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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός. Η Σεξουαλική Αγωγή ακόμα και αν κρίνεται καθοριστικής σημασίας για τη
πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών συνεχίζει ακόμα να αποτελεί
επίμαχο θέμα στη βιβλιογραφία. Στην Ελλάδα η Σεξουαλική Αγωγή είναι σχεδόν
αόρατη από το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων. Ο ρόλος της Σεξουαλικής
Αγωγής είναι ζωτική σημασίας και στοχεύει στη καλυτέρευση ολόκληρης της
κοινωνίας. Λόγω των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν έρθει στο
φως της δημοσιότητας στη χώρα μας άνοιξε ο δρόμος για την ένταξη της
Σεξουαλικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η
διερεύνηση των απόψεων των γονεων που τα παιδιά τους φοιτούν στη Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση για τη πιθανή ένταξη της Σεξουαλικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο
αλλά και οι διάφορες πτυχές της Σεξουαλικής Αγωγής.
Υλικό και Μέθοδος. Το δείγμα αποτέλεσαν 20 γονείς από τους οποίους οι 10
διαμένουν στο Ν.Αττικής και οι υπόλοιποι 10 στο Ν.Ρεθύμνης. Για τις ανάγκες της
έρευνας δημιουργήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης με τις εξής θεματικές ενότητες:
Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Επικοινωνία Γονέων

Συναισθήματα Γονέων

Καταλληλότητα Εκπαιδευτικού Καταλληλότητα Επαιδευτικής Βαθμίδας Λόγοι
Ένταξης και Ένστάσεις Προσόντα Εκπαιδευτικού και Θεματολογία Σεξουαλικής
Αγωγής.
Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα γενικά έδειξαν ότι οι γονείς είναι δεκτικοί με την
ένταξη της Σεξουαλικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Ο τόπος διαμονής καθώς και
το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των γονέων δεν δειχνει να επηρεάζει τις αντιλήψεις τους
για ζητήματα Σεξουαλικής Αγωγής. Επίσης η κατάρτiση είναι βασικό κριτήριο για
το άτομο που θα διδάξει ένα μάθημα με αυτή τη θεματολογία. Ωστόσο ο χαρακτήρας
του εκπαιδευτικού καθορίζει τις απόψεις των γονέων. Τέλος όσον αφορά τη
θεματολογία/περιεχόμενα της Σεξουαλικής Αγωγής οι γονείς στη πλειοψηφία
επιθυμούν να διδάσκονται τα παιδιά τους όλα τα θέματα στο δημοτικό ανάλογα με
την ηλικία και τη κατάλληλη προσέγγιση.
Συμπεράσματα. Συνολικά οι γονείς υποστηρίζουν την εισαγωγή της Σεξουαλικής
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Αγωγής στο ελληνικό δημοτικό σχολείο η θετική τους στάση όμως δεν είναι αρκεί
από μόνη της. Τα κριτήρια που θέτουν είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς
και η προσέγγιση των θεμάτων ανάλογα με την ηλικία. Τέλος υποστηρίζουν ότι είναι
επιτακτική ανάγκη η ένταξη ενός τέτοιου μαθήματος λόγω των τελευταίων
γεγονότων κακοποίησης που εμφανίζονται στη δημοσιότητα.

Λέ εις-κλειδιά: Σεξουαλική αγωγή Σεξουαλική εκπαίδευση Διαφυλικές σχέσεις,
Δημοτικό σχολείο Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλάδα Προγράμματα Σεξουαλικής
Αγωγής Εκπαιδευτικοί Ρόλος Γονέων
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Abstract
Aim. Although Sex education is considered crucial for the multifaceted and integrated
development of children, it is still a controversial topic in literature. In Greece, Sex
Education is almost non-existent in the school curriculum in every school grade. The
role of Sex Education is vital and aims at the betterment of society. Cases of sexual
abuse that have come to light in our country have paved the way for the inclusion of
Sex Education in primary education. The purpose of my thesis is to research the views
of parents, whose children attend primary school, for the potential inclusion of Sex
Education in primary school and the different aspects of Sex Education.
Sample and Methodology. The sample consisted of 20 parents, 10 of whom live in
Athens and the remaining 10 in Rethymno, Crete. An interview guide was created for
the needs of the research involving the following thematic areas: Demographic
Characteristics, Parent-child Communication, Parents' Feelings, Educator Eligibility,
Appropriateness of School Grade, Reasons of Inclusion and Objections, Educator's
Qualifications and Content of Sex Education.
Results. The results overall have shown that parents are positive regarding the
inclusion of Sex Education in primary schools. The place of residence and the
educational background doesn't seem to affect their views on Sex Education matters.
Also, educational training is a basic criterion for the person who will teach a course
with this theme. However, the educator's personality defines the views of parents.
Lastly, regarding the topics/content of Sex Education, the majority of parents wish
their children to be taught every topic in primary school, depending on the child's age
and appropriate approach.
Conclusions. Overall, parents support the inclusion of Sex Education in Greek
primary school, but their positive attitude is not enough by itself. The criteria posed
are, the training of educators as well as the approach to issues according to age.
Lastly, they support that it is a vital need to include a Sex Education course at
schools due to the recent events of sexual abuse that have become public.
Key-words: Sex education, Sexuality education, Inter-gender relations, Primary
school, Primary education, Greece, Sex Education courses, Teachers, Parents Role
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Εισαγωγή
Η σεξουαλική υγεία έχει μεγάλη σημασία για την συναισθηματική την
φυσική υγεία και την ευημερία των ατόμων των ερωτικών συντρόφων των
οικογενειών αλλά και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των διάφορων
κοινοτήτων και χωρών. Η σεξουαλική υγεία αποτελεί δικαίωμα όλων των ανθρώπων
να διεκδικούν μία ευχάριστη και ασφαλή σεξουαλική ζωή. Για να επιτευχθεί όμως
κάτι τέτοιο θα πρέπει το κάθε άτομο να έχει ολοκληρωμένη πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα με τους πιθανούς κινδύνους και με τη
σεξουαλική φροντίδα σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει και προωθεί την
σεξουαλική υγεία (World Health Organisation [WHO], 2011).
Σε μια εποχή που οι άνθρωποι έχουν τεράστια πρόσβαση πληροφοριών και τη
δυνατότητα να μιλούν ελεύθερα για το «σεξ» τη σεξουαλικότητα και γενικότερα τις
ανθρώπινες σχέσεις το ζήτημα γύρω από τι θα γνωρίζουν τα παιδιά γύρω από αυτό
το θέμα είναι ζωτικό και επίκαιρο. Πιο συγκεκριμένα για τα παιδιά θα λέγαμε ότι στη
σημερινή κοινωνία εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό σε υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο
και διάφορες πληροφορίες καθώς το περιβάλλον τους βομβαρδίζεται συνεχώς από
τέτοια θέματα. Τα μηνύματα που λαμβάνουν σχετικά με τη σεξουαλικότητα
προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές συμπεριλαμβανομένων των γονέων
τους και άλλων μελών της οικογένειάς τους των συνομηλίκων τους των μέσων
ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(WHO, 2010).
Η σημασία της κατανόησης της ανάγκης για Σεξουαλική Αγωγή (Σ.Α.) στα
δημοτικά σχολεία είναι κρίσιμης σημασίας στις ημέρες μας καθώς τα παιδιά είναι
αρκετά ευάλωτα και εκτεθειμένα σε διάφορες μορφές σεξουαλικής προβολής βίας
και κακοποίησης. Η ανάγκη εισαγωγής της στο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει να
κερδίζει έδαφος αν και ακόμα παρατηρούνται διάφορες δυσκολίες εφαρμογής της
στη εκπαιδευτική πράξη καθώς αποτελεί μία ευαίσθητη περιοχή τόσο για τα παιδιά
όσο και για τους γονείς/κηδεμόνες τους αλλά και για τους/τις εκπαιδευτικούς
(Γερούκη, 2011).
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Η σεξουαλική υγεία είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που δεν μπορεί να
προσδιοριστεί ή να κατανοηθεί χωρίς πρώτα να εξεταστούν οι βασικές της έννοιες
όπως π.χ. η έννοια της σεξουαλικότητας που αποτελεί τη βάση όλων των σημαντικών
συμπεριφορών και των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία.
Η παρούσα έρευνα έχει ως κυρίαρχο σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις των
γονέων για την ένταξη της Σεξουαλικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο ως μάθημα. .
Συγκεκριμένα επιχειρήσαμε να ανακαλύψουμε τις απόψεις των γονέων που τα παιδιά
τους φοιτούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των Νομών Ρεθύμνης και Αττικής για
την ένταξη της Σεξουαλικής Αγωγής σαν μάθημα στο σχολείο. Ωστόσο επιχειρήσαμε
να ανακαλύψουμε ποια θέματα συζητάνε οι γονείς με τα παιδιά τους καθώς και τα
συναισθήματα τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Επίσης επιχειρήσαμε να
ανακαλύψουμε τα προσόντα που επιθυμούν να έχει το άτομο που θα διδάξει Σ.Α.
καθώς και τη θεματολογία ενός τέτοιου μαθήματος. Τα ευρήματα της παρούσας
μελέτης παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαιο τα οποία οργανώνονται με τον
ακόλουθο τρόπο:
Το Θεωρητικό Μέρος της εργασίας αποτελείται από δύο κεφάλαια. Το 1ο
Κεφάλαιο καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την Κοινωνιολογία

την

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και τις Εκπαιδευτικές Ανισότητες. Επίσης
αναλύονται τα Δικαιώματα των Παιδιών καθώς και οι Ερμηνίες της Εκπαιδευτικής
Ανισότητας. Στο 2ο Κεφάλαιο προσδιορίζεται η έννοια της Σεξουαλικής Αγωγής και
δίνονται οι ορισμοί για την «Σεξουαλικότητα»

«Σεξουαλική Συμπεριφορά»

«Ταυτότητα φύλου» και «Σχολικά Προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής». Στη
συνέχεια αναλύονται ζητήματα όπως οι λειτουργίες της σεξουαλικότητας η
σεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού οι θεωρίες ερμηνείας της σεξουαλικότητας η
Σεξουαλική Αγωγή και τα αναλυτικά προγράμματα η ιστορική εξέλιξη της
Σεξουαλικής Αγωγής και ο ρόλος των εκπαιδευτικών και της οικογένειας.
Αναλύονται ωστόσο θέματα όπως το περιεχόμενο και οι στόχοι της Σεξουαλικής
Αγωγής αλλά και οι δυσκολίες εφαρμογής
Το Ερευνητικό Μέρος της εργασίας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.
Το 3ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει ζητήματα μεθοδολογίας. Στο 4ο Κεφάλαιο
συγκεντώνονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, με αναφορές από τις
απόψεις των γονέων. Στη συνέχεια, στο 5Ο Κεφάλαιο αναλύονται τα
11

αποτελέσματα και στο 6ο Κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της
συνολικής ερευνητικής προσπάθειας καθώς και οι περιορισμοί της υλοποίησης
έρευνας και καταθέτονται προτάσεις για μελλοντικές συναφείς έρευνες.
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Κεφάλαιο 1ο : Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
1.1 Τί είναι η Κοινωνιολογία
Η εισαγωγική προσέγγιση μιας επιστήμης αρχίζει πάντοτε με τη κατανόηση του
ορισμού της. Γι’ αυτό το λόγο μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνιολογίας είναι
ανάγκη να ξεκινήσει από έναν κατά το δυνατόν περιεκτικό ορισμό. Σε αυτό το
σημείο θα πρέπει να διευκρινήσουμε ότι για την επιστήμη αυτή προτάθηκαν κατά
καιρούς πολλοί ορισμοί που επιχειρούν ο καθένας από διαφορετική οπτική να
οριοθετήσουν τις περιοχές των ενδιαφερόντων

τη μεθοδολογία της και τη

σκοπιμότητα της σπουδής και της υπάρξεώς της. Είναι φανερό ότι οι πολλοί ορισμοί
δεν αποτελούν διαφορετικές εκτιμήσεις της κοινωνικότητας και των εκδηλώσεών
της. Οι εκδηλώσεις αυτές συνθέτουν μια πολυδιάστατη πραγματικότητα που
προσφέρεται για πολλαπλή μελέτη. Γι’ αυτόν το λόγο οι πολλοί ορισμοί σημαίνουν
πολλαπλότητα στην ερμηνεία τέτοιων εκδηλώσεων που αποκαλύπτουν ταυτόχρονα
και τον ευρύ ορίζοντα της επιστήμης.
Ένας από τους ορισμούς αυτούς σχετικά πρόσφατος φαίνεται να συγκεντρώνει
τις πιο πολλές εκτιμήσεις με αποτέλεσμα να θεωρείται γενικά αποδεκτός. Κατά τον
ορισμό αυτό «Κοινωνιολογία είναι η επιστήμη που μελετά, ως κοινωνικά φαινόμενα,
τη κοινωνική συμπεριφορά και τη κοινωνική δράση» (R. Bain-W. Kolb, 1972:452). Οι
δύο όροι αναφέρονται στις αυθόρμητες εκδηλώσεις της κοινωνικότητας που ως
«κοινωνική συμπεριφορά» είναι ο τρόπος της επικοινωνίας μας με τους άλλους και
ως «κοινωνική δράση» είναι η συνειδητοποίηση αποδοχή και ενεργοποίηση κάποιου
κοινωνικού ρόλου. Έτσι ως «κοινωνική συμπεριφορά» εννοούμε συνήθως την
πολλαπλότητα των τρόπων με τους οποίους επικοινωνούμε με τους άλλους σε κάθε
περίπτωση όπως στη συνάντηση με τον χαιρετισμό στη γιορτή πριν από την
αποχώρηση κ.λπ. Αντίστοιχα

με τη «κοινωνική δράση» αναφερόμαστε σε

συγκεκριμένους ρόλους που ενεργοποιούνται κάποια δεδομένη στιγμή. Έτσι ένας
φοιτητής είναι ενεργά κοινωνικός όταν συνειδητοποιήσει το ρόλο του ως φοιτητή
χωρίς όμως να λησμονεί τους ρόλους του μέλους της οικογένειας που ανήκει αλλά
και του συμφοιτητή

του πολίτη

του ψηφοφόρου

του σκεπτόμενου γενικά

ανθρώπου.
Ο προηγούμενος ορισμός που προσφέρει επιγραμματικά μόνο τα θεματικά όρια
της επιστήμης αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σημεία συμφωνίας των συγχρόνων
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κοινωνιολόγων. Η παρατήρηση αυτή είναι αναγκαία για τη κατανόηση της
πραγματικής φύσεως και των εσωτερικών τάσεων της κοινωνιολογίας. Είναι γνωστό
ότι στην αρχική αλλά και στη μεταγενέστερη όπως και στη πιο πρόσφατη περίοδο
της ιστορίας της επιστήμης παρατηρήθηκαν ανάμεσα στους ειδικούς σοβαρές
διαφωνίες πάνω σε βασικά ζητήματα ορολογίας σημειολογίας μεθοδολογίας και
τυπολογίας. Οι διαφωνίες αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θεωρείται σχεδόν
απρόσιτη η ιδέα της γενική αποδοχής ενός αναλυτικού ορισμού για τη κοινωνιολογία.
Το γεγονός αυτό βέβαια δεν εμποδίζει την αναλυτική θεώρηση του παραπάνω
ορισμού αφού για την εποχή μας ο ορισμός αυτός είναι ως ένα βαθμό σημείο
συναντήσεως και συμφωνίας των ειδικών.
Ακόμη η συμπεριφορά και η δράση ως κοινωνικά φαινόμενα περιέχουν τη
κίνηση και την εξέλιξη δηλαδη το δυναμισμό και τα κίνητρα της μεταβολής που
αναμφισβήτητα είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία στη διαμόρφωση της
κοινωνικής ζωής. Είναι γνωστό ότι η έννοια της μεταβολής αποτελεί μία πό τις
ουσιώδεις

ενδείξεις

ζωής

και

δράσεως

χαρακτηρίζει

όλες

τις

μορφές

συλλογικότητας αναφέρεται στον άνθρωπο αλλά επίσης και σε ολόκληρη την
άλλογη δημιουργία.
Σύμφωνα με τη Φραγκουδάκη, κοινωνιολογία ονομάζεται η επιστημονική μελέτη
της κοινωνίας. «Ο ορισμός αυτός δεν είναι όσο μοιάζει αυτονόητος ή κοινότοπος εάν
αναφέρουμε δύο θεμελιακές γνωστικές κατακτήσεις της κοινωνιολογίας που είναι α)
η συνύπαρξη και παράλληλη δημιουργία της κοινωνίας και του ανθρώπου και β) ο
κοινωνικός καθορισμός των ιδεών (Φραγκουδάκη,1985:13).
Ο άνθρωπος δεν υπάρχει πριν ούτε υπάρχει χωρίς τη κοινωνία. Η ύπαρξη του
ανθρώπου έγινε με τη παράλληλη δημιουργία του λόγου και της κοινωνίας. Ο λόγος
ικανότητα συμβολισμού που πραγματώνεται στις γλώσσες

και η κοινωνία

δημιουργία οργανωμένων σχέσεων άλλων από τις βιολογικές ή ενστικτώδεις
ανήκουν αποκλειστικά στο ανθρώπινο είδος και συνυπάρχουν με τη δημιουργία του.
Η οργάνωση όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως στηρίζεται σε κανόνες. Οι
κανόνες συνυπάρχουν με τη δικαίωση και τη νομιμοποίηση τους μέσα από αξίες και
ερμηνείες του κόσμου δηλαδή μέσα από τις ιδέες. Οι ιδέες προκαλούν την κοινωνική
ενσωμάτωση που οδηγεί στην εφαρμογή των κανόνων εξασφαλίζοντας τη διάρκεια
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της κοινωνίας. Άρα ένας από τους μηχανισμούς για την επιβίωση της κοινωνίας είναι
η δημιουργία των ιδεών που δικαιώνουν και νομιμοποιούν τη συγκεκριμένη
κοινωνική δομή την οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και της οικονομίας.
Ωστόσο η επιστήμη της κοινωνιολογίας εξειδικεύεται σε αρκετούς κλάδους. Ο
κλάδος με τον οποίο ασχολείται η συγκεκριμένη έρευνα είναι η κοινωνιολογία της
εκπαίδευσης.

1.2 Τί είναι η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης είναι κλάδος αρκετά καινούριος. Η έρευνα
πάνω στον εκπαιδευτικό θεσμό και το κοινωνικό του ρόλο αποτελούσε πριν 20 με 30
μόλις χρόνια περιθωριακό αντικείμενο της κοινωνιολογίας. Σήμερα αποτελεί έναν
από τους κλάδους των κοινωνικών επιστημών που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον των μελετητών.
Αντικείμενο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση. Η διαφορά
της από άλλες προσεγγίσεις είναι ότι μελετάει το εκπαιδευτικό σύστημα ως
κοινωνικό θεσμό. Θεωρούμε σκόπιμο πριν προχωρήσουμε την έρευνα να κάνουμε
κάποιες αποσαφηνίσεις που αφορούν κυρίως εννοιολογικα προβλήματα.
Ένα πρώτο βήμα αποτελεί να ορίσουμε τι καλούμε εκπαίδευση και ποια η
διαφορά της από την έννοια της παιδείας με την οποία είναι συχνό το φαινόμενο να
συγχέεται. Οι Δ. Μαρωνίτης και Σ. Πεσμαζόγλου (1987) συμφωνούν εννοιολογικά
ως προς τον ορισμό της εκπαίδευσης. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ τον ορισμό του Σ.
Πεσμαζόγλου (1987) που με τον όρο εκπαίδευση προσδιορίζει:

«κάθε είδος

επίσημης θεσμοθετημένης μορφής διδασκαλία που διεξάγεται στα σχολεία όλων των
βαθμίδων

στις τεχνικές και επαγγελματικές σχολές και στα πανεπιστήμια

ανεξάρτητα αν παρέχεται από το κράτος ή από τους ιδιωτικούς φορείς» (
Πεσμαζόγλου Σ. 1987:41).
Με τους όρους «επίσημη» και «θεσμοθετημένη» σαφώς εννοείται το είδος αυτό
της εκπαίδευσης που διανέμεται ως αγαθό από συγκεκριμένους κρατικούς δημόσιους
οργανισμούς ή και ιδιωτικούς οι οποίοι λειτουργούν οργανωμένοι γραφειοκρατικά
και μέσα από επιμέρους εκπαιδευτικές μονάδες διαρθρωμένες κάθετα και οριζόντια
(από τα νηπιαγωγεία και τις τεχνικές σχολές ως τα πανεπιστήμια και τα κέντρα
έρευνας). Ο Σ. Πεσμαζόγλου (1987:41) σωστά παρατηρεί ότι ο ορισμός αυτός της
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εκπαίδευσης

είναι

ελλιπής

εφόσον

δεν

περιλαμβάνει

τους

ανεπίσημους

εκπαιδευτικούς μηχανισμούς όπως η εργασία το κόμμα αλλά και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Για τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) ο Χ.
Λυριντζής (1989:16) αναφέρει: «τα μέσα μαζικής επικοινωνίας συμβάλλουν στη
διάδοση απόψεων ιδεών και πεποιθήσεων που προσδιορίζουν τη στάση των
ανθρώπων απέναντι στον κόσμο την κοινωνία και την πολιτική».
Ως παιδεία ο Δ. Μαρωνίτης ορίζει: «το συνολικό χώρο της έγκυρης γνώσης και
της θησαυρισμένης ευαισθησίας ο οποίος προέκυψε από τα ιστορικά προηγούμενα.
Ταυτόχρονα η έννοια της παιδείας παρέχει και όλες τις ροπές του παρόντος για τη
συμπλήρωση και ανανέωση αυτής της γνώσης και αυτής της ευαισθησίας που
αποτελούν το περιεχόμενό της».
Στην εργασία όμως αυτή αντικείμενο μας είναι η εκαίδευση και όχι η παιδεία.
Είναι δηλαδή αντικείμενό μας αυτό που προηγουμένως ονομάσαμε επίσημη
θεσμοποιημένη διδασκαλία που διεξάγεται από τους σχολικούς μηχανισμούς.
Δεχόμενοι ότι η κοινωνιολογία «είναι η επιστήμη που μελετά τη συγκρότηση
λειτουργία και το μετασχηματισμό των κοινωνικών συνόλων καθώς και τις
προϋποθέσεις και τις συνέπειες της εμφάνισης της διατήρησης της μεταβολής και
της έκλειψης των κοινωνικών σχέσεων» (Τσαούσης 1987:46-47) θα σταθούμε
περισσότερο στην έννοια του κοινωνικού συνόλου και θα προσπαθήσουμε να
εξετάσουμε το ρόλο του σχολείου ως φορέα της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Ως
κοινωνικό σύνολο μπορούμε να ορίσουμε κάθε σύνολο – σχηματισμό ατόμων όπως
ομάδες κατηγορίες χωριά αυτοτελείς κοινωνίες αλλά και ευρύτερους πολιτιστικούς
χώρους (Τσαουσής 1989:151). Οι μαθητές και οι φοιτητές που εντάσσονται στους
εκπαιδευτικούς μηχανισμούς αποτελούν ένα κοινωνικό σύνολο χωρίς αυτό βέβαια να
σημαίνει ότι ως άτομα εντάσσονται μόνο σ’αυτο. Κάθε από αυτά είναι ταυτόχρονα
μέλος μιας οικογένειας κάτοικος μιας πόλης μιας χώρας ανήκει σε κάποια φυλή και
είναι κληρονόμος κάποιου πολιτισμού.
Το σχολείο λοιπόν εντάσσεται στα πλαίσια κάποιου κοινωνικού σχηματισμού
αλλά δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός που το συνδέει με τη κοινωνιολογία.
Αντικείμενο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης είναι ο πολυσύνθετος ρόλος του
σχολείου. Είναι η κοινωνική ενσωμάτωση η επιλογή γνώσεων η επιλογή παιδείας
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(κουλτούρας) και η γλώσσα που το σχολείο μεταδίδει καθώς και το σύνολο αρχών
αξιών και ιδεών που συνθέτουν την ιδεολογία του. Είναι η σχέση του σχολείου με την
οικονομία καθώς και η κοινωνική σύνθεση του σχολικού πληθυσμού. Η εκπαίδευση
μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο εκμαθήσεως αλλά κυρίως ενστερνισμού κοινωνικών
ρόλων ή αλλιώς αναλαμβάνει να σχηματοποιήσει και να μεθοδεύσει τη διαδικασία
ένταξης των ατόμων στην κοινωνία (Πυργιωτάκης 1989:15).
Η κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτομο οικειοποιείται
τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ανήκει και αναπτύσσει την προσωπικότητά
του σύμφωνα με τις απαιτήσεις συμπεριφοράς και κοινωνινκότητας που το
συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο προτάσσει έτσι ώστε να ενταχθεί ομαλά σε αυτό. Ο
T. Parsons θεωρεί την κοινωνικοποίηση «ως την εσωτερίκευση της κουλτούρας μέσα
στην οποία γεννήθηκε το παιδί. Αποτελεί τη βαθμιαία ένταξη του παιδιού σε όλο και
πιο ευρύτερα υποσυστήματα. Μέσω αυτής της διαδικασίας ένταξης το άτομο αποκτά
το σύστημα προσωπικότητάς του και εσωτερικεύει τα σημασιολογικά περιεχόμενα
του εκάστοτε πολιτιστικού συστήματος» (Parsons T., 1954:80). Ο H. Fend ορίζει τη
κοινωνικοποίηση «ως διαδικασία διαμόρφωσης της συμπεριφοράς και ένταξης του
ατόμου στη κοινωνία ή σε μια από τις ομάδες της με την εκμάθηση αξιών κανόνων
συμβόλων και επικοινωνιακών συστημάτων της κοινωνίας ή της ομάδας» (Fend στο
Πυργιωτάκης

1989:18). Ο Α.Ι.Δ. Μεταξάς ορίζει την κοινωνικοποίηση «ως

διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν κοινωνικούς ρόλους» (Μεταξάς
1976:11). Τέλος ο Π. Τερλεξής ορίζει την κοινωνικοποίηση ως την διαδικασία με
την οποία: « α. Το άτομο αναπτύσσει και διαμορφώνει την προσωπικότητά του δια
μέσου των γνώσεων των εμπειριών και γενικά της επαφής του με ένα μέρος του
πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γεννιέται και ανατρέφεται και β. τα
πολιτιστικά στοιχεία που συνθέτουν έναν πολιτισμό μεταβιβάζονται από τη μία γενιά
στην άλλη» (Τερλεξής Π. 1975:16).
Τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης με τη μορφή του κοινωνικοποιητικού
μηχανισμού περιγράφει και ο Emil Durkheim ορίζοντας την εκπαίδευση ως την
«δράση που κατευθύνεται από τις γενιές των ενηλίκων στις γενιές εκείνες που δεν
είναι ακόμα αρκετά ώριμες για την κοινωνική ζωή. Η δράση αυτή σκοπό έχει να
προκαλέσει και να αναπτύξει στο παιδί ορισμένες φυσικές πνευματικές και ηθικές
καταστάσεις που απαιτούν από αυτό τόσο η πολιτική κοινωνία στο σύνολό της όσο
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και το ιδιαίτερο κοινωνικό περιβάλλον για το οποίο προορίζεται το παιδί»
(Durkheim,

1973:51).

Με

το

τρόπο

που

περιγράφει

ο

Durkheim

τον

κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου είναι δυνατό να δεχτεί κριτική γιατί έμμεσα
νομιμοποιείται η αναπαραγωγική του λειτουργία.
Επίσης οι C.H. Cooley και G.M. Mead μιλώντας για τα στάδια κοινωνικοποίησης
του παιδιού τονίζουν ότι στο πρώιμο στάδιο τον κυριότερο ρόλο παίζει η οικογένεια
the αλλά και το ομαδικό και ατομικό παιχνίδι. Τονίζουν επίσης ότι όσο μεγαλώνει ο
άνθρωπος η διαδικασία ης κοινωνικοποίησης αλλάζει μορφές και γίνεται πιο σαφής
και περισσότερο συγκεκριμένη. Όταν δε θεσμοποιείται απαιτεί συνειδητή και
ενεργητική συμμετοχή. Η κυριότερη μορφή αυτής της διαδικασίας είναι η
εκπαίδευση ( C.H. Cooley. 1962 και G.M. Mead., 1972). Το σχολείο λοιπόν ως
κοινωνικός μηχανισμός διαμοιράζει τα απαραίτητα εφόδια στα νεαρά άτομα έτσι
ώστε να ενσωματωθούν αργότερα στο κοινωνικό σύνολο διαποτισμένα από τις αρχές
τις αξίες και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου αυτά να είναι χρήσιμα
κοινωνικά με εργασία τους και προσαρμοστικά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης η κοινωνικοποιητική διαδικασία παίρνει
διαφορετικές μορφές προσαρμοσμένες πάντα στην ηλικία του ατόμου

στην

εκπαιδευτική βαθμίδα και το είδος της εκπαίδευσης. Στις κατώτερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης η κοινωνικοποίηση έρχεται να συμπληρώσει αυτή που είχε προηγηθεί
στην οικογένεια. Στο δημοτικό και γυμνάσιο εγχαράσσονται στο μαθητή τα γενικά
και ειδικά κοινωνικά πρότυπα ενώ παράλληλα τα άτομα διέρχονται μια διαδικασία
επιλογής αυτών που θα αποτελέσουν τα νέα μέλη της ήδη στρωματοποιημένης
κοινωνίας. Στις ανώτατες σχολές γίνεται η εκμάθηση ειδικών ρόλων στα πλαίσια
περιορισμένων

χώρων

κοινωνικής

δραστηριότητας

όπως

η

άσκηση

του

επαγγέλματος. Το σχολείο όμως εκτός από κοινωνικός μηχανισμός είναι και
κρατικός μηχανισμός. Δηλαδή με άλλα λόγια είναι ένας μηχανισμός στα χέρια των
κυρίαρχων τάξεων που φυσικό σκοπό τους έχουν να διατηρήσουν αλλά και να
αναπαραγάγουν τα προνόμοιά τους. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο το σχολείο έχει
μετατραπεί σε έναν αναπαραγωγικό μηχανισμό των ήδη υπαρχουσών κοινωνικοοικονομικών δομών και διαστρωμάτωσης.
Ο Pierre Bourdieu περιέγραψε γλαφυρά το ρόλο του σχολείου: «ευνοεί τους
ευνοημένους και αδικεί τους αδικημένους» (1966:374). Όμως

το θέμα της
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εκπαιδευτικής ανισότητας θα μας απασχολήσει σε επόμενη υποενότητα.
Το σχολείο λοιπόν είναι ένας κοινωνικός θεσμός και όπως σημειώνει η Α.
Φραγκουδάκη: «ο επίσημα και αποκλειστικά επιφορτισμένος με την μετάδοση
αναπαραγωγή της γνώσης ο μόνος θεσμός που έχει το δικαίωμα να πιστοποιεί την
κατοχή γνώσεων άρα ο μόνος που η σφραγίδα επισημοποιεί και νομιμοποιεί τις
γνώσεις σε μια κοινωνία» (1985:15). Σ’ αυτήν την επισήμανση θα πρέπει να
συμπληρώσουμε και την κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου που βασίζεται
όχι μόνο στην μετάδοση γνώσεων αλλά και στην μετάδοση αξιών αρχών και στην
εκμάθηση κοινωνικών ρόλων. Ωστόσο παρατηρείται μια μετατόπιση του κοινωνικού
ρόλου των εκπαιδευτικών θεσμών. Η διαδικασία κοινωνικοποίησης έχει ξεφύγει από
τα πλαίσια που έχει θέσει ο E. Durkheim δηλαδή την μεταβίβαση ικανοτήτων και
αξιών.

Νοείται λοιπόν ως διανομέας κοινωνικών θεσμών που όπως θα δούμε

«διανέμει» ή «αναδιανέμει¨κατά ένα σαφώς άνισο τρόπο.
Η κοινωνία διήλθε μια εξελικτική διαδικασία. Η εκπαίδευση ως κοινωνικός
θεσμός ακολούθησε εξελικτικά την ίδια ιστορική διαδρομή με την κοινωνία του
ανθρώπου. Ωστόσο επειδή μας ενδιαφέρει το σχολείο ως κοινωνικός εκπαιδευτικός
και κρατικός θεσμός θα σταματήσουμε σε δύο κυρίως περιόδους που αποτέλεσαν
καμπή στην εξελικτική πορεία.
Στη πρώτη φάση μεταβίβασης γνώσεων μπορούμε να ορίσουμε τη περίοδο κατά
την οποία τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ήταν αποκομμένα από τις ανάγκες της
οικονομίας και η λειτουργία τους ανταποκρινόταν στις ανάγκες και τις προσταγές του
κράτους και της εκκλησίας.
Η δεύτερη περίοδος παροχής γνώσεων συνδέεται με την ανάπτυξη των
βιομηχανικών κρατών όπου η ταχύτατη ανάπτυξη της βιομηχανίας και της
τεχνολογίας απαιτούσε τη συνάφεια της γνώσης με τη βιομηχανική και τεχνολογική
εξέλιξη. Δηλαδή η εκπαίδευση συνδέθηκε άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη. Κατά
τη περίοδο αυτή παράλληλα με την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας η εκπαίδευση
μαζικοποιήθηκε θεωρήθηκε κοινωνικό αγαθό και σε συνδιασμό με την ανάπτυξη της
θεωρίας του «ανθρώπινου κεφαλαίου» που διατυπώθηκε από τον Th. Schultz
αποτέλεσε κρατική παροχή προς τους πολίτες.
Ωστόσο και στις δύο περιόδους είναι προφανής ο «ανισωτικός ρόλος των
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σχολικών μηχανισμών στη διαμόρφωση και διατήρηση της κοινωνικής δομής.

1.3 Τί είναι η Εκπαιδευτική Ανισότητα
Η έννοια της εκπαιδευτικής ανισότητας μπορεί να ερμηνευθεί και να κατανοηθεί
μέσα από την κατανόηση και την ερμηνεία της έννοιας της κοινωνικής
αναπαραγωγής. Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο εκπαιδευτική ανισότητα εννοούμε σε
αναλογία με τον όρο κοινωνική ανισότητα την ύπαρξη άνισων ευκαιριών και
πλεονεκτημάτων κατά κατηγορία εκπαιδευομένων. Ωστόσο η εκπαίδευση είναι ένας
κοινωνικός θεσμός που αποσκοπεί στην επίτευξη ενός σημαντικού κοινωνικού
σκοπού. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι παράγει ένα σύνολο από αποτελέσματα που
διαχέονται στο κοινωνικό σύνολο και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Διαχέονται μάλιστα
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση
αναλαμβάνει βαρύνοντα ρόλο κατά την διαμόρφωση της κοινωνικής κινητικότητας
και διαστρωμάτωσης. Αναφερόμενοι στην έννοια της κοινωνικής κινητικότητας θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι προδιαγράφει ένα σύνολο κινήσεων εντός του κοινωνικού
χώρου που καταδεικνύουν το βαθμό της κοινωνικής οργάνωσης και εξέλιξης.
Αναφερόμενοι όμως στην έννοια της εκπαιδευτικής ανισότητας διαπιστώνουμε
ότι συνίσταται στις άνισες ευκαιρίες των εκπαιδευόμενων να ολοκληρώσουν τις
σχολικές διαδρομές να ενταχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εν πάσει
περιπτώσει να αποκτήσουν τα μορφωτικά πιστοποιητικά που επιθυμούν. Αν δεχτούμε
ότι η κοινωνική άνοδος και κοινωνική κινητικότητα εν γένει συνδέονται άμεσα με
την απόκτηση μορφωτικών πιστοποιητικών

θα πρέπει να οδηγηθούμε στο

συμπέρασμα ότι δεν εμφανίζεται στον αναμενόμενο βαθμό μια εκπαιδευτικά μη
προσδιορίσιμη κίνηση στον κοινωνικό χώρο. Έτσι οι προνομιούχοι παραμένουν
συνήθως προνομιούχοι όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους μή προνομιούχους. Με
άλλα λόγια οι προνομιούχοι διατηρούν τα κοινωνικά τους προνόμια και διακρίσεις
ενώ οι μη προνομιούχοι οι κοινωνικά και πολιτισμικά στερημένοι διατηρούν όλα τα
χαρακτηριστικά εκέινα που τους κατατάσσουν στις κατώτερες τάξεις του κοινωνικού
σώματος.

Πρόκειται

χαρακτηριστικών

κατά

για
την

μια

ανακύκλωση

οποία

ή

καταλυτικό

αναπαραγωγή
ρόλο

παίζει

κοινωνικών
το

σχολείο.

Διαδραματίζεται λοιπόν μια διαδικασία κοινωνικής αναπαραγωγής.
Με τον όρο αναπαραγωγή εννοιείται «η εκ νέου ή συνεχής παραγωγή του αυτού
όντως (βιολογική αναπαραγωγή) φαινομένου ή η παραγωγή από ένα και το αυτό

20

πρότυπων πολλών αντιτύπων...» (Δημητράκος 1964). Επίσης ο ίδιος όρος δηλώνει
την « εκ νέου παραγωγή ή παραγωγή όντων ομοίων προς τον ύπαρχον» (
Ελευθερουδάκης). Και οι δύο ορισμοί που παρατίθενται προσδιορίζουν κατά κύριο
λόγο την έννοια της βιολογικής αναπαραγωγής προϊδεάζοντας μόνο για τη χρήση
του όρου στις κοινωνικές επιστήμες.
Στην κοινωνιολογία η αναπαραγωγή δηλώνει τη σταθερή επανάληψη και
συνέχεια ενός συστήματος δομικών σχέσεων κατά το μέρος που η επανάληψη και η
συνέχεια είναι σταθερή και για όσο διαρκεί (Μυλωνάς 1990:40). Όπως πολύ σωστά
παρατηρεί και ο Θ. Μυλωνάς η παραπάνω αποσαφήνιση του όρου κοινωνική
αναπαραγωγή

φαίνεται

να

αποφορτίζει

την

έννοια

από

σημαντικότατα

χαρακτηριστικά του κοινωνικού γίγνεσθαι όπως την κοινωνική δυναμική και τη
διαδικασία της δομικής αλλαγής με την έννοια της ευδιάκριτης μεταβολής στις δομές
ενός κοινωνικού συνόλου η οποία δεν είναι ένα στιγμιαίο συμβάν ούτε ξεπερνά τα
όρια ζωής μιας γενιάς που έχει ένα χαρακτήρα μονιμότητας και αποτελεί σταθμό
στην ιστορία μιας κοινωνίας (Τσαούσης 1987:186-187). Ο ρόλος του σχολείου στη
διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής είναι κεφαλαιώδης. Σύμφωνα με τον Θ.
Μυλωνά «Μετέχει και συμβάλλει σ’ αυτήν την αναπαραγωγή το Σχολείο
ανακατανέμοντας κατά το μέρος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του κάθε φορά τις ‘
κοινωνικές θέσεις’ και τους ‘κοινωνικούς ρόλους΄ έτσι ώστε οι δύο αντίπαλες
κοινωνικές τάξεις να αναπαράγονται. Και επιτελεί αυτή την ανακατανομή: de facto
μέσω του τρόπου δομικής δικτύωσης του de jure μέσω της πιστοποίησης των
γνώσεων και ικανοτήτων και τη νομιμοποιεί μέσω της ιδεολογίας που διοχετεύει»
(Μυλωνάς 1990:110).
Έχοντας υπόψη την ιστορική διαδρομή που ακολούθησε η εκπαίδευση μέσα από
την κοινωνική εξέλιξη καθίσταται προφανές ότι στη περίοδο της τεχνολογικής και
βιομηχανικής ανάπτυξης που ζούμε η δίοδος προς τις θέσεις εργασίας και ειδικά
προς αυτές που περιβάλλονται από υψηλές αξίες και κύρος διέρχεται μέσα από την
εκπαίδευση. Οι άνθρωποι λοιπόν έχοντας επίγνωση των κοινωνικών δεδομένων
ελπίζουν και στοχεύουν σε υψηλά status.
Δεχόμενοι το ρόλο της εκπαίδευσης ως ρυθμιστή της κοινωνικής κινητικότητας
θα προσπαθήσουμε εν συνεχεία να αντιληφθούμε καλύτερα το ρόλο που επιτελεί.
Προκαταρκτικά

όμως

θα χρειστεί να κάνουμε ορισμένες παραδοχές και
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αποσαφηνίσεις για το ρόλο της εκπαίδευσης ως μηχανισμού κοινωνικοποίησης και
ρυθμιστή της κοινωνικότητας. Καταρχήν η εκπαίδευση στο επίπεδο που αιτήματα
για μια δίκαιη κοινωνία ακούγονται από κάθε γωνιά του κόσμου θα μπορούσε να
προαγάγει την κοινωνική ανισότητα μέσω μιας εξισωτικής κατανομής των
εκπαιδευτικών ευκαιριών που σύμφωνα με την Μ. Ηλίου (1988:43) θα οδηγούσε σε
τρία θετικά επακόλουθα:


Ένταξη των ατόμων στον επαγγελματικό βίο με τις καλύτερες δυνατές
προϋποθέσεις στα πλαίσια των κοινωνικοποιημένων δομών.



Σε μια κοινωνική κινητικότητα διπλής κατευθύνσεως.



Σε συνειδητοποιημένη από τα άτομα του ρόλου τους ως κοινωνικά
ενεργών ατόμων.

Η εκπαίδευση είναι ένας κοινωνικός θεσμός και κατά συνέπεια ως τέτοιος
αντικατοπτρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κοινωνίας. Έτσι κάθε
εκπαιδευτικό μοντέλο αντανακλά τη κοινωνική πραγματικότητα. Ο στόχος των
κοινωνικών θεσμών θα έπρεπε να είναι η ικανοποίηση των στόχων-σκοπών του
κοινωνικού συνόλου είτε αυτές παρουσιάζονται ως άτομα είτε ως ομάδες και όχι
των επιθυμιών και των σκοπών των λίγων που διαχειρίζονται την εξουσία πολιτική
και κοινωνία σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό. Σωστά λοιπόν ο E. Durkheim
αναφέρει ότι μια περίπτωση δυσαρμονίας μεταξύ των κοινωνικών λειτουργιών
συναντάται όταν εμφανίζεται η εξ επιβολής υποχρεωτική κατανομή εργασίας η
οποία πραγματοποιείται όχι σύμφωνα με τις κλίσεις τις επιδιώξεις τις δίκαιες
απαιτήσεις αλλά και τις φιλοδοξίες των ατόμων και των ομάδων αλλά σύμφωνα με
ταξικά κριτήρια και με προνόμια των κυρίαρχων τάξεων. Αυτός είναι τελικά οο
ανισωτικός ρόλος της εκπαίδευσης που αποκλείει κάποιες ομάδες και τάξεις ατόμων
από τις υψηλότερες βαθμίδες της τους οδηγεί σε χαμηλό επίπεδο σχολικής επίδοσης
και τελικά στη διακοπή της σχολικής φοίτησης ενω παράλληλα ευνοεί κάποιους
άλλους. Κατ’ επέκταση αυτή η λειτουργία της οδηγεί σε μια άνιση κατανομή της
εργασίας δεδομένης της σχέσης που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτικών προσόντων και
επαγγελματικής αποκατάστασης. Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ο ρόλος της
εκπαίδευσης ως καταλύτη των κοινωνικών αντιδράσεων. Όπως ο J. M. Berthelot
(1983) αναφέρει: «Η ισότητα και ανισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών θα
αποκτήσουν νόημα μόνο όταν γίνει η σύνδεση: Κοινωνική καταγωγή- εκπαιδευτικό
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σύστημα- κοινωνική θέση». Σε αυτό το τρίπτυχο θα μελετήσουμε και τις απόψεις των
γονέων για την ένταξη της Σεξουαλικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο.
Στα μέσα του 20ου αιώνα μετά τις κοινωνικές εξελίξεις και την επιστημονική
οικονομική πρόοδο που προηγήθηκαν αποτελούσε κοινή πεποίθηση ότι όλοι οι
πολίτες έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και ότι μέσω αυτών μπορεί καθένας,
αν διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες να φτάσει ψηλά στην εκπαιδευτική
πυραμίδα. Όμως ενώ οι κοινωνίες είχαν γενικά αποδεχθεί την ισχύ της ισότητας
απέναντι στην εκπαίδευση μια νέα Επιστήμη - η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης απέδειξε

μέσω

αναμφισβήτητων

μελετών

ότι

οι

κοινωνικές

ανισότητες

αναπαράγονται πιστά μέσω του σχολείου παρά τις προσφερόμενες «ίσες ευκαιρίες».
Το πρόβλημα των εκαπιδευτικών ανισοτήτων αποτέλεσε μετά τη δεκαετία το ΄50
αντικείμενο μελέτης από πολλούς ερευνητές σε πολλές χώρες του κόσμου. Από τη
δεκαετία του 1960 εποχή ορόσημο για τη κοινωνιολογία της εκπαίδευσης το αίτημα
της ισότητας των ευκαιριών συνδέθηκε με τη πρόσβαση και τη συμμετοχή στην
εκπαίδευση όλων αδιάκριτα των ατόμων ανεξάρτητα από τη κοινωνική τάξη το φύλο
και άλλες μορφές διάκρισης. Η αντίληψη περί ίσως ευκαιριών στην εκπαίδευση για
όλες τις κοινωνικές τάξεις και η εξάλειψη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων είχε ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας καινούργιας εκπαιδευτικής πολιτικής που
περιελάμβανε στους στόχους της και την οικονομική διάσταση (Μυλωνάς
2004:145).
Κατά τη πρώτη φάση της μεταπολεμικής περιόδου το φαινόμενο των κοινωνικών
ανισοτήτων στην εκπαίδευση εξετάζεται σε σχέση με τη σχολική επίδοση και τη
σχολική αποτυχία και την εγκατάλειψη ή την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως είναι οι έρευνες το Coleman ή
του Jenks και των συνεργατών του (Φραγκουδάκη 1985: 44-57). Από τα ευρήματά
τους επίσης τεκμηριώνεται η σχέση ανάμεσα στη σχολική επίδοση και στην σχολική
προέλευση των μαθητών και η συμβολή της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή των
κοινωνικών ανισοτήτων. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη καθώς μέχρι τότε οι
κοινωνικές ανισότητες ερμηνεύονται με βάση τις εγγενείς ικανότητες των μαθητών
που θεωρούνται βασικός παράγοντας για τη σχολική επίδοση. Φέρνει μαζί με τη
διάδοση και την επικράτηση της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος το ζήτημα της ισότητας των ευκαιριών το οποίο αποτελεί σημείο
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ορόσημο για την ανάπτυξη της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης.
Παράλληλα οι συνεχείς συζητήσεις σχετικά με το αίτημα της ισότητας των
ευκαιριών αναφέρονται στη μεγάλη σημασία που έχει η εκπαίδευση για την
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία των κρατών όπως και την πρόοδο
των ατόμων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μεγαλώνει η ζήτηση για την εκπαίδευση
όπως και το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων αφού η εκπαίδευση συνδέεται με την
αντιμετώπιση του διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών και
καλούνται να αυξήσουν τις κρατικές δαπάνες για αυτή. Σε αυτό το ενδιαφέρον
συντείνει και η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στα ευρωπαϊκά κράτη εφόσον η
εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες του μαζί με την υγεία και την
πρόνοια. Επικρατεί η αντίληψη ότι η εκπαίδευση είναι αναφαίρετο δικαίωμα του
πολίτη το οποίο οφείλει κάθε αστικό κράτος να διασφαλίζει ανεξάρτητα από τις
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες (Dahrendorf, 1988).
Από τη δεκαετία του 1980 ωστόσο κυρίως μετά την πετρελαϊκή κρίση και την
επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού το ενδιαφέρον γαι τα ζητήμτα που σχετίζονται
με τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση μειώνεται και μετατίθεται σε νέα
παιδιά. Είναι προφανές ότι γίνεται λόγος εδώ για τις αλλαγές στις προτεραιότητες και
τους προσανατολισμούς της εκπαίδευτικής πολιτικής στόχος της οποίας είναι η
αναβάθμιση της ποιότητας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της
εκπαίδευσης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η επίστημονική συζήτηση και η έρευνα
μετατίθεται σταδιακά σε άλλα πεδία. Ένα μέρος της όμως παραμένει επικεντρωμένο
στην ισότητα των ευκαιριών και τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες αλλά
εστιάζεται ολοένα και περισσότερο στη «μαζική» ανώτατη εκπαίδευση.
Οι κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα στο οποίο στη
καρδιά της θεωρίας και της έρευνας από τη γέννηση της κοινωνιολογίας της
εκπαίδευσης. Η σχέση ανάμεσα στην κοινωνική τάξη και την εκπαίδευση εντάσσεται
στο ευρύτερο πλαίσιο της προβληματικής για τις ανισότητες και τις διάφορες μορφές
διάκρισης και κοινωνικής επιλογής στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές ανισότητες
αποτελούν παθογένεια των κοινωνικών ανισοτήτων (Κυρίδης 2015). Ωστόσο στη
συγκεκριμένη έρευνα θα μελετήσουμε τις απόψεις των γονέων των οποίων τα παιδιά
φοιτούν στο δημοτικό σχολείο σχετικά με τη Σεξουαλική Αγωγή ως μάθημα στο
ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και κάτα πόσο οι απόψεις αυτές είναι απόρροια
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εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
1.3.1 Μορφές εκπαιδευτικής ανισότητας που εμφανίζονται στο σχολικό
περιβάλλον
Τα σχολεία μέσα από στο πλέγμα της γενικότερης κοινωνικής δομής επιδιώκουν
να αναπαράγουν το κοινωνικό σύστημα αλλά ταυτόχρονα προκαλούν αντιφάσεις
καθώς οι κοινωνικές ανισότητες μπορεί ακόμη και να δημιουργούνται στο χώρο του
σχολείου και όχι απλώς να αναπαράγονται. Παράλληλα το σχολείο αντιμετωπίζοντας
όλους τους μαθητές όσο άνισοι και αν είναι μεταξύ τους σαν ίσους στην πράξη
επικυρώνει τις αρχικές ανοσίτητες και ουσιαστικά τις νομιμοποιεί. Γι’ αυτό το λόγο
οι μαθητές των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εν γένει των χαμηλών στρωμάτων
δεν είναι προετοιμασμένοι ή ακόμη δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ουσιαστικά
άνισες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος του οποίου η κουλτούρα ευνοεί
πρωτίστως τα προνομιούχα στρώματα και τους μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις.
Οι εκπαιδευτικές ανισότητες επιβιώνουν και ενισχύονται ή αναπαράγονται από το
επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα παρά τις πολιτικές πρόνοιας και τις ευκαιριακές
παρεμβάσεις ενδο- συτημικού και έξω- συστημικού χαρακτήρα σε επίπεδο
εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα αποτελούν συνάρτηση των οικονομικών και
κοινωνικών συνθηκών στις οποίες μεγαλώνει ο κάθε μαθητής αλλά και του
πολιτισμικού και μορφωτικού κεφαλαίου το οποίο διαθέτει και παρουσιάζει στο
σχολείο

ενώ μπορούν να διακριθούν και σε ανισότητες που αφορούν την

εθνοπολιτισμική και κοινωνικο-οικονομική προέλευση (Παπαδάκης 2003:152).
Παράλληλα οι εκπαιδευτικές ανισότητες αναδύονται στο χώρο του σχολείου λόγω
της υφιστάμενης κοινωνικής ανισότητας και της διαφοροποίησης στη κουλτούρα της
οικογένειας και του σχολείου αντίστοιχα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές εκτείνονται
εξαιτίας των διαφορών που παρατηρούνται στις αξίες τις αντιλήψεις και στις
οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες που προκύπτουν. Επίσης η γεωγραφική
διαφοροποίηση και η άνιση πρόσβαση στη κοινωνία της πληροφορίας και στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών παίζουν καθοριστικό ρόλο για το βαθμό στον
οποίο θα υφίστανται ίσες ευκαιρίες τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην
κοινωνική και επαγγελματική ζωή των πολιτών. Ωστόσο ο τρόπος οργάνωσης και
λειτουργίας του σχολείου καθώς και ο τρόπος που διαχειρίζεται τα φαινόμενα άνισης
κατανομής τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και οι ξεχωριστές πεποιθήσεις και
επιδιώξεις του μαθητικού πληθυσμού έχουν καθοριστική σημασία είτε για την
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εξάλειψη φαινομενων εκπαιδευτικής ανισότητας είτε για την αναπαραγωγή και
διαιώνιση της. Αυτό που διαφροποιεί τους μαθητές και συγκροτεί τη βάση των
ανισοτήτων είναι μια σύνθεση παραγόντων διαφορετικού τύπου και σύστασης
δηλαδή σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και την όξυνση των ανισοτήτων παίζουν οι
κοινωνικοί προσδιοριστικοί παράγοντες ιδιαίτερα όσον αφορά το πολιτισμικό και
κοινωνικό κεφάλαιο το κεφάλαιο και οι πρακτικές της πολιτικής και οικονομικές
εξουσίας και οι σχολικοί προσδιοριστικοί παράγοντες (Παπαδάκης 2003).
Οι εκπαιδευτικές ανισότητες ενδηλώνονται σε σχέση με ποικίλες παραμέτρους.
Αρχικά η μη εγγραφή στο σχολείο χαρακτηρίζεται ως πρωταρχικός τρόπος
εμφάνισης της εκπαιδευτικής ανισότητας. Συγκεκριμένα μαθητές από ευάλωτες και
υποβαθμισμένες κοινωνικές ομάδες ωθούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό είτε γιατί
δεν μπόρεσαν λόγω διάφορων συνθηκών να συνεχίσουν τη βασική τους εκπαίδευση
είτε δεν εγγράφηκαν ποτέ σε αυτή. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός
προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την εμφάνιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων
(Χρυσάκης 1996). Παράλληλα ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός και το χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο ωθούν τους ανθρώπους σε δράσεις οι οποίες από τη φύση τους
είναι αδύνατες και αναποτελεσματικές για την κοινωνική και επαγγελματική τους
ανέλιξη. Επίσης μια μορφή εκπαιδευτικής ανισότητας που εμφανίζεται αρκετά
συχνάστο σχολικό πλαίσιο

είναι η μαθητική διαρροή και η εμφάνιση του

αναλφαβητισμού. Βέβαια σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2015), τα σημερινά
ποσοστά εμφανίζουν μια σημαντική βελτίωση της Ελλάδας στα πλαίσια του
αναλφαβητισμού και της σχολικής διαρροής τα τελευταία χρόνια με δείκτη το 8 3%.
Όμως πίσω από το σοβαρό πρόβλημα της μαθητικής διαρροής δεν υπάρχει μόνο ένα
αίτιο αλλά ένα τεράστιο σύμπλεγμα ποικίλων αιτίων και κοινωνικών παραγόντων. Ο
αλληλοσχετισμός όλων των αιτιών και η αμφίδρομη σχέση της επιρροής τους
οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα της εγκατάλειψης της υποχρεωτικής σχολικής
εκπαίδευσης. Τα πρωτογενή αίτια της μαθητικής διαρροής ανιχνεύονται συνήθως
στις άδικες κοινωνικές δομές στις οργανωτικές δυσλειτουργίες των δομών του
εκπαιδευτικού συτήματος και στις εγγενείς και εξωγενείς αδυναμίες των φορέων των
κοινωνικών ρόλων σε ολόκληρη την ιεραρχία του συστήματος (Βουϊδάσκης
1999:255).
Κάποιοι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση εκπαιδευτικών
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ανισοτήτων είναι τα κίνητρα μάθησης και η σχολική επίδοση. Οι μαθητές που
προέρχονται από τα πιο χαμηλά κοινωνικά και οικονομικά στρώματα παρουσιάζουν
συχνότερα χαμηλότερη επίδοση από τους μαθητές από μεσαία και ανώτερα
κοινωνικά στρώματα με αποτέλεσμα οι ίδιοι να αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό
τη σχολική αποτυχία να σταματούν την προσπάθεια για επιτυχία και πρόοδο και
ουσιαστικά να μην είναι πλέον σε θέση να αναπτύξουν ισχυρά κίνητρα μάθησης
(ΟΛΜΕ 2004). Ακόμη μια μορφή εκπαιδευτικής ανισότητας είναι η φοίτηση σε
διαφορετικούς τύπους σχολείου και η ταμπέλα του καλού ή κακού μαθητή
αντίστοιχα. Αυτό το φαινόμενο εκπαιδευτικής ανισότητας γίνεται αισθητό όταν οι
μαθητές φοιτούν σε γενικό ή επαγγελματικό λύκειο. Ακόμη και τότε οι ευκαιρίες για
μάθηση διαφοροποιούνται και αρκετά συχνά οξύνονται τα στερεότυπα περί κακού
και τεμπέλη μαθητή

κυρίως αυτού που επιλέγει να φοιτήσει σε κάποιο

επαγγελματικό λύκειο. Το κλασικό εκπαιδευτικό σύστημα με αυτό τον τρόπο
αποκλείει τους μαθητές από τη συμμετοχική διαδικασία της σχολικής τάξης
κατηγοριοποιώντας σε «καλό» και «κακό» μαθητή κατασκευάζοντας το φαινόμενο
της σχολικής αποτυχίας και προσανατολίζοντας το κάθε άτομο ξεχωριστά σε θέσεις
εργασίας χαμηλότερου κοινωνικού κύρους ( Παπαδοπούλου 2012).
Επιπρόσθετα το σχολείο αναπαράγει τη κοινωνική διαίρεση της εργασίας
(Κάτσικας & Καββαδίας 2000). Οι μαθητές βιώνουν άνιση μεταχείριση στο σχολείο
και η σχολική αδιαφορία πλήττει τα μη ευνοημένα στρώματα. Αυτή η εκπαιδευτική
ανισότητα και η ανισότητα πρόσβασης στοιχειοθετεί μια σημαντική έκφανση
κοινωνικού αποκλεισμού και ταυτόχρονα προδιαγράφει και σκιαγραφεί την
αναπαραγωγή της (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη 1999:567). Πρόκειται δηλαδή για την
ύπαρξη μιας κοινωνικής δομικής βίας η οποία εκδηλώνεται με τη μορφή κοινωνικής
αδικίας που αρνείται την αυτοκαταξίωση όλων των μελών της ίδιας της κοινωνίας
και στερεί σε αρκετά μέλη της το δικαίωμα πρόσβασης σε υπάρχοντα αγαθά
συγκεκριμένα της παιδείας και της επαγγελματικής ανέλιξης διότι αυτά τα δύο
συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται (Βουϊδάσκης 1999). Η πολλαπλότητα ο ρόλος
και η σύνθεση των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων κάνει αυτομάτως πιο δύσκολη
την κοινωνική συνοχή και συμμετοχή στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της
ίσης και δίκαιης εκμετάλευσης των βασικών παροχών λόγω της επικράτησης
ατομοκεντρικών πεποιθήσεων στις κοινωνικές δομές. Το σχολείο θέτει το θεμέλιο
στη συμμετοχή στους δημόσιους θεσμούς και στην καλλιέργεια ενός κοινωνικά
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αποδεκτού προφίλ με προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης γι’ αυτό το λόγο η
εκπαίδευση πρέπει να περιορίσει ακόμα και να εξαλείψει μορφές εκπαιδευτικών
ανισοτήτων έτσι ώστε να περιοριστούν παράλληλα και οι διαδικασίες αποκλεισμού
από το σύνολο της κοινωνίας (Παπαδοπούλου 2012).

1.3.2 Εκπαιδευτική Ανισότητα και Γεωγραφική Κατανομή
Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις που προηγήθηκαν οι κοινωνικές
ανισότητες συνεπάγονται τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Το οικονομικό κοινωνικό
και πολιτιστικό υπόβαθρο της οικογένειας είναι αυτό που διαμορφώνει τις
εκπαιδευτικές ευκαιρίες των μελών της. Η κοινωνική τάξη επηρεάζει τόσο τις
επιδόσεις όσο και τις επιλογές των ατόμων αλλά δεν είναι ο μόνος καθοριστικός
παράγοντας. Ο τόπος γέννησης και κατοικίας δε μπορεί να μη ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Σχετικά με την εκπαιδευτική ανισότητα ως αποτέλεσμα της γεωγραφικής
κατανομής του πληθυσμού και κατ’ επέκταση της στάσης των εκπαιδευτικών
απέναντι στη σχολική αποτυχία η Νικολάου (2009:323) βασισμένη στη Zamati
σημειώνει πως η γεωγραφική κατανομή των σχολείων φαίνεται να ακολουθεί τη
διαίρεση των αστικών και αγροτικών περιοχών. Στις αγροτικές περιοχές δίνονται α)
λιγότερες δυνατότητες μάθησης στα σχολεία γιατί ο πληθυσμός είναι διάσπαρτος β)
οι υποδομές των σχολείων είναι στοιχειώδεις αφού τα παιδιά των εργατών ή
αγροτών δε χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις. Στις πόλεις πάλι η σύνθεση των
σχολείων επηρεάζονται από τη συνοικία που βρίσκονται και τη σύνθεσή της: στις
συνοικίες της εργατικής τάξης τα σχολεία λειτουργούν όσο πιο απλά γίνεται με
πολλούς μαθητές στις συνοικίες των προνομιούχων στρωμάτων υπάρχει καλύτερη
εκπαίδευση και λιγότεροι μαθητές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχουν οι γεωγραφικοί περιορισμοί που
δημιουργούν πολιτισμικές και κοινωνικές ανισότητες. Με βάση αυτό

στη

συγκεκριμένη μελέτη αναμένεται να γίνουν αισθητές οι παραπάνω ανισότητες πάνω
στο ζήτημα των απόψεων για τη Σεξουαλική Αγωγή και Διαπαιδαγώγηση. Οι
περιορισμοί αυτοί αποτελούν βασική παράμετρο της παρούσας μελέτης καθώς έχει
ως υποκείμενα γονείς πόλης και περιοχών της Περιφερειακής ενότητας του Δήμου
Ρεθύμνης. Τούτο συνεπάγεται αμέσως με τις εκπαιδευτικές ανισότητες καθώς
σύμφωνα με μελέτες αναμένεται να γίνουν ορατές οι ανισότητες ως προς τις απόψεις
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περί Σεξουαλικής Αγωγής ανάλογα με τον τόπο γέννησης τόπο κατοικίας και
γενικότερα τις συνθήκες.

1.4 Ερμηνείες
Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις για τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση
βασίζονται στην παράδοση των κοινωνιολογικών θεωριών συνεισφέρουν με τα
εργαλεία τους στην κατανόηση τους και τροφοδοτούν τη σχετική επιστημονική
συζήτηση.
1.4.1 Η Φονξιοναλιστική ερμηνεία
Ο λειτουργισμός (φονξιοναλισμός) μελετά τις λειτουργίες (functions) των
κοινωνικών θεσμών τις διαδικασίες που συντελούν στην επιβίωσή αυτών των
θεσμών. Σύμφωνα με την Α. Φραγγουδάκη (1985: 28) : «Βλέπει την κοινωνία σαν
ένα δομικό σύστημα σε δράση που ισορροπεί και διαιωνίζεται χάρη στη συναίνεση
της πλειοψηφίας των κοινωνικών ομάδων που την απαρτίζουν» καθώς αυτές οι
ομάδες υιοθετούν κοινά αποδεκτές αξίες

κοινή κουλτούρα

κοινά πρότυπα

συμπεριφοράς (patterns). Το κοινωνικό γίγνεσθαι κινείται διαρκώς εξελίσσεται και
βελτιώνεται.
Δεδομένης της κεντρικής θέσης που κατέχουν στη θεωρία αυτή οι έννοιες
ισορροπία και ανομία κοινωνική υγεία και κοινωνική παθολογία όταν η λειτουργία
της κοινωνίας είναι ομαλή ή όχι και όταν η προσαρμογή της πλειοψηφίας είναι
υπαρκτή ή όχι ο λειτουργισμός θεωρεί το θεσμό της εκπαίδευσης ως τον
σημαντικότερο παράγοντα της κοινωνικής ισορροπίας και επομένως ως το
σημαντικότερο μέσο κοινωνικοποίησης. Πέρα από τις γνωστικές επιδόσεις ο
«πατέρας» της φονξιοναλιστικής θεωρίας Parsons, υπογραμμίζει τη σημασία που
έχει για τη σχολική και μετέπειτα κοινωνική επιτυχία η αποδοχή των ηθικών αξιών
εντός σχολείου. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που αντλεί ο Comte από το χώρο της
βιολογίας και την υιοθετούν και άλλοι βασικοί εκπρόσωποι του δομολειτουργισμού
όπως οι

Spencer, Durkheim, Parsons. Όπως η λειτουργική αλληλεξάρτηση των

οργάνων ενός βιολογικού οργανισμού είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του έτσι ο
κοινωνικός οργανισμός σε αλληλεξάρτηση με άλλους κοινωνικούς θεσμούς και
μάλιστα ο θεσμός της εκπαίδευσης τόσο σε αλληλεξάρτηση με το πολιτισμικό
υποσύστημα όσο και με την οικονομία μπορεί να εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή
και ταυτόχρονα τα απαραίτητα υλικά αγαθά. Μεταδίδοντας τις απαραίτητες γνώσεις
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και διαιωνίζοντας τις απαραίτητες για τη διατήρηση της κοινωνίας αξίες η
εκπαίδευση συμβάλλει στην κοινωνική τάξη και σταθερότητα. Έτσι αναδεικνύονται
οι δύο βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης οι οποίες είναι η κοινωνικοποίηση και η
επιλογή (Λάμνιας 2001:48-51). Ειδικότερα στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του
σχολείου και στην ανάγκη εσωτερικοποίησης του πολιτισμικού υποσυστήματος της
κοινωνίας δίνουν έμφαση οι Parsons και Durkheim. Η κοινωνία λοιπόν μοιάζει με
οργανισμό που το κάθε μέρος δηλαδή θεσμός επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία
(ή λειτουργίες) έχει σύνθετη δομή και το κάθε μέρος εξαρτάται από το άλλο. «Η
εκπαίδευση π.χ. συνδέεται με διάφορους τρόπους με την οικονομία την οικογένεια
το

πολιτικό

και

θρησκευτικό

σύστημα.

Αποτελείται

από

πρωτοβάθμια

δευτεροβάθμια ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση που αποτελούνται από μικρότερες
μονάδες και αυτές από πιο θεμελιώδεις μονάδες που λέγονται ρόλοι που ισοδυναμούν
με τα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος» (Blackledge, D. και Hunt, B., 2004:101).
Εξάλλου για τον Parsons το κοινωνικό σύστημα όπως και κάθε σύστημα «είναι το
σύστημα των αλληλεξαρτώμενων στοιχείων δηλαδή συνδεδεμένων μεταξύ τους
σχέσεις τέτοιες ώστε εάν η μια τροποποιηθεί τροποποιούνται και οι άλλες και κατά
συνέπεια το σύνολο μεταβάλλεται» (L.Von Bertalanffy από Μυλωνάς, 1992:90). Το
σύστημα τείνει να αναπροσαρμόζεται και να επανακτά την ισορροπία του τη τάξη
του μέσα από τους εσωτερικούς μηχανισμούς διατήρησης δηλαδή αναπαραγωγής.
Το ίδιο συμβαίνει και με το σχολείο λειτουργεί αναπαραγωγικά. «Το Σχολείο είναι
ένα

εξαρτημένο

δομικό

στοιχείο

του

όλου

κοινωνικού

συστήματος

και

προσδιορίζεται από τις λειτουργικές σχέσεις του με τα λοιπά στοιχεία και το όλον»
(Μυλωνας, 1992:191).
Ως μέσα κοινωνικοποίσης είναι η οικογένεια οι άτυπες ομάδες των ομοίων
οι εκκλησίες οι ποικίλες εθελοντικές οργανώσεις η μαθητεία στο επάγγελμα. Το
σπουδαιότερο

όμως

είναι

το

σχολείο

όπου

διαμορφώνονται

ατομικές

προσωπικότητες έτοιμες για την ανάληψη ενήλικων ρόλων. Ο Parsons βλέπει ως
φυσικό να επιλέγει το σχολείο τους καλύτερους αρκεί η επιλογή να είναι δίκαιη και
να προσφέρονται σε όλουε ίσες ευκαιρίες. Ισχυρίζεται επίσης ως φυσικό το να
επιβραβεύει το σχολείο τις καλές επιδόσεις και την προσαρμογή των μαθητών στις
ηθικές του αξίες γιατί έτσι προετοιμάζει το σχολείο τους μαθητές για τους
μελλοντικούς ρόλους που θα ασκήσουν ως ενήλικες στην ιεραρχημένη κοινωνία
όπου υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα επαγγέλματα. Αυτήν την προσαρμογή που
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οδηγεί στην κοινωνική επιτυχία επηρεάζει η οικογένεια η ομάδα των ομοίων και το
σχολείο (Φραγκουδάκη 1985:152). «Ο Πάρσονς στηριγμένος σε μεγάλο βαθμό στον
Εμίλ Ντυρκέμ που θεωρεί τις ηθικές αξίες θεμέλιο της κοινωνίας και τη μεταβίβασή
τους στις επόμενες γενιές από το εκπαιδευτικό σύστημα ουσιώδη λειτουργία μέσα
από την οποία διαιωνίζεται η συγκεκριμένη κοινωνία θεωρεί την αποδοχή των
ηθικών αξιών του σχολείου και της κοινωνίας μία από τις προϋποθέσεις της σχολικής
επιτυχίας. Οι άλλες προϋποθέσεις είναι οι ατομικές ικανότητες και τα ατομικά
κίνητρα» (Φραγκουδάκη 1985:153). Υποστηρίζουν από κοινού λοιπόν ότι η
κοινωνικοποίηση και η αναπαραγωγή των κοινωνικών κανόνων και αξιών συμβάλλει
στη διατήρηση της κοινωνικής τάξης και στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Υπάρχουν βέβαια οι απρόβλεπτες συμπεριφορές τα προσωπικά κίνητρα και οι
προθέσεις οι οποίες όμως χρειάζεται να τιθασευτούν μέσα από την αναπαραγωγή
κοινών κοινωνικών κανόνων που θα αποβλέπουν στην ομοιογένεια της κοινωνίας.
Αυτό επιτυγχάνεται με την εκπαίδευση.
Για το θέμα της κοινωνικής ανισότητας στο σχολείο η θεωρία αυτή
υποστηρίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστημα των βιομηχανικών χωρών είναι και πρέπει
να είναι μέσο κοινωνικής κινητικότητας. Η τεχνολογική ανάπτυξη απαιτεί
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που ετοιμάζεται στο σχολείο. Η επιλογή όμως στο
σχολείο πρέπει να είναι αξιοκρατική και να προετοιμάζει τον καταμερισμό της
κοινωνικής εργασίας η κοινωνική ανισότητα να μειώνεται μέσα από συνεχείς
βελτιώσεις του εκπαιδευτικού στστήματος ώστε να μη χάνονται ταλέντα απαραίτητα
για την οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου
(Φραγκουδάκη 1985:155).
Χαρακτηριστικό της σύγχρονης εκπαιδευτικής επανάστασης είναι η επέκταση
της ισότητας των ευκαιριών. Όπως αναφέρει η Σιάνου-Κύργιου «σύμφωνα με τη
θεωρία του λειτυργισμού η διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση
προωθεί την ισότητα

γιατί σηματοδοτεί τη μετάβαση στη μαζική ανώτατη

εκπαίδευση που παύει να είναι κλειστή και δομημένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί τα
συμφέροντα και να προστατεύει τα προνόμια των κοινωνικών ελίτ. Καταργεί δηλαδή
τους δομικούς περιορισμούς του παρελθόντος και παρέχει ευκαιρίες στους έχοντες τις
ικανότητες ανεξάρτητα από τη κοινωνική τους τάξη να καρπωθούν τα οφέλη που
συνεπάγεται η φοίτηση στην ανώτατη εκπαίδευση. Πολλαπλασιάζει έτσι τις ευκαιρίες
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για την άσκηση προνομιούχων επαγγελμάτων και την ανοδική κοινωνική συνοχή».
Εξάλλου δείκτης της ισότητας είναι ο βαθμός στον οποίο μία κοινωνική ομάδα έχει
πρόσβαση σε μια βαθμίδα εκπαίδευσης και πρόσβαση σε προνομιούχα επαγγέλματα.
«Οι δύο αυτοί παράγοντες δηλαδή η διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη
εκπαίδευση και η πρόσληψη εργαζομένων με βάση τις ικανότητές τους και την
αποδοτικότητά τους συντελούν ολοένα και πιο αξιοκρατική κατανομή των ευκαιριών
στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας» (Σιάνου-Κύργιου 2006:21).
Η ισότητα των ευκαιριών όμως οδηγεί αναγκαστικά σε διαφορές όσον αφορά
τα επιτεύγματα οι οποίες οφείλονται σε διαφορές α) στην ικανότητα β) στον
οικογενειακό προσανατολισμού και γ) στα ατομικά κίνητρα. Οι διαφορές στα
εκπαιδευτικά επιτεύγματα επίσης εισάγουν νέες μορφές ανισότητας αφού τώρα τα
εκπαιδευτικά προσόντα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το επάγγελμα που θα
ακολουθήσει και επομένως το εισόδημά του το κύρος τη θέση του στο σύστημα της
κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Για να εξουδετερωθούν αυτές οι νέες ανισότητες που
διαταράσσουν την κοινωνική τάξη η εκπαίδευση τις νομιμοποιεί μέσω της
διαδικασίας της κοινωνικοποίησης. Γι ΄αυτό πρέπει να αμείβονται πιο καλά όσοι
επιτυγχάνουν στην εκπαίδευση. Εφόσον υπάρχει συναίνεση ως προς τις αξίες της
ισότητας των ευκαιριών και της επιτυχίας σημαίνει ότι υπάρχει κοινή κουλτούρα στη
σύγχρονη κοινωνία και επομένως η εκπαίδευση συμβάλλει στη διατήρηση της
κοινωνικής τάξης και σταθερότητας (Blackledge, D. και Hunt, B. 2004:105).
Συμπερασματικά η φονξιοναλιστική θεωρία αντιλαμβάνεται το ρόλο του
σχολείου όπως έναν αιώνα πριν τον είχε περιγράψει ο E. Durkheim. Το σχολείο
κατά τους φονξιοναλιστές λειτουργεί σαν το αντίβαρο που διατηρεί την κοινωνική
ζυγαριά σε ισορροπία

στο επίπεδο μάλιστα που δεν υπάρχουν κοινωνικές

συγκρούσεις. Στο σχολείο δεν υφίστανται κοινωνικές διακρίσεις και η σχολική
επιτυχία βασίζεται μόνο στις ατομικές ικανότητες των μαθητών να αφομοιώνουν τις
προσφερόμενες αξίες και γνώσεις. Αυτοί που θα πετύχουν θα επανδρώσουν τις
κοινωνικές θέσεις με τις υψηλότερες αξίες που είναι κατά συνέπεια και οι καλύτερα
αμειβόμενες. Τέλος πρέπει να προσθέσουμε ότι η θετικότερη ίσως προσφορά της
κοινωνιολογίας αυτής είναι η συστηματική απασχόληση με τη μελέτη των
πολλαπλών παραγόντων που προκαλούν την ανισότητα στο σχολείο και η συνεχής
προσπάθεια να προτείνει βελτιώσεις που θα κάνουν τη σχολική επιλογή
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αντικειμενικότερη.
1.4.2 Η Μαρξιστική ερμηνεία
Σε αντίθεση με τους δομολειτουργιστές οι οποίοι αντιμετωπίζουν την
κοινωνία σαν τον ανθρώπινο οργανισμό που λειτουργεί σε αλληλεξάρτηση με τα
μέρη του για τη διατήρηση της ισορροπίας οι θεωρίες της σύγκρουσης βασισμένες
στις ιδέες του Marx για τη κοινωνία και τους θεσμούς της βλέπουν να λειτουργούν
τα αντικρουόμενα συμφέροντα και οι επιταγές της εξουσίας καθοδηγούμενης από
οικονομικό κόστος. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι συγκρούσεις των κοινωνικών
ομάδων και η διατάραξη της ισορροπίας της κοινωνίας που μπορούν όμως να
συμβάλλουν στην πρόοδο της κοινωνίας. Η μαρξιστική θεωρία της κοινωνιολογίας
της εκπαίδευσης ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για τη μελέτη των σχολικών
μηχανισμών μέσα από το πρίσμα του καταμερισμού της εργασίας των σχέσεων
παραγωγής και των κοινωνικών τάξεων (Κυρίδης 2015:105).
«Ο σημαντικότερος ρόλος του σχολείου σύμφωνα με τον Γκρινιόν είναι ότι
πείθει τα μέλη των λαϊκών τάξεων να δεχτούν τις συνθήκες ζωής και εργασίας που
προορίζεται γι’αυτά. Το σχολείο πείθει εκείνους ακριβώς που η οικονομική και
κοινωνική τους κατάσταση είναι τέτοια ώστε θα μπορούσε να τους στρέψει προς την
αμφισβήτηση της κοινωνικής τάξης πραγμάτων που τους επιφυλάσσει τη χειρότερη
θέση. Τους πείθει να δέχονται σαν φυσική ή αναπόφευκτη την κοινωνική μοιρασιά
που τους αδικεί» (Φραγκουδάκη 1985:170).
Ο Althusser ισχυρίζεται ότι «το σχολείο είναι ο κυριότερος ιδεολογικός
μηχανισμός του κράτους. Η ιδεολογία οι αρχές αξίες αντιλήψεις παραστάσεις
δοξασίες και έννοιες που το σχολείο μεταδίδει παρεμποδίζουν την κατανόηση της
κοινωνικής δομής και της λειτουργίας της. Δηλαδή εμποδίζουν την κατανόηση της
εκμετάλλευσης πάνω στην οποία θεμελιώνεται η ταξική δομή και η οργάνωση της
οικονομίας. Έτσι επιτρέπουν στον καταμέρισμό της εργασίας που είναι στηριγμένος
στην εκμετάλλευση

να γίνεται αποδεκτός από όλες τις κοινωνικές τάξεις»

( Φραγκουδάκη 1985:170). Εκείνη που εξυπηρετείται τελικά είναι η άρχουσα τάξη
και τα συμφέροντά της η οποία ελέγχει την οικονομική υποδομή του κράτους και
ακολούθως τον εκπαιδευτικό θεσμό. Η λειτουργία της εκπαίδευσης «συνδέεται με
την αναπαραγωγή των αξιών και των κανόνων της κυρίαρχης ιδεολογίας. Οι αξίες
αυτές και οι κανόνες αποτελούν τη βάση για τη διατήρηση και την αναπαραγωγή του
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καπιταλιστικού συστήματος» (Λάμνιας 2001:150). Σε τελική ανάλυση και παρά την
υποστήριξη της «σχετικής αυτονομίας» του σχολείου- φαίνεται χωρίς να είναι
ουδέτερο-καταλήγει πως η κοινωνία και η εκπαίδευση καθορίζονται από την
οικονομία και την κυρίαρχη ιδεολογία (Λάμνιας 2001:147-150).
Η εκπαίδευση είναι συνδεδεμένη με τους θεμελιώδεις οικονομικούς και
κοινωνικούς θεσμούς της κοινωνίας. Η εκπαίδευση στις δυτικές καπιταλιστικές
χώρες υποστηρίζει η ριζοσπαστική θεωρία της αναπαραγωγής των Bowles και
Gintis, χρησιμεύει στην «αναπαραγωγή» του καπιταλιστικού συστήματος. Είναι ένας
από τους πολλούς κοινωνικούς θεσμούς που διατηρούν ή ενισχύουν το υπάρχον
κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς. Γι’ αυτό το λόγο η εκπαίδευση δεν μπορεί να
λειτουργήσει ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής προάγοντας την ισότητα και την
κοινωνική δικαιοσύνη. Η λειτουργία της είναι η αναπαραγωγή και αυτή
επιτυγχάνεται α) μέσω της νομιμοποίησης καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα μεταδίδει
την «τεχνοκρατική-αξιοκρατική» ιδεολογία ή «ιδεολογία των ίσων ευκαιριών και της
αξιοκρατίας» όπου οι πιο προικισμένοι καταλαμβάνουν τις σημαντικότερες θέσεις
κατά την άποψη των φονξιοναλιστών κάτι που επικρίνουν οι Bowles-Gintis δίνοντας
σημασία στην κοινωνικοοικονομική προέλευση των ανθρώπων και β) μέσω της
κοινωνικοποίησης καθώς διαπλάθεται η συνείδηση του εργάτη καλλιεργείται η
υποταγή και υπακοή σε ό τι απαιτεί το καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα με
αποτέλεσμα ο κόσμος της αλλοτριωμένης εργασίας να απαιτεί αλλοτριωμένο
προσωπικό και μονοδιάστατα μοντέλα ανθρώπινης ύπαρξης. Ας σημειωθεί πως για
κοινωνικοποίηση και επιλογή στην εκπαίδευση κάνει λόγο ο Parsons, αλλά εκείνος
υπεραμύνεται μιας τέτοιας κοινωνίας

ενώ οι μαρξιστές την αποδοκιμάζουν

(Blackledge και Hunt, 2004:206-214).
Αυτό κατορθώνεται μέσω της «αρχής της ανριστοιχίας» ανάμεσα στις
κοινωνικές σχέσεις της εκπαίδευσης και εκείνες της εργασίας. Αποδοκιμάζονται η
δημιουργικότητα και η ανεξαρτησία επιβραβεύονται η επιμέλεια η ακρίβεια η
ταύτιση με το σύστημα. Με βάση τις θέσεις των Bowels και Gintis «η ισότητα των
ευκαιριών είναι ένας μύθος

γιατί οι καπιταλιστικές κοινωνίες δεν είναι

αντικειμενικές και αξιοκρατικές. Η εκπαιδευτική και επαγγελματική επιτυχία
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική τάξη και λιγότερο από τις ατομικές
ικανότητες και τα επιτεύγματα. Βασική λειτουργία της εκπαίδευσης είναι να
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προετοιμάζει με το «κρυφό» αναλυτικό πρόγραμμα το υπάκουο εργατικό δυναμικό
το οποίο αποδέχεται την ιεραρχία και παρακινείται από τις έμμεσες αμοιβές που
κατανέμονται όμως άνισα. Από αυτή την άποψη η επέκταση της εκπαίδευσης δεν
μπορεί να διασφαλίσει την ισότητα αφού έχει μικρή επίδοση στη μάθηση και βασικό
στόχο να μεταβιβάσει μέσω των ιδεολογικών λειτουργιών της το πολιτισμικό
κεφάλαιο που είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση και τη συντήρηση των
καπιταλιστικών σχέσεων» (Σιάνου-Κύργιου 2006:26). Άρα η μαζική εκπαίδευση και
η διεύρυνσή της αποτελεί περισσότερο αποτέλεσμα των ταξικών συγκρούσεων και
όχι της ταξικής κυριαρχίας κάποιος συμβιβασμός των ιδιοκτητών καπιταλιστών για
τη διατήρηση των προνομίων τους. Η οικονομική δομή καθορίζει την εκπαιδευτική
δομή.
Το σχολείο ενδιαφέρεται όχι για τη μετάδοση γνώσεων στις νεότερες γενιές
που είναι και πρέπει το πρωταρχικό μέλημά του

αλλά μεταδίδει στοιχεία

συμπεριφοράς απαραίτητα για την άσκηση ηγετικών ρόλων ή όχι λαμβάνοντας
υπόψη και την κοινωνική προέλευση. Φροντίζει δηλαδή να κάνει την επιλογή
ανάμεσα στους ικανούς και μη ικανούς στους προσοντούχους και μη σ’αυτούς που
προορίζονται για τα ευγενή επαγγέλματα και σ’εκείνους που προετοιμάζει για τα
χειρωνακτικά επαγγέλματα στους διανοούμενους και τους εργάτες. Στοχεύει τελικά
στον καταμερισμό της κοινωνικής εργασίας και συμβάλλει στην ταξική διαίρεση και
την αναπαραγωγή της κάτι που δεν δέχεται ο Passeron αλλά και ο Bourdieu, όπως θα
δούμε στη συνέχεια

αφού αποδίδουν την ανισότητα των μαθητών στην

(Φραγκουδάκη, 1985:175). Κι όμως η σχολική επιλογή λειτουργεί σύμφωνα με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας και αυτές υπηρετεί ο συγκεκριμένος σχολικός
μηχανισμός. Άρα αντίθετα με τις αρχές της θεσμοθετημένης ισότητας το σχολείο
συντηρεί ανισότητες.
Η θεωρία του λειτουργισμού εισέρχεται σε ένα ένα πλαίσιο αμφισβήτησης
καθώς «τόσο οι μαρξιστές όσο και οι βεμπεριανοί θεωρητικοί επισημαίνουν ότι είναι
μονομερής γιατί αποτιμά τη συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με τις
ευκαιρίες πρόσβασης. Παραβλέπει την ποιότητα των εκπαιδευτικών εμπειριών και
τους μηχανισμούς που κατανέμουν άνισα τους προερχόμενους από διαφορετικά
κοινωνικά στρώματα στην εσωτερικά διαφοροποιημένη ανώτατη εκπαίδευση και
νομιμοποιούν την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων. Δεν εξετάζει την άνιση
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συμμετοχή των κοινωνικών τάξεων στην ανώτατη εκπαίδευση ως κοινωνικό
πρόβλημα

αλλά ως μια φυσιολογική πλευρά μιας λειτουργικής κοινωνίας».

Γι’αυτούς «η διεύρυνση της συμμετοχής όπως και κάθε αλλαγή στην εκπαίδευση
οφείλεται σε παράγοντες που συνδέονται με τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις
τα συμφέροντα των κοινωνικών τάξεων τις δομές και τις σχέσεις εξουσίας και τις
λειτουργίες της ανώτατης εκπαίδευσης» (Σιάνου-Κύργιου 2006:23-24).
Για τους μαρξιστές «μόνο μια μικρή ελίτ που διαθέτει υψηλού επιπέδου
προσόντα έχει τη δυνατότητα να ασκεί επαγγέλματα που προσφέρουν υλικά και
συμβολικά οφέλη να διατηρεί την προσωπική της αυτονομία και να απολαμβάνει την
αυτοεκπλήρωση μέσω της εργασίας» (Σιάνου-Κύργιου 2006:24). Και «αυτό το
κοινωνικό στρώμα αυτοαναγνωρίζεται ως ομάδα που οφείλει την (ηγετική)
κοινωνική της θέση όχι στην προέλευση ούτε στην κοινωνική ισχύ ή τα χρήματα
αλλά στην άπιαστη και άυλη σπάνια και ρευστή ανωτερότητα που δεν πουλιέται
ούτε χαρίζεται

στη φυσική

την εγγενή ευφυ α» (Φραγκουδάκη

1985:172).

Αντίθετα η πλειονότητα η μάζα οδηγείται στην ανεργία αφού πλεονάζει το
εργατικό δυναμικό λόγω της διεύρυνσης της συμμετοχής ο ανταγωνισμός των
εργαζομένων αυξάνεται το κόστος εργασίας μειώνεται και τελικά επωφελείται το
κεφάλαιο. Συμπερασματικά ενισχύονται οι κοινωνικές ανισότητες και αποδεικνύεται
ότι η εκπαίδευση αποτελεί μηχανισμός της καπιταλιστικής κοινωνίας.
Σήμερα μάλιστα υπό το πρίσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
παγκοσμιοποίησης στόχος της εκπαίδευσης είναι να κάνει τα άτομα μέλη της
παγκόσμιας

κοινότητας

απεμπολώντας

την

προσωπική

τους

ταυτότητα

καλλιεργώντας την εξατομίκευσή τους ως εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας και
ζώντας απομονωμένα μέσα στο παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον
(Σιάνου-Κύργιου 2006:26). Εδώ ακριβώς αρμόζει η έννοια της αλλοτρίωσης του
Marx και των υπόλοιπων μαρξιστικών αναλύσεων

καθώς ο μαθητής είναι

αποξενωμένος από τη γνώση μιά γνώση που άλλοι την επέλεξαν και του τη
μετέδωσαν όπως εκείνοι αποφάσισαν εξασφαλίζοντάς του όμως μια θέση κύρους.
Αυτή η αλλοτρίωση μεταφέρεται και στο χώρο εργασίας αφού το προϊόν της
εργασίας του μετατρέπεται σε προϊόν αγοραπωλησίας
ικανοποιημένος

παύει πια να νιώθει

ολοκληρωμένος και δημιουργικός με αυτό. Άμεση συνέπεια

αποτελεί η αποξένωση από τη φύση του και τους συνανθρώπους του. Όλα αυτά
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οφείλονται στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
«Ο Μυλωνάς δίνει ένα πολύ περιεκτικό ορισμό της έννοιας της
αναπαραγωγής ο οποίος ενσωματώνοντας το ντετερμινιστικό στοιχείο μας συνδέει
με τη μαρξιστική θεώρηση και τις δομικές συγκρουσιακές προσεγγίσεις. Υποστηρίζει
ότι: « Η κοινωνική αναπαραγωγή ως διαδικασία στην οποία μετέχει το σχολείο είναι
ετεροπροσδιορισμένη τόσο και έτσι ώστε το δρων άτομο ή το οποιοδήποτε
κοινωνικά κατηγοριοποιημένο σύνολο δρώντων

να μην μπορεί (στατιστικώς

σημαντικά) να κινηθεί έξω και πέρα από τα όρια του αφετηριακού του κοινωνικού
προφίλ» (Λάμνιας 2001:139).
Τέλος παραθέτουμε την αισιόδοξη θέση των Bowles και Gintis για μια
κοινωνία με οικονομική ισότητα και ατομική ολοκλήρωση οι οποίοι επισημαίνουν
στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου τους «Το σχολείο στην καπιταλιστική Αμερική»
( Bowles και Gintis,1985, στο Φραγκουδάκη 1985:469-489) then ότι «τα σχολεία
νομιμοποιούν την ανισότητα με τις φαινομενικά αξιοκρατικές μεθόδους αμοιβής και
προβιβασμού των σπουδαστών καταμερίζοντας τους στις διαφορετικές θέσεις μέσα
σε επαγγελματική ιεραρχία ... δεν αποτελούν όμως εργαλείο χειραγώγησης στη
διακαιοδοσία των κυρίαρχων κοινωνικών ομάδων ... Ένα εκπαιδευτικό σύστημα
μπορεί να στηρίζεται στην ισότητα ... όταν προϋπόθεση της μεταρρύθμισης είναι ο
εκδημοκρατισμός των οικονομικών σχέσεων ... Ένα τέτοιο περιβάλλον ... μπορεί να
γαλουχήσει μια καινούργια γενιά εργαζομένων ... που δεν θα είναι πρόθυμοι να
υποταχτούν στις κατακερματισμένες σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής που δεσπόζουν
στην οικονομική ζωή» (Bowles και Gintis στο Φραγκουδάκη 1985:482-486).
Επομένως η διαιώνιση των ανισοτήτων δεν οφείλεται στο σχολείο αλλά περνά μέσα
από αυτό στην ύπαρξη όμως των οικονομικών ανισοτήτων οφείλεται η αναπαραγωγή
των άλλων ανισοτήτων (Μυλωνάς 1992:188).
1.4.3 Η Βεμπεριανή ερμηνεία
Ο Weber έχει κάνει διάκριση μεταξύ της τυπικής λογικής και των
αυθύπαρκτων λογικών. Η πρώτη «αποτελεί ακραία έκφραση του ορθού λόγου. Η
λογική αυτή δεν επηρεάζεται από αξίες και στηρίζεται στον υπολογισμό των μέσων
για την επιτυχία οικονομικών κυρίως στόχων. Η τυπική λογική διαμορφώθηκε με την
επικράτηση του καπιταλισμού». Οι δεύτερες «εκφράζουν την αξία των κοινωνικών
σκοπών και σχετίζονται με την ικανοποίηση ιδιαίτερων ανθρώπινων αναγκών. Ο
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Weber συνδέει τις αυθύπαρκτες λογικές με κοινωνικά διαμορφωμένα στοιχεία της
κουλτούρας όπως υποκειμενικές πίστεις αξίες πεποιθήσεις σκοποί κτλ» (Λάμνιας
2001:21).
Τα άτομα σκέφτονται και αξιολογούν τις συμπεριφορές τους και δρουν
ανάλογα με το νόημα που αποδίδουν στα γεγονότα του περιβάλλοντος. Το κάθε
άτομο δρα με βάση τις επιθυμίες τις επιδιώξεις του και τα συμφέροντά του και
ερμηνεύει τα όσα συμβαίνουν στο μικρο-επίπεδο διαμορφώνοντας έως ένα βαθμό την
κοινωνική του πραγματικότητα. Λαμβάνει όμως υπόψη του ότι ανάλογες επιθυμίες
και συμφέροντα έχουν και τα άλλα άτομα οπότε περιορίζεται και από κοινού
διαμορφώνουν την πραγματικότητα (Λάμνιας 2001:275).
Τη συνδυαστική λογική του Weber της υποκειμενικής ερμηνείας μιας
περίστασης (μικρο-επίπεδο) και των κοινωνικών καταναγκασμών στους οποίους
υπόκειται το άτομο (μακρο-επίπεδο)

για να ερμηνεύσουμε τη δράση του

αναδεικνύει ο King δίνοντας έμφαση στο χώρο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
Οποιαδήποτε διερεύνηση και αλλαγή της εκπαίδευσης πρέπει να στηρίζεται τόσο
στην ανάλυση των δράσεων των ατόμων (μικρο-επίπεδο) όσο και στους
περιορισμούς που τους επιβάλλονται από την ευρύτερη εκπαιδευτική δομή (μακροεπίπεδο) (Λάμνιας 2001:280).
Για τον Weber απαραίτητη προϋπόθεση της κοινωνικής επιστήμης είναι η
«αξιολογική ουδετερότητα». Ο ερευνητής δηλαδή εξάγει συμπεράσματα από
θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα ερμηνεύει χωρίς να παρεμβάλλει δικές του
αξιολογήσεις που προέρχονται από τις αξίες και τις πεποιθήσεις του. Πρέπει να
εισάγει στην έρευνά του δικά του εργαλεία και μεθόδους προκειμένου να αποφύγει
την αξιολογική του κρίση και να αναλύσει τα κοινωνικά φαινόμενα (Φραγκουδάκη
1985:29).
Ο Weber χρησιμοποιεί την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού ως βασικό
εργαλείο για να ερμηνεύσει τις κοινωνικές ανισότητες. «Η διερεύνηση της
συμμετοχής δεν οφείλεται στις ανάγκες για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό αλλά
στη σύγκρουση των κοινωνικών τάξεων και την προσπάθεια των ανωτέρων
κοινωνικών στρωμάτων να δομήσουν με τέτοιο τρόπο τον ανταγωνισμό για την
πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και την αγορά εργασίας

ώστε να
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περιφρουρήσουν τα προνόμοιά τους. Έχει σχέση επίσης με τον πληθωρισμό των
πτυχίων που αυξάνει τη ζήτηση για τη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση από όλες
τις κοινωνικές τάξεις προκειμένου να βελτιώσουν τις μελλοντικές επαγγελματικές
τους προοπτικές και τις ευκαιρίες της ζωής» (Σιάνου-Κύργιου 2006:27).
Ο Collins, εκφραστής της βεμπεριανής θεώρησης αποδέχεται την μαρξιστική
προσέγγιση για το ρόλο του οικονομικού παράγοντα στη δημιουργία των
συγκρούσεων των κοινωνικών ομάδων αλλά αναγνωρίζει επιπλέον ως αιτίες
σύγκρουσης το γόητρο (φύλο φυλή θρησκεία μόρφωση) και την εξουσία.
Υποστηρίζει «ότι η εκπαίδευση μέσα από τη γνώση και τους τίτλους που παρέχει
μπορεί να συμβάλλει στην απόκτηση και πλούτου και γοήτρου και εξουσίας στοιχεία
που ενισχύουν την κοινωνική διαφοροποίηση επιβεβαιώνουν την υπαρκτή κοινωνική
διαστρωμάτωση και παράγουν συγκρούσεις» (Λάμνιας 2001:277-279). Έτσι δίνεται
έμφαση στην εκπαίδευση ως χώρος της ταξικής σύγκρουσης και κοινωνικής
αντίφασης ενώ τονίζεται ο ρόλος του κράτους. Η εκπαίδευση χρησιμεύει κυρίως ως
όργανο της ταξικής κυριαρχίας αλλά και ως μια περιοχή αγώνων για ισότητα.
Ενισχύεται η διαφορετική ταξική δομή στην προετοιμασία των νέων για τους
μελλοντικούς επαγγελματικούς ρόλους τους. Βασισμένος στον Weber ο Collins
υποστηρίζει ότι η επέκταση του σχολικού θεσμού στην Αγγλία γίνεται από αστική
τάξη των προτεστάντων προκειμένου να καταλάβουν θέσεις κύρους με τους
κατάλληλους τίτλους σπουδών.
«Στη μελέτη του για την Κοινωνία των Διαπιστευτηρίων υποστηρίζει ότι η
συμβατική γνώση προσφέρει η ανώτατη εκπαίδευση νομιμοποιεί τις πρακτικές
κοινωνικού αποκλεισμού τις οποίες χρησιμοποιούν οι ισχυρές κοινωνικές ομάδες
για να μονοπωλήσουν τα προνόμια και να περιφρουρήσουν τα συμφέροντα τους». Η
αύξηση των εισακτέων σημαίνει πληθωρισμό πτυχίων που μειώνει την αξία τους
στην αγορά εργασίας αλλά οξύνει τον ανταγωνισμό. «Οι προσπάθειες ωστόσο των
προερχόμενων από τις μη προνομιούχες οικογένειες είναι μάταιες γιατί η πρόσβαση
στα ιδρύματα που προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στα υψηλά
αμειβόμενα επαγγέλματα είναι προνόμιο των κοινωνικών ελίτ που επεκτείνουν
συνεχώς την επιρροή τους στην αγορά εργασίας» (Σιάνου-Κύργιου 2006:27-28).
1.4.4 H αναπαραγωγική θεωρία του Bourdieu
Η αναπαραγωγική θεωρία του Bourdieu που στηρίζεται στη νομιμοποίηση
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του Weber και στη παραγωγή του κοινωνικού προϊόντος του Marx και η οποία
παρουσιάζεται διεξοδικά στη παρούσα ενότητα ερμηνεύει τις διαδικασίες της
επιλογής με βάση το πολιτιστικό κεφάλαιο που έχει κληρονομήσει το άτομο από την
οικογένειά του συνδυάζοντας έτσι το αντικειμενικό με το υποκειμενικό στοιχείο στις
διαδικασίες επιλογής. Οι αξίες οι συνήθειες και οι κοινωνικές συνθήκες επηρεάζουν
τις επιλογές και τις αποφάσεις των ατόμων.
Πολιτιστικό κεφάλαιο
Η κοινωνιολογία του Bourdieu αναγνωρίζει τη διαίρεση της κοινωνίας σε
κοινωνικές τάξεις γενικά ανάλογα με τις αντικειμενικές συνθήκες ζωής και ειδικά
ανάλογα με την κατανομή του κεφαλαίου. Ο όγκος του κεφαλαίου διακρίνεται σε
τρεις μορφές: σε οικονομικό (χρήμα

δικαιώματα ιδιοκτησίας)

πολιτιστικό

(εκπαιδευτικά προσόντα) και κοινωνικό κεφάλαιο (κοινωνικές σχέσεις). Ο Bourdieu
εστιάζει κυρίως τη θεωρία του στο πολιτιστικό κεφάλαιο βάση του οποίου αποτελεί
σύμβολο και η σημασία του (π.χ. γλώσσα) και γι’ αυτό αποκαλείται «συμβολικό
κεφάλαιο» (Μυλωνάς 1995:91,76-77).
Βασική έννοια στην αναπαραγωγική θεωρία του Bourdieu είναι η έννοια της
κουλτούρας δηλαδή κανόνες αξίες γνώσεις τρόποι σκέψης και έκφρασης που
αποκτούμε στο πλαίσιο της οικογένειας και του περιβάλλοντος μας μέσω
κοινωνικοποίησης. Ταυτόχρονα όμως αποκτούμε και τις αυθαίρετες πολιτιστικές
σταθερές που περιέχει κάθε κουλτούρα. Αυτό το «μορφωτικό» ή «πολιτιστικό
κεφάλαιο» είναι «οι γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες και ιδιότητες όπως το στυλ
οι καλοί τρόποι

η τεχνογνωσία

καθώς και προσδοκίες και αντίληψη των

αντικειμενικών πιθανοτήτων επιτυχίας» (Blackledge D. και Hunt, B., 2004:262), «οι
συσσωρευμένες δυνατότητες και ικανότητες της οικογένειας να καλλιεργεί τις
περισσότερο εκτιμώμενες κοινωνικά γνώσεις ευαισθησίες τρόπους πράξης και
έκφρασης» (Μυλωνάς 1992:211). Άρα μετράται με βάση την καλλιέργεια (γλώσσα
μουσεία ξένες γλώσσες θέατρο κινηματογράφος συναυλίες βιβλία) και αποτελεί ο
σημαντικότερος παράγοντας για την εκπαιδευτική επιτυχία.
Κατά συνέπεια για τον Bourdieu υπάρχουν τρεις μορφές πολιτιστικού
κεφαλαίου (Λάμνιας 2001: 157-158) : α) η εγγενής (εσωτερική μορφή) ή «habitus»
δηλαδή συνήθειες που διαμορφώνονται μέσα από την οικογένεια

κανόνες
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συμπεριφοράς τα πρότυπα των τρόπων σκέψεις οι μόνιμες και διαρκείς διαθέσεις
και πρακτικές του ατόμου τρόποι επικοινωνίας «σχήματα σκέψης και δράσης ως
αποτέλεσμα των δικτύων σχέσεων(πεδία) (Νούτσος 1995:50) β) η εξωτερική μορφή
του πολιτιστικού κεφαλαίου δηλαδή ορατά πολιτιστικά αγαθά όπως έργα τέχνης
βιβλία τα οποία προϋποθέτουν την ύπαρξη του εσωτερικού πολιτιστικού κεφαλαίου
γ) η θεσμοθετημένη μορφή του πολιτιστικού κεφαλαίου που αποκτιέται στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα και αποδεικνύεται με τίτλους σπουδών. Φυσικά ο Bourdieu
βασίζεται στις αναλύσεις του στην πρώτη μορφή γιατί από αυτήν εξαρτώνται και οι
υπόλοιπες.
Βασισμένος στα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών ο Γάλλος κοινωνιολόγος
επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι το σχολικό σύστημα αναπαράγει και νομιμοποιεί τις
εκπαιδευτικές ανισότητες οι οποίες με τη σειρά τους αναπαράγουν τις κοινωνικές
ανισότητες. Ο Bourdieu υποστηρίζει από τη μια μεριά τη μαρξιστική θέση για την
αναπαραγωγή των οικονομικών και κοινωνικών δομών μέσα από την αναπαραγωγή
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων αλλά τις αποδίδει στο «μορφωτικό κεφάλαιο»
(Φραγγουδάκη

1985:162) ή «πολιτιστικό κεφάλαιο» (Λάμνιας

2001:154) ή

«πολιτισμικό κεφάλαιο» (Σιάνου-Κύργιου 2006) ή «κουλτούρα» (Blackledge, D. και
Hunt, B., 2004).
Σχολείο και ανισότητες
Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δική του κουλτούρα και επομένως τις δικές
του αυθαίρετες πολιτιστικές σταθερές που είναι αυτές των κυρίαρχων κοινωνικών
τάξεων. Το σχολείο δεν παρέχει σε όλους τους μαθητές του τα πολιτιστικά αγαθά που
χρειάζονται ενώ από την άλλη απαιτεί το ίδιο από όλους. Ορισμένοι διαθέτουν τα
master patterns [κώδικες κανόνες κατά τον Bourdieu (Blackledge,D και Hunt,
B.,2004:259)] ήδη από το οικογενειακό τους περιβάλλον και είναι αυτοί των
ανώτερων τάξεων που ανατράφηκαν σε μια τέτοια κουλτούρα και την έχουν
αποκτήσει ωσμωτικά. Αυτά τα παιδιά είναι τα προνομιούχα της εκπαίδευσης και
έχοντας ως εφόδιο όχι τόσο το οικονομικό κεφάλαιο της οικογένειας (Πατερέκα
1986:10-11), αλλά πρωτίστως το «πολιτιστικό κεφάλαιο» για την πραγμάτωση των
σπουδών παρουσιάζουν άριστες επιδόσεις

ενώ οι μαθητές των κατώτερων

κοινωνικών στρωμάτων που δε τα διαθέτουν δεν έχουν καλή πορεία μέσα στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δεύτεροι χρειάζονται επίπονες προσπάθειες για να
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πετύχουν κάτι όμως που δεν το πιστεύουν και θέτουν χαμηλούς στόχους. «Σε κάθε
περίπτωση το ελεγχόμενο από τις κυρίαρχες κοινωνικές ομάδες σχολικό σύστημα
θεωρεί ή υπονοεί ότι οι μαθητές που κατέχουν το νομιμοποιημένο habitus έχουν την
«ετοιμότητα» και την «ικανότητα» να προχωρούν να αποκτήσουν τις απαιτούμενες
σχολικές γνώσεις και να πετύχουν. Αντίθετα οι μαθητές που δεν κατέχουν το
νομιμοποιημένο habitus αντιμετωπίζονται εκ των προτέρων με δυσπιστία και με τη
«βεβαιότητα» ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του
σχολείου» (Λάμνιας 2001:162) αφού ό τι νομιμοποιείται να διδάξει ένας δάσκαλος
και πώς να κρίνει τους μαθητές εξαρτάται από την κουλτούρα των ανώτερων τάξεων
άρα με κριτήρια όχι αντικειμενικά. Άρα το σχολείο δεν μεταδίδει γνώσεις αλλά δρα
ως μηχανισμός επιλογής και νομιμοποιεί τις κοινωνικές ανισότες.
Από τη μία το έθος της μορφωμένης ελίτ και από την άλλη το έθος της
επίμονης και επίμοχθης εργασίας καταλήγει σε δύο είδη σχέσης με τη παιδεία: «η
παιδεία της ελίτ είναι τόσο συγγενική στην παιδεία του σχολείου ώστε τα παιδιά των
μικροαστικών στρωμάτων δε μπορούν παρά μονάχα με μόχθο να αποκτήσουν αυτό
που στους γιους της μορφωμένης τάξης είναι δεδομένο δηλαδή το στυλ την
καλαισθησία το πνεύμα με άλλα λόγια τις ιδιότητες και τις ικανότητες που μοιάζουν
τόσο φυσικές και τόσο φυσικά χαρισματικές στα μέλη της μορφωμένης τάξης
ακριβώς επειδή αποτελούν την «παιδεία-κουλτούρα» αυτής της κοινωνικής τάξης»
(Bourdieu, P. και Passeron, J. Cl., 1993:74). Οι γιοι των μεσαίων τάξεων εκτός από
την καλή τους θέληση απέναντι στη μόρφωση δεν παίρνουν κάτι από την οικογένειά
τους οπότε περιμένουν να αποκτήσουν τα πάντα από το σχολείο. «Για τα παιδιά των
χωρικών

εργατών

υπαλλήλων ή μικροεμπόρων

η απόκτηση της σχολικής

κουλτούρας αποτελεί επέισακτη κουλτούρα» (Bourdieu, P. και Passeron, J. Cl.,
1993:74). Για αυτούς

«η εκμάθηση της κουλτούρας της ελίτ είναι μια κατάκτηση

που πληρώνεται ακριβά∙ για τους άλλους είναι μια κληρονομιά που περικλείει
συγχρόνως την ευκολία και τους πειρασμούς της ευκολίας» (Bourdieu, P. και
Passeron, J. Cl., 1993:78). «Το εκπαιδευτικό σύστημα μεταδίδει και αξιώνει μια
παιδεία αριστοκρατική και κυρίως μια αριστοκρατική σχέση με τη παιδεία... Η σχέση
του ατόμου με τη παιδεία εξαρτάται από τις συνθήκες μέσα στις οποίες κατέκτησε
την παιδεία του γιατί η ωσμωτική εκμάθηση μέσα στην οικογένεια ευνοεί μια
εμπειρία οικειότητας που η σχολική εκμάθηση δεν καταφέρνει ποτέ να προσφέρει. Το
σχολείο ευνοεί τους πιο ευνοημένους» (Bourdieu P. 1985:376).
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Αυτό το μορφωτικό κεφάλαιο η «ελεύθερη παιδεία» που αποκτά το παιδί
στους κόλπους της οικογένειας θεωρείται από το σχολείο φυσικό προσόν οι κάτοχοί
του ως ευφυέστατοι και τελικά τα «προνόμια της σχολικής αριστείας μεταβιβάζονται
στους ήδη προνομιούχους» (Φραγκουδάκη 1985:167). Πρόκειται για το μύθο των
φυσικών χαρισμάτων όπου η «άνεση και η ευκολία στη μάθηση αντιμετωπίζονται
σαν αποδείξεις ατομικών διανοητικών ικανοτήτων ευφυ ας ή έφεσης για μάθηση»
(Φραγκουδάκη 1985:168). Μια τέτοια μάθηση που είναι ωσμωτική αβίαστη γιατί
συντελείται με μακρόχρονη τριβή και εξοικείωση χωρίς προτροπή θεωρείται από τα
ίδια τα άτομα και το σχολείο σαν χάρισμα. Η οποιαδήποτε αποτυχία αντιμετωπίζεται
ως αποτέλεσμα της στέρησης των «φυσικών δώρων» και την ευθύνη φέρει το άτομο (
και Καββαδίας 2000:29-31).
Ένα τέτοιο παράδεγμα ώσμωσης μαθητών Λυκείου της παριζιάνικης
μεγαλοαστικής τάξης αναφέρει ο Bourdieu στους Κληρονόμους του: «Πηγαίνετε στα
μουσεία; - Όχι τόσο συχνά. Δεν πηγαίνουμε τόσο συχνά στις πινακοθήκες με το
λύκειο πηγαίνουμε πιο πολύ στα ιστορικά μουσεία. Οι γονείς μου με πηγαίνουν
περισσότερο στο θέατρο. Δεν πάμε τόσο στο μουσείο». – «Ποιοι είναι οι ζωγράφοι
που προτιμάτε;» - « Ο Βαν Γκογκ. Ο Μπρακ ο Πικάσο ο Μονέ ο Γκωγκέν ο Σεζάν.
Δεν τους έχω δει στο πρωτότυπο. Τους γνωρίζω από βιβλία στο σπίτ μου που τα
κοιτάζω. Παίζω λίγο πιάνο. Αυτό είναι όλο. Μ’αρέσει κυρίως να ακούω μουσική όχι
τόσο να παίζω. Έχουμε πολύ Μπαχ Μότσαρτ Σούμπερτ Σούμαν». – «Οι γονείς σας
σάς συμβουλεύουν για βιβλία;» - «Διαβάζω ό τι θέλω. Έχουμε πολλά βιβλία. Παίρνω
όποιο θέλω» (Bourdieu, P. και Passeron ,J. Cl., 1993:73). Είναι προφανές πως η
«καλλιεργημένη τάξη» επωφελείται τόσο των πλεονεκτημάτων της εκπαίδευσης όσο
της συχνότητας και οικειότητας με τα έργα τέχνης (Faguer, J.-P., 1968:413-417).
Η κοινωνική προέλευση καθορίζει τις «συμπεριφορές» απέναντι στη σχολική
γνώση και τη παιδεία γενικά γιατί για παράδειγμα οι μαθητές από ανώτερα
κοινωνικά στρώματα εμφανίζουν υψηλότερη βαθμολογία και καλύτερη επίδοση λόγω
της εξοικείωσή τους με τα έργα των ιδεών και της τέχνης παρουσιάζουν αυξημένες
διανοητικές ικανότητες και δεξιότητες λόγω της «ωσμωτικής καλλιέργειας».
Συμπεριφέρονται με άνεση και ευκολία στο σχολείο δε μοχθούν ούτε δέχονται
προτροπές ή καταναγκασμούς. Αισθάνονται άνετοι λόγω της εξοικείωσης με τη
παιδεία κοινωνικά ασφαλείς οπότε δεν τους ενδιαφέρει ενδεχόμενη καθυστέρηση
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στις σπουδές αλλά επιλέγουν σπουδές σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους χωρίς
άμεση επαγγελματική χρησιμότητα

αριστοκρατικές

για επάγγελμα υψηλού

κοινωνικού κύρους. Αντίθετα οι μαθητές από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα
διακρίνονται για την προσπάθεια τους το σχολικό μόχθο και την επιθυμία για
κοινωνική κινητικότητα (Φραγκουδάκη 1985:165).
Η γλώσσα μάλιστα της εκπαίδευσης κώδικας επικοινωνίας και απαραίτητο
στοιχείο για την οργάνωση της σκέψης κατά τον Bourdieu, είναι «πλησιέστερη προς
τη γλώσσα των κυρίαρχων τάξεων (αστική) από ό.τι προς τη γλώσσα των άλλων
τάξεων (κοινή) (Blackledge και Hunt, 2004:260). Μάλιστα το σχολείο κάνει τέτοια
χρήση της γλώσσας ώστε δίνει σημασία στη μορφή και όχι στο περιεχόμενο την
αντιμετωπίζει ως μέσο άσκησης μαγείας και όχι επικοινωνίας τη στιγμή που
«ξέρουμε ότι η σχολική επιτυχία εξατάται από την ικανότητα χειρισμού της γλώσσας
των ιδεών και προσιδιάζει στην εκπαίδευση» (Bourdieu και Passeron 1993:64). Είναι
διαφορετικό το γλωσσικό κεφάλαιο του κάθε ατόμου χαμηλής κοινωνικής
προέλευσης και από αυτό που ζητά το σχολείο. Κυρίως όμως είναι η σχέση ως προς
αυτό το κεφάλαιο που απαιτεί το σχολείο και σ’αυτό συνίσταται η σχολική επιτυχία
και αποτυχία. Η διαφορά στην κατοχή και το χειρισμό μεταξύ της γλώσσας που
λαμβάνει από την οικογένεια και της γλώσσας από το σχολείο είναι φανερή στο στυλ
και «λειτουργεί εξάλλου ως το πιο αξιόπιστο συμβολικό σημάδι διάκρισης της
κοινωνικής θέσης αυτού που ομιλεί» (Μυλωνάς 1995:88). Φυσικά η διαδικασία της
κοινωνικοποίησης καθορίζει τη σχέση μας με τη γλώσσα και με την κουλτούρα.
Κατά τον Bourdieu, το εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει στην αναπαραγωγή
των ανισοτήτων διατηρώντας την κουλτούρα της κυρίαρχης τάξης «αφού έχει ως
λειτουργία κυρίως να παράγει καταναλωτές προικοδοτημένους με την τάση και την
ικανότητα να καταναλώσουν τα πολιτισμικά αγαθά και να αναπαράγει την άνιση
κατανομή της τάσης αυτής» (Παναγιωτόπουλος 1995:30). Όσο κι αν αντιμετωπίζει τα
μέλη του σαν ίσα μεταξύ τους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσο κι αν
δε θεωρεί τίποτα δεδομένο ή «κληρονομημένο» και να προσπαθεί να μεταδώσει τα
πάντα προς συμφέρον όλων στη πράξη επικυρώνει και νομιμοποιεί τις αρχικές
ανισότητες. «Η παιδαγωγική παράδοση απευθύνεται στην πράξη και μάλιστα πίσω
από το άμεμπτο κάλυμμα της ισότητας και της καθολικότητας αποκλειστικά και μόνο
στους μαθητές ή φοιτητές που έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι κάτοχοι μιας
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μορφωτικής

κληρονομιάς

ταιριασμένης

στις

μορφωτικές

απαιτήσεις

του

σχολείου...όχι μόνο εξορίζει από τη λογική της κάθε προβληματισμό για το ποια θα
ήταν τα αποτελεσματικότερα μέσα ώστε να μεταδίδει σε όλους τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που απαιτεί από όλους και τις οποίες οι κοινωνικές τάξεις μεταδίδουν στα
μέλη τους με μεγάλη ανισότητα αλλά έχει επιπλέον την τάση να υποτιμάει σαν
«προκαταρκτικές» (κατώτερες) και σαν «σχολικές» τις παιδαγωγικές προσπάθειες
που έχουν έναν τέτοιο στόχο» (Bourdieu, P., 1985:374 -375).
Συμβολική βία
Βασικό ρόλο στην «Αναπαραγωγή» του Bourdieu και Passeron διαδραματίζει
«η συμβολική βία που ασκεί κάθε εξουσία με την έννοια ότι κάθε εξουσία τείνει στη
διατήρηση και την αναπαραγωγή της και παντοτινά χρησιμοποιεί (εκτός από την
άμεση βία) και τη συμβολική βία δηλαδή επιβάλλονται σημασίες έμμεσα σαν
νόμιμες (Φραγκουδάκη 1985:167).
Ο εκπαιδευτικός θεσμός μεταδίδει την κυρίαρχη παιδεία δηλαδή επιβάλλει με
επιλογή μια ορισμένη κουλτούρα κάποιες ορισμένες σημασίες σαν τις μόνες αξίες να
αναπαραχθούν ενώ είναι δυνατό να υπάρξουν κι άλλες οπότε πρόκειται για ένα
αυθαίρετο πολιτιστικό προϊόν και μάλιστα αυτό που εκπροσωπεί την κατεστημένη
την κυρίαρχη κουλτούρα (Μυλωνάς 1995:81). Αυτή η κυρίαρχη παιδεία είναι η
παιδεία των κυρίαρχων στρωμάτων της κυρίαρχης τάξης που είναι ταυτόχρονα και
τα πιο μορφωμένα στρώματα. Σκοπός του εκπαιδευτικού θεσμού είναι

η

αναπαραγωγή της κυρίαρχης παιδείας και η συμβολική βία που ασκεί ο
εκπαιδευτικός θεσμός βασίζεται κυρίως στη μετάδοση στο να «διδάξει» ότι η
κυρίαρχη παιδεία είναι η μόνη νόμιμη.
Το habitus που αναπαράγει την κοινωνική του τάξη και μεταφέρεται εντός
του σχολείου δημιουργώντας σχολικές ανισότητες «συμβάλλει όμως και στην
αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων. Αναπαράγει την κοινωνική διαστρωμάτωση
μέσα από τους μηχανισμούς της συμβολικής βίας. Ο εκπαιδευτικός θεσμός πετυχαίνει
να πείσει όσους αποκλείει από τους σχολικούς δρόμους που οδηγούν στις ψηλότερες
βαθμίδες ότι σωστά και δίκαια αποκλείονται τους κάνει δηλαδή να εσωτερικεύσουν
την νομιμότητα του αποκλεισμού τους. Τη νομιμοποιημένη αναπαραγωγή της
κοινωνικής ανισότητας και μάλιστα στο όνομα της δικαιοσύνης (ισότητα ευκαιριών)
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και της ηθικής (αξιοκρατία) ο εκπαιδευτικός θεσμός την πετυχαίνει με την
αναγόρευση ορισμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποτελούν κοινωνικά
κεκτημένα σε φυσικά χαρίσματα και με την αντίστοιχη βράβευση των κοινωνικά
προνομιούχων σαν των φυσικά καλύτερων ή ανώτερων» (Φραγκουδάκη 1985:168).
Έτσι

η αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας παρουσιάζεται ως εγγενές

χαρακτηριστικό του σχολικού θεσμού αφού το σχολείο αντιμετωπίζει το κοινωνικό
κεκτημένο το μορφωτικό κεφάλαιο ως φυσικό προσόν δεν μεταδίδει σε όλους τις
γνώσεις και τις ικανότητες που ήδη έχουν κάποιοι από το προνομιούχο περιβάλλον
τους.
Συμπερασματικά

μέσα λοιπόν από διάφορους μηχανισμούς (επιλογή

«συμβολική βία») η εκπαίδευση ευνοεί και νομιμοποιεί την εξουσία και την
κουλτούρα των κυρίαρχων τάξεων χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό με τρόπο ώστε
να διαιωνίζεται η αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής της άνισης και ταξικά
διαιρεμένης κοινωνίας. Είναι εμφανής «η σχέση μεταξύ της οικογενειακής
κοινωνικοποίησης και της κοινωνικοποίησης που ασκείται στα σχολεία και τα
Πανεπιστήμια στα οποία οι κοινωνικές ανισότητες μεταφράζονται λανθασμένα αλλά
και «πονηρά» εξυπηρετώντας την νομιμοποίηση των πολιτισμικών προνομίων των
προνομιούχων τάξεων σε ανισότητες ικανοτήτων» (Bourdieu, P. και Passeron, J.Cl., 1993:113-114, Λαμπίρη-Δημάκη 1995:65).
Ο Bourdieu στους «Κληρονόμους» αυτήν την ιδεολογία των προνομιούχων
τάξεων χαρακτιρίζει ως χαρισματική αφού δίνει αξία στη «χάρη» ή «χάρισμα» και
σ’αυτήν «νομιμοποιούν τα πολιτισμικά τους προνόμια που μετουσιώνονται έτσι από
κοινωνική κληρονομιά σε ατομική χάρη ή σε προσωπική αξία. Μεταμφιεσμένος έτσι
ο «ταξικός ρατσισμός» μπορεί να επιδεικνύεται δίχως ποτέ να εμφανίζεται»
(Bourdieu, P. και Passeron, J-Cl., 1993:142). Η μόνη λύση που προτείνει και μάλιστα
με αισιοδοξία στους «Κληρονόμους» εφόσον απουσιάζουν από την οικογένεια οι
τεχνικές και οι συνήθεις σκέψεις που απαιτεί το σχολείο είναι «ο πραγματικός
εκδημοκρατισμός ο οποίος προϋποθέτει να τις διδάσκουμε εκεί όπου μπορούν να τις
αποκτήσουν οι λιγότερο προνομιούχοι δηλαδή στο Σχολείο» μέσω της μαθητείας και
όχι με την λογική των κοινωνικών προνομίων (Bourdieu, P και Passeron, J-Cl.,
1993:146). Δέκα χρόνια αργότερα στην «Αναπαραγωγή» η αισιοδοξία έχει εκλείψει
όταν υποστηρίζει πως «το εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζεται πια βασισμένο σ’ένα
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μηχανισμό σχεδόν ανελέητο όπου η επιλογή και η αναπαραγωγή της κοινωνικής
ανισότητας δεν είναι σύμπτωμα κάποιων μεθόδων αλλά εγγενές χαρακτηριστικό του
σχολικού θεσμού αν όχι η κατεξοχήν κοινωνική του αποστολή» (Φραγκουδάκη
1985:169).

1.5 Δικαίωμα στην Εκπαίδευση
Από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1945 ο σύγχρονος
πολιτισμός διακήρυξε την πίστη του στα ανθρώπινα δικαιώματα και την εγγενή
αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου. Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέεται
άμεσα με αναρίθμητες κατηγορίες και θέματα που απασχολούν την ανθρώπινη
οντότητα ενώ τα ίδια προκύπτουν από διάφορες συμφωνίες ανάμεσα στους
ανθρώπους είτε ηθικές είτε κοινωνικές και επιχειρούν να δημιουργήσουν τις
απαραίτητες συνθήκες για μια αξιοπρεπή ύπαρξη.
Αυτό που έχει σημασία να τονιστεί είναι ότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό
παράγοντα προώθησης των δικαιωμάτων και επιπλέον η ίδια αποτελεί ανθρώπινο
δικαίωμα για όλους πόσο μάλλον για τα άτομα που υπάγονται σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες. Η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε
υπογραμμίσει το ρόλο της εκπαίδευσης για την προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων ενώ όλα τα διεθνή κείμενα που την ακολούθησαν αναγνώρισαν την
εκπαίδευση άλλοτε ως κοινωνικό δικαίωμα το οποίο πρέπει να προστατεύεται και
άλλοτε ως δικαίωμα μέσω του οποίου μπορούν να προστατευτούν όλα τα διακιώματα
του ανθρώπου ατομικά πολιτικά κοινωνικά οικονομικά και πολιτιστικά (Λώλου
2014:11). Επιπρόσθετα κάνοντας προηγουμένος μια αναφορά στο φαινόμενο του
σχολικού και κονωνικού αποκλεισμού γίνεται άμεσα αντιληπτό πως το δικαίωμα για
πρόσβαση στην εκπαίδευση με ίσους όρους σχετίζεται με την έννοια του σεβασμού
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Τσιάκαλος 1999).
Σε αυτό το πνέυμα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και του σεβασμού όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικού
επιπέδου στις 20 Νοεμβρίου 1989 ψηφίστηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Παιδιού καθώς αναγνωρίστηκαν τα παιδιά ως τα πιο ευάλωτα θύματα των
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα παιδιά από τη στιγμή που
θεωρούνται πολίτες με δυνατότητες και δικαιώματα βάση της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού

ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ζήτημα που
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παραβιάζει άμεσα τα παραπάνω (Klasen, 2001). Στην Ελλάδα η Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού επικυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1992 με τον Ν.2101/92 και
περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων. Η πρώτη κατηγορία είναι το
δικαίωμα για προστασία από κάθε μορφής κακοποίηση εκμετάλλευση διάκριση και
ρατσισμό. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις παροχές και συγκεκριμένα το δικαίωμα
στην εκπαίδευση την υγεία την πρόνοια και την ψυχαγωγία και η τρίτη κατηγορία
αφορά το δικαίωμα έκφρασης γνώμης το δικαίωμα στην πληροφόρηση κα τον
ελεύθερο χρόνο. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό
δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους πόσο μάλλον για τα παιδιά και έχουν
επικυρωθεί συμβάσεις αλλά φαίνεται ότι οι περισσότερες χώρες όπως και η
Ελλάδα αδυνατούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το περιεχόμενο των συμβάσεων
και να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές με στόχο την υλοποίηση των σκοπών
τους. Η ελληνική πολιτεία to the καλείται να επιφέρει αρκετές αλλαγές σε όλα τα
επίπεδα είτε δομικές είτε θεσμικές αλλά κυρίως αλλαγές στο εκπαιδευτικό της
σύστημα με στόχο την αποδοχή και την πνευματική καλλιέργεια όλων των μαθητών
από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Λώλου 2014).
Παράλληλα για να οριστεί ότι μια εκπαιδευτική πολιτική έχει ως στόχο την
προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών για εκπαίδευση χρειάζεται να βασίζεται σε
τρεις αρχές. Αρχικά στην ελεύθερη πρόσβαση κάθε παιδιού στην υποχρεωτική
εκπαίδευση.

Έπειτα

στην

προκαταλήψεων και τρίτον

ισότητα

τη

συμπερίληψη

και

την

εξάλειψη

στο δικαίωμα για ποιότητα στο εκπαιδευτικό

περιεχόμενο και τις εκπαιδευτικές πρακτικές (Tomasevski, 2004). Η εκπαίδευση
δηλαδή θα πρέπει να προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα εκλαμβάνει
ως αρχές που καθορίζουν κάθε παιδαγωγική πράξη σεβόμενη την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια συμφωνώντας με τις απαιτήσεις για διαπολιτισμική συναινεση και
διάλογο και στοχεύοντας στην ενσυναίσθηση του ατόμου (Λώλου 2014:60).
Σύμφωνα με την UNESCO (2009 15) προτείνεται δηλαδή ένα εκπαιδευτικό
σύστημα το οποίο θα έχει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση του δικαιώματος για
εκπαίδευση και θα είναι καταλλήλως εφοδιασμένο και έτοιμο να διαχειριστεί την
διαφορετικότητα μέσα από κατάλληλες μεθόδους μάθησης και διαδασκαλίας
προσαρμοσμένες

στις

ανάγκες

των

μαθητών

με

εκπαιδευτικούς

πλήρως

ειδικευμένους και πρόθυμους να καλωσορίσουν τη διαφορετικότητα. Επίσης ένα
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σύστημα το οποίο θα ενδιαφέρεται για τους γονείς των μαθητών και την κοινωνία
εμπλέκοντάς τους δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας αλλά το πιο σημαντικό ένα
εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο μπορούν να γίνουν ευέλικτες αλλαγές στα
προγράμματα σπουδών και πρόωρη διάγνωση και αποκατάσταση χαμηλών
επιδόσεων που οδηγούν στη σχολική αποτυχία.
Άρα το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός πρέπει να προάγει το δικαίωμα στην
εκπαίδευση χωρίς εμπόδια και φραγμούς για κανένα μαθητή όντας στη σφαίρα της
παροχής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και στη προώθηση της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Με βάση αυτό το πνεύμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η πιθανή
ένταξη της Σεξουαλικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης στο σχολικό πρόγραμμα
καθώς στόχο έχει τη πληροφόρηση και τη παροχή γνώσεων στους μαθητές. Στο
επόμενο κεφάλαιο θα αναλύσουμε λεπτομερώς όλες τις πτυχές της Σεξουαλικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης καθώς και την ένταξη της στο αναλυτικό πρόγραμμα
του δημοτικού σχολείου.
1.5.1 Σεξουαλικά Δικαιώματα των Παιδιών/Νέων (Sexual Rights)
Είναι γενικά αποδεκτό το γεγονός ότι η σεξουαλική υγεία για να επιτευχθεί
και να διατηρηθεί θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία σε ορισμένα
ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικά για τα παιδιά που αποτελούν κοινωνική ομάδα
ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα η γνώση των σεξουαλικών τους δικαιωμάτων
για την προστασία τους καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους κρίνεται αναγκαία.
Τα σεξουαλικά δικαιώματα περιλαμβάνουν κάποια ανθρώπινα δικαιώματα που είναι
ήδη αναγνωρισμένα (WHO 2010). Σύμφωνα με τον χάρτη των Σεξουαλικών και
Αναπαραγωγικών

Δικαιωμάτων

της

Διεθνούς

Ομοσπονδίας

Οικογενειακού

Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ/IPPF 1994) αυτά τα δικαιώματα είναι :
1. Το δικαίωμα στη ζωή.
2. Το δικαίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου
3. Το δικαίωμα στην ισότητα και τη μη διάκριση.
4. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
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5. Το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης.
6. Το δικαίωμα δημιουργίας γάμου και δημιουργίας οικογένειας.
7. Το δικαίωμα απόφασης εάν ή πότε θα αποκτήσει παιδιά
8. Το δικαίωμα να είσαι απαλλαγμένος από βασανιστήρια,
απο σκληρή/απάνθρωπη/εξευτελεστική τιμωρία ή μεταχείριση. Δηλαδή το
δικαίωμα ο καθένας να είναι προστατευμένος από τη βία τη σεξουαλική
εκμετάλλευση και τη κακοποίηση.
9. Το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας (συμπεριλαμβάνεται και η
σεξουαλική) και κοινωνικής ασφάλισης.
10.

Το δικαίωμα προσωπικής απόφασης σε σχέση με την απόκτηση ή όχι παιδιών
και τον αριθμό τους.

11.Τα δικαιώματα της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης σε σχέση με τη σεξουαλική
κι αναπαραγωγική υγεία και την πρόσβαση σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε αυτά.
12.Το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής όταν συμβαίνουν παραβιάσεις
θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Η εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη σεξουαλική υγεία και στη
σεξουαλικότητα αποτελούν σεξουαλικά δικαιώματα. Τα σεξουαλικά δικαιώματα
προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων να εκφράζουν και να
εκπληρώνουν τη σεξουαλικότητα τους ενώ παράλληλα απολαμβάνουν τη σεξουαλική
τους υγεία λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα δικαιώματα και των άλλων συνάνθρωπων
τους (WHO, 2015).
Τέλος να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται σημασία όλο και
περισσότερο στη προστασία και στη προώθηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Δυστυχώς όμως οι διακρίσεις το στίγμα
και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να είναι
συνηθισμένες και να επηρεάζουν σημαντικά τη σεξουαλική υγεία των ατόμων. Όσον
αφορά στη σεξουαλικότητα και στη σεξουαλική υγεία το στίγμα και οι διακρίσεις
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συνήθως απευθύνονται σε άτομα που είναι σεξουαλικά ενεργά εκτός της συζυγικής
σχέσης

στις γυναίκες που είναι έγκυες και άγαμες

στα ομοφυλόφιλα και

αμφιφυλόφιλα άτομα καθώς και σε άτομα με ΣΜΝ ή με HIV (WHO, 2010).

1.6 Η Οικογένεια στην Ελληνική Κοινωνία
Η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια λόγω της συνύπαρξης
παραδοσιακών αξιών μαζί με τις σύγχρονες και μεταμοντέρνες τάσεις που επήλθαν
μετά από αλλαγές στις κοινωνικές δομές και τους θεσμούς. Μέχρι σήμερα τόσο στις
αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές μπορεί κανείς να αντιληφθεί την
παραδοσιακή οικογένεια με την ξεχωριστή θέση που κατέχει στην κοινωνία και την
ένταση που προκαλεί ο διαχωρισμός των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Ταυτόχρονα εδώ και περίπου δύο δεκαετίες κυριαρχεί και η επονομαζόμενη
οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας στην οποία τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα
μπορούν να εργαστούν και να μοιραστούν μέχρι ένα σημείο ( άλλα όχι εξίσου) τα
οικιακά καθήκοντα (Maratou-Alibranti, 1999).
Όμως ακόμη και σε οικογένειες διπλής σταδιοδρομίας η παρουσία των
παραδοσιακών αξιών είναι ισχυρή. Ο γάμος εξακολουθεί να θεωρείται ως ο
πρωταρχικός θεσμός που επικυρώνει τις σεξουαλικές σχέσεις στην Ελλάδα αν και με
διαφορετικό τρόπο από ό τι πριν από μερικές δεκαετίες στην Ελλάδα ειδικά στα
αστικά κέντρα ενώ η μητρότητα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της γυναικείας
ύπαρξης. Στην ανθρωπολογική βιβλιογραφία για το φύλο στα ελληνικά χωριά έχει
γίνει συχνά αναφορά στην σημασία της οικογενειακής τιμής- η συμμετοχή της
σεξουαλικής συμπεριφοράς των γυναικών της επιτυχίας των ανδρών στη δημόσια
και κοινωνική ζωή και της επιτυχούς εκτέλεσης των ρόλων των γονέων και των
συζύγων ( Γεωργάς. Κογκίδου & Τεμπέρογλου 2004).
Η «εκσυγχρονιστική» τάση στην ελληνική κοινωνία αφορά την αναγκαιότητα
διαπραγμάτευσης
αποδυνάμωση

της

της ισότητας στους ρόλους των φύλων και μια εμφανή
πατριαρχικής

οικογένειας

όπου

οι

ιεραρχικές

σχέσεις

συνυπάρχουν ολοένα και περισσότερο με εξατομικευμένες διαπροσωπικές σχέσεις
(Ioannidi-Kapolou, 2004).
Η οικογένεια σε θέματα όπως η σεξουαλικότητα και ο γάμος είχε και
εξακολουθεί να έχει ισχυρή εκτεταμένη και άμεση επίδραση στις αποφάσεις των

51

μελών της. Για παράδειγμα ο έλεγχος της σεξουαλικότητας των ανήλικων – αλλά και
ενήλικων- κοριτσιών είσαι σαφώς προφανής μέσω της μετάδοσης διαφόρων
στερεοτύπων σχετικά με τις ηθικές και ανήθικες συμπεριφορές στις σεξουαλικές
σχέσεις ( Ioannidi-Kapolou, 2009).
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Κεφάλαιο 2ο : Σεξουαλική Αγωγή
2.1 Ορολογία
Η σε ουαλικότητα ως φυσικό αναπόσπαστο μέρος της ζωής αφορά τη
σωματική

συναισθηματική

πνευματική και διαπροσωπική εξέλιξη του κάθε

ανθρώπου. Η βιολογική της διάσταση περιλαμβάνει τα φυσικά χαρακτηριστικά που
διαφοροποιούν τα δύο φύλα αρσενικό και θηλυκό. Η ψυχολογική της διάσταση
ενσωματώνει στοιχεία προσδιορισμού της ατομικότητας της αυτοαντίληψης και της
ταυτότητας ενώ η κοινωνικοπολιτιστική της διάσταση δομείται πάνω σε ευρύτερες
ιδέες νοοτροπίες αξίες που προωθούν συγκεκριμένες στάσεις και συμπεριφορές ενώ
εμποδίζουν άλλες. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας η σεξουαλικότητα είναι ένα φυσικό και φυσιολογικό συστατικό της
ανθρώπινης ύπαρξης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής και επηρεάζει τη
διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου είτε είναι άνδρας γυναίκα ή παιδί.
Ξεκινάει με τη γέννηση και τελειώνει μόνο με το θάνατο. Πρόκειται λοιπόν για μια
βασική πλευρά και ανάγκη της ανθρώπινης ύπαρξης την οποία δεν μπορούμε να
απομονώσουμε από τις υπόλοιπες πλευρές της ζωής μας καθώς αποτελεί κομμάτι του
εαυτού μας. Το νοηματικό περιεχόμενο της λέξης «σεξουαλικότητα» είναι
πολυδιάστατο. Περιλαμβάνει τις ίδιες σημασίες που περιέχουν και οι ομόριζες λέξεις
«σεξουαλικός» και «σεξ». Σε

σημαίνει το φύλο (αρσενικό ή θηλυκό) και

προέρχεται από το λατινικό Sexus. Κατά πρώτον οι ομόριζες αυτές λέξεις και η
σημασία τους υποδηλώνουν την ύπαρξη των δύο φύλων (αρσενικού-θηλυκού).
Δεύτερον τις σεξουαλικές διαφορές μεταξύ άνδρα και γυναίκας (ανατομικές
φυσιολογικές ψυχολογικές). Δηλώνουν επίσης την έννοια της σεξουαλικής έλξης η
οποία ωθεί τα δύο φύλα σε προσέγγιση σε συνάντηση σε συνένωση σε ταύτηση
βιολογική και ψυχική (Κρουσταλάκης 1995: 405-406). Σε αυτό το σημείο πρέπει να
διασαφηνιστεί ότι η σεξουαλικότητα δεν είναι συνώνυμη με τη σεξουαλική επαφή
ούτε μπορεί να είναι το άθροισμα της ερωτικής μας ζωής. Η σεξουαλική επαφή και
δραστηριότητα μπορεί να είναι μέρος της σεξουαλικότητας αλλά εξίσου μπορεί να
μην είναι. Η σεξουαλικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο είναι μια μορφή ψυχικής
ενέργειας την οποία μεταφέρουμε διαρκώς μέσα μας σαν ένα μέρος έκφρασης της
ύπαρξης μας. Πρόκειται για μια ισχυρή δύναμη η οποία επηρεάζει τη σκέψη μας τα
συναισθήματά μας τις ευαισθησίες μας τις επιλογές μας και τη φυσική και
πνευματική μας υγεία (Κιντής 1998:361).
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Διαπροσωπικές

σχέσεις

(διαφυλικές

σχέσεις)

είναι

ο

όρος

που

χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τον τρόπο που αισθανόμαστε και
συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας. Συνεπώς μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ανθρώπινης
σεξουαλικότητας οι διαπροσωπικές σχέσεις περιλαμβάνουν την έκφραση

των

συγκεκριμένων συναισθημάτων και συμπεριφορών που προάγουν εξερευνούν
ενθαρρύνουν και ικανοποιούν την ατομική αντίληψη της σεξουαλικότητας.
Σε ουαλική συμπεριφορά αποτελεί το σύνολο των δραστηριοτήτων που
εκφράζουν τη σεξουαλικότητα μας. Η σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου είναι μια
ακόμη εκδήλωση της κοινωνικής ζωής και επηρεάζεται ταυτόχρονα από το ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώνεται. Μέσα σε κάθε κοινωνικό σύνολο
υπάρχει μια ποικιλία προσωπικών κοινωνικών και ηθικών πεποιθήσεων αξιών και
αρχών που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα. Με άλλα λόγια κοινωνικοπολιτικοί
μηχανισμοί επηρεάζουν και ως ένα σημείο καθορίζουν τη σεξουαλική μας ζωή μέσα
στο γενικότερο πλαίσιο του ζευγαριού της οικογένειας του σχολείου της κοινωνίας
μας (Tremblay, 1998).
Σε ουαλική αγωγή και αγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων. Ο όρος
Σεξουαλική Αγωγή είναι αυτός που χρησιμοποιείται ευρέως παγκοσμίως. Πρόκειται
για

μια

μακροχρόνια

δια

βίου

διαδικασία

προβληματισμού

κατάκτησης

πληροφοριών και διαμόρφωσης συμπεριφορών πεποιθήσεων και αξιών γύρω από τη
ταυτότητα του φύλου τις σχέσεις και την οικειότητα. Αναφέρεται σε θέματα
σεξουαλικής

ανάπτυξης

αναπαραγωγικής

υγείας

διαπροσωπικών

σχέσεων

οικειότητας. Επίσης πραγματεύεται θέματα αυτοαντίληψης και εικόνας του σώματος
καθώς και θέματα που αφορούν τους ρόλους των φύλων. Σύμφωνα με τον Κιντή
(1998) οι ορολογίες που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο στην ελληνική βιβλιογραφία
είναι: Γενετήσια Αγωγή Διαφυλικές Σχέσεις Αγωγή των Διαπροσωπικών Σχέσεων
και Επικοινωνία κ.ο.κ. Η σεξουαλική αγωγή και η αγωγή των διαπροσωπικών
σχέσεων προσεγγίζονται συνήθως ως τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου παρεμβάσεων
στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την αγωγή
υγείας ως μια διαδικασία εκμάθησης μέσα από την οποία ένα άτομο υιοθετεί μια
συμπεριφορά που είναι ωφέλιμη για την υγεία ( Αθανασίου 2007).
Ταυτότητα φύλου είναι η αντίληψη που έχει το άτομο για τον εαυτό του ως
μέλος του ανδρικού ή του γυναικείου φύλου. Πρόκειται για μια εσωτερική
συνειδητοποίηση των ανδρικών ή γυναικείων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
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και της σημασίας που έχει το φύλο για τη ζωή και τη συμπεριφορά στο κάθε άτομο
(Κακαβούλης 1995).
Σχολικά προγράμματα σε ουαλικής αγωγής και διαπροσωπικών σχέσεων.
Αυτά τα προγράμματα αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στο σχολικό περιβάλλον.
Κύριο στόχος τους είναι η καλλιέργεια γνωστικών ικανοτήτων και προώθηση
στάσεων και συμπεριφορών που επηρεάζουν θετικά τη σεξουαλική υγεία και ευεξία
των μαθητών και μαθητριών. Το Υπουργείο Παιδείας σε έκδοσή του αναφέρει ότι:
«...το σχολείο μέσω της Σεξουαλικής Αγωγής έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα
ολοκληρωμένο παιδαγωγικό εργαλείο το οποίο όχι μόνο θα παρέχει την ορθή
πληροφόρηση αλλά επίσης θα συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων στάσεων και
συμπεριφοράς αρχίζοντας από την κατανόηση αυτού του ίδιου του εαυτού μας»
(Μεράκου 2000:12).

2.2 Λειτουργίες της σεξουαλικότητας
Σύμφωνα με τον Κιντή (1998) οι βασικότερες λειτουργίες της ανθρώπινης
σεξουαλικότητας είναι τρείς:
α) δίνει στο άτομο την εμπειρία της χαράς της επιθυμίας και της ικανοποίησης.
β) δημιουργεί σχέσεις και
γ) γεννά καινούριες ζωές.
Η σημασία της σεξουαλικότητας δεν εξαντλείται στο σπουδαιότερο
ασφαλώς αποτέλεσμα της την αναπαραγωγή. Μια σεξουαλική ζωή που συμφωνεί με
τη φύση και τις ανάγκες του ατόμου είναι απαραίτητα συνθήκη για εσωτερική και
εξωτερική αρμονία στη ζωή του (Θεοδωράκη Ιωάννου &Μερτζάνη 2001).
Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα της οποίας η πιο σημαντική και κοινωνική
προς τα έξω έκφραση είναι η σεξουαλική επαφή είναι μια τεράστια δύναμη μέσα
στον άνθρωπο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία η οποία δε μπορεί να αγνοηθεί. Γι’
αυτό σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες έχουν γίνει προσπάθειες να τεθεί η
σεξουαλική συμπεριφορά υπό έλεγχο μέσα σε διάφορες σεξουαλικές νόρμες και
κανόνες.

2.3 Σεξουαλική Ανάπτυξη του παιδιού
Η σεξουαλικότητα διαμορφώνεται και διαφοροποιείται προοδευτικά μαζί με
όλη την προσωπικότητα του ανθρώπου κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία. Κατά
την εξελικτική αυτή πορεία η σεξουαλική ιδιαιτερότητα κυριαρχεί βαθμιαία και
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διαποτίζει όλο το σωματικό οργανισμό αλλά και τον ψυχισμό του ανθρώπου
(Κρουσταλάκης 1995).
Κατά την άποψη γνωστών ερευνητών και ψυχιάτρων όπως ο Freud, ο
Erikson ο Malher, η παιδική σεξουαλικότητα χωρίζεται σε προκαθορισμένα χρονικά
στάδια. Τα στάδια αυτά αποτέλεσαν σημεία αναφοράς κυρίως για λόγους μελέτης
και έρευνας αλλά η κριτική που τους ασκήθηκε ήταν δριμύτατη. Η σημαντικότερη
αφορούσε τη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου και ότι δεν μπορούν
ν’ αποτελέσουν από μόνα τους κανόνα για όλα τα παιδιά. Τα στάδια τα οποία θα
αναφερθούν και θα αναλυθούν παρακάτω σύμφωνα με τον Freud, είναι τα εξής: το
στοματικό το πρωκτικό το φαλλικό η λανθάνουσα σεξουαλικότητα και ηη
ετερόφυλη σεξουαλικότητα.
Σύμφωνα με τον Freud στο Γκολιάρης και Τζούρα-Τζεβελέκη (1994) κατά το
πρώτο έτος το παιδί περνά το στοματικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής του
ανάπτυξης. Το κέντρο της αισθησιακής ευχαρίστησης βρίσκεται στο στόμα και το
παιδί νιώθει την ανάγκη να φέρνει σε επαφή με το στόμα του ό τι το ευχαριστεί (π.χ.
πιπιλίζει το χέρι διάφορα αντικείμενα βρίσκει ευχαρίστηση μέσα από το θηλασμό).
Πρόκειται για μια φυσιολογική λειτουργία την οποία οφείλουμε να αποδεχόμαστε με
το να μη στερούμε από το παιδί την ευχαρίστηση να φέρνει σε επαφή με το στόμα
του αυτό που επιθυμεί.
Κατά το δεύτερο και τρίτο έτος το παιδί βρίσκεται στο πρωκτικό στάδιο
κατά το οποίο η ευχαρίστηση επικεντρώνεται στην πρωκτική περιοχή και η
ικανοποίηση συνδέεται με τη διαδικασία της αφόδευσης. Κύριο μέλημα των γονιών
είναι να μη στερήσουν την όποια ευχαρίστηση στο παιδί με την ταυτόχρονη
διαδικασία- εκπαίδευση για τον έλεγχο ( από το παιδί) των ούρων και των κοπράνων
του.
Το τρίτο στάδιο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης είναι το φαλλικό όπου το
παιδί κατά το τέταρτο έως το έκτο έτος της ηλικίας τους αρχίζει να διαμορφώνει την
ταυτότητα του φύλου και αποκτά επίγνωση της διαφορετικότητας των δύο φύλων. Η
συνειδητοποίηση των διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα γεννά ορισμένους φόβους
και απογοητεύσεις που είναι διαφορετικοί στο αγόρι και στο κορίτσι οι οποίοι όμως
με την πάροδο του χρόνου επιλύονται. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία η
ανακάλυψη της ανατομικής διαφοράς φέρνει στα αγόρια το άγχος του ευνουχισμού.
Τα αγόρια φοβούνται ότι θα τους συμβεί «ότι και στα κορίτσια» ( έλλειψη πέους).
Για τα κορίτσια μια τέτοια κατάσταση δεν αποτελεί απειλή

αλλά μια
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πραγματικότητα την οποία άλλα την αντιμετωπίζουν με τη σκέψη ότι το γεννητικό
τους όργανο «θα μεγαλώσει» και άλλα αισθάνονται πως βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση απέναντι στα αγόρια επειδή ήδη το έχουν χάσει («φθόνος του πέους). Η
σεξουαλικότητα κατά τη περίοδο αυτή συναντά τον προορισμό της και γίνεται
ετεροσεξουαλική. Σε αυτήν την περίοδο το αγόρι αναπτύσσει ερωτική διάθεση για τη
μητέρα του ( Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα) και το κορίτσι για το πατέρα του ( Σύμπλεγμα
της Ηλέκτρας) μία τάση που ερμηνεύεται ως ανάγκη του παιδιού να ενσωματώσει
στην προσωπικότητα του χαρακτηριστικά του αντίθετου φύλου (Πανάικας &
Κυριακή 2003). Η λύση του συμπλέγματος έρχεται μέσα από τη ταύτηση με το
γονέα του ίδιου φύλου οπότε το παιδί αποκτά και το ρόλο του φύλου του (
Παρασκευόπουλος 1985:415). Κατά τη περίοδο αυτή εμφανίζονται εκδηλώσεις
αυτοερωτισμού και αυτοικανοποίησης. Ωστόσο οι εκδηλώσεις αυτές σύμφωνα με
τον Freud, ερμηνεύονται ως έκφραση του παιδικού αισθησιασμού και όχι της
σεξουαλικότητας οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φυσιολογικές και όχι κάτι
που πρέπει να προκαλεί ανησυχία για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά
ευχαριστιούνται όταν παίζουν με τα γεννητικά τους όργανα δείχνουν ενδιαφέρον με
το να ασχολούνται μαζί τους έχοντας κίνητρο και επιθυμία τους να τα εξερευνήσουν
(Κακαβούλης 1995). Είναι σημαντικό τέλος να τονίσουμε ότι το παιδί σ’ αυτή την
ηλικία έχει αρκετά οξυμένη περιέργεια με αποτέλεσμα να θέτει αρκετές ερωτήσεις
στους γονείς του για διάφορα θέματα γύρω από το σεξ και τη τεκνοποίηση.
Το τέταρτο στάδιο ανάπτυξης του παιδιού εμφανίζεται από το έβδομο έως το
ενδέκατο ηλικιακό έτος και είναι το στάδιο της «λανθάνουσας σε ουαλικότητας».
Τα παιδιά δημιουργούν ομόφυλες σχέσεις και εξιδανικεύουν το φύλο τους. Η
περιέργεια για την έκφραση της σεξουαλικότητας παίρνει τη μορφή συζητήσεων ή
ερωτήσεων σε συνομηλίκους.
Το

πέμπτο

και

τελευταίο

στάδιο

είναι

της

«της

ετερόφυλης

σε ουαλικότητας» (εφηβεία). Σ’ αυτό το ηλικιακό στάδιο συμβαίνουν πολλές
βιολογικές (το στήθος του κοριτσιού μεγαλώνει έρχεται η έμμηνος ρύση μεγαλώνει
το πέος του αγοριού κ.α) και ψυχολογικές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τον έφηβο.
Η σεξουαλική αφύπνιση του εφήβου ξεκινάει συνήθως με τον αυνανισμό ο οποίος
σ’αυτή την ηλικία γίνεται συνειδητά σε αντίθεση με την παιδική ηλικία. Μέσω αυτού
ο έφηβος εκτονώνει τις σεξουαλικές του ενορμήσεις ενώ παράλληλα μαθαίνει το
σώμα του. Αργότερα ο αυνανισμός θα αντικατασταθεί από την ύπαρξη σεξουαλικών
επαφών.
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Συμπερασματικά η σεξουαλικότητα του ενήλικα εξαρτάται κατά μεγάλο
μέρος από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που έλαβε καθ’όλη τη διάρκεια των
παιδικών του χρόνων γι’αυτό το λόγο η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να
είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και ταμπού προκειμένου το παιδί να χτίσει
μια υγιή σεξουαλική ταυτότητα. Στην παρακάτω ενότητα θα αναφερθούν συνοπτικά
οι υπόλοιπες θεωρίες ερμηνείας της σεξουαλικής συμπεριφοράς

εκτός της

ψυχαναλυτικής θεωρίας που αναλύθηκε παραπάνω.
2.4 Θεωρίες ερμηνείας σε ουαλικής συμπεριφοράς
Υπάρχουν πολλές θεωρίες που έχουν συμβάλλει στην κατανόηση της
σεξουαλικής συμπεριφοράς και της σεξουαλικότητας του ανθρώπου. Ο κύριος λόγος
που συνοπτικά παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα είναι για να εστιαστεί η προσοχή
μας βασικά στο γεγονός ότι τα παιδιά είναι σεξουαλικά όντα με την έννοια ότι
εκφράζουν σεξουαλική συμπεριφορά. Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι σε καμία
περίπτωση δε θα πρέπει να συγχέεται η σεξουαλικότητα και οι σεξουαλικές
εκδηλώσεις των ενηλίκων με αυτή των παιδιών. Αυτό που ονομάζουμε παιδική
σεξουαλικότητα έχει να κάνει περισσότερο με την αυθόρμητη ανάγκη του παιδιού
καταρχάς να εξερευνήσει το σώμα και τις αισθήσεις του και να αναζητήσει μέσω
αυτής της εξερεύνησης πηγές απόλαυσης τόσο στο αισθησιακό όσο και σε
συναισθηματικό επίπεδο.
Κατά δεύτερο λόγο οι επιστημονικές θεωρήσεις γύρω από την ανθρώπινη
ανάπτυξη μάθηση και εξέλιξη δίνουν επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της
σεξουαλικότητας. Η Ψυχαναλυτική Θεωρία είναι αυτή που έχει ασκήσει τη πιο
μεγάλη επιρροή. Ο Freud υπήρξε ο πρώτος επιστήμονας που εξέτασε το ζήτημα της
σεξουαλικότητας

και

ψυχοσυναισθηματική

την
εξέλιξη.

συνέδεσε
Ο

με

Freud

την

ανθρώπινη

ανάπτυξη

και

επίσης

πρώτος

απεσύνδεσε

τη

σεξουαλικότητα από την αναπαραγωγική διαδικασία και έστρεψε τη προσοχή του
στη σεξουαλική ανάπτυξη στα πρώτα στάδια της παιδικής ηλικίας.
Ο Kakavoulis (1998:56) σε μελέτη του συνοψίζει διάφορες ψυχολογικές
θεωρίες που συμβάλλουν στην κατανόηση και την ερμηνεία της σεξουαλικής
συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τον Κακαβούλη η Θεωρία της Μάθησης όπως
υποστηρίζουν οι Pavlov, Thorndike, Skinner και Skinner, αναφέρει ότι η
συμπεριφορά διαμορφώνεται μέσα από θετικές και αρνητικές ενισχύσεις. Η Θεωρία
της Κοινωνικής Μάθησης του Bandura, επισημαίνει τη σημασία των προτύπων58

μοντέλων όπως οι συμμαθητές οι γονείς οι εκπαιδευτικοί ή οι χαρακτήρες των
μέσων μαζικής ενημέρωσης

ως πηγή μάθησης και ενίσχυσης στάσεων και

συμπεριφορών. Σε αυτό το πλαίσιο η αντίληψη της ατομικής ταυτότητας και του
ρόλου των φύλων θα μπορούσε να ερμηνευθεί μέσα από τη Θεωρία της Κοινωνικής
Μάθησης. Η Γνωστική- Αναπτυ ιακή Θεωρία του Kohlberg υποστηρίζει ότι η
αντίληψη του φύλου και οι διανοητικές ικανότητες αναπτύσσονται παράλληλα.
Σύμφωνα με αυτή οι γνωστικές δραστηριότητες αποτελούν τον πιο σημαντικό
παράγοντα στην απόκτηση σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η Βιοκοινωνική Θεωρία
του Money και του Ehrhardt υποστηρίζει ότι η ταυτότητα του φύλου στα παιδιά
αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης μεταξύ βιο-κοινωνικών και ψυχολογικών
παραγόντων. Επιπλέον η Κοινωνιολογική προσέγγιση του De Lamater στη μελέτη
της σεξουαλικότητας εστιάζει στους κοινωνικούς θεσμούς όπως η οικογένεια η
οποία ασκεί ιδιαίτερα σημαντική επίδραση στη σεξουαλική ανάπτυξη μέσα από την
κοινωνικοποίηση των παιδιών (Kakavoulis, 2001:164).

2.5 Ιστορική εξέλιξη της Σεξουαλικής Αγωγής
Σύμφωνα με τον Κιντή (1995:361-363) η Σεξουαλική Αγωγή στην Ευρώπη
ακολούθησε μία εξελικτική πορεία η οποία σχετίζεται με μεταβολές στο ρόλο της
και στις ανάγκες που προέκυψαν μέσα από κοινωνικο-ιστορικά γεγονότα. Τρία
στάδια ακολούθησε η πορεία αυτή τα οποία αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.
Πρώτο

στάδιο

είναι

ο

συμβουλευτικός

ρόλος

της

σεξουαλικής

διαπαιδαγώγησης. Όταν ελαττώθηκαν οι γεννήσεις στη Δύση πριν την ύπαρξη
αντισυλληπτικών μεθόδων ιατρικά αποδεκτών σχεδόν όλα τα ζευγάρια έρχονταν
αντιμέτωπα με σοβαρά σωματικά και συναισθηματικά προβλήματα. Τα προβλήματα
αυτά σχετίζονταν με ισχυρά ταμπού της εποχής τα οποία έρχονταν αντιμέτωπα με τη
σεξουαλική επικοινωνία και δημιουργούσαν καταπίεση στα άτομα. Οι γιατροί σε
αυτές τις συνθήκες προσπαθούσαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα και ο ρόλος
τους ήταν συμβουλευτικός παρά προληπτικός ή παιδαγωγικός.
Το δεύτερο στάδιο αποτελέι τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με σκοπό τη
πρόληψη των προβλημάτων. Αυτή η μορφή ξεκίνησε με πρωτοβουλία των γονέων
και των εκπαιδευτικών λόγω της φοβίας για πιθανή εμπλοκή των νέων σε
προβλήματα εξαιτίας της σεξουαλικής τους δραστηριότητας. Οι γονείς είχαν το φόβο
μήπως οι κόρες τους μείνουν έγκυες πριν παντρευτούν και μήπως οι γιοι τους
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κολλήσουν κάποιο αφροδίσιο νόσημα. Ωστόσο ενώ το κίνητρο αυτής της μορφής
διαπαιδαγώγησης ήταν η πρόληψη οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ως στόχο
τον εκφοβισμό αντιμετωπίζοντας τη σεξουαλική ζωή με αρνητικό και ενοχικό τρόπο.
Ο φόβος που δημιουργούσαν σαφώς θεωρείται μη υγιής και μη παιδαγωγικός
τρόπος αγωγής.
Το τρίτο στάδιο αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σαν γενικό δικαίωμα
του ανθρώπου. Έχει σκοπό να βοηθήσει το άτομο να συμπεριφερθεί λογικά χωρίς
ταμπού και ενοχές και να αντιληφθεί τη σημασία της υπευθυνότητας και της
φροντίδας του άλλου στις σεξουαλικές σχέσεις. Αφορά γνώσεις σε θέματα σημαντικά
για την ατομική υγεία προσωπική ανάπτυξη και ευημερία. Προσαρμόζεται στις
ανάγκες των παιδιών και επικεντρώνεται τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια.
Σε αυτό το σημείο είναι επιτακτική ανάγκη να αναφερθούμε στις μεγάλες
αλλαγές που έλαβαν χώρα κατά τη δεκαετία του ’60 στην Ευρώπη και στην Αμερική
σε ό τι αφορά τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Οι απαιτήσεις για
περισσότερη σεξουαλική ελευθερία και ανεκτικότητα στα σεξουαλικά ζητήματα
αυξήθηκαν με γρήγορους ρυθμούς. Οι προγαμιαίες σχέσεις ήταν κάτι δεδομένο για
όλα τα ζευγάρια. Οι γυναίκες διεκδικούσαν τη δική τους χειραφέτηση και δε
δέχονταν να κάνουν παιδιά σε όλη την αναπαραγωγική τους ηλικία. Κάτω από αυτές
τις συνθήκες η ανάγκη για αποτελεσματικό έλεγχο των γεννήσεων καθίσταται
επιτακτική. Κάτι τέτοιο όμως δε θα μπορούσε να λειτουργήσει αν το άτομο δεν
κατείχε ορισμένες βασικές γνώσεις για τη γενετήσια λειτουργία. Έτσι προέκυψε η
ανάγκη για Σεξουαλική Αγωγή στο σχολείο (Κιντής 1998).
Κατά τη δεκαετία του ’80 όταν έκανε την εμφάνισή του ο ιός HIV με την
ασθένεια του AIDS η οποία αποτέλεσε μάστιγα της εποχής οι συζητήσεις γύρω από
τη Σεξουαλική Αγωγή τέθηκαν σε άλλο επίπεδο (Vail, 2005).
Στην εποχή που διανύουμε το σεξ αποτελεί σοβαρή υπόθεση. Οι πάντες
προωθούν το σεξ και τα παιδιά βομβαρδίζονται καθημερινά με ποικίλα σεξουαλικά
μηνύματα. Η τηλεόραση ο κινηματογράφος οι διαφημίσεις τα βιβλία τα περιοδικά
και το διαδίκτυο αποτελούν μέσα προώθησης του σεξ καθημερινά. Για τα παιδιά και
τους νέους αλλά και για τους ενήλικες όλα αυτά αποτελούν σύγχυση σχετικά με τη
θέση του σεξ στη ζωή και ιδιαίτερα μέσα στη δική τους ζωή (Κιντής 1998).
Για τους παραπάνω λόγους

ένα από τα βασικά προβλήματα που

απασχόλησαν την αγωγή του παιδιού ήταν η σεξουαλική διαπαιδαγώγησή του. Σε
παλαιότερες εποχές για λόγους ηθικής και κοινωνικής απαγόρευσης παρέμενε στο
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περιθώριο. Στις μέρες μας γονείς και εκπαιδευτικοί έρχονται γρήγορα αντιμέτωποι
με το πρόβλημα της Σεξουαλικής Αγωγής γιατί το παιδί προσπαθεί να αποδώσει
νοήματα στα σεξουαλικά μηνύματα που συναντά προβληματίζεται γύρω από τα
σεξουαλικά θέματα και απιζητεί γνώσεις και λύσεις σε όλες τις φάσεις της εξέλιξής
του (Γκόλιαρης & Τζούρα-Τζεβελέκη 1994). Η ένταξη λοιπόν της Σεξουαλικής
Αγωγής στο σχολείο και η ενημέρωση των παιδιών πάνω στα σεξουαλικά θέματα
είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο τους
σχετικούς με την εκπαίδευση.

2.6 Σεξουαλική Αγωγή και αναλυτικά προγράμματα
Η ανάγκη να συμπληρωθεί η Σεξουαλική Αγωγή του παιδιού με οργανωμένο
τρόπο στη εκπαίδευση αναγνωρίστηκε από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι
οποίες εδώ και δεκαετίες έχουν εισάγει τη Σεξουαλική Αγωγή στο αναλυτικό
πρόγραμμα του σχολείου. Ωστόσο η εισαγωγή της Σεξουαλικής Αγωγής δε συνέβη
απρόσκοπα ούτε αυτόματα αλλά προϋπέθετε προετοιμασία και μελέτη ώστε να
αποφασιστεί ο τύπος Σεξουαλικής Αγωγής που αρμόζει σε κάθε περίπτωση. Γι’αυτό
το λόγο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα αρχικά μοντέλα Σεξουαλικής Αγωγής που
εφαρμόστηκαν χρειάστηκε να τροποποιηθούν ή να αναθεωρηθούν.
Σε ορισμένες χώρες όπως η Σουηδία η Δανία η Δυτική Γερμανία κ.α. η
Σεξουαλική Αγωγή είναι υποχρεωτική δια νόμου. Σε άλλες όπως η Αγγλία είναι
απλώς αποδεκτή χωρίς όμως να βρίσκεται υπό την κάλυψη σχετικής νομοθεσίας. Ένα
από τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών
της Ευρώπης αφορούσε στο χρόνο εισαγωγής της Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολείο.
Σε κάποιες χώρες αποφασίστηκε να αρχίζει από το νηπιαγωγείο και να συνεχίζεται
στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης (Δανία Σουηδία Γερμανία Αγγλία).
Σε άλλες πάλι χώρες να ξεκινάει από τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης απευθυνόμενη
στα παιδιά που διανύουν την εφηβική τους ηλικίας (Γαλλία Ιταλία Πολωνία)
(Κρουσταλάκης 1995:407).
Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες στις οποίες η Σεξουαλική Αγωγή
είναι

ακόμα

ισχνή

(Κρεατσάς

2003:353).

Στην

Ελλάδα

η

Σεξουαλική

Διαπαιδαγώγηση είναι υποχρεωτική από το 1995 και ξεκινά από την ηλικία των 6
αλλά στη πραγματικότητα τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή στην ηλικία των 11.
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2.7 Εφαρμογή Προγραμμάτων Σ.Α. στο Δημοτικό Σχολείο
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους τα παδιά και οι έφηβοι αποκτούν
γνώσεις οι οποίες σχετίζονται με το ανθρώπινο σώμα

τις σχέσεις και τη

σεξουαλικότητα. Οι γνώσεις αυτές προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές
πληροφόρησης (ανεπίσημες και επίσημες).

Στις μικρές ηλικίες κυριαρχούν οι

ανεπίσημες δηλαδή οι γονείς και το συγγενικό περιβάλλον. Ο ρόλος των ειδικώνεπαγγελματιών συνήθως απουσιάζει κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης ή
εμφανίζεται όταν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Στην εποχή μας όμως η στροφή
που έχει γίνει στη δυτική κουλτούρα προς τη προαγωγή και πρόληψη υγείας άλλαξε
τα

δεδομένα

επικεντρώνοντας

περισσότερο

στη

ενεργή

σευμμετοχή

των

επαγγελματιών υγεάς.
Τα παιδιά και οι νέοι χρειάζονται και τα δύο είδη πληροφόρησης: από τη μία
χρειάζονται την αγάπη και τη στοργή που τους παρέχει καθημερινά το
κοντινό/οικογενειακό περιβάλλον και από την άλλη πλευρά χρειάζεται επιπλέον να
αποκτήσουν εμπεριστατωμένες γνώσεις και να ανακαλύψουν δεξιότητες και στάσεις
στις οποίες ο ρόλος των ειδικών είναι καθοριστικός. Ο κύριος και πιο κατάλληλος
πάροχος επιστημονικών γνώσεων και εκπαίδευσης είναι το σχολείο ( Γερούκη 2011).
Η καταλληλότητα του δημοτικού σχολείου ως το ιδανικό πλαίσιο για τις
παρεμβάσεις Σ.Α. υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές ( Γερούκη 2011) αν και
στις Ευρωπαϊκές χώρες η Σ.Α. διδάσκεται στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση
(Γερούκη

2011). Επίσης

στο δημοτικό σχολείο οι μαθητές/μαθήτριες που

διδάσκοντα Σ.Α. είναι σε κατάλληλη ηλικία καθώς δεν είναι ακόμα σεξουαλικά
ενεργοί και άρα μπορούν να χτιστούν οι σωστές και γερές βάσεις για τη
σεξουαλικότητα τους γενικότερα.
Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι όταν γίνεται λόγος για Σ.Α. στο
δημοτικό σχολείο εννοείται ότι η αγωγή αυτή είναι ηλικιακά κατάλληλη με βάση τα
διάφορα στάδια ανάπτυξης των μαθητών. Ουσιαστικά δηλαδή

ένα θέμα

σεξουαλικότητας εισάγεται σε πρώιμο στάδιο κατάλληλα προσαρμοσμένο και το
θέμα αυτό επανεμφανίζεται εμπλουτίζεται και ολοκληρώνεται σε μεταγενέστερα
αναπτυξιακά στάδια (WHO & BZgA, 2010). Γενικότερα τα επιχειρήματα υπέρ της
διδασκαλίας της Σ.Α. οφείλονται σε δύο λόγους (Γερούκη 2006):
1) Στα χαρακτηριστικά της ψυχοσεξουαλικής τους ανάπτυξης στις σύγχρονες
κοινωνίες (Τα παιδιά πλέον ωριμάζουν νωρίτερα σε σχέση με παλαιότερες
εποχές)
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2) Στην δομή μέθοδο και οργάνωση του δημοτικού σχολείου ως χώρος
παιδαγωγικής παρέμβασης.
Αν αναφερθούμε to στην Ελληνική πραγματικότητα η βιβλιογραφία για τη
Σ.Α. σε μαθητές /τριες δημοτικού από δασκάλους είναι αρκετά περιορισμένη. Το
ελληνικό σχολείο δεν έχει αναλάβει επίσημα την Σ.Α. Το μάθημα της Σ.Α.
ουσιαστικά δεν γίνεται στο ελληνικό σχολείο αντίθετα κάποια στοιχεία του
υπάρχουν σκόρπια σε άλλα μαθήματα όπως αγωγή υγείας ευέλικτη ζώνη και
θρησκευτικά.

2.7.1 Περιεχόμενο- Στόχος Σεξουαλικής Αγωγής
Όσον αφορά στο περιεχόμενο της Σεξουαλικής Αγωγής η γνώση για την
αναπαραγωγή σε συνδυασμό με κοινωνικές αναπαραστάσεις για τη σχέση των δύο
φύλων έχει θεωρηθεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη προγραμμάτων
Σεξουαλικής Αγωγής (Ζόγκα 2007). Ό όρος «σεξουαλική» ανέκαθεν ενοχλούσε και
προκαλούσε αντιδράσεις καθώς εύκολα μπορούσε να συνδυαστεί με τη σεξουαλική
πράξη. Παρ’όλα αυτά όταν μιλάμε για Σεξουαλική Αγωγή δεν εννοούμε διάφορες
τεχνικές που αφορούν τη σεξουαλική πράξη. Η φιλοσοφία που πρέπει να διέπει τη
Σεξουαλική Αγωγή αφορά στη διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου η οποία
περιλαμβάνει τόσο το βιολογικό όσο και το ψυχοκοινωνικό ρόλο του φύλου. Επίσης
στην ισότητα των φύλων χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικών ομάδων. Ο σκοπός της
Σεξουαλικής Αγωγής είναι να παρασχεθεί η γνώση και η κατανόηση της φύσης της
σεξουαλικότητας και των διαδικασιών της ανθρώπινης αναπαραγωγής μέσα στο
πλαίσιο των ανθρώπινων σχέσεων βασισμένων στην αγάπη και το σεβασμό. Στη
βιβλιογραφία συναντάμε συχνά το διαχωρισμό των στόχων που πρέπει να διέπουν τη
Σεξουαλική Αγωγή σε τρείς βασικές κατηγορίες: τους γνωστικούς

τους

συναισθηματικούς και τους συμπεριφοριστικούς (Desaulniers 1995).
Οι γνωστικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση πληροφοριών και
κατάκτηση γνώσεων σχετικά με την ανατομία και φυσιολογία του ανθρωπίνου
σώματος και του αναπαραγωγικού συστήματος την ορολογία για τα αναπαραγωγικά
όργανα τις φάσεις του σώματος τα στάδια εγκυμοσύνης κλπ. Πολλά από τα
προγράμματα επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στους γνωστικούς στόχους (
Κρεατσάς 2003).
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Οι συναισθηματικοί στόχοι αφορούν στην καλλιέργεια ενδιαφερόντων αξιών
στάσεων και αντιλήψεων που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Η
ανάγκη να αποδεχτούν τα παιδιά τη σεξουαλικότητά τους να αναπτύξουν τον έλεγχο
του εαυτού τους και σεβασμό στους άλλους να είναι σε θέση να πάρουν υπεύθυνες
αποφάσεις να αποδεχτούν το σώμτα τους είναι ανάμεσα στους συναισθηματικούς
στόχους των προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον Κρεατσά (2003) δυστυχώς είναι λίγα
τα προγράμματα που αγγίζουν την κοινωνική ψυχολογική και ηθική σημασία των
σεξουαλικών σχέσεων και που προετοιμάζουν τα παιδιά να παίρνουν υπεύθυνες
αποφάσεις για ζητήματα της σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγικής τους ζωής.
Οι συμπεριφοριστικοί στόχοι αφορούν στην κατάκτηση εκείνων των τεχνικών
και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στους νέους για να εκφράσουν θετικά τη
σεξουαλικότητά τους.
Σε αυτό το σημείο υπάρχουν ζητήματα σεξουαλικής υγείας που απασχολούν
τους εκπαιδευτικούς για το περιεχόμενο τέτοιων προγραμμάτων. Συνοπτικά
παρουσιάζονται

θέματα που στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να εισαχθούν στα

προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής. Αυτά είναι τα εξής (Γερούκη 2011:86):
 Σεξουαλική Γνώση
 Κυήσεις
 HIV/AIDS
 Σεξουαλική Κακοποίηση
Επίσης σύμφωνα με τους Γκούβα Κυρίδη και Μαυρικάκη (2001) για την
ανάπτυξη προγραμμάτων Σ.Α. που μπορούν να εφαρμοστούν είναι οι παρακάτω
γενικοί στόχοι:
1) Καταπολέμηση άγνοιας και αύξηση κατανόησης
2) Μείωση ενοχής και ανησυχίας
3) Προαγωγή υπεύθυνης συμπεριφοράς
4) Καταπολέμηση σεξουαλικής εκμετάλλευσης
5) Καλλιέργεια ικανότητας λήψης αποφάσεων

αφού προηγηθεί σωστή

ενημέρωση
6) Διευκόλυνση επικοινωνίας σχετικά με σεξουαλικά ζητήματα
7) Ανάπτυξη παιδαγωγικών δεξιοτήτων για τους μελλοντικούς γονείς και
Παιδαγωγούς

64

8) Προαγωγή κατανόησης της σπουδαιότητας του αυτοσεβασμού και του
σεβασμού των άλλων στα πλαίσια διαφόρων σχέσεων.

2.9 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
Πολύ σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή και αποτελεσματικότητα ενός
προγράμματος Σ.Α. φαίνεται να παίζει και το άτομο το οποίο το εφαρμόζει. Πρέπει
λοιπόν να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά του ατόμου που είναι ο υπεύθυνος για τη
διδασκαλία της Σ.Α. στο δημοτικό σχολείο στη δική μας περίπτωση το άτομο αυτό
τις περισσότερες φορές είναι ο εκπαιδευτικός της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διδασκαλία της Σ.Α.
καθώς συνήθως είναι εκείνοι που θα κληθούν να τη διδάξουν μέσα στο σχολικό
πλαίσιο (Γερούκη 2011:65). Οι δάσκαλοι δημοτικού που θα πρέπει να διδάξουν
θέματα Σ.Α. θα πρέπει να είναι έτοιμοι να το κάνουν να το θέλουν και να νιώθουν
άνετα. Προϋπόθεση για όλα αυτά αποτελεί η κατάρτιση τους στη Σ.Α. η υποστήριξη
από τη διοίκηση του σχολείου και η συνεργασία μεταξύ των υπόλοιπων δασκάλων
και η συνεργασία με τους γονείς-κηδεμόνες και τους μαθητές/τριες του (BZgA,2018).
Η διδασκαλία είναι μια διαδικασία δυναμική και συμμετοχική η οποία
επηρεάζει τους συμμετέχοντες και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη περιρρέουσα
ατμόσφαιρα σε επίπεδο τάξης αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας. Σύμφωνα με τη
Γερούκη (2011:66), η σεξουαλικότητα αγγίζει τις πιο ιδιαίτερες πλευρές της
προσωπικότητας. Ενώ δηλαδή περιλαμβάνει πτυχές από την ανατομία βιολογία
φυσιολογία παράλληλη ασχολείται και με την έννοια της ατομικής υπόστασης της
προσωπικότητας το ρόλο του φύλου των θρησκευτικών αντιλήψεων κ.α. Βασικό
στοιχείο στην ανάπτυξη προγραμμάτων Σ.Α. το οποίο θα συμβάλλει στην
ολοκληρωμένη δόμηση της προσωπικότητας τους και στην δημιουργία ενός υγιούς
τρόπου ζωής είναι η θέληση και η ικανότητα του εκπαιδευτικού να διδάξει Σ.Α.
(Γερούκη 2011).
Συνοψίζοντας τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη Σ.Α. και σεξουαλική υγεία των παιδιών-νέων. Οι γονείς όπως αναφέρθηκε
και προηγουμένως περισσότερο στα αρχικά στάδια ανάπτυξης τους με στόχο την
μετάδοση κοινωνικών πολιτιστικών αξιών και πεποιθήσεων σχετικών με τη
σεξουαλικότητά τους και οι εκπαιδευτικοί ή οι επαγγελματίες υγείας κυρίως στην
παροχή σχετικών πληροφοριών και στην ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων.

65

Σε μία έρευνα που αφορά στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στη
Ελλάδα (Kakavoulis, 2001), γονείς ρωτήθηκαν για τα προσόντα που θα πρέπει να
διαθέτει το άτομο που θα διδάξει σεξουαλική αγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστημονικά να έχουν
καλές σχέσεις με τα παιδιά να δείχνουν κοινωνική ωριμότητα να λειτουργούν σαν
πρότυπα να έχουν αυτο-εκτίμηση ήθος και να μη διακατέχονται από προκαταλήψεις
γύρω από το σεξ. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη και εφαρμογή των
προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής είναι σημαντικός.
Σύμφωνα με τον Milton (2001), οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα
προσόντα που είναι χρήσιμα για τη διδασκαλία της Σ.Α. είναι:


Ειλικρίνεια



Γενικότερες γνώσεις



Ουδετερότητα



Ευρύτητα σκέψης



Άνεση



Χιούμορ



Σύναψη καλών σχέσεων με τη μαθητική ομάδα



Ικανότητες διαπραγμάτευσης
Επίσης ο Κρεατσάς (2003:44) προσδιορίζει πέντε ξεχωριστά κριτήρια για την

επιλογή του ατόμου που θα επωμισθεί την ευθύνη ολοκλήρωσης των
προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής και διαπροσωπικών σχέσεων:
1. Η προσωπική διάθεση στη λήψη πληροφοριών και εκπαίδευσης γύρω από
τέτοια θέματα όπως επίσης και η προαιρετική συμμετοχή σε τέτοιου είδους
προγράμματα.
2. Η πεποίθηση ότι η εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής είναι
βασική για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νέων ανθρώπων.
3. Η αμεσότητα ειλικρίνεια αίσθηση του χιούμορ και ανοχή στις διαφορετικές
γνώμες αξίες απόψεις και τα θρησκευτικά πιστεύω των άλλων.
4. Οι προσωπικές αξίες και το ήθος
5. Ο σεβασμός στα δικαιώμτα των γονέων ως των πρωταρχικών εκπαιδευτών
των παιδιών τους σε θέματα σεξουαλικής αγωγής.
Σύμφωνα με τον Papathanasiou (2013), οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως πρότυπα
τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές νόρμες της εκάστοτε
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κοινωνίας. Στην ελληνική κοινωνία φαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός της Σ.Α. πρέπει
να έχει ένα συγκεκριμένο στάτους το οποίο να ανταποκρίνεται στη κοινωνική
πραγματικότητα δηλαδή στην κυρίαρχη ηθική και στα στερεότυπα περί φύλου.
Έτσι λοιπόν ο εκπαιδευτικός ο οποίος είναι ετερόφυλος παντρεμένος και έχει
παιδί/ιά θεωρείται ο πιο κατάλληλος για να διδάξει Σ.Α. Αντίθετα

ο

εκπαιδευτικός ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος θεωρείται αυτόματα μη κατάλληλος.

Οι εκπαιδευτικοί που εφαρμόζουν προγράμματα σεξουαλικής αγωγής χρειάζονται
«...συνεχόμενη επαγγελματική οικογενειακή και κοινωνική υποστήριξη» (Milton,
2001). Για να μπορούν να κάνουν με αυτοπεποίθηση τη δουλειά τους οι
εκπαιδευτικοί χρειάζονται ευκαιρίες για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. Το
να παρέχονται συνεχόμενες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και να δίνεται
στους/στις εκπαιδευτικούς το περιθώριο να διερευνήσουν τις προσωπικές και
επαγγελματικές τους στάσεις κι απόψεις θα επηρεάσει την ποιότητα της δουλειάς
τους και κατ’επέκταση την ποιότητα της εκπαίδευσης που θα παρέχουν.

2.9.1 Η σημασία της Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών στη Σεξουαλική Αγωγή
Με δεδομένες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιτυχημένη εκπαιδευτική
Σ.Α. το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής
σημασίας για την επιτυχία κάθε προγράμματος (Ollis, 2003). Η κατάρτιση των
εκπαιδευτικών όπου και όταν αυτή παρέχεται μπορεί να αντιμετωπίσει αρκετά από
τα πιο συχνότερα αναφερόμενα εμπόδια στην επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων
αυτών από τους/τις εκπαιδευτικούς (Ollis,2010).
Επίσης υπάρχει η εντύπωση ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να μην εντοπίσουν
εύκολα ορισμένες από τις προκλήσεις για την επιτυχή διδασκαλία της
σεξουαλικότητας ειδικά όσον αφορά την προσωπική τους στάση απέναντι στους
διαφορετικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς την πατριαρχία τις διαφυλικές
σχέσεις και τις σχέσεις εξουσίας που είναι εγγενείς τόσο στην κοινωνία όσο και στο
σχολικό περιβάλλον. Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα στο πλαίσιο
της κατάρτισης των εκπαιδευτικών (Ollis, 2010).
Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχει ως στόχο οι εκπαιδευτικοί
να είναι «άνετοι με τη δική τους σεξουαλικότητα» (Milton et al., 2001) πριν
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ασχοληθούν με τα θέματα που οι μαθητές μπορεί να αντιμετωπίζουν και /ή να
επιθυμούν να συζητήσουν. Έχει αποδειχτεί ότι η επαγγελματική κατάρτιση για
τους/τις εκπαιδευτικούς που αφορά ειδικά σε αυτούς τους ευρύτερους τομείς της
γνώσης και της στάσης απέναντι στη σεξουαλική ταυτότητα και το φύλο μπορεί να
είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων (Ollis, 2010).
Οι έρευνες που διεξάγονται παγκοσμίως για τη Σ.Α. και τη σεξουαλική υγεία
αποκαλύπτουν ότι δεν συνηθίζεται να εκπαιδεύονται οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο
της βασικής τους εκπαίδευσης. Συμπερασματικά

η επιτυχής κατάρτιση των

εκπαιδευτικών πρέπει να είναι μέρος ενός κοινού οράματος μεταξύ των σχολείων και
των τοπικών φορέων που εμπλέκονται σε προγράμματα σεξουαλικής υγείας και ότι η
εκπαίδευση για τη σεξουαλική υγεία πρέπει να απτελεί μέρος της βασικής
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών καθώς τα κενά στη βασική
εκπαιδευση δε μπορούν να αναπληρωθούν με ευκολία από αποσπασματικά
επιμορφωτικά προγράμματα. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι
υποχρεωτική προκειμένου τα προγράμματα Σ.Α. στα σχολεία να είναι επιτυχή και
αποτελεσματικά.
Σύμφωνα με τον Κρεατσά (2003)

ένα από τα βασικά κριτήρια για την

επιτυχημένη επιλογή των μελλοντικών εκπαιδευτικών σεξουαλικής αγωγής είναι να
έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Επίσης σημαντικό
είναι να επιθυμούν να επιμορφωθούν και να πληροφορηθούν πάνω στο θέμα
συμμετέχοντας σε ενημερωτικά προγράμματα. Οι ικανότητες αλλά και η
αυτοπεποίθηση

των

εκπαιδευτικών

αποτελεί

βασικό

παράγοντα

για

την

αποτελεσματική διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
(Κρεατσάς

2003 Kakavoulis 2001) οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τις

ικανότητες και τις γνώσεις να ανταποκριθούν στις πολύπλευρες ανάγκες των
μαθητών

και

μαθητριών

τους

σε

προσωπικό

και

κοινωνικό

επίπεδο

συμπεριλαμβανομένης και της ανάγκης για σεξουαλική αγωγή.
Η αποτελεσματική εκπαίδευση ή επιμόρφωση μπορεί να προσδώσει στους
εκπαιδευτικούς τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται. Εξάλλου
όταν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν επιτακτική την ανάγκη επιμόρφωσης σε τέτοια
θέματα είναι πιο δεκτικοί και δεκτικές στο να συμμετέχουν σε μια τέτοια
προσπάθεια.
Ο Borhan (2014), από τα αποτελέσματα της ερευνάς του κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί γενικά έχουν μια θετική στάση απέναντι στη Σ.Α.
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αλλά χρειάζονται ειδική εκπαίδευση για να συζητήσουν τη σεξουαλικότητα με τους
μαθητές. Στην έρευνα του φάνηκε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί έχουν ευνοϊκότερη
στάση απέναντι στη Σ.Α. σε σύγκριση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Η πλειοψηφία
των γονέων των μαθητών παρουσιάζει ευνοϊκή στάση απέναντι στην εισαγωγή της
στην υποχρεωτική εκπαίδευση και πιστεύει ότι η Σ.Α. θα βοηθούσε τα παιδιά να είναι
πιο υπεύθυνα στην σεξουαλική τους συμπεριφορά. Η στάση των μητέρων και των
πατέρων των εφήβων για την σεξουαλική εκπαίδευση διαφέρει σημαντικά ενώ οι
πατέρες παρουσιάζουν πολύ πιο ευνοϊκή στάση απέναντι από τις μητέρες. Το
εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων έχει θετική σχέση με τη στάση απέναντι στη
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καθότι φαίνεται ότι οι πιο μορφωμένοι γονείς έχουν πιο
θετική στάση απέναντι στη Σ.Α. από τους λιγότερο μορφωμένους γονείς. Η
οικονομική κατάσταση των γονέων δεν έχει καμία επίδραση στη στάση τους απέναντι
στη Σ.Α. καθώς οι γονείς με υψηλή οικονομική κατάσταση δεν διαφέρουν σημαντικά
στη στάση τους έναντι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από τους γονείς με
κατώτερη οικονομική κατάσταση.

2.9.2 Εμπόδια στη Διδασκαλία της Σεξουαλικής Αγωγής
Η Γερούκη (2007) σε έρευνα της αναφέρει ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
στο δημοτικό σχολείο οι δάσκαλοι για τη διδασκαλία της σεξουαλικής υγείας
χωρίζονται σε:


Εμπόδια μέσα στο σχολείο: Απουσία κατάρτισης των εκπαιδευτικών
ασαφείς πολιτικές από το υπουργείο έλλειψη κατάλληλου υλικού από το
υπουργείο και έλλειψη χρόνου διδασκαλίας από το πρόγραμμα σπουδών.



Εμπόδια έ ω από το σχολείο: Κοινωνικές προκαταλήψεις αντιρρήσεις της
οικογένειας πολιτιστικο-κοινωνικές πιέσεις.

Τα εμπόδια αυτά επομένως είναι και πρακτικά και ηθικής φύσεως. Μία ακόμη
μελέτη (Eisenberg, 2011) αναφέρει τα παρακάτω εμπόδια στη διδασκαλία της Σ.Α.:


Περιοριστικές Πολιτικές: έλλειψη χρηματοδότησης έλλειψη διοικητικής
υποστήριξης κ.α.



Διαρθρωτικά: Αποτελούν

τα πιο συχνά εμπόδια και έχουν να κάνουν με

αντιδράσεις γονέων-μαθητών ή ανωτέρων ανεπάρκεια κατάρτισης τους
πρακτικές προκλήσεις όπως η έλλειψη χρόνου κ.α.
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Σύμφωνα πάλι με με τη Γερούκη (2009) βασικά εμπόδια στην διδασκαλία της
Σ.Α. για τους/τις εκπαιδευτικούς είναι:


Η έλλειψη κατάρτισης τους (που αποτελεί και το πιο βασικό τους εμπόδιο)



Η αντίδραση των γονέων.



Η έλλειψη συνεργασίας με τους σχετικούς ειδικούς και άλλους
συναδέλφους.



Τέλος η ανεπαρκής υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης σε θέματα που
άπτονται της Σ.Α. και ότι η ανάδειξη της σημασίας της Σ.Α. θα οδηγήσει
στη σωστή προώθηση του θέματος και στην αύξηση τέτοιων
προγραμμάτων.

Συμπερασματικά προκύπτει ότι οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια
στη διδασκαλία της Σ.Α. Η αντιμετώπιση τους απαιτεί μια πολλαπλή προσέγγιση
παραγόντων που θα αποτελείται από αξιολόγηση προγραμμάτων

κατάρτιση

εκπαιδευτικών ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών υποστηρικτικές πολιτικές που να
ευνοούν τη στήριξη ευρύτερου φάσματος Σ.Α. (Eisenberg et al., 2011).

2.10 Ο ρόλος της οικογένειας
Σύμφωνα με την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια «...η ανθρώπινη
οικογένεια είναι μία θεσμοθετημένη βιο-κοινωνική μονάδα που αποτελείται από
τουλάχιστον δύο ενήλικα άτομα ετερόφυλα και μη συγγενικά εξ αίματος που έχουν
συζευχθεί καθώς και τα (κατιόντα μέλη) τέκνα αυτών η καλούμενη έτσι πυρινική
οικογένεια». Σε ορισμένα κράτη σήμερα η έννοια της οικογένειας έχει αρχίσει να
περιλαμβάνει και σύνδεσμο ατόμων του ίδιου φύλου με τη θεσμοθετηση του γάμου
των ομοφυλόφιλων και της υιοθεσίας τέκνων από αυτούς. Στο άρθρο 16 στην
παράγραφο 3 της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται: «
η οικογένεια είναι φυσική και θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και χρειάζεται να
προστατεύεται από την κοινωνία και το κράτος».
Όσον αφορά στη σεξουαλική αγωγή ως μία από τις «παιδαγωγικές δράσεις»
που λαμβάνουν χώρο στο πλαίσιο της οικογενειακής δραστηριότητας αυτή μπορεί να
γίνεται έμμεσα δηλαδή ακούσια ή άμεσα δηάδή εκούσια όπως συμβαίνει στην
πραγματικότητα να είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο. Με τον όρο έμμεση
σεξουαλική αγωγή στο οικογενειακό πλαίσιο εννοείται το σύνολο των μηνυμάτων
που λαμβάνει το παιδί από τη λεκτική και μη-λεκτική συμπεριφορά των γονιών του
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κυρίως σε ζητήματα σεξουαλικότητας τόσο της δικής τους αλλά και των άλλων. Για
παράδειγμα το πώς δέχονται και φροντίζουν το σώμα τους το πώς εκφράζουν οι
γονείς την οικειότητα την τρυφερότητα και άλλα συναισθήματα μεταξύ τους αλλά
και απέναντι στα παιδιά τους και σε τρίτους είναι βάσεις για να διαμορφώσει το παιδί
μια πρώτη εικόνα της δικής του σεξουαλικής ταυτότητας και αυτοαντίληψησς. Με
τον όρο άμεση σεξουαλική αγωγή εννοείται το σύνολο των μηνυμάτων που
αναφέρονται

στη

σεξουαλικότητα

τη

σεξουαλική

συμπεριφορά

και

τις

διαφυλικές/διαπροσωπικές σχέσεις που εκούσια οι γονείς μεταδίδουν στα παιδιά
μέσα από προσωπικές συζητήσεις είτε με την ανάγνωση κατάλληλων βιβλίων κλπ.(
Γερούκη 2011:77).
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην
καθυστέρηση της πρώτης σεξουαλικής επαφής των παιδιών (Miller et al., 2007, O’
Donnell, Simmons, Dash, Varzi, Myint, Moss & Stueve 2007). Οι γονείς έχουν τη
μοναδική ευκαιρία να μιλήσουν με το παιδί τους για αυτά τα θέματα από νωρίς πριν
ακόμα έχει σεξουαλικές επαφές –κάτι που συχνά δε συμβαίνει με το σχολείο- και
μπορούν σε αντίθεση με άλλες πηγές πληροφόρησης να χτίσουν με το παιδί τους μια
σχέση επικοινωνίας η οποία θα αναπτύσσεται και θα αλλάζει μορφή σύμφωνα με την
ανάπτυξη του παιδιού και τις εμπειρίες του (Miller et al.,2007).
Σε μία έρευνα για την εισαγωγή της Σ.Α. στο δημοτικό σχολείο (Barr et
al.,2012) οι περισσότεροι γονείς ήταν υποστηρικτικοί στα εξής θέματα Σ.Α.:
Δεξιότητες επικοινωνίας (89%) ανθρώπινη ανατομία και αναπαραγωγή (65%)
αποχή (61%) HIV/Σ.Μ.Ν. (53%) σεξουαλικός προσανατολισμός (52%). Για τα ίδια
θέματα τα ποσοστά αυτά αυξάνοντα στο γυμνάσιο (62-91%) και ακόμα περισσότερο
στο λύκειο (72-91%). Παρόμοια έρευνα (Eisenberg et al.,2007) επιβεβαιώνει την
άποψη ότι οι γονείς επιθυμούν την διδασκαλία της Σ.Α. στο σχολικό πλαίσιο και
υποστηρίζουν μια σειρά από διάφορα θέματα σεξουαλικότητας. Οι περισσότεροι
μάλιστα γονείς του συγκεκριμένου δείγματος υποστηρίζουν την εισαγωγή σχεδόν
όλων των θεμάτων Σ.Α. στο γυμνάσιο ή ακόμα και στο δημοτικό αρκεί να είναι
ηλικιακά κατάλληλα για τους μαθητές μαθήτριες.
Για τα Ελληνικά δεδομένα σύμφωνα με τη παγκόσμια έρευνα HBSC
(WHO,2016), τα περισσότερα παιδιά στην Ελλάδα ζουν και με τους δύο γονείς τους.
Στη μελέτη αυτή παιδιά ηλικίας 11 χρονών και των δύο φύλων νιώθουν άνετα να
μιλούν με την μητέρα τους (90%). Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 80% όταν τα
παιδιά γίνονται 13 ετών και φτάνει στο 70% περίπου όταν γίνονται 15 χρονών. στις
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ίδιες ομάδες όσον αφορά τη σχέση με τον πατέρα τους το ποσοστό μειώνεται
περίπου κατα 30% λιγότερο και στα δύο φύλα. Σε όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις
αποδείχθηκε ότι τα κορίτσια νιώθουν πιο άνετα να μιλούν με τη μητέρα τους ενώ τα
αγόρια με τον πατέρα τους. Στην ίδια έρευνα αρκετά υψηλά ήταν και τα ποσοστά
οικογενειακής υποστήριξης που βιώνουν τα παιδιά ηλικίας 11 χρονών (90% περίπου)
13 χρονών (80% περίπου) και 15 χρονών (70% περίπου) και στα δύο φύλα.
Έτσι λοιπόν φαίνεται να υπάρχουν καλές σχέσεις (επικοινωνιακές
υποστηρικτικές κ.α.) μεταξύ των παιδιών και των γονέων-κηδεμόνων τους οι
βασικές πηγές πληροφόρησης των παιδιών για θέματα Σ.Α. είναι οι φίλοι τους και τα
Μ.Μ.Ε. (Τούντας 2004). Μόλις το 20% των εφήβων μιας έρευνας (Κρεατσάς 2003)
και το 16% μιας άλλης (Kakavoulis, 2001), δηλώνουν τους γονείς-κηδεμόνες τους ως
πηγή πληροφόρησης σεξουαλικής ζητήματων. Ενώ γυναίκες κάτω των 18 χρόνων
δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό (72%) ότι οι γονείς τους δεν ήταν ενήμεροι ούτε για
την κύηση τους ούτε για την πρόθεση τους να τη διακόψουν (Ioannidi-Kapolou,
2004).
Στις περισσότερες Ελληνικές έρευνες οι γονείς θεωρούν τους εαυτούς τους
ως τα καταλληλότερα άτομα για να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους σε θέματα
σεξουαλικότητας χωρίς όμως κάτι τέτοιο να συμβαίνει όντως στη πράξη (IoannidiKapolou, 1997, Kakavoulis, 2001, Κρεατσάς 2003). Επίσης οι γονείς δηλώνουν
δύσπιστοι όσον αφορά στο ρόλο του σχολείου στην αποτελεσματικότητα
προγραμμάτων Σ.Α. (Ioannidi-Kapolou, 1997, Kakavoulis,2001, Κρεατσάς 2003)
Σχετικά με το φύλο των παιδιών τους φαίνεται ότι οι γονείς διαφοροποιούν
τις συζητήσεις μαζί τους ως προς τη θεματολογία και το βαθμό εμβαθυνσης. Για
παράδειγμα με τα αγόρια οι γονείς φαίνεται να συζητούν κυρίως θέματα γύρω από τη
χρήση προφυλακτικού τα Σ.Μ.Ν. το AIDS και αποφεύγουν θέματα όπως ο
οργασμός ο αυνανισμός και η άμβλωση. Με τα κορίτσια το κύριο θέμα συζήτησης
είναι η άμβλωση η οποία φαίνεται να αποτελεί γυναικείο κυρίως θέμα ενώ
αποφεύγονται θέματα ομοφυλοφιλίας ( Ioannidi-Kapolou, 1997).
Γενικά έχει αποδειχθεί ότι οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να συμβάλλουν σε
μεγάλο κιόλας βαθμό στην Σ.Α. των παιδιών τους και στην καθυστέρηση της πρώτης
σεξουαλικής τους επαφής (Γερούκη 2011). Οι γονείς-κηδεμόνες φαίνεται ότι
αναγνωρίζουν τη σημασία της Σ.Α. για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη τους. Ακόμα
και έτσι όμως πολλοί είναι οι γονείς που αδυνατούν να συζητήσουν τέτοιου είδους
θέματα με τα παιδιά τους νιώθουν ανασφάλεια και ντροπή και τέλος δεν έχουν
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ελλιπής γνώσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Ακόμα βέβαια και αν οι γονείς δεν
συζητούν με τα παιδιά τους για αυτά τα θέματα όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα
παιδιά μπορούν να λάβουν διάφορα έμμεσα μηνύματα από τις στάσεις τους και τις
συμπεριφορές τους. Αν για παράδειγμα οι γονείς κρατούν μια αρνητική ή
επιφυλακτική

στάση απέναντι στα ζητήματα σεξουαλικότητας τότε είναι πολύ

πιθανό στο μέλλον τα παιδιά να μην καταφύγουν σε αυτούς όταν θέλουν να
συζητήσουν ή να ρωτήσουν για αυτά τα θέματα. Για να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες συνθήκες μεταξύ τους θα πρέπει πρώτα από όλα οι γονείς να
ενθαρρύνουν την επικοινωνία (Γερούκη 2011:81). Σύμφωνα με την Laniado (2006),
οι γονείς συχνά για να καλύψουν δικές τους ανασφάλειες ακολουθούν διάφορες
τακτικές οι οποίες δεν κάνουν εφικτή την επικοινωνία με τα παιδιά τους (π.χ.
αρνούνται να απαντήσουν στα ερωτήματα τους ή τα αναβάλλουν) ή μεταθέτουν την
ευθύνη της ενημέρωσης σε κάποιον άλλο ( στα ζητήματα Σ.Α. η ευθύνη αυτή συχνά
πηγαίνει στον εκπαιδευτικό του σχολείου). Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει οι
γονείς να είναι επικριτικοί αλλά να αντιμετωπίζουν κάθε θέμα-απορία με σεβασμό
και κατανόηση δυναμώνοντας έτσι την σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τα
παιδιά τους. Τέλος είναι καθοριστικής σημασίας η συνεργασία ανάμεσα στην
οικογένεια

καις

το

σχολείο

για

αυτά

τα

ζητήματα

(WHO&BZgA,2010,

Γερούκη 2011).
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Κεφάλαιο 3ο : Ερευνητικό Μερος: Σκοπός και Μεθοδολογία
3.1 Σκοπός της Εργασίας και Ερευνητικά ερωτήματα
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των
Ελλήνων γονέων για την ένταξη της Σεξουαλικής Αγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα
στο δημοτικό σχολείο. Επιπλέον η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως σκοπό να μελετήσει
τις απόψεις των γονέων που ζουν στην Αθήνα και το Ρέθυμνο καθώς και τις επιθυμίες
τους όσον αφορά τα προγράμματα Σεξουαλικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα
ερευνήθηκαν οι εξής παράμετροι:


Γενικές αντιλήψεις των γονέων για τη Σ.Α.



Οι στάσεις των γονέων για τη Σ.Α.



Επίπεδο σημαντικότητας διαφόρων θεμάτων Σ.Α. στο δημοτικό
σχολείο



Πιθανά θέματα διδασκαλίας Σ.Α. και κατάλληλη σχολική βαθμίδα
πρώτης εισαγωγής τους



Άνεση/αυτοποεποίθηση του γονέα σε διάφορα θέματα ενημέρωσης
Σ.Α.



Προσόντα εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία Σ.Α.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν υπόψη:
1. Επηρεάζει ο δημογραφικά χαρακτηριστικά την αντίληψη που έχουν οι γονείς
σχετικά με τις διάφορες πτυχές των προγραμμάτων Σ.Α. στο δημοτικό
σχολείο;
2. Ενημερώνουν οι ίδιοι οι γονείς τα παιδιά τους για θέματα Σ.Α;
3. Νιώθουν άνετα να διδάξουν οι γονείς τα παιδιά για διάφορα θέματα Σ.Α.;
4. Ποιες είναι οι απόψεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της Σ.Α. στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση;
5. Θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η κατάρτιση των ατόμων που θα διδάξουν Σ.Α.
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση;
6. Ποια πιστεύουν ότι είναι τα κατάλληλα κριτήρια/προσόντα των ατόμων που
θα διδάξουν Σ.Α.;
7. Ποια είναι η θεματολογία Σ.Α. που πρέπει να διδάσκεται;
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Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης τέθηκαν με βάση την υπάρχουσα διεθνή
βιβλιογραφία (Ioannidi-Kapolou, 1997;Kakavoulis,2001;Κρεατσάς, 2003;Γερούκη,
2011; Gerouki, 2007, 2008; Eisenberg et al.,2007; WHO, 2016; Barr et al.,2012).

3.2 Η Προσέγγιση
Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο μιας έρευνας είναι η επιλογή της σχετικής
ερευνητικής προσέγγισης. Στην παρούσα έρευνα επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τις
απόψεις/αντιλήψεις των γονέων του Ν. Ρεθύμνης και Ν. Αττικής όπου τα παιδιά τους
φοιτούν στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την Σεξουαλική Αγωγή και την ένταξη
της στο αναλυτικό πρόγραμμα.
Για το λόγο αυτό το ερευνητικό μέρος της εργασίας στηρίχθηκε στη ποιοτική
προσέγγιση η οποία μας βοηθά να αναπτύξουμε μια πιο σύνθετη λεπτομερή
περιγραφή και κατανόηση του υπο διερεύνηση ζητήματος μέσα από την άμεση επαφή
με τα πρόσωπα της έρευνας καταγράφοντας τις απόψεις τις επιθυμίες και τις
ανησυχίες τους παρατηρώντας τη συμπεριφορά τους και εντοπίζοντας τις απόψεις
τους ( Πουρκός & Δαφέρμος 2010:18).
Η επιλογή της ποιοτικής προσέγγισης προέκυψε από την ανάγκη να
διερευνηθεί σε βάθος η εμπειρία των γονέων δηλαδή να ανακαλύψουμε τις απόψεις
εστιάζοντας στις οπτικές γωνίες υπό τις οποίες βιώνουν και αισθάνονται οι ομιλητές.
Ωστόσο θα κατανοήσουμε τις επιθυμίες και τις ελλείψεις των ομιλητών οι οποίες θα
σταθούν βάση για την επίλυση του προβλήματος. Άλλωστε η ποιοτική έρευνα
στηρίζεται στην υπόθεση ότι η γνώση για τους ανθρώπους είναι αδύνατη χωρίς την
περιγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας όπως αυτή περιράφεται από τους ίδιους
(Σαχίνη –Καρδάση 2004:7-12).
Όσον αφορά στο ρόλο του ερευνητή στα πλαίσια μιας ποιοτικής έρευνας η
Κυριαζή(2006:53) αναφέρει ότι«εμβυθίζεται στον κοινωνικό χώρο που μελετάει και
προσπαθεί να δει τα πράγματα από τη σκοπιά των ερευνώμενων, ούτως ώστε να έχει τη
δυνατότητα να κατασκευάσει την πραγματικότητα όπως οι ίδιοι την κατασκευάζουν».

3.3 Πληθυσμός υπό Μελέτη
Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας είναι οι γονείς του Ν. Ρεθύμνης και
Ν.Αττικής όπου τα παιδιά τους φοιτούν στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δείγμα
αποτελείται από είκοσι (20) συμμετέχοντες. Από τους συμμετέχοντες στο Ν.
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Ρεθύμνης είναι οχτώ (8) γυναίκες και δύο (2) άνδρες ενώ από το Ν.Αττικής είναι έξι
(9) γυναίκες και ένας (1) άνδρας. Στην παρούσα έρευνα η επιλογή του δείγματος δεν
ήταν σκόπιμη. Πρόκειται για δείγμα ευκολίας μη πιθανοτήτων.

3.4 Μέθοδος της Έρευνας
Ως μέθοδο συλλογής δεδομένων επιλέξαμε τη συνέντευξη κατά την οποία
παρουσιάζονται «τα αυθόρμητα λόγια των δρώντων προσώπων που αποκαλύπτουν
συναισθήματα κρίσεις αντιλήψεις αναφορές για πράγματα και πρόσωπα που
αποτελούν γνήσια ποιοτικά δεδομένα»( Πηγιάκη 1994: 101).
Το είδος της συνέντεξης που χρησιμοποιήσαμε ως ερευνητικό εργαλείο είχε τα
χαρακτηριστικά της ημιδομημένης σύμφωνα με την οποία υπάρχουν κάποια βασικά
θέματα τα οποία σχετίζονται με τα ερευνητικά ερωτήματα αλλά ο συνεντευκτής
μπορεί σε κάποιο βαθμό να καθοδηγείται από τις απαντήσεις του ερωτούμενου ενώ
επίσης το περιεχόμενο η σειρά και η διατύπωση των ερωτήσεων εξαρτώνται εξ
ολοκλήρου από τον ερευνητη. Ο ερευνητής στην ημιδομημέμη συνέντευξη όπως
αναφέρει ο Βάμβουκας (2007:232) παρεμβαίνει ελάχιστα και ουσιαστικά φροντίζει
να επαναφέρει τον ομιλητή στο υπό συζήτηση θέμα όταν διαπιστώνει ότι
απομακρύνεται από το σκοπό της έρευνας.
Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να μην απομακρυνθεί
ο ομιλητής από το σκοπό της έρευνας δημιουργήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης με
ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιελάμβανε ερωτήσεις ανοικτού τύπου
εξαιτίας της φύσης της έρευνας και είναι ο ακόλουθος:
Οδηγός συνέντευξης
1. Έχετε συζητήσει με το παιδί σας θέματα σχετικά με τη Σ.Α.; Αν ναι
σε ποια θέματα επικεντρωθήκατε; Αν όχι ποιος είναι ο λόγος;
2. Νιώθετε/θα νιώσετε άνετα να συζητάτε/συζητήσετε τέτοια θέματα με
το

παιδί

σας;

Αν

όχι

γιατί

νιώθετε

δυσκολία

στην

αντιμετώπιση/απάντηση;
3. Θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο για να
ενημερώσει το παιδί σας για θέματα Σ.Α. γιατί ; Ποιον θεωρείται
κατάλληλο;
4. Υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η Σ.Α. σαν μάθημα
στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συμφωνείται με την ένταξη της; Γιατί;
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5. Μετά από εσάς θεωρείται το δημοτικό σχολείο (εκπαιδευτικό) ως
κατάλληλη βαθμίδα για την ενημέρωση των παιδιών; Αν όχι γιατί;
6. Ποια εκπαιδευτικά προσόντα θα θέλατε να είχε το άτομο το οποίο θα
αναλάμβανε το ρόλο να διδάξει Σ.Α και γιατί;
7. Ποια είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του ατόμου που θα
αναλάμβανε την διδασκαλία της Σ.Α.;
8. Ποια θέματα σχετικά με τη Σ.Α. θα θέλατε να διδαχθεί το παιδί σας
στο δημοτικό και σε ποιες τάξεις;
9. Θα θέλατε να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία

τη χρήση

προφυλακτικού ή τις αμβλώσεις;
10. Θα επιθυμούσατε να διδαχθεί για τη κακοποίηση και τα Σ.Μ.Ν.;

3.5Ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων
Η διαδικασία ανάλυσης και ερμηνείας αφορά στην απόδοση νοήματος στα
ποιοτικά δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί μέσω συνεντεύξεων με στόχο την
απάντηση

των

ερευνητικών

ερωτημάτων

της

έρευνας.

Η

τεχνική

που

χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων μας είναι η θεματική ανάλυση. Ως
θεματική χαρακτηρίζεται η ανάλυση δεδομένων η οποία αναδεικνύει τα κύρια
θέματα που προκύπτουν από την έρευνα

συνοψίζοντας τις οπτικές που

παρουσιάζονται από τους συμμετέχοντες (Green 2007). Ειδικότερα ακολουθήσαμε
τα βήματα που προτείνονται από τον Creswell (2003):
1) Οργάνωση και προετοιμασία των δεδομένων για ανάλυση. ; Έγινε
απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων σε αρχεία ανάγνωσης και
οργάνωση των σημειώσεων που είχαμε κρατήσει κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων.
2) Ανάγνωση όλων των δεδομένων. Μελετήσαμε όλο το υλικό των
συνεντεύξεων για να δούμε ποιες είναι οι γενικές ιδέες που προκύπτουν
από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων ώστε να μπορέσουμε να
αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και αντίληψη των δεδομένων
μας.
3) Λεπτομερής ανάλυση μέσω της διαδικασίας της κωδικοποίησης.
Μελετήσαμε και οργανώσαμε το υλικό σε μεγάλες κατηγορίες οι οποίες
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επισημάνθηκαν με κωδικούς-όρους που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι
συμμετέχοντες.
4) Προσδιορισμός
κατηγορίες

και

θεματικών
όταν

ενοτήτων.

εντοπίσαμε

Συγκρίναμε

ομοιότητες

τις

μεταξύ

παραπάνω
τους

τις

τοποθετήσαμε μαζί δημιουργώντας μία θεματική ενότητα. Από την
κωδικοποίηση προέκυψαν οι θεματικές ενότητες οι οποίες αποτελούν το
τελικό αποτέλεσμα για τις απόψεις των γονέων σχετικά με την
Σεξουαλική Αγωγή καθώς και την Ενταξή της σαν μάθημα στη
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
5) Παρουσίαση. Έγινε παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων και κάποιων
υπο-κατηγοριών αυτών. Οι θεματικές ενότητες είναι αυτές που αποτελούν
τα κυρίαρχα ευρήματα της έρευνας και οι οποίες αποκαλύπτουν τις
οπτικές γωνίες των συμμετεχόντων στηριζόμενες στις απόψεις τους.
6) Ερμηνεία δεδομένων. Ουσιαστικά έγινε μία σύγκριση των ευρημάτων της
έρευνας με στοιχεία που έχουν αναφερθεί από τη σχετική βιβλιογραφία
ενώ παράλληλα δόθηκε και η προσωπική ερμηνεία του ερευνητή.

Κεφάλαιο 4ο: Αποτελέσματα της Έρευνας
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στη Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση του Νομού Αττικής και του Νομού Ρεθύμνης. Ακολουθεί η συζήτηση
των αποτελεσμάτων τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Ε1

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΤΤΙΚΉ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε2

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ε3

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε4

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ε5

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ε6

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
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Ε7

ΑΝΔΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ε8

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε9

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε10

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ε11

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Ε12

ΑΝΔΡΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε13

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε14

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε15

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε16

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε17

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε18

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε19

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ε20

ΑΝΔΡΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Ο μελετώμενος πληθυσμός περιλάμβανε 20 συμμετέχοντες. Στο παραπάνω
πίνακα παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Οι
περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες (17). Οι μισοί σεμμετέχοντες διέμεναν
στην Αττική (10 συμμετέχοντες) ενώ οι υπόλοιποι (10) στο Ρέθυμνο. Ένα μεγάλο
ποσοστό είχε ολοκληρώσει τη Τριτοβάθμια εκπαίδευση (13 συμμετέχοντες) ενώ οι
υπόλοιποι είχαν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (7).

4.2 Ρόλος Γονέων
Σε αυτή τη θεματική ενότητα οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν
έχουν συζητήσει με τα παιδιά τους θέματα σχετικά με τη Σ.Α. Οι περισσότεροι γονείς
απάντησα»ν θετικά. Υπήρχαν γονείς που δεν είχαν συζητήσει καθώς πίστευαν ότι
είναι μικρά σε ηλικία για να ξεκινήσουν μια τέτοια συζήτηση. Συγκεκριμένα 14
ερωτηθέντες απάντησαν θετικά ενώ οι υπόλοιποι αρνητικά. Υπήρχε εύρος
απαντήσεων καθώς αρκετά άτομα απάντησαν «Ναι» κάποιοι απάντησαν «Αρκετές
φορές» κάποιοι «Λίγες φορές» ενώ 6 ερωτηθέντες απάντησαν «Όχι».
4.3 Θέμα/ Αφορμή Συζήτησης
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Οι γονείς ερωτήθηκαν ποιος ήταν ο λόγος που συζήτησαν με τα παιδιά τους
θέματα Σεξουαλικής Αγωγής δηλαδή ποια ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν μια
τέτοια συζήτηση. Ένα μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι υπήρχαν απορίες και κλήθηκαν
να απαντήσουν. Ωστόσο ένα ποσοστό απάντησε ότι αφρμή ήταν η ανάγνωση
κάποιου βιβλίου ενώ ένα μικρό ποσοστό ξεκίνησε τη συζήτηση χωρίς να υπάρχει
λόγος. Συγκεκριμένα είπαν:
E1: «Δεν υπήρχε τόσο απορία, δεν μπορώ να πω ότι έχουν απορίες. Πιο πολύ ξεκίνησε
με το θέμα εντελώς τυχαία με το θέμα περιόδου, δηλαδή είδαν στην σερβιέτα αίμα,
είδαν τις σερβιέτες.Με αφορμή αυτό το γεγονός μιλήσαμε λίγο.. ότι μια γυναίκα έχει
περίοδο.»
Ε3: «Με είχε ρωτήσει πώς γεννήθηκε.Γιατί εγώ έχω πουλί και εσυ δεν έχεις. Για τις
διαφορές στο σώμα, το αντρικό και το γυναικείο. Αυτά.»
Ε8: «Έχω συζητήσει πράγματα τα οποία με έχει ρωτήσει, έχω παρατηρήσει ότι έχει
κάποιες απορίες σχετικά κατά κύριο λόγο με το σώμα και όποτε με ρωτάει, απαντάω.»
Ε13: «Στην Δευτέρα δημοτικού έτυχε να το δω να χαϊδεύεται και με ρωτησε αν πρέπει.
με αφορμή αυτό του έκανα μια συζήτηση πάνω στο θέμα, λέγοντας του ότι είναι
απόλυτα φυσιολογικό και ότι είναι μια φυσιολογική παρόρμηση και επιθυμία και ότι
καλό αυτό το πράγμα είναι να το κάνει όταν βρίσκεται μόνος του.»
Ε20: «Έχουμε βιβλία πάνω στη διαφορετικότητα, πάνω στη γέννηση των παιδιών. Όλα
αυτά με αφορμή κάποιες ειδήσεις στην τηλεόραση που τις σχολιάζουμε.»
Οι γονείς που δεν έχουν συζητήσει με τα παιδιά τους κάποιο θέμα Σ.Α. σε
μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι είναι ακόμα μικρά σε ηλικία. Ενδεικτικά είπαν:
Ε5: «Πιστεύω ότι είναι ακόμα μικρή»
E18:

«Όχι

καθόλου.

Δεν

έχω

μπει

σε

αυτή

τη

διαδικασία

ακόμα.

Ειναι παρα πολυ μικρη ειναι 7 χρονών δεν ξέρω αν πρέπει από τώρα να μπω σε αυτή
τη διαδικασία.»
Ε12: «Δεν έχει τύχει ακόμα να σου πω την αλήθεια.»
Ε11: «Όχι.Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται σε αυτή την ηλικία να ζητήσω κάτι τέτοιο.»
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4.5 Συναισθήματα Γονέων
Οι γονείς ερωτήθηκαν το πως αισθάνθηκαν όταν συζητούσαν με τα παιδιά
τους θέματα σχετικά με Σ.Α. Επίσης ερωτήθηκαν άν στο μέλλον συζητήσουν με
περισσότερες λεπτομέρειες αν θα αλλάξουν τα στναισθήματά τους. Το εύρος των
απαντήσεων ήταν μεγάλο κάθως κάποιοι ερωτηθέντες θεωρούν ότι τα συναισθήματα
θα αλλάξουν όταν τα παιδιά μεγαλώσουν. Από την αφήγησή των γονέων
αντιληφθήκαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν αισθάνεται άνετα καθώς και κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης υπήρχε αμηχανία. Συγκεκριμένα είπαν:
E1: «Είμαι πολύ ψύχραιμη»
Ε2: «Δεν αισθάνομαι άσχημα ίσα ίσα. Θέλω πάρα πολύ να της μάθω πράγματα.»
Ε3: «Άνετα και την πρώτη φορά ένιωσα άνετα γιατί είχα προετοιμαστεί»
Ε5: «Λίγο περίεργα πιστεύω αλλά πιστεύω θα το συζητήσει, θα το συζητήσω. Θα είμαι
από τις μαμάδες που θα θέλω να μιλήσω με τα παιδιά μου για αυτό το θέμα.»
Ε7: «Πιο σίγουρος ,επειδή θα είναι πιο μεγάλο το παιδί.»
Ε8: «Νομίζω θα ένιωθα άβολα.»
Ε11:«Νιώθω κάπως άβολα, αλλά αν αποφασίσω να το συζητήσω ότι θα προσπαθήσω
να είμαι χαλαρή.»
Ε14: «Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Θα είναι διαφορετικά από την άποψη των μικρών,
η μικρή σε ηλικία τώρα αν πιανεται 17, 18 χρονών, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα μου
είναι. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο εύκολο να μιλήσουν με τον μπαμπά τους επειδή είναι
αγόρια»
Ε15: «Άβολα.Γιατί νομίζω ότι το παιδί μου το βλέπω ακόμα μικρό, οπότε ναι, πιστεύω
ότι δεν θα νιώσω ποτέ το παιδί μου ότι έχει μεγαλώσει»
Ε17: «Δεν ήξερα πώς να το απαντήσω καλά καλά.»
Ε18: «Θα είναι λίγο δύσκολο γιατί έτσι έμαθα και εγώ τους δικούς μου έπρεπε να
φτάσω σε μεγάλη ηλικία και να ανακαλύψω μόνη μου πράγματα.»
Ε19: «Θέλω πρώτα να πάω ... νὰ έχω στο μυαλό μου να παρακολουθήσω κάποια
σεμινάρια ψυχολογίας για να το αντιμετωπίσω. Και πώς πρέπει να μιλήσω στο παιδί
μου;»
4.6 Κατάλληλο άτομο για διδασκαλία Σ.Α.
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Το σύνολο των ερωτηθέντων έπρεπε να τοποθετηθεί για το κατάλληλο άτομο
που θα διδάξει το μάθημα της Σ.Α. Πιο στοχευμένα ρωτήθηκαν αν ο εκπαιδευτικός
είναι το κατάλληλο άτομο για να διδάξει το μάθημα και αν όχι ποιο άτομο θεωρούν
ότι είναι το καταλληλότερο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξης:


Εκπαιδευτικός



Γονείς



Ψυχολόγος



Βιολόγος



Σεξολόγος



Γυναικολόγος

Στις απαντήσεις υπήρχε και ο συνδιασμός δυο ατόμων κυρίως η οικογένεια σε
συνδιασμό με κάποιο από τα παραπάνω.
Παραθέτουμε αποσπάσματα καλύπτοντας όλες τις απαντήσεις που δόθηκαν.
Συγκεκριμένα ειπώθηκαν:
Ε1: «Αν είναι κατάλληλος, ο κατάλληλος παιδαγωγός ναι, σίγουρα»
Ε4: «Μέχρι κάποιο βαθμό μετά, όχι, θεωρώ ότι ο γονέας είναι καλύτερο.»
Ε5: «Θεωρώ και οι 2. και εγώ και ο εκπαιδευτικός. Πρέπει και οι γονείς να μιλάμε με
τα παιδιά για αυτά τα θέματα»
Ε6: «ίσως κάποιος βιολόγος ο κάποιος.Δεν ξέρω αν ο ψυχολόγος είναι σωστό»
Ε8: «θα πρέπει σίγουρα είτε να είναι ειδικός σεξολόγος» «Είτε γυναικολόγος»
Ε11: «Θα μπορούσε, αλλά δεν είμαι και απόλυτα σίγουρη ότι αρκεί…. Σίγουρα θεωρώ
την καλύτερη λύση την οικογένεια, δηλαδή εμένα και τον πατέρα του, αλλά..δε ξερω»
Ε16: «Το άτομο θα πρέπει να έχει τελειώσει τουλάχιστον , ψυχολογία»

4.7 Η καταλληλότητα του δημοτικού για μάθημα Σ.Α.
Το σύνολο των ερωτηθέντων έπρεπε να τοποθετηθεί για τη καταλληλότητα
του Δημοτικού σχολείο ως πεδίο εφαρμογής Σ.Α. ως μάθημα αλλά και αν συμφωνούν
με την ένταξή της στο δημοτικό σχολείο ως μάθημα. Όσοι θεώρησαν το δημοτικό
σχολείο ακατάλληλο για ένα τέτοιο μάθημα έπρεπε να να προσδιορίσουν τους
λόγους αλλά και ποια βαθμίδα θεωρούν καταλληλότερη. Η ανάλυση των στοιχείων
έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεώρησε το δημοτικό σχολείο ως
κατάλληλο μέρος για την εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής σαν μάθημα. Ένας
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ερωτώμενος θεωρεί ότι το δημοτικό δεν είναι κατάλληλος χώρος για την εφαρμογή
ένος μαθήματος με θέμα τη σεξουαλική αγωγή ενώ αρκετοί από τους ερωτηθέντες
πιστεύουν ότι θα έπρεπε να εισαχθεί ένα τέτοιο μάθημα από το νήπιο και προνήπιο.
Συγκεκριμένα είπαν:
Ε1: «Ναι και είμαι πολύ χαρούμενη.»
Ε3: «Ναι και θα έπρεπε και νωρίτερα.Από προνήπιο νήπιο. Από τότε που τα παιδιά
αρχίζουν να αποκτάνε ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το θέμα»
Ε6: «.Πρέπει να υπάρχει μάθημα»
Ε7: «Βεβαίως.Συμφωνούμε ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν όλα αυτά τα πράγματα
και πιστεύω ότι το σχολείο είναι το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσει για όλα αυτά τα
πράγματα, τα οποία θα συζητήσει το παιδι.»
Ε8: «Συμφωνώ απόλυτα με την ένταξή της και νομίζω είναι καιρός να γίνει.»
Ε11: «Το θεωρώ υπερβολή… Γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά είναι αρκετά μικρά για να τους
μιλήσεις για κάτι τέτοιο θα χάσουν τη παδικότητα τους»
Ε12: «πλέον είναι απαραίτητο»
Ε14: «Μακάρι θα ημουν πάρα πολύ χαρούμενη αν συνέβαινε κάτι τέτοιο»
Ε19: «Είμαι πολύ υπέρ αυτού γιατί όπως σας είπα και εγώ δεν είμαι ειδική»

4.8 Λόγοι Έντα ης Σ.Α. στο Δημοτικό Σχολείο
Σε αυτή την ενότητα οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αιτιολογήσουν την ενταξη
της Σ.Α. στο δημοτικό σχολείο. Όπως ειπώθηκε προηγουμένως 19 ερωτηθέντες
συμφώνησαν με την ένταξη και οι λόγοι που συμφωνούν χωρίζονται σε 4 κατηγορίες.
Οι κατηγορίες είναι οι εξής


Σωστή προσέγγιση/ενημέρωση



Αμάθεια γονέων



Λόγω των τελευταίων γεγονότων περί σεξουαλικής κακοποίησης



Λάθος πληροφόρηση των παιδιών

Συγκεκριμένα είπαν:
Ε4: «να ενημερώνονται όλα τα παιδιά και κυρίως τα παιδιά που δεν έχουν ενημερωθεί
από τους γονείς τους»
Ε10: «τα παιδιά είναι καλό από μικρή ηλικία να ενημερώνονται για αυτά τα ζητήματα.»
Ε20: «Να βέβαια γιατί μαθαίνουνε πάρα πολλά απ έξω και καλό είναι να τα
μαθαίνουνε σωστά.»
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Ε2: «Γιατί πιστεύω οι γονείς, βάζω και εμένα μέσα φυσικά, δεν είμαστε κατάλληλοι να
μιλήσουμε για αυτά τα θέματα στα παιδιά … πόσο μάλλον γονείς που δεν έχουν και την
παιδεία και τις γνώσεις να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα»
Ε3: «δεν είναι ενημερωμένοι και οι μεγάλοι πάνω σε αυτό αρκετά ακόμα»
Ε11: «Δεν ξέρω πώς ακριβώς να μιλήσω στο παιδί μου για αυτά τα ζητήματα.»
Ε19: «Θέλω πρώτα να πάω ... νὰ έχω στο μυαλό μου να παρακολουθήσω κάποια
σεμινάρια ψυχολογίας για να το αντιμετωπίσω.» «Έχουν πολλά μέσα τώρα που
βλέπουν πράγματα και πρέπει πρέπει και από 6 χρονών να αρχίσουμε σιγά σιγά όχι τα
πάντα, αλλά να αρχίσουνε να τους μιλάνε.»
Ε3: «τον τελευταίο καιρό και γίνονται πράγματα και το βλέπουμε τριγύρω μας ότι αν τα
παιδιά αυτά είχανε μάθει να ορίζουν το σώμα τους τα ίδια, να μην ντρέπονται για το
σώμα τους, να μην ντρέπονται για πράγματα που τους συμβαίνουν και να το να το
εξωτερικεύουν αυτό, το πράγμα θα ήταν όλα καλύτερα σε αυτό τον τομέα»
Ε12: «Αν λάβουμε υπόψη μας τα τελευταία γεγονότα των ημερών και όλες αυτές τις
υποθέσεις περί κακοποίησης και όλα αυτά πιστεύω ότι πλέον είναι απαραίτητο έτσι
ώστε το συγκεκριμένο ζήτημα να πάψει να αποτελεί και ταμπού.»
Ε13: « ειδικά με όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο καιρό»
Ε18: «. Επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις και έχει αρχίσει και με
προβληματίζει πολύ έντονα όλο αυτό που γίνεται για τις κακοποιήσεις, σεξουαλικές είτε
οτιδήποτε θα ήθελα ναι από την αρχή είναι να ενταχθεί όλο αυτό στο σχολείο, στα
μικρά παιδιά, γιατί είναι και αυτά που είναι πιο απροστάτευτα σε σχέση με τα
μεγαλύτερα δεν ξέρουνε που δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε μια τέτοια περίπτωση.»
Ε20: «Να βέβαια γιατί μαθαίνουνε πάρα πολλά απ έξω και καλό είναι να τα
μαθαίνουνε σωστά»

4.9 Ενστάσεις για την Έντα η της Σ.Α. στη Δημοτικό Σχολείο
Οι

απαντήσεις

στο

συγκεκριμένο

θέμα

προκύπτουν

από

έναν

συνεντευξιαζόμενο καθώς οι υπόλοιποι είναι θετικοί με την ένταξη της Σ.Α. σαν
μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Ο ερωτώμενος θεωρεί ακατάλληλη της ένταξη ενός
τέτοιου μαθήματος λόγω της ηλικίας των παιδιών. Επίσης στην αφήγησή του
εντοπίσαμε και το στοιχείο της παιδικότητας το οποίο θα χαθεί αν τα παιδιά
ενημερώνονται από τόσο μικρή ηλικία. Συγκεκριμένα είπε:
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E11: «Γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά είναι αρκετά μικρά για να τους μιλήσεις για κάτι
τέτοιο θα χάσουν τη παδικότητα τους»

4.10 Προσόντα εκπαιδευτικών
Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την ερώτηση έπρεπε να απαντήσουν για τα
χαρακτηριστικά, προρωπικά και εκπαιδευτικά που θα ήθελαν να έχει το άτομο που
θα διδάσκει Σ.Α. στα παιδιά τους. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι θα πρέπει το
άτομο που θα διδάξει Σ.Α. να είναι καταρτισμένο ειδικευμένο και να έχει τις
κατάλληλες γνώσεις. Ένα μικρό ποσοστό θα ήθελε το άτομο αυτό να είναι γυναίκα
και νέο σε ηλικία. Ωστόσο οι ερωτηθέντες στόχευσαν στο χαρακτήρα το τρόπο
προσέγγισης και γενικότερα στη προσωπικότητα του ατόμου που θα κληθεί να
διδάξει. Συγκεκριμένα παραθέτουμε αποσπάσματα με τις παραπάνω απόψεις:
Ε1: «Θα προτιμούσα έναν νέο άνθρωπο γιατί ίσως να έχει καλύτερες αντιλήψεις σε
αυτό, αλλά είναι καθαρά όχι αντικειμενικό κριτήριο. Αυτό να έχει καταρτίση και να το
πλησιάζει σωστά. Ίσως με κάποιες εικόνες, με ακουστικά μέσα.»
Ε2: «Με πρώτα απ όλα αυτό που κάνει να το αγαπάει, που εγώ δεν μπορώ να το ξέρω
αυτό. Kαι εννοείται εκπαίδευση πάνω σε αυτό.Δεν μου έρχεται κάτι ΑΛΛΟ στο μυαλο.
Σιγουρα υπαρχουν και αλλα νομιζω οτι αυτα ειναι αγαπη σε αυτό που κανει τι εννοείτε
να σέβεται το παιδί.Όλα αυτά είναι λογικά.»
Ε3: «Να είναι ο ίδιος άνετος με αυτό το θέμα.Να θεωρεί ότι πρέπει αυτό το πράγμα να
το κατέχουν τα παιδιά.Να μην το βλέπει ως κάτι υποχρεωτικό που πρέπει να το κάνει
να είναι κάτι που τον απασχολεί και τον ίδιο. Επίσης και τα ακαδημαϊκά προσόντα
βοηθάνε»
Ε4: «Να είναι συζητήσιμo. Να έχει εκπαιδευτεί σε αυτό.Να κάνει τα παιδιά να
αισθανθούν άνετα και ακόμα αν έχουν ίσως κάποια ντροπή να τους κάνει να την
ξεπεράσουν»
Ε5: «Θα ήθελα να είναι γυναίκα, νομίζω.Μόνο αυτό, θα θελα να είναι γυναίκα. Εντάξει
να έχει και τη κατάλληλη μόρφωση»
Ε6: «Να είναι ανοιχτόμυαλος να είναι καταρτισμένος αντίστοιχα για αυτό που θα
…θεωρώ ότι ένας απλός δάσκαλος εάν κάνει αυτή αυτό το μάθημα ίσως δεν
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καλύψει τα παιδιά σε όλα τα ερωτήματα που μπορεί να τους γίνουν εκτός αν έχουν
ειδική εκπαίδευση γι αυτο.»
Ε15: «Βασικά να είναι ώριμο»
Ε16: «Αλλά θεωρώ ότι αν είναι πιο νέος είναι πιο ανοιχτός στις απόψεις του και
ενδεχομένως δεν έχει την εμπειρία, αλλά σίγουρα έτσι μεγάλωσε και ο ίδιος με άλλα
πρότυπα σε σχέση με κάποιον o οποίος είναι 60 χρονών.»
E17: «Να μπορεί να πλησιάσει τα παιδιά με ωραίο τρόπο και να μην έχει τίποτα
περίεργες ιδέες και μεταφέρει κάτι που δεν συμφωνω εγω.»
Ε18: «Θεωρώ ότι επειδή το δικό μου παιδί είναι κορίτσι, θα προτιμούσα να ήταν
αντίστοιχα μια γυναίκα, γιατί αλλιώς μιλάνε οι γυναίκες μεταξύ τους και αντίστοιχα οι
άντρες μεταξύ τους.»
Ε19: «Σαφώς θα ήθελε να είναι νέο άτομο το οποίο... φυσικά θα έχουν κάνει και
σεμινάρια πάνω σε αυτά και να έχει και βέβαια πιο ανοιχτά μυαλά άμα είναι νέος είναι
και πιο ανοιχτόμυαλος»
Ε20: «Εντάξει, θα είναι εκπαιδευτικός φυσικά και θα έχει ανάλογα μεταπτυχιακά
διδακτορικά. Θα έχει κάνει σεμινάρια. Τώρα είναι πολύ ευρύ το πεδίο και δεν έχουμε
μόνο ένα πτυχίο. Πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένο.»

4.11 Περιεχόμενο/Θεματολογία Σε ουαλικής Αγωγής
Οι συμμετέχοντες σε αυτήν τη θεματική ενότητα κλήθηκαν να εκφράσουν την
επιθυμητή θεματολογία της Σ.Α. Αφού εξέφρασαν μόνοι τους τις επιθυμίες
ερωτήθηκαν σε συγκεκριμένα κεφάλαια από τον ερευνητή. Η θεματολογία χωρίζεται
σε έξι κατηγορίες. Οι κατηγορίες αφορούν το φύλο και τις διαφορές τον σεξουαλικό
προσανατολισμό

την προφύλαξη και την ερωτική επαφή

τα Σ.Μ.Ν.

την

κακοποίηση και τις αμβλώσεις. Η πλειοψηφία είναι θετική προς την ένταξη όλων των
θεμάτων. Υπήρχαν λίγοι συμμετέχοντες που αρνήθηκαν κάποιο από τα παραπάνω
θέματα και οι απόψεις τους εντάχθηκαν στις παρακάτω παραθέσεις.
Ε2: «Όλα τα θέματα της σεξουαλικής αγωγής μπορούν να ενταχθούν στο δημοτικό
ανάλογα την ηλικία του παιδιού… Φυσικά όλα όλα

εφόσον υπάρχουν και είναι

υπαρκτά θέματα όλα αυτά στη ζωή μας.Για ποιο λόγο να μην έχει γνώση και το δικό
μου το παιδi»
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Ε3: «Να γνωρίζει γιατί είναι έτσι όπως είναι.Τις διαφορές της φυσιολογίας πάνω στα
σώματα, το θηλυκό και το αρσενικό, το πώς γίνονται τα παιδιά, τη συναίνεση.Όλα
αυτά. δηλαδή και το να υπάρχει συναίνεση σε αυτό πρέπει να το διδαχτούν.Είναι κάτι
που μπορούν να το μάθουν.» «Ναι.Και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Όλα
.Καλό είναι να τα ξέρει εφόσον υπάρχουν και να μην του φανεί περίεργο κάποια στιγμή
αν αυτό το συνάντησει στη ζωή του»
Ε4: «Προσωπικά σε αυτή τη φάση όχι και μάλιστα στο βιβλίο την έγραφε και δεν την
ανέφερα» (ομοφυλοφιλία) «Ναι αλλά σε πιο μεγάλη ηλικία.» (αμβλώσεις)
Ε5: «Από όλα αυτά που μου είπατε, το μόνο λίγο που δεν είναι ρατσιστικό γιατί έχω και
φίλους ομοφυλόφιλους, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να μάθουν για
ομοφυλοφιλία μόνο αυτό. Στην έκτη δημοτικού ίσως θα ταν καλό να ξεκινήσουν να
μαθαίνουν τέτοια πράγματα, αλλά από πολύ μικρή ηλικία δεν θα μου άρεσε να μάθει το
παιδί»
Ε6: « για τη χρήση προφυλακτικού για τη κακοποίηση, το καλό και το κακό άγγιγμα»
Ε7: «Το κυριότερο για μένα είναι το ασφαλές σεξ.»
Ε8: «Για μένα ένα πολύ σημαντικό θέμα έχει να κάνει σίγουρα με τις λειτουργίες που
μπορεί να έχει το σώμα… Τώρα άλλα ζητήματα μπορεί να είναι ο σεξουαλικός
προσανατολισμός. Η έμμηνος ρύση»
Ε9: «Ίσως την αναπαραγωγή, την έμμηνο ρύση, τον κύκλο.Το κατά πόσο είναι εντάξει
η συναναστροφή να το πω με τα άλλα παιδάκια δηλαδή τι μπορεί να κάνει ώστε να μην
το θίξει»
Ε10: «Σίγουρα για αρχή το ζήτημα της κακοποίησης και των ορίων απέναντι στο άλλο
άτομο. Ύστερα τη διαφορετικότητα και πόσο αυτή, ας πούμε, δεν πρέπει να ορίζει τη
συμπεριφορά μας απέναντι στους υπόλοιπους, το φύλο.Γενικά το αναπαραγωγικό
σύστημα σίγουρα ανδρών και γυναικών πρώτα.»
Ε11: «Αν υποθέσουμε ότι εντάσσεται και σίγουρα θα υπάρχει ας πούμε για το
αναπαραγωγικό

σύστημα

και

φυασιολογικά

ζητήματα

κυρίως.»

«Όχι»

(ομοφυλοφιλία χρήση προφυλακτικού αμβλώσεις Σ.Μ.Ν.).
Ε12: «Τα πάντα θεωρώ και όσον αφορά και την κακοποίηση τη χρήση του
προφυλακτικού στις σεξουαλικές επαφές, την ομοφοβία, την τρανσφοβία, σεβασμό σε
όλες αυτές τις κοινότητες που υπάρχουνε. περί διαφορετικότητας»
Ε14: «Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Δεν έχω θέμα. Πιστεύω ότι θα πάρουν πάρα πολλά
πράγματα από ένα τέτοιο μάθημα και δεν έχουν να χάσουν τίποτα ίσα ίσα.»
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Ε15: «Ναι, αυτό το έχουμε συζητήσει βέβαια στο σπίτι εμείς. Ότι κάθε άνθρωπος είναι
διαφορετικός και ότι είναι στο...Σε κάθε άνθρωπο.. ο καθένας έχει τη δικιά του
επιλογή. Είναι εκείνος υπεύθυνος να διαλέξει τότε το έτερον του ημισι.»
(ομοφυλοφιλία)
Ε17: «Ναι, ότι αφορά γενικά τη σεξουαλική ζωή ενός σε ενήλικα π χ. Τώρα από πού να
ξεκινήσει; Φαντάζομαι από το από από την συναισθηματική σχέση και μετά στην
σωματική επαφή.» «Ναι, ούτως η άλλως τον έχω ενημερώσει εγώ γιατί είχε την απορία.
Και προσπάθησα να κρατήσω έτσι μια ενδιάμεση γραμμή. Ούτε να το κάνω, να είναι
εχθρικός, αλλά ούτε όμως να φαίνεται σαν να είναι κάτι φυσιολογικό εντελώς γιατί
θεωρώ ότι είναι ατυχία για αυτους που το εχουν δεν το θελουν αλλα αφου το εχουν
πρέπει να το σεβαστείς.» (ομοφυλοφιλία) «Ναι, αν και για το δικό μου συγκεκριμένα
παιδί δεν το θεωρώ τόσο απαραίτητο, γιατί δεν έχει τάσεις. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής,
αλλά εντάξει δηλαδή, νομίζω ότι αν το αναφέρεις και πολύ.
Με μέτρο αυτό δεν θα ήθελα να αναφερθεί πάρα πολύ γιατί καμιά φορά μπορεί να μην
το έχει σκεφτεί ο άλλος και λέγοντας του βλέποντας ή έχοντας το σε επαφή σε ταινίες,
σε συνομιλίες και παντού να του φαίνεται μετά σαν κάτι συνηθισμένο. Δεν θέλω να
γίνει σαν κάτι συνηθισμένο αυτό.» (κακοποίηση) «Ναι ναι, αυτό μιλάμε και για το
μπούλινγκ και σε άλλα επίπεδα, όχι μόνο στο θέμα του σεξ και σε όλα τα επίπεδα και
για τους παχουλούς και για τους κοντούς και για τη διαφορετικότητα για τους
φοβιτσιάρηδες»
Ε18: «Σίγουρα θα έχει να κάνει με το Σώμα της για να μπορέσει στο μέλλον να
προστατευτεί από όλο αυτό το κομμάτι. Να μην φοβάται να μιλήσει, να ξέρει
οποιαδήποτε κατάσταση και να αντιμετωπίσει, να μη φοβηθεί να μιλήσει, να αρνηθεί
για το οτιδήποτε.»
«Να πω την αλήθεια αυτό δεν το έχω δεχτεί ούτε εγώ ακόμα μου φαίνεται λίγο
περίεργο. Θέλω χρόνο και εγώ για να μπω σε αυτό το κομμάτι με το επεξεργαστώ»
(ομοφυλοφιλία)
Ε20: «Οτι αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση . Οι επαφές είναι. Οι κακοποίηση
είναι.Η αντισύλληψη είναι.Τα μεταδιδόμενα νοσήματα, τα πάντα που αφορούν το σεξ.»

4.12 Κατάτα η Θεμάτων Σ.Α. στο δημοτικό
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Κατά τη διάρκεια της αφήγησης η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέφερε
ότι όλα τα θέματα μπορούν να διδαχτούν στο δημοτικό σταδιακά. Τόνισαν ότι θα
πρέπει να υπάρξει διαβάθμιση ξεκινώντας από τα πιο βασικά στα πιο περίπλοκα.
Επίσης τόνισαν τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των θεμάτων ανάλογα με την
ηλικία. Ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων διατύπωσε την άποψη ότι καλό θα
ήταν να αρχίσει η Σ.Α. από τα μέσα του δημοτικού. Επίσης κάποιοι συμμετέχοντες
τοποθέτησαν ορισμένα θέματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Eνδεικτικά είπαν:
E3: «Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από την αρχή και από τη μικρότερη τάξη να
μάθουνε τα πάντα. Σε τι θα μπορούσε να το βλάψει το να ξέρει ότι υπάρχουν τρανς;»
Ε4: «Από Τρίτη δημοτικού θα μπορούσε να ξεκινήσει (αμβλώσεις).Στην δευτεροβάθμια
θα μπορούσε να διδαχτεί και για την ομοφυλοφιλία και γενικά άλλα φύλα.
Ε5: «Στην έκτη δημοτικού ίσως θα ταν καλό να ξεκινήσουν να μαθαίνουν τέτοια
πράγματα (ομοφυλοφιλία), αλλά από πολύ μικρή ηλικία δεν θα μου άρεσε να μάθει το
παιδί.Θα ήθελα να ξεκινήσει με τα βασικά. Για το πώς έρχονται τα παιδιά, ας πούμε
και μεγαλώνοντας να διδαχτούν τα πιο δύσκολα»
Ε6: «Τα πολύ απλά θα μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και από το νηπιαγωγείο.Τα λίγο
πιο δυσνόητα σε εισαγωγικά θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ας πούμε από την τάξη της
Τετάρτης δημοτικού. Θεωρώ όμως ότι στην Πέμπτη και στην έκτη πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί και να μην υπάρχει καμία απορία στα παιδιά»
Ε7: «Αλλά σίγουρα στις μικρές τάξεις να τα λένε με το κατάλληλο τρόπο και στις πιο
μεγάλες να μιλάνε ανοιχτά. Όλα θέλω να είναι στο μάθημα, αυτα τα θέματα που είπαμε
αλλά προσαρμοσμένα σε κάθε ηλικία»
Ε8: «Ναι. Θα πρέπει να τα γνωρίζει πριν τελειώσει το δημοτικό.

Πλέον

όταν

βρίσκομαστε σε μια ηλικία εφηβεία, σίγουρα θα ξεκινήσεις να επιθυμείς το φύλο που
σου αρέσει οπότε πρέπει να είσαι 100% ενημερωμένος είτε από την οικογένεια είτε από
το σχολείο»
Ε9: «Ίσως από την Δευτέρα -Τρίτη δημοτικού και μετά. Πιο πριν είναι μικρά.»
Ε10: «Βεβαια θεωρω οτι μπορει να γινει και απο την πρωτη δημοτικου αυτή η
ενημέρωση και υποθέτω ότι με την κατάλληλη καθοδήγηση εφόσον και εκπαιδευτικός
θα είναι εξειδικευμένος πάνω στο θέμα»
Ε12: «Πιστεύω ότι σε κάθε παιδάκι διαφορετικής ηλικίας θα γίνει και η σωστή
προσέγγιση.»
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Ε13: «Θεωρώ πως ναι, θεωρώ ότι ίσως πιο περίπλοκα ζητήματα όπως είναι οι
αμβλώσεις, π χ.η ομοφυλοφιλία για παράδειγμα είναι καλό να εξηγούνται στα παιδιά
όταν θα είναι λίγο μεγαλύτερα, ίσως από Τετάρτη Δημοτικού. Να πάει σταδιακά.»
Ε14: «Τα μόνο είναι να πηγαίνει σταδιακά,από την πρώτη μέχρι την έκτη μπορούν να
διδαχθούν τα πάντα. Πιστευω και απο την πρωτη μπορούν να ξεκινήσουν βέβαια με
πιο, με διαφορετικό τρόπο σαν παραμύθι σαν και πιστεύω ότι από την Τετάρτη
Δημοτικού και μετά θα ήταν πολύ πιο εύκολο το να μιλήσεις πιο ανοιχτά σε αυτά τα
παιδιά μέχρι την Τρίτη είναι λίγο πιο δύσκολα από Τετάρτη και μετά θεωρώ ότι θα ήταν
πολύ πιο εύκολο.»
Ε19: «Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση, αλλά σαφώς και από την πρώτη
δημοτικού πρέπει να ξεκινήσουν κάποια απλά μαθήματα. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το
εύρος των θεμάτων.» «Βέβαια, όπως είπαμε τις διαβαθμίσεις λίγο σε πιο μεγάλες
τάξεις οπωσδήποτε και γι αυτό για την κακοποίηση πιστεύω από πολύ μικρή ηλικία
πρέπει να αρχίσουν να το λένε.»
Ε20: «Θα τα κατηγοριοποιούσα ναι.Θα πήγαινα σταδιακά, αλλά γρήγορα.»

Κεφάλαιο 5ο: Ερμηνεία Αποτελεσμάτων
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των γονέων που
τα παιδιά τους φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο σχετικά με την ένταξη της Σ.Α. σαν
μάθημα στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές ενότητες
στις οποίες εστιάστηκε το ερευνητικό ενδιαφέρον αφορούσαν στις αντιλήψεις
γνώμες απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με:


Την επικοινωνία που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους σχετικά με ζητήματα
Σ.Α.



Την αφορμή που ξεκίνησε η συζήτηση και τη συναισθηματική τους
κατάσταση όταν συζητούν τέτοια θέματα με τα παιδιά τους.



Την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού να διδάξει ένα τέτοιο μάθημα.



Την καταλληλότητα του δημοτικού σχολείου ως εκπαιδευτική βαθμίδα για
την εισαγωγή της Σ.Α. καθώς και οι λόγοι που συμφωνούν ή όχι με την
ένταξη της.



Τα προσόντα του ατόμου που θα διδάξει Σ.Α.



Τη θεματολογία της Σ.Α. που θα διδαχτεί στο δημοτικό σχολείο.
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Την διαβάθμιση των περιεχομένων της Σ.Α. στις τάξεις του δημοτικού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας προήλθαν από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων
τις βιωματικές τους εμπειρίες και αναλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο.
Όσον αφορά την επικοινωνία σύμφωνα με τις αφηγήσεις των γονέωνκηδεμόνων φαίνεται να υπάρχουν καλές σχέσεις με τα παιδιά τους καθώς το
μεγαλύτερο ποσοστό έχει μιλήσει για θέματα Σ.Α. ή ακόμα και αν δε το έχει κάνει
έχει θετική στάση για το μέλλον. Επίσης από τις απαντήσεις όλοι οι γονείς φάνηκαν
υποστηρικτικοί και πρόθυμοι να λύσουν όλες τις απορίες των παιδιών τους από μικρή
ηλικία. Ανάλογα είναι και τα ευρήματα της παγόσμιας έρευνας της HBSC (2016).
Επίσης ένα μικρό ποσοστό δεν έχει συζητήσει με το παιδί του θέματα σχετικά με τη
Σ.Α. λόγω ηλικίας. Ωστόσο οι αφορμή για συζήτηση σε μεγάλο βαθμό προκύπτει
από απορίες που έχουν τα παιδιά. Από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά έχουν ερωτήματα
τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι γονείς. Επίσης ένα ποσοστό των
συμμετεχόντων χρησημοποίησε βιβλία για να λύσει τις απορίες και να εξηγήσει στο
παιδί όλα όσα του φαίνονται περιέργα. Το εύρημα αυτό συνάδει με παλαιότερη
έρευνα (Γερούκη 2011) όπου η αναάγνωση βιβλίων αποτελεί μέθοδο μετάδοσης
μηνυμάτων που αναφέρονται στη σεξουαλικότητα και γενικότερα τη Σ.Α. Ένα μικρό
ποσοστό των συμμετεχόντων ξεκίνησε τη συζήτηση χωρίς αφορμή. Σε αυτό το
σημείο να τονιστεί ότι οι γονείς δείχνουν άνετοι και με αυτοπεποίθηση να
αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ερώτηση. Σύμφωνα και με παλαιότερη έρευνα
(Γερούκη, 2011) ακόμα κι αν πολλοί γονείς αδυνατούν να συζητήσουν τετοιου
είδους θέματα με τα παιδιά τους νιώθουν ανασφάλεια άβολα και αμήχανα ψάχνουν
τρόπους και προσπαθούν να ενημερωθούν. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δείχνουν
έτοιμοι για μια τέτοια συζήτηση καθώς μερικοί έχουν ενημερωθεί έχουν απευθυνθεί
σε ειδικό για να αντιμετωπίσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο οποιαδήποτε
πρόκληση.
Όσον αφορά το κατάλληλο άτομο για τη διδασκαλία της Σ.Α όλοι οι
συμμετέχοντες θεωρούν ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινά από την
οικογένεια και μετέπειτα στο σχολείο. Μετά την οικογένεια ένα μεγάλο ποσοστό
θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός είναι μέσα στα κατάλληλα άτομα για να διδάξει Σ.Α.
Ωστόσο ένα μικρό ποσοστό θεωρεί ότι ένα πιο ειδικευμένο άτομο θα ήταν
καταλληλότερο. Γενικότερα οι συμμετέχοντες δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη
ένσταση για το άτομο που θα διδάξει Σ.Α. αρκεί να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.
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Στις απαντήσεις των γονέων υπήρχαν και ειδικότητες που δεν συνδέονται με τη
παιδαγωγική επιστήμη όπως γυναικολόγος βιολόγος ψυχολόγος και σεξολόγος.
Σύμφωνα με την UNESCO (2018) η Σ.Α. καλό είναι να διδάσκεται από τον
εκπαιδευτικό της τάξης ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά τις ιδιαίτερες ανάγκες των
μαθητών/τριων του και μπορεί να αποτελέσει για αυτούς/ες αξιόπιστη πηγή
πληροφοριών Σ.Α.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην παρούσα έρευνα συμφώνησε
ότι το δημοτικό σχολείο είναι ο κατάλληλος χώρος και βαθμίδα για την εισαγωγή
της Σ.Α. γεγονός πολύ ενθαρρυντικό. Αυτή η διαπίστωση είναι σύμφωνη με τα
αποτελέσματα προηγούμενων μελετών. Έρευνα που έγινε στο παρελθόν
(Eisenberg et al., 2007) επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι γονείς επιθυμούν την
ένταξη της Σ.Α. στο δημοτικό. Επίσης ένα μικρό ποσοστό (ένας συμμετέχοντας)
δηλώνουν δύσπιστοι όσον αφορά την ένταξη της Σ.Α. Ένα μεγάλο ποσοστό
έδειξε ανακούφηση και χαρά στη ιδέα ότι θα ενταχθεί η Σ.Α. σαν μάθημα στο
δημοτικός σχολείο καθώς θεωρούν ότι τα παιδιά έχουν εμπιστοσύνη στους
εκπαιδευτικούς και γενικότερα στο πλαίσιου του σχολείου θα υπάρχει
αποτελεσματικότητα. Ωστόσο από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ένα
μικρό ποσοστό το οποίο θεωρεί ότη η εισαγωγή της Σ.Α. θα πρέπει να συμβαίνει
απο τη προσχολική βαθμίδα καθώς από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά έχουν
τέτοιου είδους προβληματισμούς. Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν φαίνεται
πως το ελληνικό σχολείο αλλά και η ελληνική οικογένεια είναι έτοιμοι να δεχτούν
την εφαρμογή ενός μαθήματος Σ.Α. στο δημοτικό σχολείο. Συνεπώς θα
μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι το έδαφος είναι πλέον ιδιαίτερα ώριμο για μια
πιο συστηματική προσέγγιση στη διδασκαλία της σεξουαλική αγωγής εφόσον το
Υπουργείο Παιδείας αποφασίσει να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στους λόγους ένταξης αλλά και μη
ένταξης της Σ.Α. στο δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων
βασικός λόγος για την εισαγωγή της Σ.Α. είναι να ενημερωθούν σωστά τα παιδιά
να υπάρχει η σωστή προσέγγιση με σκοπό την αποφυγή προκαταλήψεων ταμπού
και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και με τα
αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών (Κρεατσάς 2003) όπου ένας λόγος ένταξης
είναι η μεταβίβαση πληροφοριών και γενικότερα οι γνωστικοί στόχοι. Επίσης 2
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συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν είναι ειδική για να εξηγήσουν και να διδάξουν
στα παιδιά τους σεξουαλική αγωγή αλλά μόνο να εξηγήσουν τα πλά και τα
βασικά θέματα. Ένα ποσοστό δήλωσε ότι δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να
ενημερώσει τα παιδιά του. Από αυτό το ποσοστό δύο πρόσωπα έχουν σκοπό ή
έχουν συμβουλευτεί κάποιον ειδικό. Επίσης ένα μικρό πσοσοστό θεωρεί ότι οι
γονείς επειδή συνδέονται στενά με τα παιδιά θα νιώθουν αμηχανία και ίσως δεν
πετύχουν το στόχο τους και μπερδέψουν περισσότερο τα παιδιά. Ένας ακόμα
σημαντικός λόγος που επιθυμούν την εισαγωγή της Σ.Α. είναι τα περιστατικά
σεξουαλικής κακοκποίησης που συμβαίνουν και μαθαίνονται δημόσια στην
Ελλάδα. Αρκετοί γονείς θεωρούν ότι τα τελευταία γεγονότα αποδεικνύουν την
επιτακτική ανάγκη για ένταξη της Σ.Α. καθώς αν τα παιδιά ήταν ενημερωμένα
κατάλληλα θα μιλούσαν και δε θα μάθαιναν από μικρή ηλικία να αναγνωρίζουν
το καλό από το κακό άγγιγμα. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να
συμπεράνουμε ότι οι γονείς είναι αρκετά προβληματισμένοι και γι΄αυτό έχουν
αρχίσει να αναθεωρούν παλαιότερες απόψεις περί Σ.Α. Τέλος

η λάθος

πληροφόρηση που λαμβάνουν τα παιδιά από τα Μ.Μ.Ε από τους συνομιλήκους
τους και από το διαδύκτιο έχουν οδηγήσει τους γονείς στη θετική γνώμη περί
ένταξης της Σ.Α. στο δηοτικό. Σύμφωνα με έρευνες που αναφέραμε σε
προηγούμενο κεφάλαιο (Κρεατσάς 2003. Τούντας 2004. Kakavoulis, 2001) η
βασική πηγή πληροφόρησης των παιδιών είναι τα Μ.Μ.Ε και οι φίλοι τους. Αυτό
θα λέγαμε ότι έρχεται σε αντιδιαστολή με την καλή επικοινωνία και σχέση που
έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους σύμφωνα με τις αφηγήσεις τους. Ήταν
συντριπτική η πλειοψήφια των γονέων που είναι δεκτικοί στην ένταξη της Σ.Α.
στο δημοτικό σχολείο παρόλα αυτά ένας συμμετέχοντας δε συμφωνεί και οι λόγοι
είναι η ηλικία και ότι αν από τόσο μικρά μαθούν και συζητήσουν τέτοια θέματα
υπάρχει πιθανότητα να χαθεί η παιδικότητα των παιδιών.
Βασικός στόχος της έρευνας είναι να μας περιγράψουν τα προσόντα του
ατόμου που θα διδάξει στα παιδιά Σ.Α. Όλοι οι συμμετέχοντες χώρισαν σε δύο
κατηγορίες τα προσόντα. Οι κατηγορίες είναι:


Εκπαιδευτικά



Προσωπικότητα

Όσον αφορά τη πρώτη κατηγορία όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία
της κατάρτισης του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι άρτια
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καταρτισμένοι επιστημονικά. Οι απαντήσεις των γονέων επιβεβαιώνονται σε πολλές
έρευνες όπου γονείς ρωτήθηκαν για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτει το άτομο
που θα διδάξει σεξουαλική αγωγή (Kakavoulis, 2001. Γερούκη 2011). Όλοι οι
συμμετέχοντες θεώρησαν απαραίτητο να έχει επιμορφωθεί και να έχει τις
απαραίτητες γνώσεις. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία προσόντων

τη

προσωπικότητα οι γονείς ανέφεραν τα παρακάτω:


Ωριμότητα



Άνεση/Αυτοπεποίθηση



Θέληση και αγάπη για το αντικείμενο



Κάλες σχέσεις με τους μαθητές



Μη διακατέχονται από προκαταλήψεις και ταμπού

Αυτά ήταν συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που θα
επιθυμούσαν οι γονείς. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τη βιβλιογραφία
(Κρεατσάς 2003. Milton, 2001. Kakavoulis, 2001) που όπως αναφέραμε και στο
θεωρητικό κομμάτι της έρευνας η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού αποτελεί
βασικό κριτήριο για τους γονείς-κηδεμόνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
διαπιστώθηκε ότι ένα μικρό ποσοστό ανέφερε ότι θα επιθυμούσε το άτομο που θα
αναλάμβανε αυτό το ρόλο να είναι γυναίκα και νέο σε ηλικία. Δύο άτομα που
ανέφεραν το φύλο του εκπαιδευτικού συμπλήρωσαν λέγοντας ότι και το παιδί
τους έχει το ίδιο φύλο. Ωστόσο υπήρχαν και άτομα όπου θεωρούν ότι μια γυναίκα
είναι καταλληλότερη αντί ενός άνδρα. Επίσης μικρό ποσοστό ήτα αυτό που
πιστεύει ότι ένας νέος άνθρωπος θα έχει καλύτερες ιδέες. Ανάλογα είναι και τα
ευρήματα σε έρευνα του Papathanasiou (2013) όπου η προσωπικότητα του
εκπαιδευτικού αποτελείται από στερεότυπα περί φύλου.
Ένας βασικός στόχος της έρευνας είναι να αναφερθούν τα θέματα που
επιθυμούν οι συμμετέχοντες να περιλαμβάνονται σε ένα μάθημα Σ.Α. Η
θεματολογία της σεξουαλικής αγωγής είναι σχεδόν κοινή για όλους τους
συμμετέχοντες. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν για την ύπαρξη της
κακοποίησης στα περιεχόμενα του μαθήματος. Επίσης η διαφορά των φύλων και
η ανατομία βρίσκει σύμφωνους όλους τους γονείς. Ένα μεγάλο ποσοστό
συμφωνεί με την ύπαρξη των Σ.Μ.Ν στα περιεχόμενο καθώς και για τις
αμβλώσεις. Υπήρχε ένα ποσοστό το οποίο θεωρεί ότι αυτα τα δύο θέματα θα
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προτιμούσε να τα διδαχτεί το παιδί του στη δευτεοβάθμια εκπαιδευηση. Η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί βασικό θέμα που θα πρέπει να
διδάσκεται τη προφύλαξη και το ασφαλές σεξ. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και
με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Barr et al., 2012). Ένα θέμα που
απασχόλησε τους συμμετέχοντες είναι ο σεξουαλικός προσανατολσμός και
συγκεκριμένα η ομοφυλοφιλία. Οι απόψεις των γονέων διέφεραν καθώς
κυμάνθηκαν από το «δε το θεωρώ φυσιολογικό» μέχρι «δε βρίσκω σε τι θα
έβλαπτε το παιδί μου να μάθει για τους τρανς». Ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό
θεωρεί ότι χρειάζεται να ενημερωθούν τα παιδιά για την αποφυγή
προκαταλήψεων καθώς και αν νιώσουν ότι ανήκουν σε αυτή την ομάδα είναι
φυσιολογικο. Ένα μεγάλο ποσοστό έθεσε το ζήτημα της διαφορετικότητας και το
σεβασμό απέναντι σε όλους. Επίσης πολλοί γονείς θεωρούν ότι δεν είναι
κατάλληλη βαθμίδα η πρωτοβάθμια

να διδαχτούν για την ομοφυλοφιλία. Το

θέμα της ομοφυοφιλίας έφερε στην επιφάνεια ενστάσεις για την ένταξη του στα
θέματα διδασκαλίας. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων που διαφωνούν με
το θεμα της ομοφυλοφιλίας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι άτομα τα οποία
δεν το έχουν αποδεχτεί οι ίδιοι το θεωρούν ατυχία και αφύσικο σύμφωνα με τα
λεγόμενα τους. Σε αυτό το σημείο ωφείλουμε να αναφέρουμε ότι μόνο ένα άτομο
έθιξε το θέμα της «ευχαρίστησης». Συμπερασματικά τα θέματα που προκύπτουν
είναι:


Σ.Μ.Ν



Προφύλαξη/Ερωτική επαφή



Ανατομία/διαφορές φύλου



Κακοποίηση



Αμβλώσεις/ Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη



Σεξουαλικός Προσανατολισμός

Από τις παραπάνω απαντήσεις είναι θετικά τα συναισθήματα διότι σχεσιακά με
παλαιότερες εργασίας οι γονείς είναι πιο ανοιχτοί στο συγκεκριμένο θέμα και
πρόθυμοι να συνεργαστούν με το σχολείο για τη σωστή προσέγγιση των παραπάνω
θεμάτων.
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Η τελευταία θεματική ενότητα που απασχόλησε την έρευνα είναι η κατάταξη
των θεμάτων στις τάξεις του δημοτικού αλλά και γενικότερα στις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες:
 Υποστηρίζουν γενικότερα την εισαγωγή όλων των θεμάτων Σ.Α. στην
εκπαίδευση.
 Υποστηρίζουν γενικότερα την εισαγωγή όλων των θεμάτων Σ.Α. στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 Υποστηρίζουν ότι τα θέματα Σ.Α. πρέπει να διδάσκονται σταδιακά δηλαδή
από τη πρώτη δημοτικού τα πιο απλά και μέχρι την έκτη δημοτικού να
καλυφθούν όλα τα θέματα
Λίγοι υποστηρίζουν την ένταξη όλων των θεμάτων από τη πρώτη δημοτικού
αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη προσέγγιση. Λίγοι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι
το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού πρέπει να εισάγεται στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Επίσης ένα μικρό ποσοστό θεωρεί ότι από τη Τετάρτη Δημοτικού
μπορούν να διδαχθούν όλα τα θέματα. Σύμφωνα με τα παραπάνω φαίνεται ότι θέματα
όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός οι αμβλώσεις και η σεξουαλικότητα δεν
έχουν θέσει στις μικρότερες τάξεις του δημοτικού. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με
την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Barr et al., 2012. Eisenberg et al.,2007).
Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία παρατηρήσαμε ότι ο τόπος διαμονής
δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των συμμετεχόντων. Ωστόσο
παρατηρήσαμε ότι οι συμμετέχοντες που διέμεναν στο Ρέθυμνο είχαν περισσότερες
ενστάσεις στη θεματολογία της Σ.Α. αλλά και στις απόψεις τους περί ομοφυλοφιλίας.
Τα παραπάνω αποτελέσματα πιθανό να σχετίζονται με το φαινόμενο ότι στα μεγάλα
αστικά κέντρα οι πηγές πληροφόρησης είναι περισσότερες και πιο προσβασιμες για
τους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα όμως οι μεγάλες πόλεις χαρακτηρίζονται από
διαφορετικές κοινωνικο-πολιτισμικές ομάδες με διαφορετικές θρησκείες πεποιθήσεις
και αντιλήψεις γεγονός το οποίο εξηγεί τη συμφωνία για ένταξη της Σ.Α. στη
δημοτικό σχολείο.
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό υπόβαθρο παρατηρήσαμε ότι οι αντιλήψεις των
συμμετεχόντων δεν καθορίζονται από το μορφωτικό τους υπόβαθρο. Σύμφωνα με
μελέτες το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων έχει θετική σχέση με τη στάση απέναντι
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στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καθότι φαίνεται ότι οι πιο μορφωμένοι γονείς
έχουν πιο θετική στάση απέναντι στη Σ.Α. από τους λιγότερο μορφωμένους γονείς.
Κάτι τέτοιο δεν αντιληφθήκαμε στην συγκεκριμένη έρευνα καθώς ένα μεγάλο
ποσοστό που είχε ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχε θετική στάση
απέναντι στη σεξουαλική αγωγή ενώ συμμετέχοντες που είχαν ολοκληρώσει τη
τριτοβάθμια εκπαίδευση είχαν περισσότερες ενστάσεις και αμφιβολίες.

Κεφάλαιο 6ο: Συμπεράσματα
6.1 Τελικά Συμπεράσματα
Τα πορίσματα της παρούσας μελέτης στηρίζουν τη θέση ότι οι γονείς που
έχουν παιδιά στο δημοτικό σχολείο θεωρούν το δημοτικό σχολείο ως κατάλληλο
περιβάλλον για την εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής. Ένας πολύ μικρός αριθμός
γονέων που πήραν μέρος στη έρευνα τάχθηκαν κατά της εφαρμογής μαθήματος
σεξουαλικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Αλλά και σε αυτή τη περίπτωση αυτοί
δεν ήταν αντίθετοι με την εφαρμογή ενός τέτοιου μαθήματος απλά θεωρούσαν ότι το
δημοτικό σχολείο δεν αποτελεί την κατάλληλη βαθμίδα γι’ αυτού του είδους την
διδασκαλία
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην παρούσα εργασία έδειξαν ότι θέματα
σεξουαλικής αγωγής θίγονται και συζητιούνται. Οι συμπεριφορές των παιδιών ή οι
απορίες παρακινούν τους γονείς να αγγίξουν τέτοια ζητήματα σε συζήτήσεις του με
τα παιδιά. Οι ερωτώμενοι γονείς ανέφεραν ότι νιώθουν άνετα με αυτού του είδους τις
συζητήσεις ενώ μικρό ποσοστό ανέφερε ότι νιώθει άβολα και αμήχανα. Ακόμα και
αυτοί που νιώθουν άβολα θεωρούν ότι με τη κατάλληλη καθοδήγηση και όταν
μεγαλώσουν λίγο ακόμα τα παιδιά τους θα νιώθουν πιο άνετοι και έτοιμοι για τέτοιες
συζητήσεις.
Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας στηρίζουν τη θέση ότι ο εκπαιδευτικός
είναι το κατάλληλο άτομο να διδάξει στα παιδιά το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής.
Ωστόσο θα πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένος και να διαθέτει χαρακτηριστικά
που θα κάνουν τα παιδιά να αισθανθούν άνετα. Σύμφωνα με τα ευρήματα
καταλήγουμε ότι οι γονείς θεωρούν ότι σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό θα
πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσμτα.
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Σύμφωνα με τις αφηγήσεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι λόγοι
ένταξης της Σ.Α. είναι η προστασία ο σεβασμός της διαφορετικότητας αλλά και η
σωστη γνώση. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρούν ότι όλα
τα θέματα μπορούν να διδαχτούν στο δημοτικό σχολείο αρκεί να είναι
προσαρμοσμένα με την ηλικία των παιδιών.
Εν κατακλείδι

η κοινότητα και η πολιτέια είναι υποχρεωμένες να

ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών όσο και των γονέων με κύριους στόχους
την θεσμοθέτηση και εφαρμογή της Σ.Α. σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής
εκπαίδευσης και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την εφαρμογή
ενιαίου ολοκληρωμένου και σύγχρονου πλαισίου Σ.Α. το οποίο θα διδάσκουν
καταρτισμένοι εκπαιδευτικοι καθώς οι γονείς επιθυμούν να ενταχθεί η Σ.Α. στο
δημοτικό σαν μάθημα. Το πιθανό σενάριο για ένταξη της Σ.Α. στο δημοτικό σχολείο
από τον Σεπτέμβρη του 2021 σαν μάθημα ευελπιστούμε να γίνει πραγματικότητα.

6.2 Περιορισμοί της Έρευνας
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης
διπλωματικής εργασίας και για το λόγο αυτό δεν έχει όλα εκείνα τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά που έχουν οι διεθνώς επιτυχημένες και αξιόλογες έρευνες.
Ένας από τους περιορισμούς της παρούσας μελέτης αποτέλεσε ο αριθμός των
συμμετεχόντων. Ο αριθμός του δείγματος δεν είναι αντιπροσωπευτικός καθώς
αποτελείται από 20 γονείς του Ν. Αττικής και Ν.Ρεθύμνης. Περιορισμό στην έρευνα
αποτέλεσε το φύλο των συμμετεχόντων καθώς αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από
γυναίκες.
Ένα από τους πρωταρχικούς περιορισμούς όπου στάθηκε και εμπόδιο στην
έρευνα αποτέλεσε το καθαυτό αντικείμενο της έρευνας. Η Σεξουαλική Αγωγή
χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα προσέγγισης και
αντιμετωπίζεται ακόμα με δυσπιστία από την κοινωνία. Πρέπει να τονιστεί ότι
αρκετοί γονείς αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στη έρευνα όταν μάθαιναν το θέμα.
Χρειάζεται να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι η Σ.Α. δεν αφορά μόνο το σεξ
αυτό καθαυτό αλλά ολόκληρη την προσωπικότητα του ατόμου από σωματική
πνευματική και ψυχολογική άποψη. Άρα δεν προσφέρει μόνο γνώσεις αλλά
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λειτουργεί και ως μέσο προώθησης υπεύθυνων στάσεων-συμπεριφορών για την
πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη συνολικότερη τους ευεξία.
Η ανάγκη να εισαχθεί η Σ.Α. με οργανωμένο τρόπο στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση αναγνωρίστηκε από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες εδώ
και δεκαετίες την έχουν εισάγει στο αναλυτικό τους πρόγραμμα. Για την Ελλάδα
όμως το πλαίσιο είναι κάπως διαφορετικό: ανήκει ακόμα στις χώρες εκείνες όπου η
Σ.Α. είναι πρακτικά αόρατη σχεδόν σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα παραγκωνίζεται
από τα σχολικά πλαίσια και τη θέση της παίρνουν μαθήματα με μοναδικό σκοπό την
στείρα απόκτηση γνώσεων. Η Σ.Α. πρέπει να πάρει επιτέλους τη θέση που της αξίζει
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατέχοντας εξέχουσα θέση στη πρωτοβάθμια
εκπαιδευτική βαθμίδα και ο ρόλος που ζητείται να παίξουν οι εκπαιδευτικοί στη
κρίνεται καθοριστικός.

6.3 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης και οι περιορισμοί της οδηγούν
σε διάφορες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.
Ο σχεδιασμός περισσότερων μελετών σε διεθνές αλλά και κυρίως σε εθνικό
επίπεδο

αναδεικνύεται αναγκαίος προκειμένου να κατανοηθούν καύτερα οι

αντιλήψεις των γονέων και ο ρόλος της Σ.Α. στα παιδιά. Υπόψη πρέπει να ληφθούν
οι περιορισμοί και τα μειονεκτήματα των διαθέσιμων ερευνών ώστε να μπορέσουν να
αντιμετωπιστούν με κατάλληλο τρόπο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη κατάρτισης
των εκπαιδευτικών στη Σ.Α. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστούν
προγράμματα και παρεμβάσεις με κύριο στόχο της εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
όλων των βαθμίδων στη Σ.Α. τόσο από τον παιδαγωγικό χώρο όσο και από
πρωτοβουλίες της κοινωνίας/ εκάστοτε κοινότητας. Η παραπάνω πρόταση προκύπτει
από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων όπου όλοι θα ήθελαν έναν άρτια
εκπαιδευμένο επιστημονικά εκπαιδευτικό για να διδάξει Σ.Α.
Κρίνεται
Σεξουαλικής

λοιπόν αναγκαίο εφόσον μιλάμε για εισαγωγή μαθήματος

Αγωγής

στην

ελληνική

εκπαίδευση

να

πραγματοποιηθούν

περισσότερες κοινωνιολογικές μελέτες και να τεθούν ερωτήματα σε εκπαιδευτικούς
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και μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς και σε γονείς ώστε να εντοπιστεί το είδος της
εκπαίδευσης στη Σεξουαλική Αγωγή που αρμόζει στον ελληνικό λαό.
Επιπλέον θα είναι αρκετά ενδιαφέρον στο μέλλον να γίνει μια ολοκληρωμένη
έρευνα στην Ελλάδα με τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης έτσι ώστε να προκύψουν οι ανάγκες το παιδιών.
Τέλος θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έρευνες σε μεγαλύτερο αριθμό
συμμετεχόντων από διαφορετικές οικονομικές τάξεις και τόπους διαμονής.
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Παράρτημα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Η Συνέντευ η
Μεθοδολογία
Ποιοτική Έρευνα. Μέθοδος: Ημι-δομημένη Συνέντευξη με τη χρήση μαγνητοφώνου.
Ομάδα Στόχος
Γονείς με παιδιά στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε σχολεία του νομού Ρεθύμνης και
Αττικής
Θεματικές Ενότητες & Ερωτήσεις Οδηγού Συνέντευ ης
Α. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Γονέων
 Τόπος Διαμονής
 Μορφωτικό Υπόβαθρο
Β. Γενικές Γνώμες Γονέων για τη Σ.Α.
 Θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει
το παιδί σας για θέματα Σ.Α. γιατί ; Ποιον θεωρείται κατάλληλο;


Υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η Σ.Α. σαν μάθημα στη
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Συμφωνείται με την ένταξη της; Γιατί;



Μετά από εσάς θεωρείται το δημοτικό σχολείο (εκπαιδευτικό) ως κατάλληλη
βαθμίδα για την ενημέρωση των παιδιών; Αν όχι γιατί;

Γ. Χαρακτηριστικά ατόμου που θα διδάξει Σ.Α.
 Ποια εκπαιδευτικά προσόντα θα θέλατε να είχε το άτομο το οποίο θα
αναλάμβανε το ρόλο να διδάξει Σ.Α και γιατί;


Ποια είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του ατόμου που θα αναλάμβανε την
διδασκαλία της Σ.Α.;

Δ. Περιεχόμενο Σ.Α.
 Ποια θέματα σχετικά με τη Σ.Α. θα θέλατε να διδαχθεί το παιδί σας στο
δημοτικό και σε ποιες τάξεις;


Θα θέλατε να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία τη χρήση προφυλακτικού ή
τις αμβλώσεις;



Θα επιθυμούσατε να διδαχθεί για τη κακοποίηση και τα Σ.Μ.Ν.;

E. Ρόλος Γονέων

Έχετε συζητήσει με το παιδί σας θέματα σχετικά με τη Σ.Α.; Αν ναι σε
ποια θέματα επικεντρωθήκατε; Αν όχι ποιος είναι ο λόγος;
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ΣΤ. Άνεση/ Αυτοπεποίθηση Γονέων


Νιώθετε/θα νιώσετε άνετα να συζητάτε/συζητήσετε τέτοια θέματα με το παιδί
σας; Αν όχι γιατί νιώθετε δυσκολία στην αντιμετώπιση/απάντηση;
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ)
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε1

2

Χρόνος

3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

06:09’

5

Συσκευή ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

9

Συμπληρωματικά

26/05/2021

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης
Συνέντευξη 1
«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο »
26/05/2021
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ομιλητής 1
Για αρχή θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις συζητήσει ποτέ με το παιδί σου θέματα που
αφορούν τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Ναι μόνο σε γενικό πλαίσιο. Όσον αφορά λίγο τη γέννηση των παιδιών.
Ομιλητής 1
Υπήρχε απορία;
Ομιλητής 2
Δεν υπήρχε τόσο απορία δεν μπορώ να πω ότι έχουν απορίες. Πιο πολύ ξεκίνησε με
το θέμα εντελώς τυχαία με το θέμα περιόδου δηλαδή είδαν στην σερβιέτα αίμα
είδαν τις σερβιέτες.Με αφορμή αυτό το γεγονός μιλήσαμε λίγο.. ότι μια γυναίκα έχει
περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμη να κάνει παιδί. Κάνει παιδί έχοντας ένα
σύντροφο όπως εγώ με τον μπαμπά αλλά δεν έχουν απορίες στο πώς γεννιέται το
παιδί δηλαδή τη πράξη. Δεν την έχουν σαν απορία.
Ομιλητής 1
Εντάξει εσύ πώς ένιωσες όταν το συζητήσατε;
Ομιλητής 2
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Άνετα.
Ομιλητής 1
Φαντάζεσαι στο μέλλον να κάνετε τέτοιες συζητήσεις;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Και πώς φαίνεται σαν ιδέα; Tι σου προκαλεί σαν συναίσθημα;
Ομιλητής 2
Είμαι πολύ ψύχραιμη απλώς πιο πολύ στο να συζητήσουμε το θέμα προφύλαξης
αλλά θεωρώ ότι είναι σε πολύ μικρή ηλικία ακόμα για να το συζητήσουμε εννοείται
είναι πολύ μικρή.Όσον αφορά πιο πολύ τη γέννηση των παιδιών και όχι τόσο δηλαδή
τη πράξη και δε με έχει αγχώσει ακόμα απλώς για σεξουαλικό κομμάτι συζητάμε πιο
πολύ στο θέμα πως να προστατεύονται. Δηλαδή έχουμε μιλήσει για το θέμα ότι
κανένας δεν μας αγγίζει στο πωπο μας στο πιπί μας κανένας δε μας φιλά δηλαδή
πιο πολύ όσον αφορά τη σύμπραξη έχουνε πει όχι όμως στο πλαίσιο το φυσιολογικό
κάνοντας έρωτα δυο άνθρωποι αλλά στο πως να προστατεύεστε σαν παιδιά και τους
έχουμε εξηγήσει ότι αυτές οι κινήσεις γίνονται μεταξύ ενηλίκων όταν το θέλουμε όχι
ένας μεγάλος σε ενα παιδακι.
Ομιλητής 1
Ωραία.Έχεις ακούσει ότι υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί σεξουαλική
αγωγή στο δημοτικό σχολείο;
Ομιλητής 2
Ναι και είμαι πολύ χαρούμενη.
Ομιλητής 1
Άρα συμφωνείς; Θεωρείς δηλαδή ότι είναι κατάλληλη βαθμίδα;
Ομιλητής 2
Ναι Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ο σωστός τρόπος για να ξεκινήσει.
Ομιλητής 1
Μπορείς να μου πεις ποια προσόντα θα ήθελες να έχει το άτομο το οποίο θα διδάξει
στο παιδί σου.
Ομιλητής 2
Όσον αφορά φαντάζομαι ότι είναι δάσκαλος αυτός που το κάνει. Δε νομίζω ότι
υπάρχει κάτι πιο ειδικό. Θα προτιμούσα έναν νέο άνθρωπο γιατί ίσως να έχει
καλύτερες αντιλήψεις σε αυτό αλλά είναι καθαρά όχι αντικειμενικό κριτήριο.. Αυτό
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να έχει καταρτίση και να το πλησιάζει σωστά. Ίσως με κάποιες εικόνες με ακουστικά
μέσα.
Ομιλητής 1
Δεν έχει πρόβλημα αν θα είμαι άντρας η γυναίκα.
Ομιλητής 2
Δεν έχω θέμα.
Ομιλητής 1
Και ποια θέματα θα ήθελες να διδάξει στο παιδί;
Ομιλητής 2
Πιστεύω ότι σε κάθε τάξη ανάλογα με την ηλικία που βρίσκονται ότι σιγά σιγά αυτό
διαμορφώνεται δηλαδή όπως εγώ βλέπω τα δικά μου παιδιά δεν ξέρω αν η ανδριάνα
που είναι 8 χρονών κοντεύει τα εννιά ειναι πισω .Δεν την ενδιαφέρει τόσο απλώς δεν
έχει απορίες όσον αφορά την πράξη.
Ομιλητής 1
Θα ήσουνα σύμφωνοι αν ας πούμε τα παιδιά διδάσκονταν και για την ομοφυλοφιλία.
Για τις αμβλώσεις για την κακοποίηση.
Ομιλητής 2
Ναι. Πάρα πολύ.Και λίγο έχουμε συζητήσει όχι για το θέμα της άμβλωσης αλλά λίγο
το θέμα της αποβολής επειδή και πάλι σε περιστατικό οικογενειακό και χρειάστηκε
να το συζητήσουμε.
Ομιλητής 1
Εσύ έχεις σκοπό κάποια στιγμή να συζητήσεις με το παιδί σου; Έτσι λίγο πιο
λεπτομερώς;
Ομιλητής 2
Ναι έχω θεωρώ ότι σίγουρα θεωρώ ότι πριν τελειώσει το δημοτικό σίγουρα θα
συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Από το θέμα σχέσεων θα ξεκινήσουμε από το θέμα
που σεβόμαστε πώς ερωτευόμαστε τι συμβαίνει τι θέλουμε όταν ερωτευόμαστε και
να θέσουμε το θέμα και σχέσεων σεξ και προφυλάξης.
Ομιλητής 1
Ωραία.Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 2ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε2
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2

Χρόνος

3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

06:33’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 2

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

27/05/2021

9

Συμπληρωματικά

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

27/05/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπέρα
Ομιλητής 2
Καλησπέρα.
Ομιλητής 1
Λοιπόν θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει με το παιδί
σας θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Με ποια θέματα έχετε ασχοληθεί;
Ομιλητής 2
Όσον αφορά τα βιβλία .Έχουμε διαβάσει αρκετά βιβλία όχι ότι μου έχει κάνει
ερωτήσεις.
Οπότε δεν της έχω απαντήσει κάτι ότι η ερώτησή μου κάνει τι στην απαντάω αλλά
δεν έχουμε εμβαθύνει.
Ομιλητής 1
Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια αφορμή να ξεκινήσετε μια τέτοια συζήτηση.
Ομιλητής 2
Ναι σίγουρα πιστεύω ότι έχει υπάρξει αφορμή να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση
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Έχουμε συζητήσει ότι από την αγάπη την πολλή αγάπη που έχουν οι γονείς
γεννιέται το σποράκι μεγαλώνει στην κοιλιά της μαμάς και. (γέλια) Θεωρώ ότι αν
μεγαλώσει λίγο ακόμα θα το συζητήσουμε καλύτερα αν και θα έπρεπε από ήδη να
έχει γίνει αλλά δε το έχω πάρει ζεστά ακόμα
Ομιλητής 1
Πως πιστεύεις πως θα νιώθεις όταν συζητάς κάτι τέτοιο με το παιδί σου;

Τι

συναισθήματα σου γεννιούνται;
Ομιλητής 2
Δεν αισθάνομαι άσχημα ίσα ίσα. Θέλω πάρα πολύ να της μάθω πράγματα.
Ομιλητής 1
Θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει το παιδί
σας για θέματα σεξουαλικής αγωγής.
Ομιλητής 2
Αν είναι κατάλληλος ο κατάλληλος παιδαγωγός ναι σίγουρα
Ομιλητής 1
Πώς θεωρείτε ότι είναι ο κατάλληλος εκπαιδευτικός; Τι προσόντα θα θέλατε να εχει;
Ομιλητής 2
Με πρώτα απ όλα αυτό που κάνει να το αγαπάει που εγώ δεν μπορώ να το ξέρω
αυτό. Kαι εννοείται εκπαίδευση πάνω σε αυτό.Δεν μου έρχεται κάτι ΑΛΛΟ στο
μυαλο. Σιγουρα υπαρχουν και αλλα νομιζω οτι αυτα ειναι αγαπη σε αυτό που κανει τι
εννοείτε να σέβεται το παιδί.Όλα αυτά είναι λογικά.
Ομιλητής 1
Δεν έχετε κάποιο θέμα με το φύλο του εκπαιδευτικού με την ηλικία του;
Ομιλητής 2
Όχι αν έχει τα απαραίτητα προσόντα που προανέφερα και πόσα άλλα που μπορεί να
μη γνωρίζω ότι μπορεί να χρειάζεται να έχει κάποιος ειδικός όχι γιατί να έχω
πρόβλημα;
Ομιλητής 1
Ωραία υπάρχει μια πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν
μάθημα στην πρωτοβάθμια στο δημοτικό.Σας βρίσκει σύμφωνη;
Ομιλητής 2
Φυσικά .Γιατί πιστεύω οι γονείς βάζω και εμένα μέσα φυσικά δεν είμαστε
κατάλληλοι να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα στα παιδιά γιατί όσο και ανοιχτό
μυαλό να έχει ένας γονιός ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει κάτι που τον
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κολλάει πόσο μάλλον γονείς που δεν έχουν και την παιδεία και τις γνώσεις να
αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα με το παιδί τους.
Ομιλητής 1
Θεωρείς ότι το δημοτικό σχολείο είναι η κατάλληλη βαθμίδα;
Ομιλητής 2
Ναι φυσικά
Ομιλητής 1
Ωραία ποια θέματα θα ήθελες να διδαχτεί το παιδί σου στο δημοτικό σχολείο σε
σχέση με τη σεξουαλική αγωγή; Και μπορείς να μου τα οριοθετήσεις και μέσα σε
τάξεις;
Ομιλητής 2
Όλα τα θέματα της σεξουαλικής αγωγής μπορούν να ενταχθούν στο δημοτικό
ανάλογα την ηλικία του παιδιού. Κάθε χρόνο θα μαθαίνει κάποιο στάδιο να το πω
δεν ξερω καποια νέα πληροφορια πανω στο κομμάτι της σεξουαλικής αγωγής. Τα
παιδιά της πρώτης δημοτικού έχουνε άλλη αντίληψη από ένα παιδί η έκτης
δημοτικού οπότε φαντάζομαι θα πηγαίνει ανάλογα με την ηλικία και την κατάλληλη
γνώση που πρέπει να έχει το κάθε παιδί αλλά μέχρι και την έκτη δημοτικού θεωρώ
ένα παιδί πρέπει να γνωρίζει τα πάντα για τη σεξουαλική αγωγή γιατί μετά είναι η
εφηβεία και πρέπει να είναι ήδη έτοιμο να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα
Ομιλητής 1
Θα θέλετε να μάθει για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Ναι φυσικά αφού υπάρχει γιατί να μη το μάθει;
Ομιλητής 1
Τη χρήση του προφυλακτικού;
Ομιλητής 2
Ναι
Ομιλητής 1
Τις αμβλώσεις;
Ομιλητής 2
Φυσικά όλα όλα εφόσον υπάρχουν και είναι υπαρκτά θέματα όλα αυτά στη ζωή
μας.Για ποιο λόγο να μην έχει γνώση και το δικό μου το παιδί;
Ομιλητής 1
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Ωραία οπότε να φανταστώ ότι και για την κακοποίηση αλλά και για τα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα θα θέλατε;
Ομιλητής 2
Φυσικά φυσικά.
Ομιλητής 1
Αυτό ήταν ευχαριστώ πολύ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 3ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε3

2

Χρόνος

3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

06:55’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 3

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

27/05/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

27/05/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπέρα
Ομιλητής 2
Καλησπέρα.
Ομιλητής 1
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση.Έχεις συζητήσει ποτέ με το παιδί
σου θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Ναι
Ομιλητής 1
Τι θέματα έχετε συζητήσει;
Ομιλητής 2
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Για το αναπαραγωγικό θέμα πώς γίνονται τα παιδιά.Για το Σώμα μας.
Ομιλητής 1
Με τι αφορμή είχε ξεκινήσει αυτή η κουβέντα;
Ομιλητής 2
Με είχε ρωτήσει πώς γεννήθηκε.Γιατί εγώ έχω πουλί και εσυ δεν έχεις. Για τις
διαφορές στο σώμα το αντρικό και το γυναικείο. Αυτά.
Ομιλητής 1
Εσύ πώς νιώθεις όταν μιλάς για τέτοια θέματα με το παιδί σου;
Ομιλητής 2
Άνετα και την πρώτη φορά ένιωσα άνετα γιατί είχα προετοιμαστεί.
Ομιλητής 1
Ωραία θεωρείς ότι ο εκπαιδευτικός είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει
το παιδί σου για τέτοια θέματα;
Ομιλητής 2
Ναι.Αν έχει ασχοληθεί με το θέμα ναι.
Ομιλητής 1
Ποια προσόντα θεωρείς ότι πρέπει να έχει το άτομο το οποίο θα διδάξει στο παιδί σου
σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Να είναι ο ίδιος άνετος με αυτό το θέμα.Να θεωρεί ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το
κατέχουν τα παιδιά.Να μην το βλέπει ως κάτι υποχρεωτικό που πρέπει να το κάνει να
είναι κάτι που τον απασχολεί και τον ίδιο. Επίσης και τα ακαδημαϊκά προσόντα
βοηθάνε
Ομιλητής 1
Έχεις κάποιο κόλλημα με το φύλο του ατόμου που θα διδάξεις στο παιδί σου με την
ηλικία;
Ομιλητής 2
Όχι δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορεί να παίξει η αρνητικό η θετικό ρόλο.Ίσως
έτσι στο μυαλό μου ίσως να θεωρώ ότι είναι καλύτερα να είναι μια γυναίκα. Μπορεί
αυτό να είναι όμως δικό μου θέμα και να μην έχει να κάνει τελικά με αυτό;
Ομιλητής 1
Υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν μάθημα
στο σχολείο. Συμφωνείς με την ένταξη της;
Ομιλητής 2
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Ναι γιατί θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη σε αυτό τον τομέα. Δεν είναι ενημερωμένα τα
παιδιά και δεν είναι ενημερωμένοι και οι μεγάλοι πάνω σε αυτό αρκετά ακόμα.
Ομιλητής 1
Είναι κατάλληλη βαθμίδα η πρωτοβάθμια για να ξεκινήσει η ενημέρωση των
παιδιών.
Ομιλητής 2
Ναι και θα έπρεπε και νωρίτερα.Από προνήπιο νήπιο. Από τότε που τα παιδιά
αρχίζουν να αποκτάνε ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το θέμα; Θα έπρεπε να γνωρίζουν.
Ομιλητής 1
Ωραία ποια θέματα θα ήθελες να διδαχτεί το παιδί σου;
Ομιλητής 2
Να γνωρίζει γιατί είναι έτσι όπως είναι.Τις διαφορές της φυσιολογίας πάνω στα
σώματα το θηλυκό και το αρσενικό το πώς γίνονται τα παιδιά τη συναίνεση.Όλα
αυτά. δηλαδή και το να υπάρχει συναίνεση σε αυτό πρέπει να το διδαχτούν.Είναι κάτι
που μπορούν να το μάθουν.
Και αφορά την σεξουαλική αγωγή.
Ομιλητής 1
Θα ήθελες να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Για τη χρήση προφυλακτικού τις αμβλώσεις;
Ομιλητής 2
Ναι
Ομιλητής 1
Την κακοποίηση ;
Ομιλητής 2
Ναι.Και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Όλα .Καλό είναι να τα ξέρει
εφόσον υπάρχουν και να μην του φανεί περίεργο κάποια στιγμή αν αυτό το
συνάντησει στη ζωή του
Ομιλητής 1
Αυτά τα θέματα που είπαμε πως θα μου τα κατηγοριοποιούσες ανάλογα με την τάξη;
Ομιλητής 2
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Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από την αρχή και από τη μικρότερη τάξη να
μάθουνε τα πάντα. Σε τι θα μπορούσε να το βλάψει το να ξέρει ότι υπάρχουν τρανς;
Ότι όλα αυτά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το προσεγγίζουμε με ταμπού πρέπει
να υπάρχει να το ξέρουνε να είναι άνετα με αυτό.Από πολύ μικρά και αν το ξέρουν
από πολύ μικρά είναι πιο εύκολο μετά να το αποδεχτούν να αποδεχτούν τον εαυτό
τους. Αυτό.
Ομιλητής 1
Τελος ευχαριστω πολυ δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις;
Ομιλητής 2
Ας πούμε θεωρώ πολύ σημαντικό τώρα έτσι στην εποχή που διανύουμε αυτό να
διδαχθούν την συναίνεση σας πούμε πάλι θα το ξαναπω γιατι ειναι ΚΑΤΙ που όλους
μας έχει επηρεάσει τον τελευταίο καιρό και γίνονται πράγματα και το βλέπουμε
τριγύρω μας ότι αν τα παιδιά αυτά είχανε μάθει να ορίζουν το σώμα τους τα ίδια να
μην ντρέπονται για το σώμα τους να μην ντρέπονται για πράγματα που τους
συμβαίνουν και να το να το εξωτερικεύουν αυτό το πράγμα θα ήταν όλα καλύτερα
σε αυτό τον τομέα. Αυτά
Ομιλητής 1
Ευχαριστώ πολύ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 4ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε4

2

Χρόνος

3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

05:00’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 4

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

27/05/2021

9

Συμπληρωματικά

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

27/05/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»
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Ομιλητής 1
Καλησπέρα
Ομιλητής 2
Καλησπέρα
Ομιλητής 1
Έχεις συζητήσει ποτέ με το παιδί σου κάποιο θέμα που να αφορά τη σεξουαλική
αγωγή;
Ομιλητής 2
Ναι
Ομιλητής 1
Τι θέμα ήταν αυτό;
Ομιλητής 2
Γενικά μια ενημέρωση για το σώμα το γυναικείο το αντρικό μέχρι και το πώς
δημιουργούνται τα παιδιά την επαφή.
Ομιλητής 1
Είχε γίνει η εμηνέρωση με κάποια συγκεκριμένη αφορμή;
Ομιλητής 2
Όχι με κάποιες απορίες που έχει κατά διαστήματα ο μικρός και μετά πήραμε ένα
βιβλίο που λέει αυτά μου το είπε μια φίλη μου.Που αναφέρει τα πάντα για αυτό.
Ομιλητής 1
Και πώς ένιωσες όταν το συζήτησες για πρώτη φορά;
Ομιλητής 2
Δεν ειχα θεμα απλα δεν καταλάβαινε πολύ καλά το παιδί από την άποψη τους όρους
κάποια
πράγματα και προσπαθούσα να του δώσω να καταλάβει.
Ομιλητής 1
Στο μέλλον αν κάνεις μια πιο λεπτομερή συζήτηση πώς πιστεύεις ότι θα αισθανθείς;
Ομιλητής 2
Άνετη και ψύχραιμη. Θα θέλω να το συζητήσω γιατί πρέπει να το συζητάς και να το
κατευθύνεις το παιδί.
Ομιλητής 1
Θεωρείς ότι ο εκπαιδευτικός είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει το
παιδί σου για τέτοια θέματα;
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Ομιλητής 2
Μέχρι κάποιο βαθμό μετά όχι θεωρώ ότι ο γονέας είναι καλύτερο. Απλά αφορά και
πιο προσωπικές συζητήσεις και απορίες και τα λοιπά πιστεύω ότι και το παιδί θα
αισθανθεί καλύτερα με μένα για παράδειγμα από ότι με τη δασκάλα .Δεν είναι ότι
δεν θα ήθελα κάτι να πει ο δάσκαλος αλλά απλά πιστεύω το παιδί μου είναι πιο
ανοιχτό σε μένα.
Ομιλητής 1
Υπάρχει μια πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν
μάθημα στην πρωτοβάθμια σε βρίσκει σύμφωνη αυτή η απόφαση;
Ομιλητής 2
Ναι γιατί είναι καλό να ενημερώνονται να ενημερώνονται όλα τα παιδιά και κυρίως
τα παιδιά που δεν έχουν ενημερωθεί από τους γονείς τους.Είναι καλό αυτό που επειδή
θα ακούσουν αυτά και θα ντραπούν και θα είναι και όλα μαζί να το ξεπεράσουμε και
λίγο την ντροπή και λίγο αυτό το αμήχανο στάδιο να το ξεπεράσουν όλα μαζί.
Ομιλητής 1
Ποια προσόντα θα ήθελες να έχει το άτομο που θα αναλάμβανε το ρόλο μας; Διδάξει
σεξουαλική αγωγή.
Ομιλητής 2
Να είναι συζητήσιμo. Να έχει εκπαιδευτεί σε αυτό. Να κάνει τα παιδιά να
αισθανθούν άνετα και ακόμα αν έχουν ίσως κάποια ντροπή να τους κάνει να την
ξεπεράσυν.
Ομιλητής 1
Ποια θέματα θα ήθελες να διδαχτεί στη σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό;
Ομιλητής 2
Για το σώμα και για την ερωτική επαφή δε μου έρχεται κάτι άλλο.
Ομιλητής 1
Θα ήθελες να συζητηθεί η ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Προσωπικά σε αυτή τη φάση όχι και μάλιστα στο βιβλίο την έγραφε και δεν την
ανέφερα.
Ομιλητής 1
Για τη χρήση του προφυλακτικού;
Ομιλητής 2
Ναι.
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Ομιλητής 1
Τις αμβλώσεις;
Ομιλητής 2
Ναι αλλά σε πιο μεγάλη ηλικία.
Ομιλητής 1
Για την κακοποίηση;
Ομιλητής 2
Ναι σαφώς.
Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;
Ομιλητής 2
Ναι.

Από Τρίτη δημοτικού θα μπορούσε να ξεκινήσει.Στην δευτεροβάθμια θα

μπορούσε να διδαχτεί και για την ομοφυλοφιλία και γενικά άλλα φύλα.
Ομιλητής 1
Καλώς ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 5ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε5

2

Χρόνος

3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

03:20’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 5

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

30/05/2021

9

Συμπληρωματικά

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

30/05/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπέρα
Ομιλητής 2
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Καλησπέρα.
Ομιλητής 1
Θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση.Έχετε συζητήσει ποτέ με το παιδί σας
θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Προς το παρόν όχι.
Ομιλητής 1
Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε συζητήσει;
Ομιλητής 2
Πιστεύω ότι είναι ακόμα μικρή και η Κέλλυ και ο μικρός μου ο Γιάννης.
Ομιλητής 1
Πώς πιστεύεις ότι θα νιώσεις όταν θα ξεκινήσετε να συζητάτε τέτοια θέματα; Το
έχεις σκεφτεί πως θα είναι η πρώτη φορά.
Ομιλητής 2
Λίγο περίεργα πιστεύω αλλά πιστεύω θα το συζητήσει θα το συζητήσω. Θα είμαι
από τις μαμάδες που θα θέλω να μιλήσω με τα παιδιά μου για αυτό το θέμα.
Ομιλητής 1
Θεωρείς ότι ο εκπαιδευτικός είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει το
παιδί σου;
Ομιλητής 2
Θεωρώ και οι 2. και εγώ και ο εκπαιδευτικός .Πρέπει και οι γονείς να μιλάμε με τα
παιδιά για αυτά τα θέματα.
Ομιλητής 1
Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί σεξουαλική αγωγή σαν
μάθημα στην πρωτοβάθμια.Συμφωνείτε με την ένταξη της;
Ομιλητής 2
Πιστεύω ότι θα ήταν καλό.
Ομιλητής 1
Γιατί;
Ομιλητής 2
Να ξέρουν κάποια πράγματα τα παιδιά παραπάνω να μάθουνε να σέβονται τα αγόρια
τα κορίτσια τα κορίτσια τα αγόρια και γιατί πιστεύω ότι θα τους διδάσκουν και
τέτοια πράγματα.
Ομιλητής 1
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Συμφωνείτε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι η
κατάλληλη βαθμίδα για να ξεκινήσει ένα τέτοιο μάθημα;
Ομιλητής 2
Νομίζω ναι
Ομιλητής 1
Το άτομο το οποίο θα διδάξει στο παιδί σας σεξουαλική αγωγή ποια προσόντα θα
θέλατε να εχει;
Ομιλητής 2
Θα ήθελα να είναι γυναίκα νομίζω.Μόνο αυτό θα θελα να είναι γυναίκα. Εντάξει να
έχει και τη κατάλληλη μόρφωση
Ομιλητής 1
Ωραία και ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί στο δημοτικό και να μου τα
καταχωρήσετε σε τάξεις;
Ομιλητής 2
Αχ τώρα αυτό.
Ομιλητής 1
Θέλατε ας πούμε η αναπαραγωγή η κακοποίηση η ομοφυλοφιλία τα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα.
Ομιλητής 2
Από όλα αυτά που μου είπατε το μόνο λίγο που δεν είναι ρατσιστικό γιατί έχω και
φίλους ομοφυλόφιλους αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να μάθουν για
ομοφυλοφιλία μόνο αυτό. Στην έκτη δημοτικού ίσως θα ταν καλό να ξεκινήσουν να
μαθαίνουν τέτοια πράγματα αλλά από πολύ μικρή ηλικία δεν θα μου άρεσε να μάθει
το παιδί.Θα ήθελα να ξεκινήσει με τα βασικά. Για το πώς έρχονται τα παιδιά ας
πούμε και μεγαλώνοντας να διδαχτούν τα πιο δύσκολα
Ομιλητής 1
Καλώς ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ομιλητής 2
Εγώ σας ευχαριστώ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 6ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

2

Χρόνος

Ε6
31/05/2021
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3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

04:52’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 6

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

31/05/2021

9

Συμπληρωματικά

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπέρα.
Ομιλητής 2
Καλησπέρα
Ομιλητής 1
Λοιπόν θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει ποτέ με το
παιδί σας θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Βεβαίως.
Ομιλητής 1
Τι θέματα είναι αυτά;
Ομιλητής 2
Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ αγόρι και κορίτσι.
Ομιλητής 1
Με με τι αφορμή ξεκίνησε αυτό;
Ομιλητής 2
Είχε περιέργεια το παιδί. Μετά επειδή είναι κορίτσι ξεκινήσαμε με την έμμηνο
ρύση.Τι σημαίνει για το σώμα αυτό .Τι διαφορά θα έχει από την ώρα που πρέπει να
προσέξει. Μάλλον από την ώρα που θα έχει έμμηνο ρύση.Την επαφή που θα έχει
αργότερα με παιδιά του αντίθετου φύλου. Από κει και πέρα από ερωτήσεις που μου
έκανε ξεκίνησε η συζήτηση γιατί πρέπει να προσέχω ποιες είναι οι διαφορές και τι
μπορεί να της συμβεί. Πως θα έρθει η έλξη με το άλλο φύλο; Τι θα συμβεί σε
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περίπτωση σεξουαλικής επαφής Τι πρέπει να περιμένει και η κουβέντα αναπτύχθηκε
πιο αναλυτικά.
Ομιλητής 1
Νιώθετε άνετα όταν συζητήσατε τέτοια θέματα;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Εάν αν στο μέλλον ξανακάνετε τέτοια κουβέντα ίσως με περισσότερες λεπτομέρειες
αφού θα μεγαλώσει. Πιστεύεται θα νιώθετε το ίδιο άνετα;
Ομιλητής 2
Πιστεύω ότι θα νιώθωτο ίδιο άνετα.Ναι πρέπει να νιώθουμε άνετα για να μπορέσουν
τα παιδιά να έχουν σωστές αντιλήψεις πάνω σε αυτό το θέμα και να ξέρουν τι θα
αντιμετωπίσουν.Αργότερα σε οτιδήποτε αφορά αυτό το θέμα να είναι ενήμερα.
Ομιλητής 1
Ωραία θεωρείται ότι εκπαιδευτικός είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει
το παιδί σας.
Ομιλητής 1
Βεβαίως αν είναι καταρτισμένος κατάλληλα.Το σχολείο επειδή τα παιδιά γενικά
τους δασκάλους τους ακούν πάρα πολύ ίσως με τη βοήθεια τους και με τη δικιά μας
την υποστήριξη μάθουν να αντιμετωπίζουν καλύτερα αυτές τις καταστάσεις χωρίς
ταμπού
Ομιλητής 1
Υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν μάθημα
στην πρωτοβάθμια. Συμφωνείτε με την ένταξη της απόλυτα γιατί;
Ομιλητής 2
Συμφωνώ .Γιατί θα πρέπει από πολύ μικρά παιδιά να μάθουν τη διαφορά ανάμεσα
στα 2 φύλα και να μην..για να γίνει η ζωή τους λίγο πιο ενήμερα ως προς αυτή την
κουβέντα δηλαδή δεν χρειάζεται να ανοίγουμε κουβέντα σχετικά με αυτό. Πρέπει τα
παιδιά να είναι ενήμερα από μικρά και απλά.Κάποιες τυχόν απορίες που μπορεί να
έχουν από το σχολείο. Εμείς οι γονείς να καλούμεθα να τις λύσουμε. Δεν χρειάζεται ο
γονιός να ανοίγει την κουβέντα.Πρέπει να υπάρχει μάθημα έτσι ώστε από πολύ μικρά
να καταλάβουν τις διαφορές να καταλάβουν το φύλο τους να καταλάβουν γενικά τη
διαφορετικότητα χωρίς να την παρεξηγούν και να την κοιτούν περίεργα.
Ομιλητής 1
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Ωραία ποια προσόντα θα θέλατε να εχει το άτομο το οποίο θα αναλάμβανε το ρόλο
να διδάξει τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Να είναι ανοιχτόμυαλος να είναι καταρτισμένος αντίστοιχα για αυτό που θα.. για το
μάθημα το συγκεκριμένο αν δηλαδή να γνωρίζει για το σώμα ίσως κάποιος βιολόγος
ο κάποιος.Δεν ξέρω αν ο ψυχολόγος είναι σωστό ως σαν κάποιος πάντων που να
είναι καταρτισμένος αντίστοιχα για να διδάξει αυτό το μάθημα θεωρώ ότι ένας
απλός δάσκαλος εάν κάνει αυτή αυτό το μάθημα ίσως δεν καλύψει τα παιδιά σε όλα
τα ερωτήματα που μπορεί να τους γίνουν εκτός αν έχουν ειδική εκπαίδευση γι αυτο.
Ομιλητής 1
Ωραία και ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί σας στο δημοτικό;
Ομιλητής 2
Είπα και προηγουμένως τη διαφορά των φύλων.
Ομιλητής 1
Ωραία θα θέλατε να ενημερωθείτε για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Βεβαίως για τη χρήση προφυλακτικού για τη κακοποίηση το καλό και το κακό
άγγιγμα δηλαδη
Ομιλητής 1
Μπορείτε να μου κατατάξετε σε ποιες τάξεις θα θέλατε να διδαχθεί το παιδί το κάθε
Τι.
Ομιλητής 2
Τα πολύ απλά θα μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και από το νηπιαγωγείο.Τα λίγο πιο
δυσνόητα σε εισαγωγικά θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ας πούμε από την τάξη της
Τετάρτης δημοτικού. Θεωρώ όμως ότι στην Πέμπτη και στην έκτη πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί και να μην υπάρχει καμία απορία στα παιδιά. Όσον αφορά τι σημαίνει
σεξουαλική επαφή τι σημαίνει προφυλακτικό ότι σημαίνει ομοφυλοφιλία Τι
σημαίνει άμβλωση Τι σημαίνει μεταδιδόμενο νόσημα.Έτσι ώστε να αποφύγουμε τα
διάφορα μπούλινγκ που γίνονται χωρίς να γνωρίζουν τα παιδιά γιατί το κάνουν.
Ομιλητής 1
Τέλος ευχαριστώ πάρα πολύ
Ομιλητής 2
Και εγώ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 7ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
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1

Ερωτώμενος

Ε7

2

Χρόνος

3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

03:56’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 7

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

31/05/2021

9

Συμπληρωματικά

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

31/05/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπέρα.Λοιπόν ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει ποτέ με το
παιδί σας θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Αρκετές φορές
Ομιλητής 1
Τί θέματα συζητήσατε.
Ομιλητής 2
Συνήθως απορίες που έχουν τα παιδιά για το πώς έρχονται τα παιδιά στον κόσμο.
Ετσι ξεκινήσαμε και αργότερα το πώς γίνεται το ασφαλές σεξ.Και διαφορα γύρω από
το σεξ.
Ομιλητής 1
Νιώθατε άνετα όταν συζητούσατε αυτά τα θέματα;
Ομιλητής 2
Όχι τόσο πολύ.
Ομιλητής 1
Στο μέλλον αν συζητήσετε με περισσότερες λεπτομέρειες πως πιστεύετε ότι θα
νιώθετε.
Ομιλητής 2
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Πιο σίγουρος επειδή θα είναι πιο μεγάλο το παιδί.
Ομιλητής 2
Θεωρείτε ότι εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει το παιδί
σας για θέματα σεξουαλικής αγωγής;
Ομιλητής 2
Σίγουρα γιατί είναι πιο πολλές ώρες με το παιδί και του χει πιστεύω και μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη.
Ομιλητής 1
Ωραία υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν
μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Συμφωνείτε με την ένταξη της;
Ομιλητής 2
Βεβαίως.Συμφωνούμε ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν όλα αυτά τα πράγματα
και πιστεύω ότι το σχολείο είναι το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσει για όλα αυτά τα
πράγματα τα οποία θα συζητήσει το παιδι.
Ομιλητής 1
Ποια προσόντα θα θέλατε να είχε; Το άτομο το οποίο θα διδάξει στο παιδί
σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Να είναι καταρτισμένο καταρχήν να ξέρει το θέμα καλά και να είναι ένας
κατάλληλος άνθρωπος για να πει για τη σεξουαλική αγωγή.
Ομιλητής 1
Δεν έχετε κάποιο πρόβλημα με το φύλο; Η ηλικία του εκπαιδευτικού;
Ομιλητής 2
Όχι.
Ομιλητής 1
Ωραία ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί σας στο δημοτικό;
Ομιλητής 2
Πάνω στη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 1
Ναι.
Ομιλητής 2
Το κυριότερο για μένα είναι το ασφαλές σεξ. Να καταλάβει το παιδί τι σημαίνει
ασφαλές σεξ τώρα από εκεί και πέρα ολα τα άλλα τα οποία..Τί διαφορά έχει το ένα
φύλο με το άλλο;Δεν μου έρχεται κάτι άλλο.
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Ομιλητής 1
Θα θέλατε να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Για τις αμβλώσεις;
Ομιλητής 2
Ναι βεβαίως.
Ομιλητής 1
Για την κακοποίηση;
Ομιλητής 2
Σίγουρα.
Ομιλητής 1
Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;
Ομιλητής 2
Βεβαίως. Αλλά σίγουρα στις μικρές τάξεις να τα λένε με το κατάλληλο τρόπο και
στις πιο μεγάλες να μιλάνε ανοιχτά. Όλα θέλω να είναι στο μάθημα αυτα τα θέματα
που είπαμε αλλά προσαρμοσμένα σε κάθε ηλικία
Ομιλητής 1
Καλώς. Ευχαριστώ πολύ
Ομιλητής 2
Παρακαλώ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 8ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε8

2

Χρόνος

3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

04:15’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 8

7

Εξεταζόμενο θέμα

31/05/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»
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8

Μεταφόρτωση αρχείων

31/05/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ομιλητής 1
Καλησπέρα
Ομιλητής 2
Καλησπέρα
Ομιλητής 1
Λοιπόν θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει ποτέ με το
παιδί σας θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Έχω συζητήσει πράγματα τα οποία με έχει ρωτήσει έχω παρατηρήσει ότι έχει
κάποιες απορίες σχετικά κατά κύριο λόγο με το σώμα και όποτε με ρωτάει απαντάω.
Ομιλητής 1
Νιώθετε άνετα να συζητά τέτοια θέματα με το παιδί σας;
Ομιλητής 2
Ναι δεν εχω κανενα προβλημα γιατι και εμένα οι γονεις μου ηταν ανοιχτοί οπότε
είναι κάτι που μου έχει περάσει και εμένα και το θεωρώ πλήρως φυσιολογικό.
Ομιλητής 1
Στο μέλλον αν κάνετε μια πιο λεπτομερή συζήτηση πιστεύετε θα νιώθετε το ίδιο
άνετα;
Ομιλητής 2
Μπορώ να πω ότι ίσως να έρθω σε λίγο δύσκολη θέση εάν μιλήσουμε ας πούμε για
τη σεξουαλική επαφή γιατί όσο πιο αναλυτικός γίνεσαι με τη σεξουαλική επαφή
είναι επειδή υπάρχει ένα ταμπού γύρω από το θέμα.Πιστεύω ότι μπορεί να αισθανθώ
λίγο άβολα ναι.
Ομιλητής 1
Θεωρείτε ότι εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει το παιδί
σας;
Ομιλητής 2
Πιστεύω ότι το σχολείο γενικότερα είναι καλό να ενημερώνει τα παιδιά γύρω από
όλα τα θέματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία γιατί και το σχολείο είναι μια
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μικρή κοινωνία. Τώρα αν έχει τις απαραίτητες γνώσεις θεωρώ πως δεν είναι λάθος
να ενημερώνουν τα παιδιά εκπαιδευτικοί.
Ομιλητής 1
Υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν μάθημα
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συμφωνείτε με την ένταξη της;
Ομιλητής 2
Συμφωνώ απόλυτα με την ένταξή της και νομίζω είναι καιρός να γίνει.
Ομιλητής 1
Άρα θεωρείτε ότι η πρωτοβάθμια είναι η κατάλληλη βαθμίδα για να ξεκινήσει
ενημέρωσης των παιδιών;
Ομιλητής 2
Θεωρώ πως ναι και αν είχαμε την επιλογή να γίνεται και από μικρότερη ηλικία
δηλαδή να υπάρχει κάτι ενημερωτικό ας πούμε στο νηπιαγωγείο γιατί όχι;
Ομιλητής 1
Ποια εκπαιδευτικά προσόντα θέλετε να είχε το άτομο με το οποίο το οποίο θα
αναλάμβανε τον ρόλο να διδάξει σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Θεωρώ ότι κατά βάσιν όταν αποφασίζεις να διδάξεις κάτι θα πρέπει να είσαι
απόλυτα εξειδικευμένος επάνω στο θέμα το οποίο λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει
σίγουρα είτε να είναι ειδικός σεξολόγος για παράδειγμα.Είτε γυναικολόγος. Είτε να
έχει κάνει τα απαραίτητα σεμινάρια για να μπορέσει να προσεγγίσει ένα τέτοιο
ζήτημα. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ανοικτός χωρίς ταμπού
χωρίς προκαταλήψεις για να μπορεί να αγκαλιάσει όλα τα θέματα που έχουν να
κάνουν με τη σεξουαλική αγωγή. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ.
Ομιλητής 1
Ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί στο δημοτικό;
Ομιλητής 2
Για μένα ένα πολύ σημαντικό θέμα έχει να κάνει σίγουρα με τις λειτουργίες που
μπορεί να έχει το σώμα και δη το γυναικείο σώμα αλλά και βέβαια και το αντρικό
σώμα. Διότι για παράδειγμα τα παιδιά όταν βρίσκονται στην εφηβεία πολύ συχνά
νιώθουν άβολα για το γεγονός ότι μπορεί να ερεθίζονται. Ας πούμε αυτά είναι θέματα
τα οποία καλό θα ήταν να αρχίσουμε λίγο να διώχνουμε τις προκαταλήψεις από πάνω
μας. Όσον αφορά αυτά τα ζητήματα.Τώρα άλλα ζητήματα μπορεί να είναι ο
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σεξουαλικός προσανατολισμός. Η έμμηνος ρύση γιατί όπως ανέφερα έχει να κάνει
και με το γυναικείο σώμα.Αυτά μπορώ να σκεφτώ τώρα.
Ομιλητής 1
Θα θέλατε να ενημερωθεί για τη χρήση του προφυλακτικού;
Ομιλητής 2
Σίγουρα για τη χρήση του προφυλακτικού. Για το γεγονός ότι κανένας δεν πρέπει να
μας αναγκάζουν να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε το οποίο ναι μπορεί να
έχει να κάνει και αργότερα με τη συγκατάθεσή του στο να κάνει σεξ και τα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που έχουν και αυτά να κάνουν με το
προφυλακτικό.Αλλά και με τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες βέβαια όλα αυτά δηλαδή
νομίζω ότι πιάνουν στην ίδια κατηγορία.
Ομιλητής 1
Όλα αυτά τα θέματα θα θέλατε να τα διδαχθεί στο δημοτικό;
Ομιλητής 2
Ναι. Θα πρέπει να τα γνωρίζει πριν τελειώσει το δημοτικό. Πλέον όταν βρίσκομαστε
σε μια ηλικία εφηβεία σίγουρα θα ξεκινήσεις να επιθυμείς το φύλο που σου αρέσει
οπότε πρέπει να είσαι 100% ενημερωμένος είτε από την οικογένεια είτε από το
σχολείο.
Ομιλητής 1
Τέλος ευχαριστώ πολύ.
Ομιλητής 2
Και εγώ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 9ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε9

2

Χρόνος

3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

03:10’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 9

7

Εξεταζόμενο θέμα

02/06/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

134

8

Μεταφόρτωση αρχείων

02/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ομιλητής 1
Καλησπέρα.
Ομιλητής 2
Καλησπέρα.
Ομιλητής 1
Λοιπόν θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει με το παιδί
σας θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Όχι.
Ομιλητής 1
Ποιος ο λόγος που δεν έχετε συζητήσει;
Ομιλητής 2
Θεωρώ πως βρίσκεται σε μικρή ηλικία για να συζητήσω τέτοια θέματα μαζί του.
Ομιλητής 1
Έχετε σκεφτεί όταν θα συζητήσετε στο μέλλον τέτοια θέματα πώς θα νιώθετε;
Ομιλητής 2
Νομίζω θα ένιωθα άβολα.
Ομιλητής 1
Ωραία θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει
το παιδί σας για θέματα σεξουαλικής αγωγής;
Ομιλητής 2
Είναι μέσα στα κατάλληλα πρόσωπα ναι σίγουρα.
Ομιλητής 1
Ποιο θεωρείτε κατάλληλο πρόσωπο;
Ομιλητής 2
Για αρχή θεωρώ την οικογένεια ασχέτως αν εγώ προσωπικά μπορεί να αισθάνομαι
άβολα και μετέπειτα να έιναι το σχολείο.
Ομιλητής 1
Υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν μάθημα
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συμφωνείτε με την ένταξη της;
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Ομιλητής 1
Ναι γιατί όχι;
Ομιλητής 2
Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι κατάλληλη βαθμίδα για να αρχίσει το παιδί να
ενημερώνεται;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Ποια είναι τα προσόντα; Θα θέλατε να έχει το άτομο το οποίο θα διδάξει στο παιδί
σας σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Δεν ξέρω αν θα ήθελα να έχει μια ιδιαίτερη ειδίκευση. Πιστεύω σίγουρα θα
βοηθούσε βέβαια αν είχε αλλά επειδή μιλάμε για πρωτοβάθμια θεωρώ ότι θα είναι
πολύ βασικά τα αυτά που θα έχει να του πει τέλος πάντων.
Ομιλητής 1
Ωραία ποια θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή; Θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί
σας;
Ομιλητής 2
Ίσως την αναπαραγωγή την έμμηνο ρύση τον κύκλο.Το κατά πόσο είναι εντάξει η
συναναστροφή να το πω με τα άλλα παιδάκια δηλαδή τι μπορεί να κάνει ώστε να μην
το θίξει;Θα το πω έτσι
Ομιλητής 1
Θα θέλατε να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Ναι και αυτό ναι.
Ομιλητής 1
Τη χρήση του προφυλακτικού.
Ομιλητής 2
Ναι ναι.
Ομιλητής 1
Τις αμβλώσεις.
Ομιλητής 2
Ίσως το θεωρώ υπερβολή σε αυτή την ηλικία.
Ομιλητής 1
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Να διδαχθεί για την κακοποίηση;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Ωραία σε ποιες τάξεις θα κατατάσσεται αυτά τα θέματα που σας είπα; Θεωρείται ότι
μπορούν να διδαχτούν σε όλες τις τάξεις.
Ομιλητής 2
Ίσως από την Δευτέρα -Τρίτη δημοτικού και μετά. Πιο πριν είναι μικρά.
Ομιλητής 1
Τέλος ευχαριστώ πολύ.
Ομιλητής 2
Και εγω.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 10ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε10

2

Χρόνος

3

Τόπος

Αθήνα

4

Διάρκεια

03:52’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 10

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

02/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

02/06/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπέρα.
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Ομιλητής 2
Καλησπέρα
Ομιλητής 1
Θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει με το παιδί σας
θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Όχι.
Ομιλητής 1
Ποιος είναι ο λόγος;
Ομιλητής 2
Θεωρώ πως το παιδί μου ακόμα δεν είναι στην ηλικία αυτή ώστε να του μιλήσω για
αυτά τα θέματα.
Ομιλητής 1
Στο μέλλον όταν θα συζητήσετε τέτοια θέματα πώς πιστεύετε ότι θα νιώθετε;
Ομιλητής 2
Χαλαρή.
Ομιλητής 1
Θεωρείτε ότι εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει το παιδί
σας για θέματα σεξουαλικής αγωγής;
Ομιλητής 2
Ναι ναι εννοείται. Είναι μέσα σε αυτά τα πρόσωπα.
Ομιλητής 1
Υπάρχει η πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν μάθημα
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συμφωνείτε;
Ομιλητής 2
Ναι σίγουρα γιατί τα παιδιά είναι καλό από μικρή ηλικία να ενημερώνονται για αυτά
τα ζητήματα.
Ομιλητής 1
Ποια προσόντα θα θέλατε να εχει το άτομο το οποίο θα αναλάβει το ρόλο να διδάξει
σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Πιστεύω ότι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος έχει κάνει μια ειδίκευση πάνω στο
συγκεκριμένο ζήτημα της σεξουαλικής αγωγής οσον αφορά τον τομέα αυτό της
εκπαίδευσης είναι κατάλληλος για τα παιδιά πέρα από την οικογένεια.
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Ομιλητής 1
Ωραία κάποια επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά αυτού του ατόμου ποια θα ήταν;
Ομιλητής 2
Δηλαδή τι ακριβώς εννοείτε;
Ομιλητής 1
Σε θεμα χαρακτηρα ηλικία φύλο;
Ομιλητής 2
Όχι δεν νομίζω.Πιστεύω ότι ο κάθε εκπαιδευτικός είναι κατάλληλος να μιλήσει στο
παιδί για αυτά τα ζητήματα και ακόμα περισσότερο ένας εκπαιδευτικός που έχει
κάνει και τη συγκεκριμένη ειδίκευση
Ομιλητής 1
Καλώς ποια θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί
σας στο δημοτικό;
Ομιλητής 2
Σίγουρα για αρχή το ζήτημα της κακοποίησης και των ορίων απέναντι στο άλλο
άτομο. Ύστερα τη διαφορετικότητα και πόσο αυτή ας πούμε δεν πρέπει να ορίζει τη
συμπεριφορά μας απέναντι στους υπόλοιπους το φύλο.Γενικά το αναπαραγωγικό
σύστημα σίγουρα ανδρών και γυναικών πρώτα.
Ομιλητής 1
Θα θέλατε να συζητήσει να μάθει για τη χρήση του προφυλακτικού;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Για τις αμβλώσεις;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Θα μπορούσατε να μου τα κατατάξετε σε σε ποιες τάξεις

είναι κατάλληλο να

διδαχτεί το εκάστοτε θέμα το παιδί;
Ομιλητής 2
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Πιστεύω ότι σε μεγαλύτερα παιδάκια ίσως είναι πιο κατανοητό αυτό που θα
προσπαθήσει ο εκπαιδευτικός να του περασει .Βεβαια θεωρω οτι μπορει να γινει και
απο την πρωτη δημοτικου αυτή η ενημέρωση και υποθέτω ότι με την κατάλληλη
καθοδήγηση εφόσον και εκπαιδευτικός θα είναι εξειδικευμένος πάνω στο θέμα θα
μιλήσει διαφορετικά στο παιδί που είναι πρώτη δημοτικού διαφορετικά στο παιδί
που είναι δεύτερα διαφορετικά στο παιδί που είναι τρίτη οπότε θεωρώ από την
πρώτη δημοτικού να ξεκινήσουνε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ομιλητής 1
Μια χαρά ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Ομιλητής 2
Και εγω.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 11ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε11

2

Χρόνος

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

03:35’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 11

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

02/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

02/06/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπέρα
Ομιλητής 2
Καλησπέρα σας
Ομιλητής 1
Θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει με το παιδί σας
θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή ;
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Ομιλητής 2
Όχι.Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται σε αυτή την ηλικία να ζητήσω κάτι τέτοιο.
Ομιλητής 1
Στο μέλλον όταν θα συζητήσετε τέτοια θέματα πώς πιστεύετε ότι θα νιώσετε;
Ομιλητής 2
Νιώθω κάπως άβολα αλλά αν αποφασίσω να το συζητήσω ότι θα προσπαθήσω να
είμαι χαλαρή.
Ομιλητής 1
Γιατί θα νιώθατε άβολα;
Ομιλητής 2
Γιατί;Δεν ξέρω πώς ακριβώς να μιλήσω στο παιδί μου για αυτά τα ζητήματα.
Ομιλητής 1
Θεωρείτε ότι εκπαιδευτικός είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ενημερώσει το
παιδί σας για θέματα σεξουαλικής αγωγής;
Ομιλητής 2
Θα μπορούσε αλλά δεν είμαι και απόλυτα σίγουρη ότι αρκεί.
Ομιλητής 1
Ποιον θεωρείτε κατάλληλο;
Ομιλητής 2
Ποιον θεωρώ κατάλληλο;Να σου πω την αλήθεια δεν έχω σκεφτεί. Σίγουρα θεωρώ
την καλύτερη λύση την οικογένεια δηλαδή εμένα και τον πατέρα του αλλά..δε ξερω
Ομιλητής 1
Υπάρχει μια πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν
μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συμφωνείτε με την ένταξη της;
Ομιλητής 2
Το θεωρώ υπερβολή.
Ομιλητής 1
Γιατι το θεωρείτε υπερβολή;
Ομιλητής 2
Γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά είναι αρκετά μικρά για να τους μιλήσεις για κάτι τέτοιο θα
χάσουν τη παδικότητα τους
Ομιλητής 1
Ωραία αν παρ όλα αυτά ενταχθεί ποια προσόντα θα θέλατε να εχει το άτομο το οποίο
θα αναλάμβανε το ρόλο να διδάξει σεξουαλική αγωγή;
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Ομιλητής 2
Δεν ξέρω αν υποθέσουμε ότι θα ενταχθεί υποθέτω οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός είναι
κατάλληλος.
Ομιλητής 1
Δεν έχετε κάποιο κόλλημα με την ηλικία και το φύλο;
Ομιλητής 2
Όχι όχι. Αρκεί να είναι εκπαιδευμένος
Ομιλητής 1
Ωραία ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί σας στο δημοτικό αν ενταχθεί η
σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Αν υποθέσουμε ότι εντάσσεται και σίγουρα θα υπάρχει ας πούμε για το
αναπαραγωγικό σύστημα και φυασιολογικά ζητήματα κυρίως.
Ομιλητής 1
Θα θέλατε να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Όχι.
Ομιλητής 1
Ο λόγος που δεν θα θέλατε;
Ομιλητής 2
Γιατί το θεωρώ κάτι αφύσικο;
Ομιλητής 1
Άρα δεν συμφωνείτε;
Ομιλητής 2
Ναι δεν συμφωνώ να διδαχτεί κάτι τέτοιο το παιδί μου στο σχολείο.
Ομιλητής 1
Ωραία για τη χρήση του προφυλακτικού.
Ομιλητής 2
Όχι όταν έρθει η στιγμή να κάνει σεξ θα του το πω ή θα με ρωτήσει
Ομιλητής 1
Για τις αμβλώσεις
Ομιλητής 2
Όχι.
Ομιλητής 1
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Θα θέλατε να δΙδαχτεί για την κακοποίηση;
Ομιλητής 2
Αυτό ίσως ναι.
Ομιλητής 1
Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;
Ομιλητής 2
Όχι. Θα προτιμούσα να μάθει τα βασικά και απλά απλά δε χρειάζονται λεπτομέρειες
γιατι είναι μικρός. Ίσως γύρω στα 15 θα το δεχόμουν.
Ομιλητής 1
Ευχαριστώ πολύ.
Ομιλητής 2
Και εγω
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 12ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε12

2

Χρόνος

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

03:29’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 12

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

02/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

02/06/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπερα.
Ομιλητής 2
Καλησπέρα.Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση.Έχετε συζητήσει με το παιδί σας
θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 1
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Όχι
Ομιλητής 2
Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε συζητήσει;
Ομιλητής 1
Δεν έχει τύχει ακόμα να σου πω την αλήθεια.
Ομιλητής 2
Πιστεύετε ότι θα νιώθετε άνετα να συζητήσετε τέτοια θέματα στο μέλλον;
Ομιλητής 1
Ναι όταν μου δοθεί η ευκαιρία η πιστεύω εγώ ότι πρέπει να το κάνω ένιωθα ανετα
και χαλαρος.
Ομιλητής 2
Θεωρείτε ότι εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο να ενημερώσει το παιδί σας
για τέτοια θέματα;
Ομιλητής 1
Θεωρώ πως είναι ένα κατάλληλο πρόσωπο αλλά ακόμη καταλληλότερο θεωρώ πως
είναι ένα άτομο το οποίο είναι ειδικευμένο πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
Ομιλητής 2
Ωραία υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν
μάθημα στην πρωτοβάθμια. Συμφωνείτε με την ένταξη της και για ποιο λόγο;
Ομιλητής 1
Ναι βέβαια.Αν λάβουμε υπόψη μας τα τελευταία γεγονότα των ημερών και όλες
αυτές τις υποθέσεις περί κακοποίησης και όλα αυτά πιστεύω ότι πλέον είναι
απαραίτητο έτσι ώστε το συγκεκριμένο ζήτημα να πάψει να αποτελεί και ταμπού.
Ομιλητής 2
Ωραία ποια προσόντα θα θέλατε να εχει το άτομο το οποίο θα αναλάμβανε το ρόλο
να διδάξει σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 1
Αυτό που πιστεύω είναι ότι ένα άτομο το οποίο είναι ειδικευμένο πάνω στο
αντικείμενο θα ήταν το κατάλληλο. Κάποιος σεξολόγος υποθέτω. Και ο
εκπαιδευτικός θα μπορούσε να το κάνει ως ένα βαθμό. Απλά θεωρώ ότι το
καταλληλότερο άτομο θα ήταν ένα άτομο τέτοιες ειδικεύσεις.
Ομιλητής 2
Ωραία τα θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί
σας στο δημοτικό;
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Ομιλητής 1
Τα πάντα θεωρώ και όσον αφορά και την κακοποίηση τη χρήση του προφυλακτικού
στις σεξουαλικές επαφές την ομοφοβία την τρανσφοβία σεβασμό σε όλες αυτές τις
κοινότητες που υπάρχουνε. περί διαφορετικότητας.
Ομιλητής 2
Πώς θα θέλατε να μου τα κατατάξετε στις τάξεις; Αυτά τα θέματα Θα θέλατε δηλαδή
από την πρώτη δημοτικού να μάθει για την ομοφοβία. Θα θέλατε να μάθει στην έκτη
δημοτικού για τη χρήση του προφυλακτικού;
Ομιλητής 1
Θεωρώ ότι το άτομο που θα επιλεχθεί να διδάξετε τα θέματα στο δημοτικό εφόσον
είναι εξειδικευμένο εκείνο θα ορίσει και το πώς θα γίνει. Οι διδαχή το πώς θα
μιλήσει δηλαδή Πιστεύω ότι σε κάθε παιδάκι διαφορετικής ηλικίας θα γίνει και η
σωστή προσέγγιση.
Ομιλητής 2
Τέλος ευχαριστώ πολύ.
Ομιλητής 1
Και εγώ κοπέλα μου
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 13ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε13

2

Χρόνος

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

03:13’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 13

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

02/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

02/06/2021

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1

145

Καλησπέρα.
Ομιλητής 2
Καλησπέρα.
Ομιλητής 1
Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει με το παιδί σας θέματα
σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Με τι αφορμή ξεκίνησε αυτή την κουβέντα;
Ομιλητής 2
Στην Δευτέρα δημοτικού έτυχε να το δω να χαϊδεύεται και με ρωτησε αν πρέπει. με
αφορμή αυτό του έκανα μια συζήτηση πάνω στο θέμα λέγοντας του ότι είναι
απόλυτα φυσιολογικό και ότι είναι μια φυσιολογική παρόρμηση και επιθυμία και ότι
καλό αυτό το πράγμα είναι να το κάνει όταν βρίσκεται μόνος του.
Ομιλητής 1
Πώς νιώσατε όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα;
Ομιλητής 2
Χαλαρή ήμουν εντάξει δεν ένιωσα κάπως περίεργα.
Ομιλητής 1
Στο μέλλον που ίσως να χρειαστεί να κάνετε μια πιο λεπτομερή συζήτηση.
Πιστεύετε ότι θα νιώθετε το ίδιο ανετα.
Ομιλητής 2
Ναι ναι. Σίγουρα
Ομιλητής 1
Ωραία θεωρείται ο εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο να ενημερώσει το παιδί
σας για θέματα σεξουαλικής αγωγής.
Ομιλητής 2
Ίσως αν και θα προτιμούσε ένα άτομο πιο εξειδικευμένο.
Ομιλητής 1
Υπάρχει πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν μάθημα
στην πρωτοβάθμια. Συμφωνείτε με την ένταξή της και γιατί;
Ομιλητής 2
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Ναι βέβαια γιατί όχι τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν από μικρή ηλικία για αυτά τα
ζητήματα για όλους όλες της φύσεως τα ζητήματα σεξουαλικής αγωγής θεωρώ.
Ομιλητής 1
Ποια εκπαιδευτικά προσόντα θα θέλατε να είχε το άτομο το οποίο θα διδάξει
σεξουαλική αγωγή στο παιδί σας;
Ομιλητής 2
Θα προτιμούσα όπως είπα και προηγουμένως ένα άτομο εξειδικευμένο. Κατά τα
άλλα δεν νομίζω ότι έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση στο να είναι άντρας. Η γυναίκα
είναι 20 χρονών ή 60.
Ομιλητής 1
Ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί στο δημοτικό;
Ομιλητής 2
Τα πάντα θεωρώ από ζητήματα ανατομικά και βιολογικής φύσεως μέχρι δεν
ξέρω.Οτιδήποτε οτιδήποτε έχει σχέση με τη σεξουαλική αγωγή.
Ομιλητής 1
Θα θέλατε να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Ναι βέβαια. Για το προφυλακτικό και το ασφαλές σεξ
Ομιλητής 1
Για τις αμβλώσεις;
Ομιλητής 2
Ναι βέβαια γιατί θέλω να γνωρίζω και εγώ αν κάτι τύχει. Να ξέρει ότι δεν είναι κακό
να μου το πεικαι ότι αυτά τα πράγματα τα λέμε πάντα στους γονείς μας γιατι μας
αγαπάνε και θα μας στηρίξουν.
Ομιλητής 1
Για την κακοποίηση;
Ομιλητής 2
Σίγουρα ειδικά με όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο καιρό
Ομιλητής 1
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;
Ομιλητής 2
Βέβαια
Ομιλητής 1
Θα μου τα κατατάσσεται αυτά τα θέματα ανάλογα με την τάξη του παιδιού;
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Ομιλητής 2
Θεωρώ πως ναι θεωρώ ότι ίσως πιο περίπλοκα ζητήματα όπως είναι οι αμβλώσεις π
χ.η ομοφυλοφιλία για παράδειγμα είναι καλό να εξηγούνται στα παιδιά όταν θα είναι
λίγο μεγαλύτερα ίσως από Τετάρτη Δημοτικού. Να πάει σταδιακά.
Ομιλητής 1
Τέλεια Ευχαριστώ Πολύ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 14ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε14

2

Χρόνος

03/06/2021

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

03:10’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 14

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

03/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπέρα.
Ομιλητής 2
Γεια σου.
Ομιλητής 1
Έχετε συζητήσει ποτέ με το παιδί σας θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Προσπαθώ να σκεφτώ. Συγκεκριμένα όχι μπορεί να έχει τύχει ξέρεις κάτι να δουν
στην τηλεόραση;Και εκεί με 2-3 πραγματάκια γιατί είναι μικρά τα παιδιά. Εχω 2
αγόρια. Ο ένας είναι οκτώμισι και αλλος ειναι 6 μιση.Είναι πάρα πολύ μικρή η ηλικία
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τους Δεν έχουμε κάνει κάποια συγκεκριμένη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα κάτι
να δουν στην τηλεόραση και κάτι να τους πω ναι αλλά όχι κάτι σε βάθος.
Ομιλητής 1
Νιώθατε άνετα όταν συζητήσετε αυτά τα θέματα.
Ομιλητής 2
Ναι βεβαίως
Ομιλητής 1
Στο μέλλον αν χρειαστεί να κάνετε μια πιο λεπτομερή συζήτηση πιστεύετε θα
νιώθετε το ίδιο άνετα;
Ομιλητής 2
Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Θα είναι διαφορετικά από την άποψη των μικρών η
μικρή σε ηλικία τώρα αν πιανεται 17 18 χρονών δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα μου
είναι. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο εύκολο να μιλήσουν με τον μπαμπά τους επειδή
είναι αγόρια
Ομιλητής 1
Ωραία θεωρείται ότι εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει το
παιδί σας για θέματα σεξουαλικής αγωγής.
Ομιλητής 2
Βέβαια και θα το ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε και στο σχολείο μάθημα
Ομιλητής 1
Υπάρχει μια πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί σαν μάθημα συμφωνείτε;
Ομιλητής 2
Μακάρι θα ημουν πάρα πολύ χαρούμενη αν συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Ομιλητής 1
Και ποια προσόντα θα θέλατε να εχει αυτο το ατομο που θα διδάξει τα παιδιά σας ;
Ομιλητής 2
Θεωρώ ότι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά θα έχει όλα τα
εφόδια. Δεν φαντάζομαι ότι θα το κάνει oποιοσδήποτε. Θα είναι κάποιοι άνθρωποι οι
οποίοι θα έχουν κάνει κάποια σεμινάρια θα έχουν παραπάνω γνώσεις. Θα ξέρουν ότι
αυτό που θα πουν πως θα το πουν στα παιδιά οπότε φαντάζομαι ότι θα είμαι οκει δεν
θα έχω θέμα.
Ομιλητής 1
Ποια θέματα θα θέλατε να διδάξετε το παιδί σας; ( Παύση)..Αν δεν σας έρχεται
μπορώ να σας πω μερικά.
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Ομιλητής 2
Ναι ναι για πες μου εσύ.
Ομιλητής 1
Λοιπόν θα θέλατε να ενημερωθεί για τη χρήση του προφυλακτικού;
Ομιλητής 2
Οπωσδήποτε
Ομιλητής 1
Για τις αμβλώσεις για την κακοποίηση;
Ομιλητής 2
Βέβαια για τα πάντα δεν θεωρώ ότι δεν μπορώ να συλλάβω αυτή τη στιγμή. Όπως
σκέφτομαι τώρα δεν μπορώ να φανταστώ κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να διδαχτούν τα
παιδιά μου όλα.
Ομιλητής 1
Την ομοφυλοφιλία ;
Ομιλητής 2
Ναι τα πάντα τα πάντα. Δεν έχω θέμα. Πιστεύω ότι θα πάρουν πάρα πολλά
πράγματα από ένα τέτοιο μάθημα και δεν έχουν να χάσουν τίποτα ίσα ίσα.
Ομιλητής 1
Θα μου τα κατηγοριοποιούσες ανάλογα τη τάξη;
Ομιλητής 2
Τα μόνο είναι να πηγαίνει σταδιακά από την πρώτη μέχρι την έκτη μπορούν να
διδαχθούν τα πάντα. Πιστευω και απο την πρωτη μπορούν να ξεκινήσουν βέβαια με
πιο, με διαφορετικό τρόπο σαν παραμύθι σαν και πιστεύω ότι από την Τετάρτη
Δημοτικού και μετά θα ήταν πολύ πιο εύκολο το να μιλήσεις πιο ανοιχτά σε αυτά τα
παιδιά μέχρι την Τρίτη είναι λίγο πιο δύσκολα από Τετάρτη και μετά θεωρώ ότι θα
ήταν πολύ πιο εύκολο.
Ομιλητής 1
Τέλος αυτό ήταν ευχαριστώ πολύ
Ομιλητής 2
Και εγω ευχαριστώ πολυ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 15ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε15
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2

Χρόνος

03/06/2021

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

04:21’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 15

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

03/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 1
Καλησπέρα
Ομιλητής 2
Καλησπέρα
Ομιλητής 1
Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει με το παιδί σας θέματα
σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Πολύ λίγες φορές.
Ομιλητής 1
Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε συζητήσει; Δεν υπήρχε η αφορμή απορία ;
Ομιλητής 2
Όχι.
Ομιλητής 1
Στο μέλλον αν κάνετε μια τέτοια συζήτηση θεωρείται ότι θα νιώθετε άνετα ή άβολα
Ομιλητής 2
Άβολα.Γιατί νομίζω ότι το παιδί μου το βλέπω ακόμα μικρό οπότε ναι πιστεύω ότι
δεν θα νιώσω ποτέ το παιδί μου ότι έχει μεγαλώσει.
Ομιλητής 1
Θεωρείται εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο να ενημερώσει το παιδί σας για
τέτοια θέματα.
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Ομιλητής 2
Ότι θα πρέπει να υπάρχει μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Ναι.
Ομιλητής 1
Υπάρχει μια πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν
μάθημα Συμφωνείτε με την ένταξη της;
Ομιλητής 2
Έννοείται
Ομιλητής 1
Άρα θεωρείτε ότι η πρωτοβάθμια είναι η κατάλληλη βαθμίδα;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Ποια προσόντα θα θέλατε να είχε αυτό το άτομο;
Ομιλητής 2
Βασικά να είναι ώριμο να μπορεί με τη συζήτηση να το κάνει να το δούνε τα παιδιά
ως σοβαρό θέμα και γιατί στα χρόνια τα δικά μας υπήρχε το αστείο δηλαδή ότι
έμπαινε ο καθηγητής μέσα και το διακωμωδούσαν με λίγο τουλάχιστον να είναι λίγο,
να μπορέσει να τα συζητήσει να μην το βλέπουν βασικά ως αστείο.
Ομιλητής 1
Ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί σας;
Ομιλητής 2
Θέματα αναπαραγωγής τις διαφορές στο σώμα
Ομιλητής 1
Θα θέλατε να διδαχτεί για τη χρήση του προφυλακτικού;
Ομιλητής 2
Βέβαια
Ομιλητής 1
Για τις αμβλώσεις;
Ομιλητής 2
Ναι.
Ομιλητής 1
Την κακοποίηση
Ομιλητής 2
Εννοείται.
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Ομιλητής 1
Την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Ναι αυτό το έχουμε συζητήσει βέβαια στο σπίτι εμείς. Ότι κάθε άνθρωπος είναι
διαφορετικός και ότι είναι στο...Σε κάθε άνθρωπο.. ο καθένας έχει τη δικιά του
επιλογή. Είναι εκείνος υπεύθυνος να διαλέξει τότε το έτερον του ημισι.
Ομιλητής 1
Ωραία θα μου τα κατηγορίοποιούσατε σε τάξη αυτά τα θέματα;
Ομιλητής 2
Βασικά εγώ επειδή ξέχασα να στο πω σε ηλικία γύρω στα 6 7 χρονών κάπου εκεί
νομίζω τους είχα αγοράσει ένα βιβλίο γιατί είναι κορίτσι και τα δικά μου και τους
είχα αγοράσει το βιβλίο που ήταν που έγραφε μέσα και για τη σεξουαλική ζωή.
Βέβαια εντάξει ήτανε με εικονίτσες που ήταν τα πιο παιδικά έτσι; Ήταν κατάλληλο
για την ηλικία τους και έγραφε μέσα και τις ιδιαιτερότητες των φύλων για
ομοφυλοφιλία και τέτοια οπότε είχαμε κάνει μια προετοιμασία. Άρα για να σου
απαντήσω νομίζω ότι κάθε ηλικία έχει δικό του τρόπο μέθοδο
Ομιλητής 1
Σας ευχαριστώ πολύ
Ομιλητής 2
Και εγώ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 16ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε16

2

Χρόνος

03/06/2021

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

05:21’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 16

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

03/06/2021
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9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ομιλητής 1
Καλησπέρα.
Ομιλητής 2
Καλησπέρα.
Ομιλητής 1
Λοιπόν θέλω να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Έχετε συζητήσει ποτέ με το παιδί
σας θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Είναι πολύ μικρή και η μία και η άλλη μία. Είναι 8 και η άλλη είναι 4 5.
Εχουμε συζητήσει πάρα πολυ μικρή που είχαμε ένα σχετικό βιβλίο με το πως
έρχονται τα παιδιά στο κόσμο και βάσει αυτού του βιβλίου και εφόσον ήμουν έγκυος
αλλά αυτό είναι διαφορετικό ήτανε ως προς την κύηση και λιγότερο για την πράξη
σαν πράξη την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ας πούμε τη σεξουαλική αγωγή.
Ομιλητής 1
Ωραία παρόλα αυτά είναι ένα θέμα το οποίο ανήκει σε αυτόν τον τομέα
Ομιλητής 2
Ναι ναι έχει συζητηθεί αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο.
Ομιλητής 1
Νιώθατε άνετα όταν το συζητήσατε ή στο μέλλον αν χρειαστεί να συζητήσετε με
περισσότερη λεπτομέρεια τέτοια θέματα πιστεύετε ότι θα νιώθετε άνετα;
Ομιλητής 2
Ναι.Ναι δεν εχω προβλημα στο χώρο της υγείας είμαι οπότε μπορώ να τους εξηγησω
αρκετά εύκολα
Ομιλητής 1
Θεωρείται ότι εκπαιδευτικός είναι κατάλληλο πρόσωπο να ενημερώσει το παιδί σας
για τέτοια θέματα.
Ομιλητής 2
Μέχρι ένα όριο είναι.
Ομιλητής 1
Υπάρχει μια πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθείς. Αν μάθουμε σεξουαλική
αγωγή στο δημοτικό συμφωνείτε
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Ομιλητής 2
Συμφωνώ
Ομιλητής 1
Οπότε θεωρείται ότι είναι η κατάλληλη βαθμίδα;
Ομιλητής 2
Εξαρτάται όμως από ποιους καθηγητές και τους δασκάλους θα γίνεται. Δεν μπορεί
όλες οι ειδικότητες να μπορούν να αναπτύξουν αυτό το θέμα. Θα πρέπει να γίνεται
πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες και όχι από τους ίδιους τους δασκάλους προφανώς.
Ομιλητής 1
Ποια προσόντα θα θέλατε να εχει αυτό το άτομο ;
Ομιλητής 2
Το άτομο θα πρέπει να έχει τελειώσει τουλάχιστον ψυχολογία κάτι το οποίο να μην
έχει σχέση με παιδαγωγικη γιατί δεν το έχει διδαχτεί ούτε ο ίδιος. Αυτό δηλαδή δεν
εντάσσεται στα μαθηματικά τη γλώσσα και τη μελέτη. Είναι κάτι τελείως
διαφορετικό έχει να κάνει με αγωγή έχει να κάνει με ψυχολογία γιατί όλα τα παιδιά
δεν έχουν τον ίδιο σεξουαλικό προσανατολισμό οπότε θα πρέπει να πιάσει και αυτό
το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος
είναι εξειδικευμένος πάνω στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
Ομιλητής 1
Κάποια άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά που θέλατε να έχει;
Ομιλητής 2
Όχι όχι όχι. Αλλά θεωρώ ότι αν είναι πιο νέος είναι πιο ανοιχτός στις απόψεις του
και ενδεχομένως δεν έχει την εμπειρία αλλά σίγουρα έτσι μεγάλωσε και ο ίδιος με
άλλα πρότυπα σε σχέση με κάποιον o οποίος είναι 60 χρονών.
Ομιλητής 1
Πολύ ωραία. Ποια θέματα θέλατε να διδαχτεί το παιδί σας στο δημοτικό σε σχέση με
τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 2
Αρχικά για να ξεκινήσει να μιλήσει για τη σεξουαλική αγωγή πριν

πρέπει να

ξεκινήσει από το ότι το σώμα είναι δικό μου και το κάνω οτι θέλω. Ξεκινώντας από
την ανατομία του σώματος του καθενός από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν ένα πολύ
βασικό είναι να αναγνωρίζει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι το
πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Είναι
άλλα τα αγόρια αλλά τα κορίτσια. Ποια η διαφορά μεταξύ τους; τι επιτρέπεται και τι
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δεν επιτρέπεται σε όλο αυτό το τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό; Και από ποια
ηλικία επιτρέπεται; Το ότι το συζητάς στο δημοτικό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται από
το δημοτικό. Απλά γίνεται μια προεργασία για να φτάσει στην ηλικία των 15. Θεωρώ
εγώ στο μυαλό μου τώρα μπορεί να είναι φτωχό μυαλό ότι στην ηλικία των 15 ότι
κάπου εκεί ξεκινάει όχι σεξουαλική ζωή αλλά ξεκινούν και δημιουργούνται
ερεθίσματα λόγω της ήβης περισσότερο των κοριτσιών γιατί τα αγόρια ενώ λίγο
αλλού.
Ομιλητής 1
Ωραία θα θέλατε να ενημερωθούν για τη χρήση του προφυλακτικού;
Ομιλητής 2
Ναι από την πέμπτη έκτη δημοτικού και μετά προφανώς γιατί πιο μικροί δεν
μπορούν να το αντιληφθούν και νομίζω ότι θα τους δημιουργήσουν μεγαλύτερο
πρόβλημα δηλαδή αυτό πρέπει να συζητηθεί όταν ήδη το παιδί μπαίνει στην εφηβεία
και όχι στην ηλικία των 7 8 χρονών.Δεν μπορεί να το διαχειριστεί δεν μπορεί να το
καταλάβει. Πρέπει να γίνει μια προεργασία για να φτάσει σε αυτό αλλά θα πρέπει να
αναφερθεί πιο μετά στο δημοτικό να είναι στο τέλος του δημοτικού

στην έκτη

πηγαίνοντας για 1η Γυμνασίου
Ομιλητής 1
Θα θέλατε να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 2
Ναι θα πρέπει να γνωρίζει
Ομιλητής 1
Για τις αμβλώσεις.
Ναι.
Ομιλητής 1
Για την κακοποίηση ;
Ομιλητής 2
Εννοείται.
Ομιλητής 1
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;
Ομιλητής 2
Εννοειται αλλά πρέπει να γίνουν σταδιακά δηλαδή στις πιο μικρές τάξεις θα ήταν τα
πιο βασικά στις πιο μεγάλες κάποια εξειδικευμένα.
Ομιλητής 1
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Καλώς αυτό ήταν ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά.
Ομιλητής 2
Και εγώ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 17ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε17

2

Χρόνος

03/06/2021

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

04:59’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 17

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

03/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 2
Καλησπέρα έχετε συζητήσει με το παιδί σας θέματα σχετικά με τη σεξουαλική
αγωγή;
Ομιλητής 1
Ναι.
Ομιλητής 2
Με τι αφορμή ξεκινήσατε την κουβέντα;
Ομιλητής 1
Με κάποια ταινία σε ταινία σκηνή. Ή κάτι τέτοιο ήταν βασικά ξεκίνησε γιατί είδε
κάτι περίεργο που ήταν του ιδίου φύλου και με ρώτησε και ζορίστηκα λίγο κιόλας.
Δεν ήξερα πώς να το απαντήσω καλά καλά.
Ομιλητής 2
Στο μέλλον αν κάνετε κι άλλες συζητήσεις θεωρείτε ότι θα νιώσετε το ίδιο άβολα;
Ομιλητής 1
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Όχι εντάξει γιατί ξανακάναμε και όλο και κάτι καταλαβαίνει τώρα είναι 10. Αυτές οι
απορίες άρχισαν από τα 7 Ξερωγώ 6 7 πόσο ήταν και τώρα είναι πιο άνετα.
Ομιλητής 2
Θεωρείτε ότι ο εκπαιδευτικό είναι κατάλληλο πρόσωπο να ενημερώσει το παιδί σας
για τέτοια θέματα;
Ομιλητής 1
Ναι εγώ ναι.
Ομιλητής 2
Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί σαν μάθημα η
σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Συμφωνείτε;
Ομιλητής 1
Ναι αμέ.
Ομιλητής 2
Ποια προσόντα θα θέλατε να είχε αυτό το άτομο;
Ομιλητής 1
Να μπορεί να πλησιάσει τα παιδιά με ωραίο τρόπο και να μην έχει τίποτα περίεργες
ιδέες και μεταφέρει κάτι που δεν συμφωνω εγω.
Ομιλητής 2
Ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί;
Ομιλητής 1
Ναι ότι αφορά γενικά τη σεξουαλική ζωή ενός σε ενήλικα π χ. Τώρα από πού να
ξεκινήσει; Φαντάζομαι από το από από την συναισθηματική σχέση και μετά στην
σωματική επαφή.
Ομιλητής 2
Θα θέλατε να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 1
Ναι ούτως η άλλως τον έχω ενημερώσει εγώ γιατί είχε την απορία. Και προσπάθησα
να κρατήσω έτσι μια ενδιάμεση γραμμή. Ούτε να το κάνω να είναι εχθρικός αλλά
ούτε όμως να φαίνεται σαν να είναι κάτι φυσιολογικό εντελώς γιατί θεωρώ ότι είναι
ατυχία για αυτους που το εχουν δεν το θελουν αλλα αφου το εχουν πρέπει να το
σεβαστείς.
Ομιλητής 2
Για τη χρήση του προφυλακτικού ;
Ομιλητής 1
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Ναι αμέ.
Ομιλητής 2
Για τις αμβλώσεις.
Ομιλητής 1
Ναι γιατί όχι;
Ομιλητής 2
Για την κακοποίηση;
Ομιλητής 1
Ναι αν και για το δικό μου συγκεκριμένα παιδί δεν το θεωρώ τόσο απαραίτητο γιατί
δεν έχει τάσεις. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αλλά εντάξει δηλαδή νομίζω ότι αν το
αναφέρεις και πολύ.
Με μέτρο αυτό δεν θα ήθελα να αναφερθεί πάρα πολύ γιατί καμιά φορά μπορεί να
μην το έχει σκεφτεί ο άλλος και λέγοντας του βλέποντας ή έχοντας το σε επαφή σε
ταινίες σε συνομιλίες και παντού να του φαίνεται μετά σαν κάτι συνηθισμένο. Δεν
θέλω να γίνει σαν κάτι συνηθισμένο αυτό.
Ομιλητής 2
Η κακοποίηση εγώ το θέτω από την αντίθετη μεριά το να μιλήσει αν συμβεί πχ.
Ομιλητής 1
Ναι ναι αυτό μιλάμε και για το μπούλινγκ και σε άλλα επίπεδα όχι μόνο στο θέμα
του σεξ και σε όλα τα επίπεδα και για τους παχουλούς και για τους κοντούς και για τη
διαφορετικότητα για τους φοβιτσιάρηδες Ναι ναι ναι έχουμε μιλήσει και για άλλα
θέματα για το μπούλινγκ και νομίζω έχω κάνει την περισσότερη δουλειά δηλαδή
συνέχεια για να μπορεί να μου μιλήσει για αυτό.
Ομιλητής 2
Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Ομιλητής 1
Ναι εντάξει ναι.
Ομιλητής 2
Θα μου τα κατατάσσεται σε κάθε τάξη; Τι θα θέλατε; Θέλετε να πάει σταδιακά οι σε
όλες τις τάξεις του δημοτικού μπορούν να τα διδαχτούν όλα αυτά που είπαμε.
Ομιλητής 1
Νομίζω έχει να κάνει και ανάλογα με τα παιδιά. Δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια. Εγώ
μπορώ να μιλήσω τώρα για ένα παιδάκι. Δεν μπορώ να έχω άποψη για άλλα
παιδιά.Στην πρώτη δημοτικού και επειδή έχω μιλήσει και με φίλους του και έχω
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ακούσει περίεργες ερωτήσεις δηλαδή μαμά έλα να κάνουμε σεξ δηλαδή που δεν έχει
ιδέα και δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταλάβει στην πρώτη δημοτικού κατευθείαν το
θέμα του σεξ. Ναι ίσως σιγά σιγά θα προτιμούσα εγώ σιγά σιγά για να να έχει μια
σταδιακά. Οπωσδήποτε δεν είναι σε θέση νομίζω και το δικό μου το παιδί που εμείς
είμαστε και λίγο ελαφρια έτσι βλέπει και καμιά ταινία μαζί μας π χ το βράδυ έχει δει
και κάποιες σκηνές κάποια άλλα παιδάκια ακόμη και τώρα Τετάρτη Δημοτικού δεν
έχουν ιδέα. Οπότε ναι θέλει σιγά σιγά αυτό βέβαια από τους δασκάλους μαθαίνουν
πιο εύκολα απ'ότι από μας; Ναι δεν ξέρω μπορεί αλλά σιγά σιγά.
Ομιλητής 2
Εντάξει αυτό ήταν ευχαριστώ πολύ
Ομιλητής
Και εγώ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 18ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε18

2

Χρόνος

03/06/2021

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

03:42’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 18

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

03/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 2
Καλησπέρα θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει με το παιδί σας
θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 1
Όχι καθόλου. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ακόμα.
Ειναι παρα πολυ μικρη ειναι 7 χρονών δεν ξέρω αν πρέπει από τώρα να μπω σε αυτή
τη διαδικασία.
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Ομιλητής 2
Αν στο μέλλον χρειαστεί να συζητήσετε πιστεύετε θα νιώθετε άνετα;
Ομιλητής 1
Θα είναι λίγο δύσκολο γιατί έτσι έμαθα και εγώ τους δικούς μου έπρεπε να φτάσω σε
μεγάλη ηλικία και να ανακαλύψω μόνη μου πράγματα.
Ομιλητής 2
Θεωρείται ότι εκπαιδευτικός μπορεί να ενημερώσει το παιδί σας για τέτοια θέματα.
Ομιλητής 1
Θα ήταν καλό να μπορούσε να γίνει αυτό να τα προετοιμάσει από την αρχή.
Ομιλητής 2
Υπάρχει μια πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί σαν μάθημα Συμφωνείτε;
Ομιλητής 1
Συμφωνώ αρκεί να μην μπερδέψει πολύ τα παιδιά. Δεν ξέρω πως μπορεί μέσα στο
μυαλό τους να το πλάσουν όλο αυτό.
Ομιλητής 2
Ηλικιακά πιστεύετε ότι είναι η κατάλληλη βαθμίδα;
Ομιλητής 1
Ετσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα; Πιστεύω ότι θα πρέπει από την αρχή να γίνεται
αυτό.
Ομιλητής 2
Ποια προσόντα θα θέλατε να εχει αυτο το ατομο;
Ομιλητής 1
Θεωρώ ότι επειδή το δικό μου παιδί είναι κορίτσι θα προτιμούσα να ήταν αντίστοιχα
μια γυναίκα γιατί αλλιώς μιλάνε οι γυναίκες μεταξύ τους και αντίστοιχα οι άντρες
μεταξύ τους.
Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση που έχω σκεφτεί να πω την αλήθεια.
Ομιλητής 2
Ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το παιδί σας;
Ομιλητής 1
Σίγουρα θα έχει να κάνει με το Σώμα της για να μπορέσει στο μέλλον να
προστατευτεί.
Από όλο αυτό το κομμάτι. Να μην φοβάται να μιλήσει να ξέρει οποιαδήποτε
κατάσταση και να αντιμετωπίσει να μη φοβηθεί να μιλήσει να αρνηθεί για το
οτιδήποτε.
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Ομιλητής 2
Θα θέλατε να ενημερωθεί για την ομοφυλοφιλία;
Ομιλητής 1
Να πω την αλήθεια αυτό δεν το έχω δεχτεί ούτε εγώ ακόμα μου φαίνεται λίγο
περίεργο. Θέλω χρόνο και εγώ για να μπω σε αυτό το κομμάτι με το επεξεργαστώ
Ομιλητής 2
Για τη χρήση του προφυλακτικού;
Ομιλητής 1
Εννοείται
Ομιλητής 2
Για τις αμβλώσεις;
Ομιλητής 1
Καλό θα τανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ξέρει πράγματα. Επειδή έχω ακούσει
πάρα πολλές περιπτώσεις και έχει αρχίσει και με προβληματίζει πολύ έντονα όλο
αυτό που γίνεται για τις κακοποιήσεις σεξουαλικές είτε οτιδήποτε θα ήθελα ναι από
την αρχή είναι να ενταχθεί όλο αυτό στο σχολείο στα μικρά παιδιά γιατί είναι και
αυτά που είναι πιο απροστάτευτα σε σχέση με τα μεγαλύτερα δεν ξέρουνε που δεν
ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε μια τέτοια περίπτωση.
Ομιλητής 2
Ωραία αυτό ήταν ευχαριστώ πάρα πολύ
Ομιλητής 1
Και εγώ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 19ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε19

2

Χρόνος

05/06/2021

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

06:01’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 19

7

Εξεταζόμενο θέμα

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»
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8

Μεταφόρτωση αρχείων

05/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ομιλητής 2
Καλησπέρα θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει με το παιδί σας
θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 1
Λίγο.
Ομιλητής 2
Τι είναι αυτό το λίγο που έχετε συζητήσει;
Ομιλητής 1
Έχω μιλήσει για τα 2 διαφορετικά φύλα. Για τις ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε
φύλο.
Ίσως στη δύναμη στη πειθαρχία. Στην αυτοπεποίθηση που έχει ο καθένας που παίζει
ρόλο η οικογένεια.Μόνο για αυτό.
Ομιλητής 2
Στο μέλλον αν κάνετε μια πιο λεπτομερή συζήτηση πάνω σε τέτοια θέματα πώς
πιστεύετε ότι θα νιώθετε;
Ομιλητής 1
Θέλω πρώτα να πάω ... νὰ έχω στο μυαλό μου να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια
ψυχολογίας για να το αντιμετωπίσω. Και πώς πρέπει να μιλήσω στο παιδί μου;Εγώ
σαν μητέρα ίσως επειδή είμαι και. Δεν το έκανα και πολύ μικρή το γιο μου μπορεί να
έχω λίγο πιο παλιές ιδέες.Και για αυτό θέλω να συμβουλευτώ κάποιο ψυχολόγο.
Ομιλητής 2
Θεωρείται το εκπαιδευτικό σου. Είναι κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει το
παιδί σας για θέματα σεξουαλικής αγωγής;
Ομιλητής 1
Θεωρώ ότι είναι ειδικός γιατί σαφώς θα έχουν και αυτοί παρακολουθήσει κάποια
θα έχουν περισσότερη ενημέρωση.Κρίνουμε καλύτερα βλέποντας τα παιδιά πώς
αντιδρούν πώς φέρονται άλλο να βλέπεις μια τάξη και άλλο ένα μεμονωμένο παιδί
στο σπίτι σου.
Ομιλητής 2
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Υπάρχει μια πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί η σεξουαλική αγωγή σαν
μάθημα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ομιλητής 1
Είμαι πολύ υπέρ αυτού γιατί όπως σας είπα και εγώ δεν είμαι ειδική. Θα ήθελα να τα
ακούνε από ειδικούς.
Ομιλητής 2
Ποια προσόντα θα θέλατε να είχε; Το άτομο το οποίο θα διδάξει το παιδί σε
σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 1
Σαφώς θα ήθελε να είναι νέο άτομο το οποίο... φυσικά θα έχουν κάνει και σεμινάρια
πάνω σε αυτά και να έχει και βέβαια πιο ανοιχτά μυαλά άμα είναι νέος είναι και πιο
ανοιχτόμυαλος.
Ομιλητής 2
Ποια θέματα θέλετε να διδαχθεί το παιδί σας στο δημοτικό πάνω στη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση;
Ομιλητής 1
Θα ήθελα να διδαχτεί για τη διαφορετικότητα που μου είναι εμενα λίγο δύσκολο να
το ξεκινήσω. Θα ήθελα να διδαχτεί και για την

προφύλαξη.Για την αρχή της

σεξουαλικής ζωής του κάθε παιδιού που θα πρεπε να γίνει εφόσον το θέλει εφόσον
υπάρχουν προϋποθέσεις όλα αυτά να νιώθει έτοιμο πρέπει να του τα πει ο
εκπαιδευτικός.
Ομιλητής 2
Θα μου τα κατατάσσεται αυτά τα θέματα ανάλογα με την τάξη; Θεωρείται ότι είτε
στην πρώτη δημοτικού είτε στην έκτη μπορούν να διδαχτούν τα πάντα.
Ομιλητής 1
Εντάξει πρέπει να υπάρχει

μια διαβάθμιση αλλά σαφώς και από την πρώτη

δημοτικού πρέπει να ξεκινήσουν κάποια απλά μαθήματα. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το
εύρος των θεμάτων. Βομβαρδίζονται τα παιδιά με τόσο πολλές γνώσεις που νομίζω
ότι μια χαρά θα τα καταλάβουνε. Και ας είναι 6 χρονών διότι δεν είμαστε στην εποχή
του ότι παίζανε στους δρόμους του ότι ήταν πολύ αθώα. Έχουν πολλά μέσα τώρα που
βλέπουν πράγματα και πρέπει πρέπει και από 6 χρονών να αρχίσουμε σιγά σιγά όχι τα
πάντα αλλά να αρχίσουνε να τους μιλάνε.
Ομιλητής 2
Θα θέλατε να διδαχτεί για την κακοποίηση;
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Ομιλητής 1
Ναι βέβαια
Ομιλητής 2
Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;
Ομιλητής 1
Βέβαια όπως είπαμε τις διαβαθμίσεις λίγο σε πιο μεγάλες τάξεις οπωσδήποτε και γι
αυτό για την κακοποίηση πιστεύω από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να αρχίσουν να το
λένε. Για τα μεταδιδόμενα στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού
Ομιλητής 2
Για τις αμβλώσεις;
Ομιλητής 1
Αυτές.Νομίζω ότι από την αρχή μπορούν να τα πούνε. Είναι ένα συμβάν που μπορεί
να συμβεί στο περιβάλλον τους και ας ειναι 7 χρονων ας το ξέρουνε.
Ομιλητής 2
Τέλος ευχαριστώ πολύ.
Ομιλητής 1
Παρακαλώ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 20ης ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1

Ερωτώμενος

Ε20

2

Χρόνος

05/06/2021

3

Τόπος

Ρέθυμνο

4

Διάρκεια

02:43’

5

Συσκευή ηχογράφησης

Ψηφιακό μαγνητόφωνο ηχογράφησης

6

Όνομα ψηφιακού αρχείου

Συνεντεύξη 20

7

Εξεταζόμενο θέμα

8

Μεταφόρτωση αρχείων

05/06/2021

9

Συμπληρωματικά

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

«Σεξουαλική Αγωγή στο Δημοτικό σχολείο»

Ομιλητής 2
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Καλησπέρα.Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση έχετε συζητήσει με το παιδί σας
θέματα σχετικά με τη σεξουαλική αγωγή;
Ομιλητής 1
Ναι.Βέβαια.
Ομιλητής 2
Με ποια αφορμή και ποια θέματα έχετε συζητήσει;
Ομιλητής 1
Έχουμε βιβλία πάνω στη διαφορετικότητα πάνω στη γέννηση των παιδιών. Όλα αυτά
με αφορμή κάποιες ειδήσεις στην τηλεόραση που τις σχολιάζουμε.
Ομιλητής 2
Πώς νιώσατε όταν συζητήσατε για πρώτη φορά αυτά τα θέματα με το παιδί σας;
Ομιλητής 1
Μια χαρά
Ομιλητής 2
Στο μέλλον αν κάνετε μια πιο λεπτομερή συζήτηση πιστεύετε θα νιώθει το ίδιο
άνετα;
Ομιλητής 1
Ναι βέβαια μα ενημερώνομαι και εγώ.
Ομιλητής 2
Θεωρείται ο εκπαιδευτικός σου είναι κατάλληλο πρόσωπο για να ενημερώσει το
παιδί σας για θέματα σεξουαλικής αγωγής.
Ομιλητής 1
Ναι πρώτα ξεκινά ο εκπαιδευτικός μετά η οικογένεια.
Ομιλητής 2
Υπάρχει μια πιθανότητα από Σεπτέμβρη να ενταχθεί σαν μάθημα η σεξουαλική
αγωγή.
Ομιλητής 1
Ναι βέβαια θα το θέλαμε.
Ομιλητής 2
Άρα θεωρείτε ότι η πρωτοβάθμια είναι μια κατάλληλη βαθμίδα για να ξεκινήσει το
παιδί;
Ομιλητής 1
Να βέβαια γιατί μαθαίνουνε πάρα πολλά απ έξω και καλό είναι να τα μαθαίνουνε
σωστά.
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Ομιλητής 2
Ποια προσόντα θα θέλατε να είχε το άτομο το οποίο θα δίδασκε στο παιδί σας
σεξουαλική αγωγή
Ομιλητής 1
Εντάξει

θα είναι εκπαιδευτικός φυσικά και θα έχει ανάλογα μεταπτυχιακά

διδακτορικά. Θα έχει κάνει σεμινάρια. Τώρα είναι πολύ ευρύ το πεδίο και δεν έχουμε
μόνο ένα πτυχίο. Πρέπει να είναι πιο εξειδικευμένο.
Ομιλητής 2
Γενικότερα χαρακτηριστικά που θα θέλατε να έχει;
Ομιλητής 1
Να είναι νέο να έχει πολύ καλό λόγο και φυσικά μια μεταδοτικότητα.
Ομιλητής 2
Ποια θέματα θα θέλατε να διδαχτεί το παιδί σας στο δημοτικό;
Ομιλητής 1
Οτι αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση . Οι επαφές είναι. Οι κακοποίηση είναι.
Η αντισύλληψη είναι.Τα μεταδιδόμενα νοσήματα τα πάντα που αφορούν το σεξ.
Ομιλητής 2
Ωραία. Μου τα είπατε όλα τα θέματα που ήθελα να σας ρωτήσω. Θα τα
κατηγοριοποιούσατε σε τάξεις;
Ομιλητής 1
Θα τα κατηγοριοποιούσα ναι.Θα πήγαινα σταδιακά αλλά γρήγορα.
Ομιλητής 2
Ωραία καλώς ευχαριστω πολυ παρακαλω.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (Συνοπτικά)
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Κ1.

Ρόλος Γονέων

Θέμα/ Αφορμή
Συζήτησης
Συναισθήματα Γονέων

Κατάλληλο Άτομο για διδασκαλία Σ.Α.

Δημοτικό ως Χώρος Εφαρμογής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ενημέρωση

Κ2.

Μη Ενημέρωση

Κ3.
Κ4.

Απορία
Βιβλία

Κ5.

Καμία

Κ6.

Άνετα/Αυτοπεποίθηση

Κ7.
Κ8.
Κ9.

Άβολα
Εκπαιδευτικός
Γονείς

Κ10.
Κ11.
Κ12.
Κ13.
Κ14.

Ψυχολόγος
Βιολόγος
Σεξολόγος
Γυναικολόγος
Κατάλληλη Βαθμίδα

Κ15.
Λόγοι Ένταξης Σ.Α στο Δημοτικό Σχολείο σαν

Κ16.

Μη κατάλληλη
Βαθμίδα
Σωστή Προσέγγιση

μάθημα

Κ17.

Αμάθεια Γονέων

Κ18.

Λόγω Γεγονότων
Κακοποίησης

Κ19.

Εμπιστοσύνη στους
Δασκάλους

Λόγοι μη Ένταξης Σ.Α στο Δημοτικό Σχολείο

Κ20.

Ηλικία

σαν μάθημα

Κ21.

Ψυχολογία

Προσόντα εκπαιδευτικών

Κ22.

Ειδίκευση

Κ23.

Ηλικία

Κ24.

Φύλο

Κ25.

Χαρακτήρας
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Περιεχόμενα Διδασκαλίας

Κ26.

Φύλα

Σεξουαλικής Αγωγής

Κ27.

Σεξουαλικός
Προσανατολισμός

Κ28.

Προφύλαξη

Κ29.

Σ.Μ.Ν

Κ30.

Κακοποίηση

Κ31.

Αμβλώσεις

Κατάταξη Περιεχομένων

Κ32.

Σε όλες

Σεξουαλικής Αγωγής στις

Κ33.

Σταδιακά από

Τάξεις του Δημοτικού

Α΄Δημοτικού
Κ34.

Μετά από την Γ΄Δ΄Δημοτικού
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