωή



2. Η έφηβη να αποφασίσει να κάνει έκτρωση

• Πιθανά προβλήματα
• Βιολογικά: χειρουργική επέμβαση, 

επιπλοκές (3 φορές πιο επικίνδυνη η 
έκτρωση από τον τοκετό, πιθανά 
προβλήματα γονιμότητας)

• Ψυχολογικά: συναισθήματα ενοχής και 
κατάθλιψης



Ποια η ομάδα υψηλού κινδύνου έφηβης 
για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

-μικρότερη των 16 ετών
-Χαμηλού κοινωνικού-οικονομικού-

μορφωτικού επιπέδου
-άγαμη
-Έχει αρνητική στάση για την αντισύλληψη
-Δεν έχει ενημέρωση για το θέμα της 

εγκυμοσύνης



Τι λένε οι έρευνες 
• 20% των εφήβων είχαν ολοκληρωμένη 

σεξουαλική εμπειρία ως τα 16 έτη
Από τους σεξουαλικά δραστήριους εφήβους 
• 10% δεν χρησιμοποιούσαν καμία αντισυλληπτική 

μέθοδο
• 39% χρησιμοποιούσαν αναξιόπιστες μεθόδους 

όπως οι μέθοδοι ρυθμού ή απόσυρσης
• 51% χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό
• 5% χρησιμοποιούσαν το χάπι
• 4% πιέστηκαν να ξεκινήσουν σεξουαλική 

δραστηριότητα Πηγή: ΜΕΥ



Εφηβική εγκυμοσύνη

Αριθμός γεννήσεων 
• 15-19 έτη        52 γεννήσεις /1000 γεννήσεις
• 15-19 έτη        570 εκτρώσεις /1000 κυήσεις
Πηγή:Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική 

κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθυντής Γ. Κρεατσάς



Αντισύλληψη
Υπάρχουν 3 κατηγορίες αντισυλληπτικών μεθόδων
• Φυσικές μέθοδοι: αποχή κατά τη διάρκεια των γόνιμων 

ημερών, διακεκομμένη συνουσία
• Μέθοδοι φραγμού: αντρικό προφυλακτικό που 

συγκρατεί το σπέρμα και προστατεύει από ανεπιθύμητη 
εγκυμοσύνη και ΣΜΝ

Γυναικείο προφυλακτικό το οποίο προμηθευόμαστε προς 
το παρόν από το διαδίκτυο

• Ορμονική : αντισυλληπτικά χάπια και το χάπι της 
επόμενης μέρας-που δεν μπορεί να αποτελεί τακτική 
μέθοδο αντισύλληψης.



Σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα

Η εναλλαγή ερωτικών συντρόφων και το σεξ χωρίς 
προφυλάξεις αποτελούν παράγοντες που ευνοούν 
τη μετάδοση ασθενειών. 

Ορισμένοι μολυσματικοί οργανισμοί (και πρωτίστως 
ο ιός του AIDS) που κυρίως μεταδίδονται με τη 
σεξουαλική επαφή, μπορούν να μεταδοθούν και 
με άλλους τρόπους, όπως με την επαφή με το 
μολυσμένο αίμα και με τη χρήση μολυσμένης 
σύριγγας.



Σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα

Aids, 
Σύφιλη, 
ηπατίτιδα B και C,
βλεννόρροια, 
Έρπης των γεννητικών οργάνων,
κονδυλώματα, 
χλαμύδια 



Η κόκκινη κορδέλα, σύμβολο αλληλεγγύης με αυτούς 

που νοσούν από aids



Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα-Τι 
προσέχουμε

Για τη γυναίκα: 
Αυξημένα κολπικά υγρά, τσούξιμο και φαγούρα 

στα γεννητικά όργανα, ενόχληση στην ούρηση, 
συχνές ενοχλήσεις στο κάτω μέρος της κοιλιάς-
αναγκαία η συμβουλή γιατρού

Για τον άνδρα: ενόχληση στην ούρηση, μικρή 
πληγή στα γεννητικά όργανα, αν το πέος βγάζει 
κάποιο υγρό, αν έχει πόνους στο πέος ή στους 
όρχεις -αναγκαία η συμβουλή γιατρού

πηγή: αγωγή υγείας, σεξουαλική αγωγή, σελ. 91, 
ΥΠΕΠΘ, 2000, Αθήνα 



ομοφυλοφιλία

Ομοφυλοφιλία είναι η ερωτική επιθυμία με άτομα 
του ίδιου φύλου.

Σήμερα είναι δεδομένο ότι η ομοφυλοφιλία υπήρχε 
σε όλες τις ιστορικές περιόδους.

Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες για την 
ομοφυλοφιλία, με διαφορετικές επιστημολογικές 
αφετηρίες.

Πηγή: ΥΠΕΠΘ, Διαφυλικές σχέσεις, 2000. Αθήνα



Σχέση εκπαίδευσης και πρόωρης 
σεξουαλικότητας

Η σημασία της εκπαίδευσης επιδρά και στην 
πρόωρη ή μη σεξουαλικότητα του ατόμου.

Αναζητήσαμε στοιχεία για το θέμα αυτό από 
την Unesco και παραθέτουμε στη συνέχεια 
πίνακες με εντυπωσιακά ευρήματα που 
αφορούν τους πρόωρους γάμους και την 
πρόωρη εγκυμοσύνη σε χώρες του κόσμου 
με μεγάλο αναλφαβητισμό.



Πως η εκπαίδευση περιορίζει τους πρόωρους γάμους 
των κοριτσιών στην υποσαχάρια Αφρική και τη 

Νότια και Δυτική Ασία-πηγή:Unesco
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Πως η εκπαίδευση περιορίζει τις πρόωρες 
εγκυμοσύνες των κοριτσιών στην υποσαχάρια 

Αφρική και τη Νότια και Δυτική Ασία-πηγή:Unesco
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Unesco



Πρόγραμμα unesco για τις 
διαφυλικές σχέσεις

1.Διαπροσωπικές σχέσεις
2.Αξίες, στάσεις, προσδοκίες
3.Πολιτισμός, κοινωνία, και δικαιώματα του 

ανθρώπου
4.Ανάπτυξη του ανθρώπου
5.Σεξουαλικότητα
6. Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία



Βιβλιογραφία και ιστοσελίδες

• Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού –
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα www.antisyllipsi.org.gr

• Μονάδα Εφηβικής Υγείας www.youth-health.gr
• Αγωγή Υγείας Σεξουαλική αγωγή –διαφυλικές 

σχέσεις,  Βιβλίο μαθητή,ΥΠΕΠΘ –Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας, 2000, Αθήνα

• ΚΕΕΛΠΝΟ www.keelpno.gr
• Unicef www.unicef.gr



Ευχαριστούμε τον κ. Λιάτη, 
ψυχολόγο, ειδικό επιστήμονα 

του ΚΕΕΛΠΝΟ για την 
ενημέρωση των μαθητών του Β2 

αλλά και της Γ΄ Λυκείου του 
σχολείου μας.



Το βιβλίο αυτό διαβάστηκε από τους μισούς 
μαθητές του τμήματος


