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Ένα νέο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής για 

εκπαιδευτικούς 
 

Διεθνείς έρευνες έχουν επισημάνει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να 

βρίσκεται στο περιθώριο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ακόμη περισσότερο, βρίσκεται στο περιθώριο η εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως άτομα με σωματικές ή/και διανοητικές αναπηρίες. 

Η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου INCLUDED δημοσίευσε πρόσφατα ένα εγχειρίδιο με ένα καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσω 

δημιουργικών μεθόδων. 

Το εγχειρίδιο καλύπτει ένα κενό στο περιεχόμενο του προγράμματος που αφορά στην εκπαίδευση των 

μαθητών/τριών, αλλά τι γίνεται με τους/τις  εκπαιδευτικούς; 

Το πλαίσιο πολιτικής του Π.Ο.Υ. για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αναφέρει ότι «υπάρχει ανάγκη για μια 

διαδικασία από κάτω προς τα πάνω, στην οποία οι εκπαιδευτικοί κινητοποιούνται, εκπαιδεύονται και 

υποστηρίζονται» και τονίζει ότι «οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν προγράμματα σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης θα πρέπει ιδανικά να εκπαιδεύονται για να το κάνουν». Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να είναι πρόθυμοι να «αναστοχάζονται σχετικά με τη δική τους στάση απέναντι στη σεξουαλικότητα, 

στις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας, καθώς θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για τους/τις  

μαθητές/μαθήτριες». 

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση του 2018, “Sexuality Education in Europe and Central Asia: State of the Art 

and Recent Development” [«Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία: Σύγχρονη 

και πρόσφατη ανάπτυξη»], η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι ο αδύναμος κρίκος στη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Το πρόγραμμα e-learning που δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία του έργου INCLUDED στοχεύει  ακριβώς 

στο να υποστηρίξει και να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολείων (νοσηλευτές, 

συμβούλους, κ.λπ.) για να διευκολύνει την εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα 

σχολεία. 

Γιατί να επιλέξετε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Επειδή είναι καινοτόμο καθώς παρέχει την ευκαιρία 

για: 



 

✔ Εκτενή  κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών και όχι μόνο εκείνων που εφαρμόζουν προγράμματα 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια προσέγγιση στη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση που αφορά πράγματι όλο το σχολείο. 

✔ Χρήση δημιουργικών και βιωματικών μεθόδων, οι οποίες επιτρέπουν στον/ην εκπαιδευτικό να 

συμμετέχει σε μια ταυτόχρονη μαθησιακή διαδικασία με τους/τις μαθητές/μαθήτριες, όπου όλοι 

μαθαίνουν για τον εαυτό τους και ο ένας από τον άλλον, καθιστώντας έτσι τη μαθησιακή εμπειρία 

πιο ουσιαστική από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις. 

Το πρόγραμμα e-learning είναι δωρεάν διαθέσιμο στα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ελληνικά, τα ιταλικά, τα 

ολλανδικά και τα βορειομακεδονικά. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: 

www.includedproject.eu 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

● Το έργο «INCLUDED» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

με τη Συμφωνία Επιχορήγησης: Erasmus+ 2020-1-UK01-KA227-SCH-094470. 

● Υλοποιείται από τη σύμπραξη επτά οργανισμών, ερευνητικών ινστιτούτων και δημόσιων φορέων 

από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Για να μάθετε περισσότερα για το έργο και να εμπλακείτε 

στις δραστηριότητες παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.includedproject.eu. 

● Στοιχεία επικοινωνίας: included-project@kmop.org  

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 

reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein 
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