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1. AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ  

ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
Ο άνθρωπος  ολοκληρώνεται σύμφωνα 
με διάφορα  αναπτυξιακά στάδια που 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 
διαμορφώνονται παράλληλα. Σύμφωνα 
με τον Maslow, οι άνθρωποι 
αναπτύσσονται παράλληλα σε όλες τις 
αναπτυξιακές περιοχές. Οι περιοχές 
αυτές περιλαμβάνουν τις περιοχές της 
φυσικής, πνευματικής,συναισθηματικής, 
κοινωνικής και σεξουαλικής ανάπτυξης. 
Κανένας από τους τομείς ανάπτυξης δεν 
πρέπει να θεωρείται πρωτεύουσας 
σημασίας  έναντι των άλλων. Η 
σεξουαλική ανάπτυξη μπορεί να 
περιγραφεί ως ο σχηματισμός της 
υποδομής της κοινωνικής διαμόρφωσης 
και της ενσυναίσθησης  του φύλου, που 
καθοδηγούνται από δράσεις σύμφωνα με 
την πνευματική ικανότητα, τη φυσική 
ανάπτυξη και την ωριμότητα. 
Σύμφωνα με τον Sentilhes, η ανάπτυξη 
της έννοιας της σεξουαλικότητας απαιτεί 
την παράλληλη   συναισθηματική και 
εγκεφαλική λειτουργία. Η νοημοσύνη 
επιτρέπει τη σκέψη, την ερμηνεία, τη 
δημιουργία σχέσης μεταξύ των 
γεγονότων, τη δημιουργία επιλογών και 
τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων. Είναι 
γενικά αποδεκτό ότι τα παιδιά που 
χρειάζονται ειδική εκπαίδευση περνούν 
φάσεις ανάπτυξης με την ίδια σειρά αλλά 
σε διαφορετικές περιόδους. Η σεξουαλική 
ανάπτυξη, γι αυτόν το λόγο  πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως η 
διανοητική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, όταν 
σχεδιάζεται εκπαίδευση για παιδιά που 
χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, οι 
δεξιότητες και συμπεριφορές που πρέπει 
να αποκτηθούν κατά την τυπική   
ανάπτυξη πρέπει πάντα να χρησι-
μοποιούνται ως καθοδήγηση. 
  
Για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο να 
επανεξετάσουμε τις φάσεις της ψυχο-
σεξουαλικής διαμόρφωσης  που μας  
 

 
 
 
 
 
επιτρέπουν να κατανοήσουμε τη 
σεξουαλική ανάπτυξη, προκειμένου να  
συζητηθεί τι και πότε πρέπει να διδαχθεί. 
Οι φάσεις τις ψυχο-σεξουαλικής 
ανάπτυξης θεωρείται ότι επηρεάζουν την 
απόκτηση σεξουαλικών ρόλων από το 
παιδί. Σύμφωνα με τον Φρόιντ, υπάρχουν 
πέντε φάσεις ψυχο-σεξουαλικής 
ανάπτυξης. Η γνώση σχετικά με την 
απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων από 
παιδιά τυπικής ανάπτυξης, θα παρέχει 
καθοδήγηση για τον σχεδιασμό της 
εκπαίδευσης των παιδιών που χρειάζονται 
ειδική εκπαίδευση. 
 
Αναπτυξιακές περιοχές 
 
Το να είναι κάποιος υγιής συμπε-
ριλαμβάνει την πλήρη σωματική, ψυχική 
και κοινωνική ευημερία. Με άλλα λόγια, η 
απουσία οποιασδήποτε ασθένειας δεν 
σημαίνει ότι είναι κάποιος υγιής. 
Αναπτυξιακά, το να είναι κάποιος υγιής  
αφορά  ουσιαστικά ζωή κατά την οποία δε  
χρειάζεται υποστήριξη για να είναι 
ευτυχισμένος και να νιώθει καλά στην 
εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική 
ζωή. 

Η ανάπτυξη είναι μια διαδικασία τακτικών 
αλλαγών για την απόκτηση σωματικών, 
πνευματικών, κοινωνικών, συναισθη-
ματικών και σεξουαλικών δεξιοτήτων και 
όπου τα όργανα του σώματος λειτουργούν 
αποτελεσματικά. Εάν η παιδική ηλικία, η 
εφηβεία και η ενηλικίωση δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν υγιώς ή να προσεγ-
γιστούν με σταθερό τρόπο, μπορεί να 
αποτελέσουν  περίοδο κρίσης ή 
κατάθλιψης. 

Καθώς η οποιαδήποτε αλλαγή απαιτεί 
μετάβαση από μια κατάσταση στην άλλη 
και προσαρμογή σε νέες συνθήκες, και ως 
εκ τούτου περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη 
δυσκολία, αυτή περιγράφεται ως 
περίοδος.
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Εάν οι γονείς και οι δάσκαλοι 
επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι το 
παιδί τους αναπτύσσεται επαρκώς, θα 
πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες 
διευκολύνσεις στο παιδί ή στους νέους 
για να αποκτήσουν συγκεκριμένες 
γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία κατά 
τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων 
ανάπτυξης ή θα πρέπει να 
υποστηρίζουν  τις αναπτυξιακές τους 
προσπάθειες και να διασφαλίζουν ότι οι 
φυσικές ευκαιρίες προέρχονται μέσα 
από την μάθηση. 

Αν και οι περιοχές ανάπτυξης 
ονομάζονται κυρίως φυσικές, γνωστικές 
και ψυχοκοινωνικές περιοχές, η 
ανάπτυξη είναι δυνατή μόνο όταν όλα 
τα συστήματα του ανθρώπινου 
σώματος λειτουργούν με συνέπεια και 
είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Οι 
περιοχές ανάπτυξης είναι οι εξής: 

1. Σκελετικό σύστημα 

2. Μυϊκό σύστημα 

3. Νευρικό σύστημα 

4. Αναπνευστικό σύστημα 

5. Κυκλοφορικό σύστημα 

6. Πεπτικό σύστημα 

7 Περιγεννητικό σύστημα 

8. Αναπαραγωγικό σύστημα 

Εάν οι γονείς και οι δάσκαλοι 
επιθυμούν να υποστηρίξουν τη 
σωματική και συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών και των νέων, 
πρέπει πρώτα να γνωρίζουν τις 
περιόδους ανάπτυξής τους και να τα 
αποδέχονται ως μοναδικά άτομα. Η 
άνευ όρων αγάπη των γονέων και των 
εκπαιδευτικών για τα παιδιά και η 
αλληλεπίδρασή τους με βάση την 
ανοχή επιτρέπει στα παιδιά να 
αναπτύξουν μια υγιή προσωπικότητα. 

Η υγιεινή ζωή και η απόκτηση υγιών 
συμπεριφορών σχετίζονται στενά με τη 
φυσική ανάπτυξη. Η φυσική ανάπτυξη 
περιλαμβάνει την αύξηση του βάρους και 
του ύψους, καθώς και την ανάπτυξη και 
την ωριμότητα όλων των υποσυστημάτων 
του σώματος. Η ανάπτυξη των υπο-
συστημάτων περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
των οστών, την ανάπτυξη των μυών, την 
ανάπτυξη και ωριμότητα του εγκεφάλου,  
την αλλαγή των δοντιών,  τα αισθητήρια 
όργανα, τους ενδοκρινείς αδένες και όλα 
τα εσωτερικά όργανα σε βάρος και όγκο. Η 
σεξουαλική ανάπτυξη αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της υγιούς 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης στο σύνολό 
της. 

Η σεξουαλική ανάπτυξη ως αναπτυξιακή  
περιοχή 

 

Η σεξουαλική ανάπτυξη είναι μια 
διαδικασία που περιλαμβάνει το φύλο, τη 
σεξουαλική ταυτότητα, την ανάπτυξη του 
οργανισμού  και την ανάπτυξη των 
γεννητικών οργάνων και τις  συναφείς 
συμπεριφορές και συναισθηματικές 
αλλαγές. Η περίοδος της εφηβείας είναι 
μια μετάβαση από την παιδική ηλικία στην 
ενηλικίωση και το ανθρώπινο σώμα 
αποκτά την ικανότητα αναπαραγωγής ως 
αποτέλεσμα των αλλαγών αυτής της 
περιόδου. 
Η σεξουαλική ανάπτυξη θεωρείται μια 
σημαντική φάση της ανάπτυξης της 
ταυτότητας του ατόμου. Η σεξουαλική 
ανάπτυξη ωριμάζει με την αλληλεπίδραση 
σωματικών, διανοητικών, πνευματικών και 
κοινωνικών διαδικασιών (διαφορετικές 
διαστάσεις της σεξουαλικότητας). Σε 
αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, αυτή 
η διαδικασία ξεκινά στην μήτρα της 
μητέρας και συνεχίζεται έως την 
ενηλικίωση. Μια υγιής σεξουαλική 
ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της υγιούς ανάπτυξης και ωρίμανσης, 
επειδή η μη υγιής σεξουαλική ανάπτυξη 
μπορεί να επηρεάζει τη σωματική, 
κινητική, γνωστική, συναισθηματική και 
κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου. 
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Ειδικά, ένα σημαντικό μέρος της 
συναισθηματικής ανάπτυξης είναι υπό 
την επήρεια της σεξουαλικής ανάπτυξης. 
 
Στάδια σεξουαλικής ανάπτυξης και σχέση 
με άλλους τομείς ανάπτυξης 
 
Η σεξουαλική ανάπτυξη είναι μια 
διαδικασία που ξεκινά στη μήτρα της 
μητέρας και συνεχίζεται σε όλη τη ζωή σε 
διαφορετικά στάδια, διαδικασίες και 
ταχύτητες. Για να κατανοήσετε 
ευκολότερα τη σεξουαλική ανάπτυξη, η 
ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι 
να περιγράψετε κοινά χαρακτηριστικά 
συγκεκριμένων ηλικιών. Τα διαστήματα 
ηλικίας που ονομάζονται αναπτυξιακές 
περίοδοι πρέπει να θεωρούνται κατά 
προσέγγιση διαδοχικά στάδια. Αυτές οι 
περίοδοι είναι διαφορετικές ακόμη και σε 
τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά και 
μπορεί να είναι πιο διαφορετικές σε 
παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για την 
αξιολόγηση της ανάπτυξης των παιδιών 
με ειδικές ανάγκες, λαμβάνονται υπόψη 
οι περίοδοι κατά την οποία 
παρουσιάζουν την αντίστοιχη 
συμπεριφορά. 
 
Ο Erikson αναφέρει ότι η προσωπικότητα 
μπορεί να υποστηριχθεί από την άποψη 
του τι είναι επιθυμητό και τι πρέπει να 
είναι. Αυτή η περίοδος ονομάζεται 
περίοδος κιναισθητικής συγκίνησης στην 
ανάπτυξη της νοημοσύνης. Σε αυτήν την 
περίοδο, οι δράσεις για συναισθήματα 
εξυπηρετούν τα παιδιά για να 
αναπτύξουν πολλές πνευματικές δομές. 
Τα αγόρια παρατηρούν ερεθίσματα στο  
γεννητικό τους όργανο τους όταν είναι 7 
μηνών και στα κορίτσια συμβαίνει στους 
9 μήνες. Οι σεξουαλικές περιοχές συχνά 
ανακαλύπτονται με τυχαίες ενέργειες και 
μερικές φορές από ιατρικές ή 
περιβαλλοντικές καταστάσεις (λοιμώξεις, 
διατροφή κ.λπ.). 

 
 

Παρά τη στύση των αγοριών και τις 
αυξημένες κολπικές εκκρίσεις στα κορίτσια 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αυτό 
δεν σχετίζεται με τη σεξουαλική 
παρόρμηση. 
 
 Η φυσική ανάπτυξη είναι πολύ γρήγορη 
σε αυτήν την περίοδο. Αρχικά 
προσπαθούν να κρατήσουν το λαιμό τους 
ίσιο, και στη συνέχεια παρατηρούνται 
γρήγορα βήματα στο περπάτημα. Όταν 
αρχίζουν να περπατούν σε ηλικία περίπου 
ενός έτους, αρχίζουν γνωστικά να 
επικοινωνούν με το σώμα τους και να 
αναπτύσσουν μια αίσθηση του εαυτού 
τους. Ο Mahler το εξηγεί ως αντίληψη του 
παιδιού ως διαφορετικού ον από την 
μητέρα, χαρακτηρίζοντάς το ως 
ψυχολογική γέννηση.  
 
Η εμφατική ανταπόκριση της μητέρας στις 
ανάγκες του παιδιού επιτρέπει στο παιδί 
να αναπτύξει μια συνεπή αίσθηση του 
εαυτού του, ωστόσο, οι 
υπερπροστατευτικές μητέρες μπορεί να το 
βλάψουν. Αναφέρεται ότι η μη 
ικανοποίηση ή η υπερβολική ικανοποίηση 
βασικών αναγκών αποτελούν τη βάση για 
δυσπιστία, εξαρτημένη προσωπικότητα, 
ώθηση για συνεχή λήψη και ανάπτυξη 
αρνητικών στοματικών συνηθειών 
(πιπίλισμα αντίχειρα, δάγκωμα νυχιών, 
εθισμός στα τσιγάρα). Η στάση της 
μητέρας ή του φροντιστή είναι επίσης 
σημαντική κατά την ικανοποίηση των 
βασικών αναγκών. 
 
Οι αρχικές ενέργειες που επιτρέπουν την 
ανάπτυξη, όπως το πιπίλισμα, το μάσημα 
και το δάγκωμα, είναι καθυστερημένες ή 
δεν παρατηρούνται ποτέ σε παιδιά με 
διαταραχή του φάσματος του αυτισμού-
ASD (+ νοητικές αναπηρίες). 
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Οι προσπάθειες αλληλεπίδρασης που 
βασίζονται στη συναισθηματική 
αντίληψη και οι συσχετίσεις που 
βασίζονται στην κινητικότητα είναι 
επίσης περιορισμένες. Η απόλαυση 
που θα μπορούσε να βιώσει 
πιπιλίζοντας και ικανοποιώντας την 
πείνα και τη δίψα και που επιτρέπουν 
την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της 
στοματικής περιόδου μπορεί να 
ενδέχεται να μην μπορεί να βιωθεί.  
 
Η αποτυχία ανάπτυξης μιας βασικής 
εμπιστοσύνης και δημιουργία 
ανεξάρτητης προσωπικότητας (που 
αναμένεται να αναπτυχθεί με την 
ικανοποίηση των βασικών αναγκών) 
προκαλεί πιθανότητα αύξηση στην 
παρόρμηση του ατόμου να λαμβάνει 
συνεχώς, δημιουργώντας αρνητικές 
στοματικές συνήθειες (πιπίλισμα 
αντίχειρα, δάγκωμα νυχιών). 
 
Τα παιδιά με ASD (+ νοητικές  
αναπηρίες) κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου μπορούν να αποκτήσουν 
πλεονεκτήματα για τις υπόλοιπες 
διαδικασίες όταν διαγνωστούν νωρίς. 
Για να επιτραπούν οι κατακτήσεις σε 
αυτήν την περίοδο, οι απόπειρες με το 
στόμα μπορεί να μετατραπούν σε 
δοκιμές για υποστήριξη της 
πνευματικής ανάπτυξης. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων άκαμπτων 
αντικειμένων με απαλό και στρογγυλό 
περίγραμμα, διαφορετικές γεύσεις που 
κωδικοποιούνται από διαφορετικά 
χρώματα και γεύσεις στο ίδιο χρώμα 
αλλά συνδυαζόμενες με διαφορετικές 
οσμές 

  
Σε αυτήν την περίοδο, οι συμπεριφορές 
που είναι επιθυμητό να αποκτήσουν τα 
παιδιά πρέπει να εκτελούνται 
επανειλημμένα στο λειτουργικό  και φυσικό 
περιβάλλον, τοποθετώντας τους κύκλους 
της ζωής στο πλαίσιο  απόκτησης 
δεξιοτήτων. 
 
Και πάλι, σε αυτήν την περίοδο, είναι 
σημαντικό να ικανοποιούνται οι βασικές 
ανάγκες ενός παιδιού από τα ίδια άτομα, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
ασφαλές περιβάλλον και να αποκτήσει 
βασικές δεξιότητες ιδιωτικότητας. Ειδικά 
όταν τα παιδιά αρχίζουν να περπατούν, ή 
η πάνα τους πρέπει να αλλάξει ή οι 
απαιτήσεις αυτοεξυπηρέτησης 
διαφοροποιούνται (π.χ. να ντύνονται και 
να γδύνονται) οι ανάγκες τους πρέπει να 
πληρούνται σε συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα, κάτι που θα αποτελέσει τη 
βάση για συμπεριφορές ιδιωτικότητας και 
για τον καθορισμό ιδιωτικών χώρων. 
 
Όταν αρχίζουν να περπατούν, οι ίδιες 
λέξεις (πι-πί) θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά την αλλαγή της 
πάνας  ώστε να γίνει προσπάθεια να 
διδαχθούν τη γλώσσα δράσης. 
Ταυτόχρονα, θα ήταν σκόπιμο να 
κρατιούνται από το χέρι, η αλλαγή πάνας 
να γίνεται στο μπάνιο, να γίνεται 
προσπάθεια να ισορροπήσουν,  να ανοίγει 
η πάνα όταν στέκονται και να καθαρίζεται 
το γεννητικό όργανο με νερό. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να μεταφέρονται στο 
δωμάτιό τους (περιοχή προστασίας της 
ιδιωτικότητας) για να ντυθούν, να δεθεί η  
πάνα και να φορέσουν άνετα ρούχα. Όλες 
αυτές οι δράσεις παρέχουν μια φυσική 
ευκαιρία να διδαχθούν δεξιότητες 
προσωπικής φροντίδας. 
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   Περίοδος πρωκτού (18-36 μηνών): 
 Σε αυτήν την περίοδο, ο πρωκτός 
αναφέρεται ότι είναι μια περιοχή που 
προτιμάται να ελέγχεται. Οι προσπάθειες 
του παιδιού για έλεγχο του σώματος που 
δίνει ευχαρίστηση, τους επιτρέπει να 
ελέγχουν τα κόπρανα. Αυτός ο έλεγχος 
είναι η πρώτη ενέργεια που επιτρέπει τη 
μετάβαση από την παθητικότητα στην 
ανεξαρτησία. Όταν το παιδί ελέγχει την 
ούρηση και την αφόδευση, η ζωή του 
που εξαρτάται πλήρως από έναν ενήλικα 
τελειώνει με κάποια έννοια.  
 
Ωστόσο, σε παιδιά που χρειάζονται ειδική 
εκπαίδευση μπορεί η διαδικασία να είναι 
πιο αργή για απόπειρες ελέγχου των 
μυών  αυτής της δεύτερης περιοχής της 
ευχαρίστησης. Ο έλεγχος της αφόδευσης 
μπορεί επίσης να καθυστερήσει βάσει 
αυτού. Για αυτόν τον λόγο, η μετάβαση 
του παιδιού από την παθητικότητα στην 
ανεξαρτησία μπορεί να καθυστερήσει. Ο 
αποχωρισμός και η ατομικότητα μπορεί 
να κάνουν τα παιδιά να βιώσουν 
πολύπλοκα συναισθήματα. Ως εκ τούτου, 
χρειάζονται βοήθεια για να αισθανθούν 
τα σήματα από το σώμα για τη δράση 
ώστε  να πουν "κα-κά" που θα ξεκινήσει 
αυτήν την περίοδο, για να ερμηνεύσουν 
σήματα και να μάθουν να εμφανίζουν μια 
κατάλληλη συμπεριφορά. 
 
Εάν ο φροντιστής παρέχει μια ασυνεπή 
ανταπόκριση ή δεν παρέχει έγκαιρη 
ανταπόκριση στα σήματα του μωρού, το 
παιδί μπορεί να αναπτύξει ένα άγχος / 
διστακτικότητα στην πρόσδεση με το 
φροντιστή. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο ορισμένα παιδιά επιμένουν να 
επιστρέψουν στις πάνες μετά την έναρξη 
της αφόδευσης.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Επομένως, η στάση και ο τρόπος του 
φροντιστή είναι πολύ σημαντικοί κατά την 
εκπαίδευση στην τουαλέτα. Μη 
κατάλληλες συμπεριφορές αναφέρονται να 
σχηματίζουν το πλαίσιο ορισμένων 
συμπεριφορών των παιδιών όπως η 
πειθαρχία, η αυστηρή σκέψη, η 
υπερβολική οργάνωση  ή η επιφυλα-
κτικότητα. 
 
Στο τέλος μιας διαδικασίας εκπαίδευσης 
όπου όλα πάνε καλά, πρέπει να  
παρέχεται βοήθεια στο παιδί για να 
αναπτύξει συνεργατικές σχέσεις και 
δεξιότητες όπως ανεξαρτησία, αυτονομία, 
ατομικότητα, αποφασιστικότητα και 
συνεργατικότητα.Τα παιδιά με ASD ( + 
νοητικές αναπηρίες) περιορίζονται επίσης  
στο να μπορούν να συνδέουν άτομα ή τα 
αντικείμενα με τα σύμβολα τους, στο 
πλαίσιο των προσπαθειών αλληλε-
πίδρασης με άτομα και αντικείμενα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου συναισθηματικής 
κινητικότητας.  
 
Ο έλεγχος της αφόδευσης αναπτύσσεται 
αργά με βάση τις προσπάθειες ελέγχου 
των μυών του πρωκτού. Έτσι, η μετάβαση 
του παιδιού από την παθητικότητα στην 
ανεξαρτησία δεν πραγματοποιείται. Σε 
αυτήν την περίοδο, καθώς το παιδί 
βρίσκεται στη συμβολική φάση του 
πρώιμου σταδίου της πνευματικής 
ανάπτυξης, πιθανότατα μπορεί να αργήσει 
να αισθανθεί και να ερμηνεύσει τα σήματα 
που προέρχονται από το σώμα τους.  
 
Επομένως, η εκπαίδευση για τη χρήση της  
τουαλέτας μπορεί να είναι αργή καθώς 
μπορεί να έχουν κάποια δυσκολία στη 
χρήση του καθίσματος τουαλέτας ή άλλων 
αξεσουάρ κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης.  
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Από την άλλη πλευρά, ορισμένα παιδιά 
μπορεί να επιμείνουν να επιστρέφουν 
στις πάνες μετά την έναρξη της 
εκπαίδευσης για αφόδευση. Αυτό 
πρέπει να θεωρείται αντίσταση του 
παιδιού στον αποχωρισμό. Η χρήση 
της τουαλέτας πρέπει να υποστηρίζεται 
και οι γονείς πρέπει να επιμένουν. Ο 
τρόπος αλληλεπίδρασης του ατόμου 
που παρέχει εκπαίδευση στην τουαλέτα 
με το παιδί είναι σημαντικός για να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε αντίσταση 
ειδικά για αυτήν την περίοδο. Η 
πρωκτική περίοδος είναι επίσης 
σημαντική ως περίοδος κατά την οποία 
οι αντιδράσεις των γονέων αποτελούν 
και το ξεκίνημα της εκπαίδευσης για 
προστασία από τη σεξουαλική 
κακοποίηση. 
 
Είναι γνωστό ότι οι βασικές 
συμπεριφορές σχετικά με την 
ιδιωτικότητα  αποκτώνται όταν 
εκτελούνται οι λειτουργίες των 
συστημάτων απέκκρισης. Σε αυτήν την 
περίοδο, οι εξελίξεις που επιτρέπουν 
τον έλεγχο των οργάνων απέκκρισης 
πραγματοποιούνται ανάλογα με την 
ανάπτυξη του παιδιού. Αυτή η 
συνειδητοποίηση που πραγματο-
ποιείται  ανάλογα με τη φυσική και 
νευρολογική του ανάπτυξη θα πρέπει 
να μετατραπεί σε κατάλληλη 
συμπεριφορά, και για αυτό, οι γονείς θα 
πρέπει να ανοίγουν την πάνα και να 
κάνουν το παιδί τους να νιώσει την 
υγρή πάνα και να τη δει. 
 
Δεν πρέπει να ασκείται πίεση στο παιδί 
κατά τη διάρκεια και το παιδί δεν 
πρέπει να τιμωρείται. Σε περίπτωση 
συμβάντων, η πάνα θα πρέπει να 
αλλάξει και το παιδί πρέπει να ντύνεται 
σε προστατευμένο περιβάλλον όπως 
πριν, ώστε να αποκτήσει τις δεξιότητες 
ιδιωτικότητας που ορίζονται ως κάτι το 
κρυφό ή μυστικό και απαραβίαστο.  
 

 
 
 
Πολύ σημαντικό είναι  η πάνα να μη μένει 
πάνω στο παιδί όπως πριν,  για να μη 
παρεμποδίζεται η ανάπτυξη συνειδη-
τοποίησης. 

 
Φαλλική περίοδος (36-60 μηνών): 
Σε αυτήν την περίοδο, η περιοχή 
ευχαρίστησης είναι  το όργανο ούρησης 
που ορίζεται επίσης ως γεννητικό όργανο. 
Καθώς το παιδί συνεχίζει τις προσπάθειές 
του να αναγνωρίσει και να ελέγξει το σώμα 
του, το παιχνίδι με τα γεννητικά όργανα 
είναι μια από τις ενέργειες που κάνουν τα 
παιδιά πολύ συχνά. 
 
Σε αυτήν την περίοδο, η σεξουαλική 
ανάπτυξη θα επιταχυνθεί σχετικά και η 
σεξουαλική περιέργεια θα αυξηθεί 
σημαντικά. Μπορεί να ενδιαφέρονται 
υπερβολικά για τα γεννητικά όργανα των 
ενηλίκων (μπορεί να προσπαθήσουν να 
δουν τα γεννητικά όργανα των γονέων ή 
των αδελφών). Τότε το παιδί αρχίζει να 
καταλαβαίνει την έννοια της ιδιωτικής 
ζωής. 
 
Τα τυπκά αναπτυσσόμενα παιδιά μπορεί 
να υποβληθούν σε Οιδιπόδειο σύμπλεγμα 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για 
να συμβεί αυτό το σύμπλεγμα σε παιδιά 
που χρειάζονται ειδική αγωγή, πρέπει 
γνωστικά να βρίσκονται σε παράλληλη 
περίοδο. Αυτή η περίοδος ονομάζεται 
διαισθητική και αποτελεί την πρώιμη  
περίοδο της πνευματικής ανάπτυξης. Το 
παιδί είναι διανοητικά ικανό να 
τακτοποιήσει και να ταξινομήσει και να 
προβληματιστεί για την ανάπτυξη της 
σεξουαλικής προστασίας μέσω 
συμβολικών παιχνιδιών. Καθώς το παιδί 
ταιριάζει τα χαρακτηριστικά του σώματός 
του με το γονέα του ίδιου φύλου, 
προσπαθούν να ταυτιστούν μαζί του. 
Δεδομένου ότι η πνευματική απόδοση του 
παιδιού δεν επαρκεί για να κατανοήσει και 
να ξεπεράσει την πολυπλοκότητα αυτής 
της περιόδου, συχνά ζητούν διευκρινίσεις.  
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Επομένως, αυτή η περίοδος χαρα-
κτηρίζεται από συχνές ερωτήσεις. Οι 
ερωτήσεις του παιδιού δεν πρέπει να 
αποφεύγονται αλλά να απαντώνται 
υπομονετικά χρησιμοποιώντας μια 
γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν. 
 
Η αποτυχία χειρισμού των αντιθέσεων 
αυτής της περιόδου μπορεί να οδηγήσει 
σε ενοχή και καταστολή της σεξουαλικής 
προτίμησης. Κατά τη φαλλική περίοδο, ο 
κοινωνικός ρόλος του φύλου καθίσταται 
σαφής. Τα παιδιά συχνά φορούν ρούχα 
που ταιριάζουν στο φύλο τους και 
ακολουθούν αυστηρά τις αντίστοιχες 
δραστηριότητες. Μερικά παιδιά μπορεί να 
παρουσιάζουν αυτοδιεγερτικές συμπε-
ριφορές, αλλά αυτό είναι σπάνιο. Ως 
μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας, οι 
αυτοδιεγερτικές συμπεριφορές όπως η 
επαφή με ειδικές περιοχές μπορεί να 
αυξηθούν κατά την περίοδο της 
εφηβείας. Οι προσπάθειες να μοιάζουν 
με τους συνομηλίκους ως μέρος των 
διαδικασιών κοινωνικής μάθησης 
παίζουν ρόλο στην εμφάνιση πολλών 
διαφορετικών συμπεριφορών. 
Ανακαλύπτουν τη φυσική, συμπερι-
φορική και συναισθηματική διαφορά 
μεταξύ των φύλων. 
 
Τα παιδιά με ASD (+ νοητικές αναπηρίες) 

μπορούν να παίζουν επανειλημμένα με 

το σώμα τους. Καθώς αυτή η ενέργεια 

δίνει εσωτερική ευχαρίστηση, η 

συχνότητά της μπορεί να αυξηθεί 

σταδιακά. Σε αυτήν την περίοδο, η 

δεύτερη πιο συνηθισμένη συμπεριφορά 

είναι να κάνουν ερωτήσεις. Τα παιδιά με 

ASD (+ νοητικές αναπηρίες) είναι 

απίθανο να κάνουν ερωτήσεις. Ομοίως, 

ενδέχεται να μην προσπαθήσουν να 

ταυτιστούν με το γονέα από το  ίδιο φύλο. 

 

 

Επομένως, βιώνουν το Οιδιπόδειο 
σύμπλεγμα, ακόμη και περιορισμένα, 
όπως τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. 
Εάν η πνευματική απόδοση του παιδιού 
δεν επαρκεί για ταξινόμηση ή οργάνωση 
των πληροφοριών ενδέχεται αυτό να 
επηρεάσει τη σεξουαλική του ανάπτυξη.Σε 
αυτήν την περίοδο, το παιχνίδι με τα 
γεννητικά όργανα δεν είναι μια επιθυμητή 
ενέργεια. Επομένως, πρέπει να αρχίσουμε 
να διδάξουμε στο παιδί ότι δεν πρέπει να 
αγγίζουμε μερικές (ιδιωτικές) περιοχές του 
σώματός μας σε κοινόχρηστους χώρους. 
 
 Μία από τις ενέργειες για να διδαχθεί το 
παιδί είναι να μην περπατάει γυμνό σε 
κοινωνικούς χώρους. Έτσι, η απόπειρα 
αναγνώρισης του σώματος μπορεί να 
θεωρηθεί ως  μέρος διδασκαλίας της 
σεξουαλικής ταυτότητας. Εάν το παιδί έχει 
αναπτύξει τις ικανότητες ταξινόμησης και 
κατηγοριοποίησης κατά τη διάρκεια της 
φαλλικής περιόδου (36-60 μήνες), τότε η 
δραστηριότητα «κύκλος εμπιστοσύνης» 
μπορεί να πραγματοποιηθεί για 
προστασία από παρενόχληση.  
 
 

Λανθάνουσα περίοδος (ηλικίας 6-10 
ετών):  
 
Σε αυτήν την περίοδο, το ενδιαφέρον για 
σεξουαλικά θέματα μειώνεται. Στην 
πραγματικότητα, αυτή η περίοδος 
χρησιμεύει ως ενοποίηση αυτού που έχει 
μάθει σε προηγούμενες περιόδους. Τα 
παιδιά επαναλαμβάνουν και δοκιμάζουν 
τους κοινωνικούς ρόλους του φύλου τους 
(αίσθημα αγάπης για το γονέα του 
αντίθετου φύλου). Δοκιμάζουν την 
εγκυρότητα αυτών που μαθαίνουν σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα (σχολείο, 
παιχνίδια και οικογένεια) παίρνοντας 
ανατροφοδότηση από διάφορα άτομα. 
Αυτές οι δοκιμές ενοποιούν τη μάθηση και 
βοηθούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 
προσαρμογής.  
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Αρχίζουν να ταυτίζονται με διαφορετικά 
μοντέλα μέσω κρυφής παρατήρησης. 
Εάν η περίοδος  χρησιμοποιηθεί και ως 
φάση ενοποίησης, μπορούν να 
υποστηριχθούν οι κατακτήσεις από 
προηγούμενες φάσεις και οι ελλείψεις 
μπορούν να περιοριστούν. 
 
 
 Αυτή η περίοδος γνωστικά 
περιγράφεται ως το στάδιο της 
συγκεκριμένης ενεργητικής νόησης. Τα 
παιδιά με ASD (+ νοητικές αναπηρίες) 
δεν είναι σε θέση να ξεκινήσουν 
απόπειρες αυτο-ανάπτυξης από μόνα 
τους, επομένως, οι δραστηριότητες που 
προγραμ-ματίζονται για αυτήν την 
περίοδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την αντιστάθμιση των αποκτήσεων 
προηγούμενων περιόδων.Τα παιδιά με 
ASD (+ νοητικές αναπηρίες) μπορεί να 
μην γνωρίζουν πλήρως τους 
κοινωνικούς ρόλους του ίδιου φύλου, 
αλλά μπορούν να στραφούν προς τον 
γονέα του αντίθετου φύλου με 
υπερβολική αγάπη. Μερικά παιδιά που 
διαγιγνώσκονται νωρίς και λαμβάνουν 
εκπαίδευση μπορούν να ταυτιστούν με 
διαφορετικά μοντέλα μέσω της 
παρατήρησης.  
Στη λανθάνουσα περίοδο, για να 
αποφευχθούν αρνητικά αποτελέσματα 
σε σχέση με την προσέγγιση αγάπης 
προς έναν ενήλικα αντίθετου φύλου, θα 
πρέπει να διδάσκεται στην αρχή αυτής 
της περιόδου το καλό και κακό άγγιγμα 
καθώς και η αναφορά κακού 
αγγίγματος. Η αντίδραση προς 
συμμαθητές του αντίθετου φύλου στο 
σχολείο πρέπει να περιφρουρείται  από 
τη διοίκηση του οργανισμού. Εάν είναι 
απαραίτητο, το σωματικό άγγιγμα 
πρέπει να περιορίζεται χωρίς άδεια. 

. 
 

Γενετήσια περίοδος (11-18 ετών): 
Αυτή η περίοδος ονομάζεται περίοδος 
εφηβείας καθώς τελειώνει η παιδική ηλικία 
και τα παιδιά προετοιμάζονται για την 
ενηλικίωση. Θεωρούνται νομικά ως παιδιά, 
και επομένως, ο έφηβος δεν είναι ούτε 
συναισθηματικά παιδί ούτε ενήλικας. 
 
Αυτό τα  μπερδεύει ξανά. Τα παιδιά 
παρατηρούν τις φυσικές τους διαφορές και 
προσπαθούν να αποδεχτούν τις αλλαγές. 
Αυτή η διαδικασία θα είναι ευκολότερη εάν 
υπάρχει διάκριση μεταξύ φύλων στην 
κοινότητα όπου ζει. Όμως, εάν υπάρχουν 
υπερτιμημένα πρότυπα για ένα φύλο ή 
υπάρχουν υψηλές προσδοκίες, θα 
αρχίσουν να αμφισβητούν την αποδοχή 
του φύλου τους καθώς το γεγονός αυτό το 
αντιλαμβάνονται ως πίεση. Είναι πολύ 
σημαντικό να συμμετέχουν σε μια ομάδα  
αυτήν την περίοδο. Η μελλοντική 
αβεβαιότητα των παιδιών (ρεαλιστικοί 
στόχοι, επιλογή επαγγέλματος) μερικές 
φορές προκαλείται από την επιλογή 
λανθασμένης ομάδας ή την αλλαγή  
ομάδας.  
 
Τα παδιά σε αυτή την ηλικία, παίρνουν το 
γονέα του ίδιου φύλου ως μοντέλο και 
προσπαθούν να δείξουν έναν ώριμο 
ανεξάρτητο ενήλικα, παθιασμένο προς το 
αντίθετο φύλο. Το επίκεντρο του παιδιού 
είναι τώρα ένα άτομο έξω από τον εαυτό 
του και τους γονείς του. Η ανεπίλυτη 
πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τους 
γονείς, αν υπάρχει, εμφανίζεται ξανά. 
Αναμένεται να αποσαφηνίσει τις γραμμές 
προσωπικής ιδιωτικότητας και να τις 
διαμορφώσει σε σωστές συμπεριφορές. 
Τα παιδιά με ASD (+ νοητικές αναπηρίες) 
αρχίζουν να γίνονται διαφορετικά με βάση 
τη φυσική ανάπτυξη. Αλλά δεν μπορούν 
να καταλάβουν αυτή τη διαφορά. 
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Δεδομένου ότι πρέπει να συμμορφωθούν 
με τους κοινωνικούς κανόνες για τα 
φύλα, πρέπει να λάβουν καλή 
εκπαίδευση σχετικά με αυτό το θέμα. 
Καθώς ταυτίζονται με τον γονέα του ίδιου 
φύλου ως μοντέλο, προσπαθούν να 
δείξουν μια πιο ώριμη αγάπη για το 
αντίθετο φύλο σαν ανεξάρτητοι ενήλικες. 
Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν 
προβλήματα καθώς η εστίαση του 
παιδιού παραμένει γύρω από τον εαυτό 
του και τους γονείς. Εάν οι γονείς δεν 
είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα 
χαρακτηριστικά και την εκπαίδευση του 
παιδιού με ASD (+ νοητικές αναπηρίες), 
η ανεπίλυτη πολυπλοκότητα θα 
επανεμφανιστεί στην οικογένεια. 
 
Αλλαγές στην περίοδο της εφηβείας 
Είναι δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής 
περίοδος έναρξης της εφηβείας για κάθε 
παιδί. Οι φυσικές αλλαγές συμβαίνουν 
συχνά στα κορίτσια στην ηλικίας 10-12 
ετών και στα αγόρια σε ηλικία 12-14 
ετών. Τα κορίτσια μπαίνουν σε αυτήν την 
περίοδο 1-2 χρόνια νωρίτερα από τα 
αγόρια. Ένα παιδί μπορεί να εισέλθει σε 
αυτήν την περίοδο νωρίτερα ή αργότερα 
από τα άλλα παιδιά.  
 
Το εμφανές σημάδι της εφηβείας είναι η 
σημαντική ανάπτυξη σε πολλαπλούς 
τομείς σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Καθώς τα κορίτσια μπαίνουν νωρίτερα 
στην εφηβεία, είναι ψηλότερα από τα 
αγόρια όταν είναι 10-12 ετών. Η αύξηση 
του ύψους επιβραδύνεται σταδιακά και 
σταματά στην ηλικία των 16 στα κορίτσια 
και στην ηλικία των 18 έως 20 σε αγόρια. 
Μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη 
συνεχίζεται και μετά την εφηβεία και 
υπάρχει μια μικρή αύξηση στην 
ανάπτυξη μεταξύ των ηλικιών 18 και 25. 
 
 
 
 
 Εκτός από την αύξηση του ύψους, η 

αύξηση βάρους και η απόθεση λίπους 
παρατηρούνται σε μεταβαλλόμενα 
ποσοστά σε αγόρια και κορίτσια.  
 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει 
την περίοδο εφηβείας μεταξύ των ηλικιών 
10 και 19 και διαιρεί αυτήν την περίοδο σε 
τρεις περιόδους: 

 
• Περίοδος πρώιμης εφηβείας (10-13 
ετών) 
 
• Περίοδος μέσης εφηβείας (ηλικίας 14-16 
ετών) 
 
•  Εφηβεία (17-19 ετών) 
 
Η εφηβεία συμβαίνει με την έκκριση 
ορισμένων ορμονών στο σώμα που 
προκαλούν την σεξουαλική ανάπτυξη. Οι 
ορμόνες που σχετίζονται με τη σεξουαλική 
ανάπτυξη προκαλούν αλλαγές στη 
σεξουαλική και συναισθηματική 
συμπεριφορά του εφήβου. Βασικές 
αλλαγές στην περίοδο της εφηβείας είναι 
τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του 
φύλου όπως η ανάπτυξη της ηβικής 
τριχοφυΐας , η ανάπτυξη του στήθους και η 
ανάπτυξη του πέους και των όρχεων. 

 
Οι κλίμακες χρησιμοποιούνται για την 
ταξινόμηση και την παρακολούθηση του 
επιπέδου της σεξουαλικής ανάπτυξης. 
Σύμφωνα με την κλίμακα που 
αναπτύχθηκε από τον Tanner το 1962, οι 
φάσεις ανάπτυξης χωρίζονται σε 5 φάσεις, 
στα κορίτσια με βάση την ηβική τριχοφυΐα 
και την ανάπτυξη του στήθους και στα 
αγόρια με βάση την ηβική τριχοφυΐα και 
την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων. 



Chapter 1 11  

 

 

 

Η εφηβεία και η νεότητα είναι περίοδοι 

κατά τις οποίες τα άτομα παρουσιάζουν 

σημαντικές φυσικές αλλαγές, ταχεία 

ανάπτυξη, σεξουαλική ωριμότητα και 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Αυτή η 

περίοδος μπορεί να προσφέρει στους 

νέους αρκετές ευκαιρίες, καθώς και 

ορισμένους κινδύνους για την υγεία και 

την ευημερία τους. 

 

Τα στάδια ανάπτυξης που αφορούν την   

εφηβεία αποτελούν βιολογικές, 

ψυχολογικές και κοινωνικές διαδικασίες. 

 

 

Η περίοδος εφηβείας είναι μια περίοδος ταχείας 

ανάπτυξης όπου οι νέοι αποκτούν νέες 

δεξιότητες και αντιμετωπίζουν πολλές νέες 

καταστάσεις. 

Το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο μέρος του 

σώματος είναι τα αναπαραγωγικά όργανα αυτής 

της περιόδου. Γενικά, υπάρχει αύξηση της μάζας 

του σκελετού και των μυών, καθώς και των 

αδένων και των λιπαρών ιστών. Η φυσική 

ανάπτυξη και ανάπτυξη συνήθως επιταχύνεται 

μεταξύ των ηλικιών 11 και 16 ετών και αυτή η 

περίοδος ονομάζεται ώθηση ανάπτυξης των 

εφήβων.

 

 Πρώιμη Περίοδος 

Εφηβείας  

Μέση Περίοδος 

Εφηβείας 

Τελευταία Περίοδος 

Εφηβείας 

 
Ανεξαρτησία  

Η έλλειψη ενδιαφέροντος 

για οικογενειακές 
δραστηριότητες είναι πολύ 

διαφορετική. 

Φτάνοντας στο 

ανώτερο επίπεδο 
διαφωνειών με τους 

γονείς 

Άρνηση των 

συμβουλών και των 
αξιακών κρίσεων των 

γονέων  

 

Εικόνα σώματος  

Ανησυχεί για τις εφηβικές 
αλλαγές και έχει αμφιβολίες 

για την εμφάνιση  

Αποδοχή της εικόνας 
του σώματος, 

ενδιαφέρον για πιο 

ελκυστική εικόνα του 

σώματος 

Αποδοχή των 
αλαγών της εφηβείας 

 
 
Συνομήλικοι 

Οικειότητα  με φίλους της 

ίδιας ηλικίας  

Ενστέρνιση των 

απόψεων των 

συνομηλίκων , 
αυξανόμενη 

σεξουαλική δράση και  

εμπειρία, σπατάλη 
χρόνου 

Οι συνομήλικοι γίνονται 

λιγότερο σημαντικοί και 

αποκτούν αξία οι 
σχέσεις σε βάθος 

 
Ανάπτυξη 
προσωπικότητας  

Καλύτερη κατανόηση των 

αφηρημένων εννοιών , 

φαντασίας, μη ρεαλιστικών 
επιλογών επαγγέλματος, 

αυξημένης επιθυμίας για 

ιδιωτικότητα, αποτυχία 
ελέγχου των παρορμήσεων 

Αυξημένα 

συναισθήματα, 

αυξημένη πνευματική 
ικανότητα, αίσθηση 

ισχυρότητας, 

συμπεριφορές 
κινδύνου 

Πρακτικές ρεαλιστικές 

επιλογές επαγγέλματος, 

αξιολόγηση κοινωνικών, 
θρησκευτικών, 

σεξουαλικών και κρίσεις 

διανοητικής αξίας, 
αυξημένη συμφωνία, 

καθορισμός ορίων 
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Στην περίοδο της εφηβείας,  πρώτα μεγαλώνουν 

τα χέρια και τα πόδια ακολουθούμενα από τα 

άλλα μέρη του σώματος. Η ανάπτυξη της 

τριχοφυΐας στους βουβώνες, η ανάπτυξη των 

μαστών και των όρχεων και η αλλαγή της φωνής 

είναι οι κύριες φυσικές αλλαγές της εφηβείας. Η 

σεξουαλική ανάπτυξη ξεκινά στα αγόρια όταν ο 

όγκος των όρχεων φτάσει τα  4 εκ. Το πέος 

μεγαλώνει περισσότερο.  

Η ανάπτυξη της τριχοφυΐας της μασχάλης 

συμβαίνει 2 περίπου  χρόνια μετά την ανάπτυξη 

της ηβικής τριχοφυΐας. Η ανάπτυξη της  

τριχοφυΐας του προσώπου ξεκινά ταυτόχρονα με 

την ανάπτυξη της  τριχοφυΐας στη μασχάλη.  

Η σεξουαλική ανάπτυξη των κοριτσιών 
ξεκινά με την ανάπτυξη των μαστών.Αυτό 
ακολουθείται από ανάπτυξη των ηβικής 
τριχοφυΐας και της έναρξη της εμμήνου 
ρύσεως. Οι εμμηνορροϊκοί κύκλοι είναι 
γενικά ακανόνιστοι για 2 χρόνια μετά την 
πρώτη εμμηνόρροια. 

Η σεξουαλική ανάπτυξη της εφηβείας 

ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, τη φυλή, 

τη γεωγραφική περιοχή, τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, τη γενετική 

δομή και τη διατροφή. Ωστόσο, η 

ακολουθία που περιλαμβάνει στάδια 

ανάπτυξης ανά ηλικία μπορεί να θεωρηθεί 

ως η μέση ακολουθία. 

 
Ηλικίες Κορίτσια Ηλικίες Αγόρια 

10 Η ανάπτυξη αρχίζει να επιταχύνεται 11 Η φυσική ανάπτυξη επιταχύνεται 

10 Οι θηλές γίνονται εμφανείς. 11 Οι όρχεις μεγαλών.  

10 Οι γοφοί μεγαλώνουν  12 Το στήθος σχηματίζεται 

10 Αρχική τριχωφυία  12 Οι ώμοι διερύνονται 

11 Ο ιστός του μαστού μεγαλώνει 12 Τρίχες αναπτύσσονατι στη βάση του πέους  

12 Είναι δυνατόν η ήπια κολπική ροή .  12 Μεγάλωμα του πέους, η στύση ξεκινά 

12 Η ανάπτυξη επιταχύνεται σημαντικά  13 Το χρώμα του δέρματος του πέους σκουραίνει 

12 Η πρώτη έμμηνος ρύση  13 Πρώιμη αλλαγή φωνής 

12 Μεγάλωμα τριχών στις μασχάλες 13 Υγρά όνειρα 

13 Αλλαγή της φωνής 14 Η ανάπτυξη επιταχύνεται ολοκληρωτικά  

13 Μεγάλωμα των μαστών  14 Ανάπτυξη τριχών στις μασχάλες 

15 Συχνή χρήση της βουβωνικής 
περιοχής 

15 Σημαντική αλλαγή στη φωνή 

15 Οι εμμηνορροϊκοί κύκλοι είναι 
περιοδικοί 

15 Το πέος φτάνει στο πλήρες του μέγεθος 

17 Η μήτρα ωριμάζει 15 Τα γένια μεγαλώνουν 

20 Οι ωοθήκες είναι πλήρως ώριμες 16 Η βουβωνική τριχωφυϊα ολοκληρώνεται  

  16 Οι όρχεις αναπτύσσονατι πλήρως 

  17 Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα ωριμάζουν 

  20 Η ωριμότητα των γεννητικών οργάνων 

ολοκληρώνεται 
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2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   
 
Οι τομείς ανάπτυξης ενός ατόμου είναι η 
φυσική ανάπτυξη, η γνωστική ανάπτυξη, 
η γλωσσική ανάπτυξη, η ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, η συναισθηματική 
ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη, η 
ηθική ανάπτυξη και η σεξουαλική 
ανάπτυξη. Η σεξουαλική ανάπτυξη είναι 
μια διαδικασία που ξεκινά στη μήτρα της 
μητέρας και συνεχίζεται δια βίου σε 
διαφορετικά στάδια, διαδικασίες και 
ρυθμούς. Η σεξουαλικότητα είναι ένα 
μέρος της ύπαρξης του ανθρώπου. Η 
υγιής σεξουαλική ανάπτυξη είναι το 
θεμέλιο για  ψυχικά, σωματικά, 
συναισθηματικά και κοινωνικά υγιή 
άτομα. 

Η σημασία της υποστήριξης της 
σεξουαλικής ανάπτυξης 

 

Η σεξουαλική ανάπτυξη περιλαμβάνει 
την συνολική ανάπτυξη και την ανάπτυξη 
των αναπαραγωγικών οργάνων, 
σχετιζόμενες σεξουαλικές συμπεριφορές, 
δεξιότητες και συναφή προβλήματα. 
Όπως και οι άλλοι τομείς ανάπτυξης, και 
αυτή η περιοχή ανάπτυξης πρέπει να 
μελετηθεί και καθώς  οι σεξουαλικές 
δεξιότητες είναι φυσικές και απαραίτητες 
δεξιότητες μπορούν για να διδαχθούν 
όπως οι μυϊκές δεξιότητες που 
διδάσκονται για φυσική ανάπτυξη ή οι 
δεξιότητες ανάγνωσης-γραφής που 
διδάσκονται για γνωστική ανάπτυξη. 

Η περιοχή της σεξουαλικής ανάπτυξης 
επηρεάζει ιδιαίτερα την περιοχή της 
συναισθηματικής ανάπτυξης και 
επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας μέσω της, εμφάνισης 
κατάλληλων συμπεριφορών για 
σεξουαλική ταυτότητα και υιοθέτηση 
κατάλληλων ρόλων και χαρακτηριστικών 
για τη σεξουαλική ταυτότητα.  

Ως εκ τούτου, θα έχει θετική επίδραση σε 
οποιουσδήποτε τομείς ανάπτυξης, ειδικά 
στην ανάπτυξη συναισθημάτων και  
προσωπικότητας, η παροχή κατάλληλης  
σεξουαλικής εκπαίδευσης σύμφωνη για την 
αναπτυξιακή ηλικία των ατόμων σε νεαρή 
ηλικία. Η παροχή υποστήριξης για 
σεξουαλική ανάπτυξη που επηρεάζει όλους 
τους τομείς ανάπτυξης θα εξυπηρετήσει την 
ψυχική ευημερία, επομένως, θα είναι 
ευκολότερο για το άτομο να προσαρμοστεί 
στην κοινωνία. Όλες αυτές οι διαδικασίες 
που αναφέρονται παραπάνω δείχνουν τη 
σημασία της υποστήριξης της σεξουαλικής 
ανάπτυξης προς όλα τα άτομα. Η 
υποστήριξη σε αυτό τον τομέα ανάπτυξης 
είναι ζωτικής σημασίας για άτομα με 
νοητικές αναπηρίες που έχουν δυσκολία 
στην εκμάθηση αφηρημένων εννοιών και 
κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούν να 
καταλάβουν το δικό τους φύλο και 
σεξουαλικότητα. 

Ένα άτομο που γεννήθηκε σε μια κοινότητα 
ή έναν πολιτισμό πρέπει να αναπτύξει 
συμπεριφορές ώστε να μπορέσει να 
προσαρμοστεί σε αυτήν την κοινότητα και 
να επιβιώσει. Επομένως, πρέπει να 
υιοθετήσουν ρόλους και χαρακτηριστικά 
που αναμένονται από το φύλο τους. Αυτό 
εξαρτάται από την παρουσία ενήλικων 
προτύπων, ώστε να διδάσκονται 
κατάλληλες συμπεριφορές και δεξιότητες. 
Μέσα από αυτή  τη διαδικασία είναι  δυνατό 
για άτομα με νοητικές αναπηρίες να 
αναπτύξουν ανεξάρτητες δεξιότητες ζωής 
κατάλληλες για  σεξ και σεξουαλικές 
συμπεριφορές / δεξιότητές μέσα  στο σωστό 
πλαίσιο και με τον σωστό τρόπο,  με την 
αρωγή ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και υποστήριξης που θα  πρέπει  να 
παρέχονται. 
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 Η σημασία της σεξουαλικής ανάπτυξης  
Η σεξουαλική ανάπτυξη ατόμων με ASD (+ 
νοητικές αναπηρίες) περιλαμβάνει 
σεξουαλικά συναισθήματα, συμπεριφορές, 
δεξιότητες και πεποιθήσεις. Αυτή η 
διαδικασία σχετίζεται στενά με τις 
καθημερινές δεξιότητες ζωής, τις 
διαπροσωπικές δεξιότητες, τις δεξιότητες 
ασφάλειας, τις δεξιότητες υγείας και τις 
ανεξάρτητες δεξιότητες ζωής, π.χ. την 
ανάπτυξη της σεξουαλικής ταυτότητας. Με 
άλλα λόγια, η υποστήριξη της σεξουαλικής 
ανάπτυξης ενός ατόμου με ASD (+ 
νοητικές αναπηρίες) σημαίνει υποστήριξη 
της γνωστικής και συναισθηματικής του 
ανάπτυξης και απόκτηση ανεξάρτητων 
δεξιοτήτων ζωής. Τα οφέλη για την 
υποστήριξη της σεξουαλικής ανάπτυξης 
ατόμων με ASD (+ νοητικές αναπηρίες) 
μπορούν να αναφερθούν ως εξής: 

• Τους επιτρέπει να γνωρίζουν το φύλο 
τους. 

• Τους επιτρέπει να παίζουν με παιχνίδια 
κατάλληλα για το φύλο τους και να παίζουν 
μέσω κατάλληλων  ρόλων για το φύλο 
τους κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. 

• Τους επιτρέπει να συνειδητοποιήσουν το 
φύλο τους και το φύλο των άλλων και να 
εκφράσουν κοινά και διαφορετικά 
χαρακτηριστικά του φύλου τους κατά την 
προσχολική περίοδο. 

• Τους επιτρέπει να μάθουν ειδικά μέρη 
του σώματος και να παρατηρήσουν 
φυσικές διαφορές του αντίθετου φύλου 
κατά τη διάρκεια του δημοτικού. 

• Τους υποστηρίζει να ντύνονται 
κατάλληλα για το φύλο τους και να 
δημιουργούν την κατάλληλη 
αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους 
κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Τους επιτρέπει να μάθουν τα 
χαρακτηριστικά της εφηβείας κατά τη 
διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Τους επιτρέπει να μάθουν την κατάλληλη 
διατροφή για την εφηβεία. 
• Τους επιτρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να 
λάβουν υπόψη για προσωπική φροντίδα 
κατά την εφηβεία. 
 

• Επιτρέπει στα κορίτσια να μάθουν 
προσωπική φροντίδα για τους 
εμμηνορροϊκούς κύκλους. 
• Τους επιτρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες 
προσωπικής φροντίδας, συμπεριλαμβ-
ανομένης της απομάκρυνσης της 
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας κατά τη σχολική 
εκπαίδευση. 
• Τους επιτρέπει να ανακαλύψουν το σώμα 
τους και πότε και πώς να αγγίξουν ειδικές 
περιοχές του σώματος. 
• Υποστηρίζει την απόκτηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων, όπως σωστή αλληλεπίδραση με 
το αντίθετο φύλο κατά την εφηβεία και μετά 
την εφηβεία. 
• Τους επιτρέπει να αποκτήσουν βασικές 
δεξιότητες ασφάλειας και έννοιες όπως 
προστασία της ιδιωτικής ζωής, προστασία 
από ασέλγεια  και παρενόχληση. 
• Υποστηρίζει την εμφάνιση κατάλληλων 
συμπεριφορών για σεξουαλική ταυτότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της σωστής 
προσέγγισης του αντίθετου φύλου, στην 
κοινωνική αλληλεπίδραση, την πρόληψη 
ανεπιθύμητων ενεργειών, την 
αυτοδιαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τη 
λήψη επιλογών. 

• Τους επιτρέπει να μάθουν πώς να 
συμπεριφέρονται σε πολλά κοινωνικά 
περιβάλλοντα κατά την ενηλικίωση (πώς να 
συμπεριφέρονται σε αλληλεπίδραση με το 
αντίθετο φύλο, κανόνες που πρέπει να 
ακολουθούνται στο κοινωνικό περιβάλλον, 
κατάλληλες αντιδράσεις στις σεξουαλικές 
ενέργειες στην επαγγελματική  ζωή και στην 
εμφάνιση κατάλληλων συμπεριφορών σε 
εκδηλώσεις).Όπως φαίνεται, η υποστήριξη 
της σεξουαλικής ανάπτυξης επιτρέπει την 
απόκτηση όλων των δια βίου βασικών 
δεξιοτήτων και εξυπηρετεί στην 
ομαλοποίηση και τη συμμετοχή στην 
κοινωνία. Υπάρχουν βασικές έννοιες για την 
υποστήριξη της σεξουαλικής ανάπτυξης: 
φύλο, βιολογικό και κοινωνικό, 
σεξουαλικότητα, σεξουαλική ωριμότητα, 
σεξουαλική ταυτότητα και σεξουαλική 
εκπαίδευση.
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Βασικές έννοιες της σεξουαλικής 
ανάπτυξης 

 
Φύλο: Βιολογικά, αρσενικό ή θηλυκό. 

Αναφέρεται στο βιολογικό σεξ. 

Φύλο (σεξουαλική ταυτότητα): Τα φυσικά 

βιολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή, 

συστήματα πεποιθήσεων, προσδοκίες, 

συμπεριφορές, αξίες και απόψεις 

ανδρών και γυναικών σε σχέση με την 

κοινότητά τους, και πως είναι κοινωνικά 

δομημένα. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι 

ρόλοι, οι τρόποι και οι προσδοκίες που η 

κοινωνία περιμένει από γυναίκες και 

άνδρες. 

Σεξουαλικότητα: Φυσική, συναισθηματική 

και κοινωνική ζωή και σχέσεις που 

σχετίζονται με το ένστικτο της 

αναπαραγωγής. Η σεξουαλικότητα 

περιλαμβάνει όλες τις σεξουαλικές 

αλληλεπιδράσεις γυναικών και ανδρών 

όπως η επιθυμία για συναισθηματική 

οικειότητα, ένστικτα και σχέσεις. 

Σεξουαλική ωριμότητα: Το ανθρώπινο 

αναπαραγωγικό σύστημα και τα όργανα 

φτάνουν σε ένα επίπεδο για να 

δημιουργήσουν ένα υγιές έμβρυο και να 

παράγουν γαμέτες. 

Σεξουαλική ταυτότητα: Είναι μια 

ικανότητα που επιτρέπει στα άτομα να 

γνωρίζουν το φύλο τους, να 

αντιλαμβάνονται το σώμα τους και να 

βρίσκονται στο πλαίσιο της 

σεξουαλικότητας και να διαχειρίζονται 

ανάλογα τα συναισθήματα και τις 

συμπεριφορές τους. 

 

 

 
Σεξουαλική εκπαίδευση: Είναι μια 

εκπαιδευτική διαδικασία που παρέχεται σε 

άτομα για να δημιουργήσουν μια σεξουαλική 

σχέση, να αναλάβουν και να διαχειριστούν 

τις ευθύνες, να ελέγξουν τα ένστικτά τους, 

να λύσουν τα σεξουαλικά προβλήματα και 

να ορίσουν όλες τις έννοιες, τις δεξιότητες 

και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με το 

σεξ και τη σεξουαλικότητα. 

Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς 

ατόμων με νοητικές αναπηρίες να 

γνωρίζουν ποιες είναι οι αναφερόμενες 

έννοιες και πώς να τις διδάξουν. Πρώτον, οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γίνουν γνώστες  

αυτών των εννοιών και μετά να μάθουν πώς 

να τις διδάσκουν σε άτομα με νοητικές 

αναπηρίες στο πλαίσιο της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης. Από αυτήν την άποψη, οι 

θεωρίες και οι επιστημονικές πρακτικές 

πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Θεωρίες σεξουαλικής ανάπτυξης 

Υπάρχουν πολλές θεωρίες που αφορούν τη 

σεξουαλική ανάπτυξη. Αυτές οι θεωρίες  

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για 

την υποστήριξη της σεξουαλικής ανάπτυξης. 

Οι θεωρίες αυτές  είναι (1) η γνωστική-

αναπτυξιακή θεωρία, (2) η κοινωνική θεωρία 

μάθησης, (3) η ψυχαναλυτική θεωρία, (4) η 

θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών και (5) 

η  θεωρία μάθησης. 
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Η γνωσιακή αναπτυξιακή θεωρία:  
Με βάση τη θεωρία του Piaget, ο Kohlberg 
προτείνει ότι τρεις φάσεις για το 
διαχωρισμό  φύλου και τα  πως τα παιδιά  
μπορούν να αντιληφθούν το σεξ. Η πρώτη: 
Τα παιδιά μαθαίνουν πρώτα τις διαφορές 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και 
συνειδητοποιούν το δικό τους φύλο. Η 
δεύτερη: Τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι το 
φύλο τους δεν θα αλλάξει και θα 
μεγαλώσουν μαζί του. Η Τρίτη: 
καταλαβαίνουν ότι το φύλο των άλλων 
ατόμων δεν θα αλλάξει αν και η εμφάνιση 
και οι ενέργειές τους αλλάζουν. Η 
δημιουργία αυτής της αλυσίδας 
υποδηλώνει την απόκτηση σεξουαλικής 
προστασίας και αυτό αντιστοιχεί σε ηλικία 
6-7 ετών. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής 
μάθησης, το παιδί μιμείται και μαθαίνει 
τους σεξουαλικούς ρόλους, τις 
συμπεριφορές και τις πληροφορίες 
παρατηρώντας τα γύρω άτομα. Ως εκ 
τούτου, η σεξουαλική εκπαίδευση ξεκινά 
στο σπίτι, στην οικογένεια. Τα παιδιά 
αρχικά μιμούνται τις ενέργειες των γονιών 
τους. Τα αγόρια παρατηρούν τις αρσενικές 
ενέργειες του πατέρα και τα κορίτσια 
παρατηρούν τις γυναικείες ενέργειες της 
μητέρας για μάθηση. 

Η ψυχαναλυτική θεωρία είναι η θεωρία της 
σεξουαλικής ανάπτυξης του Φρόιντ 
γνωστή και ως ψυχοσεξουαλική θεωρία. 
Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι τα άτομα 
περνούν από διαφορετικές αναπτυξιακές 
φάσεις για να ολοκληρώσουν την 
προσωπικότητα και τη σεξουαλική τους 
ανάπτυξη. Υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη 
λίμπιντο (εσωτερική ενέργεια-σεξουαλική 
ώθηση) βρίσκεται σε διαφορετικά μέρη του 
σώματος σε διαφορετικές περιόδους και 
εξηγεί τις φάσεις ανάπτυξης που 
σχετίζονται με την τοποθεσία της λίμπιντο. 

Η θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών 
υποστηρίζει ότι η σεξουαλική ανάπτυξη 
βασίζεται στα σχήματα. Τα σχήματα 

σχηματίζονται από τους σεξουαλικούς 
ρόλους και επιτρέπουν στο παιδί να 
ταξινομήσει τις πληροφορίες και να μάθει 
τους ρόλους των φύλων. Τα παιδιά 
αναπτύσσουν σχήματα για φύλα πριν 
σχηματιστεί η σεξουαλική ταυτότητα. Στη 
συνέχεια αρχίζουν να ενδιαφέρονται για το 
δικό τους φύλο. Μαθαίνουν τα σχήματα του 
φύλου  τους και αποκτούν  γνώση για τους 
σεξουαλικούς ρόλους. 

Η θεωρία της μάθησης είναι επίσης γνωστή 
ως  λειτουργική ρύθμιση όπου η γνώση των 
σεξουαλικών ρόλων βασίζεται στην 
ανταμοιβή και την τιμωρία. Τα παιδιά που 
παρουσιάζουν κατάλληλες συμπεριφορές 
για το φύλο τους ανταμείβονται και δεν 
τιμωρούνται. 

Όλες οι θεωρίες που συνοψίζονται 
παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως βάση σε διαφορετικές πτυχές για την 
υποστήριξη της σεξουαλικής ανάπτυξης. Οι 
φάσεις της σεξουαλικής ανάπτυξης συχνά 
εξηγούνται στους εκπαιδευτικούς μέσω της 
θεωρία του Φρόιντ. Όμως, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μάθηση των παιδιών με ASD (+ 
νοητικές αναπηρίες) και τις αποτελεσματικές 
πρακτικές για την εκπαίδευσή τους, η 
επίδραση της θεωρίας κοινωνικής μάθησης 
και της θεωρίας μάθησης  στην υποστήριξη 
της σεξουαλικής ανάπτυξης αυτών των 
παιδιών δεν μπορεί να αγνοηθεί. 

 
Χρήση επιστημονικών πρακτικών  
για την υποστήριξη της σεξουαλικής 
ανάπτυξης 

 
Για την υποστήριξη της σεξουαλικής 
ανάπτυξης, είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιούνται επιστημονικές πρακτικές 
που ακολουθούνται στον τομέα της ειδικής 
αγωγής.
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Αυτές οι πρακτικές θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του μαθητή, όπως επίσης  και ως 
δεξιότητες ή συμπεριφορές για 
διδασκαλία. Τα μαθησιακά χαρα-
κτηριστικά των μαθητών με ASD (+ 
νοητικές αναπηρίες) θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη για την υποστήριξη ενός 
σύνθετου, ιδιωτικού και αφηρημένου 
χώρου όπως η σεξουαλικότητα. Οι 
εύχρηστες και αποτελεσματικές μέθοδοι 
και τεχνικές θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται  ως πρότυπο και να 
προστατεύουν προσωπικές περιοχές σε 
αντίθεση με μοντέλα που βασίζονται σε 
συγκεκριμένα παραδείγματα, συστήματα 
οπτικής υποστήριξης και απευθείας 
εργασία με το άτομο. Οι κατάλληλες 
μέθοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν 
εφαρμογές βασισμένες στη τεχνολογία, 
όπως video-prompting και video-
modeling, κοινωνικές ιστορίες, πώς 
κάποιος γίνεται μοντέλο, μέθοδοι 
διδασκαλία  χωρίς έμφαση στα 
σφάλματα, φυσικές μέθοδοι διδασκαλίας 
και παιχνίδι ρόλων. 

Ειδικά, τα κινούμενα σχέδια, άλλα 
οπτικοακουστικά και εκπαιδευτικά υλικά 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
προστασία των ειδικών περιοχών 
ατόμων με νοητικές αναπηρίες  αλλά και 
την απόκτηση κατάλληλων 
συμπεριφορών στη σεξουαλική 
εκπαίδευση ή την αποφυγή 
προβλημάτων σεξουαλικής 
συμπεριφοράς 

Ρόλοι και ευθύνες για την υποστήριξη 
της σεξουαλικής ανάπτυξης 

Οι εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι για 
τη στήριξη της σεξουαλικής ανάπτυξης 
παιδιών με ASD (+ νοητικές αναπηρίες) 
αναμένεται πρώτα να έχουν ειδική 
εκπαίδευση  σε επαγγελματικά ηθικά 
πρότυπα. 

 

 Εκτός από τα βασικά προσόντα, θα 
πρέπειν να έχουν ρόλους και ευθύνες για να 
εξετάσουν την περίπλοκη, αφηρημένη, 
πολυδιάστατη και ιδιωτική φύση της 
σεξουαλικής ανάπτυξης. Αυτοί μπορούν να 
να συνοψιστούν ως εξής:  

 Η σεξουαλική ανάπτυξη είναι ένας 
πολύπλοκος τομέας με βιολογικές, 
ψυχολογικές, φυσιολογικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές, ηθικές, θρησκευτικές, 
ανθρωπολογικές, οικονομικές και πολιτικές 
πτυχές. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
να μπορούν να λάβουν υπόψη αυτές τις 
πτυχές για τη στήριξη της σεξουαλικής 
ανάπτυξης, να αναγνωρίσουν καλά την 
οικογενειακή δομή και τον πολιτισμική και να 
συνεργαστούν μαζί τους. Βασική ευθύνη 
των εκπαιδευτικών είναι να παρέχουν 
εκπαίδευση σε άτομα με διαφορετικές αξίες 
και πεποιθήσεις και διαφορετικές φυσικές 
συνθήκες και να προσαρμόζουν την 
εκπαίδευση στα κοινωνικά και πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά τους. 

 Η μυστικότητα και η ιδιωτικότητα είναι οι 
θεμελιώδεις κανόνες για την υποστήριξη της 
σεξουαλικής ανάπτυξης και κατά τη 
διαδικασία της σεξουαλικής εκπαίδευσης. 
Ανεξάρτητα από το ποια ικανότητα ή 
συμπεριφορά διδάσκονται, πρέπει να 
διατηρηθούν ειδικοί τομείς μεταξύ του 
εκπαιδευτικού και του μαθητή. Επομένως, οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδεύουν, 
πάντα με ρούχα ή χρήση μοντέλων καθ 'όλη 
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση χωρίς 
να αγγίζουν τις γεννετήσιες περιοχές. 

• Είναι σημαντικό να παρέχουν την 
κατάλληλη ποσότητα της σεξουαλικής 
πληροφορίας τη σωστή στιγμή. 
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Είναι απαραίτητο να μαθαίνουν 
σεξουαλικές πληροφορίες κατάλληλες για 
σεξουαλική ηλικία, προκειμένου να 
παρέχουν πληροφορίες για να 
ικανοποιήσουν την περιέργεια των 
μαθητών. Η έλλειψη σωστών 
πληροφοριών μπορεί να κάνει τους 
μαθητές να κάνουν λάθη ή να 
αντιμετωπίσουν αμέλεια και κακοποίηση, 
από την άλλη, η υπερβολική ενημέρωση 
μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και να 
διδάξει  λανθασμένα. 
 
• Πρέπει να διδάσκεται  τι είναι και δεν είναι 
η σεξουαλικότητα, και οι λανθασμένες 
κοινοτηκές πεποιθήσεις (όπως «σας 
έφεραν οι πελαργοί») πρέπει να εξηγηθούν 
επιστημονικά και σωστά. 

• Η σεξουαλικότητα είναι μια αφηρημένη 
έννοια. Κατά τη διαδικασία της 
σεξουαλικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να 
προτιμώνται οπτικά συγκεκριμένα 
παραδείγματα και πρακτικές επιστημονικής 
βάσης (μοντέλο βίντεο, κοινωνική ιστορία, 
παιχνίδι ρόλων, διδασκαλία χωρίς λάθη 
κ.λπ.) όταν είναι δυνατόν. 

 

Δουλεύοντας με τους γονείς 
 
 

• Το βασικό άτομο είναι οι γονείς που 
υποστηρίζουν τη σεξουαλική ανάπτυξη. 
Επομένως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα 
να οργανώσουν την εκπαίδευση των 
γονέων για να υποστηρίξουν τη 
σεξουαλική ανάπτυξη, να πουν τι μπορούν 
να κάνουν οι γονείς με λεπτομέρεια και να 
τονίσουν τη σημασία των ρόλων των 
γονέων. 
• Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης που 
πραγματοποιείται από τους 
εκπαιδευτικούς, πρέπει να συνεργάζονται 
με τους γονείς, να λένε στους γονείς τι να 
κάνουν στο σπίτι και να παρακολουθούν 
στενά αυτήν τη διαδικασία. Έτσι, είναι 
σημαντικό να μιλούν τη γλώσσα των 

γονέων και να διατηρούν τα όρια 
λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία του 
θέματος. 
• Οι γονείς πρέπει να διδάσκουν κάποιες 
πληροφορίες, στάσεις και δεξιότητες στο 
σπίτι που πρέπει να αποκτήσουν τα άτομα 
σε σχέση με το φύλο τους. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να θεωρήσουν απόρρητη τη 
διδασκαλία τέτοιων δεξιοτήτων και να 
αναλάβουν το ρόλο για να καθοδηγήσουν 
τους γονείς 
 

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Η αρχική φάση της σεξουαλικής εκπαίδευσης 
πρέπει να περιλαμβάνει την απόκτηση 
δεξιοτήτων απορρήτου. Κατά τη διάρκεια των 
πρώιμων ηλικιών, τα παιδιά δεν γνωρίζουν την 
ύπαρξη των γεννητικών οργάνων τους και την 
έννοια της σεξουαλικότητας. Πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι τα παιδιά αποκτούν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τα ζωτικά όργανα και τις 
σωστές συμπεριφορές σχετικά με τη χρήση 
τους, και στη συνέχεια θα πρέπει να αισθάνονται 
τη χαρά να διατηρούν τέτοιες σωστές 
συμπεριφορές. Τέτοιες συμπεριφορές που 
μπορούν  να αποκτηθούν νωρίς θα τους 
επιτρέψουν να ζήσουν σε αρμονία μέσα στην 
κοινότητά τους σε μελλοντικές ηλικίες και θα 
τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν 
αποκτώντας πολιτισμική, θρησκευτική και νομική 
αποδοχή. 
 
Αναγκαιότητα  της ιδιωτικότητας  
 
Η έννοια της ιδιωτικής ζωής ορίζεται από 
διάφορες πηγές ως μια περιοχή όπου τα 
άτομα είναι αυτοτελείς και αποφασίζουν 
μόνοι τους τους όρους υπό τους οποίους 
σχηματίζουν σχέση με άλλους. 
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Η ιδιωτικότητα έχει διαφορετικές 
διαστάσεις όπως το σώμα, η σχέση 
γυναίκας-άνδρα, η σεξουαλικότητα, η 
ζωή στο σπίτι και η οικογένεια, καθώς και 
η θρησκευτική και πολιτική άποψη. Το 
απόρρητο περιλαμβάνει όλες τις 
προσωπικές αξίες ενός ατόμου, δηλαδή 
φυσικές, πνευματικές, κοινωνικές και 
συναισθηματικές αξίες. 

Το απόρρητο είναι δικαίωμα ατόμων, 
ομάδων ή οργανισμών να καθορίζουν 
πότε και πώς να αποκαλύπτουν 
πληροφορίες που έχουν στην κατοχή 
τους σε άλλους σε ποιο βαθμό. Το 
απόρρητο σημαίνει επίσης ότι ένας 
υπάλληλος δεν μπορεί να αποκαλύψει 
τις πληροφορίες οποιασδήποτε 
οντότητας ή προσώπου που γνωρίζει 
όπως απαιτείται από το καθήκον του, ή 
θα τηρήσει εμπιστευτικότητα σύμφωνα 
με τη διαδικασία που περιγράφεται στους 
νόμους. Για παράδειγμα, οι γιατροί είναι 
υποχρεωμένοι να διατηρήσουν 
εμπιστευτικότητα και να αποκρύψουν τις 
πληροφορίες που γνωρίζουν κατά την 
άσκηση του επαγγέλματός τους, εκτός 
εάν ο ασθενής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 
του παρέχει συγκατάθεση και υπάρχουν 
νομικές απαιτήσεις. 
 

Ωστόσο, η ιδωτικότητα, όπως 
χρησιμοποιείται στην κοινότητα, 
σχετίζεται  με το σεξουαλικό απόρρητο, 
και κατά μία έννοια, αυτή η λέξη σημαίνει 
επίσης απαραβίαστο. Η έννοια της 
ιδιωτικής ζωής θεωρείται ότι έχει τρεις 
πτυχές. Πρόκειται για το απόρρητο που 
αφορά το χώρο, το προσωπικό 
απόρρητο και το απόρρητο των 
πληροφοριών. Προσωπικό απόρρητο 
σημαίνει το δικαίωμα να μένουμε μόνοι 
μας, να μην αποκαλύπτουμε τις 
πληροφορίες μας και να ζούμε την  
οικειότητα στα επιθυμητά όρια.  

 

Η ατομική σεξουαλικότητα καλύπτεται 

επίσης από αυτό το δικαίωμα. Είναι γνωστό 
ότι τα θύματα παρενόχλησης, κακοποίησης 
και παραμέλησης είναι συχνά παιδιά, 
γυναίκες και άτομα με ειδικές ανάγκες στην 
κοινωνία. Αναφέρεται ότι οι γυναίκες με 
αναπηρία είναι πιο εκτεθειμένες σε 
κακοποίηση και παρενόχληση από τα άτομα 
που χτίζουν στενή σχέση σε σύγκριση με 
τον γενικό πληθυσμό. Η κακοποίηση και η 
παρενόχληση αναφέρονται επίσης στην 
οικογένεια, στους συγγενείς και στο άμεσο 
περιβάλλον. Έτσι, τα άτομα με ASD (+ 
νοητικές αναπηρίες) ανήκουν στην ομάδα 
κινδύνου. Σε αυτό το σημείο, η έννοια της 
«ιδιωτικότητας του σώματος» αναδύεται. 

 

Η ιδιωτικότητα του σώματος αναπτύσσεται 
σε νεαρή ηλικία ανάλογα με την οικογένεια 
και το κοινωνικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση 
της ιδιωτικής ζωής είναι ένα σημαντικό 
ζήτημα για τα άτομα με νοητικές αναπηρίες. 
Ως μέρος της προστασίας από 
παραμέληση, κακοποίηση και παρενόχληση 
από κοινωνικό περιβάλλον, καθίσταται 
σημαντικό να διδαχθούν πώς να 
προστατεύουν την ιδωτικότητά τους. 
Επιπλέον, τα άτομα με ASD (+ νοητικές  
αναπηρίες) μπορούν να ερμηνεύσουν 
ακατάλληλα τις σεξουαλικές πράξεις. 
Επομένως, η άλλη πλευρά του νομίσματος 
είναι να τους αποτρέψει από παρενόχληση 
και κατάχρηση. 
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Αν και η εκπαίδευση της ιδιωτικής ζωής 
που παρέχεται σε άτομα με ASD (+ ψυχική 
αναπηρία) δεν τα προστατεύει πλήρως 
από ενέργειες κινδύνου, μπορεί να 
βοηθήσει στη λήψη προφυλάξεων. Το πιο 
σημαντικό ζήτημα είναι να διασφαλιστεί η 
απαιτούμενη ασφάλεια στο σπίτι και στα 
σχολεία όπου τα παιδιά είναι κυρίως 
παρόντα. 

 

Βασικοί ρόλοι όσων παρέχουν 
πρωτοβάθμια φροντίδα στην εκπαίδευση 
της ιδιωτικής ζωής 

Η εκπαίδευση της ιδιωτικής ζωής, στην 
πραγματικότητα, ξεκινά από την παιδική 
ηλικία. Γενικά, είναι απαραίτητο να 
διδάξουμε σε όλα τα παιδιά (ανεξάρτητα 
από το αν έχουν ή όχι ψυχική αναπηρία) 
τα όρια του εαυτού τους και των άλλων, και 
να δώσουμε ένα θετικό παράδειγμα. Για 
παράδειγμα, είναι σημαντικό να μην γίνεται 
η αλλαγή  της πάνας του μωρού παρουσία 
όλων, αλλά κάθε φορά να γίνεται η αλλαγή 
μόνο από τους γονείς ή τον φροντιστή, και 
αυτό θα πρέπει να ισχύει όταν τα παιδιά 
αλλάζουν ρούχα. Κατά την περίοδο της 
εφηβείας, είναι ακατάλληλο να 
εμποδίζονται  τα παιδιά να αναγνωρίζουν 
και να ανακαλύπτουν το σώμα τους, ή να 
καταπιέζονται με εκφράσεις  «Όχι, αυτό 
είναι ντροπή, αμαρτία» και ντροπιάζοντας 
έτσι τα παιδιά. 

Αυτό είναι αρνητικό τόσο όσον αφορά την 
ψυχική ευεξία όσο και τη σεξουαλική 
ανάπτυξη.   Επιστημονικές και ακριβείς 
πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται για 
το σώμα, τη σεξουαλικότητα και την 
ιδιωτικότητα. Κατά τη διάρκεια της 
εφηβικής περιόδου, οι έφηβοι πρέπει να 
ενημερώνονται για αλλαγές στο σώμα, 
καθώς και να καθοδηγούνται για να 
γνωρίζουν τη στάση των άλλων (μπορεί να 
ενοχληθούν κ.λπ.) όταν κοινοποιούνται 
σεξουαλικά θέματα στις κοινωνικές 
πλατφόρμες. Είναι σημαντικό να 

βοηθήσετε το παιδί να κατανοήσει ότι το 
σώμα τους και οι αλλαγές στο σώμα τους 
είναι ιδιωτικά, να μην αποκαλύπτουν 
ιδιωτικούς χώρους και να μην παρεμβαίνουν 
σε ιδιωτικούς χώρους άλλων. Αποτελεί 
πρόβλημα η απαγόρευση συζήτησης για 
θέματα σεξουαλικότητας, όπως επίσης  και 
να αποκαλύπτονται  σεξουαλικές 
πληροφορίες, οι οποίες θα είναι  
ακατάλληλες για το πλαίσιο. Επομένως, 
απαιτείται η ενημέρωση και η εισαγωγή στα 
παιδιά των τομέων που θεωρούνται 
ιδιωτικοί. 

 

Όταν η λέξη απορρήτο χρησιμοποιείται για 

το ανθρώπινο σώμα, ειδικά για σεξουαλικές 

επιθυμίες, αυτό σημαίνει σεξουαλικό 

απαραβίαστο. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

απόρρητο είναι η κατάσταση απαραβίαστου 

σε σχέση με τομείς που απαγορεύονται από 

το νόμο  ή τις κοινωνικες νόρμες  τα άτομα 

να βλέπουν, να αγγίζουν και να μιλούν. Η 

θεμελιώδης ευθύνη εκείνων που παρέχουν 

πρωτοβάθμια φροντίδα είναι να είναι 

προσεκτικοί για την προστασία του 

απαραβίαστου και του κρυφού του 

χαρακτήρα καθώς και της ιδιωτικής ζωής 

των ατόμων. 

 

Η έννοια της ιδιωτικής ζωής σχετίζεται 

επίσης με όρια. Το βασικό καθήκον αυτών 

που παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα είναι 

να διδάξουν σε άτομα με ASD (+ νοητκές 

αναπηρίες) τα όριά τους και τα όρια των 

άλλων. Επομένως, είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι προστατεύουν τόσο τον 

εαυτό τους όσο και τους άλλους.
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Δράσεις για την εκπαίδευση της 
ιδιωτικότητας  

Όταν τα παιδιά με ASD (+ νοητικές 

αναπηρίες) δεν μπορούν να βρουν ακριβείς 

και επαρκείς περιγραφές για την περιέργειά 

τους σχετικά με τα σεξουαλικά θέματα, αυτό 

μπορεί να τα οδηγήσει να μάθουν ελλιπείς 

και λανθασμένες πληροφορίες. Η έλλειψη 

πληροφοριών μπορεί να τα οδηγήσει σε 

επικίνδυνες συνέπειες. Για παράδειγμα, όταν 

η σεξουαλικότητα ορίζεται ως κάτι  «που 

κάνει τους ανθρώπους χαρούμενους», αυτό 

μπορεί να κάνει το παιδί να δεχτεί 

σεξουαλικές επιθυμίες και να ζητήσει από 

έναν φίλο να τον κάνει ευτυχισμένο ή να έχει 

σεξουαλικά αιτήματα ή να αναγκάσει 

σεξουαλικά για τους ίδιους λόγους. Μερικές 

φορές τα παιδιά ανησυχούν ή φοβούνται 

όταν σεξουαλικά ζητήματα συζητούνται πέρα 

από το επίπεδο περιέργειας και ανάπτυξης 

του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων 

περιττών λεπτομερειών. Είναι σημαντικό να 

υπάρχουν ειδικοί και να λαμβάνουνε 

υποστήριξη από ειδικούς σε θέματα κατά την 

παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης στα 

παιδία. Kατά τη διάρκια της ε 

Κατά την εφηβεία, οι προσπάθειες 

αυτοέλεγχου αυξάνονται, επομένως, ο 

έλεγχος των γονέων προς τις ενέργειες 

του παιδιού μειώνεται και μπορεί να είναι 

δύσκολο να παρακολουθηθεί το παιδί. Η 

αυτονομία του παιδιού πρέπει να 

επιτρέπεται, αλλά δεν πρέπει να μένει 

εντελώς μόνο. 

Είναι σημαντικό να τα ευισθητοποιήσουμε 

για τα δικά τους όρια και τα όρια των 

άλλων και τα να διδάξουμε την έννοια της 

κοινωνικής έγκρισης. Αποτελεί μια 

σημαντική δεξιότητα  να  μπορείς πεις 

«Όχι» και να δεχτείς το «Όχι» ως  

 

απάντηση (αποδοχή της απόρριψης) στη 

ζωή των παιδιών με νοητικές αναπηρίες. 

Είναι ζωτικής σημασίας να εκπαιδευτούν 

άτομα που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση 

σχετικά με τις σεξουαλικές δεξιότητες που 

πρέπει να αποκτήσουν από ειδικά 

εκαπιδευμένα άτομα και φροντιστές, ώστε να 

ολοκληρωθεί η σεξουαλική τους ανάπτυξη 

και να αποφευχθούν ή να επιλυθούν νωρίς 

πιθανά σεξουαλικά προβλήματα. Τα πιο 

συνηθισμένα σεξουαλικά προβλήματα και  

σεξουαλικές προσδοκίες μέσα από τα 

πορίσματα ερευνών σε άτομα που 

χρειάζονται ειδική εκπαίδευση 

περιλαμβάνουν την επιθυμία να αγγίξουν τις 

ιδιωτικές τους περιοχές, η σεξουαλική 

ανακούφιση, η επιθυμία γάμου, η τάση να 

αγγίζουν το αντίθετο φύλο, τα ζητήματα 

προσαρμογής στις φυσικές αλλαγές της 

εφηβείας, αποτυχία ελέγχου σεξουαλικών 

ορμών και σεξουαλικής κακοποίησης 

Ένας από τους παράγοντες που επιτείνουν 

τέτοια προβλήματα είναι η λανθασμένη 

κατανόηση των ατόμων με νοητικές 

αναπηρίες σχετικά την κακοποίηση (ακόμη 

και τη σεξουαλική κακοποίηση). Άτομα με 

νοητικές αναπηρίες μπορεί να 

ανταποκριθούν στο ενδιαφέρον που τους 

προσφέρουν με υπερβολική αγάπη και να 

αποδεχτούν μια προσφορά σεξουαλικής 

επαφής χωρίς να γνωρίζουν τη σεξουαλική 

κακοποίηση. Έχουν δυσκολία στη διάκριση 

μεταξύ του  τι είναι  πραγματικό και του τι δεν 

είναι, επομένως, είναι εύκολο να τα 

εξαπατηθούν.  
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Η έλλειψη σεξουαλικής γνώσης, η 

περιορισμένη εμπειρία στις σχέσεις και η 

έλλειψη γνώσεων σχετικά με τον τρόπο 

προστασίας τους αυξάνουν τον κίνδυνο 

κακοποίησης ατόμων με νοητικές αναπηρίες 

και  κάνουν περίπλοκη τη γνώση ότι η ζωή 

μπορεί να είναι κακοποιητική.  

Στο πλαίσιο της ατομικής σεξουαλικότητας, 

ως ιδιωτικότητα μπορεί να οριστεί  η ύπαρξη 

ιδιωτικού χώρου, το να μην μοιράζονται τις 

αλλαγές του σώματος, τις ενέργειες και τα 

αποτελέσματα που  εκδηλώνονται στο σώμα 

με άτομα που δεν γνωρίζουν διαμέσου 

λέξεων, μιμητικών πράξεων και ενεργειών σε 

κοινωνικούς χώρους και περιβάλλοντα. Το 

απαραβίαστο μπορεί να οριστεί  η 

διδασκαλία ότι το σώμα τους είναι 

απαραβίαστο. Ως συνεκτικότητα μπορεί να 

οριστεί η διδασκαλία πως να  ντυθούν για να 

εμποδίζουν τους άλλους να βλέπουν το 

σώμα τους και να προσέχουν να μην 

εκθέτουν τα γεννητικά τους όργανα 

οποιαδήποτε στιγμή. 

 
Εισαγωγή στις ιδιωτικές περιοχές του 
σώματος  

 

Μερικές φορές, μπορεί να παρατηρήσουμε 

ότι τα γεννητικά όργανα ενός παιδιού γίνονται 

αντικείμενο ενδιαφέροντος. Όπως το 

παράδειγμα "Έλα, δείξε το πουλάκι σου", 

συμπεριφορά που  είναι πολύ επικίνδυνη να 

φέρει τα γεννητικά όργανα του παιδιού στην 

πρώτη γραμμή από κάθε άποψη. Και πάλι, 

είναι επικίνδυνο να επεκτείνονται τα όρια σε 

σχέση με τους ενήλικες κατά την παιδική 

ηλικία. «Αφήστε τον να σας αγκαλιάσει» 

 «Αφήστε την να σας φιλήσει», «Κάθισε πάνω 

του / της», «Ο δάσκαλός σας νοιάζεται  αλλά 

μπορεί να σας χτυπήσει», «Πρέπει να 

μοιράζεστε οτιδήποτε μέσα στην οικογένεια». 

Τέτοιες δηλώσεις θα κάνουν το παιδί να μην 

μάθει υγιή όρια και να το εκθέσει σε 

κακοποίηση. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη όταν κάποιος/α 

σκεφτεί ότι «Αυτός / αυτή είναι μόνο παιδί», 

«Αυτός / αυτή δεν γνωρίζει τίποτα» γιατί είναι 

λάθος. 

Είναι σημαντικό κατά την παιδική ηλικία οι 

ενήλικες να μην βγάζουν και να φορούν 

ρούχα μπροστά στα παιδιά, να μην 

περπατούν γυμνοί παρουσία παιδιών, και τα 

παιδιά να μην παρακολουθούν τηλεοπτικά 

προγράμματα, βίντεο ή εικόνες όπου 

εμφανίζεται το ανθρώπινο σώμα.  Τα παιδιά 

δεν πρέπει να παρακολουθούν τη 

σεξουαλική επαφή των γονιών τους. Στην 

προστασία της ιδιωτικής ζωής συμβάλλει τα 

παιδιά να έχουν το δικό τους δωμάτιο. Σε 

συνδυασμό με το επίπεδο ανάπτυξης 

δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, απαιτείται να 

τα  παιδιά να διδαχθούν χωρίς καθυστέρηση  

πως να ελαχιστοποιούν τη φυσική επαφή και 

να αποφευγουν την κακή επαφή. Για 

παράδειγμα, είναι απαραίτητο να παρέχεται 

εκπαίδευση στην τουαλέτα όταν το παιδί είναι 

αρκετά ώριμο, γεγονός που θα τους 

βοηθήσει ως ενήλικα άτομα  να καθαρίζονται  

μετά την τουαλέτα και  να κάνουν μπάνιο 

μόνοι τους. Έτσι, θα γνωρίζουν ότι μπορούν 

να αγγίξουν μόνο τις δικές τους ιδιωτικές 

περιοχές 
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Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην 

τουαλέτα, πρέπει να αποφεύγονται  ενέργειες 

που μπορεί να διεγείρουν τις σεξουαλικές 

περιοχές του παιδιού,  αλλά κι οι ενέργειες 

που εκφράζουν αηδία. Τα παιδιά θα πρέπει 

επίσης να διδαχθούν τη διαφορά μεταξύ της 

καλής επαφής και της κακής επαφής, και να 

τους γίνει κατανοητό  ότι μόνο οι γονείς και οι 

φροντιστές μπορούν να αγγίξουν τις ειδικές 

περιοχές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. 

Εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

δείξουν τη διαφορά μεταξύ καλής και κακής 

επαφής. 

 
Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας του 

άλλου  

Τα άτομα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

απροσδόκητους κινδύνους ή καταστάσεις 

που δεν μπορούν να γίνουν  γνωστές από 

όλους ή μπορεί είναι ανεπιθύμητο να 

αποκαλυφθούν ώστε να μην προκαλέσουν 

ζημιά σε ατομικά δικαιώματα και επιδιώξεις. 

Ένας από αυτούς τους κινδύνους είναι η 

παραμέληση και η κακοποίση. Η εκπαίδευση 

για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

αποσκοπεί στο να διασφαλίσει την 

καταλληλότητα των σεξουαλικών  συμπε-

ριφορών, καθώς και την προστασία των 

παιδιών από παραμέληση και κακοποίηση. 

Αν και είναι λυπηρό, πρέπει να αντληθούν 

διδάγματα από την εμπειρία του 

παρελθόντος και πρέπει να υιοθετηθεί πιο 

προσεκτική στάση για ανάληψη δράσης. 

Κάθε άτομο ή οντότητα που αναλαμβάνει τη 

φροντίδα ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να 

δίνει προτεραιότητα σε δραστηριότητες για 

την αποτροπή παραμέλησης και 

κακοποίησης ατόμων με αναπηρία. Σε 

κοινωνικούς χώρους και κατά τη διάρκεια της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης ή σε εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα όπου τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

είναι με τους συνομηλίκους τους, είναι 

απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι δεν διατρέχουν 

κίνδυνο. Η ένταξη στα κοινωνικά περιβάλλοντα 

είναι μια  πολύ σημαντική διεργασία. Ωστόσο, 

φέρνει επίσης την απαίτηση για βελτίωση των 

αμυντικών δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες των οποίων η αντίληψη για την 

πρόθεση των άλλων είναι ανεπαρκής. 

Γενικά, οι συζητήσεις περί απορρήτου είναι 

ανεξάντλητες, όπως το απόρρητο των 

προσωπικών πληροφοριών υγείας που 

αποτελεί ένα ξεχωριστό θέμα. Καθώς οι 

τεχνολογίες του διαδικτύου αναπτύσσονται 

παγκοσμίως, παρατηρούνται περισσότερες 

παραβιάσεις των προσωπικών χώρων 

διαβίωσης, επομένως, οι πολιτικές οργανώσεις 

αυξάνουν  σταδιακά τα αιτήματα για την 

προστασία της προσωπικότητας και της 

ιδιωτικής ζωής.  

Παράλληλα με την προσωπική ανάπτυξη ενός 

ατόμου, η εκπαίδευση περί ιδιωτικής ζωής  

περιλαμβάνει να αναγνωρίζουν το απαραβίαστο, 

το κρυφό και το απόρρητο των άλλων μέσω της 

αυξημένης ευαισθητοποίησης. Οι θεωρίες 

ανάπτυξης  περιγράφουν και εξηγούν πως η  

διαδικασία ανάπτυξης προϋποθέτει ό,τι 

συνήθως όλα τα άτομα ολοκληρώνουν 

αυτόματα τις αναπτυξιακές δεξιότητες. Επειδή 

όλοι οι τομείς ανάπτυξης  αλληλοϋπο-

στηρίζονται πρέπει να ολοκληρωθεί σε όλους 

τους τομείς, Καμία από τις περιοχές ανάπτυξης 

δεν πρέπει να αγνοηθεί και καμία περιοχή 

ανάπτυξης δεν πρέπει να θεωρείται προνομιακή 

έναντι άλλων. Οι σωστές συμπεριφορές που 

πρέπει να υιοθετηθούν για την περιοχή 

σεξουαλικής ανάπτυξης λέγεται ότι αποκτώνται
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 μέσω της γνωστικής ανάπτυξης, ως μέρος 

των κοινωνικών κανόνων και βάσει της 

προσωπικής μας συλλογιστικής. 

 Οι αποκτήσεις από οποιαδήποτε περιοχή 

ανάπτυξης θα είναι πλήρεις και κατάλληλες, 

εάν είναι βιωματικές, διότι πρέπει να 

σημειωθεί ότι όλες οι συμπεριφορές του 

ανθρώπου είναι συμπεριφορές που 

αποκτώνται. Στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής, 

οι άνθρωποι πρέπει να ζουν μια κατάλληλη 

ζωή ώστε να μπορούν να αποκτούν 

συμπεριφορές απαραβίαστου, κρυφού και 

ιδιωτικού απορρήτου. 

 
4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
 

Ρόλοι και ευθύνες για την υποστήριξη της 

προσωπικής φροντίδας. Οι φροντιστές 

(εκπαιδευτικοί και γονείς) που παρέχουν 

φροντίδα σε άτομα με ανάγκη ειδικής αγωγής 

έχουν διαφορετικούς ρόλους στην υποστήριξη 

δεξιοτήτων  προωπικής σφροντίδας. Οι 

εκπαιδευτικοί είναι τα άτομα που παρέχουν 

απευθείας εκπαίδευση όταν χρειάζεται, 

εκπαιδεύουν τους φροντιστές για να 

εφαρμόσουν τη μάθηση όταν είναι απαραίτητο, 

κατευθύνουν και καθοδηγούν τους άλλους 

γύρω από τα άτομα που εκπαιδεύονται όταν 

είναι απαραίτητο και διασφαλίζουν τη 

συνεργασία κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας. Κατά τη διδασκαλία δεξιοτήτων 

προσωπικής φροντίδας, η κύρια ευθύνη του 

εκπαιδευτικού είναι να προσδιορίσει με 

ακρίβεια τις ανάγκες των ατόμων.  Ο ακριβής 

προσδιορισμός των  αναγκών των ατόμων 

αποτελεί προϋπόθεση για  να επιτύχουν μια  

ανεξάρτητη ζωή. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, μια άλλη ευθύνη των 

εκπαιδευτικών είναι να προσδιορίσουν τις 

απαιτήσεις με βάση τη γεωγραφία, το φύλο, την 

κοινωνικοπολιτισμική δομή, το επίπεδο 

εισοδήματος, το μέγεθος της κατοικημένης 

περιοχής (π.χ. χωριό, περιοχή, πόλη) και τις 

προσδοκίες των γονέων. Σύμφωνα με τις 

καθορισμένες ανάγκες, είναι απαραίτητο να 

αναπτυχθούν κατάλληλα προγράμματα, να 

προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις για τις 

δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν, να 

εκτελεστεί σωστή ανάλυση δεξιοτήτων και να 

συμφωνηθεί η κατάλληλη τεκμηριωμένη 

μεθοδολογία εκπαίδευσης. Μια άλλη σημαντική 

ευθύνη των εκπαιδευτικών είναι να εφαρμόσουν 

τη συμφωνημένη μέθοδο εκπαίδευσης σύμφωνα 

με ένα σχέδιο με υψηλή αξιοπιστία για εφαρμογή. 

Κατά την έναρξη της εκπαίδευσης, θα πρέπει να 

ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι 

δεξιότητες αποκτώνται εντός του δεδομένου 

χρόνου και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

ενεργούν σε συνεργασία με τους φροντιστές για 

τη γενίκευση των δεξιοτήτων. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί δεν καθοδηγούν μόνο τη 

διαδικασία εκπαίδευσης, αλλά και του τρόπου 

που μπορούν αυτές οι δεξιότητες να 

διατηρηθούν και γενικευτούν και μετά την 

ολοκλήρωση της . Ο πιο σημαντικός παράγοντας 

που ανοίγει το δρόμο για τη διατήρηση και τη 

γενίκευση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων είναι το 

πόσο συχνά βιώνονται. Γι αυτό, θα πρέπει να 

παρέχονται ευκαιρίες στα άτομα να συνεχίσουν 

να παρουσιάζουν  τις αποκτηθείσες δεξιότητες σε 

φυσικά περιβάλλοντα, και αυτό είναι δυνατό μόνο 

μέσω της οικογενειακής εκπαίδευσης και της 

ενεργού συμμετοχής των γονέων στη διαδικασία. 

Τότε, δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι μία από τις 

ευθύνες των εμπειρογνωμόνων είναι να 

διασφαλίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 
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εκπαιδευμένοι και συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία. Οι εμπειρογνώμονες μπορεί να 

αποτελούν τα πιο υπεύθυνα άτομα για να 

διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτικοί ασκούν τις 

δραστηριότητές τους βάσει ηθικών αρχών 

όσον αφορά το επάγγελμα τους στον τομέα 

της εκπαίδευσης 

Aπόκτηση των δεξιοτήτων  

προσωπικής φροντίδας κατά 

την περίοδο της εφηβείας. 

Ο βασικός στόχος της ειδικής εκπαίδευσης 

και υποστήριξης των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα με 

ASD (+ νοητικές αναπηρίες) είναι η 

  υποστήριξη αυτών των ατόμων ώστε να 

μπορούν να  διαβιούν ανεξάρτητη ζωή. 

Ανεξάρτητη διαβίωση σημαίνει ότι ένα άτομο 

μπορεί να ζήσει χωρίς να εξαρτάται από τους 

άλλους. Μία από τις βασικές δεξιότητες που 

επιτρέπει στα άτομα με ASD (+ νοητικές 

αναπηρίες) να ζουν χωρίς να εξαρτώνται από 

άλλους είναι οι δεξιότητες αυτό-

εξυπηρέτησης. Οι δεξιότητες αυτοεξυπη-

ρέτησης περιλαμβάνουν τις βασικές 

δεξιότητες που απαιτούνται από το άτομο για 

να επιτελέσει την προσωπική του φροντίδα. 

Το σχήμα 1 δείχνει αυτές τις δεξιότητες. 

 

 
 

Σχήμα 1. Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης 
 

Οι βασικές δεξιότητες όπως το φαγητό, το 

ντύσιμο, η τουαλέτα και η προσωπική 

φροντίδα είναι διαφορετικές ανάλογα με 

τη φάση ανάπτυξης του ατόμου. Ένα 

παιδί προσχολικής ηλικίας αναμένεται να 

αποκτήσει δεξιότητες «να πλένει τα χέρια 

και το πρόσωπό του» ως προσωπική 

φροντίδα, ένας έφηβος αναμένεται να 

αποκτήσει υψηλότερες δεξιότητες όπως 

«ντους, αλλαγή σερβιετών και ξύρισμα». 

Στην περίπτωση ατόμων με ASD (+ 

νοητικές αναπηρίες), το επίπεδο 

  ανάπτυξης είναι πιο σημαντικό από την 

περίοδο ανάπτυξης που βιώνει κάθε άτομο. Σε 

αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να ληφθεί 

υπόψη το επίπεδο απόδοσης του ατόμου με 

ειδικές ανάγκες, να προσδιοριστούν οι δεξιότητες 

που αναμένονται από αυτό το άτομο και να 

σχεδιαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αντίθεση 

με τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα, τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες χρειάζονται συστηματική 

εκπαίδευση για να αποκτήσουν δεξιότητες αυτο-

φροντίδας. Με άλλα λόγια, τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες αποκτούν πολλές δεξιότητες που 

εμφανίζονται με την κανονική ανάπτυξη 

συνομηλίκων παρατηρώντας τους άλλους και 

πέρνοντάς τους ως μοντέλο όταν

Αυτοεξυπηρέτηση 

Φαγητό  Tουαλέτα 
Προσωπική 

φροντίδα 
 Ντύσιμο 
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τέτοιες δεξιότητες παρουσιάζονται συστηματικά 

σε αυτούς. Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα είναι 

αποτελεσματική όταν εφαρμόζονται πρακτικές 

βάσει τεκμηρίων. Οι τεκμηριομένες πρακτικές 

αποδεικνύονται αποτελεσματικές μέσω της 

έρευνας. Οι επόμενες ενότητες περιγράφουν 

λεπτομερώς τις μεθόδους που περιλαμβάνονται 

στις τεκμηριωμένες πρακτικές και 

χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία δεξιο-τήτων 

προσωπικής φροντίδας. 

 

   Μοντελοποίση 
 

Η μοντελοποίηση είναι μια από τις 

τεκμηριωμένες πρακτικές που είναι 

αποτελεσματικές στη διδασκαλία δεξιοτήτων 

αυτο-φροντίδας. Ένα άτομο αναμένεται να 

παρατηρήσει και να μιμηθεί την ικανότητα που 

επιτελεί το μοντέλο. Ένας συνομηλίκος καθώς 

και ένας ενήλικας μπορεί να αποτελέσουν 

παράδειγμα για το πώς εκτελούνται οι 

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Επιπλέον, οι 

φροντιστές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

παρακινούν άλλα άτομα που εμφανίζουν τια 

απαραίτητες δεξιότητες, επιτρέποντάς τους να 

εγίνουν  μοντέλα και να παρακινούν τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες να επιδείξουν την ίδια 

ικανότητα. Για παράδειγμα,  εάν ένας δάσκαλος 

πει σε συνάδελφό του ότι «Είναι καλό να κάνετε 

ντους πριν  να έρθετε στο σχολείο! Πρέπει να 

φροντίζουμε την προσωπική μας φροντίδα », 

θα παρακινήσει τους μαθητητές  του με ειδικές 

ανάγκες να επιτελέσουν το ίδιο παράδειγμα. 

Μια άλλη πρακτική της μοντελοποίησης είναι η 

χρήση βίντεο. Στο μοντέλο βίντεο, ο τρόπος 

εκτέλεσης δεξιοτήτων αυτο-φροντίδας έχει 

βιντεοσκοπηθεί. Στη συνέχεια, το βίντεο 

επαληθεύεται εάν είναι κατάλληλο. 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αναμένεται να 

παρακολουθήσουν το βίντεο ως μοντέλο 

διαδικασίας, και να μιμηθούν την ικανότητα 

που παρουσιάζεται στο εκεί. Για παράδειγμα, 

ο δάσκαλος μπορεί να βιντεοσκοπήσει έναν 

συνομήλικο που δείχνει την ικανότητα του 

ξυρίσματος και δίνει οδηγίες  στον μαθητή 

του με αναπηρία να παρακολουθήσει αυτό το 

βίντεο. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος παρέχει 

ευκαιρίες στον μαθητή  να εκτελέσει την 

ικανότητα που έχει παρακολουθήσει στο 

βίντεο Σε αυτήν τη διαδικασία, μπορεί να 

επιτραπεί στους μαθητές να παρακο-

λουθήσουν μια επίδειξη μιας δεξιότητας από 

τη δική τους οπτική γωνία, κάνοντας τους να 

αισθανθούνι ότι έχουν πραγματικά εκτελέσει 

αυτήν την δεξιότητα.  

Το μοντέλο βίντεο απαιτεί μια διαδικασία δύο 

βημάτων: α) προετοιμασία βίντεο για 

δεξιότητες στόχου και β) παρουσίαση βίντεο. 

Τα παρακάτω βήματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία του 

βίντεο: 

• Τα μοντέλα που θα συμπεριληφθούν στο 

βίντεο επιλέγονται και εκπαιδεύονται για να 

επιδείξουν με ακρίβεια τη δεξιότητα. 

• Ένα σενάριο προετοιμάζεται για το βίντεο. 

•Τα βίντεο εγγράφονται και ρυθμίζονται 

σύμφωνα με το σενάριο. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαμβάνεται  

ώστε η ροή των εικόνων να είναι σε κανονική 

ταχύτητα, οι πράξεις του μοντέλου  να είναι 

όσο πιο φυσικές  

 



 

 

 
 
 
 
 

είναι δυνατόν και η διάρκεια του βίντεο να 

είναι μικρή (2-5 λεπτά). Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται το βίντεο. Τα παρακάτω 

βήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την παρουσίαση του: 

•  Ο δάσκαλος και οι μαθητής κάθονται δίπλα-

δίπλα ή απέναντι ο ένας στον άλλο. 

• Εφιστάται η προσοχή του μαθητή για την 

παρουσίαση των δεξιοτήτων και βίντεο: 

«Έχω ετοιμάσει ένα βίντεο για εσάς. Είναι 

καιρός να το παρακολουθήσετε. Είστε 

έτοιμοι?" 

• Η ετοιμότητα των μαθητών ενισχύεται. 

• Όταν η προσοχή του μαθητή στρέφεταις στο  

βίντεο, αυτό ξεκινά. Σε αυτό το σημείο, 

υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα, 

έξυπνοι πίνακες και παρόμοιος εξοπλισμός 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με 

τις συνθήκες 

• Στους μαθητές παρέχεται η ευκαιρία να 

εκτελέσουν τις δεξιότητες στόχου που 

παρακολουθούν στο βίντεο. 

• Εάν οι μαθητές εκτελέσουν τη δεξιότητα 

όπως την παρακολουθούν στο βίντεο, η 

διαδκασία ενοποιείται. 

• Εάν οι μαθητές αποτύχουν  να 

επιτελέσουν τη δεξιότητα όπως 

προβλήθηκε  στο βίντεο ή δεν έχουν καλή 

απόδοση, μπορεί να τους επιτραπεί να το 

παρακολουθήσουν ξανά. Πρέπει να το 

εξηγήσουμε σε ένα παράδειγμα. Ας πούμε 

ότι στόχος του εκπαιδευτικού είναι ο 

μαθητής  να αποκτήσει  την ικανότητα να 

ξυρίζεται. Για το σκοπό αυτό, ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ένα βίντεο για 

την ικανότητα του ξυρίσματος. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός κάθεται δίπλα 

στον μαθητή για να παρακολουθήσει το βίντεο 

σε μια οθόνη υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός 

λέει  «Γιάννη, σήμερα θα μάθουμε πώς να 

ξυριζόμαστε. Έχω ετοιμάσει ένα βίντεο για το 

ξύρισμα. Ας το παρακολουθήσουμε μαζί». Στη 

συνέχεια, ενεργοποιεί το βίντεο. Όταν 

αισθάνεται ότι η προσοχή του αποσπάται, λέει 

"Ναι, θα πρέπει να κοιτάζουμε την οθόνη / 

Κοίταξε εδώ" για να προσπαθήσει  να εστιάσει 

την προσοχή του μαθητή στο βίντεο. Όταν το 

βίντεο τελειώσει, "Ήσουν πολύ σιωπηλός κατά 

τη διάρκεια του βίντεο, αυτό είναι πολύ καλό!"  

και μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή στο σημείο 

όπου  θα εκτελέσει την δραστηριότητα 

(τουαλέτα ή μπάνιο). Ο δάσκαλος λέει στον 

μαθητή «Τώρα,  Γιάννη, ξυρίσου όπως 

παρακολουθήσαμε στο βίντεο» για να δώσει 

στον μαθητή την ευκαιρία να εκτελέσει την 

δεξιότητα. Εάν ο μαθητής  επιτύχει να 

εκτελέσει τη δεξιότητα όπως στο βίντεο, ο 

δάσκαλος το επιβεβαιώνει στον μαθητή. Εάν ο 

μαθητής δεν αποδώσει τη δεξιότητα ή την   

εκτελέσει λανθασμένα, ο εκπαιδευτικός  

μπορεί να επιτρέψει στον μαθητή  να το 

παρακολουθήσει ξανά. Ο μαθητής συνεχίζει 

να παρακολουθεί το βίντεο μέχρι να μάθει τη 

δεξιότητα. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει 

διερευνητικές συνεδρίες, όταν το βίντεο δεν 

παρακολουθείται, και ελέγχει τη βάση 

συλλογής δεδομένων σε σχέση με την 

απόδοση του μαθητή. 

Εκτός από το μοντέλο βίντεο για τη διδασκαλία 

δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, προτρεπτικά 

βίντεο αλλά και τα σχόλια για τα βίντεο 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. 
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Η εκπαίδευση με προτρεπτικά βίντεο 

περιλαμβάνει την παρακολούθηση από τον 

μαθητή ενός βίντεο με ένα στάδιο 

οποιασδήποτε δεξιότητας και την εκτέλεση 

αυτού του σταδίου πριν από την παρουσίαση 

του επόμενου βήματος. Ας επιστρέψουμε 

στο παράδειγμά μας. Για παράδειγμα, ο 

εκπαιδευτικός προετοιμάζει την ανάλυση 

δεξιοτήτων για τη δεξιότητα του ξυρίσματος. 

Στη συνέχεια, κάθε βήμα δεξιότητας 

βιντεοσκοπείται. Ο μαθητής παρακολουθεί το 

βίντεο για το πώς εκτελείται το πρώτο βήμα 

του ξυρίσματος. Ζητείται από τον μαθητή να 

εκτελέσει αυτό το βήμα. Η διαδικασία 

συνεχίζεται έτσι μέχρι το τελευταίο βήμα στην 

ανάλυση δεξιοτήτων. Στα σχόλια του βίντεο, 

ζητείται από τον μαθητή να παρακολουθήσει 

το βίντεο του σταδίου που είχε 

προηγουμένως εκτελεστεί για την 

επιδιωκόμενη δεξιότητα. 

Ταυτόχρονη διαδικασία ενθάρρυνσης 

Η ταυτόχρονη διαδικασία ενθάρρυνσης είναι 

μία από τις πρακτικές απόδειξης που  

χρησιμοποιείται αποτελεσματικά τόσο για 

τις δεξιότητες ενός σταδίου όσο και για τις 

δεξιοτήτες πολλαπλών σταδίων. Στη 

διαδικασία ταυτόχρονης ενθάρρυνσης, 

παρέχεται ένα ερέθισμα στόχος για τον 

μαθητή να ανταποκριθεί και αυτό 

ακολουθείται αμέσως από έναν έλεγχο 

ενθάρρυνσης. Ο έλεγχος επιτρέπει στον 

μαθητή να δώσει μια ακριβή απάντηση. Ο 

έλεγχος ενθάρρρυνσης μπορεί να είναι μια 

χειρονομία, λεκτική, οπτική, μοντέλο ή 

φυσική ενθάρρυνση. Το είδος που θα 

χρησιμοποιηθεί αποφασίζεται με βάση την 

ικανότητα και φύση του μαθητή. Μόλις 

παρέχεται η ενθάρρυνση, αφήνετε 3-5 

δευτερόλεπτα στον μαθητή να απαντήσει,

  αν ο μαθητής ανταποκριθεί όπως 

αναμενόταν, θα επιβραβευθεί. Εάν ο 

μαθητής δεν ανταποκριθεί ή  απαντήσει 

λανθασμένα, ο εκπαιδευτικός θα δώσει ξανά 

το μήνυμα και μπορεί να διορθώσει το λάθος. 

Έτσι, η ταυτόχρονη διαδικασία ενθάρρυνσης 

ολοκληρώνεται. Ο εκπαιδευτικός προχωρά 

στην επόμενη άσκηση. 

Συνοπτικά, ο εκπαιδευτικός ακολουθεί τα 

ακόλουθα βήματα για να διδάξει: 

• Ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής κάθονται 

δίπλα ή απέναντι ο ένας στον άλλο, ή 

στέκονται. 

• Η ενθάρρυνση που τραβάει την προσοχή 

παρέχεται: «Σήμερα, θα μάθουμε… Είστε 

έτοιμοι; κτλ. 

• Η ετοιμότητα του μαθητή ενισχύεται. 

• Παρέχεται το ερέθισμα στόχος. 

• Η ενθάρρυνση ελέγχου παρέχεται αμέσως 

μετά την παρουσίαση του στόχου. 

• Δίνεται στον μαθητή 3-5 δευτερόλεπτα να 

ανταποκριθεί. 

• Επιβραβεύεται  εάν ο μαθητής δώσει τη 

σωστή απάντηση. 

• Εάν ο μαθητής δεν ανταποκριθεί ή δεν 

δώσει σωστή απάντηση, το λάθος θα 

διορθωθεί ή θα πραγματοποιηθεί η επόμενη 

άσκηση. 

Στην ταυτόχρονη διαδικασία ενθάρρυνσης, ο 

μαθητής δεν έχει την ευκαιρία να 

ανταποκριθεί ανεξάρτητα, επομένως, πρέπει  

να διεξανθεί μια συνεδρία διερεύνησης 

(χωρίς έλεγχο ενθάρρυνσης) για να 

εξακριβωθεί εάν ο μαθητής έχει αποκτήσει τη 

δεξιότητα-στόχο. Για το σκοπό αυτό, πριν 

ξεκινήσει η διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός  

μπορεί να διεξάγει συνεδρίες δοκιμών κάθε 

μέρα ή κάθε δύο ημέρες ή μία φορά την 

εβδομάδα. 



 

 

 
 
 
 
 

Στις συνεδρίες διερεύνησης, ο δάσκαλος 

παρέχει το ερέθισμα στόχο και περιμένει 3-

5 δευτερόλεπτα για να απαντήσει ο 

μαθητής. Θα ενισχυθεί ο μαθητής εάν 

δίνεται  η σωστή απάντηση, ή διορθώνεται 

το λάθος εάν ο μαθητής δώσει λανθασμένη 

ή καθόλου απάντηση, και στη συνέχεια  ο 

εκπαιδευτικός θα προχωρά στην επόμενη 

άσκηση. Ο εκπαιδευτικός ελέγχει τη βάση 

συλλογής δεδομένων, ανάλογα με την 

περίπτωση και βασίζεται στην απάντηση 

του μαθητή. 

 

Τα ακόλουθα βήματα ακολουθούνται κατά 

τη διάρκεια μιας συνεδρία έρευνας: 

 

• Ο δάσκαλος και ο μαθητής κάθονται 

δίπλα ή απέναντι ο ένας στον άλλο, ή 

στέκονται. 

• Η προτροπή που τραβάει την προσοχή 

παρέχεται: "Σήμερα, θα μάθουμε ... Είστε 

έτοιμοι;" και τα λοιπά. 

• Η ετοιμότητα του μαθητή ενισχύεται. 

• Παρέχεται το ερέθισμα στόχος. 

•Δίνεται στον μαθητή 3-5 δευτερόλεπτα να 

ανταποκριθεί. 

•Επιβραβεύεταιι εάν ο μαθητής δώσει τη 

σωστή απάντηση. • Εάν ο μαθητής δεν 

ανταποκριθεί ή δεν δώσει σωστή 

απάντηση, το λάθος θα διορθωθεί ή θα 

πραγματοποιηθεί η επόμενη άσκηση. 

 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η 

εκπαιδευτικός καθορίζει μια στόχευση 

δεξιότητας για την Ελένη, που είναι να 

τοποθετήσει τη σερβιέτα στο παντελόνι. 

Αυτή είναι μια αλυσιδωτή δεξιότητα, 

επομένως, η εκπαιδευτικός προετοιμάζει 

μια ανάλυση δεξιοτήτων ειδικά για αυτό το  

στόχο. Δύο ζευγάρια παντελόνια και σερβιέτες 

που απαιτούνται για την  διαδικασία  

τοποθετούνται στο τραπέζι για να ξεκινήσουν 

την εκπάιδευση. Κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας, η εκπαιδευτικός κάθεται δίπλα 

στην μαθήτρια. Στη συνέχεια, παρέχει το 

ερέθισμα-στόχο λέγοντας «Τοποθέτησε το 

μαξιλάρι στο παντελόνι», και στη συνέχεια 

επιδεικνύει το πρώτο βήμα στην ανάλυση  

αυτής της δεξιότητας, ώστε να γίνει  το 

μοντέλο για την Ελένη και να μπορέσει  να 

εκτελέσει τη δεξιότητα.  Η εκπαιδευτικός 

περιμένει 3-5 δευτερόλεπτα για να 

ανταποκριθεί η μαθήτρια. Εάν η Ελένη,  

εκτελέσει τη διαδικασία  σωστά, η 

εκπαιδευτικός  την ενισχύει λέγοντας 

"Μπράβο, είσαι πολύ σωστή!" Εάν η Ελένη 

δώσει λανθασμένη ή καθόλου απάντηση, η 

εκπαιδευτικός θα είναι το μοντέλο για το 

πρώτο βήμα και θα συνεχίσει να διδάσκει το 

επόμενο βήμα. 

 

Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου 

ολοκληρωθούν όλα τα βήματα. Για 

παράδειγμα, διεξάγεται μια διερευνητική  

συνεδρία, την επόμενη μέρα πριν ξεκινήσει η 

διδασκαλία. Στη συνεδρία, η εκπαιδευτικός 

παρέχει το ερέθισμα στόχο λέγοντας 

«Τοποθέτησε τη σερβιέτα στο παντελόνι» και 

περιμένει 3-5 δευτερόλεπτα για να 

ανταποκριθεί η Ελένη. Εάν η μαθήτρια 

εκτελέσει τη δεξιότητα σωστά, η εκπαιδευτικός 

ενισχύει την Ελένη, λέγοντας "Μπράβο, είσαι 

υπέροχη" 
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Αν η μαθήτρια δώσει λανθασμένη ή 

καθόλου απάντηση, η εκπαιδευτικός θα 

είναι το μοντέλο γι αυτό το στάδιο, θα 

διορθώσει το λάθος, και θα καταγράψει  τις 

απαντήσεις της μαθήτριας στη βάση 

δεδομένων. 

 
Διδασκαλία Διαβαθμισμένης 
Καθοδήγησης 

 

Η διαβαθμισμένη καθοδήγηση είναι μία 

από τις μεθόδους διδασκαλίας χωρίς 

λάθη που χρησιμοποιείται συχνά για τη 

διδασκαλία της σειράς τω δεξιοτήτων. 

Στην κλιμακωτή καθοδήγηση, το 

ερέθισμα στόχος παρέχεται για να 

αρχίσει η διδασκαλία. Μετά το ερέθισμα 

του στόχου, αφήνουμε για 3-5 

δευτερόλεπτα τον μαθητή για να 

ανταποκριθεί. Εάν ο μαθητής 

ανταποκριθεί όπως αναμένεται, θα 

ενισχυθεί. Εάν ο μαθητής δεν απαντήσει 

καθόλου ή δεν απαντήσει σωστά, θα 

δοθεί η ερώτηση ελέγχου. Ο δάσκαλος 

αποσύρει σταδιακά (εξασθενίζει) την 

προτροπή ελέγχου για τον μαθητή 

προκειμένου να ανταποκριθεί 

ανεξάρτητα. Στην κλιμακωτή 

καθοδήγηση, ο δάσκαλος αποφασίζει 

αμέσως πότε και πώς θα αποσύρει την 

προτροπή ανάλογα με την απόδοση του 

μαθητή. Ο δάσκαλος μπορεί να 

εξασθενίσει τον τύπο, τον αριθμό και 

την ένταση ή τον τύπο και την ένταση 

των προτροπών.  Έτσι, ο δάσκαλος θα 

πρέπει να καθορίσει την ιεραρχία 

προτροπής για την εξασθένιση. Η κύρια 

πτυχή της σταδιακής καθοδήγησης που 

διαφέρει από άλλες μεθόδους διδασκαλίας 

χωρίς λάθη είναι ότι επιτρέπει στο δάσκαλο 

να εξασθενίσει την προτροπή όταν ο 

μαθητής δεν χρειάζεται μια προτροπή ή 

χρειάζεται μια πιο μέτρια προτροπή, και να 

παρέχει  

την προηγουμένως ξεθωριασμένη 

προτροπή πάλι όταν χρειάζεται την 

προτροπή. Συνοπτικά, ο εκπαιδευτικός 

ακολουθεί τα ακόλουθα στοιχεία για να 

διδάξει 

 Ο δάσκαλος και ο μαθητής κάθονται 

δίπλα ή απέναντι ο ένας στον άλλο, 

ή στέκονται. 

 Αναζητούμε την προσοχή-

αρπάζοντας την προτροπή: 

«Σήμερα, θα μάθουμε... Είσαι 

έτοιμος;" κλπ. 

 Ενισχύεται η ετοιμότητα των 

μαθητών. 

 Παρέχεται το ερέθισμα-στόχος. 

 

 Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα 4-5 

δευτερολέπτων για να απαντήσει. 

 Θα ενισχυθεί αν ο μαθητής δώσει τη 

σωστή απάντηση. 

 Εάν ο μαθητής δεν απαντήσει ή 

δώσει την εσφαλμένη απάντηση, θα 

δοθεί η ερώτηση ελέγχου.  

 Πραγματοποιείται η επόμενη 
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άσκηση.  

 Όταν ο μαθητής αρχίσει να 

ανταποκρίνεται σωστά με την 

ερώτηση που χρησιμοποιήθηκε 

στην προηγούμενη άσκηση, θα 

χρησιμοποιηθεί η επόμενη 

ερώτηση στην ιεραρχία.  

 Εάν ο μαθητής συνεχίσει να 

ανταποκρίνεται σωστά, τότε αυτή 

η ερώτηση θα ξεθωριάσει και θα 

χρησιμοποιηθεί η επόμενη 

ερώτηση στην ιεραρχία. 

 Εάν ο μαθητής δώσει μια 

λανθασμένη ή καμία απάντηση, ο 

δάσκαλος θα επιστρέψει στην 

εξασθενισμένη προτροπή.  

 Κατά τη διάρκεια των διδακτικών 

συνεδριών ενισχύονται οι σωστές 

απαντήσεις των μαθητών, είτε με 

είτε χωρίς προτροπή. 

 

Στην διαβαθμισμένη καθοδήγηση, εάν 

υπάρχει χρόνος μεταξύ του κινήτρου 

στόχου και της προτροπής ελέγχου, ο 

έλεγχος μπορεί να εκτελεστεί κατά τη 

διάρκεια των συνεδριών διδασκαλίας. 

Έτσι, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να 

διεξαχθούν ξεχωριστές συνεδρίες. Οι 

απαντήσεις των μαθητών κατά τη 

διάρκεια των διδακτικών συνεδριών 

τεκμηριώνονται στη φόρμα 

συγκέντρωσης δεδομένων. Οι σωστές 

απαντήσεις του μαθητή πριν από την 

προτροπή θεωρούνται προκειμένου να 

καθοριστεί αν ο μαθητής έμαθε. Αλλά, 

εάν δεν υπάρχει χρόνος μεταξύ του 

κινήτρου-στόχου και της προτροπής 

ελέγχου, με άλλα λόγια, εάν το ερέθισμα 

στόχου και η προτροπή ελέγχου 

παρέχονται ταυτόχρονα, διεξάγεται μια 

ξεχωριστή συνεδρία ελέγχου. Αυτή η 

περίοδος λειτουργίας διεξάγεται με βάση τα 

στοιχεία που παρατίθενται στη διαδικασία 

ταυτόχρονης ερώτησης. 

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για 

να περιγράψουμε την διαβαθμισμένη 

καθοδήγηση. Ας υποθέσουμε ότι ο 

δάσκαλος ζητά από την Deniz να 

χρησιμοποιήσει ένα αποτριχωτικό 

προκειμένου η Deniz να αποκτήσει την 

ικανότητα της αφαίρεσης της τριχοφυΐας 

του σώματος, έτσι ώστε ο δάσκαλος να 

αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την 

διαβαθμισμένη καθοδήγηση. Ο δάσκαλος 

προετοιμάζει τη ρύθμιση και τον εξοπλισμό 

για να ξεκινήσει τη διδασκαλία. Ο 

δάσκαλος παρέχει το ερέθισμα-στόχο  

λέγοντας "Χρησιμοποιήστε αποτριχωτικό 

για να αφαιρέσετε την τριχοφυΐα του 

σώματος", στη συνέχεια, περιμένει 3-5 

δευτερόλεπτα για να εκτελέσει η Deniz το 

πρώτο βήμα της ανάλυσης δεξιοτήτων. Αν 

η Ντενίζ δώσει μια σωστή απάντηση, λένε 

"Μπράβο, κάνεις το σωστό!" για να 

ενισχύσει την Ντενίζ. Εάν η Ντενίζ δώσει 

εσφαλμένη ή καμία απάντηση, ο δάσκαλος 

θα παράσχει μια πλήρη φυσική ερώτηση 

για την Ντενίζ να δώσει τη σωστή 

απάντηση.  
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Αφού η Ντενίζ αρχίσει να δίνει σωστές 

απαντήσεις με πλήρη φυσική ερώτηση, 

θα χρησιμοποιηθεί η επόμενη ερώτηση 

στην ιεραρχία προτροπής: Μερική 

φυσική ερώτηση. Εάν η Deniz συνεχίζει 

να δίνει σωστές απαντήσεις με μερική 

φυσική ερώτηση, θα χρησιμοποιηθεί η 

επόμενη ερώτηση. Εάν η Ντενίζ δώσει 

λάθος ή καμία απάντηση σε μερική 

σωματική προτροπή, ο δάσκαλος θα 

επιστρέψει στην πλήρη φυσική 

προτροπή. Κατά τη διάρκεια των 

διδασκόμενων συνεδριών, η Ντενίζ έχει 

την ευκαιρία να ανταποκριθεί 

ανεξάρτητα μετά την παροχή κινήτρων 

στόχων, επομένως, ο δάσκαλος δεν θα 

διεξάγει ξεχωριστή συνεδρία έρευνας. 

Κατά τη διάρκεια των διδακτικών 

συνεδριών, οι σωστές απαντήσεις της 

Deniz πριν από την παροχή της άμεσης 

παροχής πληροφοριών σχετικά με το αν 

η Deniz έχει μάθει την ικανότητα-στόχο 

Κοινωνικές Ιστορίες 
 

Μια κοινωνική ιστορία μπορεί να οριστεί 

ως μια σύντομη ιστορία για να 

περιγράψει περίπλοκες, δύσκολες ή 

νέες συνθήκες για τα άτομα με ASD ή 

διαφορετική διάγνωση. Είναι γραμμένη 

σε μια συγκεκριμένη μορφή σύμφωνα 

με ειδικούς κανόνες για να περιγράψει 

αντικειμενικά μια ικανότητα, γεγονός ή 

κατάσταση. 

Γενικά, μια κοινωνική ιστορία δεν 

χρησιμοποιείται άμεσα για να διδάξει 

την ικανότητα αυτοφροντίδας στόχου 

αλλά χρησιμοποιείται για να διδάξει πού, 

πότε και πώς θα εκτελέσει την ικανότητα 

προσοχής μόνος. Η χρήση κοινωνικών 

ιστοριών απαιτεί μια διαδικασία δύο 

βημάτων: τη σύνταξη μιας κοινωνικής 

ιστορίας και την εφαρμογή αυτής της 

ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης 

μιας κοινωνικής ιστορίας, ο δάσκαλος 

ξεκινά με τη συλλογή δεδομένων για την 

κατάσταση του ενδιαφέροντος. Η ιστορία 

έχει τίτλο, εισαγωγή, το σώμα και τα 

τμήματα και το συμπέρασμα. Οι τύποι και ο 

αριθμός των προτάσεων λαμβάνονται 

υπόψη για τα περιεχόμενα. Μια κοινωνική 

ιστορία αποτελείται από περιγραφικές 

προτάσεις και μία ή περισσότερες 

προτάσεις καθοδήγησης. Οι περιγραφικές 

προτάσεις περιλαμβάνουν εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες που σχετίζονται 

με το περιβάλλον. Οι προτάσεις 

καθοδήγησης καθοδηγούν τον τρόπο 

εκτέλεσης της συμπεριφοράς μέσω της 

περιγραφής της αποτελεσματικής 

απόκρισης. Η κοινωνική ιστορία θα πρέπει 

να είναι σαφής και κατανοητή με τα 

κατάλληλα λόγια, και πρέπει να είναι 

γραμμένη σε πρώτου\ πρόσωπο στον 

ενικό και τρίτο πρόσωπο στον ενικό με 

θετική έμφαση στην παρούσα συνέχεια. 

Έτσι, εξετάζονται πέντε βασικές αρχές για 

τη γραφή. Μετά την ολοκλήρωση της 

κοινωνικής ιστορίας, περιλαμβάνονται 

κατάλληλες εικόνες και εικόνες για την 

οριστικοποίηση της ιστορίας. Επιλέγεται 

ένα κατάλληλο περιβάλλον και χρόνος για 

την κοινή χρήση της κοινωνικής ιστορίας. 

Μια κοινωνική ιστορία παρουσιάζεται σε 
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ένα ήσυχο περιβάλλον αμέσως πριν ο 

μαθητής εισέρχεται στο περιβάλλον, 

όπου αυτή / αυτός θα εκτελέσει την 

ικανότητα αυτο-φροντίδας.  

Η διδασκαλία αρχίζει με την 

παρουσίαση της προσοχής-αρπάζοντας 

την προτροπή. Για το σκοπό αυτό, ο 

δάσκαλος λέει "Έχω γράψει αυτή την 

ιστορία για σας" ή "Έχω μια ιστορία για 

..................  

Είναι καιρός να διαβάσουμε αυτή την 

ιστορία." Ο δάσκαλος διαβάζει στη 

συνέχεια την ιστορία στο μαθητή, ζητά 

από το μαθητή να την διαβάσει, ή 

παρουσιάζει την ιστορία σε ένα 

τάμπλετ, κλπ. Ο δάσκαλος ζητά 4-5 WH 

ερωτήσεις για να δει αν ο μαθητής έχει 

κατανοήσει την ιστορία. Θα ενισχυθεί 

εάν ο μαθητής δίνει σωστές απαντήσεις 

σε ερωτήσεις, αλλά αν δίνει μια 

λανθασμένη ή καμία απάντηση σε 

ερωτήσεις, η πρόταση της κοινωνικής 

ιστορίας που περιέχει τη σωστή 

απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι 

κόκκινη και πάλι. Στη συνέχεια, ο 

μαθητής μεταφέρεται στο περιβάλλον 

όπου θα εκτελέσει την ικανότητα-στόχο. 

Ο μαθητής παρατηρείται και η απόδοσή 

του από τις ικανότητες-στόχους 

τεκμηριώνεται στη φόρμα συλλογής 

δεδομένων. Δεδομένου ότι η απόδοση 

της ικανότητας στόχου του μαθητή 

βελτιώνεται, η κοινωνική ιστορία είναι στο 

κόκκινο για δύο ημέρες δεν είναι κάθε 

μέρα, ή η ιστορία έχει εξασθεν’ισει με την 

ανάγνωση της ιστορίας χωρίς ορισμένες 

προτάσεις 

Συνοψίζοντας, ακολουθούμε τα εξής 

βήματα για την παρουσίαση της ιστορίας:  

• Καθορίζεται το κατάλληλο 

περιβάλλον και χρόνος.   

• Παρέχεται προτροπή για την 

προσοχή. "Σήμερα, θα μάθουμε... Έχω μια 

μεγάλη ιστορία για... Είσαι έτοιμος;" κλπ 

• Η ετοιμότητα των μαθητών 

ενισχύεται. 

• Η ιστορία είναι κόκκινη. 

• Ζητάμε 4-5 WH ερωτήσεις. 

• Θα ενισχυθεί αν ο μαθητής δώσει 

σωστές απαντήσεις σε ερωτήσεις.  

• Εάν ο μαθητής δίνει μια λανθασμένη 

ή καμία απάντηση σε ερωτήσεις, η 

πρόταση της κοινωνικής ιστορίας που 

περιέχει τη σωστή απάντηση σε αυτή την 

ερώτηση είναι και πάλι στο κόκκινο. 

• Ο μαθητής μεταφέρεται στο 

περιβάλλον όπου θα εκτελέσει την 

ικανότητα-στόχο. 

 
 

.  
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Έχω αιμορραγία μερικές μέρες του μήνα. 
Χρησιμοποιώ μαξιλάρια σε μέρες που 
έχω αιμορραγία. Η χρήση των μαξιλαριών 
μπορεί μερικές φορές να φέρει δυσοσμία. 
Αυτό μπορεί να ενοχλήσει εμένα και τους 
άλλους. Η χρήση των μαξιλαριών μπορεί 
μερικές φορές να βλάψει το δέρμα μου ή 
να προκαλέσει φαγούρα. Πρέπει να 
αλλάζω το μαξιλάρι μου κάθε δύο ώρες 
για να αποφύγω αυτά τα προβλήματα. Ο 
δάσκαλός μου μπορεί να με βοηθήσει 
υπενθυμίζοντας πότε να αλλάξω το 
μαξιλάρι μου. Αν αλλάξω το μαξιλάρι μου 
κάθε 2 ώρες, δεν θα υπάρχει οσμή και 
φαγούρα. Αυτό θα με κάνει ευτυχισμένο, 
καθώς και τη μαμά μου ευτυχισμένη. 
Είναι μια σημαντική ενέργεια για την υγεία 
μου να αλλάζει μαξιλάρι μου κάθε δύο 
ώρες. Το να είμαι υγιής με κάνει 
ευτυχισμένο. 

 

Πρέπει να αλλάζω το μαξιλάρι μου 

κάθε δύο ώρες. 

 

 
 
 
 

 

 

Για παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να 

γράψει μια ιστορία ως εξής για να διδάξει 

στη Zehra πότε να αλλάξει το μαξιλάρι της. 

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος διαβάζει την 

ιστορία στην Zehra σε ένα κατάλληλο 

περιβάλλον και στον σωστό χρόνο. Κάνει 

ερωτήσεις στη Zehra για να εκτιμήσει αν η 

Zehra έχει καταλάβει την ιστορία. 

Ενισχύουν τις σωστές απαντήσεις της 

Zehra. Εάν η Zehra δώσει μια λανθασμένη 

ή καμία απάντηση στην ερώτηση, θα 

διαβάσει ξανά την πρόταση που περιέχει 

τη σωστή απάντηση. Δίνει στη Zehra την 

ευκαιρία να εκτελέσει την ικανότητα στόχο 

και να καταγράψει την απόδοση της. Καθώς η 

απόδοση της Zehra βελτιώνεται, εξασθενίζει 

την παρουσίαση της ιστορίας αποκλείοντας 

την πρόταση: «Πρέπει να αλλάζω το μαξιλάρι 

μου κάθε δύο ώρες για να αποφύγω αυτά τα 

προβλήματα». 
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Επιμονή και Γενίκευση 
 

Ο στόχος της διδασκαλίας δεν είναι 

μόνο να διδάξει στους μαθητές νέες 

συμπεριφορές. Οι μαθητές αναμένεται 

να διατηρήσουν την επίκτητη 

συμπεριφορά μετά τη διδασκαλία 

(επιμονή) και να επιδείξουν αυτή τη 

συμπεριφορά σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα και παρουσία 

διαφορετικών προσώπων και υλικών 

(γενίκευση). Θα πρέπει να 

προσδιοριστούν οι στόχοι της επιμονής 

και της γενίκευσης και να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα 

 

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

  Κύκλος εμπιστοσύνης 

Τα άτομα με ASD (+ψυχική αναπηρία) 

μπορεί να αντιμετωπίσουν διαφορετικές 

απειλές κατά την αλληλεπίδραση με το 

κοινωνικό περιβάλλον. Οι απειλές στο 

κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να 

περιλαμβάνουν οποιαδήποτε 

κακομεταχείριση, όπως παρενόχληση, 

κοροϊδία, εκφοβισμός, και παραμέληση. 

Αυτά θεωρούνται έγκληματα και 

αποτελούν απειλή για την ψυχική και 

σωματική υγεία των ατόμων. Τέτοιες 

απειλές θέτουν σε κίνδυνο οποιοδήποτε 

άτομο της κοινωνίας και μπορεί να 

προκαλέσουν πολλά ψυχολογικά, 

κοινωνικά, σωματικά, βιολογικά και 

συμπεριφορικά προβλήματα για τα άτομα 

με νοητικές αναπηρίες που έχουν δυσκολία 

στην κατανόηση αφηρημένες έννοιες και τη 

διαχείριση των γνωστικών διαδικασιών. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διδάξουμε σε 

αυτά τα άτομα τις δεξιότητες ασφάλειας για 

την προστασία από τέτοιους κινδύνους, 

απειλές και ξένους ανθρώπους. 

Αν και οι γονείς λαμβάνουν διάφορα μέτρα 

για την προστασία των παιδιών τους, τέτοιες 

ενέργειες μπορεί να είναι 

αναποτελεσματικές στη διασφάλιση της 

ασφάλειας των ατόμων με νοητικές 

αναπηρίες. Οι προφορικές προειδοποιήσεις 

(ευρέως χρησιμοποιούμενες) δεν είναι 

αρκετές για να υποδείξουν τον κίνδυνο σε 

ρεαλιστικό επίπεδο και να αποκτήσουν την 

κατάλληλη συμπεριφορά. Μπορεί να είναι 

δύσκολο να αποκτήσουν δεξιότητες 

προστασίας για τους αλλοδαπούς, 

παρενόχληση και κακοποίηση για τα άτομα 

με νοητικές αναπηρίες που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην κατανόηση των κοινωνικών 

απειλών από την παρενόχληση και την 

κακοποίηση. Η συμμετοχή των γονέων στη 

διδασκαλία τέτοιων δεξιοτήτων συμβάλλει 

σημαντικά στην απόκτηση και γενίκευση 

τέτοιων δεξιοτήτων. Οι γονείς 

διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στην 

διασφάλιση της ασφάλειας στο σπίτι ή τη 

διδασκαλία των δεξιοτήτων προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής. Εάν οι γονείς είναι 

μορφωμένοι, θα είναι σε θέση να διδάξουν 

δεξιότητες ασφάλειας σε υψηλό επίπεδο 
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Επίσης, για να διδάξουν τις δεξιότητες 

ασφάλειας, απαιτείται να ενσαρκώσουν τις 

κοινωνικές συνθήκες και να παρέχουν την 

εκπαίδευση με οπτικά βοηθήματα. Ο 

κύκλος της εμπιστοσύνης είναι μία από τις 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να 

διδάξουν τις δεξιότητες ασφάλειας 

 

Τι είναι ο κύκλος εμπιστοσύνης 
 

Ο κύκλος εμπιστοσύνης είναι μία από τις 

τεχνικές που χρησιμοποιείται συχνά για την 

προστασία των ατόμων με ASD (+ 

διανοητικές αναπηρίες) από τη σεξουαλική 

κακοποίηση. Ο κύκλος της διδασκαλίας 

που βασίζεται στην εμπιστοσύνη αποτελεί 

τη βάση για τη διδασκαλία συμπεριφορών, 

όπως η αντιμετώπιση της εξαπάτησης, η 

προστασία από ξένους ανθρώπους, και η 

απόρριψη της επαφής χωρίς άδεια.. Πριν 

από τον κύκλο διδασκαλίας που 

βασίζεται στην εμπιστοσύνη, θα πρέπει 

να γίνουν δραστηριότητες που να 

αφορούν την σωστή επαφή, την κακή 

επαφή και την απόρριψη της 

σωματικής επαφής χωρίς άδεια. Η 

διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται σε νεαρή 

ηλικία και να διατηρείται μέχρι την 

ενηλικίωση σύμφωνα με την ανάπτυξη  
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Η εξαπάτηση αποτελεί απειλή για κάθε 

άτομο σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής. 

Ο κύκλος της εμπιστοσύνης που 

χρησιμοποιείται για την πρόληψη της 

εξαπάτησης επιτρέπει στο άτομο να 

αναγνωρίσει τη σχέση των άλλων όταν το 

άτομο εμφανίζει κοινωνικές δεξιότητες και 

συμπεριφορές, και να δώσει μια κατάλληλη 

απάντηση ανάλογα με το αν αυτοί οι άλλοι 

άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι ή ξένοι. Ο 

κύκλος της εμπιστοσύνης περιλαμβάνει την 

παρουσίαση αξιόπιστων προσώπων το 

άτομο. Ο κύκλος της εμπιστοσύνης 

διδάσκει ότι τα άτομα μπορούν να 

αλληλεπιδρούν με πρόσωπα του κύκλου 

της εμπιστοσύνης σε συγκεκριμένο 

επίπεδο και ορισμένες φυσικές επαφές 

μπορούν να συμπεριληφθούν σε καλή 

επαφή σε μια τέτοια αλληλεπίδραση, 

οποιαδήποτε πρόσωπα εκτός του κύκλου 

της εμπιστοσύνης είναι "ξένα" και οι 

αλληλεπιδράσεις με τα πρόσωπα αυτά 

είναι περιορισμένες. 

Δημιουργώντας ένα κύκλο 
εμπιστοσύνης  

 

Ο αριθμός των ατόμων στον κύκλο της 

εμπιστοσύνης ποικίλλει ανάλογα με την 

ηλικία και το επίπεδο νοημοσύνης των 

διανοητικά πασχόντων ατόμων. Οι 

ενήλικες και οι ειδικοί που παρέχουν 

φροντίδα σε άτομα με νοητική αναπηρία θα 

πρέπει να εργάζονται σε συνεργασία για 

τον εντοπισμό των ατόμων που θα 

συμπεριληφθούν στον κύκλο της 

εμπιστοσύνης. Τα πρόσωπα στον κύκλο της 

εμπιστοσύνης δεν χρειάζεται να είναι 

συγγενείς ή μέλη της οικογένειας του ατόμου. 

Τα άτομα με νοητικές αναπηρίες θα πρέπει να 

έχουν αξιόπιστα άτομα σε άμεση γειτνίαση. 

Είναι ζωτικής σημασίας να καθοριστεί εάν 

αυτά τα άτομα είναι πραγματικά αξιόπιστα, 

επομένως, ο κύκλος της εμπιστοσύνης θα 

πρέπει να προσδιοριστεί από μια 

εξειδικευμένη ομάδα ψυχολόγου, παιδαγωγού 

και εκπαιδευτικού ειδικής εκπαίδευσης. Θα 

είναι σκόπιμο να συζητηθεί και να 

προσδιοριστεί από τους φροντιστές όσο το 

δυνατόν περισσότερο.  

Το πρώτο βήμα του κύκλου της εμπιστοσύνης 

με βάση τη διδασκαλία είναι να διδάξει να μην 

λαμβάνεται οτιδήποτε είναι αρεστό από 

κανέναν εκτός του σπιτιού και του κύκλου της 

εμπιστοσύνης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει 

να διδάξετε το παιδί είναι: "Ποτέ μην πάρετε 

κάτι που σας αρέσει από κανέναν!" Αυτό 

διδάσκεται σε προφορικό και επίπεδο 

συμπεριφοράς. Ακολουθεί ο 
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*η απόρριψη της σωματικής επαφής 

χωρίς άδεια, * το καλό και κακό άγγιγμα, 

* οι ειδικές περιοχές *, η προστασία της 

ιδιωτικής ζωής, * ότι πρέπει να πάρει 

την άδεια και να δοθεί η άδεια, * η 

αντιμετώπιση της εξαπάτησης, 

αντίστοιχα, ανάλογα με την αναπτυξιακή 

ηλικία του ατόμου με νοητική αναπηρία. 

Στο τελευταίο βήμα, ασκούνται ενέργειες 

σε περίπτωση σεξουαλικής 

κακοποίησης (π.χ. φωνές δυνατά 

έκκληση για βοήθεια από άλλους, 

προκαλώντας σωματική βλάβη στο 

άλλο μέρος για να τους κρατήσει 

μακριά). 

Δημιουργώντας έναν κύκλο 

εμπιστοσύνης, η ομάδα του 

πρωτογενούς φροντιστή ή των γονέων 

του ατόμου με νοητικές αναπηρίες και οι 

ειδικοί (ψυχολόγος, παιδαγωγός, 

εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, 

σύμβουλος) ενώνονται και ακολουθούν 

τα ακόλουθα βήματα:  

1. Αρχικά, ο κύριος φροντιστής ή οι 

γονείς του ατόμου με νοητικές 

αναπηρίες λαμβάνουν εκπαίδευση από 

τους ειδικούς σχετικά με την 

κακοποίηση και την παρενόχληση. 

2. Οι γονείς / πρωταρχικός φροντιστής 

προσδιορίζουν και απαριθμούν τα 

πρόσωπα που εμπιστεύονται σε 

οποιαδήποτε πτυχή και τα θεωρούν 

κοντά τους.   

3. Ειδικοί και φροντιστές μαζί 

προσδιορίζουν τα άτομα που θα επιλεγούν 

από τον κατάλογο ανάλογα με την ηλικία 

του ατόμου με νοητικές αναπηρίες.  

4. Ο αριθμός των ατόμων στον κύκλο της 

εμπιστοσύνης μπορεί να είναι 2 ή 10 

ανάλογα με την ηλικία του ατόμου με 

νοητικές αναπηρίες.  

5.  
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6. Κάθε ταυτοποιημένο άτομο πρέπει να 

εγκρίνεται από τον έμπιστο κύριο 

φροντιστή και να τηρείται και να 

επιβεβαιώνεται από τον 

σύμβουλο/ψυχολόγο και τον παιδαγωγό. 

Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό για την 

ασφάλεια του ατόμου με νοητικές 

αναπηρίες. Δεν αρκεί τα επιλεγμένα 

πρόσωπα να είναι γνωστά, η αξιοπιστία 

τους πρέπει να συζητηθεί και να 

επιβεβαιωθεί. Ένα ανώτερο μέλος της 

οικογένειας που προσδιορίζεται από τη 

μητέρα ως αξιόπιστο μπορεί να μην 

θεωρείται αξιόπιστο από τον ειδικό στην 

ομάδα παρατήρησης. Ως εκ τούτου, πρέπει 

να διεξαχθεί διεπιστημονική ομαδική 

συζήτηση για την επιλογή του ατόμου που 

θα συμπεριληφθεί στον κύκλο της 

εμπιστοσύνης 

7. Αφού τα πρόσωπα του κύκλου της 

εμπιστοσύνης αναφέρονται με την ομάδα, 

ζητείται μια πρόσφατη φωτογραφία των 

προσώπων που βρίσκονται στον 

κατάλογο.  

8. Η μέθοδος διδασκαλίας που 

χρησιμοποιείται για τον κύκλο της 

διδασκαλίας εμπιστοσύνης επιλέγεται με 

τον ειδικό εκπαιδευτικό, και 

προετοιμάζονται τα κατάλληλα υλικά για τη 

μέθοδο.  

9. Εκπαιδευτικός/σύμβουλος ειδικής 

αγωγής/ ψυχολόγος/ παιδαγωγός/ 

φροντιστής έρχεται σε επαφή για να 

περιγράψει τη διαδικασία διδασκαλίας. Η 

διδασκαλία ολοκληρώνεται με τη χρήση 

καρτών εικόνων και οι συναντήσεις 

παρακολούθησης και αξιολόγησης 

διεξάγονται μαζί τους. 

10. Αυτά τα βήματα πρέπει να διδάσκονται 

λεπτομερώς στον κύριο φροντιστή, και το 

άτομο με νοητικές αναπηρίες θα πρέπει να 

κληθεί να πραγματοποιήσει τις ίδιες 

δραστηριότητες στις μελλοντικές ηλικίες. Σε 

αυτές τις διαδικασίες, θα πρέπει να 

παρέχονται ενισχύσεις για το πώς να 

πραγματοποιήσει τη διδασκαλία με τον 

αριθμό των ανθρώπων και τι υλικά ανάλογα 

με την αναπτυξιακή ηλικία. 

11. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής 

διαδικασίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 

ενδεχόμενο μαθησιακής ικανότητας του 

ατόμου με νοητικές αναπηρίες να 

αποφασίζεται εάν θα χρησιμοποιεί κάρτες 

εικόνων ή άτομα μαζί ή ξεχωριστά 
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Εισαγωγή στον κύκλο εμπιστοσύνης  
 

Για να διδαχθεί ο κύκλος εμπιστοσύνης 

που δημιουργείται από την ομάδα των 

ειδικών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικές μέθοδοι, διαφορετικά υλικά ή 

διαφορετικές προτροπές, με βάση τα 

ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου με 

νοητικές αναπηρίες. Η εισαγωγή του 

κύκλου της εμπιστοσύνης και πάλι 

ποικίλλει ανάλογα με την αναπτυξιακή 

ηλικία του ατόμου με νοητικές αναπηρίες. 

Στις μικρές ηλικίες, μπορεί να διδαχθεί 

ποιος είναι εξοικειωμένος ή ποιος είναι 

ξένος, και ποια είναι αξιόπιστα άτομα, οι 

περιορισμοί στις αλληλεπιδράσεις με αυτά 

τα άτομα, και ο τρόπος αλληλεπίδρασης 

με τους ξένους ανθρώπους, διδάσκονται 

κατά τη σχολική περίοδο και τα επόμενα 

χρόνια. Τα βήματα του διδακτικού κύκλου 

της εμπιστοσύνης μπορεί να διαφέρουν 

από τη μέθοδο διδασκαλίας που 

χρησιμοποιείται, αλλά τα βασικά βήματα 

της διδασκαλίας μπορούν να 

απαριθμηθούν ως εξής: 

1. Ο εκπαιδευτικός, ο ψυχολόγος και ο 

σύμβουλος ειδικής αγωγής 

προσδιορίζουν τα πρόσωπα που θα 

συμπεριληφθούν στον κύκλο της 

εμπιστοσύνης και δημιουργείται 

κατάλογος.  
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2. Τα άτομα που θα επιλεγούν από τον 

κατάλογο και ο αριθμός των ατόμων 

προσδιορίζεται ανάλογα με την ηλικία του 

ατόμου με νοητικές αναπηρίες.  

3. Ζητείται πρόσφατη φωτογραφία των 

επιλεγμένων προσώπων. 

4. Εκτός από αυτές τις φωτογραφίες, 

προετοιμάζονται και άσχετες 

φωτογραφίες (αγνώστων, ξένων 

προσώπων).   

5. Παράγεται ένα σύνολο εργαλείων 

φωτογραφιών γνωστών και ξένων 

ανθρώπων.  

6. Τα γνωστά πρόσωπα εισάγονται μέσω 

του συνόλου των εργαλείων.  

7. Τα όρια σε γνωστά πρόσωπα και τα όρια 

για τους ξένους είναι λεπτομερή και 

εξηγούνται.  

8. Οι συνεδρίες ανίχνευσης διεξάγονται 

χωρίς προτροπή. Δημιουργείται ένα 

σενάριο που περιλαμβάνει οικεία και ξένα 

άτομα και προγραμματίζονται περίοδοι 

λειτουργίας γενίκευσης στο πραγματικό 

περιβάλλον με βάση τη συναρμογή 
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6. ΠΡΌΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΚΉΣ ΕΠΑΦΉΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΚΉ ΕΠΑΦΉ 

 
Για να αναπτυχθεί μια απάντηση στην 

καλή και την κακή επαφή, πρέπει να 

αναπτυχθεί η πρώτη ικανότητα των 

απτικών διακρίσεων. Ως εκ τούτου, τα 

παιδιά πρέπει να διδάσκονται ότι η 

άδεια πρέπει να ληφθεί πριν από το 

άγγιγμα. Ομοίως, θα πρέπει να 

κατανοήσουν ότι θα πρέπει να λάβουν 

άδεια πριν αγγίξουν τους άλλους.  

Αυτός ο κανόνας που διδάσκεται για την 

επαφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 

διδασκαλία ότι αν κάποιος τους αγγίζει 

χωρίς άδεια, θα πρέπει να το 

αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

του κύκλου της εμπιστοσύνης. 

 

 

Λήψη δικαιωμάτων-Παροχή αδείας  
 

Η διδασκαλία της λήψης και παροχής 

της άδειας πριν δοθεί η άδεια και πρίν 

αγγίξει το σώμα άλλων, και ομοίως, εάν 

να δώσει την άδεια όταν θέλει κάποιος 

να αγγίξει το σώμα τους.   

Η συμπεριφορά για "Λήψη άδειας" είναι 

ένας από τους κανόνες που τα παιδιά 

θα πρέπει να αποκτήσουν σε μικρές 

ηλικίες. Για παράδειγμα, τα παιδιά θα 

πρέπει να αποκτήσουν τη συμπεριφορά 

του να πάρει την άδεια να λάβει ένα 

παιχνίδι της αδελφής / αδελφού τους, να 

μπει στην κρεβατοκάμαρα των γονέων 

τους, και να τρώνε σνακ πριν από το 

δείπνο. Ωστόσο, θα πρέπει να 

διδάσκονται να παίρνουν άδεια πριν 

αγγίξουν το σώμα των άλλων (ένα άλλο 

πλαίσιο για να πάρει την άδεια) παράλληλα 

με τη σεξουαλική ανάπτυξη. 

Για να αποκτήσουν τη συμπεριφορά του να 

πάρει την άδεια πριν από την επαφή με 

τους άλλους, πρώτα οι γονείς και οι 

ενήλικες στην άμεση γειτνίαση με το παιδί 

πρέπει να δείξουν τη συμπεριφορά του να 

πάρει την άδεια να αγγίξει το σώμα του 

παιδιού. Έτσι, εμφανίζουν συμπεριφορές 

που συνάδουν με τους κανόνες που 

διδάσκονται στα προηγούμενα βήματα. 

Στην φαλλική περίοδο της σεξουαλικής 

ανάπτυξης, ολόκληρο το σώμα του παιδιού 

αρχίζει να λαμβάνει ερέθισμα. Ως εκ 

τούτου, οι γονείς θα πρέπει να δείξουν την 

αγάπη τους σε διάφορες μορφές αγάπης 

αντί να αγγίζουν ή να πιέζουν. 
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Αυτοί θα πρέπει να διδάξουν τα παιδιά 

τους ότι είναι μια μορφή αγάπης για να 

εκτελέσει οποιαδήποτε δραστηριότητα 

μαζί, να διαβάσουν ένα βιβλίο μαζί, να 

έχουν μια συνομιλία, και να περνούν το 

χρόνο τους μαζί. Ο καθορισμός ενός 

παραδείγματος της δημιουργίας και του 

μοιράσματος της ευχαρίστησης χωρίς 

φυσική αλληλεπίδραση θα ήταν χρήσιμο να 

αναπτυχθεί με μια έκφραση της αγάπης 

χωρίς επαφή στις μεγαλύτερες ηλικίες. 

Ακόμη και σε περίπτωση αναπτυξιακής 

καθυστέρησης, η εκπαίδευση για την 

τουαλέτα πολλών παιδιών ολοκληρώνεται 

σε αυτή την περίοδο. Οι κανόνες 

εμπιστευτικότητας, συγκεκαλυμμένης και 

απαραβίαστης που διδάσκονται στο παιδί 

να ακολουθούνται και εφαρμόζονται όταν 

το παιδί ανακουφίζει τον εαυτό του. Το 

απαραβίαστο διατηρείται όταν υπάρχει 

επαφή με άδεια και χωρίς εξαναγκασμό. 

Έτσι, το παιδί μαθαίνει ότι αυτός / αυτή 

είναι ένα ανεξάρτητο άτομο έχει τον έλεγχο 

του σώματος του / της. Μαθαίνουν επίσης 

ότι ο κανόνας του απαραβίαστου που 

ισχύει για το σώμα τους ισχύει και για τους 

άλλους, και το σώμα τους είναι 

απαραβίαστο, καθώς και το σώμα των 

άλλων είναι απαραβίαστο. 

Το απαραβίαστο δεν αποτελεί εμπόδιο 

στην οικειότητα και την ειλικρίνεια στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα φυσιολογικά 

άτομα πρώτα δίνουν τα χέρια και στη 

συνέχεια προσεγγίζουν το ένα το άλλο για 

να αγκαλιαστούν. Εάν ένα από τα μέρη 

κάνει πίσω ή συνεχίζει να κρατά το 

εκτεταμένο χέρι ευθεία κατά τη διάρκεια της 

αγκαλιάς, το άλλο μέρος γνωρίζει ότι αυτό 

σημαίνει ότι αυτό σημαίνει ότι δεν δίνει 

άδεια, και μόνο δίνει τα χέρια.  
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Όμως, τα παιδιά με ASD (+διανοητικές 

αναπηρίες) εμφανίζουν περιορισμούς στη 

χρήση της αντίληψης της πρόθεσης και 

της ενσυναίσθησης κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Ως εκ 

τούτου, η επαφή με άδεια διδάσκεται 

επίσης και για την προστασία του εφήβου 

με ειδικές ανάγκες. Η διδασκαλία για να 

πάρει και να λάβει άδεια πρέπει να 

εξηγηθεί στους γονείς για τους σκοπούς 

της διάκρισης της παρενόχλησης και την 

ανάπτυξη μιας απόκρισης. 

Αν και οι ενήλικες γύρω τους το κάνουν, 

τα παιδιά δεν μαθαίνουν εύκολα τη 

συμπεριφορά του να πάρουν την άδεια. 

Οι γονείς πρέπει να εξηγήσουν ότι ο 

κανόνας αυτός διδάσκεται για την 

προστασία του παιδιού τους από την 

παρενόχληση, προκειμένου να επιτευχθεί 

μια σταθερή και συνεπής στάση των 

γονέων. 

Η διδασκαλία της συμπεριφοράς της 

χορήγησης άδειας πρέπει να σχεδιαστεί 

με βάση τη συμπεριφορά των διακρίσεων 

των γνωστών ανθρώπων που έχει 

αποκτηθεί προηγουμένως. Με τον τρόπο 

αυτό, ελέγχεται ότι η στενή φυσική επαφή 

θα πρέπει να αποφεύγεται με πρόσωπα 

που δεν είναι γνωστά, με άλλα λόγια, δεν 

περιλαμβάνονται από τους γονείς στον 

κύκλο της εμπιστοσύνης. Μετά τη 

διδασκαλία των διακρίσεων μεταξύ καλού 

και κακού αγγίγματος, αυτό απευθύνεται 

για άλλη μια φορά για να διδάξει ότι το 

σφίξιμο των χεριών δεν είναι κακό 

άγγιγμα και μπορούν να σφίξουν τα χέρια 

με άγνωστα άτομα. Στην φαλλική περίοδο, 

η συμπεριφορά των αγκαλιών και φιλιών 

και το να κάθεται στην αγκαλιά κάποιου 

εμφανίζεται συχνά, ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό να ελέγχουν αυτές τις 

συμπεριφορές πρώτα 
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Απόρριψη και Αναφορά επαφής χωρίς 
άδεια  

 

Μετά τη διδασκαλία πώς να πάρει και 

να δώσει την άδεια και την προστασία 

του προσωπικού χώρου, θα πρέπει να 

διδαχθεί την απόρριψη και την αναφορά 

της επαφής χωρίς άδεια. Η επαφή 

χωρίς άδεια είναι μια συμπεριφορά που 

παραβιάζει τη λήψη δικαιωμάτων καθώς 

και τον προσωπικό χώρο. Εάν αυτή η 

συμπεριφορά εκτελείται από ένα 

άγνωστο άτομο (δεν περιλαμβάνεται 

στον κύκλο της εμπιστοσύνης), δεν θα 

πρέπει να θεωρείται καλοπροαίρετη. Ως 

εκ τούτου, θα πρέπει να ασκείται με την 

υποβολή εκθέσεων. Η απόρριψη και η 

αναφορά επαφής χωρίς άδεια 

διδάσκονται να ξεφύγουν από την 

παρενόχληση και να δημιουργήσουν 

επίγνωση ενός ενήλικα σχετικά με το τι 

τους έχει κάνει. 

Όταν υπάρχει μια προσπάθεια επαφής 

χωρίς άδεια, γίνονται προσπάθειες για 

την προστασία του προσωπικού χώρου. 

Ωστόσο, εάν υπάρχει επιμονή στην 

επαφή χωρίς άδεια, το παιδί πρέπει να 

διδαχθεί να σπρώχνει το άτομο με το 

χέρι, να τον απομακρύνει από τον 

προσωπικό του χώρο, να φωνάζει 

δυνατά για να απορρίψει το άτομο και 

να καλέσει για βοήθεια των άλλων. Εάν 

η επαφή χωρίς άδεια δεν μπορεί να 

αποφευχθεί, πρέπει να εξηγηθεί στο 

παιδί ότι επιτρέπεται να λάβει μέτρα για 

να βλάψει το άτομο που τα κρατά (π.χ. 

κλωτσιές, δάγκωμα και ξύσιμο). 

Αν και το παιδί ξεφεύγει από τη 

σωματική επαφή χωρίς άδεια, πρέπει 

να του διδάξουμε ότι αυτό πρέπει να 

αναφερθεί στους γνωστούς ενηλίκους. Από 

την άποψη αυτή, πρέπει επίσης να 

ενημερώνονται οι γονείς  

Οι γονείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται για 

να ακούσουν τα παιδιά τους χωρίς να τα 

διακόπτουν ή να τα κρίνουν όταν 

προσπαθούν να αναφέρουν. Οι γονείς 

πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν για να 

αναπτύξουν την ικανότητα αναφοράς της 

επαφής χωρίς άδεια 

 

Αποδοχή της απόρριψης  
 

 Το παιδί μαθαίνει να απορρίπτει την επαφή 

χωρίς άδεια, αλλά το χρησιμοπεί μόνο για 

τον εαυτό του. Μπορεί επίσης να είναι 

απαραίτητο να διδάχθεί ότι το δικαίωμα 

αυτό ισχύει και για τους φίλους του. Αν 

αγγίξουν ένα φίλο χωρίς άδεια κατά λάθος, 

θα αντιμετωπίσουν τη συμπεριφορά της 

απόρριψης. Έτσι, πρέπει να μάθουν να 

δέχονται τέτοια συμπεριφορά, να ζητούν 

συγγνώμη, και να τους ευχαριστούν που 

τους το υπενθυμίζουν . 

Διακρίσεις μεταξύ καλής και Κακής επαφής  
 

Παρά τη διδασκαλία της λήψης άδειας, την 

απόρριψη της επαφής χωρίς άδεια και την 

αποδοχή της απόρριψης, πρέπει να 

διδάσκονται ότι οι φίλοι που επιτρέπεται να 

αγγίζουν θα πρέπει να ταξινομούνται από 

τον τρόπο τους να αγγίζουν, και αν 

επιτρέπει την αποδοχή του αμοιβαίου 

απαραβίαστου σε κοινωνικά περιβάλλοντα. 

Οι διακρίσεις μεταξύ καλού και κακού 

αγγίγματος είναι μια ικανότητα 

διδασκαλίας. Τα παιδιά συνήθως 

επιτρέπουν στους στενούς φίλους τους να 



 

 

τα αγγίξουν. Ωστόσο, τα παιδιά πρέπει 

να διδάσκονται να κάνουν διακρίσεις 

μεταξύ καλού και κακού αγγίγματος, 

προκειμένου να αποφευχθεί η 

κατάχρηση αυτής της άδειας. Για 

παράδειγμα, το κακό άγγιγμα περιλαμβάνει 

τη «γραμμή μπικίνι» σε κορίτσια και αγόρια 

. 
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Τα όρια μπορούν ασφαλώς να 

επαναπροσδιοριστούν με διαφορετικές 

μορφές σε διαφορετικές πολιτιστικές 

ομάδες. Η γραμμή μπικίνι πρέπει να 

διδάσκεται σε μια περιοχή να μην αγγίζεται 

είτε αν ζητείται ή όχι άδεια για το άγγιγμα ή 

αν έχει δοθεί ή όχι άδεια. Τα παιδιά πρέπει 

να διδάσκονται να αναφέρουνι αμέσως σε 

έναν από τους ενήλικες στον κύκλο της 

εμπιστοσύνης, εάν αγγιχτούν με παρόμοιο 

τρόπο 

 

Δραπετεύοντας-αποφεύγοντας στην 

περίπτωση κακής επαφής  

Είναι απαραίτητο να αρχίσετε να έχουν 

αποκτήσει τα παιδιά τους κανόνες, τις 

δεξιότητες και τις συμπεριφορές που 

σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα πριν 

από την εφηβεία. Όπως έχουμε αναφέρει 

προηγουμένως, ωστόσο, οι γονείς μπορεί 

να μην έχουν διδάξει αυτά στα παιδιά 

τους χρησιμοποιώντας τις φυσικές 

ευκαιρίες που παρέχονται από τις τυπικές 

συμπεριφορές της σεξουαλικής 

ανάπτυξης, ή θα μπορούσε να έχουν 

αποκτήσει μέρος τους. Ορισμένοι κίνδυνοι 

μπορεί να αυξηθούν σε περίπτωση 

ελλιπούς απόκτησης τέτοιων κανόνων, 

δεξιοτήτων και συμπεριφορών στο 

θεσμικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Όπως 

απαιτείται από τη φύση της εφηβείας, οι 

τάσεις συμπεριφοράς μπορεί επίσης να 

ενισχύσουν την πιθανότητα εμφάνισης 

παραγόντων για την αύξηση του κινδύνου. 

Ως εκ τούτου, πρέπει να διαπιστώνεται εάν 

τα παιδιά τα έχουν αποκτήσει και, εφόσον 

απαιτείται, θα πρέπει να διοργανωθεί 

αντισταθμιστική διδασκαλία για καθένα 

από αυτά.  

Στα θεσμικά περιβάλλοντα, τα παιδιά 

πρέπει να διδάσκονται σε ποιον να 

αναφέρονται στο ίδρυμα σε περίπτωση 

καλής ή κακής επαφής. Για το σκοπό αυτό, 

πρέπει να ταυτοποιούνται ένα ή δύο άτομα 

στο ίδρυμα, τα οποία είναι πάντοτε 

προσβάσιμα από το παιδί και διαμένουν 

κυρίως σε συγκεκριμένο τόπο. Από την 

άποψη αυτή, η θεσμική δομή πρέπει να 

υιοθετήσει μια πολιτική ευαίσθητη στην 

κατάχρηση και την παρενόχληση 

 

Αναφορά στην περίπτωση κακής 

επαφής  

Πρόληψη της κακής επαφής:  

Τα παιδιά έχουν προηγουμένως διδαχθεί 

ότι η άδεια πρέπει να ζητηθεί πριν αγγίξουν 

το σώμα τους. Ωστόσο, πρέπει επίσης να 

διδάσκονται ότι έχουν το δικαίωμα να 

αποτρέψει το οποιοδήποτε κακό άγγιγμα 

(αν υπάρχει), ακόμη και αυτό γίνεται με την 

άδεια. Αυτή η πρόληψη μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την ώθηση μακριά με  

τα χέρια για να διώξει από τον προσωπικό 

χώρο. Ακόμη και αν η προσπάθεια της 

κακής επαφής έχει σταματήσει, τα παιδιά 

πρέπει να διδάσκονται, να ξεφύγουν από 



 

 

εκεί, αμέσως να αναφέρουν στον 

πλησιέστερο ενήλικα και να φτάσουν σε 

κάθε ενήλικα στον κύκλο της 

εμπιστοσύνης.  

Μετά τη απόκτηση άδειας για την επαφή 

από ομότιμο στο ίδρυμα, σε περίπτωση 

κακής επαφής, πρέπει επίσης να 

ελέγχεται η απόδοση του μαθητή που 

παραβιάζει τους κανόνες.   

Εκτός από τις περιπτώσεις που γίνεται 

κατάχρηση της άδειας που λαμβάνεται για 

επαφή με άδεια, εάν τα παιδιά υπόκεινται 

άμεσα σε κακή επαφή, πρέπει αμέσως να 

ξεφύγουν από εκεί για να το αναφέρουν 

χωρίς να αλληλεπιδρούν με το άτομο που 

εκτελεί κακή επαφή 
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7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   

Ο προσωπικός χώρος και η προστασία 

του στην Αλληλεπίδραση  

Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, 

της ιδιωτικότητας και της σεξουαλικής 

εκπαίδευσης αυτή πρέπει να παρέχεται 

σε όλα τα άτομα παράλληλα με τη 

σεξουαλική ανάπτυξη. Αλλά, μερικοί 

ειδικοί εξακολουθούν να υποστηρίζουν 

ότι η εκπαίδευση για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής των παιδιών έχει 

καταστραφεί μόνο και μόνο λόγω της 

παροχής σεξουαλικής εκπαίδευσης. Η 

σεξουαλική εκπαίδευση και η 

εκπαίδευση για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής που σχεδιάζεται 

προσεκτικά σύμφωνα με τη σεξουαλική 

ανάπτυξη, τον πολιτισμό μας και τη 

νομική υποδομή όταν παρέχονται 

σωστά μπορεί να δημιουργήσει 

ευαισθητοποίηση χωρίς την ανάγκη για 

προστασία των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες από την κακοποίηση. 

Διαφορετικά, πώς μπορούμε να 

αναπτύξουμε τον αυτοέλεγχο που θα 

εμπόδιζε τα άτομα να παρενοχλούν ο 

ένας τον άλλον... 

Η απόκτηση δεξιοτήτων προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής από τα παιδιά με τον 

κατάλληλο και σωστό τρόπο είναι 

σημαντική, όμως είναι επίσης σημαντικό 

να αναγνωριστεί και να διατηρηθεί 

παράλληλα από τους ενήλικες. Οι 

ενήλικες δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά ως αντικείμενο και να 

πιστεύουν ότι κατέχουν αυτό το 

αντικείμενο. Οι ενήλικες δεν πρέπει να 

αγγίζουν τα παιδιά όποτε θέλουν και όταν 

θέλουν να δείξουν την αγάπη τους. Ένα 

παιδί είναι πρώτα απ 'όλα ένα ανθρώπινο 

μωρό, ακόμη και αν τους παρέμβει για 

βοήθεια, αυτό θα πρέπει να τους το πει. 

Οι γονείς είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

παιδιού τους. Τα παιδιά μπορεί να μην 

είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό 

τους.  

Ακόμη και αν τα παιδιά δεν γνωρίζουν ποια 

είναι τα δικαιώματά τους, οι ενήλικες 

πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους 

και να αποφεύγουν την παραβίασή τους. Η 

ανικανότητα των παιδιών να 

υπερασπιστούν τον εαυτό τους δεν 

σημαίνει παραβίαση των δικαιωμάτων τους 

ανά πάσα στιγμή. Μέχρι τώρα, κανένα 

άτομο δεν έχει ανοίξει μια υπόθεση 

εναντίον των γονέων τους για παραβίαση 

των προσωπικών δικαιωμάτων ή 

παρέμβαση της ιδιωτικής ζωής. Καθώς οι 

γονείς δεν προστατεύουν τα δικαιώματα 

του παιδιού τους, διαπράττουν έγκλημα 

κατά των προσωπικών τους δικαιωμάτων 

χωρίς καν να το συνειδητοποιούν.  Πρώτα 

απ 'όλα, τα παιδιά ως άτομο έχουν 

συγκεκριμένα δικαιώματα του ονόματος, 

φυσικά χαρακτηριστικά, το σώμα, το 

απαραβίαστο του σώματος, την 

επικοινωνία, τη σκέψη και τις επιθυμίες. Η 

ιδιωτική ζωή του παιδιού αποκαλύπτεται 

και μετατρέπεται σε πραγματικότητα 

μπροστά σε άλλους. Για παράδειγμα, τα 

παιδιά είναι ως επί το πλείστον ντύνονται, 

αφήνονται γυμνά, και ζητούν να δείξει τα 

γεννητικά τους όργανα παρουσία των 

άλλων, και κάνουν πλάκα με αυτό. Στην 



 

 

πραγματικότητα, το μέλλον, η ψυχική 

κατάσταση, η ανάπτυξη, οι τρόποι και η 

εμπιστοσύνη του παιδιού μπορεί να 

κλονιστεί μόνο και μόνο εξαιτίας αυτού. 

Η διασφάλιση της ανάπτυξης ενός 

παιδιού δεν σημαίνει μόνο την κάλυψη 

των πρωτογενών αναγκών του. Θα 

πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματα και 

τις ελευθερίες τους, να δημιουργούν έναν 

προσωπικό χώρο, να προστατεύουν αυτόν 

τον προσωπικό χώρο και να ζητούν να 

γίνονται σεβαστά, και όλα αυτά βασίζονται 

στην παιδική ηλικία. Όλοι οι ενήλικες, 

συμπεριλαμβανομένων των γονέων πρέπει 

να:  
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• Διασφαλίσουν το δικαίωμα προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής των παιδιών. 

• Ότι δεν παραβιάζουν το χώρο προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. 

• Το αίτημα για την πρόληψη της 

παραβίασης του δικαιώματος προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. 

• Να μην αποφεύγουμε να διδάσκουμε στα 

παιδιά τι είναι η ιδιωτικότητα. 

• Να γνωρίζετε ότι το παιδί έχει το δικαίωμα 

να κάνει ερωτήσεις, να μαθαίνει και να 

λαμβάνει εκπαίδευση ως μέρος του 

δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής. 

• Μην αγνοείς τα προσωπικά δικαιώματα 

του παιδιού. 

• Βεβαιωθείτε ότι το παιδί έχει ασφαλή 

ιδιωτικό χώρο. 

• Δημιουργήστε και σεβαστείτε το χώρο της 

ελευθερίας για το παιδί.   

• Αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στο 

παιδί από τον τεχνολογικό κόσμο και 

προστατέψτε την ιδιωτική τους ζωή από 

διαρροές στα κοινωνικά μέσα. 

• Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν την τεχνολογία 

και αποφύγετε την παγίδευση από την 

τεχνολογία. 

• Υποστηρίξτε τα ώστε να γίνονται 

ανεξάρτητο άτομο. 

• Να προστατεύουν τα παιδιά και να 

υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους όταν 

απαιτείται. 

•  

 

 Τα παιδιά φτάνουν σε επίπεδο φυσικής 

ανάπτυξης για να περπατήσουν όταν είναι 

ενός έτους ή λίγο αργότερα. Ακόμα κι αν 

θηλάζουν και τα βάλουμε για ύπνο στο 

δωμάτιό τους, θα προσπαθήσουν να πάνε 

στο δωμάτιο των γονέων όπου αισθάνονται 

ασφαλείς όταν είναι ξύπνιοι. Αυτή η 

προσπάθεια του παιδιού δείχνει ότι είναι 

μια φυσική ευκαιρία και χρόνος για να 

διδάξουν ιδιωτικούς χώρους. 

Το υπνοδωμάτιο των γονιών και το δικό 

τους υπνοδωμάτιο είναι ιδιωτικός χώρος. 

Ωστόσο, όταν ο ιδιωτικός χώρος 

περιγράφεται προφορικά στα παιδιά, το 

γνωστικό επίπεδο των παιδιών δεν είναι 

αρκετό για να καταλάβει ή να έχει νόημα 

από αυτό, ως εκ τούτου, μπορούν να 

αρχίσουν να αναγνωρίζουν ιδιωτικούς 

χώρους με τη μορφή δραστηριότητας 

απόκτησης ή με τη μορφή διδακτικών 

συμπεριφορών. Το παιδί έχει την ικανότητα 

«διάκρισης» μέσω του υπάρχοντος 

γνωστικού επιπέδου του. Αυτό μπορεί να 

παρατηρηθεί εύκολα όταν τα παιδιά δίνουν 

μια διαφορετική απάντηση στη μητέρα τους 

και διαφορετική απάντηση στον πατέρα 

τους. Ένας άλλος ιδιωτικός χώρος είναι το 

μπάνιο. Για να διδάξουν αυτόν τον τομέα, 

μπορούν να κατευθυνθούν για να 

αποκτήσουν τις συμπεριφορές  
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Διακρίσεις στην προσωπική περιοχή: 

Ο πρώτος χώρος διδασκαλίας των 

παιδιών είναι ο προσωπικός χώρος. 

Μπορεί να προγραμματιστεί να 

διδάξουμε τον ιδιωτικό χώρο και τους 

κοινωνικούς ή κοινόχρηστους χώρους 

καθώς μεγαλώνουν. Ο προσωπικός 

χώρος (περιοχή φίλων) ορίζεται 

πρακτικά ως η απόσταση και η περιοχή 

πλήρους ανταγωνισμού που μπορούμε 

να μοιραστούμε με πρόσωπα που 

γνωρίζουμε (εμπιστοσύνη). Ορίζεται ως 

μια απόσταση 45-120 cm που 

μοιραζόμαστε με τους συγγενείς και 

τους φίλους μας. Ονομάζεται επίσης και 

περιοχή φίλων. Ο κοινωνικός χώρος 

είναι μια απόσταση 120-300 cm μεταξύ 

μας και των ανθρώπων που δεν 

γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να 

αλληλεπιδρούν. Για παράδειγμα, αυτή 

είναι η απόσταση που αλληλεπιδρούν 

με τον υδραυλικό που επισκευάζει κάτι 

στο σπίτι μας, ή τον ταχυδρόμο, τον 

μανάβη, ένα νέο υπάλληλο στο γραφείο, 

και τα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε 

καλά. Ιδιωτικός χώρος είναι η απόσταση 45 

cm από το περίγραμμα του σώματός μας. 

Αυτή η περιοχή μπορεί να προσεγγιστεί 

από τους φροντιστές κατά τη διάρκεια της 

βρεφικής ηλικίας, αλλά δεν μπορεί να 

προσεγγιστεί μετά την εκπαίδευση όταν 

έχει ολοκληρωθεί προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής.  

Μπορεί να υπάρχουν δύο λόγοι για τους 

οποίους δύο ενήλικες βρίσκονται στον 

ιδιωτικό χώρο ο ένας του άλλου. Αυτά τα 

άτομα είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο 

(π.χ., οσύζυγος και η σύζυγος, σύντροφοι, 

κ.λπ.) ή καλλιεργούν εχθρότητα προς το 

ένα και το άλλο. Για το λόγο αυτό, δεν είναι 

δυνατή η πρόσβαση σε έναν ιδιωτικό χώρο 

ενός ατόμου χωρίς άδεια. Η ψυχολογική 

κατάσταση κάποιου θα είναι τεταμένη και 

το πρόσωπο αυτό θα αναλάβει αυτόματα 

μια θέση άμυνας ή θα κάνει βήμα πίσω για 

να διατηρήσει την απόσταση, αν κάποιος 

που δεν είναι γνωστός θέλει να εισέρχεται 

στην ιδιωτική περιοχή του εν λόγω ατόμου. 

Εάν δεν είναι δυνατόν να κάνουν ένα βήμα 

πίσω σωματικά, ως αμυντικό μηχανισμό, 

τα άτομα φαίνεται να γυρίζουν τα μάτια 

τους μακριά ή να γυρίσουν το κεφάλι τους 

μακριά. 

Προστασία της προσωπικής περιοχής  
 

Αν και μερικές φορές ανεχόμαστε ότι οι ξένοι 

άνθρωποι εισέρχονται σε προσωπικούς και 

κοινωνικούς χώρους μας (π.χ., όταν είμαστε 
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στην ουρά, σε μαζική μεταφορά, κ.λπ.), 

όταν ένα ξένο πρόσωπο εισέρχεται στον 

ιδιωτικό χώρο μας, αυτό θα προκαλέσει 

φυσιολογικές αλλαγές στο σώμα μας. Η 

καρδιά αντλεί το αίμα γρηγορότερα, η 

απελευθέρωση της αδρεναλίνης είναι 

υψηλότερη, και περισσότερο αίμα 

αντλείται στον εγκέφαλο και τους μυς 

λόγω της προετοιμασίας για μια πιθανή 

«διαφυγή ή επίθεση». Οι ενήλικες μπορεί 

να αναπτύξουν συμπεριφορές διαφυγής ή 

αποφυγής σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά 

στην περίπτωση των παιδιών (ιδιαίτερα 

των παιδιών που χρειάζονται ειδική 

εκπαίδευση), οι δεξιότητες αυτές πρέπει 

να αναπτυχθούν από τις στάσεις και τις 

συμπεριφορές που πρέπει να 

αποκτηθούν από τα πρώτα χρόνια 
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Αν κάποιος εισέλθει στον ιδιωτικό μας 

χώρο χωρίς την άδειά μας ή τη 

συγκατάθεσή μας, αυτό δεν είναι μια 

καλοπροαίρετη ενέργεια. Μετά από τέτοιες 

ενέργειες, υπάρχει συνήθως μια πρόθεση 

της σεξουαλικής ή σωματικής επίθεσης. Η 

απόφαση για το αν το άλλο πρόσωπο είναι 

εισβολέας γίνεται συνήθως οριστική εάν 

έχει λάβει άδεια προσέγγισης 

Προστασία της προσωπικής περιοχής 
άλλων  

 

 Το παιδί που μαθαίνει να απορρίπτει 

επαφή χωρίς άδεια χρησιμοποιεί αυτό μόνο 

για τον ίδιο/ τον εαυτό του. Θα πρέπει 

επίσης να διδαχθούν ότι το δικαίωμα αυτό 

ισχύει και για τους φίλους τους. Θα πρέπει 

να διδάσκονται η αποδοχή της απόρριψης 

όταν αγγίζουν το φίλο τους χωρίς άδεια από 

ατύχημα, και ευχαριστώντας για την 

υπενθύμιση μετά από συγγνώμη. Αυτές οι 

συμπεριφορές αντιμετωπίζονται στη 

διδασκαλία της αποδοχής της απόρριψης 

 
8. ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 

ΚΑΤΆΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΏΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉ 

ΑΝΆΠΤΥΞΗ   

 
Ασφαλείς και μη ασφαλείς σεξουαλικές 

συμπεριφορές  

Γνωρίζουμε ότι οι συμπεριφορές της 

ιδιωτικής ζωής, όπως η συγκάλυψη, η 

εμπιστευτικότητα και το απαραβίαστο 

αποκτώνται στην πρώιμη παιδική ηλικία. 

Ελπίζουμε ότι οι δραστηριότητες αυτές θα 

ολοκληρωθούν κατά την περίοδο 

προσχολικής εκπαίδευσης ώστε να  

ολοκληρωθούν και και να διατηρηθούν 

αυτές οι συμπεριφορές. Ωστόσο, ο χρόνος 

που πέρασε και η έλλειψη αυτόματης 

γενίκευσης μπορεί να προκαλέσει την 

ανάπτυξη ακατάλληλων συμπεριφορών. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι διαφορετικές τάσεις 

συμπεριφοράς μπορεί να συμβούν στην 

εφηβεία λόγω των ορμονών. Η εφηβεία 

είναι μία από τις κρίσιμες φάσεις για τα 

παιδιά με νοητικές ανάγκες, όπως και για 

τα παιδιά που αναπτύσσονται κανονικά. 

Θεωρείται ότι τα παιδιά μας περνούν τόσο 

από φυσικές όσο και από φυσιολογικές 

αλλαγές κατά τη διάρκεια της εφηβείας. 

Ανάλογα με τη φυσική ανάπτυξη και την 

ωριμότητα, η δομή του σώματος αλλάζει 

καθώς και υπάρχουν βιοχημικές αλλαγές. 

Τέτοιες αλλαγές επηρεάζουν τόσο τον 

κινητικό συντονισμό όσο και τις 

συναισθηματικές αντιδράσεις. Εσείς, ως 

υπεύθυνοι για την εκπαίδευση του παιδιού, 

μπορεί να περιμένετε ότι τα παιδιά θα 

ενεργούν με πιο συνεπή και κατάλληλο 

τρόπο όταν μεγαλώνουν. Ωστόσο, τα 

παιδιά χρειάζονται κάποιο χρόνο για να 

προσαρμοστούν γρήγορα σε τέτοιες 

αλλαγές που παρατηρούν στο σώμα τους 

και να εμφανίζουν σταθερές 

συμπεριφορές. Η δυσκολία στις μεθόδους 

προσαρμογής και αντιμετώπισης πρέπει 
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να συζητηθεί καθώς τα παιδιά που 

χρειάζονται ειδική εκπαίδευση 

αντιμετωπίζουν πολύ συχνά τέτοια 

προβλήματα. Διαφορετικά, μπορεί να 

παρατηρηθεί αύξηση στις ακατάλληλες 

συμπεριφορές τους. 

 

 



 46 Chapter 8 

 

 

 
 
 
 
 

Η ανάγκη για ειδική εκπαίδευση μπορεί να 

επιφέρει παρόμοιες τάσεις συμπεριφοράς 

παράλληλα με την εφηβεία στα παιδιά. Στις 

δραστηριότητες ειδικής εκπαίδευσης που 

ξεκίνησαν στις μικρές ηλικίες, οι δυσκολίες 

μπορεί να δει κανείς στις συμπεριφορές 

που μπορούν να κατευθυνθούν από τις 

τεχνικές ελέγχου της συμπεριφοράς κατά 

τη διάρκεια της εφηβείας. Τα παιδιά με 

ήπιες διανοητικές αναπηρίες είναι σε θέση 

να δημιουργήσουν ένα ρεπερτόριο 

συμπεριφορών από μόνα τους για το πώς 

να συμπεριφέρονται ή να ενεργούν σε 

συνθήκες που συμβαίνουν λόγω της 

σεξουαλικής διέγερσης. 

Δεδομένου ότι το σχολικό περιβάλλον είναι 

ένας κοινός κοινωνικός χώρος, στο πλαίσιο 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι έννοιες 

«μην αγγίζετε χωρίς άδεια», «κακό 

άγγιγμα», «ιδιωτικές περιοχές του σώματός 

μας» θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε 

επίπεδο που να πληρούν τα κριτήρια, τότε 

οι κανόνες «οι φίλοι δεν μπορούν να 

κάνουν κακό άγγιγμα ο ένας στον άλλο», 

«δεν μπορείτε να κάνετε κακό άγγιγμα 

μεταξύ σας, ακόμη και αν σας 

επιτρέπεται», «δεν μπορείτε να αγγίξετε το 

σώμα τους έξω από τον ιδιωτικό χώρο" , 

"δεν μπορείτε να εκθέσετε τους ιδιωτικούς 

χώρους σας στο σχολείο", "δεν μπορείτε 

να μπείτε στην τουαλέτα με άλλους", "δεν 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο 

τουαλέτας όταν η πόρτα είναι ανοιχτή" θα 

πρέπει να διδάσκονται. Τέτοιες 

δραστηριότητες μπορούν να οριστούν ως 

διδασκαλία της γενίκευσης των δεξιοτήτων 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 

διδάσκονται στο σπίτι σε μικρές ηλικίες σε 

άλλες ρυθμίσεις 

 
Απόκτηση και υποστήριξη κατάλληλων 

και ασφαλών συμπεριφορών για 

σεξουαλική ανάπτυξη  

 

 Οι διαδικασίες αντίληψης και ερμηνείας που 

ξεκινούν τη συναισθηματική διαδικασία που 

λέγεται ότι εκθέτουν συμπεριφορές αποτελούν 

επίσης μέρος των πολύ εκτεταμένων και 

περίπλοκων διαδικασιών όπως η μνήμη. 

Αναγνώριση συναισθημάτων. Οι δημόσιες 

συζητήσεις εξακολουθούν να λαμβάνουν μέρος  

όπως η ταυτοποίηση, το περιεχόμενο και η μορφή 

του συναισθήματος, ποια συναισθήματα είναι πιο 

προγενέστερα από άλλα, κοινά συναισθήματα 

μεταξύ των πολιτισμών και των τύπων, εάν κάθε 

διαφορετικό συναίσθημα αντιπροσωπεύει 

διαφορετικές φυσιολογικές απαιτήσεις, ρόλους 

των αποκτηθεισών και περιβαλλοντικών 

διαδικασιών, εξάρτηση και επιρροή των 

συναισθημάτων στις γνωστικές διαδικασίες και τη 

σημασία των συνειδητών και ασυνείδητων 

λειτουργιών για τα συναισθήματα και ούτω 

καθεξής. Η επεξεργασία συναισθημάτων είναι 

γνωστό ότι αποτελεί σημαντικό μέρος της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η έρευνα σχετικά με 

την επεξεργασία συναισθημάτων διερευνά κυρίως 

τις έννοιες της αναγνώρισης, της θύμισης , της 

εμπειρίας και της έκφρασης. 

 

Οι περισσότερες από τις συμπεριφορές μας 

βασίζονται στη συναισθηματική υποδομή και την 

εμπειρία των μικρών ηλικιών. Οι σεξουαλικές 

ορμόνες επηρεάζουν την ανάπτυξη σεξουαλικών 

συμπεριφορών. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι το 

να κάνουμε τα παιδιά να υιοθετούν κατάλληλες 

σεξουαλικές συμπεριφορές είναι στην 
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πραγματικότητα να διδάξουν πώς να ελέγχουν 

τις τάσεις συμπεριφοράς. 

 

Όταν διδάσκεται η  κατάλληλη στοματική  

έκφραση σεξουαλικών συναισθημάτων, έχουμε 

υπογραμμίσει ότι πρέπει να υιοθετηθεί ώστε   

να γίνει συμπεριφορά εάν αυτή είναι αποδεκτή. 
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Δεν υπάρχει τίποτε λαναθασμένο εάν 

έντονα συναισθήματα που προκαλούνται 

από σεξουαλικές ορμόνες εκτίθενται ως 

συμπεριφορές προς το σώμα τους (για 

παράδειγμα, αγγίζοντας το σώμα μου και 

η σεξουαλική ανακούφιση).  Όταν 

βιώνεται μια συναισθηματική διαδικασία, 

είναι σημαντικό να κατανοηθούν με 

ακρίβεια τα ιδία συναισθήματα, καθώς και 

να κατανοηθούν  με ακρίβεια τα 

συναισθήματα άλλων ατόμων. Ωστόσο, η 

κατανόηση των συναισθημάτων άλλων 

ατόμων δεν είναι μια διαδικασία που 

πρέπει να είναι αρκετή μόνο ως  

εννοιολογική συλλογιστική. Η κατανόηση 

των συναισθημάτων των άλλων είναι η 

λειτουργία του νευρωνικού συστήματος 

κατοπτρισμού. Οι καθρέφτες νευρώνες 

είναι υπεύθυνοι για την αντίληψη, τη 

μίμηση, την κατανόηση και τον εντοπισμό 

συναισθηματικών εκφράσεων των 

άλλων.  

 

Η μετάφραση των συναισθηματικών 

διαδικασιών σε κατάλληλες συμπερ-

ιφορικές μορφές πραγματοποιείται μέσω 

της συνεργασίας των φυσικών και 

πνευματικών καταστάσεων. Είναι γνωστό 

ότι τα άτομα με ASD (+ ψυχικές 

αναπηρίες) μεταξύ των ενηλίκων που 

έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής είναι 

ανεπαρκή υπό αυτήν την έννοια. Επίσης, 

η μίμηση και κατανόηση απαιτεί 

μνημονική επεξεργασία, μία από τις 

γνωστικές διαδικασίες.  

 
 

 

 

 

 

Όπως είναι γνωστό, το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για άτομα που χρειάζονται 

ειδική εκπαίδευση περιλαμβάνει 

συναισθηματικές εκφράσεις και εκφράσεις 

του προσώπου που χρησιμοποιούνται για 

την κατανόηση των συναισθημάτων. 

υπάρχουν δεξιότητες που πρέπει να 

διδάσκονται συστηματικά. 

Η περιορισμένη ικανότητα από αυτή την 

άποψη   υποδηλώνει την πιθανότητα 

αδυναμίας να κατανοήσει πλήρως τον 

άλλο ή να κατανοήσει λανθασμένα 

 Για να ξεπεράσουμε αυτόν τον 

περιορισμό, αυτό που μπορούμε να 

κάνουμε είναι να διδάξουμε με τέτοιον 

τρόπο ώστε να γίνουν κατανοητοί   οι 

τύποι  των σχέσεων και να διδάξουμε 

σταδιακά τι είδους σχέσεις μπορούν να 

βιώσουν με ποιούς και πώς. Σε αυτό το 

πλαίσιο, δραστηριότητες για την 

κατεύθυνση του εαυτού μου, όπως 

«μπορώ να « δείξω »την αγάπη μου 

μόνος/η  μου ή ότι αγαπώ τους φίλους μου 

χωρίς να τους αγγίξω», «Πρέπει να 

εκφράσω προφορικά τα συναισθήματά 

μου προς τα άτομα που μου αρέσουν», 

«Εάν ο φίλος/η  μου που μου αρέσει πει 

ότι δεν μου του /της αρέσω, πρέπει να 

δεχτώ τα συναισθήματά του » πρέπει να 

διδαχθούν μέσω κοινωνικών ιστοριών. 

Στην πραγματικότητα, η απόκτηση τέτοιων 

δεξιοτήτων πρέπει να συμπεριληφθεί στο 

ρεπερτόριο συμπεριφορών του παιδιού 

μέσω της μη φυσικής επίδειξης αγάπης 

των γονέων κατά τη διάρκεια της φαλλικής 

περιόδου. Ωστόσο, ως κάθε απόκτηση, οι 

γνωστικές μορφές συμπεριφοράς πρέπει 

να μοντελοποιούνται και να διδάσκονται σε 

διαφορετικές περιόδους ανάπτυξης. 

 



 

 

 

 
Πρακτικές αντιμετώπισης 
ακατάλληλων σεξουαλικών 
συμπεριφορών 

 

Η πρωταρχική γνώμη για την πρόληψη της 

σεξουαλικής ανάπτυξης ατόμων που 

χρειάζονται ειδική εκπαίδευση είναι ότι όσο 

λιγότερη είναι η γνώση των ατόμων με ψυχική 

αναπηρία σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τόσο 

το καλύτερο. Μια άλλη γνώμη υποστηρίζει ότι 

τα άτομα με ψυχική αναπηρία έχουν το 

δικαίωμα να βιώνουν σεξ όπως 

οποιοσδήποτε. Η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα 

με ήπια ψυχική αναπηρία είναι σε θέση να 

ελέγχουν τη σεξουαλική ορμή ως οι τυπικοί 

άνθρωποι. Τα άτομα με μέτρια ψυχική 

αναπηρία χρειάζονται βοήθεια, τα άτομα με 

σοβαρή ψυχική αναπηρία έχουν τον ελάχιστο 

έλεγχο της σεξουαλικής τους κίνησης και η 

ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη είναι ελλιπής. 

Είναι γνωστό ότι τα άτομα με διανοητική 

αναπηρία είναι συνήθως αδύνατο να λάβουν 

ακριβείς και απαραίτητες πληροφορίες από 

τους φίλους τους ή από τα βιβλία. Έχουν 

επίσης δυσκολία στην παρακολούθηση και τη 

μάθηση των διαδικασιών, επομένως οι έφηβοι 

με ψυχική αναπηρία χρειάζονται καθοδήγηση 

από τους γονείς και τους δασκάλους τους. Η 

σεξουαλικότητα δεν είναι ένα θέμα που 

συζητείται άνετα στην κοινωνία, οπότε τόσο οι 

γονείς όσο και οι δάσκαλοι μπορεί να φαίνεται 

να αγνοούν εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα. 

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη σεξουαλικότητα, 

τα άτομα με διανοητική αναπηρία θα 

αντιμετωπίζονται ακατάλληλα, θα αγνοούνται, 

θα επιπλήττονται, θα τιμωρούνται, θα 

περιορίζονται και θα υποβάλλονται σε λεκτική 

βία και κακοποίηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβώς όπως τα άτομα με ψυχική 

αναπηρία πεινούν και τρώνε κάτι στο 

τέλος, ή χρειάζονται τροφή για να ζήσουν 

ακόμα και αν δεν είναι σε θέση να 

εκφράσουν ότι πεινούν, έχουν σεξουαλικές 

δραστηριότητες λόγω των ορμονών τους 

που λειτουργούν σωστά.  Τα άτομα με 

ψυχικές αναπηρίες έχουν φυσιολογική 

φυσική ανάπτυξη, επομένως, η 

σεξουαλική ανάπτυξη ακολουθεί τη φυσική 

ακολουθία. Γενικά, τα άτομα με ψυχική 

αναπηρία πιστεύεται ότι έχουν 

περισσότερο σεξουαλικό ενδιαφέρον από 

τους συνομηλίκους τους ή εμφανίζουν  

περισσότερη σεξουαλική 

συμπεριφορά.Στην πραγματικότητα, τα 

άτομα με ψυχική αναπηρία δεν γνωρίζουν 

πού, πότε και υπό ποιες συνθήκες είναι 

κατάλληλες οι σεξουαλικές συμπεριφορές, 

με άλλα λόγια, δεν μπορούν να ελέγξουν 

τις σεξουαλικές συμπεριφορές, επομένως, 

έτσι γίνεται αντιληπτό 

Αντιμετωπίζοντας της εξαπάτηση 

Είναι αλήθεια ότι άτομα κάθε ηλικίας 

μπορούν να εξαπατηθούν. Η εξαπάτηση 

είναι πρόβλημα όχι μόνο για τα παιδιά 

αλλά και για τους ενήλικες. Η εξαπάτηση 

ισχύει για άτομα με καθυστέρηση 

ανάπτυξης καθώς και για  τυπικά άτομα. Η 

εξαπάτηση αναγκάζει τα άτομα να 

επιδείξουν μια συμπεριφορά, η οποία δεν 

είναι αρκετά κατάλληλη, συνήθως ως 

αποτέλεσμα μιας υπόσχεσης 

ευχαρίστησης. Είναι επειδή η πιθανότητα 

φυσικής επαφής χωρίς άδεια είναι 

μεγαλύτερη μετά την εξαπάτηση. Η 

παρενόχληση είναι συνήθως πιο εύκολη 

μετά από μια τέτοια συμπεριφορά. 

Ωστόσο, για να αποφευχθεί ο 

τραυματισμός, τα παιδιά με καθυστέρηση  
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ανάπτυξης θα πρέπει να διδάσκονται 

συμπεριφορικό μοτίβο σε πολύ μικρές ηλικίες για 

να εξαλείψουν την εξαπάτηση.και αυτό πρέπει 

να διατηρείται με συνέπεια . Επομένως, αν και 

μπορεί να οριστεί ως μια μικρή αυστηρή 

απόφαση, ένας κανόνας πρέπει να διδάσκεται 

σε παιδιά με ειδικές ανάγκες για να αποφεύγεται 

η εξαπάτηση. 

 

Το πρώτο βήμα αυτής της διδασκαλίας δεν είναι 

να πάρουμε κάτι που μας αρέσει από κανέναν 

εκτός σπιτιού και κύκλου εμπιστοσύνης. «Μην 

πάρετε ποτέ κάτι που σας αρέσει από κανέναν». 

αυτή η πρόταση θα πρέπει να διδάσκεται 

φυσικά, δηλαδή σε δράσεις, στις πιο πιθανές 

ηλικίες. Ωστόσο, εάν η διδασκαλία εκτελείται 

αργότερα, μπορεί να διδαχθεί βάσει του κύκλου 

εμπιστοσύνης. Η διδασκαλία της αντιμετώπισης 

της εξαπάτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί ως 

πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται κατά 

την ταυτόχρονη διαδικασία προτροπής που 

χρησιμοποιούμε για τη διδασκαλία της 

απόρριψης της φυσικής επαφής χωρίς άδεια 

βάσει του κύκλου εμπιστοσύνης. 

Για να αντιμετωπιστεί την εξαπάτηση, θα ήταν 

σκόπιμο να διδαχθούν οι ακόλουθοι κανόνες έως 

ότου γίνουν συμπεριφορά: "Ποτέ μην πάρετε 

τίποτα από κανέναν που δεν γνωρίζετε", "Εάν το 

άτομο που λέει ότι θα δώσει αυτό που θέλετε 

είναι ένα ξένο άτομο, πρέπει να το αναφέρετε σε 

κάποιον που γνωρίζετε », και « να αναφέρετε 

αυτό που δεν αποδέχεστε, αλλά σας αρέσει σε 

κάποιον στον κύκλο εμπιστοσύνης, θα σας το 

δώσει ». Στην πραγματικότητα, αυτό που 

βρίσκεται κάτω από την ανακοίνωση της 

δημόσιας υπηρεσίας «μην δέχεστε τίποτα από 

ξένους» για τα τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα 

είναι το γεγονός ότι εξαπατήθηκε. 

 

 

Μέθοδοι απόκρισης σε ακατάλληλες 
σεξουαλικές συμπεριφορές που 
παρατηρούνται στους Κοινόχρηστους 
Χώρους 

 

Το ζήτημα του σεξ ανακύπτει ανησυχίες 
στην κοινωνία σε περίπτωση ατόμων με 
ψυχική αναπηρία. Η γνώμη της 
κοινωνίας είναι συνήθως δισταγμός ή 
φόβος ή άρνηση. Αν και η σεξουαλική 
ανάπτυξη ατόμων που χρειάζονται ειδική 
αγωγή δεν διαφέρει από τα  τυπικά  
αναπτυσσόμενα άτομα, διαφορές στην 
έκφραση δημιουργούν ανησυχίες στο 
περιβάλλον. Όταν δεν εκπαιδεύονται 
σχετικά με τις κατάλληλες 
συμπεριφορές, το διαθέσιμο επίπεδο 
ωριμότητας και εμπειριών ζωής 
προκαλούν προβλήματα στην ανάπτυξη 
κατάλληλων συμπεριφορών και 
εκθέτουν σε παρενόχληση ή κακοποίηση 
ειδικά επειδή μπορεί να κάνουν λάθη 
σχετικά με την κατανόηση των 
εκφράσεων αγάπης και ενδιαφέροντος 
προς αυτούς. Η σεξουαλικότητα σημαίνει 
φυσικές αλλαγές, φυσιολογικές αλλαγές, 
σεξουαλική ταυτότητα και ρόλους, 
σεξουαλική επιθυμία και αποδοχή της 
σεξουαλικής ταυτότητας από το άτομο. 
Η σεξουαλικότητα καλύπτει επίσης το 
ενδιαφέρον για το αντίθετοφύλο ως τη 
φύση του ίδιου φύλου. Σε αυτήν τη 
διαδικασία όπου συμβαίνουν πολλές 
αλλαγές, πώς να κατανοήσουμε και να 
ελέγξουμε, ότι οι φυσικές και 
φυσιολογικές αλλαγές πρέπει να 
εξηγηθούν σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 

 

Ποιες είναι οι προτάσεις αντιμετώπισης; 

 

 



 

 

 

 

 Μία από τις πιο ανησυχητικές συμπεριφορές 

είναι ότι τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες 

τείνουν να αγγίζουν το  σώμα τους  ή να 

προσπαθούν να ανακουφιστούν στους μη 

ιδιωτικούς χώρους. Η απόδοση τέτοιων 

συμπεριφορών στους καθορισμένους 

ιδιωτικούς χώρους Σε αυτήν την περίοδο, θα 

πρέπει να διδαχθεί πώς να γίνεται έλεγχος 

της αιμορραγίας της εμμήνου ρύσεως, τη 

χρήση σερβιετών, τη διατήρηση ενός 

ανταλλακτικού στην τσάντα και την αγορά 

σερβιετών με μοντελοποίηση. Πρέπει να 

ειπωθεί ότι οι αιμορραγίες της εμμήνου 

ρύσεως είναι φυσικές, αλλά μπορούν να 

κοινοποιηθούν σε στενά συγγενή άτομα, 

όπως μητέρα και αδελφές. Είναι σημαντικό 

ότι η μητέρα ακολουθεί εάν οι εμμηνορροϊκές 

αιμορραγίες είναι κανονικές, αν όχι, ζητούν 

ιατρική βοήθεια. 

Έφηβοι άνδρες μπορεί να έχουν βρεγμένα 

όνειρα τη νύχτα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 

πατέρας ή οι αδελφοί ή τα κατάλληλα άτομα 

γύρω του πρέπει να πουν τι να κάνουν, πώς 

να καθαρίζονται και ότι αυτό είναι ιδιωτικό. 

κατά την εφηβεία πρέπει να θεωρείται 

φυσιολογικό μέρος της ανάπτυξης. Η 

απόδοση τέτοιων συμπεριφορών είναι 

συχνότερη σε άτομα με ψυχικές αναπηρίες. 

Εάν είναι δυνατόν, ένας συγγενής του ίδιου 

φύλου πρέπει να εξηγήσει αυτήν τη 

διαδικασία. Θα πρέπει να εξηγηθεί ότι 

αγγίζοντας "ειδικούς χώρους" ή σεξουαλική 

ανακούφιση ατόμων με ψυχικές αναπηρίες 

σε μη ιδιωτικούς χώρους πρέπει να 

πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς χώρους 

(μπάνιο ή δωμάτιο εφήβου) χωρίς να βλάψει 

τον εαυτό του, αυτό είναι ιδιωτικό ζήτημα και 

αυτός δεν πρέπει να το κάνει παρουσία 

άλλων ή σε μέρος όπου μπορεί να δει. 

 

 
 
Θα πρέπει να κατευθύνονται σε διαφορετικά 
χόμπι ειδικά όταν αυτές οι συμπεριφορές 
παρατηρούνται συχνά και άλλοι θα πρέπει να 
τους βοηθήσουν να στρέψουν την προσοχή τους 
αλλού. Και πάλι, ιατρική φροντίδα θα πρέπει να 
αναζητηθεί όταν τέτοιες συμπεριφορές 
εμφανίζονται πιο συχνά και τώρα τους/τις  
βλάπτει. Ο αθλητισμός, οι χειροτεχνικές 
δραστηριότητες, η εύρεση κάτι κατάλληλου για 
καθημερινές οικιακές εργασίες και η προσέλκυση 
κοινωνικών μεριδίων ενδέχεται να αποτρέψουν 
την αλλαγή αυτής της συμπεριφοράς σε 
πρόβλημα. Η ατομική εκπαίδευση μπορεί να 
περιλαμβάνει μια ζωγραφική δραστηριότητα που 
τους αρέσει , εργασίες μπορούν να ανατεθούν 
στην τάξη (να βγούν  τα σκουπίδια έξω, να γίνει 
καθαρισμός του πίνακα κ.λπ.), και μπορεί να 
δοθεί ένα συμβολικό αστέρι για κάθε εργασία και 
τα αστέρια που δίνονται μπορούν να επιτρέψουν 
την πρόσβαση σε οποιοδήποτε επιθυμητή 
εκδήλωση για ανταμοιβή στο τέλος της 
εβδομάδας.  
 
Παρατηρείται ότι η προσοχή και το ενδιαφέρον 
τους μετατοπίζονται σε διαφορετικά καθήκοντα 
μετά από λίγο και οι συμπεριφορές, όπως η 
επαφή με ιδιωτικές περιοχές του σώματος και η 
σεξουαλική ανακούφιση, μειώνονται εφόσον 
υπάρχουν δραστηριότητες κατάλληλες για τις 
ικανότητές τους. Είναι σκόπιμο να εξηγήσετε και 
να μοντελοποιήσετε τη σεξουαλική ταυτότητα και 
τους ρόλους και να αναθέσετε εργασίες 
κατάλληλες για αυτά τα μοντέλα. Πρέπει να 
ειπωθεί ότι τα ρούχα, η ομιλία και οι 
συμπεριφορές πρέπει να ταιριάζουν στη 
σεξουαλική ταυτότητα. Καθώς θεωρείται ότι τα 
άτομα με ψυχική αναπηρία δεν καταλαβαίνουν ή 
δεν γνωρίζουν, μπορεί να παρατηρηθεί ότι δεν 
λαμβάνεται μέριμνα για τα ρούχα τους ή ότι δεν 
ντύνονται κατάλληλα για την ηλικία τους. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να τους βοηθήσετε να 
επιλέξουν κατάλληλα ρούχα, να επιλέξουν ρούχα 
που ταιριάζουν στο φύλο τους και να τους 
βοηθήσουν να φορέσουν  

.   
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 ρούχα κατάλληλα για την ιδιωτική τους ζωή. 
Από αυτή την άποψη, το άτομο που παρέχει 
ειδική αγωγή είναι σημαντικό, καθώς είναι 
επίσης πρότυπο. Το άτομο προσπαθεί να είναι 
ως δάσκαλός του, το επιλέγει ή το υιοθετεί ως 
πρότυπο, επομένως, θα εμφανίσει παρόμοιες 
συμπεριφορές και μπορεί να τον πάρει / 
δάσκαλος ως πρότυπο σεξουαλικής 
ταυτότητας. Η καθοδήγησή τους σε ρόλους 
κατάλληλους για το φύλο τους μπορεί να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής τους. Αναφέρεται ότι το 
σεξουαλικό ενδιαφέρον διαφέρει μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών με ψυχικές 
αναπηρίες και τα αγόρια έχουν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τη σεξουαλικότητα από ό, τι τα 
κορίτσια. Επιπλέον, η βιβλιογραφία 
υποδηλώνει ότι τα άτομα με ψυχική αναπηρία 
έχουν περισσότερες σεξουαλικές 
διαφορετικότητες λόγω χαμηλότερης ποιότητας 
ζωής, λανθασμένης κατεύθυνσης, σεξουαλικής 
κακοποίησης, έλλειψης εργασίας, αδυναμίας 
έκφρασης αναγκών, επομένως, αδυναμίας να 
αναζητήσουν βοήθεια και σεξουαλικής κίνησης 
και προβλημάτων . Ο πρωταρχικός λόγος για 
αυτό είναι να τους κατευθύνει λανθασμένα αντί 
να παρέχει σεξουαλική εκπαίδευση και να 
προσπαθήσει να καταστείλει τις σεξουαλικές 
ορμές.  
Έτσι, η μη παροχή σεξουαλικών πληροφοριών 
και καθοδήγησης έχει πολύ αρνητικές 
συνέπειες μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά τη 
σεξουαλικότητα, οι γονείς αναμένουν από τους 
ειδικούς να αναλάβουν το έργο και οι ειδικοί 
αναμένουν από τους γονείς να αναλάβουν το 
έργο. Στην πραγματικότητα, οι φροντιστές και 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται 
ειδικά για τα άτομα με ψυχικές αναπηρίες 
μέσω μιας καλής συνεργασίας και να συζητούν 
αυτά τα θέματα με άνετο τρόπο. 
 
Προληπτικά μέτρα υγείας για κατάλληλες 
και ασφαλείς συμπεριφορές για σεξουαλική 
ανάπτυξη 
 

  

Στην φαλλική περίοδο κατά την οποία 

αποκτώνται συμπεριφορές απορρήτου, η 

ασφαλής και κατάλληλη συμπεριφορά 

υγείας για ανάπτυξη μπορεί να οριστεί ως 

καθαρισμός και αλλαγή ρούχων πριν 

παραμείνουν βρεγμένα και βρώμικα για 

μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις 

πο δεν μπορούν να καταυφέρουν να 

εκσπερματώσουν. Ωστόσο, κατά τη 

διάρκεια της λανθάνουσας περιόδου, η 

ασφαλής και κατάλληλη συμπεριφορά για 

ανάπτυξη θα πρέπει να θεωρείται ότι 

αλλάζει ρούχα στους ιδιωτικούς χώρους 

του σχολείου όταν επικεντρώνεται στο 

παιχνίδι και διαρροή ούρων. Σε αυτήν την 

περίοδο, υπάρχει κολπική ροή λόγω της 

αύξησης των ωοθηκών στα κορίτσια, 

επομένως τα κορίτσια πρέπει να 

διδάσκονται να αλλάζουν παντελόνι κάθε 

μέρα και να αλλάζουν το μαξι ώρες για να 

βελτιώσουν τις συνήθειες υγιεινής τους και 

να έχουν καλή υγεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η αλλαγή ρούχων στους ιδιωτικούς 

χώρους για ακούσια εκσπερμάτωση κατά 

την εφηβεία είναι μια συμπεριφορά που 

πρέπει να διδάσκεται προκειμένου να 

προστατεύεται η υγεία τους και να 

ενεργούν με ασφάλεια. Παρόλο που η 

κακή επαφή έχει ασκηθεί μέχρι αυτήν την 

περίοδο, θα πρέπει να διδαχθούν να μην 

βάζουν τρόφιμα ή αντικείμενα που 

βρίσκονται στο στόμα άλλων στο στόμα 

τους για να τα προστατεύσουν από 

ασθένειες που μεταδίδονται από σωματικά 

υγρά και από μολυσματικές ασθένειες 

όπως ο ιός του απλού έρπητα και 

ηπατίτιδα ΑΒ. Όπως είναι γνωστό, ο 

έρπης είναι ένας ιός που προκαλεί πληγές 

στα χείλη και μεταδίδεται με επα 

Είναι σημαντικό να αλλάζονται έγκαιρα οι 

σερβιέτες για τις αιμορραγίες της εμμήνου 

ρύσεως που ξεκινούν στα κορίτσια κατά 

την εφηβεία. Όλα τα σωματικά υγρά 

δημιουργούν μέσα για την ανάπτυξη 

μικροοργανισμών μετά την απελευθέρωσή 

τους από το σώμα. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό να αλλάζονται τακτικά σερβιέτες 

για την κολπική υγιεινή. Σε αυτήν την 

περίοδο, το πλύσιμο των χεριών μετά την 

αλλαγή της σερβιέτας είναι μια από τις 

δεξιότητες υγείας που θα πρέπει να 

συζητηθούν. Θα πρέπει να μάθουν πώς 

να πλένουν τα χέρια χρησιμοποιώντας μια 

βούρτσα νυχιών, εάν απαιτείται. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι  ορισμένα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες μπορεί να μην είναι σε 

θέση να τρίβουν και να πλένουν τα χέρια 

τους έντονα λόγω της μικρότερης 

ανάπτυξης λεπτών κινητικών δεξιοτήτ 

 

 

 

 

 

9. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ . Κατάλληλα και 
ακατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς για 
διαπροσωπική επικοινωνία. 

 

Ως ευρύτερος ορισμός, η επικοινωνία είναι ένας 

τρόπος να πείτε τα συναισθήματα, τις σκέψεις και 

τις απαιτήσεις σας και να κατανοείτε τους 

άλλους. Ένα άτομο προσπαθεί να επικοινωνήσει 

με άλλους για διαφορετικούς λόγους από τότε 

που γεννήθηκε και αυτό ονομάζεται 

διαπροσωπική επικοινωνία. Στην ανθρώπινη 

ζωή, η διαπροσωπική επικοινωνία φαίνεται να 

καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της ανθρώπινης 

ζωής  Για παράδειγμα, η διαπροσωπική 

επικοινωνία μπορεί να περιλαμβάνει 

προειδοποίηση των παιδιών από τους 

φροντιστές για τις εξωτερικές απειλές ή έκφραση 

ευτυχισμένων ειδήσεων που πρέπει να 

μοιραστούν μεταξύ των γονέων. Στη 

διαπροσωπική επικοινωνία, ένα μήνυμα ενός 

μέρους προς το άλλο μέρος γίνεται αντιληπτό 

εντός συγκεκριμένων προτύπων και αυτό μπορεί 

να έχει κάποιες θετικές ή αρνητικές συνέπειες. 

Εδώ, η αντίληψη τόσο του αποστολέα 

μηνυμάτων όσο και του δέκτη μηνυμάτων είναι 

σημαντική. Επομένως, αυτό που λέγεται καθώς 

και αυτό που γίνεται κατανοητό από το άλλο 

μέρος είναι ένα σημαντικό στοιχείο της 

διαπροσωπικής επικοινωνίας . Ένα άτομο 

προσπαθεί να επικοινωνήσει τους ανθρώπους 

γύρω για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του από 

τότε που γεννήθηκε. Μερικές από τις μεθόδους 

επικοινωνίας περιλαμβάνει το κλάμα ενός μωρού 

για σίτιση ή το κλάμα για βοήθεια όταν βρέχει τα 

ρούχα του.  
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Τέτοια διαπροσωπικά πρότυπα 

επικοινωνίας κατά τη βρεφική ηλικία είναι 

ένα εργαλείο για το άτομο να καλύψει τις 

ανάγκες του. Τα επόμενα χρόνια, η ίδια η 

διαπροσωπική επικοινωνία γίνεται ανάγκη. 

Οι συμπεριφορές αρχίζουν να 

σχηματίζονται, νέα πρότυπα συμπεριφοράς 

μαθαίνονται κάθε μέρα και αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται για χρόνια. Ειδικά 

από νεαρή ηλικία, το παιδί διδάσκεται πού 

και πώς να ενεργεί και ποιες συμπεριφορές 

πρέπει να εμφανίζονται για διαπροσωπικές 

σχέσεις. Μερικές φορές το παιδί τα μαθαίνει 

από την εμπειρία του, παρατηρώντας, 

λαμβάνοντας ως πρότυπο, ή τυχαία. 

Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι συμπεριφορές; 

Ή, τι είδους συμπεριφορές μαθαίνονται ή 

διδάσκοντα



 

 

 
 
 
 
 

 Στην πραγματικότητα, η απάντηση σε αυτό το 

ερώτημα είναι πολύ μεγάλη. Για παράδειγμα, ο 

κατάλογος συμπεριφορών μπορεί να 

περιλαμβάνει περπάτημα, ομιλία, καθιστή, 

όρθια, παρακολούθηση τηλεόρασης, χρήση 

τουαλέτας, διατροφή, υγιή σεξουαλική ανάπτυξη 

και ούτω καθεξής. Όπως φαίνεται, τα πρότυπα 

συμπεριφοράς μπορούν να διδαχθούν  σε πολύ 

διαφορετικούς τομείς. Η εμφάνιση κατάλληλων 

συμπεριφορών διευκολύνει την προσαρμογή του 

ατόμου στην κοινωνία. Ωστόσο, αυτό που 

μαθαίνεται μπορεί να μην είναι πάντα τα 

κατάλληλα πρότυπα συμπεριφοράς. Μερικές 

φορές, μπορεί να μάθουν ακατάλληλα πρότυπα 

συμπεριφοράς. Τα ακατάλληλα πρότυπα 

συμπεριφοράς μπορούν να συζητηθούν σε πολύ 

ευρύ φάσμα. Τα παιδιά ενδέχεται να εμφανίζουν 

ακατάλληλες συμπεριφορές για σχεδόν 

οτιδήποτε. Μερικές από αυτές τις συμπεριφορές 

περιλαμβάνουν ταραχές, νευρική βλάβη, βία 

κατά των γονέων, ακατάλληλες σεξουαλικές 

δραστηριότητες για την ηλικία και την ανάπτυξή 

τους. 

Οι γονείς και οι δάσκαλοι αισθάνονται αβοήθητοι 

σχετικά με τα ακατάλληλα πρότυπα 

συμπεριφοράς, ειδικά για σεξουαλικά θέματα, και 

μπορεί να φτάσουν σε αδιέξοδο σχετικά με τον 

τρόπο δράσης ή αντίδρασης. 

 Η σεξουαλικότητα ξεκινά από τη μήτρα 

της μητέρας και συνεχίζεται δια βίου μέσω 

ορισμένων φάσεων. Η πρώιμη παιδική 

ηλικία είναι μια περίοδος όπου αυτή η 

ανάπτυξη είναι η ταχύτερη. Το ανθρώπινο 

ον αναπτύσσεται σε πολλούς τομείς από 

την παιδική ηλικία. Η σεξουαλικότητα είναι 

ένας από αυτούς τους τομείς ανάπτυξης. 

Αν και η σεξουαλικότητα είναι μέρος της 

ανθρώπινης φύσης, ορισμένες 

σεξουαλικές συμπεριφορές που 

παρατηρήθηκαν στην παιδική ηλικία 

μπορεί να είναι ακατάλληλες. Εδώ, 

υπάρχουν ορισμένα σημεία που πρέπει να 

λάβετε υπόψη. Εάν οι σεξουαλικές 

συμπεριφορές του παιδιού επηρεάζουν τις 

φυσιολογικές του δραστηριότητες,  

εξαναγκαζόμενο από άλλα παιδιά   και οι 

εμφανιζόμενες συμπεριφορές  

υπερβαίνουν το επίπεδο ανάπτυξης του 

παιδιού, τότε οι εμφανιζόμενες συμπε-

ριφορές μπορεί να θεωρηθούν 

ακατάλληλες. Μερικές από τις 

ακατάλληλες σεξουαλικές συμπεριφορές 

που παρατηρούνται κατά την παιδική 

ηλικία είναι οι εξής: 

• Τα παιδιά μιμούνται μια σεξουαλική επαφή 

με τα παιχνίδια ή τους φίλους τους. 

• Ενδιαφέρονται πάντα για ιδιωτικές περιοχές  

του σώματός τους, 

• Χρησιμοποιούν συχνά λέξεις που 

σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα, 
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• Προσπαθούν να αγγίξουν τις ιδιωτικές 
περιοχές ενός άλλου παιδιού ή ενηλίκων. 
• Προσπαθούν πάντα να δείχνουν τις 
ιδιωτικές περιοχές του σώματός τους  σε 
άλλους. 
• Αναγκάζουν τους άλλους σε σεξουαλικές 
δραστηριότητες και χρησιμοποιούν βία 
εναντίον τους 
Τα παραπάνω είναι μερικές από τις 
ακατάλληλες σεξουαλικές συμπεριφορές 
μεταξύ των παιδιών. Τα παιδιά ενδέχεται να 
εμφανίζουν ή να εκτίθενται σε τέτοιες 
σεξουαλικές συμπεριφορές. Και στις δύο 
περιπτώσεις, θεωρούνται ακατάλληλες 
σεξουαλικές συμπεριφορές. Όπως τα τυπικά 
αναπτυσσόμενα παιδιά, τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες μπορεί επίσης να εμφανίζουν 
μερικές φορές ακατάλληλες σεξουαλικές 
συμπεριφορές. Καθώς τα παιδιά που 
χρειάζονται ειδική εκπαίδευση δεν έχουν 
επαρκείς γνώσεις σχετικά με το πού, πώς 
και πότε είναι κατάλληλες οι σεξουαλικές 
συμπεριφορές και καθώς δεν είναι σε θέση 
να ελέγχουν τις σεξουαλικές συμπεριφορές 
όλη την ώρα, ενδέχεται να εμφανίζουν 
ακατάλληλες σεξουαλικές συμπεριφορές. Η 
σχετική βιβλιογραφία παρέχει τα ακόλουθα 
παραδείγματα σχετικά με ακατάλληλες 
σεξουαλικές συμπεριφορές παιδιών με 
ειδικές ανάγκες: 
 
• Συνεχής και υπερβολική επιθυμία για 
σεξουαλική ανακούφιση 
• Αυξημένη τάση για άγγιγμα  του αντίθετου 
φύλου 
• Αντιμετωπίζοντας δυσκολία στον έλεγχο των 
σεξουαλικών κινήσεων. 
 
Ακατάλληλες σεξουαλικές συμπεριφορές 
ενδέχεται να μην συμβαίνουν μόνο στα παιδιά. 
Μπορεί μερικές φορές να πραγματοποιείται 
μεταξύ των παιδιών και των ενηλίκων. Ένας 
ενήλικας μπορεί να χρησιμοποιήσει και να 
κακοποιήσει τα παιδιά για να ικανοποιήσει τις 
σεξουαλικές του ανάγκες και επιθυμίες. Ένας 
γενικός ορισμός της κακοποίησης παιδιών 

είναι οι ενέργειες ενός ενήλικου ατόμου απέναντι 
σε παιδιά που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη 
σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού, είναι κοινωνικά και νομικά ακατάλληλο 
και περιγράφεται από τους ειδικούς ως 
επιβλαβείς. Όλες οι ακόλουθες ενέργειες 
θεωρούνται κακοποίηση παιδιών: 
• το να πουν στα παιδιά σεξουαλικά πράγματα και 
να / προσπαθούν  να συνομιλήσουν με παιδιά για 
σεξουαλικά θέματα, 
• Να προσπαθήσουν  να δείξουν το δικό τους 
σεξουαλικό όργανο ή ιδιωτική περιοχή του 
σώματος σε παιδιά, 
• Το να κάνουν σεξουαλική επαφή ακριβώς 
μπροστά στα μάτια του παιδιού και να 
αναγκάσουν  το παιδί να το παρακολουθήσει 
• το να ζητήσουν  από τα παιδιά να δείξουν το 
σεξουαλικό τους όργανο και να προσπαθήσουν 
να παρακολουθήσουν τα παιδιά στο μπάνιο ή σε 
παρόμοια μέρη 
• Η επίδειξη σεξουαλικών αντικειμένων στα 
παιδιά, ή  να ζητηθούν  από τα παιδιά να 
παρακολουθήσουν πορνογραφικές ταινίες ή να 
τους δείξουν πορνογραφικές εικόνες, 

•  Χρησιμοποίηση παιδιών σε πορνογραφικές 

δραστηριότητες
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• Επίδειξη σεξουαλικού  υλικού στα παιδιά 
(αναγκάζοντας τα να παρακολουθούν 
πορνογραφικές ταινίες, παρουσιάζοντας τους 
πορνογραφικές εικόνες). 
 
Όλες οι παραπάνω ενέργειες θεωρούνται 

κακοποίηση παιδιών και ακατάλληλες 

σεξουαλικές συμπεριφορές. Στη σχετική 

βιβλιογραφία, ορισμένα παιδιά διατρέχουν 

κίνδυνο για σεξουαλική κακοποίηση 

περισσότερο από τους συνομηλίκους τους. 

Ειδικά, τα παιδιά που χρειάζονται ειδική 

εκπαίδευση διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

σεξουαλικής κακοποίησης από τους 

συνομηλίκους τους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι 

για αυτό. Πρώτα απ 'όλα, ορισμένα από τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δυσκολία να 

εκφραστούν και αυτό μπορεί να τους κάνει να 

διατρέχουν κίνδυνο. Εκτός αυτού, μπορεί να 

έχουν προβλήματα με την αντίληψη των 

γεγονότων ή με το νου. είναι πιθανό να 

αποδεχτούν την προσφορά σεξουαλικής 

επαφής ή οικειότητας. Όλα αυτά τους φέρνουν 

και πάλι σε κίνδυνο για σεξουαλική 

κακοποίηση. Τέλος, ένας από τους 

παράγοντες κινδύνου είναι ότι τα παιδιά που 

χρειάζονται ειδική εκπαίδευση μπορούν  να 

αποτελέσουν 'εύκολη λεία'   από τους 

κακοποιούς. Από τη γενική προοπτική, 

φαίνεται ότι τόσο τα τυπικά αναπτυσσόμενα 

παιδιά όσο και τα παιδιά που χρειάζονται 

ειδική εκπαίδευση μπορούν να υποστούν 

κακοποίηση και ακατάλληλες σεξουαλικές 

συμπεριφορές.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Ο πιο σημαντικός ρόλος για την αποτροπή 

αυτού αναλαμβάνεται από τους γονείς 

ειδικότερα, και από τους δασκάλους και 

όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας να έχουμε τα 

παιδιά υπό έλεγχο, να δείξουμε 

ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα και να τα 

ευαισθητοποιήσουμε. Όλα τα τμήματα της 

κοινωνίας πρέπει να εκπαιδεύονται από 

αυτή την άποψη. Ωστόσο, τα παιδιά 

μπορεί να μην είναι πάντα υπό την 

επίβλεψη και την προστασία των 

ενηλίκων. Για αυτόν τον λόγο, τα παιδιά 

πρέπει επίσης να εκπαιδεύονται σχετικά 

με τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων 

ακατάλληλων συμπεριφορών. 

 

 

 

 

Μέθοδοι αντιμετώπισης ακατάλληλων 

αιτημάτων 
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• Πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά  ότι   πρέπει 
να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τη 
σεξουαλικότητα στους γονείς τους. Οι 
λανθασμένες πληροφορίες για τη 
σεξουαλικότητα που λαμβάνονται από το 
Διαδίκτυο, την τηλεόραση και παρόμοιες πηγές 
ή φίλους μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά 
προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Επομένως, 
τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να 
συμβουλευτούν τους γονείς τους. 
• Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν το 
σώμα τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι το σώμα 
τους ανήκει σε αυτούς και κανείς δεν μπορεί να 
τους αγγίξει 
 • Πρέπει να  διδαχθούν τα παιδιά ότι δεν 
πρέπει να κρατούν τίποτα σεξουαλικό μυστικό 
που μπορεί να βιώσουν. Δεν μπορούν να 
υπάρξουν μυστικά μεταξύ των γονέων και των 
παιδιών σε μια συγκεκριμένη ηλικία, 
επομένως,  να μιλούν για  τα πάντα ξεκάθαρα. 
•  Θα πρέπει να εξηγηθεί στα παιδιά  ότι 
υπάρχει διαφορά μεταξύ καλής και κακής 
επαφής και ότι κάθε άτομο έχει ιδιωτικές 
περιοχές στο σώμα του και αν κάποιος αγγίζει 
αυτούς τους ιδιωτικούς χώρους, τα παιδιά 
πρέπει να το αναφέρουν στους γονείς τους. 
• Τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν πώς να λένε 
«Όχι».  Πρέπει να εξηγηθεί στα παιδιά   ότι 
κανείς δεν μπορεί να τα πλησιάσει, να τα 
φιλήσει ή να τα αγκαλιάσει χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους. Τα παιδιά πρέπει να 
γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να λένε «Όχι» 
σε τέτοιες περιπτώσεις και ότι πρέπει να το 
αναφέρουν στους γονείς τους. 

 

 

 

 

 

 

 

• Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι 

οποιοσδήποτε από τους συγγενείς τους δεν 

μπορεί να τους αναγκάσει να καθίσει δίπλα τους ή 

να τους αγγίξει ή να τους αγκαλιάσει χωρίς τη 

συγκατάθεσή τους. Και πάλι, πρέπει να ξέρουν να 

λένε «Όχι» σε τέτοιες περιπτώσεις. 

• Στα παιδιά πρέπει να εξηγούνται ποιος είναι ο 

προσωπικός χώρος στο σώμα τους καθώς  και τα 

όριά του για να τους παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με αυτά. 

• Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται να μην 

μπαίνουν στην τουαλέτα ή στο μπάνιο και να μη 

μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι με κάποιον άλλο εκτός 

από τους γονείς τους. 

• Εάν κάποιος ενήλικας ή ένας από τους 

φίλους του ζητήσει κάτι σεξουαλικά 

ακατάλληλο από το παιδί, το παιδί πρέπει να 

γνωρίζει ότι πρέπει να το αναφέρει αμέσως σε 

οικεία άτομα (στον κύκλο εμπιστοσύνης). Θα 

πρέπει να τους ζητηθεί να εγκαταλείψουν αυτό 

το μέρος αμέσως και να ζητήσουν βοήθεια 

από την οικογένεια ή τους φίλους τους
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Ασφαλής χρήση έντυπων και 

ηλεκτρονικών εργαλείων και Διαδικτύου 

 Όπως είναι γνωστό, η τεχνολογία γίνεται 

όλο και περισσότερο μέρος της ανθρώπινης 

ζωής κάθε μέρα. Στο μεταβαλλόμενο και 

αναπτυσσόμενο παγκόσμιο σύστημα, η 

τεχνολογία έχει μια πολύ σημαντική θέση. 

Αυτή η πρόοδος της τεχνολογίας παρέχει 

επίσης πολύ σημαντικές εγκαταστάσεις 

στην ανθρώπινη ζωή. Ανάλογα με τον 

αριθμό των συνεχώς αυξανόμενων 

πληροφοριών, οι πηγές πληροφοριών 

εκτρέπονται από το έντυπο υλικό σε 

ηλεκτρονικές πηγές, επομένως η χρήση του 

Διαδικτύου έχει γίνει πιο ελκυστική  

για άτομα κάθε ηλικίας. Σήμερα, σχεδόν 

όλοι έχουν έναν υπολογιστή στο σπίτι ή ένα 

έξυπνο τηλέφωνο και σύνδεση στο 

Διαδίκτυο. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης 

αρνητικές πτυχές σχετικά με την  τεχνολογία 

στο ότι έχει γίνει τόσο πολύ μέρος της ζωής 

μας. Αυτές οι αρνητικές πτυχές μπορεί να 

περιλαμβάνουν αρνητικές επιπτώσεις στη 

σωματική υγεία, προσβασιμότητα σε όλα τα 

κατάλληλα-ακατάλληλα περιεχόμενα από 

οποιεσδήποτε ηλικιακές ομάδες, επιθέσεις 

στον κυβερνοχώρο και διαδικτυακή 

κακοποίηση. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν 

ότι εάν τα παιδιά συναντηθούν πρόσωπο με 

πρόσωπο με τα άτομα που γνωρίζουν από 

την εικονική πλατφόρμα, θα μπορούσαν να 

υποστούν σεξουαλική κακοποίηση, 

σωματική παρενόχληση και απαγωγή. 

Επιπλέον, ακόμη και αν δεν συναντώνται 

πρόσωπο με πρόσωπο, είναι πολύ 

επικίνδυνο τα παιδιά να μοιράζονται τις 

φωτογραφίες τους στο Διαδίκτυο, 

 

 

  να αποκαλύπτουν τις εμπιστευτικές 

πληροφορίες των γονέων τους ή σε τρίτους, 

να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους 

ακατάλληλους για την ηλικία και την 

ανάπτυξή τους , να  μοιράζονται σεξουαλικές 

εικόνες με άτομα που συναντούν στην 

εικονική πλατφόρμα και να έχουν 

σεξουαλικές συνομιλίες με τέτοια άτομα. Οι 

γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και 

ευαίσθητοι για να προστατεύσουν το παιδί 

τους από τέτοιες καταστάσεις. Ορισμένες 

ενέργειες για ασφαλή χρήση τέτοιων πηγών 

είναι οι εξής: 

• Αρχικά, το παιδί πρέπει να ενημερώνεται 

για το είδος των προβλημάτων που μπορεί 

να έχει στο Διαδίκτυο. 

• Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να 

χρησιμοποιούνται προγράμματα που 

αποκλείουν την πρόσβαση σε 

συγκεκριμένους ιστότοπους. • Πρέπει να 

δοθούν οδηγίες στα παιδιά να μην 

αποκαλύπτουν ποτέ το όνομα, το επώνυμο, 

τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση 

κατοικίας και παρόμοιες πληροφορίες σε 

τρίτα άτομα. 

• Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται ώστε  

να μην μοιράζονται τις φωτογραφίες  τους 

στην  εικονική πλατφόρμα. 

• Πρέπει να δοθούν οδηγίες στα παιδιά να 

μην ανοίγουν μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από άγνωστα άτομα. 

• Τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται ώστε 

να μην  μιλούν σε κάποιον που τους ενοχλεί 

ή ζητά κάτι που δεν μπορεί να γίνει, αυτό 

πρέπει να αναφέρεται στους γονείς τους. 

 



 

 

 
 
 

 

10.ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ / 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΟΥΣ. 

Σεξουαλικά εγκληματα  σύμφωνα με τον 

τουρκικό ποινικό κώδικα 

 
Στον τουρκικό ποινικό κώδικα (TPC), τα 

εγκλήματα σωματικής ή προφορικής 

επίθεσης στη σεξουαλική ακεραιότητα 

οποιουδήποτε ατόμου αναφέρονται ως 

σεξουαλική επίθεση (άρθρο 102 του TPC), 

σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (άρθρο 103 

του TPC), σεξουαλική επαφή με Μικρά 

(άρθρο 104 του TPC) και Σεξουαλική 

παρενόχληση (άρθρο 105 του TPC) και όλα 

αυτά τα εγκλήματα μπορούν να διαπραχθούν 

σκόπιμα. Με άλλα λόγια, το άτομο  που 

διαπράττει σεξουαλικό έγκλημα πρέπει να 

γνωρίζει το νόημα και τις συνέπειες των 

πράξεών του.  

 

Χωρίς αμφιβολία ότι η νομική αξία της 

προστασίας σε εγκλήματα που 

διαπράττονται κατά της σεξουαλικής 

ακεραιότητας είναι το σεξουαλικό απαράβατο 

του προσώπου. Οι ενέργειες που θα 

συζητήσουμε παρακάτω περιγράφουν 

λεπτομερώς ένα παράδειγμα σεξουαλικών 

ενεργειών που εκτελούνται στο σώμα του 

θύματος ή προφορική παραβίαση του 

σεξουαλικού απαράβατου. Επιπλέον, η 

νομική αξία που προστατεύεται έμμεσα είναι 

η σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα 

λόγω παραβίασης του σεξουαλικού 

απαράβατου.  

 

Στο έγκλημα της σεξουαλικής επίθεσης 

(άρθρο 102 του TPC) όπως περιγράφεται 

παρακάτω, οι σεξουαλικές πράξεις 

εκτελούνται χωρίς τη συγκατάθεση του 

θύματος. 

 

  

 Οι περιστάσεις που εξαλείφουν τη 

συγκατάθεση μπορεί να περιλαμβάνουν 

χρήση βίας, απειλής ή απάτης εναντίον του 

θύματος, καθώς και πρόκληση απώλειας 

συνειδητότητας ή εκμετάλλευση του 

ασυνείδητου λόγω της κατάστασης του 

ύπνου. Η συγκατάθεση απαιτείται να υπάρχει 

πριν από την εκτέλεση της δράσης.  

Στον τουρκικό ποινικό κώδικα, τα σεξουαλικά 

εγκλήματα περιγράφονται ως έγκλημα που 

μπορεί να διαπραχθεί σκόπιμα, επομένως, οι 

γονείς του παιδιού θύματος ή θύματος που 

κακοποιείται σεξουαλικά ή σεξουαλικά 

κακοποιείται λόγω παραμέλησης δεν 

τιμωρούνται εκτός εάν εμπλέκονται στη 

σεξουαλική επίθεση ή τη σεξουαλική 

κακοποίηση . Η σεξουαλική επίθεση (άρθρο 

102 του TPC) και η σεξουαλική κακοποίηση 

παιδιών (άρθρο 103 του TPC), τα εγκλήματα 

που βλάπτουν τη σεξουαλική ακεραιότητα 

ατόμων με ψυχικές αναπηρίες μέσω 

σεξουαλικών ενεργειών ή λέξεων, 

αναφέρονται παρακάτω. 

Έγκλημα σεξουαλικής επίθεσης  
 

“(1)Ένα άτομο που παραβιάζει σωματικά 

κάποιο άλλο άτομο  μέσω σεξουαλικών 

πράξεων θα τιμωρείται με φυλάκιση από 

πέντε έως δέκα χρόνια μετά από καταγγελία 

του θύματος. Εάν η σεξουαλική πράξη 

θεωρείται παρενόχληση, θα τιμωρηθούν με 

φυλάκιση από δύο έως πέντε χρόνια. 

 

 (2) Εάν η δράση εκτελείται με την εισαγωγή 

οργάνου ή άλλου αντικειμένου στο σώμα, θα 

καταδικαστεί σε φυλάκιση τουλάχιστον 

δώδεκα ετών. 
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    Εάν αυτή η ενέργεια εκτελείται στον 

σύζυγο, η       έρευνα και η δίωξη 

υπόκεινται σε καταγγελία από το θύμα. 

   (2) Όταν διαπράττεται το αδίκημα 

α) εναντίον προσώπου που είναι 

σωματικά ή διανοητικά ανίκανο να 

αμυνθεί 

β) κατάχρηση της εξουσίας που 

προκύπτει από μια θέση στο δημόσιο 

γραφείο ή σε μια ιδιωτική σχέση 

εργασίας,  

γ) εναντίον προσώπου με το οποίο έχει 

σχέση αίματος ή συγγένεια τρίτου 

βαθμού, ή από πατριό, θετή μητέρα,  

αδελφό εξ αγχιστείας , υιοθετημένο ή 

υιοθετημένο παιδί,  

δ) χρησιμοποιώντας όπλα ή μαζί με τη 

συνεργασία περισσότερων του ενός 

ατόμων, 

ε) χρησιμοποιώντας το πλεονέκτημα του 

περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι πρέπει 

να ζουν μαζί ομαδικά, οι ποινές που 

επιβάλλονται σύμφωνα με τις παραπάνω 

παραγράφους αυξάνονται κατά το ήμισυ, 

οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα 

με τις παραπάνω παραγράφους 

αυξάνονται κατά το ήμισυ.  

(στ’) Όταν χρησιμοποιείται μεγαλύτερη 

δύναμη από την απαραίτητη για την 

καταστολή της αντίστασης του θύματος 

κατά τη διάρκεια της διάπραξης του 

αδικήματος, ο δράστης καταδικάζεται 

επίσης σε ποινή για εκ προθέσεως 

τραυματισμό. 

ζ) Όταν, ως αποτέλεσμα του αδικήματος, 

το θύμα εισέλθει σε φυτική κατάσταση ή 

πεθάνει, επιβάλλεται ποινή 

επιβαρυντικής ισόβιας κάθειρξης. " 

 

 

Το άρθρο 102 του τουρκικού Ποινικού 

Κώδικα απαιτεί την επιβολή κυρώσεων σε 

ένα άτομο που παραβιάζει το σωματικό 

απαραβίαστο του άλλου ατόμου μέσω 

σεξουαλικών πράξεων μετά από καταγγελία 

του θύματος. Η κυρώσεις σε αυτό το είδος 

εγκλήματος εκτελείται αγγίζοντας το σώμα 

του θύματος μέσω σεξουαλικών 

συμπεριφορών με σκοπό την ικανοποίηση 

των σεξουαλικών επιθυμιών. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με πάγια νομολογία 

του Ανώτατου Εφετείου, η σεξουαλική 

επίθεση συμβαίνει όταν ένα άτομο αρπάζει 

και αγκαλιάζει μέσω της μέσης του θύματος 

και το θύμα κλωτσάει για να αντιδράσει. Σε 

αυτήν την περίπτωση, το άτομο θα τιμωρηθεί 

λόγω απλής κατάστασης σεξουαλικής 

επίθεσης. Η έρευνα υπόκειται σε καταγγελία 

από το θύμα για την απλή διαδικασία της 

παράβασης.  

Ωστόσο, εάν αυτό το αδίκημα εκτελείται 

εισάγοντας όργανο ή άλλο αντικείμενο στο 

σώμα, αυτό θα θεωρηθεί θέμα 

επιδεινωμένο. Ο όρος «όργανο» του νόμου 

δεν σημαίνει μόνο «σεξουαλικό όργανο» 

αλλά και οποιοδήποτε όργανο (δάχτυλο 

κ.λπ.). Έτσι, κάθε όργανο που εισάγεται 

στο σώμα θεωρείται στο πεδίο της 

παράβασης. Επιπλέον, δεν έχει σημασία 

αν το αντικείμενο που έχει εισαχθεί είναι 

στερεό αντικείμενο ή υγρό και δεν 

απαιτείται το θύμα να αισθάνεται πόνο 

λόγω προσβολής. Η εισαγωγή οργάνου ή 

άλλου αντικειμένου στο σώμα μπορεί να 

γίνει από το άτομο ή να πιέσει το θύμα να 

το κάνει μόνο του με βία ή απειλή. Σε αυτό 

το στάδιο, δεν απαιτείται από το θύμα να 

ξεκινήσει την έρευνα. 

 

  



 

 

 
 
 

Σε περίπτωση σοβαρού αδικήματος, εάν 

οι πράξεις που θεωρούνται σεξουαλική 

επίθεση εκτελούνται σε άτομα που δεν 

μπορούν να υπερασπιστούν σωματικά και 

ψυχολογικά, η φυλάκιση που θα επιβληθεί 

στον δράστη θα αυξηθεί κατά το ήμισυ. 

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε στον 

όρο «άτομα» που δεν μπορούν να 

υπερασπιστούν σωματικά και ψυχολογικά 

τον εαυτό τους είναι ότι το θύμα δεν έχει 

την ικανότητα να αντισταθεί στη 

σεξουαλική πράξη που θεωρείται 

αδίκημα. Δεν παίζει ρόλο  αν αυτό είναι 

μόνιμο ή προσωρινό. 

Αδίκημα σεξουαλικλης κακοποίσης 
παιδιών  

 

“(1): (Τροποποιήθηκε η πρώτη και η 

δεύτερη πρόταση: 24/11/2016-άρθ. 

6763/13) Κάθε άτομο που κακοποιεί 

σεξουαλικά ένα παιδί καταδικάζεται σε 

φυλάκιση από οκτώ χρόνια έως δεκαπέντε 

χρόνια. Εάν η εν λόγω σεξουαλική 

κακοποίηση σταματήσει στο επίπεδο της 

σεξουαλικής ατιμωρησίας, η διάρκεια της 

φυλάκισης θα είναι από τρία χρόνια σε 

οκτώ χρόνια (Προστιθέμενη ποινή: 

24/11/2016-αρ.6763 / 13) Εάν το θύμα δεν 

έχει συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα 

ετών , η φυλάκιση δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα ετών σε περίπτωση 

κακοποίησης ή πέντε ετών σε περίπτωση 

ατιμωρησίας. Εάν ο δράστης του 

αδικήματος σταμάτησε στο επίπεδο της 

ατιμωρησίας είναι παιδί, η έναρξη της 

έρευνας και η δίωξη εξαρτώνται από την 

καταγγελία των γονέων ή του κηδεμόνα 

του θύματος. Η σεξουαλική κακοποίηση 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες 

α) Όλα τα είδη σεξουαλικής απόπειρας 

εναντίον παιδιών που είναι κάτω των 15 

ετών ή εναντίον εκείνων που έχουν φτάσει 

την ηλικία των δεκαπέντε αλλά δεν έχουν 

την ικανότητα να κατανοήσουν τις νομικές 

συνέπειες μιας τέτοιας πράξης, 

β) Σεξουαλικές πράξεις που διαπράττονται 

εναντίον άλλων παιδιών με βία, απειλή, 

απάτη ή άλλο λόγο που επηρεάζει τη 

θέληση. 

(2) (Τροποποιήθηκε: 24/11/2016-άρθρο.6763 

/ 13) Σε περίπτωση εκτέλεσης σεξουαλικής 

κακοποίησης εισάγοντας όργανο ή 

αντικείμενο στο σώμα, ο δράστης 

καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον δεκαέξι ετών. Εάν το θύμα δεν 

έχει συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα 

ετών, η φυλάκιση δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαοκτώ ετών. 

(3) Εάν το αδίκημα διαπράττεται · 

α) με συμμετοχή περισσότερων του ενός 

ατόμων στο αδίκημα, 

 β) χρησιμοποιώντας το πλεονέκτημα του 

περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι πρέπει να 

ζουν μαζί ομαδικά, 

γ) εναντίον προσώπου με το οποίο έχει 

σχέση αίματος ή συγγένεια τρίτου βαθμού ή 

από πατριό, θετή μητέρα, συγγενή ή υιοθετή, 

δ) από τον κηδεμόνα του, τον καθηγητή, τον 

εκπαιδευτή, τον φροντιστή, τους γονείς 

φύλαξης ή από εκείνους που του παρέχουν 

υγειονομική περίθαλψη ή έχουν την 

υποχρέωση να τον προστατεύσουν, να τον 

φροντίσουν ή να τον επιβλέψουν, 

ε) λόγω αδικαιολόγητης επιρροής που 

βασίζεται στη δημόσια υπηρεσία ή στη σχέση 

εργασίας, η ποινή που θα επιβληθεί 

σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια αυξάνεται 

κατά το ήμισυ. 
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.(4) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

σεξουαλική κακοποίηση διεξάγεται κατά των 

παιδιών που προσδιορίζονται σύμφωνα με 

την υποπαράγραφο (α) της πρώτης 

παραγράφου με χρήση βίας ή απειλής, ή 

κατά των παιδιών που προσδιορίζονται 

σύμφωνα με το εδάφιο (β) σε αυτήν με 

χρήση όπλων , η ποινή που θα επιβληθεί 

σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 

αυξάνεται κατά το ήμισυ. 

(5) Σε περίπτωση χρήσης βίας  κατά τη 

σεξουαλική επίθεση κατά τρόπο που να 

οδηγεί σε σοβαρές συνέπειες εκ προθέσεως 

τραυματισμού, ο δράστης τιμωρείται 

επιπλέον για εκ προθέσεως τραυματισμό. 

(6) Σε περίπτωση φυτικής κατάστασης ή 

θανάτου ενός ατόμου ως αποτέλεσμα του 

αδικήματος, ο δράστης καταδικάζεται σε 

επιβαρυντική ισόβια κάθειρξη.  

Όπως αναφέρεται στην παραπάνω 

παράγραφο, το άρθρο 103 του TPC ορίζει 

«Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών», και 

υπάρχουν τρεις ομάδες στον κώδικα. Έτσι, 

παρόλο που το θύμα  παιδί ολοκληρώνει ή 

δεν συμπληρώνει την ηλικία των δεκαπέντε 

ετών, το παιδί είναι ανίκανο να κατανοήσει τη 

νομική πτυχή και τις συνέπειες της δράσης. 

Εάν το θύμα έχει συμπληρώσει την ηλικία 

των δεκαπέντε ετών, απαιτείται ένας άλλος 

λόγος που επηρεάζει τη βία, την απειλή ή τη 

θέληση για τη δημιουργία του εγκλήματος. 

Ωστόσο, οι νομοθέτες προστατεύουν επίσης 

το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει την 

ηλικία των  δώδεκα ετών και θα αυξήσει τη 

φυλάκιση. 

 Η νομική αξία σε αυτό είναι το συμφέρον του 

παιδιού- θύματος. Οι νομοθέτες δεν 

βασίζονται στη συγκατάθεση παιδιών που 

είναι κάτω των δεκαπέντε ετών, ώστε να 

μπορούν να προστατεύσουν το παιδί θύμα 

τόσο από τον εαυτό του όσο και από τρίτα 

μέρη. Επομένως, το παιδί θύμα δεν εκτίθεται 

σε σεξουαλική συμπεριφορά στο αδίκημα της 

σεξουαλικής κακοποίησης. 

Η πράξη που τιμωρείται με την πρώτη 

παράγραφο του άρθρου 103 είναι η 

κακοποίηση του παιδιού μέσω σεξουαλικών 

συμπεριφορών και η διάρκεια της φυλάκισης 

κυμαίνεται από τρία χρόνια έως οκτώ χρόνια. 

Εάν το αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης 

εκτελείται με την εισαγωγή οργάνου ή άλλου 

αντικειμένου στο σώμα, η διάρκεια της 

φυλάκισης δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 

δεκαέξι ετών. Εάν το θύμα έχει συμπληρώσει 

δώδεκα χρόνια, η ποινή φυλάκισης δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από δεκαοκτώ χρόνια. 

Εάν το αδίκημα διαπράττεται 

χρησιμοποιώντας το πλεονέκτημα του 

περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι πρέπει να 

ζουν μαζί ομαδικά, ή από άτομα που έχουν 

συγγενείς ή συγγένεια αίματος τρίτου βαθμού, 

ή από πατριό, θετή μητέρα, συγγενή ή υιοθετή 

ή από το δημόσιο ή σχέση εργασίας, ή από 

τον κηδεμόνα, τον εκπαιδευτή, τον εκπαιδευτή, 

τον φροντιστή, τους γονείς ή τους γιατρούς, 

τότε η διάρκεια της φυλάκισης θα αυξηθεί κατά 

το ήμισυ.  

Εάν  η κατάληξη του  παιδιού- θύματος  είναι 

θάνατος ή σε φυτική κατάσταση ως 

αποτέλεσμα αδικήματος, τότε η τιμωρία θα 

επιδεινωθεί σε ισόβια κάθειρξη. 



 

 

 
 

Επίθεση σεξουαλικής παρενόχλησης 
 

“(1)Εάν ένα άτομο υφίσταται σεξουαλική 

παρενόχληση από άλλο άτομο, το άτομο που 

εκτελεί τέτοια πράξη καταδικάζεται σε ποινή 

φυλάκισης από τρεις μήνες έως δύο έτη ή σε 

δικαστικό πρόστιμο. και εάν η πράξη 

σεξουαλικής παρενόχλησης έχει διαπραχθεί 

εναντίον ενός παιδιού, ο δράστης 

καταδικάζεται σε φυλάκιση από έξι μήνες έως 

τρία χρόνια μετά από καταγγελία του 

θύματος. Εάν το αδίκημα διαπράττεται: 

 

α) λόγω αδικαιολόγητης επιρροής που 

βασίζεται σε σχέση με το δημόσιο αξίωμα ή 

την εργασία ή με τη χρήση του 

πλεονεκτήματος των 

 β) από τον κηδεμόνα του, τον καθηγητή, τον 

εκπαιδευτή, τον φροντιστή, τους γονείς 

φύλαξης ή από εκείνους που του παρέχουν 

υγειονομική περίθαλψη ή έχουν την 

υποχρέωση να τον προστατεύσουν, να τον 

φροντίσουν ή να τον επιβλέψουν, ενδο-

οικογενειακών σχέσεων, 

γ) χρησιμοποιώντας το πλεονέκτημα της 

εργασίας στον ίδιο χώρο εργασίας με το 

θύμα 

δ) χρησιμοποιώντας το πλεονέκτημα που 

παρέχεται μέσω ταχυδρομείου ή μέσων 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με την πράξη της 

έκθεσης, η ποινή που θα επιβληθεί σύμφωνα 

με την παραπάνω παράγραφο. Εάν το θύμα 

ήταν υποχρεωμένο να εγκαταλείψει τη 

δουλειά του ή να εγκαταλείψει το σχολείο ή 

την οικογένειά του για αυτόν τον λόγο, η 

ποινή που θα επιβληθεί δεν θα είναι 

μικρότερη από ένα έτος.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 105 του TPC, τα άτομα 

που προσβάλλουν προφορικά ή συμπεριφορικά 

τη σεξουαλική ακεραιότητα άλλου ατόμου χωρίς 

σωματική επαφή τιμωρούνται μετά την 

καταγγελία του θύματος. Το θέμα που 

επιδεινώνει είναι να διαπράξει το αδίκημα 

εναντίον του παιδιού. Εάν το θύμα δεν μπορεί 

να πάει στο σχολείο ή χωριστεί από την 

οικογένειά του ως αποτέλεσμα σεξουαλικής 

παρενόχλησης, η τιμωρία δεν θα είναι μικρότερη 

από ένα έτος.  

 

Συμπτώματα σε άτομα που αποτελούν 
θύματα αμέλειας και σεξουαλικής 
κακοποίσης 
 

Μπορεί να υπάρχουν πολλά αρνητικά 

συμπτώματα σε άτομα που είναι θύματα 

αμέλειας και σεξουαλικής κακοποίησης. 

Ειδικά, η παραμέληση και η σεξουαλική 

κακοποίηση στην παιδική ηλικία μπορεί να 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο άτομο για 

όλη του τη ζωή. Ως αποτέλεσμα της 

παραμέλησης και της κακοποίησης, μπορεί 

να επηρεαστούν σωματικά, γνωστικά, 

συναισθηματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, 

συμπεριφορικά και σεξουαλικά. Υπάρχουν 

ορισμένα συναισθηματικά συμπτώματα σε 

άτομα που εκτίθενται σε παραμέληση και 

κακοποίηση. Μερικά από αυτά 

περιλαμβάνουν κατάθλιψη, τάση 

μοναχικότητας,  αμηχανία, συναισθήματα 

ενοχής, συμπλέγματα  κατωτερότητας, άγχος 

και χαμηλότερο αυτοσεβασμό. Άλλοτε, 

εφιάλτες, δυσκολία στον ύπνο και 

συγκέντρωση, έκρηξη θυμού και προσπάθεια 

να απομακρυνθούν από τα άτομα που 

θυμίζουν το συμβάν ή από τα μέρη όπου το 

συμβάν συνέβη σε άτομα που 

παραμελήθηκαν και κακοποιήθηκαν. 

Ομοίως, μια σχετική μελέτη αναφέρει ότι τα 

άτομα που είναι θύματα παραμέλησης 
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και κακοποίησης έχουν δυσκολία στη 

διαπροσωπική επικοινωνία, δυσκολία στην 

αυτο-έκφραση και προβλήματα με τη 

ρύθμιση των συναισθημάτων. Τα άτομα 

που παραμελούνται και κακοποιούνται 

έχουν ορισμένα σεξουαλικά συμπτώματα. 

Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν 

σεξουαλικές δραστηριότητες ακατάλληλες 

για την ηλικία και την ανάπτυξη, 

απομίμηση σεξουαλικής επαφής, επαφή με 

ξένα αντικείμενα στους ιδιωτικούς χώρους 

και υπερβολικό ενδιαφέρον ή αδιαφορία 

για σεξουαλικά θέματα. Τα άλλα 

συμπτώματα ατόμων που παραμελούνται 

και κακοποιούνται περιλαμβάνουν 

διαταραχές του ύπνου, είναι διαρκώς 

δυστυχισμένοι, ακραίες συμπεριφορές,   

υπερβολικό φόβο στους ξένους 

ανθρώπους ταση επιθετικότητας και 

αυτοτραυματισμό. 

Διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν και κατάλληλες μέθοδοι 
απόκρισης σε περίπτωση αμέλειας και 
σεξουαλικής κακοποίησης 

Σε περίπτωση παραμέλησης και 

κακοποίησης, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη 

μέριμνα για την προστασία του θύματος από 

δευτερεύον τραύμα. Πρώτα απ 'όλα, εάν 

συμβαίνει αυτό, το παιδί δεν πρέπει να 

κατηγορηθεί, η προσέγγισή μας δεν πρέπει 

να είναι σαν να λυπόμαστε γι' αυτά και 

πρέπει να αποφύγουμε υπερβολικές 

αντιδράσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει φυσική 

επαφή όταν το παιδί περιγράφει το 

περιστατικό 

Το παιδί θα πρέπει να ερωτηθεί υιοθετώντας 

«μια στάση ντετέκτιβ» για να μαθευτούν όλες 

τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Πρέπει να 

γίνεται διάκριση εάν οι ερωτήσεις ζητούνται 

από απαίτηση ή από περιέργεια. Το παιδί 

δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζει τον 

κακοποιητή. Το παιδί πρέπει να 

ενημερώνεται για την εμπιστευτικότητα και να 

εξηγείται ότι θα παραπεμφθεί σε ειδικούς 

που μπορούν να το βοηθήσουν. Στη 

συνέχεια, η συνέντευξη πρέπει να τελειώσει 

με ευχαριστίες και ενέργειες από τον 

εκπαιδευτικό  σύμφωνα με τις νομικές 

υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης 

της διαδικασίας, μπορείτε να λάβετε 

υποστήριξη από το Κέντρο Παρακολούθησης 

Παιδιών (ÇİM) και τα υποκαταστήματα 

παιδιών του Αστυνομικού Τμήματος. 

 
 

11.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 
Δικαιώματα ατόμων με αναπηρία ούτως 

ώστε  να έχουν μια υγιή σεξουαλική 

επαφή και γάμο σύμφωνα με τον 

τουρκικό αστικό κώδικα και τη διεθνή 

νομοθεσία 

 

Έννοιες ικανότητας, γάμου και 

καθοδήγησης σύμφωνα με τον τουρκικό 

αστικό κώδικα 

Τα δικαιώματα για σεξουαλική επαφή και 

γάμο καθορίζονται κυρίως στα άρθρα 118 

έως 160 του τουρκικού αστικού κώδικα. Πριν 

όμως συζητήσουμε αυτά τα άρθρα, οι έννοιες 

της διάκρισης και της ικανότητας πρέπει να 

καθοριστούν. 
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Ο τουρκικός αστικός κώδικας καθορίζει 

δύο τύπους ικανότητας: ικανότητα να 

έχουν δικαιώματα και ικανότητα δράσης. 

Η ικανότητα κατοχής δικαιωμάτων 

αποκτάται από μια πλήρη και ζωντανή 

γέννηση, έτσι κάθε άτομο έχει την 

ικανότητα να έχει δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. Ομοίως, κάθε άτομο έχει το 

δικαίωμα να έχει δικαιώματα και 

υποχρεώσεις εντός των ορίων του νόμου, 

κάνοντας αναφορά από τον τουρκικό 

αστικό κώδικα σε άρθρο του Συντάγματος 

που αφορά την ισότητα. 

 Η ικανότητα δράσης καθορίζεται αρνητικά 

στον τουρκικό αστικό κώδικα. Με άλλα 

λόγια, η ικανότητα δράσης δεν καθορίζεται 

πλήρως, αλλά δηλώνεται υπό ποιες 

συνθήκες τα άτομα θα έχουν την ικανότητα 

να ενεργούν ή υπό ποιες συνθήκες τα 

άτομα δεν θα έχουν την ικανότητα να 

ενεργούν.  

Ένα άτομο έχει την ικανότητα να ενεργεί 

όταν μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα ή να 

αναλάβει υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα της 

δικής του πράξης. Το άρθρο 10 του 

τουρκικού αστικού κώδικα ορίζει τις 

προϋποθέσεις για την ικανότητα δράσης: 

δύο θετικά και ένα αρνητικά. Οι θετικές 

συνθήκες είναι να είστε ενήλικες και να 

έχετε διάκριση. Οι έννοιες που χρειάζονται 

εξήγηση είναι η «διάκριση» και η 

«αναπηρία» σε σχέση με το θέμα μας. 

Θα εξηγήσουμε πρώτα την έννοια της 

«διάκρισης». Η διάκριση είναι η ικανότητα 

ενός ατόμου να ενεργεί εύλογα και να 

κατανοεί τους λόγους και τις συνέπειες της 

πράξης του. 

 

 

Όπως φαίνεται σε αυτόν τον ορισμό, 

υπάρχουν δύο συστατικά της διάκρισης: 

συνείδηση και θέληση. Η συνείδηση είναι 

μια ικανότητα να εκτιμά τους λόγους και τις 

συνέπειες μιας πράξης. Δεν χρειάζεται να 

κατανοηθούν όλες τις συνέπειες μιας 

πράξης. Αρκεί να γνωρίζουμε την 

επιθυμητή συνέπεια και να ενεργούμε 

ανάλογα. Η θέληση είναι η ικανότητα να 

ενεργεί προκειμένου να εφαρμοστεί 

οτιδήποτε αξιολογείται από το άτομο. 

Η διάκριση ορίζεται αρνητικά στο άρθρο 13 

του τουρκικού αστικού κώδικα. Με άλλα 

λόγια, οι νομοθέτες θεωρούν ότι τα άτομα 

έχουν διάκριση κατά κανόνα και απαριθμούν 

τις συνθήκες υπό τις οποίες δεν έχουν 

διάκριση. Έτσι, όποιος δεν μπορεί να 

ενεργήσει λογικά λόγω του ότι είναι ανήλικος 

ή έχει ψυχικές διαταραχές, ψυχική 

ανικανότητα,  ή παρόμοιους λόγους έχει τη 

δύναμη της διάκρισης σύμφωνα με τον 

τουρκικό αστικό κώδικα. Οι έννοιες που 

σχετίζονται με το βιβλίο μας είναι «ψυχική 

αδυναμία» και ψυχικές διαταραχές. 

 Μια ψυχική διαταραχή μπορεί να οριστεί ως 

ψυχική ή εγκεφαλική νόσος που επηρεάζει 

την ψυχική κατάσταση ενός ατόμου. Όμως, 

πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλες οι 

ασθένειες  που θεωρούνται από την ιατρική 

ψυχική διαταραχή για την ικανότητα δράσης.  
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Για μια ψυχική διαταραχή να επηρεάσει την 

ικανότητα δράσης, πρέπει να επηρεάσει τη 

διάκριση, δηλαδή την ικανότητα του ατόμου 

να ενεργεί λογικά. Η ψυχική αδυναμία 

ορίζεται ως ανεπαρκώς ανεπτυγμένη ή 

ελαττωματική ψυχική ικανότητα. Για να 

επηρεαστεί η ικανότητα δράσης από αυτό, 

πρέπει να έχει τη φύση να εξαλείψει τη 

διάκριση. Ομοίως, η δύναμη της διάκρισης 

είναι μια σχετική έννοια. Με άλλα λόγια, θα 

πρέπει να προσδιορίζεται ξεχωριστά σε κάθε 

περιστατικό εάν υπάρχει διάκριση. Αυτό που 

πρέπει να εξεταστεί δεν είναι ότι εάν το 

άτομο ενεργεί εύλογα γενικά ή έχει πάντα τη 

δύναμη της θέλησης να αντισταθεί στους 

εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό που πρέπει 

να προσδιοριστεί είναι ότι εάν το άτομο έχει 

τη δύναμη της διάκρισης κατά τη διάρκεια της 

δράσης ενδιαφέροντος. Οι έννοιες των 

ψυχικών διαταραχών και της διάκρισης που 

ορίζονται από τον τουρκικό αστικό κώδικα 

(TCC) αναφέρονται επίσης στο γάμο 

παράλληλα με  την ικανότητα να ενεργούν 

και να διδάσκουν. Όσοι δεν έχουν την 

εξουσία να διακρίνουν τη νομική έννοια και 

τις συνέπειες του γάμου θεωρούνται ανίκανοι 

όσον αφορά τη νομική πράξη του γάμου. Με 

άλλα λόγια, δεν επιτρέπεται να παντρευτούν 

(άρθρο 125 του TCC). Τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες θεωρούνται περιορισμένα ανίκανα 

και δεν επιτρέπεται να παντρευτούν εκτός 

εάν επιτρέπεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

(άρθρο 127 του TCC). Σε αυτό το πλαίσιο, τα 

άτομα με ψυχική αναπηρία που επιθυμούν 

να παντρευτούν πρέπει να τεκμηριώσουν 

από ιατρική έκθεση ότι έχουν την ιατρική 

ικανότητα να παντρευτούν. Διαφορετικά, οι 

γάμοι αυτοί θα θεωρούνται απόλυτοι άκυροι 

σύμφωνα με τον τουρκικό αστικό κώδικα. 

 

 

Η αναπηρία αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο 

του βιβλίου του οικογενειακού δικαίου, το 

οποίο είναι το δεύτερο βιβλίο του τουρκικού 

αστικού κώδικα. Πριν εξηγήσουμε το ζήτημα, 

είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι ο λόγος 

για τον οποίο η καθοδήγηση αναφέρεται στον 

τίτλο «Οικογενειακός νόμος» του τουρκικού 

αστικού κώδικα. Όπως φαίνεται, η δύναμη 

της διάκρισης και της ικανότητας, που 

αποτελούν τα κύρια συστατικά της 

αναπηρίας και της καθοδήγησης, 

παρατίθενται στον Νόμο των Ατόμων, το 

πρώτο βιβλίο του τουρκικού αστικού κώδικα. 

 

 Εάν εξετάσουμε την έννοια της αναπηρίας ή 

της καθοδήγησης, «αναπηρία» είναι να 

περιορίσουμε δικαστικά την διάταξη της  

ικανότητας δράσης ενός ατόμου που είναι 

ενήλικας και που δεν βρίσκεται υπό την 

καθοδήγηση άμεσα και πρωτίστως για τους 

σκοπούς της νομικής προστασίας του / της 

και έμμεσα νομική προστασία άλλων βάσει 

των λόγων που περιγράφονται στον κώδικα. 

Ωστόσο, η αναπηρία και η καθοδήγηση 

καθορίζονται μόνο σε ορισμένο αριθμό 

σύμφωνα με την αρχή της τήρησης του 

τύπου και δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα 

καθοδήγησης εκτός από αυτό που παρέχεται 

στον κώδικα για την προστασία των ατόμων. 

Όπως φαίνεται, η έννοια της ικανότητας 

προορίζεται να προστατεύσει άμεσα τα ίδια 

τα άτομα και να προστατεύσει έμμεσα τους 

συγγενείς τους και μπορεί να περιοριστεί 

μόνο με δικαστική απόφαση βάσει των 

λόγων που αναφέρονται στον κώδικα. 
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Ο τουρκικός αστικός κώδικας καθορίζει κατά 

κανόνα δύο τύπους διδασκαλίας: 

οικογενειακή καθοδήγηση και δημόσια 

καθοδήγηση. Η οικογενειακή καθοδήγηση 

είναι η μεταφορά των αρχών, των 

υποχρεώσεων και των ευθυνών της 

καθοδήγησης σε ένα ειδικό οικογενειακό 

συμβούλιο. Η δημόσια καθοδήγηση είναι το 

αστικό δικαστήριο της ειρήνης που 

αντιμετωπίζεται περισσότερο στην πράξη. 

Οι περιστάσεις που απαιτούν καθοδήγηση 

ορίζονται στον τουρκικό αστικό κώδικα σε 

δύο κύριους τίτλους: μειονότητα και 

αναπηρία. 

Οι ψυχικές διαταραχές ή η διανοητική 

αδυναμία περιγράφονται ως υπερβολή, 

αλκοόλ και εθισμός στα ναρκωτικά, κίνδυνο 

την ασφάλειά τους και τους άλλους » 

αποσκοπεί στην προστασία των τρίτων. 

Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί είναι ο περιορισμός κατόπιν 

δεσμευτική ελευθερία τιμωρία και 

περιορισμός κατόπιν αιτήματος. Όπως 

φαίνεται, οι νομοθέτες εκθέτουν επίσης τους 

λόγους για την αναπηρία, τηρώντας το 

numerus clausus. Με άλλα λόγια, μπορεί να 

μην απαιτείται περιορισμός εκτός από τέτοιες 

περιστάσεις. Οι λόγοι για την αναπηρία, που 

σχετίζονται με το θέμα μας, είναι η 

καθοδήγηση και ο περιορισμός κατόπιν 

αιτήματος, ανάλογα με την ψυχική υγεία ή την 

ψυχική αδυναμία. 

Ο περιορισμός λόγω ψυχικών διαταραχών 

ορίζεται στο άρθρο 405 του τουρκικού 

αστικού κώδικα. Κατά συνέπεια, «Κάθε 

ενήλικος  που δεν μπορεί να φροντίσει τον 

εαυτό του ή χρειάζεται μόνιμη βοήθεια για 

προστασία και φροντίδα ή θέτει σε κίνδυνο 

την ασφάλειά τους και τους άλλους λόγω 

ψυχικών διαταραχών είναι περιορισμένος ». Θα 

συζητήσουμε τι είναι μια ψυχική διαταραχή και 

ψυχική αδυναμία κάτω από βιολογικές και 

κοινωνικές απαιτήσεις.  

Για να περιοριστεί ένα άτομο ως βιολογική 

απαίτηση, θα  πρέπει να πάσχει από  ψυχική 

διαταραχή ή ψυχική αδυναμία. Ωστόσο, το 

άρθρο 409 του τουρκικού αστικού κώδικα 

αναφέρει ότι απαιτείται επίσημη έκθεση του 

ιατρικού συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά 

με τον περιορισμό λόγω ψυχικών διαταραχών ή 

ψυχικής  αδυναμίας. 

Για να περιοριστεί ένα άτομο ως κοινωνική 

απαίτηση,  η δήλωση «Κάθε ενήλικος  που δεν 

μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του ή χρειάζεται 

μόνιμη βοήθεια για προστασία και φροντίδα είναι 

περιορισμένος…» προορίζεται  για την 

προστασία του ίδιου του ατόμου, και η δήλωση 

«… θέτει σε η τελική εξουσία , επομένως αφορά 

τη δημόσια τάξη και τηρείται άμεσα από το 

δικαςτήριο. αιτήματος. Οι νομοθέτες επιτρέπουν 

να ορίσουν έναν κηδεμόνα σε έναν ενήλικα που 

έχει τη δύναμη της διάκρισης σε περίπτωση 

παρουσίας περιορισμένου αριθμού απαιτήσεων 

εκτός από αυτές που αναφέρονται παραπάνω. 

Σύμφωνα με το άρθρο 408 του TCC, 

«οποιοσδήποτε ενήλικος μπορεί να απαιτήσει  

περιορισμό  όταν μπορεί  να αποδείξει ότι δεν 

μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του λόγω γήρατος 

(τροποποιημένη πρόταση : 6462-

25.4.2013/άρθρο 1/52-γ )  , αναπηρία ή σοβαρή 

ασθένεια. 
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Ενώ συζητάμε για την γνωστοποίηση 

τρίτων, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε 

εν συντομία την πορεία του actio tutelae. 

Το αρμόδιο δικαστήριο που είναι 

υπεύθυνο για το actio tutelae είναι το 

αστικό δικαστήριο της ειρήνης στην 

τοποθεσία του ατόμου που θα τεθεί υπό 

την κηδεμονία. Η ισχύς του παρόντος 

είναι  

 Απαιτείται επίσημη έκθεση του ιατρικού 

συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά με 

τους περιορισμούς λόγω ψυχικών 

διαταραχών ή ψυχικής ανεπάρκειας. Ο 

δικαστής μπορεί να ακούσει το πρόσωπο 

που θα περιοριστεί. Ωστόσο, ορίζεται ότι 

ένα τέτοιο άτομο μπορεί να ακουστεί πριν 

ο δικαστής αποκλείσει τον περιορισμό. Αν 

και ο όρος «μπορεί» αναφέρεται στον 

κώδικα, ο οποίος εμφανίζεται 

προαιρετικός, σε διάφορες αποφάσεις, το 

Ανώτατο Εφετείο κρίνει άδικο να εκδώσει 

απόφαση πριν ακούσει το πρόσωπο που 

θα περιοριστεί. 

Οι διατάξεις σχετικά με το διορισμό 

παιδαγωγού περιλαμβάνονται στα άρθρα 

413 έως 425 και 457 του τουρκικού 

αστικού κώδικα. Οι ενήλικες και τα μη 

περιορισμένα φυσικά πρόσωπα μπορούν 

να διοριστούν ως παιδαγωγοί. Εκτός 

αυτού, κατά την άποψή μας, η πρόταση 

«εκείνοι που έχουν την ικανότητα να 

εκπληρώσουν τέτοια καθήκοντα» στην 

πρώτη παράγραφο του άρθρου 413 του 

τουρκικού αστικού κώδικα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί σοβαρά, διότι το θέμα μας  

 

είναι ότι εάν το άτομο που θα διοριστεί ως 

παιδαγωγός σε ιδιώτες με ψυχική και 

ψυχοκοινωνική αναπηρία δεν είναι μέλος 

της οικογένειας, θα απαιτηθεί η «ειδική 

απαίτηση προσόντων», οπότε πρέπει να 

διοριστούν άτομα που έχουν τις 

κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία. 

Η περίοδος υπηρεσίας του παιδαγωγού 

είναι δύο χρόνια, όπως ορίζεται στο 

επιτακτικό άρθρο 456. Όταν λήξει αυτή η 

περίοδος, το Αστικό Δικαστήριο της 

Ειρήνης που αποφάσισε την καθοδήγηση 

εξετάζει και αξιολογεί το ενδιαφέρον του 

ατόμου υπό κηδεμονία και μπορεί να 

παρατείνει την περίοδο υπηρεσίας του 

παιδαγωγού κατά δύο χρόνια. Ορισμένοι 

συγγραφείς στο δόγμα υποστηρίζουν ότι 

αυτή η περίοδος είναι ο υποχρεωτικός 

κανόνας και ότι ο παιδαγωγός  μπορεί να 

μην προβεί σε καμία ενέργεια υπό την 

ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου όταν 

λήξουν δύο χρόνια 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Ωστόσο, ο παιδαγωγός διορίζεται για δύο 

χρόνια ως κανόνας σε διάφορες αποφάσεις 

του Ανώτατου Εφετείου. Δεδομένου ότι αυτός 

δεν είναι υποχρεωτικός κανόνας και δεν 

υπάρχουν αποδείξεις ότι ο εκπαιδευτής 

απολύεται, τότε κρίνεται λανθασμένο να 

αποφασίσει να απορρίψει την υπόθεση για 

τον λόγο ότι δεν υπάρχει πρόσθετη απόφαση 

σχετικά με την παράταση της περιόδου 

υπηρεσίας του εκπαιδευτή. 

 
Εάν εξετάσουμε το πληρεξούσιο, ο 

παιδαγωγός  είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του ατόμου υπό κηδεμονία. Ωστόσο, ο 

παιδαγωγός είναι υπεύθυνος για την 

οποιαδήποτε βλάβη του ατόμου που 

βρίσκεται υπό την κηδεμονία λόγω της 

κακής συμπεριφοράς του κατά την 

εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

Ο παιδαγωγός ενεργεί ως νόμιμος 

εκπρόσωπος, είτε άμεσα είτε έμμεσα, όταν 

αναλαμβάνει νομικές ενέργειες υπό την 

ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου. Εάν το 

άτομο υπό κηδεμονία είναι εντελώς 

ανίκανο, ο παιδαγωγός υποχρεούται να 

εκτελεί άμεσα νομικές αγωγές στον 

λογαριασμό αυτού του προσώπου εκτός 

από τις απαγορευμένες ενέργειες. Οι 

νομικές ενέργειες που λαμβάνονται από 

απόλυτα αναρμόδιους είναι απολύτως 

άκυρες και οποιαδήποτε άδεια ή 

επικύρωση για τέτοια νομική ενέργεια δεν 

καθιστά την ενέργεια έγκυρη. Εάν το άτομο 

υπό κηδεμονία είναι μερικώς αναρμόδιο , ο 

παιδαγωγός μπορεί να εκτελέσει άμεσα 

ενέργειες για λογαριασμό προσώπου υπό  

κηδεμονία εκτός από απαγορευμένες 

ενέργειες, ή το άτομο υπό κηδεμονία (δηλ. 

Ανήλικο ή περιορισμένο με δύναμη 

διακριτικότητας) μπορεί να εκτελέσει άμεσα 

τέτοια ενέργεια με την άδεια του δασκάλου, 

και ο παιδαγωγός μπορεί να καταστήσει 

έγκυρη την απαράδεκτη νομική ενέργεια με 

επικύρωση στη συνέχεια. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν μπορεί να 

μεταβιβάσει το πληρεξούσιο σε τρίτο 

μέρος. Κατά κανόνα, ωστόσο, είναι πιθανό 

ο εκπρόσωπος να εκχωρήσει πληρεξούσιο 

σε τρίτο πρόσωπο για μεμονωμένη νομική 

ενέργεια σύμφωνα με το πληρεξούσιο. Για 

παράδειγμα, ο νόμιμος εκπρόσωπος 

μπορεί να εκχωρήσει πληρεξούσιο σε 

δικηγόρο για αγωγή εναντίον του υπό 

κηδεμονία ατόμου.  

Ο παιδαγωγός έχει άδεια που μπορεί να 

χορηγηθεί από τα δικαστήρια καθώς και 

απαγορευμένες ενέργειες. Το άρθρο 449 

του τουρκικού αστικού κώδικα ορίζει ποιες 

είναι αυτές οι απαγορευμένες ενέργειες. 

Κατά συνέπεια, ο νόμιμος εκπρόσωπος 

μπορεί να μην είναι εγγυητής, να 

σχηματίσει ίδρυμα ή να δωρίσει κάτι 

σημαντικό για το άτομο υπό κηδεμονία. Σε 

τέτοιες ενέργειες, ο περιορισμένος 

ανίκανος δεν μπορεί να δώσει άδεια ή 

επικύρωση σε νόμιμο εκπρόσωπο. 

Επομένως, είναι χρήσιμο να αναθεωρήσετε 

το άρθρο 450 του τουρκικού αστικού 

κώδικα 
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Αυτό το άρθρο αναφέρει ότι «Εάν το άτομο 

υπό την κηδεμονία είναι σε θέση να σχηματίσει 

και να εκφράσει τη γνώμη του, ο εκπαιδευτής 

υποχρεούται να λάβει τη γνώμη του για 

σημαντικές ενέργειες προτού λάβει την 

απόφαση, εάν είναι δυνατόν». Έτσι, ο 

παιδαγωγός είναι υποχρεωμένος να ακούει το 

άτομο υπό κηδεμονία. Χωρίς αμφιβολία ότι ο 

δάσκαλος πρέπει να ενημερώσει το άτομο 

υπό κηδεμονία για να διαμορφώσει μια υγιή 

γνώμη, όπως απαιτείται. Ωστόσο, 

οποιαδήποτε νομική ενέργεια που εκτελείται ή 

οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται από 

τον εκπαιδευτή πριν ακούσει το άτομο υπό 

κηδεμονία παρά την υποχρέωση ακρόασης θα 

είναι έγκυρη. Με άλλα λόγια, υπάρχει 

υποχρέωση αλλά δεν υπάρχει νομική κύρωση. 

Η πρόταση «Ο εκπαιδευτής δεν θα απαλλαγεί 

από τις υποχρεώσεις του, ακόμη και αν το 

άτομο που βρίσκεται υπό την κηδεμονία κρίνει 

κατάλληλη τη δράση» στη δεύτερη 

παράγραφο του εν λόγω άρθρου περιγράφει 

ότι ο παιδαγωγός θα συνεχίσει να είναι 

υποχρεωμένος για τις απώλειες του ατόμου 

υπό κηδεμονία που χορηγεί άδεια ή 

επικύρωση μετά τη νομική διαδικασία.  

 

Εάν εξετάσουμε ότι το άτομο υπό κηδεμονία 

ενεργεί μόνος του, το άτομο υπό κηδεμονία 

που έχει την εξουσία διακριτικής ευχέρειας 

μπορεί να αναλάβει υποχρεώσεις ή να 

παραιτηθεί από τυχόν δικαιώματα με την 

άμεση ή έμμεση άδεια του παιδαγωγού  του ή 

μετέπειτα επικύρωση. Χωρίς αμφιβολία, ότι το 

άτομο υπό κηδεμονία που έχει τη δύναμη της 

διάκρισης σημαίνει ότι είναι μερικώς  ανίκανο. 

Η εν λόγω άδεια ή επικύρωση αποτελεί 

συμπληρωματικό παράγοντα στη φύση της 

απαίτησης εγκυρότητας για νομική ενέργεια. 

 

 

 

Δεν θα υπάρξουν προβλήματα εάν ο 

παιδαγωγός επιτρέπει αρχικά τη νομική 

ενέργεια και η νομική ενέργεια θα ισχύει 

έγκυρα. Το θέμα που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί είναι εάν ο παιδαγωγός 

χορηγεί επικύρωση. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, η νομική διαδικασία εκκρεμεί 

και είναι άκυρη. 

 

Εάν ο παιδαγωγός γνωρίζει ότι το άτομο υπό 

κηδεμονία ασκεί νομική ενέργεια, πρέπει να 

εγκρίνει την εν λόγω νομική ενέργεια εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν 

επικυρωθεί η νομική αγωγή, αυτή η ενέργεια 

θα θεωρείται αποδεκτή από την αρχή. 

Ωστόσο, εάν ο παιδαγωγός αποτύχει σχετικά 

με το εάν θα επιτρέψει ή όχι την επικύρωση 

της νομικής αγωγής εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος, ή δηλώσει ότι δεν παρέχει 

επικύρωση, η εν λόγω νομική ενέργεια θα 

καταστεί άκυρη από την αρχή, δηλαδή, 

επηρεάζοντας το παρελθόν. 

 

Οι εξουσίες που παρέχονται από το TCC σε 

παιδαγωγό δεν περιορίζονται. Το άρθρο 462 

του TCC απαιτεί την απόκτηση άδειας 

παιδαγωγού  και εποπτείας. Το άρθρο 453 

του TCC απαιτεί την απόκτηση άδειας 

εποπτείας και εποπτικής αρχής 

(Πρωτοδικείο). 

Το άρθρο 479 και τα ακόλουθα άρθρα του 

TCC ορίζουν τη διακοπή της διδασκαλίας 

είναι απαραίτητο να ομαδοποιηθούν σε δύο: 

περιστάσεις όπου το καθήκον φροντίδας 

παύει αυτόματα και περιστάσεις όπου το 

καθήκον φροντίδας δεν σταματά αυτόματα.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Περιπτώσεις όπου το καθήκον φροντίδας 

παύει αυτόματα να περιλαμβάνει το θάνατο 

του παιδαγωγού, την ανικανότητα του 

παιδαγωγού (με άλλα λόγια, διορίζεται νέος 

παιδαγωγός), τη φυλάκιση για αδίκημα που 

διαπράχθηκε εκ προθέσεως και τη λήξη της 

περιόδου υπηρεσίας του παιδαγωγού. Οι 

περιστάσεις στις οποίες το καθήκον 

φροντίδας δεν σταματά αυτόματα μπορεί να 

περιλαμβάνουν την παρουσία εμποδίων στο 

να είναι παιδαγωγός και την παρουσία λόγων 

για την αποφυγή της διδασκαλίας. 

Εάν ο παιδαγωγός  παραβιάζει σοβαρά κατά 

τη διάρκεια της περιόδου υπηρεσίας του, 

κάνει κατάχρηση των εξουσιών του, 

διαπράττει συμπεριφορές για να βλάψει την 

εμπιστοσύνη, καθίσταται αφερέγγυος για τις 

υποχρεώσεις του ή δεν εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του ως παιδαγωγός ατόμου 

υπό την κηδεμονία για άλλους λόγους από ό, 

τι αναφέρεται παραπάνω, και εάν τεθούν σε 

κίνδυνο τα συμφέροντα του ατόμου υπό την 

κηδεμονία, η αρχή φροντίδας μπορεί να 

απολύσει τον παιδαγωγό. Το δικαστήριο που 

εξουσιοδοτείται να απολύσει τον παιδαγωγό  

είναι το αστικό δικαστήριο της ειρήνης. 

 

Νομικοί κανονισμοί για το γάμο ατόμων 

με ειδικές ανάγκες Ο αστικός κώδικας 

απαιτεί ελάχιστη ηλικία γάμου.  

 

Όσοι είναι μεγαλύτεροι από αυτήν την 

ελάχιστη ηλικία γάμου αλλά δεν έχουν 

ικανότητα διάκρισης δεν μπορούν να 

παντρευτούν. Αντιθέτως, οι διατάξεις θα 

ποικίλλουν ανάλογα με το εάν αυτοί που είναι 

μεγαλύτεροι από την ελάχιστη ηλικία γάμου ή 

όχι και έχουν τη ικανότητα διάκρισης είναι 

ενήλικες ή υπό περιορισμό. 

 

 

 

 

 

Ενώ όσοι έχουν την  ικανότητα διάκρισης, οι 

οποίοι είναι ενήλικες (ηλικίας άνω των 18 

ετών) και χωρίς περιορισμούς, έχουν την 

πλήρη ικανότητα να παντρευτούν, τα άτομα 

με περιορισμένη ικανότητα διάκρισης και 

ανήλικοι μεγαλύτεροι από την ηλικία του 

γάμου (όχι ενήλικας) έχουν περιορισμένη 

ικανότητα να παντρευτούν. Συνοπτικά, εκτός 

από άλλες προϋποθέσεις για πλήρη ή 

περιορισμένη ικανότητα γάμου, υπάρχουν 

δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις: ηλικία και 

ικανότητα διάκρισης. Δεν αρκεί μόνο  να είσαι 

στην ηλικία  γάμου για να παντρευτείς. 

Επιπλέον, ο κώδικας προβλέπει ότι «Όσοι 

δεν έχουν την ικανότητα της διάκρισης δεν 

επιτρέπεται να παντρευτούν». 

 

 Έτσι, η άλλη προϋπόθεση για το γάμο είναι 

να έχει την ικανότητα της διάκρισης. Όπως 

είναι γνωστό, η ικανότητα της διάκρισης είναι 

μια σχετική έννοια και αναφέρεται στην 

ικανότητα κατανόησης των λόγων και των 

συνεπειών της εν λόγω δράσης. Όσον αφορά 

τον γάμο, η ικανότητα  της διάκρισης είναι να 

έχει την ικανότητα να κατανοεί το νόημα και 

τον σκοπό του γάμου, καθώς και τις 

υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του γάμου. 

Όπως προαναφέρθηκε, εάν τα άτομα χωρίς 

ικανότητα διάκρισης παντρεύονται, αυτός ο 

γάμος θα είναι άκυρος. Όμως, ο τύπος της 

ακυρότητας εξαρτάται από το εάν η έλλειψη 

διάκρισης είναι μόνιμη ή προσωρινή. Έτσι, 

θα συζητήσουμε την ακυρότητα εδώ. Αλλά η 

διαφορά θα πρέπει να εξηγηθεί ε 
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Ενώ το αποτέλεσμα της έλλειψης 

μόνιμης διακριτικότητας  είναι η 

απόλυτη ακυρότητα (μόνιμη μη διάκριση 

των λόγων και των συνεπειών μιας 

δράσης), προσωρινά η έλλειψη 

διακριτικότητας μόνο κατά τη γαμήλια 

τελετή (για παράδειγμα, ένα από τα 

μέρη είναι μεθυσμένο κατά τη διάρκεια 

της γαμήλιας τελετής) είναι  σχετική 

ακυρότητα (μερική μη διάκριση των 

λόγων και των συνεπειών μιας δράσης).  

Τα ψυχικά άρρωστα άτομα δεν 

επιτρέπεται να παντρευτούν εκτός 

εάν υπάρχει επίσημη έκθεση 

ιατρικού συμβουλίου που να δείχνει 

ότι μπορούν να παντρευτούν. Η 

ψυχική διαταραχή που αναφέρεται εδώ 

είναι μια ψυχική διαταραχή που δεν 

εξαλείφει μόνιμα την ικανότητα της 

διάκρισης, διότι εάν μια ψυχική 

διαταραχή εξαλείφει μόνιμα την 

ικανότητα της διάκρισης, το άτομο 

ήδη  δεν έχει την ικανότητα να 

παντρευτεί. 

Πιθανά προβλήματα σε περίπτωση 

γάμου ατόμων με αναπηρία και 

δραστηριότητες καθοδήγησης.  

Ο γάμος ατόμων με ειδικές ανάγκες 

μπορεί να παρατηρηθεί ειδικά στις ομάδες 

ήπιας και μέτριας ανικανότητας. Δεν 

υπάρχει κοινή γνώμη ως προς αυτό. Σε 

ορισμένες απόψεις, ο γάμος είναι 

απαραίτητος, αλλά σε ορισμένες απόψεις, 

ο γάμος πρέπει να αποφεύγεται.  

Γενικά, υπάρχει η άποψη ότι τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες πρέπει 

ναπαντρεύονται με άτομα με ειδικές 

ανάγκες στην κοινωνία. Τέτοιοι γάμοι 

πρέπει να υποστηρίζονται οικονομικά και 

κοινωνικά. Πρώτα απ 'όλα, οι οικονομικές 

ενισχύσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη για 

να διασφαλιστεί η διαβίωση μιας 

οικογένειας και ενός νοικοκυριού. Στο γάμο 

ατόμων με αναπηρίες, οι οικογένειες 

μπορεί να προτιμούν να ζουν μαζί. Σε 

αυτήν την περίπτωση, οι ρόλοι του 

παντρεμένου ζευγαριού στην οικογένεια 

πρέπει να καθοριστούν καλά. Θα πρέπει 

να εξηγηθούν ποιούς ρόλους θα έχουν και 

πώς να εκτελούν αυτούς τους ρόλους, και 

σε ποια οικιακή δουλειά θα μπορούσαν να 

είναι αποτελεσματικοί. θα πρέπει να 

υποστηρίζονται κατά την εκτέλεση τέτοιων 

έργων. Το πιο κοινό πρόβλημα με τέτοιους 

γάμους είναι η ανεξέλεγκτη εγκυμοσύνη. 

Τα ζευγάρια πρέπει να κάνουν υγειονομικό 

έλεγχο πριν από το γάμο για να 

αποφύγουν την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.  

Θα πρέπει να τους εξηγηθεί τι να βιώσουν 

και πώς να γεννήσουν σε περίπτωση 

πιθανής εγκυμοσύνης. Η εγκυμοσύνη και η 

γέννηση μπορεί να προκαλέσουν άγχος και 

φόβο σε τέτοια άτομα. Πρέπει να 

αποφεύγονται δηλώσεις για την αύξηση 

του φόβου και του άγχους τους.  

Θα πρέπει να εξηγηθεί πότε να πάρουν το 

μωρό στον γιατρό για φροντίδα, υγεία  

και έλεγχο του μωρού. Η ανεξέλεγκτη 

εγκυμοσύνη μπορεί να είναι πρόβλημα 

τόσο για την υγεία της μητέρας όσο και για 

την υγεία των παιδιών που γεννιούνται. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να 



 

 

παραπεμφθούν σε ίδρυμα υγειονομικής 

περίθαλψης για τη λήψη μόνιμων 

ενεργειών. 

Γονείς ατόμων που χρειάζονται ειδική 

εκπαίδευση: 

Η ανατροφή των ενηλίκων με ειδικές 

ανάγκες μπορεί να είναι περίπλοκη και 

δύσκολη. Ειδικά, μπορεί να 

παραμείνουν ανίκανοι να λύσουν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά 

τη βρεφική και παιδική ηλικία. Η 

φροντίδα των νεογέννητων, η διατροφή 

του μωρού, η χρήση πάνας, το ντύσιμο, 

το πλύσιμο, οι υγειονομικοί έλεγχοι και η 

παρακολούθηση του εμβολιασμού θα 

πρέπει να εξηγούνται λειτουργικά. Η 

καθοδήγηση από τους γύρω 

ανθρώπους γίνεται σημαντική σε αυτό 

το σημείο. Η ανάπτυξη του μωρού και η 

αξιολόγηση των κατάλληλων 

συμπεριφορών για την περίοδο 

ανάπτυξης μπορεί να καταστούν 

σημαντικές. Και πάλι, το τι πρέπει να 

γίνεται κατά τη διάρκεια της παιδικής και 

σχολικής περιόδου, έχοντας 

συνεντεύξεις με τους δασκάλους κατά 

τη σχολική περίοδο,   και 

παρακολούθηση θα πρέπει επίσης να 

εξηγηθεί. Μπορεί να έχουν προβλήματα 

με την εμφάνιση σωστών 

συμπεριφορών καθώς και με τη 

φροντίδα, το ενδιαφέρον και τη 

συμπεριφορά εναντίον των παιδιών 

τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να 

είναι σκόπιμο να λάβουν βοήθεια από 

τα άτομα του περιβάλλοντος , την 

οικογένεια και τους επαγγελματίες. Τα 

εκπαιδευτικά θέματα της ειδικής αγωγής 

που αφορούν τα ενήλικα άτομα με ψυχικές 

αναπηρίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

γάμο και γονείς που είναι οι φυσικές 

ανάγκες και η θέση ενώπιον των νόμων. 

Θα ήταν αποτελεσματικό να εξηγήσουμε τι 

να κάνουμε σε περίπτωση γάμου και 

γονικής μέριμνας, και πώς να ξεπεράσουμε 

τα προβλήματα, πώς να εκτελέσουμε τους 

ρόλους και τις ευθύνες τους με τρόπο 

εκπαιδευτικής πειθαρχίας.    
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