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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Περίληψη  
 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι στην πρώτη γραμμή των ομάδων που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην κοινωνική, επαγγελματική και 
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εκπαιδευτική ζωή. Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση για την ιδιωτικότητα είναι ένα από τα πιο 

σημαντικά προβλήματα, τα οποία παραβλέπονται από το πιο βασικά προβλήματα των 

ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Η έννοια της ιδιωτικότητας για τα άτομα που είναι στη 

διαδικασία της υγιούς ανάπτυξης λόγω των διαφόρων παραμέτρων, όπως οι διαφόρων τύπων 

προκαταλήψεις και κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες, που μαθαίνονται εκτός του 

συμβατικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσω ανεπισήμων οδών, γίνεται ένα πολύ πιο 

δύσκολο αντικείμενο όταν αφορά σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει, όμως, μια ανάγκη 

για εκπαίδευσης ως προς την ιδιωτικότητα που περιλαμβάνει συγκεκριμένες μεθόδους και 

τεχνικές μάθησης και εκπαίδευσης κατάλληλες για την μαθησιακή ικανότητα, ώστε τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες να μπορέσουν να συμπεριφερθούν θετικά στην διαδικασία κοινωνικής 

ενσωμάτωσης, να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από πιθανές περιπτώσεις σεξουαλικής 

βίας και κινδύνους για την υγεία τους και για να ανιχνευθεί η ταυτότητα του φύλου των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επομένως, τα άτομα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην 

εκπαίδευση πρέπει να υιοθετήσουν έναν συμπληρωματικό ρόλο ο ένας για τον άλλο, αντί να 

αναγνωρίζουν ευθύνες μόνο στους γονείς ή τους δασκάλους για την αγωγή ιδιωτηκότητας και 

στα δύο περιβάλλοντα. Επιπροσθέτως, η έλλειψη της γνώσης (το πώς, πότε, με ποια 

μεθοδολογία ή προσέγγιση) των εκπαιδευτών της αγωγής για την ιδιωτικότητα σε σχέση με 

το πώς θα δώσουν σε αυτούς που δουλεύουν με άτομα με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και στους γονείς των ατόμων με ειδικές ανάγκες, δυσκολεύει τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για την ιδιωτικότητα.  

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επισκόπησης της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας, δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο για την αγωγή της ιδιωτικότητας, ούτε 

συγκεκριμένο μοντέλο προσέγγισης ή μεθοδολογία, ούτε σπονδυλωτά προγράμματα στο 

εκπαιδευτικό σύστημα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Βασισμένο σε αυτή τη λογική, αυτή η συγκριτική αναφορά είναι προετοιμασμένη να εξετάσει 

το περιεχόμενο τόσο των διεθνών όσο και των εθνικών νομοθεσιών για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες στην ειδική αγωγή. Αυτή η αναφορά θα παράσχει μια επισκόπηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών για τους δασκάλους της ειδικής αγωγής, οδηγίες για όλους τους 

δασκάλους, τους φροντιστές που ασχολούνται με παιδιά με διανοητικές ειδικές ανάγκες ή το 

άτομο που φροντίζει κάποιο άτομα με διανοητικές ειδικές ανάγκες.  
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ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ 
 

ΠΣΔ  Ολιστική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση   

ΓΔγΕΑΣΥ  Γενική Διεύθυνση για την Ειδική Αγωγή και Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες 

ΚΕΔΔΥ / 

ΚΕΣΥ 

 Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  

ΕΔΑΕΥ  Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης 

ΑΦΠΠΗ  Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 

EC / ΕΕ   Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

EU / ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΟΔΕΣ  Οργάνωση και Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος  

ΚΕΣ  Κέντρα Έρευνας και Συμβουλευτικής  

ΚΕΚ  Κέντρα Ερευνητικής Καθοδήγησης  

ΔΒΜ  Διά Βίου Μάθηση 

ΥγΕΠ / 

ΥΠΕΠΘ 

 Υπουργείο για την Εθνική Παιδείας  

NSRF / ΠΕΣΑ  Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής Αναφοράς  

GLIP-GLIR / 

ΠΔΘΟΕ 

 Περιφερειακή Δια-Θεσμική Ομάδα Εργασίας  

ΕΚΚ  Επιστημονικά και Καλλιτεχνικά Κέντρα  

ΣTEM / 

ΕΤΜΜ 

 Επιστήμες της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών  

UNESCO  Επιστημονικός και Πολιτισμικός Οργανισμός  

ΕΕΑ  Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ΕΜΔ  Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές  
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ΤΕΕΚ  Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

CRC / ΣΔΠ  Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

ΙΠΠΕ  Το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμια και Έρευνα  

ΣΛΕΕ  Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ 

ΗΕ  Ηνωμένα Έθνη 

UNAIDS  Υπηρεσία Συνδρόμου Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας των Ηνωμένων 

Εθνών  

UNFPA  Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό 

UNICEF  Διεθνές Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά 

UNIDO  Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

WHO / ΠΟΥ  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

GLI / ΟΕΕ  Ομάδα Εργασίας για την Ενσωμάτωση 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 

Αυτή η ενότητα έχει ως σκοπό να περιγράψει την κοινή γλώσσα με έναν ορισμό, όπως 

αυτός θα χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα DESEM. Τα άτομα με διανοητικές ειδικές 

ανάγκες είχαν προσδιοριστεί με διαφορετικές περιγραφές από τον κάθε εταίρο στην αρχική 

μας συνάντηση. Επομένως, αυτό το δεδομένο δυσκολεύει τον προσδιορισμό μιας 

συγκεκριμένης ομάδας στόχου για το πρόγραμμα. Για να επιλύσουμε το εν λόγω πρόβλημα, 

το σύνολο των εταίρων αποφάσισαν να δημιουργήσουμε ένα Γλωσσάρι από Κοινούς 

Ερευνητικούς Όρους, για να διαχωρίσουμε την κάθε λέξη και έννοια από κάποια άλλη. Οι 

εταίροι του DESEM θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις κοινές λέξεις και κοινούς όρους με 

απώτερο σκοπό οι ομάδες στόχου του συγκεκριμένου προγράμματος να χρησιμοποιούν μια 

κοινή γλώσσα στα αποτελέσματα του προγράμματος και έτσι να επιτευχθεί συνοχή και 

αρμονία.  

Αυτό το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ανοιχτό λεξικό δεδομένων, που 

αποτυπώνει τα δεδομένα των ορισμών, ώστε οι περιγραφές των υποθέσεων κρίσης να 

μπορούν να εστιάσουν σε αυτό που το σύστημα οφείλει να κάνει με τις συλλεγόμενες 

πληροφορίες. Αυτή η μελέτη είναι το σημείο εκκίνησης των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος DESEM, που σκοπεύει να παράσχει μια ισχυρή βάση για την ομάδα και τις 

δραστηριότητες του προγράμματος με στόχο την αύξηση του επιπέδου της ποιότητας της 

μελέτης. 

Όρος  Ορισμός 

   

Νοητική υστέρηση  

 Η νοητική υστέρηση αναφέρεται σε σημαντικά μειωμένη λειτουργία 

σε δεξιότητες και συμπεριφορές που βοηθούν το άτομο να 

προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Χαρακτηρίζεται από σημαντική - 

κάτω από το μέσο όρο - γενική νοητική δυσλειτουργία, που 

συνοδεύεται από ανεπάρκειες σε δύο ή περισσότερους από τους 

παρακάτω τομείς της προσαρμοστικής συμπεριφοράς: επικοινωνία, 

αυτοεξυπηρέτηση, ζωή μέσα στο σπίτι, κοινωνικές δεξιότητες, χρήση 

υπηρεσιών / πόρων στην τοπική κοινότητα, αυτό-καθοδήγηση, υγεία 

και ασφάλεια, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, ψυχαγωγία και 

εργασία. Η νοητική υστέρηση εκδηλώνεται πριν το 18ο έτος της 

ηλικίας. 
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Διανοητική 

ανεπάρκεια ή 

μειονεξία 

 Τα άτομα που διαγιγνώσκονται με διανοητική ανεπάρκεια έχουν 

σημαντικά χαμηλότερη νοημοσύνη και ικανό αριθμό προβλημάτων 

για να προσαρμοστούν στην καθημερινή ζωή ή δεν κατέχουν 

αυτονομία σχετικά με την εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής 

ζωής.  

   

Διανοητική / 

Πνευματική 

ανεπάρκεια 

 Κάποιο άτομο με διανοητική ή πνευματική ανεπάρκεια έχει 

διανοητικές δυσκολίες σε δύο περιοχές. Αυτές οι περιοχές είναι:  

Διανοητική λειτουργία. Επίσης γνωστό και ως ΔΝ (IQ), αυτό αφορά 

στη δυνατότητα ενός ατόμου να μάθει, να σκεφθεί με τη λογική, να 

λαμβάνει αποφάσεις και να επιλύει προβλήματα. 

Προσαρμοστικές συμπεριφορές. Αυτές οι δεξιότητες είναι 

απαραίτητες για την καθημερινή ζωή, όπως η δυνατότητα να 

επικοινωνεί το άτομο αποτελεσματικά, να συναναστρέφεται με 

άλλους και να φροντίζει τον εαυτό του. 

Ο ΔΝ (δείκτης νοημοσύνης) μετριέται με ένα τεστ ΔΝ. Ο μέσος όρος 

ΔΝ είναι το 100, με την πλειονότητα των ανθρώπων να έχουν ένα 

σκορ ανάμεσα στο 85 με 115. Ένα άτομο θεωρείται διανοητικά 

ανεπαρκές όταν ο ΔΝ του ή της είναι λιγότερος από 70 με 75. 

   

Μαθησιακές ειδικές 

ανάγκες/δυσκολίες 

 Οι μαθησιακές ειδικές ανάγκες σχετίζονται με νευρολογικά 

προβλήματα επεξεργασίας και διαδικασίας. Αυτά τα προβλήματα 

μπορεί να παρεμβαίνουν σε βασικές μαθησιακές δεξιότητες, όπως 

είναι το διάβασμα, η γραφή και/ή τα μαθηματικά. Μια μαθησιακή 

δυσκολία δεν επηρεάζει τη συνολική νοημοσύνη, ενώ οι μαθησιακές 

ειδικές ανάγκες συνδέονται με ένα συνολικό γνωσιακό πρόβλημα.  

   

Ψυχική διαταραχή 

(ψυχιατρική) 

 Μια ψυχολογική διαταραχή σχετιζόμενη με τη λογική ή το 

συναίσθημα. Ένας πιο ουδέτερος όρος σε σχέση με την ψυχική 

ασθένεια.  

Ψυχική ασθένεια 

 Η ψυχική ασθένεια αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα ψυχικών 

διαταραχών καταστάσεων υγείας που επηρεάζουν τη διάθεση, στη 

σκέψη και τη συμπεριφορά του ατόμου. Παραδείγματα ψυχικής 

ασθένειας συμπεριλαμβάνουν την κατάθλιψη, τις διαταραχές 

σχετιζόμενες με το άγχος, τη σχιζοφρένεια, τις διαιτητικές διαταραχές 

και τις συμπεριφορές σε σχέση με τον εθισμό.  

   

Σύνδρομο Down  Το σύνδρομο Down (Ντάουν) είναι μια χρωμοσωμική  διαταραχή που 
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(Ντάουν) προκαλείται από ένα λάθος στο διαχωρισμό των κυττάρων και την 

παραγωγή περίσσεια γενετικού υλικού στο χρωμόσωμα 21. Μπορεί να 

προκαλέσει βλάβες στην γνωστική δυνατότητα και τη σωματική 

ανάπτυξη, ελαφριές έως μέτριες αναπτυξιακές διαταραχές και ένα 

μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με κάποια προβλήματα υγείας.  

  

Σεξουαλική Αγωγή 

Κάποια από τα αντικείμενα που σχετίζονται με τη σεξουαλική αγωγή 

είναι: 

- Η έλλειψη της έννοιας της ιδιωτικότητας, 

- Η αυτοπροστασία από πιθανή Σεξουαλική κακοποίηση και 

κινδύνους σε σχέση με την υγιεινή, και  

- Η  εύρεση της σεξουαλικής ταυτότητας των ατόμων (προσδιορισμός 

με βάση το φύλο κ.λπ.)  

- Η ανθρώπινη ανάπτυξη (αναπαραγωγή, εφηβεία κ.λπ.) 

- Η αντισύλληψη και η εγκυμοσύνη 

- Το σώμα, η αυτοεικόνα και τα πρότυπα 

- Οι διάφορων τύπων σχέσεις, 

- Η υγιεινή, η αυτοεξυπηρέτηση κ.λπ. 

 

Εκπαιδευτικό μοντέλο 

 Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι φορείς που παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην εκπαίδευση θα υιοθετήσουν έναν συμπληρωματικό ρόλο ο ένας 

για τον άλλο, αντί να απομονώνουν τα καθήκοντά τους και να 

δημιουργούν εναλλακτικές προσεγγίσεις ο ένας σε σχέση με τον άλλο. 

   

Γονείς 

 Κάποιος/α που έχει παιδιά με διανοητικές ειδικές ανάγκες ή το άτομο 

που φροντίζει και έχει την ευθύνη για το άτομο με διανοητικές ειδικές 

ανάγκες.  

   

Δάσκαλος/α ειδικής 

αγωγής  

 Κάποιος/α που εργάζεται με παιδιά και νέους που έχουν ένα ευρύ 

φάσμα ειδικών αναγκών. Ένας μικρός αριθμός δασκάλων ειδικής 

αγωγής εργάζονται με μαθητές/τριες με σοβαρές γνωσιακές, ψυχικές ή 

σωματικές ειδικές ανάγκες. Η δουλειά τους είναι να μάθουν σε αυτά 

τα άτομα δεξιότητες σε σχέση με τη ζωή και βασική γραφή και 

ανάγνωση.  

Δάσκαλοι/ες 

καθοδήγησης 

 Οι δάσκαλοι/ες ειδικής αγωγής είναι εκπαιδευτές με υπομονή και 

κατανόηση, αφιερωμένοι να προσφέρουν σε κάθε μαθητή/τρια 

ξεχωριστά τα εργαλεία και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να 
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πετύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. ένας μικρός αριθμός των 

δασκάλων ειδικής αγωγής εργάζονται με μαθητές με σοβαρές 

γνωστικές, συναισθηματικές και σωματικές διαταραχές. 

   

Βοηθητικοί δάσκαλοι 
 Ένας επικουρικός δάσκαλος με ειδική κατάρτιση που εργάζεται δίπλα 

στους δασκάλους/ες ειδικής αγωγής μέσα στην ίδια τάξη. 

   

Κοινωνικός 

λειτουργός worker 

 Ένας κοινωνικός λειτουργός για τις ειδικές ανάγκες είναι ένα είδος 

κοινωνικού λειτουργού φροντίδας της υγείας που βοηθάει τα άτομα με 

σωματικές και ψυχικές ειδικές ανάγκες να αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις στην καθημερινή τους ζωή. 

   

Σεξουαλική 

κακοποίηση / 

Σεξουαλική 

παρενόχληση 

 Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή ή ενδιαφέρον που 

επιτυγχάνεται με εξαναγκασμό, απειλές, δωροδοκία, χειραγώγηση ή 

με βία. Μπορεί να είναι σωματική ή λεκτική εκδήλωση και 

περιλαμβάνει τον βιασμό, την απόπειρα βιασμού, την αιμομιξία και 

την παιδική κακοποίηση ή τη σεξουαλική παρενόχληση. 

   

Φροντιστής 

 Κάποιος/α που φροντίζει άλλους ενηλίκους, συνήθως γονείς ή 

συζύγους ή παιδιά με ειδικές ιατροφαρμακευτικές ανάγκες, που 

χρειάζονται βοήθεια να εκτελέσουν τις καθημερινές τους 

δραστηριότητες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

I.I. Τα Δικαιώματα των Παιδιών με Διανοητικές Ειδικές Ανάγκες 
 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC/ΣΔΠ) αναγνωρίζει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η Σϋμβαση 

περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο άρθρο που αναγνωρίσει και προωθεί τα δικαιώματα των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Σε συμφωνία με τη ΣΔΠ, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία (CRPD/ΣΔΑΑ), που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2006, παρέχει ένα δυναμικό πλαίσιο για την προώθηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτισμικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών 

(UNESCO) δηλώνει ότι η ένταξη των παιδιών, τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα 

εκλαμβάνονταν ως «διαφορετικά» σημαίνει «να αλλάζουμε τις συμπεριφορές και τις 

πρακτικές των ατόμων, των οργανισμών και των ενώσεων, ώστε να μπορούν πλήρως και 

ισότιμα να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν στη ζωή της κοινότητάς τους και στην 

πολιτισμική ανάπτυξη. Μια κοινωνία που προβάλλει την ενσωμάτωση είναι μια κοινωνία 

στην οποία η διαφορά είναι σεβαστή και εκτιμητέα και όπου οι διακρίσεις και οι 

προκαταλήψεις καταπολεμούνται δυναμικά μέσω πολιτικών και πρακτικών. Στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης, ενσωμάτωση σημαίνει τη δημιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που δεν 

προτείνουν φράγματα και είναι επικεντρωμένα στο παιδί, ήδη από τα πρώτα του χρόνια. 

Σημαίνει την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης για να διαβεβαιωθεί ότι όλα τα παιδιά 

λαμβάνουν εκπαίδευση σε μη αποκλεισμένες τοπικές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα, είτε 

αυτή είναι επίσημη είτε ανεπίσημη εκπαίδευση.  

Η τρέχουσα τάση στα κράτη μέλη και στα υποψήφια κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών είναι 

η υλοποίηση εκπαιδευτικών στρατηγικών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μαθητές/τριες με 

ειδικές ανάγκες σε κανονικά σχολεία, δίνοντας εγγυήσεις στους δασκάλους/ες για 
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διαφορετικού τύπου υποστήριξη σε ό,τι αφορά επιπλέον προσωπικό, εκπαιδευτικά υλικά και 

κατάρτιση κατά τη διάρκεια της εργασίας και τεχνικό εξοπλισμό. Βασιζόμενοι στην πολιτική 

ενσωμάτωσης που έχει υιοθετηθεί στην εθνική τους επικράτεια, οι χώρες μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

Η πρώτη (μονής κατεύθυνσης προσέγγιση) αφορά σε χώρες όπου οι εκπαιδευτικές πολιτικές 

και οι πρακτικές ενσωμάτωσης τείνουν να συμπεριλαμβάνουν όλους τους μαθητές στο 

κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτή η επιλογή βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

που παρέχει το σχολείο. Τέτοια παραδείγματα είναι η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η 

Πορτογαλία, η Σουηδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Κύπρος. 

Οι χώρες που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία (πολλών κατευθύνσεων προσέγγιση) 

παρουσιάζουν πολλαπλές προσεγγίσεις σε σχέση με την ενσωμάτωση. Προσφέρουν ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών ανάμεσα σε δυο ειδών σχολικές μονάδες/συστήματα (κανονικό και 

διαφοροποιημένο). Η Δανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η 

Φινλανδία, η Αγγλία, η Λιθουανία, το Λιχτενστάιν, η Τσεχοσλοβακική Δημοκρατία, η 

Εσθονία, η Πολωνία και η Σλοβενία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Στην τρίτη κατηγορία (διπλή προσέγγιση) υπάρχουν δυο διαφορετικά εκπαιδευτικά 

συστήματα. Οι μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες τοποθετούνται σε ειδικά σχολεία και τάξεις. 

Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι μαθητές/τριες που αναγνωρίζεται ότι «έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» δεν ακολουθούν το συνηθισμένο πρόγραμμα σπουδών που επιβάλλει 

ο νόμος. 

Από τα 200 εκατομμύρια παιδιών που έχει διαπιστωθεί ότι έχουν ειδικές ανάγκες, λίγα ζουν 

σε ανεπτυγμένες χώρες που έχουν μια αποτελεσματική πρόσβαση στην υγεία και την 

επανένταξη ή σε υπηρεσίες υποστήριξης. Για παράδειγμα, μπορεί να μην τους δοθεί έγκαιρα 

εμβολιασμός ή θεραπευτική αγωγή για πυρετό ή διάρροια, ασθένειες που είναι εύκολα 

ιάσιμες αλλά μπορεί να αποβούν μοιραίες εάν δεν παρασχεθεί αγωγή εγκαίρως. 

Η θνησιμότητα των παιδιών με ειδικές ανάγκες κάτω των 5 ετών αγγίζει ακόμα και το 80 τοις 

εκατό σε μερικές φτωχές χώρες. Τα παιδιά με σοβαρές ειδικές ανάγκες μπορεί να μην 

επιβιώσουν της παιδικής ηλικίας εξαιτίας της έλλειψης βασικών εγκαταστάσεων για τις 

πρώτες βοήθειες. Επιπλέον, οι μονάδες επανένταξης βρίσκονται κυρίως σε αστικές περιοχές 

και μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβές. Ακόμα και τα πιο απλά βοηθήματα ή συσκευές που 

μειώνουν την παιδική θνησιμότητα, μπορεί να μην είναι διαθέσιμα. Ακόμα δε και για τις 

μονάδες που υπάρχουν στις αστικές περιοχές, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες πολύ συχνά 
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αφήνονται από τους γονείς τους εκεί για εβδομάδες ή ακόμα και μήνες, όσο διάστημα 

λαμβάνουν περίθαλφη – με προφανείς τις ψυχολογικές επιπτώσεις επάνω τους. 

Τουλάχιστον 75% από τα περίπου 5.1 εκατομμύρια παιδιών με ειδικές ανάγκες στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία αποκλείονται από μια εκπαίδευση 

που στοχεύει στην ενσωμάτωση και την ποιότητα. «Αυτή η τρομερή απώλεια προοπτικής – 

για αυτά τα παιδιά, τις οικογένειές του, τις εθνικές οικονομίες και τις κοινωνίες τους», λέει ο 

Κόφι Ανάν, περιφερειακός διευθυντής της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. «Σήμερα, η 

UNICEF ζητά επενδύσεις ώστε να υπάρξει ποιότητα στην προσφορά και την πρόσβαση των 

τεχνολογιών βοήθειας». 

 

Ο ρόλος των τεχνολογιών  
 

Οι υποβοηθητικές τεχνολογίες – από ειδικούς αναγνώστες και τάμπλετ έως οικονομικά 

καροτσάκια, έως τεχνολογίες με διεπαφή εγκεφάλου και υπολογιστή – είναι εργαλεία που 

υποστηρίζουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία, να 

παρακολουθούν το σχολείο και να συμμετάσχουν στην καθημερινότητα των κοινοτήτων 

τους. Ο ακριβής αριθμός των παιδιών που έχουν πρόσβαση σε υποβοηθητικές τεχνολογίες 

και προϊόντα είναι άγνωστος, αλλά σε φτωχές χώρες εκτιμάται ότι εκτείνεται από 5 έως 15%. 

Τα φράγματα που εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών σε υποβοηθητικές τεχνολογίες 

συμπεριλαμβάνουν την απουσία γνώσης ύπαρξης των εν λόγω τεχνολογιών, την έλλειψη 

παραγωγής τους και τη δυσκολία υποστήριξης, το ελλιπώς καταρτισμένο προσωπικό για να 

χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες, την απουσία της κυβερνητικής υποστήριξης και τα 

υψηλά κόστη. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υπενθυμίζει στις 

κυβερνήσεις ότι πρέπει να παρέχουν υποβοηθητικές τεχνολογίες σε προσιτές τιμές για όλους 

τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτές. 

Για να βοηθήσουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και τα 

προϊόντα φροντίδας, η UNICEF έχει προετοιμάσει κάποιες συστάσεις για τις κυβερνήσεις, 

τον ιδιωτικό τομέα και άλλους σημαντικούς παράγοντες: 

Να εκτελείτε περισσότερες έρευνες ώστε να μπορείτε να καταλαβαίνετε πώς μπορούν οι 

υποβοηθητικές τεχνολογίες να υποστηρίξουν τα παιδιά και να γνωρίζετε τα είδη των 

τεχνολογιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή∙ 

Να υιοθετείτε νόμους και πολιτικές που να βοηθάνε την διασφάλιση ότι όλα τα παιδιά έχουν 

πρόσβαση σε υποβοηθητικές τεχνολογίες∙ 
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Να παρέχετε κονδύλια και επιχορηγήσεις ώστε να γίνουν οι υποβοηθητικές τεχνολογίες 

λιγότερο ακριβές και περισσότερο προσβάσιμες σε όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβάνοντας αυτά 

που είναι πιο ευάλωτα∙ 

Να εγκαθιδρύσετε συστήματα με σκοπό την διασφάλιση της αρωγής, της ποιότητας και των 

υπηρεσιών∙  

Να καταρτίζετε προσωπικό που να μπορεί να χρησιμοποιήσει, να συντηρήσει, να 

αναβαθμίσει και να επισκευάσει αυτές τις τεχνολογίες∙  

Να συμπεριλάβετε παιδιά με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές στους στην ανάπτυξη των 

πολιτικών και στη δημιουργία υπηρεσιών και τεχνολογικών προϊόντων για υποβοήθηση. 

Η τοποθέτηση των παιδιών υπό ιδρυματική φροντίδα παραμένει μια κοινή αντιμετώπιση στις 

ειδικές ανάγκες σε μερικά μέρη του κόσμου. Η δυνατότητα των γονέων ή των φροντιστών να 

αντιμετωπίζουν ένα παιδί με ειδικές ανάγκες μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο για διαφόρους 

λόγους. Μπορεί, για παράδειγμα, να βρεθούν απομονωμένοι σε μια κοινότητα, η οποία δεν 

συλλαμβάνει την ειδική κατάσταση του παιδιού τους∙ και μπορεί να τους λείπει η αναγκαία 

οικονομική και κοινωνική υποστήριξη, ή οι απαιτούμενες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουν 

να παράσχουν την απαραίτητη φροντίδα και υποβοήθηση στα παιδιά τους. 

Υπό την ΣΔΠ, τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με ειδικές ανάγκες, έχουν το 

δικαίωμα να ανατραφούν από τους γονείς τους (άρθρο 7) και να μην αποχωρίζονται από 

αυτούς, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν, ότι ο χωρισμός αυτός είναι αναγκαίος για 

το συμφέρον του παιδιού (άρθρο 9). Με βάση αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μικρός αριθμός 

τεκμηρίων που να υποδεικνύουν ότι το καλύτερο συμφέρον ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες 

προασπίζεται εντός των μεμονωμένων δομών ή των εγκαταστάσεων, παρά εντός μιας 

κοινωνίας που προάγει την ενσωμάτωση και όπου όλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να 

αισθανθούν και να επωφεληθούν από τη διαφορετικότητα.  

Επιπλέον, το άρθρο 25 της ΣΔΠ δηλώνει ότι: «αναγνωρίζουν στο παιδί, που τοποθετήθηκε 

από τις αρμόδιες αρχές σε μία οικογένεια, με σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας ή 

θεραπείας της σωματικής ή πνευματικής του υγείας, το δικαίωμα σε μία περιοδική 

αναθεώρηση της παραπάνω θεραπείας και κάθε άλλης περίστασης σχετικής με την 

τοποθέτησή του». Τα υπάρχοντα τεκμήρια υπαινίσσονται, πάντως, ότι τέτοιες αναθεωρήσεις 

σπάνια λαμβάνουν χώρα.  

Αφ’ ης στιγμής ιδρυματοποιηθούν, τόσο οι έφηβοι όσο και τα νεαρά άτομα βρίσκονται σε 

υψηλό κίνδυνο να πέσουν θύματα παραμέλησης, να απομονωθούν κοινωνικά και να πέσουν 
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θύματα κακοποίησης. Η Παγκόσμια Αναφορά για τη Βία εναντίον των Παιδιών, για 

παράδειγμα, παρουσιάζει τεκμήρια σε σχέση με την βία εντός των δομών παροχής φροντίδας, 

που εκτελείται, μεταξύ άλλων, από το προσωπικό του ιδρύματος∙ βία που συσχετίζεται με την 

έλλειψη φροντίδας∙ και εκφοβισμού και σωματικής βίας από άλλα παιδιά. 

Τα παιδιά δικαιούνται προστασία από τη βία, την εκμετάλλευση και την κακοποίηση, 

συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής εκμετάλλευσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 

κακοποίησης, της πώλησης, του δουλεμπορίου, και άλλων συναφών πρακτικών που θέτουν 

σε κίνδυνο την ευημερία των παιδιών. Τα παιδιά και τα νεαρά άτομα με ειδικές ανάγκες έχει 

αναφερθεί ότι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να γίνουν θύματα σωματικής, σεξουαλικής και 

συναισθηματικής κακοποίησης σε σχέση με τα συνομήλικά τους που δεν έχουν ειδικές 

ανάγκες. Η αδυναμία, η κοινωνική απομόνωση και ο στιγματισμός που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες τα καθιστά σε μεγάλο βαθμό ευάλωτα στη βία και την 

εκμετάλλευση στα ίδια τους τα σπίτια, όπως και στα κέντρα φροντίδας, τα ιδρύματα ή τον 

δρόμο. Ένα παιδί που χρειάζεται βοήθεια με το πλύσιμο, το ντύσιμο και τις άλλες ιδιωτικές 

ανάγκες του μπορεί να είναι εξαιρετικά ευάλωτο στην σεξουαλική κακοποίηση. 

Οι δράστες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν φροντιστές, συνοδούς, μέλη της οικογένειας, 

συνομήλικους ή οποιοδήποτε κατέχει μια θέση εμπιστοσύνης και εξουσίας. Ο σχολικός 

εκφοβισμός είναι μια ακόμα μορφή κακοποίησης. 

Όπως παρατηρεί η Παγκόσμια Αναφορά για τη Βία εναντίον των Παιδιών, που διεξήχθη για 

λογαριασμό του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, «τα παιδιά με ειδικές ανάγκες βρίσκονται σε 

υψηλό κίνδυνο να υποστούν βία για μια πλειάδα λόγων, που εκτείνονται από τις βαθιά 

εδραιωμένες πολιτισμικές προκαταλήψεις έως τον υψηλότερο βαθμό συναισθηματικών, 

σωματικών οικονομικών και κοινωνικών αναγκών απαιτήσεων που προϋποθέτει η ειδική 

ανάγκη του παιδιού από την οικογένειά του». Οι ειδικές ανάγκες συχνά κάνουν τα παιδιά να 

φαίνονται ως τα «εύκολα θύματα», όχι μόνο επειδή μπορεί να δυσκολεύονται να 

υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, αλλά και επειδή οι μαρτυρίες τους συχνά παραβλέπονται. 

Η βία εναντίον ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες μπορεί να προσληφθεί κατά κάποιον τρόπο 

ως λιγότερο σημαντική και η μαρτυρία του παιδιού μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο αξιόπιστη 

από ότι ενός ατόμου χωρίς ειδικές ανάγκες. Μερικές φορές υπάρχει διστακτικότητα να 

αναφερθεί βιασμός ή άλλου είδους σεξουαλική κακοποίηση από το φόβο μήπως επιφέρει 

περαιτέρω ατίμωση σε μια ήδη στιγματισμένη οικογένεια. Το πρόβλημα επιδεινώνεται επειδή 

οι προσπάθειες να προστατευθούν τα παιδιά από την κακοποίηση σπάνια συμπεριλαμβάνουν 

παιδιά με ειδικές ανάγκες στη στοχοθεσία τους. επομένως, αν και το άρθρο 39 του ΣΔΠ ζητά 
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υποστήριξη για την ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη για παιδιά που έχουν πέσει 

θύματα κακοποίησης, αυτή είναι όλο και πιο σπάνια παρεχόμενη σε παιδιά με ειδικές 

ανάγκες.  

Επιπλέον, όπως καταγράφει μια έκθεση που διεξήχθη για λογαριασμό του Γενικού 

Γραμματέα των ΗΘ, «τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αντιπροσωπεύονται δυσανάλογα στο 

σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης. Ακολούθως, εφόσον μπουν στο σύστημα, 

αντιμετωπίζονται με χειρότερο τρόπο από ότι τα συνομήλικά τους χωρίς ειδικές ανάγκες». Η 

έκθεση εκτίμησε την συχνά ανεπαρκή κατανόηση των επιταγών των ειδικών αναγκών από 

τους υπευθύνους στα νομικά, αστυνομικά και σωφρονιστικά συστήματα. Συνεπώς, μπορεί να 

μην αναγνωρίζονται προβλήματα ή συνθήκες ή τρόποι για να προστατευθούν και να 

υποστηριχθούν αυτά τα παιδιά. Για παράδειγμα, τα παιδιά με προβλήματα ακοής δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για να αναφέρουν την 

κακοποίηση. Υπάρχει μια σαφής ανάγκη για την ανάπτυξη του προσωπικού και της 

υποστήριξης σε αυτή την περιοχή. 

 

I.II. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020 
 

Ένα σημαντικό ποσοστό του Ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει κάποιου είδους αναπηρία που 

μπορεί να είναι από ήπια έως σοβαρή. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με πολλά 

φράγματα που τους αποτρέπει να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία. Για τα άτομα με 

αναπηρίες το ποσοστό φτώχιας είναι κατά 70% υψηλότερο από το μέσο όρο, εν μέρει επειδή 

υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία. Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της έχουν μια 

σημαντική εντολή να αναβαθμίσουν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των ατόμων 

με αναπηρίες. 

Το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ο Χάρτης) ορίζει ότι η 

«ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να 

προστατεύεται». Το άρθρο 26 ορίζει ότι «η ΕΕ αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την 

αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινωνικό βίο.» 

Επιπλέον, το άρθρο 21 απαγορεύει κάθε είδους διάκριση λόγω αναπηρίας. 

Σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ένωση 

οφείλει, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της, να 



17 
 

καταπολεμά κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας (άρθρο 10) και έχει την εξουσία να θεσπίζει 

νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19). 

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (η Σύμβαση 

των ΗΕ), που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την οποία έχουν προσυπογράψει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της , θα ισχύσει 

σύντομα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Σύμβαση καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να προασπίζουν 

και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με 

αναπηρία. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, μεταξύ των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με 

μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε 

συνδυασμό με διάφορα εμπόδια μπορούν να δυσχεράνουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. 

Επομένως, ο βασικός αντικειμενικός στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 

2010-2020, η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010, ήταν 

να εξαλείψει τα φράγματα και να δώσει δύναμη στα άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να 

απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους στο έπακρο. Η Στρατηγική αναγνώρισε οκτώ 

παραμέτρους δράσης: 

Προσβασιμότητα με βασικό αντικειμενικό στόχο να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε 

αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων δημοσίων υπηρεσιών και υποβοηθητικών 

συσκευών για άτομα με αναπηρία. 

Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. 

Ισότητα, απαλείφοντας τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην ΕΕ. 

Απασχόληση, δημιουργώντας κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε περισσότερα άτομα με 

αναπηρία να κερδίζουν τα προς το ζην στην ανοικτή αγορά εργασίας.  

Εκπαίδευση και κατάρτιση, προωθώντας την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και την δια 

βίου μάθηση για μαθητές και σπουδαστές με αναπηρία.  

Κοινωνική προστασία, προωθώντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για άτομα με 

αναπηρία. 

Υγεία, προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες και συναφείς 

υποδομές για άτομα με αναπηρία.  
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Εξωτερική δράση, προωθώντας τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της 

εξωτερικής δράσης της ΕΕ.  

Για να εφαρμοστεί η παρούσα στρατηγική, προϋποτίθεται η κοινή και ανανεωμένη δέσμευση 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και όλων των κρατών μελών της. Συγκεκριμένα: 

Η Επιτροπή θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία γνωρίζουν τα δικαιώματά 

τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα στις πληροφορίες και στους διαύλους 

επικοινωνίας. Θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για την εφαρμογή της προσέγγισης 

«σχεδιασμός για όλους» σε προϊόντα, υπηρεσίες και περιβάλλον. Η δράση της ΕΕ θα 

στηρίξει και θα συμπληρώσει τις δημόσιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την προβολή 

των ικανοτήτων και της συνεισφοράς των ατόμων με αναπηρία και θα προωθήσει την 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών στα πλαίσια της Ομάδας Υψηλού ΅Επιπέδου για την Αναπηρία 

(OYEA), που στόχος της θα είναι να διασφαλίσει την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων με 

αναπηρία στην κοινωνία και την πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ενεργούς 

συμμετοχής στην ανάπτυξη πολιτικών, στην εφαρμογή και στην παρακολούθησή της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Ευρώπη. 

 Η Επιτροπή θα εργαστεί για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των χρηματοδοτικών 

μέσων της ΕΕ για την προσβασιμότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων και 

μεγαλύτερη προβολή των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε θέματα αναπηρίας στα 

προγράμματα μετά το 2013.  

 Η Επιτροπή θα εκπονήσει ειδική έρευνα για τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την 

κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και θα παρουσιάσει μια σειρά δεικτών για 

την παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε σύγκριση με τους βασικούς στόχους της 

πρωτοβουλίας Ευρώπη 2020. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει, επίσης, ένα διαδικτυακό 

εργαλείο που θα παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση των πρακτικών μέτρων και της 

νομοθεσίας για την εφαρμογή της Συνθήκης των ΗΕ. 

 

Το Φεβρουάριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια αναφορά προόδου σε 

σχέση με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 για τα 

πρώτα πέντε χρόνια από τη σύνταξή της (2010-2015). Κατεγράφη πρόοδος και στις οκτώ 

παραμέτρους δράσης, αλλά μεγάλη πρόοδος επιτεύχθηκε στις περιοχές της προσβασιμότητας 

και των εξωτερικών δράσεων. Πρωτοβουλίες όπως της Οδηγίας για την Προσβασιμότητα 

στον Παγκόσμιο Ιστό, που θα καταστήσει τους δημόσιους ιστότοπους προσβάσιμους από 

όλους, και την πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας ήταν μεγάλα βήματα 
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προς μια καλύτερη προσβασιμότητα. Το πρόγραμμα για την Κάρτα Αναπηρίας της ΕΕ 

διενεργήθηκε πιλοτικά σε οκτώ Κράτη Μέλη και θα μπορούσε να διευκολύνει την 

μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία μέσα στα Κράτη Μέλη. Παροχές εντός του 

προγράμματος Erasmus+ επέτρεψε καλύτερη κινητικότητα για φοιτητές/τριες με αναπηρία 

και η αυξημένη προσοχή που δόθηκε στην αναπηρία από τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ 

αναγνωρίσθηκε από την Επιτροπή των ΗΕ στις παραινέσεις της προς την ΕΕ. Τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες θα επωφελούνται και από τη Δια-Συνοριακή για την Υγεία. 

Στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι οποίοι είναι και αυτοί 

που μας ενδιαφέρουν, επίσης εντοπίστηκε πρόοδος και, ειδικά στον τομέα της υγείας, οι 

ολοκληρωμένες δράσεις είναι: 

Να αναπτύξει δείκτες για την παρακολούθηση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στις 

δομές της υγείας για γυναίκες και άντρες με αναπηρία, εντάσσοντας και την προοπτική των 

χρηστών των υπηρεσιών, 

Να διερευνήσει την πιθανότητα να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικές με την αναπηρία 

στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και να διασφαλιστεί η πλήρης προσβασιμότητά τους από 

άτομα με αναπηρία, 

Να αναπτύξει προδιαγραφές προσβασιμότητας για ιατρικό εξοπλισμό, 

Να επανέλθει στην εξέταση των συγκεκριμένων δράσεων που έλαβαν τα Κράτη Μέλη, με 

σκοπό να αναβαθμίσουν την επανένταξη και την αποκατάσταση των εργαζομένων που 

αποκλείονται από τους χώρους εργασίας για μεγάλες χρονικές περιόδους εξαιτίας 

ατυχημάτων που συνέβησαν στους χώρους εργασίας, μια ασθένεια σχετιζόμενη με την 

εργασία ή μια αναπηρία, στην ενδιάμεση αναφορά της Στρατηγικής Υγεία και Ασφάλεια 

στην Εργασία από την ΕΕ 2007-2012, 

Να αναφερθεί η εφαρμογή των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων αναφορικά με το πλαίσιο της 

συμφωνίας για το άγχος που συσχετίζεται με την εργασία, 

Να διερευνηθεί η δυνατότητα να διευθετηθούν οι ανάγκες των ανθρώπων που αποκτούν μια 

αναπηρία ενώ εργάζονται στη θάλασσα, ειδικά στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 

οικονομικών οργάνων.  

Όσων αφορούν στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης πολλές δράσεις ήταν σε 

εξέλιξη και σχετίζονταν με τους παρακάτω αντικειμενικούς στόχους: 
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Να διασφαλιστούν ευπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία μέσω της 

πρόσβασής του στο σύστημα κοινωνικής προστασίας και στα προγράμματα μείωσης της 

φτώχειας, την υποβοήθηση σε σχέση με την αναπηρία, τα δημόσια προγράμματα στέγασης, 

τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και επιδόματα. 

Να αξιολογηθεί η ικανότητα του συστήματος της κοινωνικής προστασίας σε σχέση με τα 

άτομα με αναπηρία, 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σε δημόσια διαβούλευση μια ενδιάμεση 

αναφορά για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία που διήρκησε από τις 22.12.2015 

έως τις 18.03.2016 και χαιρέτησε απαντήσεις τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και από 

οργανισμούς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία σε όλα τα Κράτη 

Μέλη της ΕΕ. Η ίδια διαδικασία έλαβε μέρος τον Αύγουστο του 2019, όταν η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ζήτησε να γίνει δημόσια διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Αναπηρία, αλλά αυτή τη φορά απευθύνθηκε αποκλειστικά σε μεμονωμένα άτομα. Το 

ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου του 2019. 

Συνοψίζοντας, οι αντικειμενικοί στόχοι της Στρατηγικής για την Αναπηρία της ΕΕ 

εξακολουθεί να απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

δεσμευτεί να εργάζεται, ώστε να εγείρει την ευαισθητοποίηση, να παρέχει οικονομική 

στήριξη, να παρακολουθεί την κατάσταση συλλέγοντας δεδομένα και στατιστικές και 

εφαρμόζοντας τους απαραίτητους μηχανισμούς που απαιτεί η Σύμβαση των ΗΕ και το άρθρο 

33 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, για να ευοδωθούν οι αντικειμενικοί στόχοι 

της στρατηγικής και να κτιστεί μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για όλους τους πολίτες της.  

 

I.III. Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης  
 

Η Διά Βίου Μάθηση είναι ένας όρος που συνδέεται με διάφορες έννοιες σε σχέση με τη διά 

βίου μάθηση. Τη δεκαετία του 70 αυτές οι έννοιες αναπτύχθηκαν από διεθνείς οργανισμούς, 

κατά κύριο λόγο το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και 

Πολιτισμικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (L. C. Lima, P. Guimarães 2001). Η έννοια της Διά 

Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) αναφέρεται στις δραστηριότητες που επιτελούν οι άνθρωποι κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους για να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητές και την επάρκειά τους 

σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, με βάση κάποια προσωπικά, κοινωνικά ή επαγγελματικά κίνητρα 

(Laala 2011). Επιπλέον, η ΔΒΜ σχετίζεται με την παροχή δεύτερων ευκαιριών για την 
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αναβάθμιση βασικών ικανοτήτων και για την προσφορά ευκαιριών μάθησης σε πιο 

προχωρημένα επίπεδα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα επίσημα συστήματα παροχής χρειάζεται 

να γίνουν πολύ πιο ανοιχτά και εύκαμπτα, ώστε τέτοιες ευκαιρίες να μπορούν να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου ή ακόμα και του πιθανού εκπαιδευόμενου 

(European Commission 2007). Η ΔΒΜ θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει όλες τις στρατηγικές 

που μπορούν να στοιχειοθετηθούν για να δημιουργήσουν δυνατότητες για τους ανθρώπους 

ώστε να μαθαίνουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επομένως, πρέπει να είναι μια 

διαδικασία συνειδητής συνεχούς κατάρτισης που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

και στοχεύει στην ικανοποίηση των ατομικών αναγκών καθώς και των αναγκών της 

σχετιζόμενης κοινότητας. Με σκοπό να δοθούν ερεθίσματα για τη ΔΒΜ και να καθιερωθεί 

μια κοινωνία που καταρτίζεται, πρέπει να προσδιορισθούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της 

ΔΒΜ. Βάσει ενός Μνημονίου για τη Διά Βίου Μάθηση, η ΔΒΜ θέτει έξι βασικά «μηνύματα» 

που προσφέρουν ένα δομημένο πλαίσιο για μια ανοιχτή συνομιλία ως άξονες για την 

ανάληψη δράσης. Αυτά τα μηνύματα είναι βασισμένα στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της Διά Βίου Μάθησης: 

 Νέες βασικές δεξιότητες για όλους: Εγγυημένη διεθνή και συνεχιζόμενη πρόσβαση στη 

μάθηση με σκοπό την απόκτηση και την ανανέωση των απαραίτητων δεξιοτήτων για 

την συνεχή συμμετοχή στην κοινωνία της μάθησης.    

 Μεγαλύτερες επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους: Να ανέβουν ορατά τα επίπεδα 

επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο με σκοπό να γίνει προτεραιότητα το 

σημαντικότερο αγαθό της Ευρώπης – οι άνθρωποί της. 

 Καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση: Να αναπτυχθούν αποτελεσματικές μέθοδοι 

μάθησης και κατάρτισης και συνθήκες για να εξακολουθήσει η διά βίου και ευρέως 

φάσματος μάθηση. 

 Εκτίμηση της μάθησης: Να βελτιωθούν οι τρόποι με τους οποίος η συμμετοχή στην 

μάθηση και τα αποτελέσματά της γίνονται κατανοητά και εκτιμώνται, ειδικότερα στην 

μη επίσημη ή στην ανεπίσημη μάθηση.  

 Αναστοχασμός της καθοδήγησης και της συμβουλευτικής: Να βεβαιωθεί ότι όλοι 

μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε υψηλό επίπεδο πληροφόρησης και 

συμβουλευτικής σε σχέση με τις δυνατότητες μάθησης εντός της Ευρώπης και σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής τους. 
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 Να έρθει η μάθηση πιο κοντά στο σπίτι: Να παρέχονται ευκαιρίες διά βίου μάθησης 

όσο το δυνατόν εγγύτερα στους εκπαιδευόμενους, στις κοινότητές τους και να 

υποστηρίζονται σε δομές με νέες τεχνολογίες όταν αυτό κρίνεται κατάλληλο. 

Η Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης συμπεριλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες: 

 Την επίσημη μάθηση η οποία λαμβάνει χώρα εντός της εκπαίδευσης και των 

ινστιτούτων κατάρτισης, και αποφέρει αναγνωρισμένα διπλώματα και πιστοποιήσεις.  

 Την μη επίσημη μάθηση η οποία λαμβάνει χώρα εκ παραλλήλου με τα συμβατικά 

συστήματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και δεν αποσκοπεί συνήθως σε 

επίσημους τίτλους σπουδών.  

 Την ανεπίσημη μάθηση η οποία είναι μια φυσική συνοδεία της καθημερινής ζωής. 

Σε αντίστιξη με την επίσημη και την μη επίσημη εκπαίδευση, η ανεπίσημη 

εκπαίδευση δεν εντάσσεται κατ’ ανάγκη στην συνειδητή εκπαίδευση και με αυτό τον 

τρόπο μπορεί να μην αναγνωρίζεται ούτε από τα ίδια τα άτομα ως κάτι που 

συνεισφέρει στην γνώση και τις δεξιότητές τους (ΕU 2000). 

Το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισε κάποιες βασικές ικανότητες για τη 

διά βίου μάθηση  (EC 2018). 

 Να προωθηθεί ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και περιβαλλόντων, 

που να συμπεριλαμβάνει την επαρκή χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.   

 Να παρέχεται υποστήριξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και σε άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, να βελτιωθούν οι 

βασικές ικανότητες των εκπαιδευόμενων ως μέρος της προσέγγισης στην 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.   

 Να υποστηρίζεται και να αναπτύσσεται περαιτέρω η αξιολόγηση και η επικύρωση 

των βασικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 

σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες, όπου υπόκεινται τα Κράτη Μέλη. 

 Να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και τα 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων σε όλα τα επίπεδα και σε διαφορετικά πεδία, με 

σκοπό να βελτιωθεί η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της επάρκειας του εκπαιδευόμενου 

και η ανάπτυξη των καινοτόμων προσεγγίσεων μάθησης. 

 Να ενισχύονται εργαλεία, πόροι και καθοδήγηση στην εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, την εργασία και άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με σκοπό την 
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υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού να διαχειρίζεται τις διάφορες επιλογές της 

διά βίου μάθησης. 

Η κοινωνία της μάθησης είναι ένα όραμα μια κοινωνίας, εντός της οποίας υπάρχουν 

αναγνωρισμένες δυνατότητες για μάθηση για τον καθένα, όπου κι αν βρίσκεται και όσο 

χρονών και να είναι. Η ΔΒΜ παρουσίασε ένα νέο τρόπο για να προσδιορίζονται τα 

εκπαιδευτικά καθήκοντα  στην κοινωνία: παρότρυνε την αναδιοργάνωση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων και των συστημάτων κατάρτισης για διαφόρους λόγους, μεταξύ των οποίων η 

αλλαγή της φύσης της εργασίας, οι νέες λειτουργίες της γνώσης και η δυσλειτουργία των 

παραδοσιακών δομών της εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολείων). Επιπλέον, η 

ΔΒΜ έδωεσε έμφαση στην κατάρτιση μια νέας οικονομίας της εκπαίδευσης που 

χαρακτηρίζεται από την εξειδίκευση της γνώσης. 

 

I.IV. ΠΟΥ (WHO) – Εκπαιδευτική Στρατηγική Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ένα μία εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων 

Εθνών με αρμοδιότητα την δημόσια υγεία. Ο κύριος στόχος τος είναι να καταρτίζει 

στρατηγικές και να σχεδιάζει κατευθυντήριες γραμμές για να υποστηρίζει όσοι λαμβάνουν 

αποφάσεις, διαχειρίζονται προγράμματα και παρέχουν υπηρεσίες για να αναβαθμίσουν την 

πρόσβαση και την ποιότητα της περίθαλψης. 

Εφόσον η υγεία και η εκπαίδευση είναι πεδία στενά συνδεδεμένα, ο ΠΟΥ εμπλέκεται επίσης 

στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών στρατηγικών που μπορούν να καλλιεργήσουν την ευημερία 

και να αποτρέψουν ασθένειες και κινδύνους. Η εκπαίδευση της ιδιωτικότητας είναι ένας από 

τους τομείς στους οποίους εστιάζει ο Οργανισμός την προσοχή του, επειδή η 

παραπληροφόρηση είναι ο βασικός λόγος για πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την 

αναπαραγωγή. Πολλοί νέοι άνθρωποι λαμβάνουν αντικρουόμενες και πληροφορίες που 

προκαλούν σύγχυση σχετικές με τις διαπροσωπικές σχέσεις και το σεξ. Αυτό το δεδομένο 

τους καθιστά ανίκανους να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις και αυξάνει τους κινδύνους για 

βία και ανισότητες που εξαρτώνται από το φύλο, πρώιμες και μη ηθελημένες εγκυμοσύνες, 

σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους, μεταξύ άλλων παραγόντων.  

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο ΠΟΥ συνεργάστηκε με την UNESCO και άλλους 

οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών (UNAIDS, UNFPA, UNICEF, Γυναίκες των ΗΕ) για να 

ενημερώσει, το 2018, τη Διεθνή τεχνική καθοδήγηση για τη σεξουαλική αγωγή, που μια πρώτη 

της εκδοχή εκδόθηκε το 2009. Η αρχική εκδοχή είχε προσλάβει την σεξουαλική αγωγή ως 
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ανταπόκριση στα προβλήματα που σχετίζονταν με τον ιό HIV. Η νέα, αν και το θέμα αυτό 

εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό ρόλο, επικεντρώνεται περισσότερο στην ανάγκη της 

σεξουαλικής αγωγής να πάει πέρα από ένα μοντέλο αντιμετώπισης κινδύνων και να γίνει ένα 

ουσιαστικό εργαλείο για τη γενική ευημερία και την προσωπική ανάπτυξη του κάθε ατόμου. 

Από την  πρώτη της δημοσίευση, η διεθνής κοινότητα έχει προσπαθήσει να προσφέρει μια 

ατζέντα που μεταλλάσσεται για να δημιουργηθεί ένας περισσότερο ανεκτικός, ανοιχτός και 

ίσων ευκαιριών κόσμος, όπου αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των πιο ευπαθών ομάδων και 

εντός του οποίου κανείς/μία δεν αποκλείεται, ειδικά σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση και την 

συμμετοχή. Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό μοντέλο αναθεωρείται και ενημερώνεται με στόχο 

να τεθούν στο προσκήνιο οι ανάγκες του εκπαιδευόμενου.  

Αυτή η τεχνική καθοδήγηση καθορίζει τα βασικά συστατικά ενός προγράμματος 

αποτελεσματικής σεξουαλική αγωγής και υποστηρίζει μια ποιοτική Ολιστική Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση (CSE/ΟΣΔ) που προωθεί την υγεία και την ευημερία, σέβεται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, φροντίζει ώστε τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι να 

μπορούν να ζήσουν μια υγιή, ασφαλή και παραγωγική ζωή. 

Η Ολιστική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση είναι μια διαδικασία που ακολουθεί ένα 

πρόγραμμα μαθημάτων σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές πτυχές 

της σεξουαλικότητας. Όχι μόνο παρέχει γνώσεις, αλλά έχει ως σκοπό να εξελίσσει δεξιότητα 

και συμπεριφορές και να διασπείρει ευρέως σεβαστές αξίες. Πράγματι, ένα από τα ζητούμενα 

αυτού του μοντέλου είναι να παρουσιάζει τη σεξουαλικότητα με μια θετική προσέγγιση και 

να δίνει έμφαση στο σεβασμό, την ενσωμάτωση, την ισότητα, την ενσυναίσθηση, τη μη 

προκατάληψη και την ευθύνη ως βασικές αξίες. 

Για τους νέους ανθρώπους με αναπηρίες, εφόσον ιστορικά έχουν αποτυπωθεί είτε ως άφυλοι 

είτε ως σεξουαλικά ασυγκράτητοι, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θεωρούνταν άχρηστη ή 

ακόμα και επικίνδυνη. Τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά μοντέλα για τους νέους ανθρώπους με 

αναπηρία συχνά παρουσιάζουν τη σεξουαλική επιθυμία ως επικίνδυνη. Αντιθέτως, η 

Ολιστική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση θεωρεί όλους τους ανθρώπους που έχουν είτε 

νοητικές, είτε σωματικές, είτε ψυχικές αναπηρίες ως σεξουαλικά όντα που έχουν τα ίδια 

δικαιώματα να χαίρονται τη σεξουαλικότητά τους μέσα σε υψηλότατα στάνταρ υγείας, 

συμπεριλαμβανομένων απολαυστικών και ασφαλών σεξουαλικών εμπειριών που πόρρω 

απέχουν από τον εξαναγκασμό και την βία.  
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Η Ολιστική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνει συνεχιζόμενες συζητήσεις σε σχέση 

με κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που σκοπό έχουν αν αμβλύνουν θέματα 

διαπροσωπικών σχέσεων και ευαλωτότητας, όπως ανισότητες φύλου και εξουσίας, 

κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα 

φύλου. Πρέπει να προάγει τον στοχασμό των νέων ανθρώπων σε σχέση με την συναίνεση, 

την ιδιωτικότητα, την εμπιστευτικότητα και τη λήψη αποφάσεων και να αναπτύξει την 

αντίληψή τους σε σχέση τους φραγμούς με τους οποίους μπορεί να έρχονται αντιμέτωποι 

κάποιοι άνθρωποι. Για να αντιμετωπισθούν όλοι αυτοί οι παράγοντας έχουν ταυτοποιηθεί 

οκτώ εκπαιδευτικές μακρο-μονάδες: Διαπροσωπικές σχέσεις, Αξίες, Δικαιώματα, Πολιτισμός 

και Σεξουαλικότητα, Κατανόηση του φύλου, Βία και να παραμένεις ασφαλής, Δεξιότητες για 

την υγεία και την ευημερία, Ανθρώπινο Σώμα και Ανάπτυξη, Σεξουαλικότητα και 

Σεξουαλική Συμπεριφορά, Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία. 

Η Διεθνής τεχνική καθοδήγηση για τη σεξουαλική αγωγή έθεσε κάποιες παραμέτρους που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να αναπτύσσεται μια αποτελεσματική Ολιστική 

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση.  

Η προπαρασκευαστική φάση της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού προγράμματος 

μαθημάτων πρέπει να υποστηρίζεται από ειδικούς στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα, την 

αλλαγή συμπεριφοράς και άλλων σχετικών εκπαιδευτικών θεωριών, αλλά είναι επίσης πολύ 

σημαντικό να συμμετέχουν νέοι άνθρωποι, γονείς ή μέλη της οικογένειας και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι παράγοντες της κοινότητας που παίζουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση. Άλλα 

σημαντικά βήματα αφορούν στην ανάγκη να αξιολογηθούν οι υπάρχουσες δομές και οι 

πραγματικές ανάγκες των στοχευμένων ομάδων.  

Η ανάπτυξη του περιεχομένου, που είναι η επόμενη φάση, πρέπει να εφαρμόσει μια 

προσέγγιση με γνώμονα τον εκπαιδευόμενο, παρέχοντας στα παιδιά και τους νέους 

ανθρώπους σχετική και κατάλληλη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ηλικίες τους. Πρέπει επίσης 

να στοχεύει σε καθαρούς στόχους και να καλύπτει θέματα με μια λογική ακολουθία. Η 

κριτική σκέψη πρέπει επίσης να προωθείται καθώς και η εστίαση σε επιστημονικές και 

αξιόπιστες πληροφορίες. 

Το τελευταίο στάδιο αφορά στην εφαρμογή. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους 

η ΟΛΔ μπορεί να μεταδοθεί: μπορεί να διδαχθεί ως ανεξάρτητο μάθημα ή να συμπεριληφθεί 

σε ένα υπάρχον μάθημα (π.χ. βιολογία), μπορεί να διδαχθεί ταυτόχρονα ως ανεξάρτητο 

μάθημα και ως μάθημα που συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο άλλο. Το πλέον σημαντικό είναι 

να διασφαλίζεται ότι δεν υποβαθμίζεται το περιεχόμενο της ΟΣΔ και να παρέχεται 
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εκπαίδευση, υποστήριξη και ένας μηχανισμός οργάνωσης που να κατοχυρώνει την βέλτιστη 

παράδοση αυτή της εκπαίδευσης.  

Εκτός από την τεχνική καθοδήγηση που είχε καθαρή στόχευση την αναβάθμιση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων, ο ΠΟΥ εκπόνησε διάφορες σχετικές μελέτες με θέμα την 

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία που, αν και δεν προτείνουν ένα ξεκάθαρο εκπαιδευτικό 

μοντέλο, δίνουν έμφαση στην ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση και 

της υπηρεσίες, να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα του κάθε ατόμου και να εργαζόμαστε 

για την δημιουργία μιας κοινωνίας ενσωμάτωσης. Επειδή αυτές οι εκδόσεις μπορεί να είναι 

πολύ ενδιαφέρουσες σε σχέση με το πρόγραμμα DESEM, τις αναφέρουμε: Προωθώντας τη 

σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία για ανθρώπους με αναπηρία (2009), Η σεξουαλική 

υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο νόμος (2015). 

 

I.V. Εκπαίδευση 2030, Διακήρυξη του Ίντσεον 
 

Αυτή η διακήρυξη διασφαλίζει στον μη αποκλεισμό και την δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση και 

προωθεί τις δυνατότητες διά βίου μάθησης για όλους. Η εστίαση της διακήρυξης είναι τα 

παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών, οι άνθρωποι με αναπηρία και όλοι όσοι 

συμπεριλαμβάνονται σε αποκλεισμένες κοινωνικές τάξεις σε όλο τον κόσμο. Οι οργανισμοί 

που έχουν υπογράψει τη διακήρυξη είναι οι: Διεθνείς Οργανισμοί Εργασίας, UNICEF, 

UNWOMEN, UNFPA, Παγκόσμια Τράπεζα,  Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ, UNIDO, UNFPA 

και άλλοι. 

Η διακήρυξη δίνει ένα νέο όραμα για την εκπαίδευση για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Αυτή 

η Διακήρυξη είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά μας 

να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και ενήλικες λαμβάνουν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζουν με ευπρέπεια, να εκπληρώνουν τις 

δυνατότητές τους και να συνεισφέρουν στις κοινωνίες τους ως υπεύθυνοι πολίτες του 

κόσμου. Ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να παρέχουν δυνατότητες εκπαίδευσης καθόλη τη 

διάρκεια της ζωής, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να συνεχίζουν να εξελίσσονται και να 

βρίσκονται στην θετική μεριά της αλλαγής. Βεβαιώνει ότι η εκπαίδευση, έναν βασικό 

ανθρώπινο δικαίωμα, είναι το κλειδί για την παγκόσμια ειρήνη και την αειφόρο εξέλιξη.  

Η Διακήρυξη του Ίνστεον είναι σχετική με το πρόγραμμα DESEM επειδή διακηρύσσει πως 

τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα για ποιοτική εκπαίδευση σε σχέση με το επίπεδό 

τους και πως τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτες ή άλλες συνθήκες πρέπει να έχουν 
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πρόσβαση σε μια δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και στην προώθηση των 

δυνατοτήτων της διά βίου μάθησης για όλους.  

Το όραμα της διακήρυξης πηγαίνει πέρα από μια πρακτική προσέγγιση στην εκπαίδευση και 

συγκεράζει τις διαφορετικές παραμέτρους της ανθρώπινης ύπαρξης. Συλλαμβάνει την 

εκπαίδευση ως μη αποκλειστική και ως εξέχουσας σημασίας στην προώθηση της 

δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αύξηση της αξίας των πολιτών του 

κόσμους, την ανεκτικότητα και την πολιτειακή υποχρέωση καθώς και την αειφόρα ανάπτυξη. 

Η ECCE/ΦΕΠΠΗ (Φροντίδα και Εκπαίδευση της Πρώιμη Παιδικής Ηλικίας) επίσης βοηθά 

την έγκαιρη εξακρίβωση υπαρχουσών αναπηριών καθώς και υποκείμενων αναπηριών σε 

παιδιά, η οποία επιτρέπει στους γονείς, τους παρόχους υγείας και φροντίδας και τους 

εκπαιδευτές να κάνουν καλύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και έγκαιρη εφαρμογή 

παρεμβάσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες παιδιών με αναπηρία, ελαχιστοποιώντας 

τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις, προωθώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον μη 

αποκλεισμό και αποτρέποντας την περιθωριοποίηση.  

Η διακήρυξη προωθεί την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΤΕΕΚ), την 

τριτοβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων, 

εκπαιδευτικές προοπτικές και δυνατότητες κατάρτισης για νέους ανθρώπους και ενήλικες 

όλων των ηλικιών και κοινωνικών υποβάθρων, ώστε να τους ενισχύσει να βελτιώσουν την 

εξέλιξή τους και να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 

ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένων των φραγμών που εκκινούν από το φύλο, και σε 

ευπαθείς ομάδες, όπως είναι αυτές των ανθρώπων με αναπηρία. Μια προτεινόμενη λύση της 

ΤΕΕΚ μπορεί να προσφέρει εργαλεία για την εκπαίδευση για την ιδιωτικότητα του DESEM. 

Η παιδεία (εκπαίδευση) είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ένα δικαίωμα που 

να παρέχεται. Η παιδεία (εκπαίδευση) είναι δημόσιο αγαθό για το οποίο το κράτος είναι ο 

αρμόδιος εκτελεστικός φορέας.  

Οι συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθορίζουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και 

τον συσχετισμό με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα διασφαλίζουν τον μη αποκλεισμό και τη 

δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση και προωθούν τις δυνατότητες διά βίου μάθησης για όλους. 

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στον μη αποκλεισμό και την ισότητα – δίνοντας σε 

όλους ίσες ευκαιρίες. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνότητας, 

γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης άποψης, εθνικής καταγωγής και κοινωνικής 

προέλευσης, περιουσίας ή καταγωγής, καθώς και τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες, οι 
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ιθαγενείς και τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι, ειδικά όσοι βρίσκονται σε ευάλωτες 

καταστάσεις ή άλλες συνθήκες, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση 

χωρίς αποκλεισμούς και δυνατότητες διά βίου μάθησης. Αυτό είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

του ολιστικού και ανθρωπιστικού οράματος, που συνεισφέρει σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης.   

Η παιδεία είναι επίσης ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους να βελτιωθεί η υγεία των ατόμων 

– και να διασφαλισθεί ότι τα αγαθά θα μεταδοθούν στις επερχόμενες γενιές. Σώζει τις ζωές 

εκατομμυρίων μητέρων και παιδιών, βοηθά στην καταπολέμηση και τον περιορισμό 

ασθενειών και συνεισφέρει ουσιαστικά στην καταπολέμηση του υποσιτισμού. Επιπλέον, η 

παιδεία προωθεί την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. 

Χρειάζεται σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων, υπηρεσιών και δομών ποιότητας που 

στοχεύουν στον μη αποκλεισμό, την προσβασιμότητα και την ενσωμάτωση από την πρώιμη 

παιδική ηλικία, που αφορούν στην υγεία, την σίτιση, την προστασία και τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες, ειδικά για παιδιά με αναπηρία και για την υποστήριξη των οικογενειών τους, καθώς 

είναι οι κατεξοχήν φροντιστές τους.   

Βάσει των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην 

πρόσβαση ευκαιριών ποιοτικής εκπαίδευσης και στην έλλειψη δεδομένων να υποστηριχθούν 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην διασφάλιση 

πρόσβασης και αποτελεσμάτων στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για παιδιά, νέους 

ανθρώπους και ενήλικες με αναπηρία.  

Η διακήρυξε, επομένως, δεσμεύεται να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στις εκπαιδευτικές 

πολιτικές και να εστιάσει στους λιγότερο προνομιούχους, ειδικά σε αυτούς με αναπηρία, για 

να διασφαλίσει ότι κανένας/μία δε θα μείνει πίσω. 

Έως το 2030, να απαλείψει τις ανομοιότητες σε σχέση με το φύλο στην εκπαίδευση και να 

διασφαλίσει ίση πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 

για ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, ιθαγενείς και παιδιά σε 

ευάλωτες συνθήκες.  

Να δομήσει και να ενημερώσει τις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν ευαίσθητη προσέγγιση 

ως προς τα παιδιά, την αναπηρία και το φύλο και να προσφέρει ασφαλή, μη-βίαια, 

αποτελεσματικά και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντα για όλους.  
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II.I. ΕΛΛΑΔΑ 
 

Το ελληνικό κράτος έχει ως συνταγματική αρχή την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης 

σε όλους τους πολίτες και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του κρατικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Ο κεντρικός φορέας διοίκησης του κρατικού εκπαιδευτικού συστήματος 

είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο επιβλέπει επίσης 

υπηρεσίες αξιολόγησης και υποστήριξης για μαθητές με αναπηρία ή / και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες 

από την ηλικία των 5 έως 15 ετών. Το  ελληνικό κράτος αναγνωρίζει τις αναπηρίες ως 

μέρος του ανθρώπου και ως ένα σύνθετο κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και 

διασφαλίζει την ίση συμμετοχή στην κοινωνία, την ανεξάρτητη διαβίωση και την 

οικονομική αυτονομία των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ΕΕΑ, καθώς και την 

πλήρη εδραίωση των δικαιωμάτων τους στην εκπαίδευση και την κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το άρθρο 3 του Νόμου 3699/2008 ορίζει τους μαθητές με 

αναπηρία ή / και με ΕΕΑ ως εκείνους που έχουν σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση για 

ολόκληρη ή κάποια περίοδο της σχολικής τους ζωής, λόγω αισθητηριακών, διανοητικών, 

γνωστικών ή αναπτυξιακών προβλημάτων, ή διαταραχών ψυχικής υγείας ή 

νευροψυχολογικών διαταραχών που επηρεάζουν τη διαδικασία προσαρμογής στο σχολείο 

και τη μάθησή τους. Οι μαθητές με οποιαδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις 

θεωρείται ότι έχουν αναπηρία ή / και ΕΕΑ: 

 Διανοητική αναπηρία 

 Αναπηρίες όρασης και ακοής 

 Σωματικές αναπηρίες 

 Χρόνιες μη ιάσιμες ασθένειες 

 Διαταραχές ομιλίας 

 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσκαρκία κ.λπ.) 

 Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητας 

 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) 

 Αναπηρίες ψυχικής υγείας 
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 Πολλαπλές αναπηρίες. 

Η εκπαίδευση για μαθητές με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) 

σε γενικά και ειδικά σχολεία χρηματοδοτείται. Οι ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης 

χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση και από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Υπάρχει 

δωρεάν δημόσια εκπαίδευση για όλους τους μαθητές με ΕΕΑ και δωρεάν υπηρεσίες για 

διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτικές και υποστηρικτικές διαδικασίες, όπως η 

Ελληνική Νοηματική Διερμηνεία. 

Οι πολιτικές ένταξης υποστηρίζονται τόσο από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων 

όσο και από έργα στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα τελευταία χρόνια, η στρατηγική δομή του Εταιρικού Συμφώνου 

για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) έχει υλοποιήσει αρκετές διακριτές δράσεις στο 

πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό δημόσιο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ενίσχυση 

της ένταξης των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στα δημοτικά σχολεία, τη 

συμπληρωματική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα προγράμματα 

υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία ή ΕΕΑ, την ανάπτυξη δομών υποστήριξης για 

μαθητές με αναπηρία ή ΕΕΑ, ένα πρόγραμμα για την εξατομικευμένη υποστήριξη 

μαθητών με αναπηρία ή ΕΕΑ, τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου προγράμματος για τα 

δημοτικά σχολεία και την ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) (Νόμος 4074/2012) τον Μάιο του 2012. Σύμφωνα 

με τα άρθρα 7 και 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για 

την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για παιδιά και νεαρά άτομα με αναπηρίες, για την 

προοδευτική άρση των εμποδίων στη μάθηση και τη συμμετοχή σε γενικά σχολεία. 

Ο Νόμος 4368 / 21.02.2016 (άρθρο 82) που προάγει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

επισημαίνει: 

 την ανάγκη εκπαίδευσης όλων των μαθητών σε μια γενική τάξη μαζί με τους 

συμμαθητές τους με αναπηρίες, 
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 την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ γενικών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών 

ένταξης, 

 την ανάγκη εφαρμογής διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων εντός του 

περιβάλλοντος της γενικής τάξης, 

 την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων συνεκπαίδευσης για μαθητές από γενικά 

και ειδικά σχολεία. 

Η νομοθεσία περιλαμβάνει σαφώς τη συμμετοχή όλων των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) στα γενικά σχολεία. Πολλά μέτρα και οδηγίες το 

ενσωματώνουν αυτό. Η ίδρυση τοπικών Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και 

Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα μαθήματα χωρίς αποκλεισμούς, η παράλληλη στήριξη – 

συνεκπαίδευση, οι Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) και τα Ατομικά Προγράμματα Εκπαίδευσης αποτελούν μέρος 

της γενικής πολιτικής. Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008, η εκπαίδευση για μαθητές με 

αναπηρία ή / και ΕΕΑ παρέχεται σε ηλικίες από 4 έως 22 ετών, κυρίως σε σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης. Η πρώτη επιλογή τοποθέτησης μαθητών με αναπηρία ή / και ΕΕΑ, σύμφωνα 

με αυτόν τον νόμο, είναι σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης με ή χωρίς υποστήριξη (από τον 

κύριο δάσκαλο της τάξης, τον εκπαιδευτικό ένταξης ή τον εκπαιδευτικό ειδικών αναγκών 

με παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση). Η όλη διαδικασία ένταξης ενός εκπαιδευόμενου 

με ΕΕΑ είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των γενικών σχολείων, 

των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και των οικογενειών. Τα συστατικά αυτής της διαδικασίας 

περιλαμβάνουν τα Ατομικά Προγράμματα Εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων, 

διαφοροποιημένες μαθησιακές δραστηριότητες και κατάλληλες προσαρμογές στο 

εκπαιδευτικό υλικό και το εκπαιδευτικό περιβάλλον, τις κατάλληλες υπηρεσίες, τη 

συμβουλευτική υποστήριξη και μέσα που βοηθούν και συμβάλλουν στην επιτυχή ένταξη 

του εκπαιδευόμενου. Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς των εκπαιδευομένων με ΕΕΑ 

ολοκληρώνεται μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία καταρτίζονται 

σύμφωνα με τις ικανότητες και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και στοχεύουν στην 

επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Οι μαθητές με σοβαρές δυσκολίες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τάξεις 

γενικής εκπαίδευσης εκπαιδεύονται σε ειδικές σχολικές μονάδες (ειδικά προσχολικά 

σχολεία, ειδικά δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας 



34 
 

εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά ενιαία 

κατώτερα και ανώτερα επαγγελματικά σχολεία και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EEEEK)), ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τις 

ικανότητες και τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Αφού αξιολογηθεί ο μαθητής με 

ΕΕΑ, το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. προτείνει το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Είτε βρίσκονται στο 

κανονικό είτε στο ειδικό σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές παρακολουθούν ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους για όσο 

διάστημα απαιτείται ή για ολόκληρη τη σχολική τους ζωή. Επίσης, τα ειδικά σχολεία 

παρέχουν προγράμματα παρέμβασης, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία 

και άλλες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση, αξιολόγηση και παιδαγωγική και 

ψυχολογική υποστήριξη. 

Τέλος, περαιτέρω διατάξεις για στενή συνεργασία μεταξύ ειδικών και γενικών 

σχολείων ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 72877/Δ3/17.10.2016. Μεταξύ 

των κύριων στόχων του είναι η προετοιμασία μιας ομαλής μετάβασης από το ειδικό σε 

γενικό σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές με αναπηρίες που έχουν αυτήν τη 

δυνατότητα. 

 

Πηγές 
 

ΕΣΠΑ 2014-2020. https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx 

Νόμος 3699 ΦΕΚ Α 199/2.10.2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/142858/nomos-

3699-2008 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (website) https://www.european-

agency.org/ 

UN Department of Economic and Social Affairs Disability. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities.html 

 

  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/142858/nomos-3699-2008
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/142858/nomos-3699-2008
https://www.european-agency.org/
https://www.european-agency.org/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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II.II. ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

 

Το Ουγγρικό κράτος καθορίζει το δικαίωμα της δημόσιας εκπαίδευσης ως συνταγματικό 

δικαίωμα σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Παράγραφοι 1 και 2 

του Άρθρου ΧΙ του Ουγγρικού Συντάγματος: 

«(1) Κάθε Ούγγρος πολίτης έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

(2) Η Ουγγαρία διασφαλίζει αυτό το δικαίωμα με την επέκταση και τη γενίκευση της 

δημόσιας εκπαίδευσης, παρέχοντας δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

δωρεάν και γενικά προσβάσιμη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλους σύμφωνα με τις ικανότητές του και παρέχοντας 

οικονομική υποστήριξη όπως παρέχεται σε όσους λαμβάνουν εκπαίδευση, σύμφωνα με 

πράξη νομοθετικού περιεχομένου.» 

Το κεντρικό διοικητικό ίδρυμα του Ουγγρικού δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος είναι το 

Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Αυτό το ίδρυμα ρυθμίζει τις πολιτιστικές, οικογενειακές και νεανικές υποθέσεις, την 

υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική πρόνοια, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης 

των ατόμων με αναπηρίες και αυτών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). 

Η δημόσια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες από την ηλικία των 6 έως 

16 ετών. 

Το Ουγγρικό κράτος αναγνωρίζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως ένα σύνθετο 

κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και τους εξασφαλίζει 

ίση συμμετοχή στην κοινωνία, παρέχοντας ανεξάρτητη διαβίωση και οικονομική αυτονομία, 

καθώς και τη διασφάλιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, και την 

ένταξη των δικαιωμάτων τους στο νομοθετικό σύστημα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νόμος για την Εθνική Δημόσια Εκπαίδευση, με αριθμό 2011 CXC 

Παράγραφο 47, καθορίζει την εκπαίδευση και την ένταξη παιδιών και μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και εκείνων που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση 



36 
 

κατά τη σχολική τους ζωή, επειδή έχουν αισθητηριακά, διανοητικά, γνωστικά ή αναπτυξιακά 

προβλήματα ή υποφέρουν από ψυχικές ή νευροψυχολογικές διαταραχές που επηρεάζουν τη 

σχολική ανάπτυξη και τη μάθηση. Ο μαθητής με αναπηρία ή ΕΕΑ είναι αυτός που 

αντιμετωπίζει:  

 Ήπια ψυχική αναπηρία 

 Προβλήματα ομιλίας ή ψυχιατρικές διαταραχές 

 Αναπηρία του μυοσκελετικού συστήματος ή των αισθητήρων (όραση, ακοή) 

 Μέτρια νοητική καθυστέρηση 

 Διαταραχή φάσματος αυτισμού ή πολλαπλή αναπηρία 

Οι μαθητές με αναπηρίες ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδεύονται σε δημοτικά 

και εξειδικευμένα σχολεία. Λαμβάνουν ειδική επιχορήγηση και υποστήριξη από την 

Ουγγρική κυβέρνηση και από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η δημόσια εκπαίδευση είναι δωρεάν 

για όλους τους μαθητές με ΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της επιτροπής 

εμπειρογνωμόνων (διάγνωση, εισαγωγή, διαδικασία πρότασης). 

Ο Εθνικός Νόμος περί Δημόσιας Εκπαίδευσης (Ενότητα 11 / B) καθορίζει και ρυθμίζει τη 

λειτουργία της Σχολής Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για τους μαθητές με ΕΕΑ και χρηματοδοτεί 

και διασφαλίζει την προετοιμασία στην έναρξη της ζωής για 4 τάξεις. 

Η ίδια πράξη (Ενότητα 15 (1)) καθορίζει και ρυθμίζει τα ιδρύματα για την ειδική 

εκπαιδευτική, αγώγιμη και παιδαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση για μαθητές με ΕΕΑ που 

μπορούν και επιτρέπεται να τα φοιτήσουν σε αυτά, μόνο κατόπιν γνώμης και απόφασης μιας 

επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανάπτυξης παρέχει φροντίδα μόνο σε 

παιδιά με σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες. 

Υπάρχουν πολλά προγράμματα από την Ουγγρική κυβέρνηση και την ΕΕ που στοχεύουν 

στην εκπαίδευση και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες. Οι εσωτερικές πολιτικές 

περιλαμβάνουν έργα που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) 2014-2020. To 2019 υλοποιήθηκαν 

πολλές συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος “Széchenyi” 2020, που 

υπάγεται στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση και Διά Βίου 

Μάθηση», το οποίο σχεδιάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Ουγγρικό 

δημόσιο τομέα. Υπάρχει πολλή υποστήριξη για την ένταξη μαθητών από φτωχό κοινωνικό 
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υπόβαθρο στο δημοτικό σχολείο, πρόσθετη προετοιμασία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

πρόγραμμα υποστήριξης για μαθητές με ΕΕΑ, υποστήριξη για την ανάπτυξη μαθητών, 

προγράμματα για ατομική υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή με ΕΕΑ, ίδρυση ενός νέου 

μόνιμου προγράμματος για προπτυχιακούς φοιτητές και υποστήριξη για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. 

Η Ουγγαρία είναι μεταξύ των πρώτων χωρών που επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) (Νόμος 4074/2012). 

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 24 της UNCRPD, η Ουγγρική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την 

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για παιδιά και νέους με αναπηρίες, την προοδευτική άρση 

των εμποδίων στη μάθηση και τη συμμετοχή σε γενικά σχολεία. 

Στην Ουγγαρία είναι μια μεγάλη πρόκληση να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς σε μια κοινωνία, όπου ο κοινωνικός αποκλεισμός 

αυξάνει, για παράδειγμα, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Το σύμπτωμα του 

αυξανόμενου κοινωνικού αποκλεισμού συνοδεύεται από τη γενικά αυστηρότερη 

μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο έκαναν αποδεκτά και δημοσίευσαν έκθεση σχετικά με: 

 Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ισότητα και κίνητρα χωρίς διακρίσεις 

 Αύξηση της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών 

 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης 

Το 2012, το Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού έχει θεσπίσει ένα καινούριο νόμο και 

διακήρυξη για την εκπαίδευση των παιδιών με σοβαρές νευρολογικές δυσλειτουργίες, το 

νόμο 32/2012. (X: 8.). Η οδηγία διακηρύσσει την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μαζί με άλλους μαθητές στην ίδια τάξη. Αυτό σημαίνει ότι η 

εκπαίδευση όπου είναι δυνατόν πρέπει να πραγματοποιείται συμπεριληπτικά. Η εκπαίδευση 

των παιδιών με σοβαρές νευρολογικές δυσλειτουργίες και αυτών χωρίς σοβαρές 

νευρολογικές δυσλειτουργίες πρέπει να συμβαίνει μαζί. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί, 

όλο το προσωπικό και οι συνεκπαιδευτές των σχολείων συνεκπαίδευσης πρέπει να 

προετοιμαστούν για να δεχτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο δάσκαλος 

συνεργάζεται με διαφορετικούς επαγγελματίες, ακολουθεί τις οδηγίες και τις συστάσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ενώ ενσωματώνει αυτές τις οδηγίες στις παιδαγωγικές 
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διαδικασίες και πρακτικές. Οι μαθητές με ΕΕΑ συνεργάζονται με διαφορετικούς 

επαγγελματίες: βασικός δάσκαλος, δάσκαλος ειδικής αγωγής, σύμβουλος, καθοδηγητής 

δάσκαλος, θεραπευτής στην ενιαία εκπαίδευση.  

Σύμφωνα με δήλωση της κυβέρνησης από τον Νοέμβριο του 2017, η Ουγγρική κυβέρνηση 

δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προέρχονται από φτωχές οικογένειες, καθώς και των 

παιδιών Ρομά. Υπάρχουν πολλές κριτικές για την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Οι 

κριτικές αφορούσαν τις απόψεις κάποιων εκπαιδευτικών στο παρελθόν που θεωρούσαν ότι η 

εκπαίδευση παιδιών Ρομά και παιδιών από φτωχό κοινωνικό περιβάλλον δεν έχει νόημα. 

Πρόσφατα, ο αριθμός και το ποσοστό των ατόμων με ήπια διανοητική καθυστέρηση που 

εντάσσονται στην κατηγορία με σοβαρές νευρολογικές δυσλειτουργίες έχει μειωθεί τα 

τελευταία χρόνια, χάρη στην προσαρμογή και στην ανάπτυξη νέων, προηγμένων εργαλείων 

διαγνωστικών δοκιμών και διαδικασιών, που εφαρμόζονται από το 2015. Η Ουγγρική 

κυβέρνηση αντιτίθεται στον διαχωρισμό και το θεωρεί απαράδεκτο να διαχωρίσει τα 

μειονεκτούντα και τα πολύ μειονεκτούντα παιδιά και για αυτό το λόγο, έχει λάβει διάφορα 

μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση του διαχωρισμού. Για να επιτευχθεί αυτό, 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές νομοθετικές αλλαγές στην Ουγγαρία. 

 

Πηγές 

Act from year 2011.CXC. About the national public education. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=106832&p_count=5&p_classificatio

n=09 

Act from year 2013. LXII. About Disabled person’s rights. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/disability-laws-and-acts-by-country-area.html 

Decree 32/2012. (X.8.) Ministry of Human Capacity. https://www.european-

agency.org/sites/default/files/agency-projects/CPRA/Phase2/CPRA%20Hungary.pdf 

Széchenyi 2020 Action Program. 

https://www.palyazat.gov.hu/the_new_hungary_development_plan_ 

The Fundamental Law Of Hungary – 25.04.2015 

https://www.refworld.org/pdfid/53df98964.pdf 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=106832&p_count=5&p_classification=09
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=106832&p_count=5&p_classification=09
https://www.un.org/development/desa/disabilities/disability-laws-and-acts-by-country-area.html
https://www.european-agency.org/sites/default/files/agency-projects/CPRA/Phase2/CPRA%20Hungary.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/agency-projects/CPRA/Phase2/CPRA%20Hungary.pdf
https://www.palyazat.gov.hu/the_new_hungary_development_plan_
https://www.refworld.org/pdfid/53df98964.pdf
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The National Investment Program and the EFSI 2014-2020. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution/ 

 

 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/esif-contribution/
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II.III. ΙΤΑΛΙΑ 
 

Η Ιταλία ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2006. Ήταν επίσης η πρώτη χώρα που εξέδωσε 

κατευθυντήριες γραμμές για τις αναπηρίες σύμφωνα με τη Σύμβαση, καθώς και Σχέδιο 

Δράσης για την Αναπηρία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναφοράς. 

Το Σύνταγμα ορίζει ότι η Ιταλική Δημοκρατία εγγυάται τη σχολική εκπαίδευση για 

όλους (Άρθρο 34) και απαιτεί την εκπλήρωση του υποχρεωτικού καθήκοντος της 

αλληλεγγύης (Άρθρο 2). Επιπλέον, δηλώνει ότι είναι «καθήκον της Δημοκρατίας να 

εξαλείψει τυχόν εμπόδια που εμποδίζουν την ελευθερία και την ισότητα των πολιτών, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ανάπτυξη του ανθρώπου» (Άρθρο 3).  

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας οργανώνεται σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της σχολικής αυτονομίας. Το κράτος και οι περιφέρειες έχουν κοινή 

νομοθετική αρμοδιότητα. Επιπλέον, οι περιφέρειες πρέπει να συμμορφώνονται με τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Τα σχολεία είναι αυτόνομα όσον αφορά τις διδακτικές, 

οργανωτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας (MIUR) εγγυάται την ομοιομορφία 

της εθνικής εκπαιδευτικής παροχής καθορίζοντας, για παράδειγμα, γενικούς 

εκπαιδευτικούς στόχους, συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους σύμφωνα με τις 

δεξιότητες των μαθητών, το ελάχιστο εθνικό πρόγραμμα σπουδών, πρότυπα που 

σχετίζονται με την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, και γενικά κριτήρια για την 

αξιολόγηση των μαθητών και την οργάνωση της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Ανάλογα με την αυτονομία τους, τα σχολεία μπορούν να είναι ευέλικτα στο να 

προσαρμόσουν το χρόνο διδασκαλίας, τα προγράμματα σπουδών και τις διδακτικές, 

σύμφωνα με τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Μπορούν επίσης να παρέχουν 

εξωσχολική εκπαίδευση και δραστηριότητες, σύμφωνα με το πολιτισμικό, κοινωνικό και 

οικονομικό τους πλαίσιο, καθώς και μέσω δικτύων και συμφωνιών με άλλα σχολεία, 

πανεπιστήμια, οργανισμούς και ούτω καθεξής. 
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Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι ο τομέας στον οποίο η εθνική νομοθεσία και οι 

πολιτικές επικεντρώνουν κυρίως τις προσπάθειές τους. Η Ιταλία είναι, μέχρι στιγμής, η 

μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που έχει συμπεριλάβει το 99,6% των μαθητών με αναπηρίες στη 

γενική εκπαίδευση. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το νόμο δεν υπάρχουν ειδικά 

σχολεία ή τάξεις στο ιταλικό σχολικό σύστημα. Περίπου το 0,4% των μαθητών με 

αναπηρίες πηγαίνουν σε κέντρα αποκατάστασης που χρηματοδοτούνται από τις τοπικές 

υπηρεσίες υγείας. Οι εκπαιδευτικοί διορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Πανεπιστημίων και Έρευνας. 

Η ένταξη των μαθητών με αναπηρίες ξεκίνησε με το Νόμο 118/1971, ο οποίος παρείχε σε 

όλα τα παιδιά το δικαίωμα να εκπαιδεύονται σε κοινές τάξεις, και με το Νόμο 517/1977, ο 

οποίος κατάργησε τα ειδικά σχολεία. 

Ο Νόμος 104/1992 είναι το κύριο πλαίσιο για όλα τα θέματα αναπηρίας: εγγυάται 

συγκεκριμένα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους, παρέχει 

βοήθεια, ορίζει την πλήρη ενσωμάτωση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και τη 

λειτουργική ανάκαμψη, και, επίσης, διασφαλίζει κοινωνική, οικονομική και νομική 

προστασία.  

Ο Νόμος 328/2000 ορίζει το «ολοκληρωμένο σύστημα παρεμβάσεων και κοινωνικών 

υπηρεσιών», ενώ ο Νόμος 53/2003 ορίζει τα βασικά επίπεδα παροχής στην εκπαίδευση 

και την κατάρτιση. 

Σύμφωνα με το Νόμο 118/1971, οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για την προσβασιμότητα όλων 

στα σχολικά κτίρια, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. 

Επιπλέον, ο Νόμος 104/1992 προβλέπει την άρση των εμποδίων (αρχιτεκτονικά ή 

αισθητηριακά) και την εισαγωγή κατάλληλων βοηθημάτων και εργαλείων για την 

υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για παράδειγμα, 

ο τεχνικός και διδακτικός εξοπλισμός πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των 

μαθητών, ανάλογα με τις λειτουργικές ή αισθητηριακές διαταραχές τους. Επίσης, τα 

σχολεία μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με κέντρα εξειδικευμένα στην παιδαγωγική 

συμβουλευτική και στην παραγωγή ή προσαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών υλικών. 

Οι τάξεις με μαθητές με αναπηρίες συνήθως περιλαμβάνουν 20 μαθητές το μέγιστο, υπό 

την προϋπόθεση ότι η διαδικασία ένταξης υποστηρίζεται από ένα σχέδιο που καθορίζει τις 
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στρατηγικές και τις μεθόδους που υιοθετούνται από τους δασκάλους της τάξης μαζί με 

τους εκπαιδευτικούς υποστήριξης και το σχολικό προσωπικό. Οι εκπαιδευτικοί 

υποστήριξης είναι μέρος της ομάδας των τακτικών εκπαιδευτικών και συμμετέχουν σε 

όλες τις δραστηριότητες, στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί 

υποστήριξης διευκολύνουν επίσης την ένταξη. 

Οι τοπικές αρχές πρέπει να παρέχουν δωρεάν μεταφορά σε άτομα με αναπηρίες, όπως, για 

παράδειγμα, καθημερινή μεταφορά στα σχολεία και στα κέντρα εκπαίδευσης και υγείας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 328/2000, οι γονείς, οι τοπικές υπηρεσίες υγείας και 

οι κοινωνικές υπηρεσίες συμφωνούν σε ένα εξατομικευμένο σχέδιο ζωής για τα παιδιά 

τους, με στόχο την πλήρη ένταξη «στην οικογένεια και την κοινωνική ζωή» 

Οι μητέρες και οι πατέρες των παιδιών με αναγνωρισμένες αναπηρίες, 

συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων παιδιών, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν από 

την εργασία τους άδεια τριών ετών ή ειδική άδεια δύο ωρών την ημέρα μέχρι το παιδί να 

γίνει τριών ετών. Μόλις το παιδί γίνει τρία, δικαιούνται τρεις μέρες άδεια κάθε μήνα για 

υποστήριξη. Οι γονείς έχουν επίσης το δικαίωμα να επιλέξουν έναν χώρο εργασίας πιο 

κοντά στο σπίτι και δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλο χώρο εργασίας χωρίς τη 

συγκατάθεσή τους. 

Οι οικογένειες πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών 

τους από τους εκπαιδευτικούς και τους προϊστάμενους. Οι γονείς και τα σχολεία 

συνεργάζονται για να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα ατομικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Οι γονείς συμμετέχουν στην Ομάδα 

Εργασίας για Ένταξη (GLI) του σχολείου και εκπροσωπούνται επίσης στην Τοπική και 

Περιφερειακή Διοργανική Ομάδα Εργασίας (GLIP-GLIR). 

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να φοιτούν σε σχολεία που είναι εξοπλισμένα για 

οποιαδήποτε ειδική ανάγκη και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες, επιδοτήσεις και ειδικό 

υλικό. Οι μαθητές και οι εκπαιδευόμενοι με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα δωρεάν 

μεταφοράς. 

Οι μαθητές με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν μαθήματα γενικής 

εκπαίδευσης με κατάλληλη διδακτική υποστήριξη. Έχουν το δικαίωμα πλήρους 

συμμετοχής στη σχολική ζωή, όπως καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, επισκέψεις μελέτης 
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(συνοδευόμενες από ειδικό προσωπικό) κ.λπ. Ανάλογα με την αναπηρία τους, τα παιδιά 

μπορεί να έχουν βοηθούς που παρέχονται από τις τοπικές αρχές. Οι μαθητές έχουν το 

δικαίωμα σε ένα ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (που καταρτίζεται από την οικογένεια 

και τα σχολεία), σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα (που καταρτίζεται από κοινωνικούς 

λειτουργούς και εμπειρογνώμονες από το τοπικό συμβούλιο υγείας), σε ένα πρόγραμμα 

αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις ατομικές τους ανάγκες και στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό. 

Η αρχή της ένταξης και το δικαίωμα των μαθητών με αναπηρίες να λάβουν ειδική 

υποστήριξη περιλαμβάνονται επίσης στη μεταγενέστερη νομοθεσία που ρυθμίζει γενικές 

πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως εγγραφή, μέγεθος τάξης και αξιολόγηση 

μαθητή, καθώς και αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

υποστήριξης. 

Το 2009, το Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας δημοσίευσε τις «Οδηγίες 

για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο», με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για μαθητές με σωματικές, πνευματικές και 

αισθητηριακές δυσλειτουργίες. 

Ο Νόμος 170/2010 αναγνωρίζει τη δυσλεξία, τη δυσγραφία, τη δυσορθογραφία και τη 

δυσκαρκία ως ειδικές μαθησιακές διαταραχές. Οι επόμενες οδηγίες (2011) καθορίζουν 

εκπαιδευτικά και διδακτικά μέτρα για την υποστήριξη των διαδικασιών διδασκαλίας και 

μάθησης. Τα σχολεία είναι επίσης υπεύθυνα για την έγκαιρη ανίχνευση. 

Τα αρμόδια γραφεία του εθνικού συστήματος υγείας που διαγιγνώσκουν ειδικές 

μαθησιακές διαταραχές και η οικογένεια του μαθητή υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα στο 

σχολείο. Τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων προσχολικής εκπαίδευσης, θα 

πρέπει να επεμβαίνουν άμεσα σε περιπτώσεις υποψίας ειδικών μαθησιακών διαταραχών, 

ενημερώνοντας την οικογένεια του μαθητή. 

Σε περίπτωση ειδικών μαθησιακών διαταραχών, τα σχολεία θα πρέπει να εφαρμόσουν τα 

παιδαγωγικά και διδακτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση των 

εκπαιδευτικών τους στόχων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ατομικά 

προγράμματα εκπαίδευσης και τα αντισταθμιστικά εργαλεία για την εφαρμογή 

εξατομικευμένων και προσωποποιημένων εκπαιδευτικών διαδικασιών. 
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Η Υπουργική Οδηγία της 27ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τα «Μέτρα για μαθητές με 

ειδικές ανάγκες και τοπικές οργανώσεις για την ένταξη στο σχολείο», αναφέρει όλες  τις 

πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για διαφορετικούς τύπους μαθητών με ειδικές 

ανάγκες: μαθητές με αξιολογημένες αναπηρίες, με ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές ή με 

κοινωνικο-οικονομικά, γλωσσικά και πολιτισμικά μειονεκτήματα. 

Σε περίπτωση άλλων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, τα σχολεία θα πρέπει να 

εφαρμόσουν τα παιδαγωγικά και διδακτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για τη 

διασφάλιση των εκπαιδευτικών τους στόχων, καταρτίζοντας ένα ατομικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης, εάν είναι απαραίτητο. 

Η διαδικασία ένταξης για ξένους μαθητές αποτελείται από δύο πτυχές: «ένταξη» και 

«διαπολιτισμικότητα». Ειδικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ένταξη των 

μεταναστών μαθητών (2014) παρέχουν ένα κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και προτάσεις 

σχετικά με την οργάνωση του σχολείου και τη διδασκαλία με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Ο Νόμος-Πλαίσιο 328/2000, για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινωνικής παρέμβασης, περιλαμβάνει επίσης 

διατάξεις για τους μετανάστες. 

Το Ιταλικό Φόρουμ Διεθνούς Συνεργασίας (Μιλάνο, Οκτώβριος 2012) επαναπροώθησε 

τον ρόλο της διεθνούς συνεργασίας στην Ιταλία. Το Φόρουμ διαπίστωσε μια ισχυρή 

συμμετοχική διαδικασία, η οποία έδωσε χρήσιμα στοιχεία, παρουσίασε νέα θέματα 

προβληματισμού και ανάπτυξης και τόνισε την ανάγκη να ακολουθηθούν οι εθνικές 

πολιτικές ένταξης των ατόμων με αναπηρίες, που θα προωθηθούν ως μέρος των 

δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας. Τον Νοέμβριο του 2010, η DGCS ενέκρινε το 

έγγραφο «Κατευθυντήριες Γραμμές για την εισαγωγή του ζητήματος αναπηρίας στο 

πλαίσιο των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της Ιταλικής Συνεργασίας», που 

καταρτίστηκε με βάση τα διεθνή πρότυπα. Το έγγραφο είναι το αποτέλεσμα μιας 

συνολικής διαδικασίας διαβούλευσης με Ιταλικά θεσμικά όργανα (συμπεριλαμβανομένων 

περιφερειών, αυτόνομων επαρχιών και τοπικών αρχών), φορέων αποκεντρωμένης 

συνεργασίας, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των υπεύθυνων προστασίας 

δεδομένων. Προβλέπει την κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή των 

προαναφερόμενων Κατευθυντήριων Γραμμών. 
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Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σύμφωνα με το 

άρθρο. 8 (ευαισθητοποίηση) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία, είναι το βασικό κίνητρο και μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες 

του Σχεδίου Δράσης. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, τα Κράτη Μέρη δεσμεύονται να 

λάβουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για: 

- την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα άτομα με αναπηρία σε 

ολόκληρη την κοινωνία και την ενίσχυση του σεβασμού των δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειάς τους, 

- την προώθηση της διάδοσης μια συμπεριληπτικής κουλτούρας που βασίζεται σε 

νέα πρότυπα ανάπτυξης, 

- την καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων, 

- την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες των ατόμων με 

αναπηρίες και τη συμβολή τους στην κοινωνία. 

Για το σκοπό αυτό, θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη βελτίωση της 

κατανόησης αυτού του ζητήματος που συνεπώς θα επιφέρει αλλαγή στάσης απέναντι στα 

άτομα με αναπηρίες. 

Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει απλά και άμεσα μηνύματα που θα τραβούν την προσοχή 

και θα παρουσιάζουν την αναπηρία ως μια κατάσταση που, αν και προσωρινά, μπορεί να 

αφορά όλα τα ανθρώπινα όντα. Περαιτέρω στόχοι της εκστρατείας θα είναι η διάδοση 

γνώσεων για: 

- τον ρόλο της Ιταλίας στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, 

- τις πρωτοβουλίες σχετικά με την αναπηρία που υποστηρίζονται και προωθούνται 

από την Ιταλική Συνεργασία, · 

- τον ρόλο της Ιταλίας σε διεθνές επίπεδο, με μια επισκόπηση των διεθνών 

προτύπων αναφοράς..  

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν:  

- συναντήσεις, εργαστήρια και σεμινάρια, 

- φυλλάδια, βιβλιαράκια, αφίσες και καρτ-ποστάλ. 

 

Πηγές 
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UN DESA. https://www.un.org/development/desa/disabilities/ 

European Agency. https://www.european-agency.org/ 

Disability Action Plan - Ministero degli Affari Esteri. 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/b_01_piano_azione_eng.pdf  

  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/
https://www.european-agency.org/
Disability%20Action%20Plan%20-%20Ministero%20degli%20Affari%20Esteri.%20https:/www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/b_01_piano_azione_eng.pdf
Disability%20Action%20Plan%20-%20Ministero%20degli%20Affari%20Esteri.%20https:/www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/b_01_piano_azione_eng.pdf
Disability%20Action%20Plan%20-%20Ministero%20degli%20Affari%20Esteri.%20https:/www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/b_01_piano_azione_eng.pdf
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 II.IV. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας υποβάλλει την Αρχική Έκθεση για την 

Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

και το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της (εφεξής «Σύμβαση») επικυρώθηκε από τον Νόμο της 

Δημοκρατίας της Λιθουανίας για την Επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

Ο Νόμος για την Ίση Μεταχείριση προβλέπει ότι για να εξασφαλιστεί ίση 

μεταχείριση, ο εργοδότης κάνει κατάλληλες τροποποιήσεις, για να επιτρέψει στα άτομα με 

αναπηρίες να έχουν πρόσβαση, να συμμετάσχουν ή να προχωρήσουν στην απασχόληση ή να 

παρακολουθήσουν εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των 

εγκαταστάσεων, εκτός εάν τέτοια μέτρα θα επέβαλλαν δυσανάλογη επιβάρυνση για τον 

εργοδότη. 

Ένα άτομο με αναπηρίες είναι ένα άτομο που ανήκει σε μια κατηγορία αναπηρίας, ή 

με λιγότερο από 55% ικανότητα εργασίας ή / και με ειδικές ανάγκες. Η αναπηρία είναι μια 

μακροχρόνια επιδείνωση της υγείας λόγω της διαταραχής της σωματικής δομής και των 

λειτουργιών, και των δυσμενών περιβαλλοντικών παραγόντων, με αποτέλεσμα τη μειωμένη 

συμμετοχή στη δημόσια ζωή και μειωμένες δυνατότητες λειτουργίας. Η προσβασιμότητα σε 

όλα τα μέσα μεταφοράς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ρυθμίζεται από το Άρθρο 11 του 

Νόμου για την Κοινωνική Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες, ο οποίος προβλέπει ότι η 

εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με το φυσικά αποδεκτό περιβάλλον για τα άτομα με 

αναπηρίες σε όλες τις σχετικές πτυχές της ζωής πραγματοποιείται επίσης μέσω σχετικών 

προσαρμογών των μέσων μαζικής μεταφοράς και διευκολύνσεων των επιβατών, καθώς και 

της υποδομής τους. Η προσβασιμότητα στις μεταφορές για άτομα με αναπηρίες ρυθμίζεται 

από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι επίσης δεσμευτική για τη Λιθουανία 

Η Δημοκρατία της Λιθουανίας είναι συμβαλλόμενο μέρος σε μια σειρά διεθνών 

συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προβλέπουν το δικαίωμα στη ζωή. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι το δικαίωμα στη ζωή κατοχυρώνεται σε όλες τις ακόλουθες συμβάσεις: την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες, το 

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα στη ζωή έχει επίσης προβλεφθεί από τα 
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παραπάνω διεθνείς συμβάσεις στα άτομα με αναπηρίες. Το Άρθρο 19 του Συντάγματος 

προβλέπει το πιο σημαντικό ατομικό φυσικό δικαίωμα - το δικαίωμα στη ζωή. Αυτό το άρθρο 

αναφέρει ότι το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή προστατεύεται από το νόμο, επομένως το 

ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή πρέπει να διασφαλίζεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

νομικών μέτρων. Η Λιθουανία αναγνωρίζει το δικαίωμα στη ζωή για όλα τα άτομα, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες: η Λιθουανία δεν έχει νομοθεσία που να 

προβλέπει κάτι διαφορετικό.  

Η δικαιοσύνη στις ποινικές διαδικασίες της Λιθουανίας διεξάγεται σύμφωνα με την 

αρχή ότι όλα τα πρόσωπα είναι ισότιμα ενώπιον του νόμου και των δικαστηρίων, 

ανεξαρτήτως προέλευσης, κοινωνικής ή ιδιοκτησιακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, 

φυλής, φύλου, εκπαίδευσης, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, φύση 

δραστηριοτήτων, διαμονή και άλλες περιστάσεις, και ο νόμος απαγορεύει τη χορήγηση 

προνομίων σε οποιονδήποτε ή να κάνει περιορισμούς βάσει ορισμένων περιστάσεων και 

προσωπικού χαρακτήρα, κοινωνικής και ιδιοκτησιακής κατάστασης (Κώδικας Ποινικής 

Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3). Όπως 

αναφέρεται στο Άρθρο 15 της Έκθεσης, οι νόμοι της Δημοκρατίας της Λιθουανίας 

κατοχυρώνουν ως απαραβίαστο για ένα άτομο, το οποίο, χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή 

του, δεν μπορεί να υποβληθεί σε επιστημονικό ή ιατρικό πειραματισμό. Αυτές οι διατάξεις 

εφαρμόζονται ισότιμα σε όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες.  

 Η νομοθεσία της Λιθουανίας σχετικά με τις νομικές σχέσεις όσον αφορά την 

ιθαγένεια (όροι και διαδικασίες απόκτησης ιθαγένειας, απόσυρσή της) και τη μετανάστευση 

(είσοδος στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, διαμονή και έξοδος), δεν προβλέπει περιορισμούς 

ή άρνηση ή στέρηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες λόγω της αναπηρίας τους. 

Η νομοθεσία σε αυτούς τους τομείς εφαρμόζεται εξίσου σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από το 

φύλο, την αναπηρία και άλλα χαρακτηριστικά. Το Άρθρο 12 του Συντάγματος ορίζει ότι η 

ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αποκτάται από τη γέννηση και από άλλους 

λόγους που ορίζονται από το νόμο. Το Άρθρο 32 ορίζει ότι ένας πολίτης μπορεί να 

μετακινείται και να επιλέγει τον τόπο διαμονής του στη Λιθουανία ελεύθερα και μπορεί να 

εγκαταλείπει τη Λιθουανία ελεύθερα. 

 Σημαντική είναι και η Έκθεση σχετικά με τα βασικά πρότυπα που διασφαλίζουν την 

πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε κοινωνικό περιβάλλον, υποδομή μεταφορών, 

επιτρέποντας έτσι στα άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν διαφορετικές εγκαταστάσεις 

και υπηρεσίες σε ίση βάση με την υπόλοιπη κοινωνία. Η Λιθουανική νομοθεσία εγγυάται το 
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δικαίωμα να έχoυν όλοι και να εκφράζουν τα πιστεύω τους. Οι ελευθερίες πρόσβασης σε 

πληροφορίες και έκφρασης πεποιθήσεων δεν μπορούν να περιορίζονται με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο εκτός από το νόμο, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας, της τιμής και της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ηθικής ή για 

τη διαφύλαξη της συνταγματικής τάξης. Η νομική προστασία των γυναικών και των 

κοριτσιών με αναπηρίες από τις πιθανές διακρίσεις διασφαλίζεται από τον Νόμο περί Ίσης 

Μεταχείρισης που προβλέπει ότι μια αναπηρία μπορεί να προκαλέσει λόγους διακρίσεων. 

Επιπλέον, ο νόμος αναφέρει το φύλο ως λόγο διάκρισης. Αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για 

την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων, με την οριζόντια προτεραιότητα να δίνεται 

στο φύλο.  

 

Πηγές 
 

 

International Covenant on Civil and Political Rights and the European Union Charter of 

Fundamental Rights. https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf 

 

The Republic of Lithuania Code of Criminal Procedure. 

https://www.unodc.org/res/cld/document/ltu/2002/code-of-criminal-procedure-excerpt-in-

english_html/Lithuania_Criminal_Procedure_Code_Extracts.pdf 

 

Article 12 of the Constitution stipulates that the citizenship of the Republic of Lithuania. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lt/lt045en.pdf 

 

Initial Report of the Republic of Lithuania On the Implementation of the United Nations. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssZC9pt

KX1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9Ekk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRo

ADDgf0pi0qmkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpvTtLqqdMYwVSlog%3D%3D  

 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html 

  

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/ltu/2002/code-of-criminal-procedure-excerpt-in-english_html/Lithuania_Criminal_Procedure_Code_Extracts.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/ltu/2002/code-of-criminal-procedure-excerpt-in-english_html/Lithuania_Criminal_Procedure_Code_Extracts.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/lt/lt045en.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssZC9ptKX1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9Ekk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRoADDgf0pi0qmkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpvTtLqqdMYwVSlog%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssZC9ptKX1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9Ekk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRoADDgf0pi0qmkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpvTtLqqdMYwVSlog%3D%3D
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhssZC9ptKX1BBEFvl4q2fNHaVRlnsCgGGG0mEE5flVuWrWPpuF6bqn9Ekk343axXSyZYpZ59fZ%2FIjzRoADDgf0pi0qmkstPurDMJuB3EodnO0A%2FA8WOpvTtLqqdMYwVSlog%3D%3D
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html


50 
 

II.V. ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Το Ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα οργανώνει τους απαραίτητους πόρους για μαθητές 

με προσωρινές ή μόνιμες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η σχολική διδασκαλία 

προσαρμόζεται στις ανάγκες αυτών των μαθητών και στοχεύει να τους κάνει να επιτύχουν 

τον στόχο του γενικού προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για όλους τους μαθητές. Ο Νόμος 

για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης (LOMCE, 2013) εξετάζει πέντε τύπους 

ειδικών αναγκών εκπαιδευτικής υποστήριξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με σωματική, πνευματική ή αισθητηριακή 

αναπηρία ή σοβαρή διαταραχή συμπεριφοράς. 

Η υποστήριξη παρέχεται σύμφωνα με τις αρχές της μη διάκρισης και της 

εκπαιδευτικής ομαλοποίησης, με σκοπό την επίτευξη της ένταξής τους. Αυτοί οι μαθητές 

εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να 

ενταχθούν σε γενικές ομάδες, σε εξειδικευμένες τάξεις εντός των γενικών σχολείων ή σε 

ειδικά σχολεία, ανάλογα με τη μορφή που καθορίζεται από τις ομάδες των επαγγελματιών, οι 

οποίες πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών. 

Επομένως, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να παρακολουθήσουν τόσο 

την ειδική εκπαίδευση όσο και τα γενικά σχολεία, αν και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση 

για την προώθηση της ένταξης μέσω της εισαγωγής τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι μαθητές εγγράφονται σε σχολεία ειδικής αγωγής μόνο όταν υπάρχει βάσιμος λόγος 

να πιστεύουν ότι οι ανάγκες τους δεν μπορούν να καλυφθούν κατάλληλα σε ένα γενικό 

σχολείο. Τα ειδικά σχολεία προσφέρουν δύο επίπεδα εκπαίδευσης: Υποχρεωτική Βασική 

Εκπαίδευση (από 6 έως 16 ετών) και Μετάβαση σε Προγράμματα Ενηλίκων (από 16 έως 19 

ετών). Παρόλα αυτά, οι γενικοί στόχοι που επιδιώκονται στο σύστημα ειδικής αγωγής είναι οι 

ίδιοι με αυτούς για όλους τους μαθητές. 

Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που υπέγραψε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, καθώς και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που είναι δύο 

όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μια ρητή διάσταση κοινωνικής ανάπτυξης που 

βεβαιώνει ότι όλα τα άτομα πρέπει να απολαμβάνουν όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η από 

κοινού εφαρμογή αυτών των διεθνών οδηγιών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην εθνική 
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νομοθεσία, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά, ιδίως εκείνα με ειδικές ανάγκες, 

λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Δυστυχώς, η τοπική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας δεν είναι πάντα πλήρως 

εγγυημένη. Το 2017, για παράδειγμα, διεξήχθη εμπιστευτική έρευνα από την Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι, παρόλο που ο μεγάλος αριθμός παιδιών με αναπηρία εγγράφονται στο συνηθισμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχουν πολλές αποδείξεις για τον αποκλεισμό τους, οι οποίες 

δείχνουν την εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Τα παιδιά εξακολουθούν να μη θεωρούνται 

υποκείμενα των δικαιωμάτων τους και συχνά προτείνεται στους γονείς να εγγράψουν τα 

παιδιά τους σε κέντρα ειδικής αγωγής ή σε περισσότερα από ένα ινστιτούτα. Οι γονείς που 

αγωνίζονται να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο σύνηθες εκπαιδευτικό σύστημα, συχνά δε 

λαμβάνουν αρκετή υποστήριξη για τις ανάγκες των παιδιών τους και αναγκάζονται να 

καταφύγουν σε εξειδικευμένα δίκτυα και οργανισμούς. Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν 

παραδείγματα καλών πρακτικών εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, αλλά αυτά εξακολουθούν 

να είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Η Επιτροπή δηλώνει επίσης ότι για να επιτευχθεί ένα 

συμπεριληπτικό μοντέλο, τα ειδικά κέντρα πρέπει να καταργηθούν και τα οικονομικά τους να 

χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του κοινού εκπαιδευτικού συστήματος όσον αφορά το 

προσωπικό και τους πόρους που προορίζονται για την ένταξη των πιο ευάλωτων παιδιών. 

Όσον αφορά τη σεξουαλική εκπαίδευση, μια έρευνα που διεξήγαγε η UNESCO για να 

αναλύσει σε πόσες χώρες διδάσκεται η σεξουαλική αγωγή στο σχολείο έδειξε ότι το 80% των 

χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα διδάσκουν τη σεξουαλική αγωγή ως ανεξάρτητο θέμα, 

ενώ οι υπόλοιπες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, συνεχίζουν να τη διδάσκουν ως 

διαθεματικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία της εξαρτάται από 

μεμονωμένες πρωτοβουλίες και δεν αποτελεί νομική απαίτηση να εξετάζεται αυτό το θέμα σε 

βιολογικό, κοινωνικό ή ψυχολογικό επίπεδο. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η έρευνα 

δείχνει, τουλάχιστον, πολιτική προθυμία να εισαχθεί το αντικείμενο αυτό στο σχολείο (αν και 

πολύ συχνά υπάρχει τεράστιο κενό μεταξύ της διεθνούς νομοθεσίας και της τοπικής 

εφαρμογής), στο Ισπανικό πλαίσιο, προς το παρόν, μόνο σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες 

μπορεί να δείξει κανείς εμπιστοσύνη. 

Στην Ισπανία, πράγματι, ο Οργανικός Νόμος 1/1990 της 3ης Οκτωβρίου για τη Γενική 

Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος (LOGSE το ακρωνύμιο του στα Ισπανικά) 

πρότεινε μια διαθεματική προσέγγιση πολλών εκπαιδευτικών περιεχομένων, 
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συμπεριλαμβανομένης της συναισθηματικής - σεξουαλικής θεματικής (Martínez- Vlvarez et 

al. 2012). Το αντικείμενο, πράγματι, δεν έχει συγκεκριμένη θέση στο σχολικό πρόγραμμα 

σπουδών, αλλά η διδασκαλία του συνδέεται άμεσα, τόσο στο γενικό όσο και στο ειδικό 

σύστημα εκπαίδευσης, με την κατάρτιση και τη στάση των εκπαιδευτικών. 

Και οι δύο πτυχές αναλύθηκαν σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της 

Σαλαμάνκα το 2014. Συνολικά 3695 εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (66,1% γυναίκες, 33,9% άνδρες) συμμετείχαν σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα αναφορικά με την κατάρτιση και τις στάσεις τους 

ως προς τη σεξουαλική εκπαίδευση και την παράδοση ή μη αυτού του θέματος στις τάξεις. 

Προέκυψαν περιφερειακές διαφορές ως εξής: οι εκπαιδευτικοί από την Καστίλλη και Λεόν, 

για παράδειγμα, έδειξαν τα υψηλότερα επίπεδα πανεπιστημιακής κατάρτισης στη σεξουαλική 

εκπαίδευση, ενώ οι εκπαιδευτικοί από την Αστούρια παρουσίασαν τα μεγαλύτερα επίπεδα δια 

βίου μάθησης στο θέμα. Οι εκπαιδευτικοί από την Αστούρια και τις Βαλεαρίδες αντιστοίχως 

ήταν στην αντίθετη πλευρά. Γενικά, η έρευνα έδειξε θετικές στάσεις των Ισπανών 

εκπαιδευτικών απέναντι στη σεξουαλική εκπαίδευση, αν και τα στοιχεία σχετικά με το 

επίπεδο κατάρτισης και τη διδασκαλία του αντικειμένου δεν ήταν τόσο ικανοποιητικά: το 

43,3% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν εκπαιδεύτηκε στη σεξουαλική 

εκπαίδευση και το 48,6% παραδέχτηκε ότι δε διδάσκουν σεξουαλική αγωγή στο σχολείο. 

Αυτή η μελέτη διεξήχθη στο γενικό εκπαιδευτικό πλαίσιο (στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται πολλά παιδιά / νέοι με ειδικές ανάγκες), αλλά μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η κατάσταση στο σύστημα της ειδικής εκπαίδευσης είναι πολύ παρόμοια. 

Επομένως, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η κατάρτιση και η στάση των Ισπανών 

εκπαιδευτικών, καθώς παίζουν βασικό ρόλο στην εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης υψηλής ποιότητας.  
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II.VI. ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

Σύμφωνα με την Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης (2016-2017) της 

Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, παρά τις προσπάθειες, η πρόσβαση στην 

εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, ειδικά στα 

επίπεδα προσχολικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Τουρκία εργάζεται στα θέματα που 

σχετίζονται με την ειδική εκπαίδευση, καθώς και με την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, 

προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών στους μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Συντάγματος της Τουρκικής Δημοκρατίας, «Κανείς δεν μπορεί 

να στερηθεί του δικαιώματος της μάθησης και της εκπαίδευσης και το κράτος λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση όσων χρειάζονται ειδική κατάρτιση, ώστε να 

καταστούν οι άνθρωποι αυτοί χρήσιμοι στην κοινωνία.» Σύμφωνα με τις βασικές αρχές που 

ορίζονται στον Νόμο 1739 περί Βασικής Εθνικής Εκπαίδευσης, λαμβάνονται ειδικά μέτρα 

για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 8 

«Ισότητα Ευκαιριών και Δυνατοτήτων». Το Άρθρο 12 του Νόμου 222 για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν υπηρεσίες 

ειδικής αγωγής για μαθητές με ψυχικές, ψυχολογικές, σωματικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές αναπηρίες. 

Το πιο πρόσφατο έγγραφο πολιτικής που σχετίζεται με την εκπαίδευση μαθητών με 

ειδικές ανάγκες είναι το 11ο Σχέδιο Ανάπτυξης της Τουρκίας (2019-2023) που εγκρίθηκε τον 

Ιούλιο του 2019. Ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αναφέρεται στο 

έγγραφο, είναι «η εκπαίδευση ατόμων που έχουν τα προσόντα να μετατρέπουν τη γνώση σε 

οικονομικό και κοινωνικό όφελος και είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τεχνολογία και 

παραγωγή σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να ενισχύσουν την ανθρώπινη δομή της χώρας 

μας» και αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί παρέχοντας σε όλα τα άτομα πρόσβαση σε 

συμπεριληπτική και εξειδικευμένη εκπαίδευση και ευκαιρίες δια βίου μάθησης. 

 

Εκπαιδευτική Διακυβέρνηση 
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Σύμφωνα με το Νόμο 430 περί Ενοποίησης της Εκπαίδευσης που θεσπίστηκε στις 

06.03.1924, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας έχει το καθήκον να επιτύχει τους στόχους που 

τέθηκαν για την Τουρκική Εθνική Εκπαίδευση εκ μέρους του Κράτους. 

Τα καθήκοντα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ρυθμίζονται από την ακόλουθη νομοθεσία: 

Διάταγμα για την Οργάνωση και τα Καθήκοντα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, αρ. 652 

με ημερομηνία 14.9.2011, Νόμος για την Τροποποίηση του Βασικού Νόμου για την Εθνική 

Εκπαίδευση, Βασικοί Νόμοι και Διάταγμα, αριθ. 6528, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως στις 14.03.2014, Νόμος για την Τροποποίηση του Διατάγματος για την 

Οργάνωση και τα Καθήκοντα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Βασικοί Νόμοι και 

Διατάξεις, αριθ. 6764, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 9.12.2016, 

Προεδρικό Διάταγμα για την Οργάνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας αριθ. 

1 με ημερομηνία 10.07.2018. 

Η Οδηγία για τις Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής με ημερομηνία 07.07.2018 ρυθμίζει 

μηχανισμούς εργαλείων λειτουργίας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ειδική 

εκπαίδευση. Σε σχέση με τους προηγουμένως εξηγηθέντες κανονισμούς στην Οδηγία για τις 

Υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης, δίνεται προτεραιότητα στην κατάρτιση μέσω της 

συμπερίληψης των ατόμων που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκπαιδευτικές επιδόσεις των ατόμων που βρίσκονται στις βασικές αρχές της ειδικής 

εκπαίδευσης, προσαρμόζοντάς τα στο στόχο, το περιεχόμενο, τις διδακτικές διαδικασίες και 

την αξιολόγηση.  

Η δομή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας αποτελείται από το Υπουργικό Γραφείο, το 

Συμβούλιο Παιδείας, τις Κύριες Μονάδες Υπηρεσιών, τις Μονάδες Συμβουλευτικής και 

Επιθεώρησης, τις Βοηθητικές Μονάδες και τις Μόνιμες Επιτροπές. Η Γενική Διεύθυνση 

Ειδικής Αγωγής και Υπηρεσιών Προσανατολισμού (DGfSEGS) είναι άμεσα υπεύθυνη για 

την παροχή ειδικής εκπαίδευσης, η Γενική Διεύθυνση Βασικής Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη 

για τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών για τη διαχείριση των προσχολικών και 

δημοτικών σχολείων και ιδρυμάτων και την εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών, η 

Γενική Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι άμεσα υπεύθυνη για τον εντοπισμό και 

την εφαρμογή πολιτικών για τη διαχείριση των δευτεροβάθμιων σχολείων και ιδρυμάτων και 

την εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών και η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 

Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνη για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών που υπάγονται στον Κεντρικό Οργανισμό της Δομής του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας. Η πρόσφατη δομή του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και της Γενικής Διεύθυνσης 
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Ειδικής Αγωγής και Υπηρεσιών Προσανατολισμού (DGfSEGS) θεσπίστηκε το 2016 με τον 

Νόμο για την Τροποποίηση του Διατάγματος για την Οργάνωση και τα Καθήκοντα του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Βασικοί Νόμοι και Διατάξεις.  

 

Εφαρμογή της Εκπαίδευσης για Μαθητές με Ειδικές Ανάγκες  
 

Στην Τουρκία, οι πρώτες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης άρχισαν να 

εφαρμόζονται το 1983, ωστόσο αυτές οι πρακτικές δε διαδόθηκαν μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του 2000. Επιπλέον, ο όρος της «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως αναφορικά με την ένταξη της εκπαίδευσης στη νομοθεσία και σε άλλα έγγραφα 

στρατηγικής. Ο όρος «ειδική εκπαίδευση» εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στην οργάνωση 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Το έγγραφο για το Όραμα του Υπουργείου Εθνικής 

Παιδείας 2023, το οποίο αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη προσέγγιση της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης στην Τουρκία, ορίζει την συμπεριληπτική εκπαίδευση ως σειρά πρακτικών 

ειδικής κατάρτισης, που παρέχουν εκπαίδευση σε άτομα με ειδικές ανάγκες, προσφέροντας 

υποστήριξη σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, και που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν την 

εκπαίδευσή τους με τους συνομηλίκους τους σε κρατικά ή ιδιωτικά ιδρύματα τυπικής και μη 

τυπικής εκπαίδευσης. Ως προς την τρέχουσα κατάσταση από τον Δεκέμβριο του 2018, στόχος 

της ειδικής αγωγής είναι να παρέχει τις καλύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες για να τα ενσωματώσει στην κοινωνία και να τους δώσει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες. Εκπαιδευτικές ευκαιρίες προσφέρονται σε μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Η ειδική εκπαίδευση εντάσσεται στην κατηγορία τυπικής εκπαίδευσης στο Τουρκικό 

Εθνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και τα σχολεία ειδικής αγωγής έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα 

με τα επίπεδα του Τουρκικού Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Η ειδική εκπαίδευση 

μπορεί να παρέχεται είτε σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης είτε σε σχολεία ειδικής αγωγής. 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση και αναγνώριση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στην Τουρκία πραγματοποιείται από τα Κέντρα Προσανατολισμού και Έρευνας 

(GRCs) σε διάφορες περιοχές και επαρχίες. Τα GRCs είναι τα ιδρύματα που είναι υπεύθυνα 

για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την αναγνώριση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, καθώς και τον προσανατολισμό των μαθητών σε κατάλληλα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα μετά την αξιολόγηση. Από τον Οκτώβριο του 2019, οι υπηρεσίες 

προσανατολισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 30236 για τις Υπηρεσίες 
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Προσανατολισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και οι Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής 

διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 30471 για τις Υπηρεσίες Ειδικής 

Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Τα GRCs λειτουργούν υπό την επίβλεψη της 

Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Προσανατολισμού του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας. Στην παρούσα φάση λειτουργούν 242 GRCs στην Τουρκία. Εκτός από τις 

υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης, τα GRCs είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή 

έρευνας, δημοσίευσης και εκτέλεσης έργων. Από τα GRCs πραγματοποιείται ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς, οικογένειες και άτομα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται 

στα GRCs πραγματοποιούνται από τις μονάδες υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης και 

καθοδήγησης. 

Για να επωφεληθεί κανείς από τις ατομικές υπηρεσίες ειδικής αγωγής στην Τουρκία, 

απαιτείται διάγνωση από ιατρικά ιδρύματα και/ ή εκπαιδευτική αξιολόγηση και γνωμάτευση 

από τα GRCs, προκειμένου να κατευθυνθεί σε κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η 

διαδικασία γνωμάτευσης και τοποθέτησης ξεκινά ανάλογα με τις ατομικές ενέργειες των 

ατόμων και των οικογενειών τους, τον προσανατολισμό του σχολείου στο οποίο φοιτούν ή τα 

αποτελέσματα γνωμάτευσης που έγιναν από τα ιδρύματα υγείας. Όταν τα σχολεία 

κατευθύνονται στα GRCs, συμπληρώνεται το «Έντυπο Αίτησης Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης» και παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τον μαθητή. Τα άτομα μπορούν 

να κλείσουν ραντεβού μέσω του συστήματος από “RAMDEVU” για επαναξιολογήσεις. 

Οι μαθητές που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές ικανότητες σε γενικές πνευματικές ικανότητες, 

εικαστικές τέχνες και μουσικά πεδία με βάση τη διάγνωση ή το επίπεδο βαθμού που 

καθορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, είναι υποψήφιοι για τα Κέντρα Επιστήμης 

και Τέχνης (BILSEMs). Τα BILSEMs είναι τα ιδρύματα που συγκεντρώνουν μαθητές που 

έχουν αναγνωριστεί ως προικισμένοι και ταλαντούχοι σε ορισμένες πόλεις σε ολόκληρη τη 

χώρα. Εκτός από το κλασικό πρόγραμμα σπουδών, πραγματοποιούνται ορισμένες μελέτες και 

δραστηριότητες που απαιτούν υψηλό επίπεδο σκέψης, δημιουργικότητα και πρακτικές 

δραστηριότητες, σύμφωνα με τους τομείς ενδιαφέροντος και ικανοτήτων των μαθητών. Τα 

BILSEMs απευθύνονται σε μαθητές από το δημοτικό έως το γυμνάσιο. Σε ολόκληρη τη 

χώρα, υπάρχουν 161 BILSEMs στην Τουρκία. 

Το STEM καλύπτει όλα τα επίπεδα που ξεκινούν από την προσχολική αγωγή έως την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενσωματώνοντας επίσης τις Επιστήμες και τα Μαθηματικά ως 

θεμελιώδεις τομείς, καθώς και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν από την Επιστήμη των 

Μηχανικών και τις Τεχνολογίες. Ο στόχος της εκπαίδευσης STEM είναι να μετατρέψει τις 
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θεωρητικές πληροφορίες σε εφαρμογές, προϊόντα και καινοτόμες εφευρέσεις. Παρά το 

γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει άμεσο σχέδιο δραστηριοτήτων για το STEM, υπάρχουν 

ορισμένοι στρατηγικοί στόχοι κατάλληλοι για την ενίσχυση της κατάρτισης στο STEM στο 

Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019. Αυτοί οι στόχοι που σχετίζονται με το STEM είναι σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα των μαθημάτων Τεχνολογίας και Σχεδιασμού στα γενικά 

δημοτικά σχολεία. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η εκπαίδευση STEM αποτελεί 

προτεραιότητα για τους μαθητές, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων στις έρευνες 

του TIMSS και της PISA να μπορέσουν να βελτιωθούν σύμφωνα με την Εκπαιδευτική 

Έκθεση στο STEM που εκπονήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογιών 

Εκπαίδευσης. 

Στο 11ο Σχέδιο Ανάπτυξης της Τουρκίας (2019-2023) που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 

2019, αναφέρεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ως στόχο όλα τα άτομα να έχουν 

πρόσβαση σε συμπεριληπτική και αναγνωρισμένη εκπαίδευση και σε ευκαιρίες δια βίου 

μάθησης, πράγμα που σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν πολιτικές και θα γίνουν οι απαραίτητες 

ρυθμίσεις σε όλες τις διαδικασίες στον τομέα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 

αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης. Το Σχέδιο 

δηλώνει σαφώς ότι «το περιεχόμενο των ενδοϋπηρεσιακών εκπαιδεύσεων θα ανανεωθεί 

σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων», 

καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι η κύρια κινητήρια δύναμη για την εφαρμογή μιας 

αποτελεσματικής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
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Ανάλυση Αναγκών για το Έργο «Δημιουργία ενός Μοντέλου 
Σεξουαλικής Αγωγής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία» 

 

Σκοπός αυτού του έργου είναι η δημιουργία ενός προγράμματος σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης για άτομα με νοητική αναπηρία. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δύο 

ερωτηματολόγια σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, τα 

οποία δόθηκαν σε γονείς και εκπαιδευτές στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Με αυτόν 

τον τρόπο έρευνας, παρέχονται τεκμηριωμένες απόψεις και διδακτικό υλικό. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν σε τρεις κατηγορίες: προσωπικές 

πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή σε μια τέτοια εκπαίδευση, απόψεις 

σχετικά με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και προτάσεις. 

Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών διενεργήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση 

αποτελείται από τη γενική κατάσταση των εκπαιδευτικών αναγκών, η δεύτερη φάση διεξήχθη 

εκτενέστερα ως έλεγχος της πρώτης. Η έρευνα στα πλαίσια της πρώτης φάσης έγινε σε κάθε 

χώρα ξεχωριστά από τον κάθε εταίρο. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία ώστε να  

προσδιοριστεί το περιεχόμενου αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Η Γενική Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης και Προσανατολισμού πραγματοποίησε δύο 

έρευνες που αλληλοσυμπληρώνονται. Και οι δύο έρευνες δίνονται ως παράρτημα στην 

παρούσα έκθεση, ωστόσο, η αρχική έκδοση ήταν στην τουρκική γλώσσα επειδή 

εφαρμόστηκε μόνο στην Τουρκία για τις τουρκικές ομάδες στόχους.  

Οι εταίροι που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή είναι: 

- Γενική Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης και Υπηρεσιών Προσανατολισμού / Τουρκία 

- INTRAS/ Ισπανία 

- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων «ΕΔΡΑ» /Ελλάδα 

- LOKA/ Ουγγαρία 

- AdM/ Ιταλία 

- Siauliu miesto savivaldybes globos namai/ Λιθουανία  
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A) Αποτελέσματα για τις Απόψεις των Γονέων 
 

Ενότητα I: Προσωπικές Πληροφορίες και Απόψεις για τη Συμμετοχή στο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
 

 

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των γονέων που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο των 29 ερωτήσεων σχετικά με τις ανάγκες του Έργου παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1.   

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα 

αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις απόψεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους σε 

ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Μ
ετ

α
β
λ
η

τέ
ς 

Τιμές Πλήθος Ποσοστό 
% 

 

Φύλο 

Θηλυκό 955 70,0 

Αρσενικό 410 30,0 

Σύνολο 1365 100,0 

Εργασία Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 

κάποιου άλλου 

366 26,8 

Εργαζόμενοι σε δικές τους 

επιχειρήσεις 

73 5,3 

Άνεργοι 74 5,4 

Φοιτητές 11 0,8 

Συνταξιούχοι 59 4,3 

Οικιακά 782 57,3 

Σύνολο 1365 100,0 

Επίπεδο Σπουδών Αναλφάβητοι 72 5,3 

Εγγράμματοι 108 7,9 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 530 38,8 

Μέσο Σχολείο  212 15,5 

Λύκειο 224 16,4 

Επαγγελματική Σχολή 29 2,1 

Πτυχιούχοι  175 12,8 

Μεταπτυχιακοί  15 1,1 

Σύνολο 1365 100 

Ηλικία του Ατόμου με 

Αναπηρία 

6-10 ετών 430 31,5 

11-15 ετών 491 36,0 

16-20 ετών 365 26,7 

21 ετών και άνω 79 5,8 

Σύνολο 1365 100 

Έχεις λάβει 

εκπαίδευση για τη 

Ναι 153 11,20 

Όχι 813 59,5 
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σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση για 

άτομα με διανοητική 

αναπηρία ξανά; 

Λείπει  399 29,38 

Θέλω να λάβω τέτοιου είδους 

εκπαίδευση 

682 49,96 

Λείπει 676 50,03 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η πλειονότητα (70%) των συμμετεχόντων γονέων είναι 

γυναίκες και το 57,3% από αυτές ασχολούνται με τα οικιακά. Το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 

κυμαίνεται κυρίως από Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μέχρι Λύκειο (70,7%). Οι ηλικίες των 

παιδιών με αναπηρία κυμαίνονται από 11 έως 20 ετών, που σημαίνει ότι η πλειονότητα των 

παιδιών είναι έφηβοι. Μερικοί από τους συμμετέχοντες γονείς (59,5%) δεν έχουν λάβει 

κάποια εκπαίδευση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ατόμων με νοητική αναπηρία, αλλά 

το 49,96% από αυτούς θα το ήθελε. 

 

Ενότητα II: Απόψεις για το Περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

 

 

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης, εξετάζονται οι απόψεις των γονέων σχετικά με το 

περιεχόμενο ενός πιθανού εκπαιδευτικού προγράμματος και παρατίθενται στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Απόψεις των γονέων σχετικά με το περιεχόμενο ενός πιθανού εκπαιδευτικού 

προγράμματος  

 

Α/Α Προτάσεις για Εκπαιδευτικό 

Περιεχόμενο 
Κατηγορίες 

Λιγότερο 

σημαντικό 

Σημαντικό Πολύ 

σημαντικό 

Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % 

1 Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα 

του/της 

16 1,2 196 14,4 1153 84,5 

2 Να μάθει τα όρια του σώματός 

του/της και τα όρια των άλλων 
14 1,0 181 13,3 1170 85,7 

3 Να μάθει πώς να προστατεύει τα 

όρια του σώματός του/της 
6 0,4 135 9,9 1224 89,7 

4 Να μάθει να σέβεται τα όρια του 

σώματος κάποιου/ας άλλου/ης 
10 0,7 164 12,0 1191 87,3 

5 Να μάθει τους κοινωνικούς 

κανόνες στις διαπροσωπικές 

σχέσεις με το άλλο φύλο και/ή με 

το ίδιο φύλο 

9 0,7 168 12,3 1188 87 
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6 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά 

την αγάπη 
10 0,7 199 14,6 1156 84,7 

7 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας 

όπως ο θηλασμός, πώς αλλάζεις 

πάνες, πώς ντύνεσαι  

53 3,9 248 18,2 1064 77,9 

8 Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / 

το μπάνιο 
15 1,1 177 13,0 1173 85,9 

9 Να πληροφορηθεί για την περιτομή 139 10,2 308 22,6 918 67,3 

10 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο 

ρύση 

60 4,4 237 17,4 1068 78,2 

11 Να πληροφορηθεί για τα 

χαρακτηριστικά της σεξουαλικής 

ανάπτυξης 

24 1,8 245 17,9 1096 80,3 

12 Να μάθουν τα παιδιά σύμφωνα με 

την ηλικία τους για τη σεξουαλική 

ανάπτυξη  

21 1,5 234 17,1 1110 81,3 

13 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν 

σωστή, ασφαλή και κατάλληλη 

σεξουαλική συμπεριφορά  

32 2,3 205 15,0 1128 82,6 

14 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί 

τη σεξουαλική συμπεριφορά στο 

σπίτι / έξω από το σπίτι  

10 0,7 172 12,6 1183 86,7 

15 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το 

Ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και την τηλεόραση με 

ασφάλεια 

44 3,2 222 16,3 1099 80,5 

16 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από 

το κακό άγγιγμα 

11 0,8 156 11,4 1198 87,8 

17 Να μάθει πώς να λέει όχι 8 0,6 190 13,9 1167 85,5 

18 Να μάθει πώς να λέει ναι 34 2,5 289 21,2 1042 76,3 

19 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την 

εξαπάτηση 
12 0,9 135 9,9 1218 89,2 

20 Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν 

έρχεται αντιμέτωπο με τη 

σεξουαλική κακοποίηση 

6 0,4 89 6,5 1270 93,0 

21 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά 

τη σεξουαλική κακοποίηση 

3 0,2 108 7,9 1254 91,9 

22 Να πληροφορηθεί για τις νομικές 

διαδικασίες 
13 1,0 219 16,0 1133 83,0 

23 Να μάθει πότε και πώς θα 

επικοινωνεί με τους/τις 

διαχειριστές/τριες και τους/τις 

δασκάλους/ες όταν χρειαστεί 

12 0,9 200 14,7 1153 84,5 

24 Να μάθει πώς θα λάβει υποστήριξη 

από τους/τις διαχειριστές/τριες, 

τους/τις δασκάλους/ες και τις 

υπηρεσίες από τα κέντρα 

καθοδήγησης όταν χρειαστεί 

11 0,8 196 14,4 1158 84,8 
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Στον πίνακα 2, υπάρχουν μόνο δύο περιεχόμενα που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» 

από πάνω από το 90% των συμμετεχόντων, ο αριθμός των περιεχομένων που βρέθηκαν ως 

«πολύ σημαντικά» από το 85-90% των συμμετεχόντων είναι εννέα. Ομοίως, ο αριθμός των 

περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από το 80-85% των συμμετεχόντων είναι 

εννέα, αλλά ο αριθμός των περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από λιγότερο 

από το 80% των συμμετεχόντων είναι τέσσερα. Είναι ενδιαφέρον ότι το «Να πληροφορηθεί 

για την περιτομή» βρέθηκε ως «λιγότερο σημαντικό» ή «σημαντικό» από σημαντικό μέρος 

των συμμετεχόντων, και αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό προς αναθεώρηση. Μετά τον 

υπολογισμό των συχνοτήτων και των ποσοστών, έγιναν επίσης συσχετίσεις μεταξύ 

βαθμολογιών σε κάθε στοιχείο. Όλες οι συσχετίσεις ήταν θετικές και σημαντικές και αυτό 

αποτελεί σημαντική απόδειξη για την εσωτερική συνοχή των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων. Το εύρημα αυτό υποστηρίχθηκε και μετά τον υπολογισμό της αξιοπιστίας 

σύμφωνα με τον δείκτη α του Cronbach, όπου η τιμή αξιοπιστίας ήταν 0,95 και δείχνει υψηλή 

εσωτερική συνέπεια. 

 

 

 

Ενότητα III: Συμπληρωματικές Προτάσεις για το Περιεχόμενο 
και το Πρόγραμμα 

 

 

 Συμπληρωματικές προτάσεις για το περιεχόμενο του προγράμματος δίνονται από τους 

γονείς στον Πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3. Συμπληρωματικές προτάσεις των συμμετεχόντων γονέων για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και το περιεχόμενο 

 

Α/Α Προτάσεις 

 

1 Τα περιεχόμενα πρέπει να είναι σαφή, κατανοητά και απαλλαγμένα από κοινωνικά 

όρια 

2 Η εξέλιξη των ατόμων που λαμβάνουν εκπαίδευση από αυτό το πρόγραμμα πρέπει 

να αναφέρεται στους ιθύνοντες. 

3 Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να οργανώνονται 

σεμινάρια για να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 

και το περιεχόμενο. 

4 Ο χρόνος, ο αριθμός κ.λπ. του αυνανισμού πρέπει να συζητηθεί στο πρόγραμμα. 

5 Όλα τα προτεινόμενα περιεχόμενα θα πρέπει να προσαρμόζονται σε σχέση με τις 

διαφορές στην ανάπτυξη των ατόμων και αυτή η κατάσταση θα πρέπει να 

διδάσκεται στους γονείς. 
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6 Πρέπει να παρέχεται στους γονείς ψυχιατρική υποστήριξη 

7 Το περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται από βίντεο, εικονικό υλικό και μοντέλα. 

8 Το πρόγραμμα πρέπει να παρέχεται σε όλους χωρίς διαχωρισμό ηλικιωμένων και 

νέων, η κοινωνία πρέπει να μάθει πώς να συμπεριφέρεται στα άτομα με ειδικές 

ανάγκες σε σχέση με τα σεξουαλικά θέματα. 

9 Θα πρέπει να ανοίξουν Κέντρα για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση και την Προστασία 

από την κακοποίηση.  

10 Σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετάσχουν γυναίκες εκπαιδεύτριες. 

11 Πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων, σχολείων και περιβάλλοντος 

ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος. 

12 Το παιδί μου είναι μικρό. Θέλω να μάθω πώς να μιλήσω για σεξουαλικά ζητήματα 

στο παιδί μου. 

13 Πληροφορίες σχετικά με το γάμο ατόμων με διανοητική αναπηρία θα πρέπει 

επίσης να αποτελούν μέρος αυτού του προγράμματος. 

14 Θα πρέπει να παρέχεται εισαγωγή στα σεξουαλικά θέματα πριν το παιδί μπει στην 

εφηβεία και αυτό θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. 

15 Διδασκαλία για το πώς να προστατεύσει τον εαυτό του/ της από τη σεξουαλική 

κακοποίηση. 

16 Πρώτα πρέπει να διδάξουμε πώς να αυτορυθμίζουμε τα συναισθήματα και τις 

σεξουαλικές επιθυμίες μας. 

17 Θέλω ειδικοί να δώσουν μια τέτοια εκπαίδευση στα παιδιά μας. 

18 Η εφηβεία στα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συζητηθεί στο πρόγραμμα. 

19 Θα πρέπει να δημιουργηθεί συνεργασία μεταξύ σχολών ειδικής εκπαίδευσης και 

κέντρων υγείας, ώστε να καταστεί το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό. 

20 Θα πρέπει να διδαχθεί ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το φύλο και να 

παρέχονται πληροφορίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο αντίθετο 

φύλο. 

21 Το πρόγραμμα πρέπει να απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινωνίας. 

 

 

 

B) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
 

Ενότητα I: Προσωπικές Πληροφορίες και Απόψεις για τη 
Συμμετοχή στην Εκπαίδευση 

 

 

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των εκπαιδευτών που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο των 28 ερωτήσεων σχετικά με τις ανάγκες του Έργου παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.   
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Πίνακας 4. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των εκπαιδευτών αναφορικά με τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες και τις απόψεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 

 

Μ
ετ

α
β
λ
η

τέ
ς 

Τιμές Πλήθος Ποσοστό 

Φύλο Θηλυκό 2398 58,9 

Αρσενικό 1670 41,1 

Σύνολο 4068 100,0 

Επίπεδο Εμπειρίας (σε 

έτη) 
1-5 έτη 1739 42,7 

6-10 έτη 776 19,1 

11-15 έτη 563 13,8 

16-20 έτη 440 10,8 

21 έτη και άνω 550 13,5 

Σύνολο 4068 100 

Πεδίο Διδασκαλίας Ειδική Αγωγή 2294 56,4 

Καθοδήγηση 627 15,4 

Άλλο 1114 27,4 

Λείπει 33 0,8 

Σύνολο 4068 100 

Τύπος Σχολείου Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά 

με Ήπια Νοητική Αναπηρία 

402 9,9 

Μέσο Σχολείο για Παιδιά με 

Ήπια Νοητική Αναπηρία 

365 9,0 

Γυμνάσιο για παιδιά με ήπια 

νοητική αναπηρία 

Επαγγελματική Σχολή Ειδικής 

Αγωγής για Παιδιά με Νοητική 

Αναπηρία 

526 12,9 

Εγκατάσταση Ειδικής Αγωγής 

Σχολικό Επίπεδο Ι 

682 16,8 

Εγκατάσταση Ειδικής Αγωγής 

Σχολικό Επίπεδο Ι 

549 13,5 

Εγκατάσταση Ειδικής Αγωγής 

Σχολικό Επίπεδο Ι 

763 18,8 

Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Καθοδήγησης 

781 19,2 

Σύνολο 4068 100 

Έχεις λάβει 

εκπαίδευση για τη 

σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση για 

άτομα με διανοητική 

αναπηρία ξανά; 

Ναι 939 23,1 

Όχι  1892 45,6 

Λείπει  1237 30,4 

Θέλω να λάβω τέτοια 

εκπαίδευση 

1848 45,4 

Λείπει 2220 54,6 

 

Στον Πίνακα 4 φαίνεται ότι η πλειονότητα (58,9%) των συμμετεχόντων εκπαιδευτών 

είναι γυναίκες και το 61,8% από αυτές έχουν διδακτική εμπειρία μεταξύ 1 και 10 ετών. Η 
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πλειονότητα των εκπαιδευτών (56,4%) προέρχεται από το πεδίο της Ειδικής Αγωγής. Οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτές αντιπροσωπεύουν επίσης σχεδόν ίση κατανομή σε διάφορους 

τύπος σχολείων Ειδικής Αγωγής. Μερικοί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές (45,6%) δεν 

έλαβαν κάποια εκπαίδευση σχετικά με τη σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με διανοητική 

αναπηρία, αλλά το 45,4% από αυτούς θα ήθελαν να λάβουν τέτοια εκπαίδευση. 

 

Ενότητα II: Απόψεις για το Περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

 

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης, εξετάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτών σχετικά με 

το περιεχόμενο ενός πιθανού εκπαιδευτικού προγράμματος και παρατίθενται στον πίνακα 5. 

Πίνακας 5. Απόψεις των εκπαιδευτών σχετικά με το περιεχόμενο ενός πιθανού εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

Α/Α Προτάσεις για Εκπαιδευτικό 

Περιεχόμενο 

Κατηγορίες 

Λιγότερο 

σημαντικό 

Σημαντικό Πολύ 

σημαντικό 

Πλήθος % f Πλήθος f % 

1 Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα 

του/της 

29 0,7 579 14,2 3460 85,1 

2 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της 

και τα όρια των άλλων  

21 0,3 392 9,6 3655 89,8 

3 Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια 

του σώματός του/της 

13 0,3 293 7,2 3762 92,5 

4 Να μάθει να σέβεται τα όρια του 

σώματος κάποιου/ας άλλου/ης  

15 0,4 425 10,4 3628 89,2 

5 Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο 

και/ή με το ίδιο φύλο  

20 0,5 604 14,8 3444 84,7 

6 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την 
αγάπη 

21 0,5 799 19,6 3248 79,8 

7 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο 

θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς 
ντύνεσαι  

145 3,6 963 23,7 2960 72,8 

8 Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το 

μπάνιο 

28 0,7 490 12,0 3550 87,3 

9 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση  39 1,0 688 16,9 3341 82,1 

10 Να πληροφορηθεί για τα 
χαρακτηριστικά της σεξουαλικής 

ανάπτυξης  

63 1,5 829 20,4 3176 78,1 

11 Να μάθουν τα παιδιά σύμφωνα με την 
ηλικία τους για τη σεξουαλική ανάπτυξη  

42 1,0 756 18,6 3270 80,4 

12 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, 

ασφαλή και κατάλληλη σεξουαλική 

58 1,4 708 17,4 3302 81,2 
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Στον πίνακα 5, υπάρχουν μόνο τέσσερα περιεχόμενα που βρέθηκαν ως «πολύ 

σημαντικά» από πάνω από το 90% των συμμετεχόντων εκπαιδευτών, ο αριθμός των 

περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από το 85-90% των συμμετεχόντων είναι 

εννέα. Ο αριθμός των περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από το 80-85% των 

συμμετεχόντων είναι τέσσερα, ωστόσο ο αριθμός των περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ 

σημαντικά» από λιγότερο από το 80% των συμμετεχόντων είναι 6. Είναι ενδιαφέρον ότι το 

«Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς ντύνεσαι» 

βρέθηκε ως «λιγότερο σημαντικό» ή «σημαντικό» από μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων και 

αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό ως σημάδι για αναθεώρηση. Μετά τον υπολογισμό των 

συχνοτήτων και των ποσοστών, έγιναν επίσης συσχετίσεις μεταξύ βαθμολογιών σε κάθε 

στοιχείο. Όλες οι συσχετίσεις ήταν θετικές και σημαντικές και αυτό αποτελεί σημαντική 

απόδειξη για την εσωτερική συνοχή των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Το εύρημα αυτό 

υποστηρίχθηκε και μετά τον υπολογισμό της αξιοπιστίας σύμφωνα με τον δείκτη α του 

Cronbach, όπου η τιμή αξιοπιστίας ήταν 0,94 και δείχνει υψηλή εσωτερική συνέπεια. 

 

 

συμπεριφορά  

13 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη 
σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / 

έξω από το σπίτι  

20 0,5 511 12,6 3537 86,9 

14 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το 

Ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και την τηλεόραση με ασφάλεια 

91 2,2 846 20,8 3131 77,0 

15 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το 

κακό άγγιγμα 

18 0,4 390 9,6 3660 90,0 

16 Να μάθει πώς να λέει όχι 16 0,4 463 11,4 3589 88,2 

17 Να μάθει πώς να λέει ναι 138 3,4 1049 25,8 2881 70,8 

18 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την 

εξαπάτηση  

18 0,4 411 10,1 3639 89,5 

19 Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν 
έρχεται αντιμέτωπο με τη σεξουαλική 

κακοποίηση 

8 0,2 189 4,6 3871 95,2 

20 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη 

σεξουαλική κακοποίηση  

15 0,5 224 5,5 3829 94,1 

21 Να πληροφορηθεί για τις νομικές 

διαδικασίες 

87 2,1 826 20,3 3155 77,6 

22 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί 

με τις οικογένειες εφόσον χρειάζεται  

19 0,5 573 14,1 3476 85,4 

23 Να μάθει πώς θα λάβει υποστήριξη από 

τις οικογένειες εφόσον χρειαστεί. 

21 0,5 576 14,2 3471 85,3 
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Ενότητα III: Συμπληρωματικές Προτάσεις για το Περιεχόμενο 
και το Πρόγραμμα 

 

 

Στην ενότητα ΙΙΙ της ανάλυσης, δίνονται συμπληρωματικές προτάσεις από τους εκπαιδευτές 

για το περιεχόμενο του πιθανού εκπαιδευτικού προγράμματος και παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6.  

 

Πίνακας 6. Συμπληρωματικές προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτών για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και το περιεχόμενο 

 

 

Α/Α Προτάσεις  

1 Υπηρεσίες καθοδήγησης για παιδιά διαλυμένων οικογενειών 

2 Τα σχολεία πρέπει να οργανωθούν με νέα διδακτικά υλικά που να εστιάζουν στη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση. 

3 Ενημέρωση για τις σχέσεις  με τους συνομήλικους 

4 Περιεχόμενο διδακτικού προγράμματος σε ομάδες ίδιας ηλικίας 

5 Προετοιμασία βίντεο και οπτικού υλικού για τη σεξουαλική εκπαίδευση και δημοσίεσή τους  

6 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για τη σεξουαλική εκπαίδευση 

7 Η σεξουαλική εκπαίδευση θα πρέπει να προστεθεί στα τρέχοντα προγράμματα σύμφωνα με τα 

επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ πρέπει να παραδίδονται σεμινάρια ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σε 

εκπαιδευτές. 

8 Η σεξουαλική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται σε όλα τα μέλη της κοινωνίας. 

9 Συνεργασία  μεταξύ των οικογενειών, του προσωπικού του σχολείου και του προσωπικού των 

κέντρων αποκατάστασης. 

10 Οι εκπαιδεύσεις πρέπει να βασίζεται σε εφαρμογές. 

11 Μια τέτοια εκπαίδευση πρέπει πρώτα να δοθεί στις οικογένειες, καθώς τα παιδιά συχνά 

κακοποιούνται από μέλη της οικογένειάς τους. 

12 Πρέπει να διδαχθεί η σχέση μεταξύ της σεξουαλικής έντασης και της μανίας σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης σε περίπτωση κακοποίησης. 

13 Σε αυτό το πρόγραμμα πρέπει να προστεθούν χρήσιμες εφαρμογές  για κάθε χώρα. 

14  Πρέπει να διδαχθούν τεχνικές ειδικής εκπαίδευσης όπως ο κύκλος εμπιστοσύνης για την 

πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης. 

15 Γάμος ατόμων με ειδικές ανάγκες 

16 Μια τέτοια εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται σε οδηγούς σχολικών λεωφορείων, σε συνοδούς 

και οικογένειες.. 

17 Πρέπει να παρέχονται μέθοδοι που μπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητές από τις οικογένειες, 
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καθώς και εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης των παιδιών σε αυτήν την εκπαίδευση. 

18 Όλοι οι εκπαιδευτές ανεξάρτητα από το πεδίο της  διδασκαλίας τους πρέπει να παρακολουθήσουν 

αυτήν την εκπαίδευση. 

19 Οι παράνομοι γάμοι ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να αποτρέπονται και πρέπει να είμαστε 

ευαισθητοποιημένοι  σε αυτό το πρόβλημα. 

20 Η θρησκευτική πλευρά της ιδιωτικής ζωής πρέπει επίσης να συζητηθεί σε κάποιο μέρος του 

προγράμματος. 

21 Πρέπει να αποφεύγεται η ενθάρρυνση μοναχικών σεξουαλικών δραστηριοτήτων. 

22 Η ενημέρωση στο πρόγραμμα πρέπει να είναι σύμφωνη με το υπόβαθρο και τα πνευματικά 

επίπεδα των ατόμων.  

23 Όταν υπάρχουν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, θα πρέπει να συζητούνται. 

24 Πρέπει να διδάσκονται τα όρια για την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους. 

25 Τα βίντεο και τα κινούμενα σχέδια πρέπει να είναι σαφή και εύχρηστα για διδασκαλία. 

26 Οι ηθικές πλευρές της πρόληψης της σεξουαλικής διέγερσης μέσω φαρμάκων πρέπει να 

συζητηθούν στο πρόγραμμα. 

27 Η σεξουαλική συμπάθεια σε ηλικιωμένους και νέους θα πρέπει να εξηγηθεί στο πρόγραμμα 

28 Θα πρέπει να δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 24ώρης λειτουργίας. 

29 Ο εκφοβισμός  συνομιλήκων με σεξουαλικές συμπεριφορές πρέπει να ληφθεί υπόψη στο 

πρόγραμμα. 

30 Οι εκπαιδευτές σε θέματα θρησκευτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να οργανωθούν για να κάνουν το 

πρόγραμμα αποτελεσματικό. 

31 Πρέπει να καθοριστούν η κατάλληλη ορολογία και λεξιλόγιο πριν από την εφαρμογή του 

προγράμματος. 

32 Πρέπει να εξηγηθεί η διδασκαλία του τρόπου ελέγχου των σεξουαλικών διεγέρσεων και 

επιθυμιών. 

33 Πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αίθουσες υποστήριξης ζωής για τη σεξουαλική 

εκπαίδευση. 

34 Διδασκαλία πώς να γνωρίζουν τις σεξουαλικές ανάγκες, τις επιθυμίες και τις αλλαγές στις 

σεξουαλικές διεγέρσεις. 

35 Τα προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης των πανεπιστημίων πρέπει να περιλαμβάνουν μαθήματα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης. 

36 Πριν από την εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να προετοιμαστούν σωστές απαντήσεις 

σχετικά με τη σεξουαλικότητα. 

37 Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι καταστάσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση. 

38 Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν τα παιδιά το χρειάζονται, 
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διαφορετικά θα μπορούσαν να παρατηρηθούν αρνητικά αποτελέσματα. 

39 Η πρόληψη της αιμομιξίας, η διατήρηση της σεξουαλικής σχέσης, ο αυνανισμός πρέπει να 

συζητηθούν στο πρόγραμμα. 

40 Οι ενότητες προγράμματος θα πρέπει να βασίζονται στις ηλικίες των παιδιών. 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) 
 

 

Μετά τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης 

αναγκών, αναθεωρήθηκε το περιεχόμενο και η μορφή των εργαλείων μέτρησης. Στη 

συνέχεια, συλλέχθηκαν νέα δεδομένα από τα εργαλεία αυτά. Για το σκοπό αυτό, 

εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες για 

την ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος σε γονείς και εκπαιδευτές στην Τουρκία. Με αυτόν 

τον τρόπο ανάλυσης αναγκών, δόθηκε στήριξη βάσει τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων και διδακτικού υλικού. Τα αποτελέσματα σχετικά με την ανάλυση αναγκών 

των γονέων και των εκπαιδευτών θα παρουσιαστούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: 

προσωπικές πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή σε μια τέτοια εκπαίδευση, 

απόψεις για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και προτάσεις. 

 

Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

Ενότητα I: Προσωπικές Πληροφορίες και Απόψεις για τη Συμμετοχή στο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των γονέων που συμπλήρωσαν το αναθεωρημένο 

ερωτηματολόγιο των 30 ερωτήσεων σχετικά με τις ανάγκες του Έργου παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7.   

 

Πίνακας 7. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα 

αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις απόψεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους σε 

ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Μ
ετ

α
β
λ
η

τέ
ς 

Τιμές Πλήθος Ποσοστό 

% 

 

Φύλο 

Θηλυκό 14 28 

Αρσενικό 36 72 

Σύνολο 50 100 

Εργασία Άνεργοι 5 10 

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 

κάποιου άλλου (Μη 

Κυβερνητικές) 

4 8 

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 25 50 
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κάποιου άλλου (Κυβερνητικές) 

Εργαζόμενοι σε δικές τους 

επιχειρήσεις 

1 2 

Συνταξιούχοι 1 2 

Φοιτητές 0 0 

Οικιακά 14 28 

Σύνολο 50 100 

Επίπεδο Σπουδών Αναλφάβητοι 0 0 

Εγγράμματοι 0 0 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 7 14 

Μέσο Σχολείο  7 14 

Λύκειο 5 10 

Επαγγελματική Σχολή 2 4 

Πτυχιούχοι  25 50 

Μεταπτυχιακοί 4 8 

Σύνολο 50 100 

Ηλικία 18-20 ετών 0 0 

21-25 ετών 3 6 

26-30 ετών 7 14 

31 ετών και άνω 40 80 

Σύνολο 50 100 

Ηλικία του Ατόμου 

με Αναπηρία 

0-5 ετών 11 22 

6-10 ετών 13 26 

11-15 ετών 11 22 

16-20 ετών 5 10 

21 ετών και άνω 7 14 

Σύνολο 47 94 

Έχεις λάβει 

εκπαίδευση για τη 

σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση για 

άτομα με διανοητική 

αναπηρία ξανά; 

Ναι 11 22 

Όχι 39 78 

Σύνολο 50 100 

Σημασία της 

εκπαίδευσης για τη 

σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση των 

ατόμων με νοητική 

αναπηρία. 

Καμία 0 0 

Λίγο σημαντική 0 0 

Σημαντική 3 6 

Πολύ σημαντική 47 94 

Σύνολο 50 100 

Ανάγκη για 

εκπαίδευση στη 

σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση 

ατόμων με νοητική 

αναπηρία 

Ναι 40 80 

Όχι 10 20 

Σύνολο 50 100 
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, η πλειονότητα (72%) των συμμετεχόντων γονέων είναι 

γυναίκες και το 50% από αυτές εργάζονται στο δημόσιο τομέα. Το εκπαιδευτικό τους επίπεδο 

είναι κυρίως προπτυχιακές σπουδές (50%). Οι ηλικίες της πλειονότητας των γονέων είναι 

άνω των 31 ετών. Οι ηλικίες των παιδιών με αναπηρία κυμαίνονται κυρίως από 0 έως 15 

ετών. Μερικοί από τους συμμετέχοντες γονείς (78%) δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση για 

τη σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία και το 94% αυτών διαπίστωσαν ότι 

η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, ενώ το 80% επιθυμεί να λάβει τέτοια εκπαίδευση. 

 

Ενότητα II: Απόψεις για το Περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
 

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης των δεδομένων από το αναθεωρημένο εργαλείο, 

εξετάζονται οι απόψεις των γονέων σχετικά με το περιεχόμενο ενός πιθανού εκπαιδευτικού 

προγράμματος και παρατίθενται στον πίνακα 8. 

Πίνακας 8. Απόψεις των γονέων σχετικά με το περιεχόμενο ενός πιθανού εκπαιδευτικού 

προγράμματος  

 

Α/Α Προτάσεις για 

Εκπαιδευτικό 

Περιεχόμενο 

Κατηγορίες 

Καθόλου 

σημαντικό 

Λιγότερο 

σημαντικό 

Σημαντικό Πολύ 

σημαντικό 

Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % Πλήθος % 

1 Να μάθει να 

αναγνωρίζει το 

σώμα του/της 

0 0 0 0 5 10 45 90 

2 Να μάθει τα όρια 

του σώματός 

του/της και τα όρια 

των άλλων 

0 0 0 0 5 10 45 90 

3 Να μάθει πώς να 

προστατεύει τα 

όρια του σώματός 

του/της 

0 0 0 0 3 6 47 94 

4 Να μάθει να 

σέβεται τα όρια 

του σώματος 

κάποιου/ας 

άλλου/ης 

0 0 0 0 5 10 45 90 

5 Να μάθει τους 

κοινωνικούς 

κανόνες στις 

0 0 0 0 5 10 45 90 
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διαπροσωπικές 

σχέσεις με το άλλο 

φύλο και/ή με το 

ίδιο φύλο 

6 Να μάθει πώς να 

εκφράζει σωστά 

την αγάπη 

0 0 0 0 9 18 41 82 

7 Να μάθει θέματα 

ιδιωτικότητας 

όπως ο θηλασμός, 

πώς αλλάζεις 

πάνες, πώς 

ντύνεσαι 

1 2 0 0 7 14 42 84 

8 Να εκπαιδευτεί για 

την τουαλέτα / το 

μπάνιο 

0 0 0 0 4 8 46 92 

9 Να πληροφορηθεί 

για την περιτομή 

0 0 2 4 10 20 38 76 

10 Να πληροφορηθεί 

για την έμμηνο 

ρύση 

0 0 0 0 6 12 44 88 

11 Να πληροφορηθεί 

για τα 

χαρακτηριστικά 

της σεξουαλικής 

ανάπτυξης 

0 0 0 0 9 18 41 82 

12 Να μάθουν πώς θα 

αποκτήσουν 

σωστή, ασφαλή 

και κατάλληλη 

σεξουαλική 

συμπεριφορά 

0 0 0 0 5 10 45 90 

13 Να μάθει πώς 

εκδηλώνει ένα 

παιδί τη 

σεξουαλική 

συμπεριφορά στο 

σπίτι / έξω από το 

σπίτι  

0 0 0 0 1 2 49 98 

14 Να μάθει πώς να 

χρησιμοποιεί το 

Ίντερνετ, τα μέσα 

κοινωνικής 

δικτύωσης και την 

τηλεόραση με 

ασφάλεια 

0 0 0 0 8 16 42 84 

15 Να μάθει να 0 0 0 0 5 10 45 90 
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ξεχωρίζει το καλό 

από το κακό 

άγγιγμα 

16 Να μάθει πώς να 

λέει όχι 

0 0 0 0 7 14 43 86 

17 Να μάθει πώς να 

διαχειρίζεται την 

εξαπάτηση 

0 0 0 0 3 6 47 94 

18 Να μάθει το παιδί 

τι να κάνει όταν 

έρχεται 

αντιμέτωπο με τη 

σεξουαλική 

κακοποίηση 

0 0 0 0 1 2 49 98 

19 Να μάθει το παιδί 

τι να κάνει μετά τη 

σεξουαλική 

κακοποίηση 

0 0 0 0 2 4 48 96 

20 Να πληροφορηθεί 

για τις νομικές 

διαδικασίες 

0 0 1 2 3 6 46 92 

21 Να μάθει πότε και 

πώς θα επικοινωνεί 

με τους/τις 

διαχειριστές/τριες 

και τους/τις 

δασκάλους/ες όταν 

χρειαστεί 

0 0 0 0 8 16 42 84 

22 Να μάθει πώς θα 

λάβει υποστήριξη 

από τους/τις 

διαχειριστές/τριες, 

τους/τις 

δασκάλους/ες και 

τις υπηρεσίες από 

τα κέντρα 

καθοδήγησης όταν 

χρειαστεί. 

0 0 0 0 9 18 41 82 

23 Δεξιότητες 

φροντίδας του 

εαυτού στα 

ιδιωτικά μέρη 

0 0 0 0 4 8 46 92 

24 Τα ιδιωτικά μέρη 

του σώματος 

0 0 0 0 5 10 45 90 

25 Οι ιδιωτικοί χώροι 0 0 0 0 5 10 45 90 

26 Μέλη του κύκλου 

της εμπιστοσύνης  

0 0 0 0 5 10 45 90 
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Στον πίνακα 8, υπάρχουν 19 περιεχόμενα που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από 

πάνω από το 90% των συμμετεχόντων, ο αριθμός των περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ 

σημαντικά» από το 85-90% των συμμετεχόντων είναι 3. Ομοίως, ο αριθμός των 

περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από το 80-85% των συμμετεχόντων είναι 

έξι, ωστόσο ο αριθμός των περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από λιγότερο 

από το 80% των συμμετεχόντων είναι 2. Είναι ενδιαφέρον ότι ο «Γάμος των ατόμων με 

αναπηρία» βρέθηκε ως «λιγότερο σημαντικό» ή «σημαντικό» από σημαντικό μέρος των 

συμμετεχόντων, και αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό προς αναθεώρηση. Μετά τον υπολογισμό 

των συχνοτήτων και των ποσοστών, έγιναν επίσης συσχετίσεις μεταξύ βαθμολογιών σε κάθε 

στοιχείο. Όλες οι συσχετίσεις ήταν θετικές και σημαντικές και αυτό αποτελεί σημαντική 

απόδειξη για την εσωτερική συνοχή των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Το εύρημα αυτό 

υποστηρίχθηκε και μετά τον υπολογισμό της αξιοπιστίας σύμφωνα με τον δείκτη α του 

Cronbach, όπου η τιμή αξιοπιστίας ήταν 0,93 και δείχνει υψηλή εσωτερική συνέπεια. 

 

Ενότητα III: Συμπληρωματικές Προτάσεις για το Περιεχόμενο και το Πρόγραμμα 
 

Πίνακας 9. Συμπληρωματικές προτάσεις των συμμετεχόντων γονέων για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και το περιεχόμενο 

 

Α/Α Προτάσεις 

 

1 Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια τέτοια εκπαίδευση σε μικρές 

ομάδες 

2 Συγγενείς όπως οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια τέτοια 

εκπαίδευση 

3 Χρειάζονται πιστοποιημένα και πρακτικά υλικά, όπως μοντέλα γυναικών ή 

ανδρών 

  

27 Εφηβεία και 

σχετικές αλλαγές 

0 0 0 0 5 10 45 90 

28 Παραμέληση και 

κακοποίηση  

0 0 0 0 2 4 48 96 

29 Γάμος των ατόμων 

με αναπηρία 

0 0 3 6 10 20 37 74 

30 Η υποστήριξη της 

υγείας για τη 

σεξουαλική 

συμπεριφορά 

0 0 1 2 5 10 44 88 
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Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

 
 

Ενότητα Ι: Προσωπικές Πληροφορίες και Απόψεις για τη Συμμετοχή στην 
Εκπαίδευση 
 

 

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των εκπαιδευτών που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο των 30 ερωτήσεων σχετικά με τις ανάγκες του Έργου παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 10.   

 

Πίνακας 10. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των εκπαιδευτών αναφορικά με τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες και τις απόψεις τους σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

Μ
ετ

α
β
λ
η

τέ
ς 

Τιμές Πλήθος Ποσοστό 

Φύλο Θηλυκό 79 50 

Αρσενικό 79 50 

Σύνολο  100 

Επίπεδο Εμπειρίας (σε 

έτη) 
1-5 έτη 33 20.9 

6-10 έτη 37 23.4 

11-15 έτη 30 19.0 

16-20 έτη 22 13.9 

21 έτη και άνω 36 22.8 

Σύνολο  100 

Πεδίο Διδασκαλίας Ειδική Αγωγή 89 56.3 

Καθοδήγηση 69 43.7 

Σύνολο Άλλο 100 

Ηλικία 16-20 ετών 1 0.6 

21-25 ετών 10 6.3 

26-30 ετών 40 25.3 

31-35 ετών 34 21.5 

36 ετών και άνω 73 46.2 

Σύνολο 158 100 

Τύπος Σχολείου Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά 

με Ήπια Νοητική Αναπηρία 

13 8.2 

Μέσο Σχολείο για Παιδιά με 

Ήπια Νοητική Αναπηρία 

11 7.0 

Γυμνάσιο για παιδιά με ήπια 

νοητική αναπηρία 

9 5.7 
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Στον Πίνακα 10 φαίνεται ότι οι μισοί (50%) των συμμετεχόντων εκπαιδευτών είναι γυναίκες 

και το 63% από αυτές έχουν διδακτική εμπειρία μεταξύ 1 και 15 ετών. Η πλειονότητα των 

εκπαιδευτών (56,3%) προέρχεται από το πεδίο της Ειδικής Αγωγής, ενώ οι πιο πολλοί από 

αυτούς εργάζονται σε «Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Καθοδήγησης». Οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτές είναι ως επί το πλείστον από 31 ετών και πάνω. Οι περισσότεροι 

από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές (84,8%) δεν έλαβαν κάποια εκπαίδευση σχετικά με τη 

σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με διανοητική αναπηρία, αλλά το 90,5% από αυτούς θα 

ήθελαν να λάβουν τέτοια εκπαίδευση. Το 95.6% βρίσκει μια τέτοια εκπαίδευση ως «πολύ 

σημαντική». 

Επαγγελματική Σχολή Ειδικής 

Αγωγής για Παιδιά με Νοητική 

Αναπηρία 

Εγκατάσταση Ειδικής Αγωγής 

Σχολικό Επίπεδο Ι 

2 1.3 

Εγκατάσταση Ειδικής Αγωγής 

Σχολικό Επίπεδο Ι 

3 1.9 

Εγκατάσταση Ειδικής Αγωγής 

Σχολικό Επίπεδο Ι 

1 0.6 

Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής 

Καθοδήγησης 

119 75.3 

Σύνολο 158 100 

Έχεις λάβει 

εκπαίδευση για τη 

σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση για 

άτομα με διανοητική 

αναπηρία ξανά; 

Ναι 24 15.2 

Όχι 134 84.8 

Σύνολο  158 100 

Σημασία της 

εκπαίδευσης για τη 

σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση των 

ατόμων με νοητική 

αναπηρία. 

Καμία 0 0 

Λίγο σημαντική 1 0.6 

Σημαντική 6 3.8 

Πολύ σημαντική 151 95.6 

Σύνολο  158 100 

Ανάγκη για 

εκπαίδευση στη 

σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση 

ατόμων με νοητική 

αναπηρία 

Ναι 143 90.5 

Όχι 15 9.5 

Σύνολο  100 
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Ενότητα II: Απόψεις για το Περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
 

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης, εξετάζονται οι απόψεις των εκπαιδευτών σχετικά με 

το περιεχόμενο ενός πιθανού εκπαιδευτικού προγράμματος και παρατίθενται στον πίνακα 11. 

 

Πίνακας 11. Απόψεις των εκπαιδευτών σχετικά με το περιεχόμενο ενός πιθανού 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

Α/Α Προτάσεις για 

Εκπαιδευτικό 

Περιεχόμενο 

Κατηγορίες 

Καθόλου 

σημαντικό 

Λιγότερο 

σημαντικό 
Σημαντικό 

Καθόλου 

σημαντικό 

Πλήθος % f Πλήθος f % Πλήθος % 

1 Να μάθει να αναγνωρίζει 

το σώμα του/της 

0 0 0 0 22 13.9 136 86.1 

2 Να μάθει τα όρια του 

σώματός του/της και τα 

όρια των άλλων 

0 0 1 0.6 15 9.5 142 89.9 

3 Να μάθει πώς να 

προστατεύει τα όρια του 

σώματός του/της 

0 0 0 0 13 8.2 145 91.8 

4 Να μάθει να σέβεται τα 

όρια του σώματος 

κάποιου/ας άλλου/ης 

0 0 0 0 19 12 139 88 

5 Να μάθει τους κοινωνικούς 

κανόνες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις με 

το άλλο φύλο και/ή με το 

ίδιο φύλο 

0 0 2 1.3 41 25.9 115 72.8 

6 Να μάθει πώς να εκφράζει 

σωστά την αγάπη 

0 0 1 0.6 39 24.7 118 74.7 

7 Να μάθει θέματα 

ιδιωτικότητας όπως ο 

θηλασμός, πώς αλλάζεις 

πάνες, πώς ντύνεσαι 

0 0 4 2.5 41 25.9 113 71.5 

8 Να εκπαιδευτεί για την 

τουαλέτα / το μπάνιο 

0 0 0 0 25 15.8 133 84.2 

9 Να πληροφορηθεί για την 

περιτομή 

1 0.6 12 7.6 60 38 85 53.8 

10 Να πληροφορηθεί για την 

έμμηνο ρύση 

0 0 1 0.6 41 25.9 116 73.4 



82 
 

11 Να πληροφορηθεί για τα 

χαρακτηριστικά της 

σεξουαλικής ανάπτυξης 

0 0 1 0.6 39 24.7 118 74.7 

12 Να μάθουν πώς θα 

αποκτήσουν σωστή, 

ασφαλή και κατάλληλη 

σεξουαλική συμπεριφορά 

0 0 1 0.6 24 15.2 133 84.2 

13 Να μάθει πώς εκδηλώνει 

ένα παιδί τη σεξουαλική 

συμπεριφορά στο σπίτι / 

έξω από το σπίτι  

0 0 0 0 14 8.9 144 91.1 

14 Να μάθει πώς να 

χρησιμοποιεί το Ίντερνετ, 

τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και την 

τηλεόραση με ασφάλεια 

0 0 1 0.6 33 20.9 124 78.5 

15 Να μάθει να ξεχωρίζει το 

καλό από το κακό άγγιγμα 

0 0 0 0 15 9.5 143 90.5 

16 Να μάθει πώς να λέει όχι 0 0 0 0 11 7.0 147 93.0 

17 Να μάθει πώς να 

διαχειρίζεται την 

εξαπάτηση 

0 0 0 0 15 9.5 143 90.5 

18 Να μάθει το παιδί τι να 

κάνει όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με τη 

σεξουαλική κακοποίηση 

0 0 0 0 8 5.1 150 94.9 

19 Να μάθει το παιδί τι να 

κάνει μετά τη σεξουαλική 

κακοποίηση 

0 0 0 0 9 5.7 149 94.3 

20 Να πληροφορηθεί για τις 

νομικές διαδικασίες 

0 0 3 1.9 17 10.8 138 87.3 

21 Να μάθει πότε και πώς θα 

επικοινωνεί με τις 

οικογένειες εφόσον 

χρειάζεται.  

0 0 0 0 20 12.7 138 87.3 

22 Να μάθει πώς θα λάβει 

υποστήριξη από τις 

οικογένειες εφόσον 

χρειαστεί. 

0 0 2 1.3 24 15.2 132 83.5 

23 Δεξιότητες φροντίδας του 

εαυτού στα ιδιωτικά μέρη 

0 0 0 0 31 19.6 127 80.4 

24 Τα ιδιωτικά μέρη του 

σώματος 

0 0 0 0 22 13.9 136 86.1 

25 Οι ιδιωτικοί χώροι 0 0 1 0.6 26 16.5 131 82.9 

26 Μέλη του κύκλου της 

εμπιστοσύνης  

0 0 0 0 34 21.5 124 78.5 

27 Εφηβεία και σχετικές 0 0 1 0.6 42 26.6 115 72.8 
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Στον πίνακα 11, υπάρχουν μόνο επτά περιεχόμενα που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από 

πάνω από το 90% των συμμετεχόντων εκπαιδευτών, ο αριθμός των περιεχομένων που 

βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από το 85-90% των συμμετεχόντων είναι επτά. Ο αριθμός 

των περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από το 80-85% των συμμετεχόντων 

είναι πέντε, ωστόσο ο αριθμός των περιεχομένων που βρέθηκαν ως «πολύ σημαντικά» από 

λιγότερο από το 80% των συμμετεχόντων είναι 11. Είναι ενδιαφέρον ότι ο «Γάμος των 

ατόμων με αναπηρία» και το «Να πληροφορηθεί για την περιτομή» βρέθηκαν ως «λιγότερο 

σημαντικά» ή «σημαντικά» από μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων και αυτό μπορεί να γίνει 

αποδεκτό ως σημάδι για αναθεώρηση. Μετά τον υπολογισμό των συχνοτήτων και των 

ποσοστών, έγιναν επίσης συσχετίσεις μεταξύ βαθμολογιών σε κάθε στοιχείο. Όλες οι 

συσχετίσεις ήταν θετικές και σημαντικές και αυτό αποτελεί σημαντική απόδειξη για την 

εσωτερική συνοχή των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Το εύρημα αυτό υποστηρίχθηκε και 

μετά τον υπολογισμό της αξιοπιστίας σύμφωνα με τον δείκτη α του Cronbach, όπου η τιμή 

αξιοπιστίας ήταν 0,95 και δείχνει υψηλή εσωτερική συνέπεια. 

 

 

 

Ενότητα III: Συμπληρωματικές Προτάσεις για το Περιεχόμενο και το Πρόγραμμα 
 

 

Πίνακας 12. Συμπληρωματικές προτάσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτών για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο 

 

Α/Α Προτάσεις 

 

1 Θα πρέπει να γίνουν μελέτες σχετικά με τις ψυχολογικές προσαρμογές των 

οικογενειών 

2 Στο πρόγραμμα πρέπει να προστεθούν λειτουργικά περιεχόμενα σύμφωνα με τις 

ηλικίες και τις εξελίξεις των παιδιών. 

3 Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να είναι διαδραστικές, ενώ μπορούν να 

αλλαγές 

28 Παραμέληση και 

κακοποίηση  

0 0 0 0 18 11.4 140 88.6 

29 Γάμος των ατόμων με 

αναπηρία 

3 1.9 13 8.2 49 31 93 58.9 

30 Η υποστήριξη της υγείας 

για τη σεξουαλική 

συμπεριφορά  

0 0 1 0.6 31 19.6 126 79.7 
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χρησιμοποιηθούν και μαριονέτες και το θέατρο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

4 Το περιεχόμενο πρέπει να προσαρμόζεται σε άτομα με πολλαπλές αναπηρίες. 
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 

 

E) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  
 

 

Ενότητα I: Προσωπικές Πληροφορίες και Απόψεις για τη Συμμετοχή στην 
Εκπαίδευση  
 

 

Περιγραφικές στατιστικές των Ιταλών γονέων που συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 29 

θεματικών, που αφορούσαν ερωτήσεις σε σχέση με τις ανάγκες του Προγράμματος, 

καταγράφονται στον Πίνακα 13.   

Πίνακας 13. Περιγραφικές στατιστικές των Ιταλών γονέων που εκθέτουν τις απόψεις τους σε 

σχέση με εκπαιδευτικές ανάγκες και απόψεις για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση 

Μ
ετ

α
β
λ
η

τέ
ς 

Αξίες F % 

 

Φύλο 

Θηλυκό 4 40 

Αρσενικό 6 60 

Σύνολο 10 100 

Εργασία Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 

κάποιου άλλου 

8 80 

Εργαζόμενοι σε δικές τους 

επιχειρήσεις 

0 0 

Άνεργοι 2 20 

Φοιτητές 0 0 

Συνταξιούχοι 0 0 

Οικιακά 0 0 

Σύνολο   

Επίπεδο Σπουδών Αναλφάβητοι 0 0 

Εγγράμματοι 0 0 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 0 0 

Μέσο Σχολείο  1 10 

Λύκειο 2 20 

Επαγγελματική Σχολή 0 0 

Πτυχιούχοι  7 70 

Μεταπτυχιακοί  0 0 

Σύνολο 10 100 

Ηλικία του Ατόμου με 

Αναπηρία 

6-10 ετών 4 40 

11-15 ετών 5 50 

16-20 ετών 1 10 
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21 ετών και άνω 0 0 

Σύνολο 10 100 

Έχεις λάβει εκπαίδευση 

για τη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση για 

άτομα με διανοητική 

αναπηρία ξανά; 

Ναι 3 30 

Όχι 4 40 

Λείπει  3 30 

Θέλω να λάβω τέτοιου είδους 

εκπαίδευση 

3 30 

Λείπει 7 70 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 13, 5 από του γονείς που συμμετέχουν είναι άντρες και το 80% 

από αυτούς εργάζονται στην επιχείρηση κάποιου άλλου. Το ακαδημαϊκό τους επίπεδο 

βρίσκεται στο προπτυχιακό επίπεδο (70%). Η ηλικία των παιδιών μα αναπηρία εκτείνεται 

από τα 6 έως τα 15 έτη. Κάποιοι από τους γονείς που συμμετείχαν (40%) δεν είχαν λάβει 

κάποιου είδους εκπαίδευση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για άτομα με διανοητική 

αναπηρία, αλλά το 30% από αυτούς ήθελαν να λάβουν τέτοιου είδους εκπαίδευση. Είναι 

ενδιαφέρον ότι ένα ποσοστό των δεδομένων που αφορά την προθυμία να λάβουν μια τέτοιου 

είδους εκπαίδευση είναι υψηλό. 

 

 

Ενότητα II: Απόψεις για το Περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος  
 

 

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης στοιχείων, οι απόψεις των Ιταλών γονέων για το 

περιεχόμενο των πιθανών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ερευνώνται και αναφέρονται στον 

Πίνακα 14.  

 

Πίνακας 14. Απόψεις των Ιταλών γονέων για το περιεχόμενο των πιθανών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  

Α/Α Προτάσεις για Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Κατηγορίες 

Λιγότερο 

Σημαντικό 

Σημαντικό Πολύ 

Σημαντικό 

f % f % f % 

1 Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα του/της 0 0 1 10 9 90 

2 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της και τα 

όρια των άλλων  

0 0 0 0 10 100 

3 Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του 

σώματός του/της 

0 0 1 10 9 90 

4 Να μάθει να σέβεται τα όρια του σώματος 

κάποιου/ας άλλου/ης  

0 0 1 10 9 90 

5 Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις 0 0 2 20 8 80 
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Στον πίνακα 14, υπάρχουν 24 θεματικές ως «πολύ σημαντικές» από το 70-100% τον 

συμμετεχόντων. Η 9η, η 11η, η 20η και η 21η θεματική αναγνωρίστηκαν ως «σημαντικές» από 

σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων, επομένως υπάρχει μια ανάγκη να ληφθεί μια απόφαση 

σε σχέση με την αναθεώρηση, αποδοχή ή ακύρωση του περιεχομένου αυτών των θεματικών. 

 

 

διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο και/ή με 

το ίδιο φύλο  

6 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την αγάπη 0 0 0 0 10 100 

7 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο 

θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς ντύνεσαι  

0 0 2 20 8 80 

8 Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το μπάνιο  0 0 2 20 8 80 

9 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση  0 0 3 30 7 70 

10 Να πληροφορηθεί για τα χαρακτηριστικά της 

σεξουαλικής ανάπτυξης  

0 0 1 10 9 90 

11 Να μάθουν τα παιδιά σύμφωνα με την ηλικία 

τους για τη σεξουαλική ανάπτυξη  

0 0 3 30 7 70 

12 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, ασφαλή 

και κατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά  

0 0 0 0 10 100 

13 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη σεξουαλική 

συμπεριφορά στο σπίτι / έξω από το σπίτι  

0 0 2 20 8 80 

14 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Ίντερνετ, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση 

με ασφάλεια 

0 0 2 20 8 80 

15 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό 

άγγιγμα 

0 0 0 0 10 100 

16 Να μάθει πώς να λέει ναι 0 0 2 20 8 80 

17 Να μάθει πώς να λέει όχι 0 0 1 10 9 90 

18 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την εξαπάτηση  0 0 0 0 10 100 

19 Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με τη σεξουαλική κακοποίηση 

0 0 0 0 10 100 

20 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη 

σεξουαλική κακοποίηση  

0 0 3 30 7 70 

21 Να πληροφορηθεί για τις νομικές διαδικασίες 0 0 3 30 7 70 

22 Να μάθει τα μέρη του σώματός του/της  0 0 1 10 9 90 

23 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με τους 

διαχειριστές/τριες και τους δασκάλους/ες όταν 

χρειαστεί  

0 0 0 0 10 100 

24 Να μάθει πώς θα λάβει υποστήριξη από τους 

διαχειριστές/τριες, τους δασκάλους/ες και τις 

υπηρεσίες από τα κέντρα καθοδήγησης όταν 

χρειαστεί  

0 0 0 0 10 100 
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Ενότητα III: Συμπληρωματικές Προτάσεις για το Περιεχόμενο και το Πρόγραμμα  
 

Πίνακας 15. Συμπληρωματικές προτάσεις από του Ιταλούς γονείς που συμμετείχαν για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο. 

 

Α/Α Προτάσεις 

 

1 Οι προσδοκώμενες σχέσεις μεταξύ των αδελφών πρέπει να συζητηθούν στο πρόγραμμα.  

2 Μια εισαγωγή για της ομοφυλοφιλικές σχέσεις πρέπει να προστεθεί στο πρόγραμμα.  

3 Παραδείγματα από εφαρμογές σε διάφορες χώρες πρέπει να αποτυπωθούν.  

 

 

 

 

ΣΤ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

 

 

Ενότητα I: Προσωπικές Πληροφορίες και Απόψεις για τη Συμμετοχή στην 
Εκπαίδευση 
 

 

Περιγραφικές στατιστικές των Ιταλών εκπαιδευτών που συμπλήρωσαν ένα 

ερωτηματολόγιο 28 θεματικών, που αφορούσαν ερωτήσεις σε σχέση με τις ανάγκες του 

Προγράμματος, καταγράφονται στον Πίνακα 16.  

 

Table 16. Περιγραφικές στατιστικές των Ιταλών εκπαιδευτών που εκφράζουν απόψεις για τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες και απόψεις για τη συμμετοχή σε μια τέτοια εκπαίδευση. 

 

Μ
ετ

α
β
λ
η

τέ
ς 

 

Αξίες F % 

Φύλο Θηλυκό 5 50 

Αρσενικό 5 50 

Σύνολο 10 100 

Επίπεδο Εμπειρίας (σε 

έτη) 
1-5 έτη 3 30 

6-10 έτη 4 40 

11-15 έτη 3 30 

16-20 έτη 0 0 

21 έτη και άνω 0 0 

Σύνολο  100 

Πεδίο Διδασκαλίας Ειδική Αγωγή 2 20 

Καθοδήγηση 1 10 



89 
 

Άλλο 7 70 

Λείπει 0 0 

Σύνολο 10 100 

Τύπος Σχολείου Μέσο Σχολείο 5 50 

Λύκειο 3 30 

Εγκατάσταση Ειδικής Αγωγής 

Σχολικό Επίπεδο Ι  

1 10 

Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Καθοδήγησης  

1 10 

Σύνολο 10 100 

Έχεις λάβει εκπαίδευση 

για τη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση για 

άτομα με διανοητική 

αναπηρία ξανά; 

Ναι 3 30 

Όχι  3 30 

Λείπει  4 40 

Θέλω να λάβω τέτοια 

εκπαίδευση 

3 30 

Λείπει 7 70 

 

Στον Πίνακα 16 φαίνεται ότι οι μισοί από τους Ιταλούς συμμετέχοντες είναι γένους θηλυκού 

και το 70% έχει εκπαιδευτική εμπειρία από 1 έως 10 χρόνια. Η πλειονότητα των εκπαιδευτών 

(70%) προέρχεται από Άλλα Πεδία. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκπαιδευτών 

δούλευαν σε Μέσα Σχολεία και Λύκεια. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές (30%) 

δεν είχαν λάβει εκπαίδευση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για άτομα με διανοητική 

αναπηρία, αλλά 30% αυτών ήθελαν να λάβουν τέτοια εκπαίδευση. 

 

Ενότητα II: Απόψεις για το Περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος  
 

 

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσης στοιχείων, οι απόψεις των Ιταλών εκπαιδευτών για 

το περιεχόμενο των πιθανών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ερευνώνται και αναφέρονται 

στον Πίνακα 17.  

 

Πίνακας 17. Απόψεις των Ιταλών εκπαιδευτών για το περιεχόμενο των πιθανών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  

Α/Α Προτάσεις για Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Κατηγορίες 

Λιγότερο 

Σημαντικό 

Σημαντικό Πολύ 

Σημαντικό 

f % f f f % 

1 Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα του/της 0 0 2 20 8 80 

2 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της και τα 

όρια των άλλων  

0 0 2 20 8 80 
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Στον πίνακα 17, υπάρχουν 23 θεματικές ως «πολύ σημαντικές» από το 70-100% τον 

συμμετεχόντων. Η 8η, η 12η, η 19η, η 20η και η 22η θεματική αναγνωρίστηκαν ως 

«σημαντικές» από σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων, επομένως υπάρχει μια ανάγκη να 

3 Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του 

σώματός του/της 

0 0 2 20 8 80 

4 Να μάθει να σέβεται τα όρια του σώματος 

κάποιου/ας άλλου/ης  

0 0 0 0 10 100 

5 Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο και/ή 

με το ίδιο φύλο  

0 0 1 10 9 90 

6 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την αγάπη 0 0 2 20 8 80 

7 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο 

θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς ντύνεσαι  

0 0 2 20 8 80 

8 Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το μπάνιο  0 0 3 30 7 70 

9 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση  0 0 2 20 8 80 

10 Να πληροφορηθεί για τα χαρακτηριστικά της 

σεξουαλικής ανάπτυξης  

0 0 1 10 9 90 

11 Να μάθουν τα παιδιά σύμφωνα με την ηλικία 

τους για τη σεξουαλική ανάπτυξη  

0 0 0 0 10 100 

12 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, ασφαλή 

και κατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά  

0 0 3 30 7 70 

13 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη 

σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / έξω από 

το σπίτι  

0 0 0 0 8 80 

14 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Ίντερνετ, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση 

με ασφάλεια 

0 0 4 40 5 50 

15 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό 

άγγιγμα 

0 0 0 0 10 100 

16 Να μάθει πώς να λέει ναι 0 0 1 10 9 90 

17 Να μάθει πώς να λέει όχι 0 0 1 10 9 90 

18 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την εξαπάτηση  0 0 2 20 8 80 

19 Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με τη σεξουαλική κακοποίηση 

0 0 2 20 7 70 

20 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη 

σεξουαλική κακοποίηση  

0 0 2 20 7 70 

21 Να πληροφορηθεί για τις νομικές διαδικασίες 0 0 2 20 8 80 

22 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με τις 

οικογένειες εφόσον χρειάζεται  

0 0 3 30 7 70 

23 Να μάθει πώς θα λάβει υποστήριξη από τις 

οικογένειες εφόσον χρειαστεί.  

0 0 1 10 9 90 
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ληφθεί μια απόφαση σε σχέση με την αναθεώρηση, αποδοχή ή ακύρωση του περιεχομένου 

αυτών των θεματικών.  

 

Ενότητα III: Συμπληρωματικές Προτάσεις για το Περιεχόμενο και το Πρόγραμμα  
 

 

Table 18. Συμπληρωματικές προτάσεις από του Ιταλούς εκπαιδευτές που συμμετείχαν για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο. 

 

Α/Α Προτάσεις 

 

1 Το να μάθει πώς να εκφράσει σωστά την αγάπη πρέπει να προστεθεί στο πρόγραμμα.  
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Ζ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

Η πλειονότητα των Ισπανών γονέων δήλωσαν ότι δεν είχαν συμμετάσχει σε ένα 

πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για άτομα με διανοητικές ειδικές 

ανάγκες/αναπηρία και δήλωσαν την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε μια τέτοιου είδους 

εκπαίδευση. Οι θεματικές που σημειώθηκαν ως «πολύ σημαντικές» από τους συμμετέχοντες 

γονείς είναι οι ακόλουθες: 

 Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του σώματός του/της 

 Να μάθει πώς να λέει όχι 

 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη σεξουαλική κακοποίηση 

 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με τους διαχειριστές/τριες και τους 

δασκάλους/ες όταν χρειαστεί  

 Να μάθει πώς θα λάβει υποστήριξη από τους διαχειριστές/τριες, τους δασκάλους/ες 

και τις υπηρεσίες από τα κέντρα καθοδήγησης όταν χρειαστεί 

 Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο 

και/ή με το ίδιο φύλο 

 Να μάθει τις αλλαγές του σώματός του/της ανάλογα με την ηλικία 

 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση 

 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την 

τηλεόραση με ασφάλεια 

 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό άγγιγμα 

 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την αγάπη  

 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την εξαπάτηση 

 

Οι θεματικές που σημειώθηκαν ως «σημαντικές» από τους συμμετέχοντες γονείς είναι οι 

ακόλουθες: 

 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, ασφαλή και κατάλληλη σεξουαλική 

συμπεριφορά 

 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της και τα όρια των άλλων  

 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / έξω από 

το σπίτι 

 Να μάθει πώς να λέει ναι  

 Να μάθει τα μέρη του σώματός του/της 

 

Οι θεματικές που σημειώθηκαν ως «λιγότερο σημαντικές» από τους συμμετέχνοντες 

γονείς είναι οι ακόλουθες: 

 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς ντύνεσαι 

 Να πληροφορηθεί για τις νομικές διαδικασίες 
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Προτάσεις 

 Κατάλληλη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και αντισύλληψη  

 Να έχει οικογένεια 

 

 

H) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 

Μέσος όρος της εμπειρίας των εκπαιδευτών είναι 10 χρόνια στην ειδική αγωγή. Κάποιοι 

από αυτούς είχαν λάβει εκπαίδευση στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο παρελθόν. Στην 

πλειονότητά τους είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε μια τέτοιου είδους εκπαίδευση. Οι 

θεματικές που σημειώθηκαν ως «πολύ σημαντικές» από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές 

είναι οι ακόλουθες: 

 Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του σώματός του/της 

 Να μάθει πώς να λέει όχι 

 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη σεξουαλική κακοποίηση 

 Teaching when and how to communicate with administrators and teachers when it is 

needed. 

 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με τους διαχειριστές/τριες και τους 

δασκάλους/ες όταν χρειαστεί 

 Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο 

και/ή με το ίδιο φύλο  

 Να μάθει τις αλλαγές του σώματός του/της ανάλογα με την ηλικία 

 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση 

 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την 

τηλεόραση με ασφάλεια 

 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό άγγιγμα 

 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την αγάπη 

 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την εξαπάτηση 

 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, ασφαλή και κατάλληλη σεξουαλική 

συμπεριφορά 

 Να μάθει να σέβεται τα όρια του σώματος κάποιου/ας άλλου/ης 

 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / έξω από 

το σπίτι 
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 Να μάθει πώς να λέει ναι 

 Να μάθει τα μέρη του σώματός του/της 

 Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το μπάνιο 

 Να μάθει πώς να παρέχει καθοδήγηση στις οικογένειες 

 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με τις οικογένειες 

 

Οι θεματικές που σημειώθηκαν ως «λιγότερο σημαντικές» από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτές είναι οι ακόλουθες: 

 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς ντύνεσαι 

 Να πληροφορηθεί για τις νομικές διαδικασίες 
 

Προτάσεις 

 

 Η ασφάλεια των παιδιών   

 Δεξιότητες στην επικοινωνία, την διαπραγμάτευση και τη λήψη αποφάσεων 

 Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Εγκυμοσύνη, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικές προτιμήσεις, διαφορετικότητα. 

 

Θ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 19 έλληνες εκπαιδευτές και οι 15 από αυτούς 

ήταν γυναίκες. Η πλειονότητα των εκπαιδευτών (72%) είχε εμπειρία μεταξύ 1-5 ετών και το 

47% των εκπαιδευτών ήταν δάσκαλοι ειδικής αγωγής. Όταν ερευνήθηκε ο τύπος του 

σχολείου στο οποίο απασχολούνταν, διαπιστώθηκε ότι 9% από αυτούς δούλευουν σε 

«Εγκατάσταση Ειδικής Αγωγής Σχολικό Επίπεδο Ι», κάποιοι από αυτούς (9%) σε 

«Επαγγελματικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής για Παιδιά με Διανοητικές Αναπηρίες/Ειδικές 

Ανάγκες». Είναι ενδιαφέρον ότι 9% από αυτούς εργάζονται σε «Λύκειο για Παιδιά με 

Μέτρια Διανοητική Αναπηρία» και 9% από αυτούς εργάζονται σε «Δημοτικά Σχολεία για 

Παιδιά με Μέτρια Διανοητική Αναπηρία». Οι υπόλοιποι (64%) εργάζονται σε άλλους τύπους 

σχολείο. Κάποιοι από αυτούς (11%) είχαν λάβει εκπαίδευση στην σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση ξανά. Επίσης η πλειονότητά τους (63%) είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε 

μια τέτοιου είδους εκπαίδευση. Οι θεματικές που σημειώθηκαν ως «πολύ σημαντικές» από 

τους συμμετέχοντες γονείς είναι οι ακόλουθες: 
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 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της και τα όρια των άλλων (%20) 

 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση (%20) 

 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς ντύνεσαι 

(%60) 

 Να μάθει τα μέρη του σώματός του/της (%75) 

 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτές πρότειναν «αντισύλληψη, αυνανισμός, σεξουαλικά υποβοηθήματα 

και τρόπους σεξουαλικής ανακούφισης» ως προτάσεις που έχουν σημαντική θεματική.  

 

 

Ι) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΥΑΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 45 Λιθουανούς γονείς και 41 από αυτούς 

ήταν γένους θηλυκού. Ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, 10 συμμετέχοντες ήταν 

απόφοιτοι λυκείου, 20 από αυτούς ήταν απόφοιτοι επαγγελματικής σχολής. 5 και 4  ήταν 

κάτοχοι πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αντίστοιχα. Το ηλικιακό εύρος των 

ατόμων με αναπηρία εκτείνονταν από τα 16 έως τα 21 έτη και άνω. 42 από τους γονείς είχαν 

παιδιά με αναπηρία πάνω από τα 21 έτη. Τα παιδιά κατά κύριο λόγο (αρ=30) λάμβαναν 

εκπαίδευση σε Επαγγελματικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής για Παιδιά με Διανοητικές 

Αναπηρίες. Κάποια από αυτούς (αρ=3) είχαν λάβει εκπαίδευση σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης ξανά. Επίσης, η πλειονότητα (αρ=42) είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε 

μια τέτοιου είδους εκπαίδευση. Οι απόψεις των Λιθουανών γονέων για το περιεχόμενο των 

πιθανών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ερευνώνται και αναφέρονται στον πίνακα 19.  

 

Πίνακας 19. Απόψεις των Λιθουανών γονέων για το περιεχόμενο των πιθανών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

Α/Α Προτάσεις για Εκπαιδευτικό 

Περιεχόμενο 

Κατηγορίες 

Λιγότερο 

σημαντικό 

Σημαντικό Πολύ 

Σημαντικό 

f % f % F % 

1 Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα του/της 0 0 12 26.6 33 73.3 

2 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της και 4 8.8 9 20 32 71.1 
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τα όρια των άλλων  
3 Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του 

σώματός του/της 
3 6.6 8 17.7 34 75.5 

4 Να μάθει να σέβεται τα όρια του σώματος 

κάποιου/ας άλλου/ης  
2 4.4 4 8.8 39 86.6 

5 Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο 

και/ή με το ίδιο φύλο  

0 0 19 42.2 26 57.7 

6 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την 

αγάπη 
0 0 5 11.1 40 88.8 

7 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο 

θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς 

ντύνεσαι  

0 0 20 44.4 25 55.5 

8 Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το 

μπάνιο  
0 0 29 64.4 16 35.5 

9 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση  4 8.8 9 20 26 57.7 

10 Να πληροφορηθεί για τα χαρακτηριστικά 

της σεξουαλικής ανάπτυξης  

0 0 0 0 45 100 

11 Να μάθουν τα παιδιά σύμφωνα με την 

ηλικία τους για τη σεξουαλική ανάπτυξη  

4 8.8 5 11.1 36 80 

12 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, 

ασφαλή και κατάλληλη σεξουαλική 

συμπεριφορά  

0 0 4 8.8 41 91.1 

13 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη 

σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / έξω 

από το σπίτι  

0 0 7 15.5 38 84.4 

14 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το 

Ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και την τηλεόραση με 

ασφάλεια 

0 0 15 33.3 30 66.6 

15 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το 

κακό άγγιγμα 
0 0 19 42.2 26 57.7 

16 Να μάθει πώς να λέει ναι 2 4.4 36 80 7 15.5 

17 Να μάθει πώς να λέει όχι 0 0 4 8.8 41 91.1 

18 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την 

εξαπάτηση  

0 0 6 13.3 39 86.6 

19 Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με τη σεξουαλική κακοποίηση 
0 0 4 8.8 41 91.1 

20 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη 

σεξουαλική κακοποίηση  
0 0 0 0 45 100 

21 Να πληροφορηθεί για τις νομικές 

διαδικασίες 
0 0 11 24.4 34 75.5 

22 Να μάθει τα μέρη του σώματός του/της  0 0 3 6.6 42 93.3 

23 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με 

τους διαχειριστές/τριες και τους 

δασκάλους/ες όταν χρειαστεί  

0 0 1 2.2 44 97.7 

24 Να μάθει πώς θα λάβει υποστήριξη από 

τους διαχειριστές/τριες, τους δασκάλους/ες 

και τις υπηρεσίες από τα κέντρα 

0 0 2 4.4 43 95.5 
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Στον πίνακα 19, υπάρχουν 24 θεματικές που σημειώθηκαν ως «πολύ σημαντικές» από το 70-

100% των συμμετεχόντων γονέων. Η 5η, η 7η, η 8, η 9η, η 14η, η 15η και η 16η σημειώθηκαν 

«σημαντικές» από σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων, επομένως υπάρχει μια ανάγκη να 

ληφθεί μια απόφαση σε σχέση με την αναθεώρηση, αποδοχή ή ακύρωση του περιεχομένου 

αυτών των θεματικών. 

  

καθοδήγησης όταν χρειαστεί  
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ΙΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΥΑΝΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

 

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 76 Λιθουανούς εκπαιδευτές και 74 από 

αυτούς ήταν γένους θηλυκού. Δώδεκα από αυτούς έχουν εμπειρία από 1-5 έτη, ενώ 26 έχουν 

εμπειρία από 6-10 έτη. 29 από τους εκπαιδευτές έχουν εμπειρία από 11 και 15 έτη, ενώ 4 

εκπαιδευτές έχουν εμπειρία από 16-20 έτη. Οι υπόλοιποι έχουν εμπειρία από 21 έτη και άνω. 

20 από αυτούς προέρχονται από το πεδίο της ειδικής αγωγής. Οι τύποι των σχολείων στους 

οποίους απασχολούνται είναι «Δημοτικά Σχολεία για Παιδιά με Μέτρια Διανοητική 

Αναπηρία» και «Επαγγελματικές Σχολές για Παιδιά με Μέτρια Διανοητική Αναπηρία» 

(αρ=8), και 68 από αυτούς δουλεύουν σε άλλου τύπου σχολεία. Κανένας από αυτούς δεν είχε 

λάβει εκπαίδευση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξανά. Επίσης, όλοι τους ήταν πρόθυμοι 

να λάβουν μέρους σε τέτοιου είδους εκπαίδευση. Οι απόψεις των Λιθουανών εκπαιδευτών 

για το περιεχόμενο των πιθανών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ερευνώνται και αναφέρονται 

στον πίνακα 20.  

 

Πίνακας 20. Απόψεις των Λιθουανών εκπαιδευτών για το περιεχόμενο των πιθανών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

Α/Α Προτάσεις για Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Κατηγορίες 

Λιγότερο 

σημαντικό 

Σημαντικό Πολύ 

σημαντικό 

f % f % F % 

1 Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα του/της 0 0 0 0 76 100 

2 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της 

και τα όρια των άλλων  

0 0 21 27.6 55 72.3 

3 Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του 

σώματός του/της 

0 0 5 6.5 71 93.4 

4 Να μάθει να σέβεται τα όρια του σώματος 

κάποιου/ας άλλου/ης  

0 

 

0 0 0 76 100 

5 Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο 

και/ή με το ίδιο φύλο  

0 0 20 26.3 56 73.6 

6 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την 

αγάπη 

0 0 12 15.7 64 84.2 
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Στον πίνακα 20, υπάρχουν 23 θεματικές που σημειώθηκαν ως «πολύ σημαντικές» από το 70-

100% των συμμετεχόντων εκπαιδευτών. Η 2η, η 5η, η 11η, η 17η και η 20η σημειώθηκαν 

«σημαντικές» από σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων, επομένως υπάρχει μια ανάγκη να 

ληφθεί μια απόφαση σε σχέση με την αναθεώρηση, αποδοχή ή ακύρωση του περιεχομένου 

αυτών των θεματικών.  

7 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο 

θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς 

ντύνεσαι  

0 0 1 1.3 75 98.6 

8 Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το 

μπάνιο  

0 0 3 3.9 73 96.0 

9 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση  0 0 14 18.4 62 81.5 

10 Να πληροφορηθεί για τα χαρακτηριστικά 

της σεξουαλικής ανάπτυξης  

0 0 12 15.7 64 84.2 

11 Να μάθουν τα παιδιά σύμφωνα με την 

ηλικία τους για τη σεξουαλική ανάπτυξη  

0 0 18 23.6 56 73.6 

12 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, 

ασφαλή και κατάλληλη σεξουαλική 

συμπεριφορά  

1 1.3 4 5.2 71 93.4 

13 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη 

σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / έξω 

από το σπίτι  

0 0 7 9.2 69 90.7 

14 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Ίντερνετ, 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την 

τηλεόραση με ασφάλεια 

0 0 6 7.8 70 92.1 

15 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το 

κακό άγγιγμα 

4 5.2 14 18.4 58 76.3 

16 Να μάθει πώς να λέει ναι 0 0 11 14.4 65 85.5 

17 Να μάθει πώς να λέει όχι 0 0 19 25 57 75 

18 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την 

εξαπάτηση  

0 0 5 6.5 71 93.4 

19 Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με τη σεξουαλική κακοποίηση 

0 0 4 5.2 72 94.7 

20 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη 

σεξουαλική κακοποίηση  

0 0 26 34.2 50 66.8 

21 Να πληροφορηθεί για τις νομικές 

διαδικασίες 

0 0 5 6.5 71 93.4 

22 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με 

τις οικογένειες εφόσον χρειάζεται  

0 0 4 5.2 72 94.7 

23 Να μάθει πώς θα λάβει υποστήριξη από τις 

οικογένειες εφόσον χρειαστεί.  

0 0 5 6.5 71 93.4 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από τις 5 διαφορετικές χώρες δείχνουν 

ότι σε γενικές γραμμές το προτεινόμενο περιεχόμενο (θεματικές) του προγράμματος 

σημειώθηκε ως σημαντικό, αν και μερικές θεματικές σημειώθηκαν ως πιο σημαντικές. Αυτό 

το δεδομένο δείχνει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν κάποιες θεματικές για να γίνουν απολύτως 

αποδεκτές στο συνολικό περιεχόμενο του προγράμματος. Ο επόμενος πίνακας (πίνακας 21) 

συνοψίζει τις απόψεις περιεχομένου (θεματικών) που προτάθηκαν για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. 

  

Πίνακας 21. Σύγκριση και σύνοψη των απόψεων των συμμετεχόντων στις χώρες για το 

προτεινόμενο περιεχόμενο.  

Α/

Α 

Προτάσεις για Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο Κατηγορίες 

Σημαντικό Πολύ σημαντικό 

Εκπαιδευ

τές 

Γονείς Εκπαιδευτ

ές 

Γονείς 

1 Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα του/της  ES LT,GR,ES,

IT,TR 

LT,IT,TR 

2 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της και 

τα όρια των άλλων  

LT  ES,IT,TR LT,ES,IT,

TR 

3 Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του 

σώματός του/της 

  LT, ES, IT, 

TR 

LT,ES,IT,

TR 

4 Να μάθει να σέβεται τα όρια του σώματος 

κάποιου/ας άλλου/ης  

 ES LT,GR,ES,

IT,TR 

LT,IT,TR 

5 Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο 

και/ή με το ίδιο φύλο  

LT LT ES,IT,TR ES,IT,TR 

6 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την 

αγάπη 

  LT, ES, IT, 

TR 

LT,ES,IT,

TR 

7 Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο 

θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς 

ντύνεσαι  

ES,TR LT,ES LT,GR,IT  IT,TR 

8 Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το 

μπάνιο  

IT LT LT,ES,TR ES,IT,TR 

9 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση   LT,IT LT,GR,ES,

IT,TR 

ES,TR 

10 Να πληροφορηθεί για τα χαρακτηριστικά 

της σεξουαλικής ανάπτυξης  

  LT, ES, IT, 

TR 

LT,ES,IT,

TR 

11 Να μάθουν τα παιδιά σύμφωνα με την LT IT ES,IT,TR LT,ES,TR 
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Σημείωση: Τα γράμματα αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές χώρες: TR-Τουρκία, IT-Ιταλία, LT-Λιθουανία, 

GR-Ελλάδα, ES-Ισπανία. 

 

 

Η χρήση των δεδομένων που προέρχονται από μια χώρα δεν είναι αρκετή για να αποφασιστεί 

το περιεχόμενο του προγράμματος λόγω πολιτισμικών διαφορών, επομένως οι γνώμες 

τουλάχιστον δύο χωρών λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την ανάλυση. Εδώ η 7η, η 8η, η 9η, η 

11η, η 12η, η 14η, η 16η, η 20η and η 21η θεματική σημειώθηκε ως «σημαντική» από 

τουλάχιστον δυο χώρες, γι’ αυτό το λόγο σκεφτόμαστε να τις αναθεωρήσουμε. Επιπλέον, 

επιπρόσθετες προτάσεις έγιναν τόσο από γονείς όσο και από εκπαιδευτές (αρ=37), και 

ταξινομούνται ακολούθως (Τα γράμματα αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές χώρες: TR-Τουρκία, IT-Ιταλία, 

LT-Λιθουανία, GR-Ελλάδα, ES-Ισπανία): 

 

ηλικία τους για τη σεξουαλική ανάπτυξη  

12 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, 

ασφαλή και κατάλληλη σεξουαλική 

συμπεριφορά  

IT ES LT,ES,TR LT,IT,TR 

13 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη 

σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / έξω 

από το σπίτι  

 ES LT, ES, IT, 

TR 

LT,IT,TR 

14 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το 

Ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και την τηλεόραση με ασφάλεια 

IT LT LT,ES,TR ES,IT,TR 

15 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το 

κακό άγγιγμα 

 LT LT, ES, IT, 

TR 

ES,IT,TR 

16 Να μάθει πώς να λέει ναι  LT,ES LT, ES, IT, 

TR 

IT,TR 

17 Να μάθει πώς να λέει όχι LT  ES,TR LT,ES,IT,

TR 

18 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την 

εξαπάτηση  

  LT,ES,TR LT,ES,IT,

TR 

19 Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν έρχεται 

αντιμέτωπο με τη σεξουαλική κακοποίηση 

IT  LT,ES,TR LT,ES,IT,

TR 

20 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη 

σεξουαλική κακοποίηση  

LT,IT IT ES,TR LT,ES,TR 

21 Να πληροφορηθεί για τις νομικές 

διαδικασίες 

ES ES,IT LT,IT,TR LT,IT,TR 

22 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με 

τις οικογένειες εφόσον χρειάζεται  

IT  LT,ES,TR LT,ES,IT,

TR 

23 Να μάθει πώς θα λάβει υποστήριξη από τις 

οικογένειες εφόσον χρειαστεί.  

  LT, ES, IT, 

TR 

LT,ES,IT,

TR 
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 Αντισύλληψη (GR, ES) 

 Ασφάλεια των παιδιών (ES) 

 Δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων (ES) 

 Κατάλληλη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ES) 

 Εγκυμοσύνη, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικές προτιμήσεις, διαφορετικότητα (ES) 

 Σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες (ES) 

 Δημιουργία οικογένειας (ES) 

 Οι προσδοκώμενες σχέσεις μεταξύ των αδελφών πρέπει να συζητηθούν στο 

πρόγραμμα (IT) 

 Παραδείγματα από εφαρμογές σε διάφορες χώρες πρέπει να αποτυπωθούν (IT) 

 Πρέπει να ανοίξουν κέντρα για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και προστασία από την 

σεξουαλική κακοποίηση (TR) 

 Η ανάπτυξη των ατόμων που λαμβάνουν εκπαίδευση από το πρόγραμμα πρέπει να 

αναφέρεται στα ενδιαφερόμενα μέρη (TR) 

 Πρέπει να παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς (TR) 

 Τα περιεχόμενα πρέπει να υποστηρίζονται από βίντεο, εικονικό/ηλεκτρονικό υλικό 

και μοντέλα (TR) 

 Γνώσεις σχετικές με το γάμο πρέπει επίσης να αποτελέσουν μέρους του εν λόγω 

προγράμματος (TR) 

 Διάδραση μεταξύ γονέων, σχολείου και περιβάλλοντος πρέπει παρέχεται για να 

αυξηθεί η αποτελεσματικότητα τους προγράμματος (TR) 

 Πρέπει να διδαχθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου, να παρέχονται πληροφορίες 

για το πώς να συμπεριφέρονται στον αντίθετο φύλο (TR) 

 Πρώτα πρέπει να διδάξουμε πώς να αυτοελέγχονται τα αισθήματα και οι σεξουαλικές 

παρορμήσεις (TR) 

 Πρέπει γυναίκες εκπαιδευτές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα (TR) 

 Τα περιεχόμενα/θεματικές πρέπει να είναι ξεκάθαρα, κατανοητά και απελευθερωμένα 

από κοινωνικούς φραγμούς (TR) 

 Υπηρεσίες καθοδήγησης σε παιδιά διαλυμένων οικογενειών (TR) 

 Να διδαχθούν η σχέση ανάμεσα στην σεξουαλική ένταση και την οργή σε άτομα με 

αναπηρία και οι τρόποι αντιμετώπισης της κακοποίησης εφόσον έχει συμβεί (TR) 

 «Κατάλογος με πράγματα που πρέπει να γίνουν» πρέπει να προετοιμάζεται όταν 

συμβεί η σεξουαλική κακοποίηση (TR) 

 Πρέπει να διδαχθούν τεχνικές ειδικής αγωγής, όπως ο κύκλος της εμπιστοσύνης, για 

να αποφευχθεί η σεξουαλική κακοποίηση (TR) 

 Πρέπει να αποτρέπονται οι παράνομοι γάμοι των ατόμων με αναπηρία και πρέπει να 

ευαισθητοποιηθούμε σε σχέση με αυτό το πρόβλημα (TR) 

 Σε κάποιο σημείο του προγράμματος πρέπει να συζητηθεί η θρησκευτική πλευρά της 

ιδιωτικότητας (TR) 

 Πρέπει να διδαχθούν τα όρια για την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους (TR) 

 Πρέπει να υπάρχει τηλεφωνική γραμμή που να λειτουργεί 24 ώρες (TR) 
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 Πρέπει να συζητούνται οι ενδείξεις για άτομα που εκτίθενται σε σεξουαλική 

κακοποίηση (TR)  

 Πρέπει να συζητηθεί στο πρόγραμμα η αποτροπή της αιμομιξίας και η εγκράτεια στις 

σεξουαλικές σχέσεις (TR) 

 Πρέπει να προετοιμαστούν σωστές απαντήσεις για τη σεξουαλικότητα προτού 

εφαρμοστεί το πρόγραμμα (TR) 

 

Η ανάλυση των δεδομένων που προήλθαν από της χώρες αποκάλυψαν ότι 60 προτάσεις σε 

σχέση με το πρόγραμμα βρέθηκαν κατάλληλες, εκτός από τρεις θεματικές: «Να μάθει θέματα 

ιδιωτικότητας όπως ο θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς ντύνεσαι», «Να πληροφορηθεί για 

την περιτομή» και «Γάμος των ατόμων με αναπηρία». Παρόλ’ αυτά, κάποια από αυτά δεν 

είναι θεματικές, είναι μονάχα προτάσεις για εφαρμογή στο πρόγραμμα. Με βάση την 

επικρατούσα άποψη, αποφασίστηκε ότι οι προτεινόμενες θεματικές/περιεχόμενα θεωρήθηκαν 

κατάλληλες. Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 22) καταγράφει τις εγκεκριμένες θεματικές από 

τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτές των συμμετεχουσών χωρών.  

 

 

 

 

Πίνακας 22. Εγκεκριμένες θεματικές από τους γονείς και τους εκπαιδευτές των συμμετεχουσών 

χωρών. 

 

Α/Α 

 

Περιεχόμενα/θεματικές 

 

1 Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα του/της 

2 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της και τα όρια των άλλων  

3 Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του σώματός του/της 

4 Να μάθει να σέβεται τα όρια του σώματος κάποιου/ας άλλου/ης  

5 Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο 

φύλο και/ή με το ίδιο φύλο  

6 Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την αγάπη 

7 Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το μπάνιο  

8 Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση  

9 Να πληροφορηθεί για τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής ανάπτυξης  

10 Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, ασφαλή και κατάλληλη σεξουαλική 

συμπεριφορά  

11 Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / έξω 

από το σπίτι  

12 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
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την τηλεόραση με ασφάλεια 

13 Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό άγγιγμα 

14 Να μάθει πώς να λέει ναι 

15 Να μάθει πώς να λέει όχι 

16 Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την εξαπάτηση  

17 Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν έρχεται αντιμέτωπο με τη σεξουαλική 

κακοποίηση 

18 Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη σεξουαλική κακοποίηση  

19 Να πληροφορηθεί για τις νομικές διαδικασίες 

20 Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με τους διαχειριστές/τριες και τους 

δασκάλους/ες όταν χρειαστεί  

21 Δεξιότητες φροντίδας του εαυτού στα ιδιωτικά μέρη 

22 Τα ιδιωτικά μέρη του σώματος 

23 Οι ιδιωτικοί χώροι 

24 Μέλη του κύκλου της εμπιστοσύνης 

25 Εφηβεία και σχετικές αλλαγές 

26 Παραμέληση και κακοποίηση 

27 Η υποστήριξη της υγείας για τη σεξουαλική συμπεριφορά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

 

 

Παράρτημα Ι. 
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DESEM  

 
 

Αγαπητέ/ή Συμμετέχοντα/ουσα, 
 
Αυτό το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να αποφασιστεί το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα δημιουργηθεί εντός 

του πλαισίου του προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των ατόμων με νοητικές αναπηρίες. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 
3 μέρη. Στο πρώτο μέρος, σου ζητείται να παράσχεις πληροφορίες σχετικές με την προσωπική σου κατάσταση και, στο δεύτερο μέρος, 
υπάρχουν κάποια βασικά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ατόμων με νοητικές αναπηρίες. Σε 
αυτό το μέρος, σου ζητείται να κατατάξεις τις προσωπικές εκπαιδευτικές σου ανάγκες σύμφωνα με τη σπουδαιότητά τους. Στο τρίτο 
μέρος, πρέπει να καταδείξεις τις θεματικές που δεν θέλεις να υπάρχουν σε ένα πρόγραμμα σεξουαλικής εκπαίδευσης. Τα δεδομένα που 
θα αποκτηθούν εδώ δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα άλλο φορέα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις δραστηριότητες που θα 
διεξαχθούν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. 
 

Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σου. 

                                                                                                                                               Η ομάδα του προγράμματος DESEM  

 

 

ΜΕΡΟΣ I: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Φύλο  Θηλυκό        ☐                          Αρσενικό    ☐ 

Έτη επαγγελματικής 

απασχόλησης  

1-5 έτη ☐ 6-10 έτη ☐ 11-15 έτη ☐ 16-20 έτη ☐ 21 έτη  και άνω     ☐ 

Τομείς Ειδική αγωγή                             ☐ Καθοδήγηση ☐ Άλλο                  ☐ 

Τύπος σχολικής 

μονάδας 

Σχολείο Πρωτοβάθμιας για Παιδιά με Μεσαία Νοητική Αναπηρία ☐  

Σχολείο Δευτεροβάθμιας για Παιδιά με Μεσαία Νοητική Αναπηρία  ☐  

Ειδική Επαγγελματική Σχολή για Παιδιά με Νοητική Αναπηρία  ☐  

Σχολείο Ειδικής Εκπαιδευτικής Πρακτικής Επίπεδο I.  ☐  

Σχολείο Ειδικής Εκπαιδευτικής Πρακτικής Επίπεδο II. ☐  

Σχολείο Ειδικής Εκπαιδευτικής Πρακτικής Επίπεδο III.  ☐  

Κέντρο Καθοδήγησης και Έρευνας ☐  

Άλλο ☐  

 

ΜΕΡΟΣ II: ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Παρακαλώ σημείωσε αυτό που σε εκφράζει περισσότερο, μπορείς να επιλέξεις περισσότερα από ένα 

 
Εκπαίδευση που αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για άτομα με νοητική αναπηρία  

Έχω λάβει 

εκπαίδευση  ☐ 

Δεν έχω λάβει εκπαίδευση ☐ Δεν θέλω να λάβω 
εκπαίδευση 

☐  

 
Εάν επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε, παρακαλώ συνεχίστε στο Μέρος III. 
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ΜΕΡΟΣ III: ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Παρακαλώ σημειώστε με βάση το επίπεδο σημαντικότητας των θεματικών που χρειάζεστε να μάθετε για 

να υποστηρίξετε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μαθητών με αναπηρία  

Λ
ιγ

ό
τ
ερ

ο
 

σ
η

μ
α

ν
τ
ικ

ό
 

Σ
η

μ
α

ν
τ
ικ

ό
  

Π
ο
λ
ύ

 

σ
η

μ
α

ν
τ
ικ

ό
 

1 2 3 

1. . Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα του/της ☐ ☐ ☐ 

2. 2 Να μάθει τα όρια του σώματός του/της και τα όρια των άλλων  ☐ ☐ ☐ 

3. . Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του σώματός του/της ☐ ☐ ☐ 

4. . Να μάθει να σέβεται τα όρια του σώματος κάποιου/ας άλλου/ης  ☐ ☐ ☐ 

5. . Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο και/ή με το 

ίδιο φύλο  
☐ ☐ ☐ 

6. . Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την αγάπη ☐ ☐ ☐ 

7. . Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς ντύνεσαι  ☐ ☐ ☐ 

8. . Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το μπάνιο  ☐ ☐ ☐ 

9. . Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση  ☐ ☐ ☐ 

10. . Να πληροφορηθεί για τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής ανάπτυξης  ☐ ☐ ☐ 

11. . Να μάθουν τα παιδιά σύμφωνα με την ηλικία τους για τη σεξουαλική ανάπτυξη  ☐ ☐ ☐ 

12. . Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, ασφαλή και κατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά  ☐ ☐ ☐ 

13. . Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / έξω από το σπίτι  ☐ ☐ ☐ 

14. 5 Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση 

με ασφάλεια 
☐ ☐ ☐ 

15. . Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό άγγιγμα ☐ ☐ ☐ 

16.  Να μάθει πώς να λέει ναι ☐ ☐ ☐ 

17. . Να μάθει πώς να λέει όχι ☐ ☐ ☐ 

18. . Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την εξαπάτηση  ☐ ☐ ☐ 

19. . Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν έρχεται αντιμέτωπο με τη σεξουαλική κακοποίηση ☐ ☐ ☐ 

20.  Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη σεξουαλική κακοποίηση  ☐ ☐ ☐ 

21.  Να πληροφορηθεί για τις νομικές διαδικασίες ☐ ☐ ☐ 

22.  Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με τις οικογένειες εφόσον χρειάζεται  ☐ ☐ ☐ 

23.  Να μάθει πώς θα καθοδηγεί τις οικογένειες  ☐ ☐ ☐ 

 

ΜΕΡΟΣ ΙV: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Παρακαλώ  γράψτε όποια άλλη θεματική θα θέλατε να συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως συμπλήρωμα 

του εκπαιδευτικού περιεχομένου που αναφέρθηκε παραπάνω: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
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Παράρτημα II.  
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DESEM 

 

 
Αγαπητοί γονείς, 

 

Αυτό το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να αποφασιστεί το περιεχόμενο για τους γονείς του εκπαιδευτικού προγράμματος 
που θα δημιουργηθεί εντός του πλαισίου του Προγράμματος Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης των Ατόμων με Νοητικές 

Αναπηρίες. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος, σας ζητείται να παράσχετε πληροφορίες σχετικές με 

την προσωπική σας κατάσταση. Στο δεύτερο μέρος, υπάρχουν κάποια βασικά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ατόμων με νοητικές αναπηρίες. Σε αυτό το μέρος, σας ζητείται να κατατάξετε τις προσωπικές 

εκπαιδευτικές σας ανάγκες σύμφωνα με τη σπουδαιότητά τους για να μπορέσετε να καθοδηγήσετε το παιδί σας στη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση. Στο τρίτο μέρος, πρέπει να καταδείξετε τις θεματικές που δεν θέλετε να υπάρχουν σε ένα πρόγραμμα 

σεξουαλικής εκπαίδευσης. Τα δεδομένα που θα αποκτηθούν εδώ δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα άλλο φορέα και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για τις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σου. 
Η ομάδα του προγράμματος DESEM 

 

ΜΕΡΟΣ I: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Φύλο  Θηλυκό        ☐                          Αρσενικό    ☐ 

  

Εργασία …………………………………………………………………………………………………. 
 
Εκπαίδευση Δημοτικό 

Σχολείο    ☐ 

Γυμνάσιο 

☐ 

Λύκειο 

 ☐ 

Σχολή 

☐ 

Πανεπιστήμιο  

☐ 

Μεταπτυχιακό / 

Διδακτορικό ☐ 

 
Ηλικιακό εύρος του 
παιδιού σας 

6-10 ☐   11-15  ☐ 16-20 ☐ 21 και άνω ☐  

 
Είδος αναπηρίας του παιδιού σας: …………………………………………………………………………………… 
 

Τύπος σχολική 
μονάδας που είναι 
ενταγμένο το παιδί 
σας 

Σχολείο Πρωτοβάθμιας για Παιδιά με Μεσαία Νοητική Αναπηρία ☐ 

Σχολείο Δευτεροβάθμιας για Παιδιά με Μεσαία Νοητική Αναπηρία ☐ 

Ειδική Επαγγελματική Σχολή για Παιδιά με Νοητική Αναπηρία ☐ 

Σχολείο Ειδικής Εκπαιδευτικής Πρακτικής Επίπεδο I.  ☐ 

Σχολείο Ειδικής Εκπαιδευτικής Πρακτικής Επίπεδο ΙΙ. ☐ 

Σχολείο Ειδικής Εκπαιδευτικής Πρακτικής Επίπεδο III.  ☐ 

Άλλο ☐ 

 

 

ΜΕΡΟΣ II: ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
Παρακαλώ σημειώστε την επιθυμία σας να λάβετε εκπαίδευση με ένα (X) εάν έχετε ή δεν έχετε  λάβει εκπαίδευση για να 
διαπαιδαγωγήσετε σεξουαλικά το παιδί σας. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μια επιλογές 

 
Έχω λάβει 

εκπαίδευση   ☐ 

Δεν έχω λάβει 
εκπαίδευση 

☐ Θέλω να λάβω 
εκαπίδευση 

☐  

 

Εάν επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε, παρακαλώ συνεχίστε στο Μέρος III. 

ΜΕΡΟΣ III: ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
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ΜΕΡΟΣ ΙV: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 
 

Παρακαλώ  γράψτε όποια άλλη θεματική θα θέλατε να συμπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως συμπλήρωμα του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου που αναφέρθηκε παραπάνω: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Παρακαλώ σημειώστε με βάση το επίπεδο σημαντικότητας των θεματικών που χρειάζεστε να μάθετε για να 

υποστηρίξετε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών με αναπηρία  Λ
ιγ

ό
τ
ερ

ο
 

σ
η

μ
α

ν
τ
ικ

ό
 

Σ
η

μ
α

ν
τ
ικ

ό
 

Π
ο
λ
ύ

 

σ
η

μ
α

ν
τ
ικ

ό
 

1 2 3 

1.  Να μάθει να αναγνωρίζει το σώμα του/της ☐ ☐ ☐ 

2.  Να μάθει τα όρια του σώματός του/της και τα όρια των άλλων  ☐ ☐ ☐ 

3.  Να μάθει πώς να προστατεύει τα όρια του σώματός του/της ☐ ☐ ☐ 

4.  Να μάθει να σέβεται τα όρια του σώματος κάποιου/ας άλλου/ης  ☐ ☐ ☐ 

5.  Να μάθει τους κοινωνικούς κανόνες στις διαπροσωπικές σχέσεις με το άλλο φύλο και/ή με το ίδιο 

φύλο  
☐ ☐ ☐ 

6.  Να μάθει πώς να εκφράζει σωστά την αγάπη ☐ ☐ ☐ 

7.  Να μάθει θέματα ιδιωτικότητας όπως ο θηλασμός, πώς αλλάζεις πάνες, πώς ντύνεσαι  ☐ ☐ ☐ 

8.  Να εκπαιδευτεί για την τουαλέτα / το μπάνιο  ☐ ☐ ☐ 

9.  Να πληροφορηθεί για την έμμηνο ρύση  ☐ ☐ ☐ 

10.  Να πληροφορηθεί για τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής ανάπτυξης  ☐ ☐ ☐ 

11.  Να μάθουν τα παιδιά σύμφωνα με την ηλικία τους για τη σεξουαλική ανάπτυξη  ☐ ☐ ☐ 

12.  Να μάθουν πώς θα αποκτήσουν σωστή, ασφαλή και κατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά  ☐ ☐ ☐ 

13.  Να μάθει πώς εκδηλώνει ένα παιδί τη σεξουαλική συμπεριφορά στο σπίτι / έξω από το σπίτι  ☐ ☐ ☐ 

14.  Να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση με 

ασφάλεια 
☐ ☐ ☐ 

15.  Να μάθει να ξεχωρίζει το καλό από το κακό άγγιγμα ☐ ☐ ☐ 

16.  Να μάθει πώς να λέει ναι ☐ ☐ ☐ 

17.  Να μάθει πώς να λέει όχι ☐ ☐ ☐ 

18.  Να μάθει πώς να διαχειρίζεται την εξαπάτηση  ☐ ☐ ☐ 

19.  Να μάθει το παιδί τι να κάνει όταν έρχεται αντιμέτωπο με τη σεξουαλική κακοποίηση ☐ ☐ ☐ 

20.  Να μάθει το παιδί τι να κάνει μετά τη σεξουαλική κακοποίηση  ☐ ☐ ☐ 

21.  Να πληροφορηθεί για τις νομικές διαδικασίες ☐ ☐ ☐ 

22.  Να μάθει τα μέρη του σώματός του/της  ☐ ☐ ☐ 

23.  Να μάθει πότε και πώς θα επικοινωνεί με τους διαχειριστές/τριες και τους δασκάλους/ες όταν 

χρειαστεί  
☐ ☐ ☐ 

24.  Να μάθει πώς θα λάβει υποστήριξη από κέντρα έρευνας και καθοδήγησης / σχολική διοίκηση / 

δασκάλους 
☐ ☐ ☐ 
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Παράρτημα III & IV 
 

Τα παραρτήματα III και IV εφαρμόστηκαν μόνο στην Τουρκία ** 
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ΕΤΑΙΡΟΙ 
 

 

 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Συντονιστής  

 

MoNE, 

Γενική 

Διεύθυνση 

για την 

Ειδική 

Αγωγή και 

Υπηρεσίες 

Καθοδήγησης 

    

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 

FUNDACION 

INTRAS 

      

  

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

 

Siauliu Miesto 

Savivaldybes 

Globos Namai 

 

 

  

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

 

Lélekben Otthon 

Közhasznú 

Alapítvány 

  

LOKA 

      

 

 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

Archivio della 

Memoria 

AdM 

    

ΕΛΛΑΔΑ 

Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές 

Δραστηριότητες 

Ευπαθών 

Ομάδων ΕΔΡΑ  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
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Δημιουργία ενός Μοντέλου Σεξουαλικής Αγωγής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Το  Ταμείο των 

Ηνωμένων Εθνών για 

τον Πληθυσμό  

UNFPA 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ANADOLU  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

HACETTEPE 
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 “Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ Program της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και ο Τουρκικό Εθνικός Οργανισμός δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή” 
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