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Περίληψη

Στη παρούσα μελέτη θα εξετασθούν οι αντιλήψεις – αναπαραστάσεις των
γονέων που έχουν παιδιά με διάγνωση αυτισμού και των γονέων παιδιών τυπικής
ανάπτυξης για την σεξουαλική ανάπτυξη και την σεξουαλική συμπεριφορά των
παιδιών τους. Επίσης θα μελετηθεί κατά πόσο η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παίζει
σημαντικό ρόλο στην ζωή των παιδιών αυτών και εάν οι γονείς συμβάλλουν σε αυτή.
Πιο συγκεκριμένα σκοπός της μελέτης είναι να εξετασθεί κατά πόσο οι γονείς παιδιών
με αυτισμό έχουν γνώση της σεξουαλικής συμπεριφοράς των παιδιών τους και ποιες
διαφορές εντοπίζονται σε σύγκριση με τους γονείς παιδιών χωρίς αυτισμό στη στάση
τους για το θέμα της σεξουαλικής ανάπτυξης και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα γίνει δειγματοληψία μέσω ερωτηματολόγιου που
θα δοθεί σε γονείς παιδιών με αυτισμό και σε γονείς με παιδιών χωρίς αυτισμό. Η
μελέτη που θα είναι περιγραφική και θα γίνει μία προσπάθεια ποσοτικοποίησης των
σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μεταβλητών.
Λέξεις κλειδιά: Αυτισμός, έφηβοι, γονείς, σεξουαλική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση

Εννοιολογικός προσδιορισμός

Σεξουαλική ανάπτυξη : οι βιολογικές και ψυχοκοινωνικές αλλαγές που επέρχονται σε
ένα παιδί κατά την περίοδο της εφηβικής ηλικίας και οδηγούν στην ωριμότητα.
Αλλαγές στο σώμα όπως η τριχοφυΐα και η ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και
αισθήματα όπως σεξουαλική έλξη και επιθυμία.
Σεξουαλική συμπεριφορά: Οι κινήσεις που εκδηλώνουν σεξουαλική επιθυμία , όπως
άγγιγμα εαυτού , αυνανισμός , άγγιγμα άλλου , προσπάθεια για συνεύρεση , και
σεξουαλικός λόγος.
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: η διαδικασία ενημέρωσης σχετικά με την αναπαραγωγή
τη συνουσία και τις σεξουαλικές σχέσεις αλλά και τους κινδύνους για την υγεία που
μπορεί να προκύψουν από τις σεξουαλικές σχέσεις
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή: «Η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή ορίζεται και
διαγιγνώσκεται στη βάση χαρακτηριστικών μορφών συμπεριφοράς, όμως δεν
υπάρχουν συμπεριφορές που να αποτελούν από μόνες τους μονοσήμαντη ένδειξη
αυτισμού. Η συμπεριφορά είναι ουσιώδης για την αναγνώριση της Διάχυτης
Αναπτυξιακής Διαταραχής, αλλά από μόνη της δεν μας βοηθά να κατανοήσουμε την
πάθηση αυτή ή να αποφασίσουμε για τον τρόπο προσέγγισης της».«Μία προσέγγιση
που βασίζεται, κυρίως, στην έντονη εξατομίκευση, στην οπτική στήριξη, στην
προβλεπτικότητα και στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλά είδη προσεγγίσεων, αφού
υπάρχει και μεγάλη ποικιλία ατομικών μαθησιακών αναγκών»
Αυτισμός: «μια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή, όπου τα άτομα που βρίσκονται κάτω
από το φάσμα αυτής της διαταραχής, παρουσιάζουν μειωμένη κοινωνική
αλληλεπίδραση και επικοινωνία, αλλά και μία περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και
στερεότυπη συμπεριφορά»
Φύλο: «το βιολογικό και σωματικό χαρακτηριστικό με πολλές ψυχικές και κοινωνικές
προεκτάσεις, όπως η αυτοαντίληψη του φύλου ή οι κοινωνικοί ρόλοι του φύλου».

Εισαγωγή

Η σεξουαλική ανάπτυξη ξεκινά από την παιδική ηλικία και προχωράει από
την ενηλικίωση έως τον θάνατο. Κάθε στάδιο ζωής επιφέρει φυσικές αλλαγές και
ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις που πρέπει να επιτευχθούν για την επίτευξη της
σεξουαλικής υγείας (Urbano, Hartmann, Deutsch,Polychronopoulos&Dorbin,2013). Η
εφηβεία είναι ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά στάδια, με τις σημαντικότερες
αλλαγές να επέρχονται ,κοινωνικά, βιολογικά και συναισθηματικά στη ζωή του
ανθρώπου (Hayward&Saunders ,2010).
Η σεξουαλική ανάπτυξη είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει
τη σεξουαλικότητα σε σχέση με τον εαυτό του και τους άλλους. Περιλαμβάνει
σεξουαλικές πεποιθήσεις, στάσεις, γνώσεις, αξίες και συμπεριφορές και αφορά την
ανατομία, τη φυσιολογία και τη βιοχημεία του συστήματος σεξουαλικής αντίδρασης (
Urbano, Hartmann, Deutsch, Polychronopoulos&Dorbin,2013). Τα άτομα με
αναπτυξιακή αναπηρία περνούν κι αυτά από τα σεξουαλικά στάδια φυσιολογικά όπως
και τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Κάτι φαίνεται ότι δύσκολα γίνεται αποδεκτό
από ορισμένους γονείς και φροντιστές παιδιών με αναπηρία, λόγω της τάσης τους να
βλέπουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ως αιώνια παιδιά που δεν θα μεγαλώσουν ποτέ (
Urbano, Hartmann, Deutsch, Polychronopoulos&Dorbin,2013).
Συγκεκριμένα τα άτομα με αυτισμό, ωριμάζουν βιολογικά και σεξουαλικά
σύμφωνα με τα φυσιολογικά αναπτυξιακά στάδια (Hayward&Saunders,2010). Αν και
πολλοί τείνουν να πιστεύουν ότι τα παιδιά με αυτισμό είναι σεξουαλικά ανώριμα και
δεν βιώνουν σεξουαλική έλξη και σεξουαλικό ενδιαφέρον. Παρόλο που τα παιδιά αυτά
εκδηλώνουν σεξουαλικές συμπεριφορές από την παιδική ηλικία ,αυτές τείνουν να
θεωρούνται ως συμπεριφορές – αποτελέσματα των συμπτωμάτων της διαταραχής
τους. (Sullivan&Caterino, 2008). Όπως προαναφέρθηκε η σεξουαλική ανάπτυξη
ξεκινά από την παιδική ηλικία και συνεχίζεται δια βίου . Έτσι λοιπόν και η σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση πρέπει να αποτελεί μια δια βίου διαδικασία . Μια διαδικασία μέσω
της οποίας το άτομο αποκτά πληροφορίες και διαμορφώνει στάσεις, αντιλήψεις και
αξίες

σε θέματα σεξουαλικής ταυτότητας, σχέσεων και στενών επαφών.

Μια

διαδικασία που ενδυναμώνει το άτομο, προάγει την καλή οικογενειακή ζωή και την
υγεία, το σεβασμό της διαφορετικότητας. Η υγεία μπορούμε να πούμε πως πέρα από
τον στείρο ορισμό της (σύμφωνα με την ιατρική είναι η απουσία κάποιας ασθένειας),

έχει και άλλες πλευρές οι οποίες επηρεάζονται από παράγοντες του περιβάλλοντος
(κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτικό περιβάλλον) και συχνά ταυτίζεται με
έννοιες όπως η ποιότητα ζωής και η ευεξία. Γίνεται σαφές λοιπόν πως η υγεία δεν είναι
απλώς η έλλειψη κάποιας νόσου, όπως επισημαίνεται από τον Οργανισμό της
Παγκόσμιας Υγείας (WHO) η υγεία είναι «η πλήρης σωματική, ψυχικο-πνευματική και
κοινωνική ευεξία και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Για όλους τους
παραπάνω λόγους είναι απαραίτητο να εντάσσεται όσο το δυνατό πιο νωρίς στην
εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και μη.
Ο ρόλος του γονιού στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι πάρα πολύ
σημαντικός. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι νέοι προτιμούν να παίρνουν πληροφορίες από
τους γονείς τους για τα θέματα σεξουαλικής φύσεως παρά από άλλες πηγές
πληροφόρησης (Hayward&Saunders, 2010). Η σεξουαλική εκπαίδευση είναι μια
δυναμική διαδικασία, που πραγματοποιείται από τη στιγμή της γέννησης μας,
διαδικασία στην οποία οι γονείς αποτελούν βασικό κομμάτι της εφόσον είναι οι βασικοί
εκπαιδευτές από την στιγμή εκείνη και έπειτα.
Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της σεξουαλικής
ανάπτυξης και τη σεξουαλική εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό, μέσω των
απαντήσεων των γονιών τους σε θέματα σεξουαλικών συμπεριφορών και σεξουαλικής
εκπαίδευσης των παιδιών τους με αναπηρία.
Επιπλέον στόχος της έρευνας είναι και η συλλογή πληροφοριών από τους
γονείς/κηδεμόνες σχετικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους σε θέματα
σεξουαλικής ανάπτυξης και σεξουαλικής εκπαίδευσης.
Επίσης μέσω της σύγκρισης των απόψεων των γονέων παιδιών με αυτισμό και
των γονέων παιδιών τυπικά αναπτυσσόμενων θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν οι
διαφορές που έχουν τα παιδιά με αυτισμό ως προς την σεξουαλική τους ανάπτυξη και
τις σεξουαλικές συμπεριφορές σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά καθώς
επίσης και τις διαφορές που έχουν οι γονείς των παιδιών με αυτισμό στον τρόπο
επικοινωνίας για σεξουαλικά θέματα και στην αντιμετώπιση σεξουαλικών
συμπεριφορών των παιδιών τους.

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Η οικογένεια λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία και επηρεάζεται από το
κοινωνικό περιβάλλον. Οι γονείς και τα παιδιά αποτελούν ένα σύστημα. Η σχέση και
η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας είναι αμφίδρομη. Όταν το
ένα από τα παιδιά, σπανίως και το δεύτερο, είναι άτομο με αυτισμό, μπορεί να
υπάρχουν προβλήματα στην αλληλεπίδραση αυτή. Το άτομο αυτό όμως, δεν παύει να
είναι μέλος της οικογένειας που επηρεάζει, όπως γενικά επηρεάζονται μεταξύ τους τα
μέλη μιας οικογένειας (Adolphsetal., 2008; Montes&Halterman, 2008; Μπακού, 2011).
Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη των εφήβων αποτελεί ένα θέμα που
απασχολεί τους γονείς παιδιών με αυτισμό και χωρίς αυτισμό. Εκεί που πραγματικά οι
γονείς σηκώνουν ψηλά τα χέρια είναι θέματα σεξουαλικότητας που ανακύπτουν όταν
τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία. Αυνανισμός αγοριών ή όταν παρουσιάζεται η
εμμηνορρυσία στα κορίτσια είναι θέματα που προβληματίζουν ιδιαίτερα. Μπορεί να
μην έχουν σεξουαλικό ενδιαφέρον για τους άλλους, αλλά έχουν σαφώς σεξουαλικές
ανάγκες. Οι γονείς αγωνιούν διότι μπορούν εύκολα να γίνουν, τα παιδιά τους,
αντικείμενο σεξουαλικής κακοποίησης από τρίτους (Τσαουσίδης, 2004).
Η έρευνα γύρω από τη σεξουαλική ανάπτυξη του παιδιού, συνήθως,
συναντάει πολλές δυσκολίες .«Η παιδική ηλικία αποκαλείται ως το τελευταίο σύνορο
της έρευνας γύρω από την σεξουαλικότητα καθώς υπάρχουν ελάχιστες αξιόπιστες
πληροφορίες για τη σεξουαλική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου»
(Menmuir & Kakavoulis 1999:29; Γερούκη, 2011). Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες
για την ερμηνεία αυτού του φαινόμενου. Για παράδειγμα, πολλοί γονείς δεν επιτρέπουν
τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε έρευνες γύρω από τη σεξουαλική συμπεριφορά ή
αρνούνται να απαντήσουν οι ίδιοι σε σχετικά ερωτήματα. Ακόμη κι αν συναινέσουν σε
αυτήν τη διαδικασία, η εικόνα της πραγματικότητας που παρουσιάζουν είναι
διαστρεβλωμένη, αναντίστοιχη της σεξουαλικής δραστηριότητας των παιδιών τους.
Επιπλέον, η ακρίβεια των διηγήσεων που αναφέρονται σε αναμνήσεις των ενηλίκων
γύρω από τις σεξουαλικές εμπειρίες που είχαν κατά τη διάρκεια της δικής τους παιδικής
ηλικίας είναι συζητήσιμη (Rathusetal. 2002; Γερούκη, 2011).
Κάνοντας μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία για το θέμα της σεξουαλικής
ανάπτυξης στα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού συμπεραίνουμε πως το
θέμα αυτό ήταν ένα θέμα που δεν είχε μελετηθεί αρκετά διότι υπήρχε η πεποίθηση ότι

τα παιδιά με αναπηρίες δεν δείχνουν σεξουαλικό ενδιαφέρον όπως τα τυπικά
αναπτυσσόμενα παιδιά(Urbano,Hartmann, Deutsch, Polychronopoulos&Dorbin,2013)
. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια φαίνεται πώς η σεξουαλική ανάπτυξη και συμπεριφορά
των παιδιών με αναπηρίες και συγκεκριμένα των παιδιών με αυτισμό έχει προσελκύσει
το ενδιαφέρον των ερευνητών.
Από την σύγχρονη βιβλιογραφία έχει φανεί ότι ορισμένα παιδιά με αυτισμό
παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ακατάλληλης σεξουαλικής συμπεριφοράς σε σχέση με
τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, δηλαδή ακατάλληλό σεξουαλικό λόγο, άγρια επαφή
με άλλους και δημόσιο αυνανισμό (Visser, Greaves-Lord, Tick, Verhulst,
Maras&vanderVegt,2017). Ωστόσο ως προς την σεξουαλική υγεία και λειτουργία τα
άτομα με αυτισμό παρουσίασαν ελάχιστες διαφορές με τα τυπικά αναπτυσσόμενα
παιδιά (Visser, Greaves-Lord, Tick, Verhulst, Maras&vanderVegt,2017).
Οι γονείς παιδιών με αυτισμό ανέφεραν ανησυχία για την ανάπτυξη της
σεξουαλικής συμπεριφοράς στα παιδιά τους γιατί συνήθως αυτή η ανάπτυξη δεν
συνοδεύεται με την ανάπτυξη της κοινωνικής γνώσης-συμπεριφοράς και συχνά μπορεί
να οδηγήσει σε ντροπιαστικές συμπεριφορές (Hayward&Saunders2010).
Αυτές οι σεξουαλικές συμπεριφορές σχετίζονται με τις δυσκολίες και τα
ελλείμματα που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά στην κοινωνική γνώση, την αμοιβαία
αντίληψη, την επικοινωνία και την εξέταση των απόψεων άλλων (Hayward&Saunders
,2010).
Τα παιδιά αυτά, δηλαδή δεν κατανοούν κοινωνικούς κανόνες και κοινωνικές
νόρμες με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν σεξουαλικές συμπεριφορές που θεωρούνται
κοινωνικά μη αποδεκτές , όπως για παράδειγμα ο δημόσιος αυνανισμός.
Μέσα στη βιβλιογραφία αναφέρεται επιπλέον, ως σημαντική διαφορά των
παιδιών με αυτισμό ο κίνδυνος κακοποίησης. Τα παιδιά με αυτισμό διατρέχουν αρκετά
μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα σεξουαλικού εκφοβισμού ή κακοποίησης σε
σύγκριση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, γεγονός το οποίο ,επίσης, συνδέεται με
τα

κοινωνικά

τους

ελλείμματα

(Visser,

Greaves-Lord,

Tick,

Verhulst,

Maras&vanderVegt,2017).
Ως προς την επικοινωνία γονέων παιδιών για θέματα σεξουαλικής φύσεως , οι
μελέτες υπογραμμίζουν την ανάγκη για καλύτερη και συχνότερη επικοινωνία γονέωνπαιδιών πάνω στο θέμα αυτό .
Συγκεκριμένα μια μελέτη των Holmes και Himple (2004) διερεύνησε την
επικοινωνία περί σεξουαλικών θεμάτων γονέα-παιδιού για τους εφήβους υψηλής και

χαμηλής λειτουργικότητας με αυτισμό. Οι έφηβοι του δείγματος είχαν επιδείξει
σεξουαλικό ενδιαφέρον και συμπεριφορές και οι γονείς τους ανέφεραν ότι στην μεταξύ
τους επικοινωνία κάλυπταν μερικά θέματα σχετικά με τη σεξουαλική ανάπτυξη των
παιδιών τους αλλά όχι όλα, αφήνοντας τα παιδιά τους ,έτσι ,να μάθουν για σημαντικά
θέματα σεξουαλικής υγείας από άλλες πηγές που είναι δυνητικά λιγότερο αξιόπιστες
από τους γονείς.
Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς των νέων με αυτισμό νιώθουν
αβεβαιότητα για το πώς να επικοινωνούν καλύτερα για το σεξ και ποια θέματα να
συζητήσουν με τα παιδιά τους (Holmes&Himle ,2014)
Ως προς τα θέματα που κάλυπταν με τα παιδιά τους οι γονείς δήλωσαν ότι
κάλυπταν θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την πρόληψη
σεξουαλικής κακοποίησης, την εφηβεία και την υγιεινή, ωστόσο, πολλοί γονείς δεν
κάλυπταν θέματα σχετικά με τις σχέσεις, τη σεξουαλική πράξη γιατί αυτά τα θέματα
εμπεριέχουν πληροφορίες που δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο πρέπει να τις μεταφέρουν
και εάν το παιδί τους είναι σε θέση να τις κατανοήσει και να μην τις παρερμηνεύσει
(Holmes&Himple2004).
Συγκεκριμένα, οι γονείς που αξιολόγησαν το παιδί τους ως πιο κοινωνικό (ως
προς τις κοινωνικές δεξιότητες) κάλυπταν μεγαλύτερο αριθμό θεμάτων που
σχετίζονται με τη σεξουαλική ανάπτυξη με το παιδί τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι
τα ειδικά χαρακτηριστικά του αυτισμού ιδίως τα κοινωνικά ελλείμματα μπορεί να είναι
καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες για το εάν οι γονείς έχουν καλή επικοινωνία και
παρέχουν σωστή σεξουαλική εκπαίδευση (Holmes, Himle&Strassberg2016).
Επίσης, και οι γονικές προσδοκίες μπορεί να επηρεάσουν την επικοινωνία
γονέα παιδιού. Οι γονείς των εφήβων με αυτισμό έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται
τις ρομαντικές σχέσεις ως κάτι ακατόρθωτο για τα παιδιά τους με αυτισμό κι αυτό έχει
ως αποτέλεσμα περιορισμένη προσοχή στην αντιμετώπιση της αναπαραγωγικής και
σεξουαλικής υγείας των παιδιών τους. Έχει φανεί ότι λόγω των συμπτωμάτων του
παιδιού τους, οι γονείς των νέων με αυτισμό έχουν αβέβαιες ή χαμηλές προσδοκίες για
το αν το παιδί τους θα ερωτευτεί, θα παντρευτεί ή θα έχει σεξουαλική επαφή
(Holmes,Himle,&Strassberg, 2016) . Επομένως, μη αναμένοντας το παιδί τους να έχει
σεξουαλική ζωή παραβλέπουν και να μιλήσουν για αυτό μαζί του.
Από την άλλη οι γονείς που αναμένουν ότι τα παιδιά τους θα ερωτευτούν, θα
παντρευτούν ή θα έχουν υγιή σεξουαλική σχέση μπορούν να παρέχουν περισσότερες

πληροφορίες σε βάθος σχετικά με θέματα σεξουαλικής υγείας και πρόληψης (π.χ. τον
έλεγχο των γεννήσεων και τα προφυλακτικά) (Holme, Himle&Strassberg, 2016).
Σύμφωνα με έρευνα που χρησιμοποίησε αναφορές γονέων σχετικά με τη
σεξουαλική εμπειρία εφήβων με αυτισμό φάνηκε ότι οι γονείς τείνουν να υποτιμούν τη
σεξουαλική εμπειρία των παιδιών τους, ιδιαίτερα τις ατομικές σεξουαλικές εμπειρίες
όπως ο αυνανισμός και η εμπειρία με τον οργασμό. Η γονική υποεκτίμηση και η άγνοια
της σεξουαλικής εμπειρίας των εφήβων μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία και την
εκπαίδευση

για

το

σεξ

στις

οικογένειες(Dewinter,

Vermeiren,

Vanwesenbeeck&VanNieuwenhuizen, 2016).
Αυτό γιατί οι γονείς είναι αυτοί που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην
εκπαίδευση για το σεξ , αν και ,όπως προαναφέρθηκε, συχνά είναι αβέβαιοι για το πώς,
πότε και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχουν ή να συζητήσουν. Παρόλο που οι
γονείς τείνουν να είναι αβέβαιοι ή να υποτιμούν τις σεξουαλικές εμπειρίες των παιδιών
τους (Dewinter, Vermeiren, Vanwesenbeeck,&VanNieuwenhuizen,2016) ωστόσο
διαπιστώνουν ότι κάποιο επίπεδο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι απαραίτητο και
σημαντικό και ότι όλα τα παιδιά έχουν εισαχθεί σε σεξουαλικές πληροφορίες αλλά σε
ποικίλους βαθμούς (Mackin, Loew, Gonzalez, Tykol&Christensen, 2016). Για τον
λόγο αυτό η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να κατέχει πολύ σημαντική θέση στην
εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό.
Είναι απαραίτητο οι γονείς και οι επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά και
εφήβους με αυτισμό να ενημερώνονται σε θέματα σεξουαλικής συμπεριφοράς σε
αυτόν τον πληθυσμό, έτσι ώστε να προετοιμαστεί η αντιμετώπιση και η διδασκαλία
των κατάλληλων κοινωνικών ορίων και της προσωπικής φροντίδας, και αυτό μπορεί
να

γίνει

πολύ

πριν

το

παιδί

με

αυτισμό

εισέλθει

στην

εφηβεία

(Hayward&Saunders,2010).
Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχημένης
παρέμβασης και περιλαμβάνει εκπαίδευση ως προς την ανατομία του σώματος, την
ανθρώπινη ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, την εικόνα του σώματος, τη σεξουαλική
ταυτότητα, τις σχέσεις . Εκπαίδευση σε θέματα όπως οικογένεια, φιλία, αγάπη, σχέσεις
με το άλλο φύλο, τη

σεξουαλική συμπεριφορά, σεξουαλική ανταπόκριση την

σεξουαλική υγεία και θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και την κουλτούρα
όπως σεξουαλικότητα και θρησκεία ,διαφορετικότητα και μέσα μαζικής ενημέρωσης
και η επίδραση τους.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη βασική βιολογία των γεννητικών οργάνων και τη
λειτουργία τους για άνδρες και γυναίκες, τη διατήρηση της υγιεινής, τη πρόληψη της
εγκυμοσύνης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, μέθοδοι ελέγχου των
γεννήσεων, έναρξη και διατήρηση οικείων σεξουαλικών σχέσεων, τον τρόπο
πρόληψης ανεπιθύμητης σεξουαλικής επαφής, τον ρόλο του αυνανισμού ως
φυσιολογική σωματική λειτουργία του σεξουαλικού σώματος και τις κοινωνικές του
συνέπειες, καθώς και τα δικαιώματα αναπαραγωγής( Urbano, Hartmann, Deutsch,
Polychronopoulos&Dorbin,2013).
Συμπερασματικά, εάν και τα παιδιά με αυτισμό δεν διαφέρουν ως προς την
σεξουαλική ανάπτυξη σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά, φαίνεται ότι η
διαφορά τους έγκειται στον τρόπο έκφρασης της σεξουαλικότητάς τους και στις
σεξουαλικές συμπεριφορές τους οι οποίες πολλές φορές θεωρούνται ακατάλληλες.
Επίσης , οι γονείς των παιδιών με αυτισμό εκφράζουν φόβους και ανησυχίες για την
σεξουαλική ζωή των παιδιών τους και πολλοί από αυτούς υποτιμούν την ικανότητα
των παιδιών τους να αναπτύξουν ερωτικές σχέσεις, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο στην
επικοινωνία γονέα –παιδιού περί σεξουαλικών θεμάτων .
Παρόλα αυτά οι γονείς αναγνωρίζουν ότι η πρωταρχική ευθύνη για τη
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού
πέφτει σε αυτούς εάν και δυσκολεύονται στο τι πρέπει να πουν πώς πρέπει να το πουν
και πότε να το πουν.
Υπάρχουν τρία επικοινωνιακά μοντέλα, το γραμμικό, το αλληλεπιδραστικό και
το συναλλακτικό, κάθε ένα από αυτά εκφράζει έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ
ατόμων. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί κάποιο από αυτά να καλύπτει διαφορετικές
ανάγκες και περιπτώσεις επικοινωνιακής σχέσης και αλληλοεπίδρασης. Κάθε ένα από
αυτά έχει τις θετικές αλλά και τις αρνητικές του όψεις. Το γραμμικό μοντέλο είναι αυτό
το οποίο ενέχει τις περισσότερες πιθανότητες για τη δημιουργία επικοινωνιακών
συγκρούσεων, καθώς απουσιάζει η ανάδραση από τον αποδέκτη του μηνύματος και
όπως ειπώθηκε και νωρίτερα στην παρούσα εργασία, ενδέχεται η αποκωδικοποίηση
του μηνύματος του δέκτη να μην «μεταφράζεται» ορθώς από τον παραλήπτη ή ο
πομπός να μην το μεταφέρει κατάλληλα και να οδηγούνται σε παρερμηνείες με
αποτέλεσμα τη σύγκρουση. Επομένως δεν αποτελεί προτιμητέο (ή αποδεκτό) από αυτή
την άποψη επικοινωνιακό μοντέλο.
Το αλληλεπιδραστικό μοντέλο, έχει τη διαφορά έναντι του προηγούμενου
μοντέλου, ότι ο κάθε πομπός είναι ταυτόχρονα και αποδέκτης κάποιου μηνύματος,

επομένως το γεγονός αυτό και μόνο, το καθιστά καλύτερο μοντέλο έναντι του
γραμμικού, καθώς η επικοινωνία δεν είναι μονομερής. Ενέχει όμως ακόμα ένα
μειονέκτημα, ο διττός ρόλος του κάθε ατόμου (πομπός και αποδέκτης) δεν συνεπάγεται
απόλυτα και την ανατροφοδότηση και από τους δύο, παρά μόνο την αλληλεπίδραση.
Αντίθετα, το συναλλακτικό μοντέλο μεταφέρει σε ένα επίπεδο ακόμα
παραπάνω την επικοινωνία έναντι των δύο προηγούμενων μοντέλων. Τα δύο άτομα
(κατ’ ελάχιστον που απαιτούνται για την επικοινωνία), έχουν πάλι ένα διττό ρόλο, όπως
και στο προηγούμενο μοντέλο (πομπός και δέκτης), αλλά η ανατροφοδότηση είναι
απαραίτητη προϋπόθεση και αποτελεί μια αέναη και κυκλική πορεία. Η επικοινωνία
σε αυτή την περίπτωση είναι σαφώς καλύτερη, καθώς «φωτίζονται» τυχόν σκοτεινά
σημεία στα μηνύματα και αποφεύγονται παρερμηνεύσεις.
Μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν πως ανάμεσα από τα τρία αυτά επικοινωνιακά
μοντέλα, συνδυαστικά μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα στην αποφυγή
επικοινωνιακών προβλημάτων, το αλληλεπιδραστικό και το συναλλακτικό και υπό
περιπτώσεις το καθένα από τα δύο μόνο του. Το πιο «δύσκολο» μοντέλο μπορεί να
θεωρηθεί το γραμμικό μοντέλο.
Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί ένα βασικό τρόπο επικοινωνιακής
επίλυσης των προβλημάτων. Θα ακολουθήσει κριτική και στοχαστική ανάπτυξη της
αξίας της ως είδος νοημοσύνης, η οποία συμβάλει στην ενίσχυση της δύναμης των
ομάδων και της προώθησης της επικοινωνίας και των θετικών αποτελεσμάτων στο
επιτελικό έργο.
Η συναισθηματική νοημοσύνη, ορίζεται ως, «μια μορφή κοινωνικής ευφυΐας η
οποία περιλαμβάνει την ικανότητα να κατανοεί κανείς τα συναισθήματα τόσο τα δικά του
όσο και των άλλων ανθρώπων, να κάνει λεπτές διακρίσεις ανάμεσα στα διάφορα
συναισθήματα και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες ώστε να καθοδηγεί αναλόγως
τις σκέψεις και τις πράξεις του» (Πλατσίδου, 2014: 28).
Η επικοινωνία θεμελιωμένη στους κανόνες της ρητορικής απεγκλωβίζει το
υποκείμενο από την αναφορά στον εαυτό του και τη θέση του λαμβάνει η
επικοινωνιακή δράση, ο λόγος δηλαδή και το συναίσθημα μετατρέπεται στο πράττειν.

Κριτική και αναγκαιότητα της έρευνας

Μεγαλώνοντας το παιδί μαθαίνει το ρόλο του φύλου του και γνωρίζει το σώμα
του. Μια αναπηρία μπορεί να προκαλέσει ελλιπή εκδήλωση τρυφερότητας, αργότερα
μια διαταραγμένη αντίληψη για την ταυτότητα 1 του φύλου του, να καθυστερήσει ή να
εμποδίσει τη σεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών αυτών και την σύναψη ερωτικών
σχέσεων.
Έχει φανεί ότι μια σταθερή και ασφαλής επικοινωνία με τους γονείς είναι
σημαντική για την προαγωγή των υγιών σχέσεων και την προαγωγή της υγιούς
σεξουαλικής ανάπτυξης για όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με
αυτισμό (Holmes, Himle&Strassberg, 2016).
Επομένως η μελέτη για την σεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρίες
και συγκεκριμένα αυτισμό και για την σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση θα βοηθήσει
τους γονείς τους, τους δασκάλους και όσους έχουν αναλάβει τη φροντίδα και τη
θεραπεία τους.
Γνωρίζουμε πως τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού έχουν
σημαντικά ελλείμματα στην κοινωνική τους συμπεριφορά .Η σεξουαλική τους
ανάπτυξη, η σεξουαλική τους συμπεριφορά και η εκδήλωση της διαφέρει σημαντικά
από τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά της ηλικίας ,τους καθιστώντας το πεδίο αυτό
πολύ ενδιαφέρον για μελέτη.
Όπως και στα περισσότερα θέματα έτσι και στο θέμα της σεξουαλικής
συμπεριφοράς η εκπαίδευση ξεκινάει από την οικογένεια.
Σε μια χώρα όπως την Ελλάδα που το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
αποτελεί σε γενικές γραμμές ταμπού πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στα παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , οι στάσεις και οι απόψεις της οικογένειας για αυτό το

Η διαμόρφωση της ταυτότητας για την αναπτυξιακή ψυχολογία συνδέεται με τα στάδια ανάπτυξης του
παιδιού. Ο κυριότερος αντιπρόσωπος της αναπτυξιακής ψυχολογίας, ο Piaget, πίστευε ότι από την αρχή
της ζωής τους τα παιδιά ερμηνεύουν, οργανώνουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες από το περιβάλλον
και έτσι κατασκευάζουν το φυσικό και κοινωνικό τους κόσμο. Τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού
σύμφωνα με τον Piaget είναι σημαντικά γιατί δείχνουν ότι τα παιδιά οργανώνουν τον κόσμο τους με
τρόπο διαφορετικό από ότι οι ενήλικες (Corsaro, 2011). Η ανάπτυξη του παιδιού για τον Piaget έχει μια
συγκεκριμένη δομή αποτελούμενη από μια σειρά προδιαγεγραμμένα στάδια. Το τελευταίο στάδιο
αποτελεί η ορθολογική συμπεριφορά του ενηλίκου με αποτέλεσμα να ταξινομεί τα παιδιά ως ατελή και
ανώριμα.
1

θέμα είναι πολύ σημαντικές καθώς αναδεικνύουν τυχόν κενά και προβλήματα που
καλείται ο εκπαιδευτικός τομέας να καλύψει.

Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης

Για όλα τα παιδιά η εφηβεία είναι μία περίοδος άγχους και σύγχυσης. Αυτό
ισχύει φυσικά και για έφηβους με αυτισμό. Όπως όλα τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια
για να αντιμετωπίσουν την πρωτοεμφανιζόμενη σεξουαλικότητά τους. Ενώ μερικές
συμπεριφορές βελτιώνονται κατά την περίοδο της εφηβείας, υπάρχουν άλλες που
χειροτερεύουν. Αυξημένη αυτιστική ή επιθετική συμπεριφορά μπορεί να είναι ένας
τρόπος με τον οποίο μερικοί έφηβοι εκφράζουν τις νέες τους ορμές και τη σύγχυσή
τους. Η ηλικία της εφηβείας είναι επίσης μία περίοδος κατά την οποία τα παιδιά
γίνονται περισσότερο κοινωνικά, ευαίσθητα και με περισσότερη επίγνωση. Σ’ αυτή την
ηλικία κατά την οποία οι περισσότεροι έφηβοι ενδιαφέρονται για τη δημοφιλία, τους
βαθμούς και τα ραντεβού, οι αυτιστικοί έφηβοι μπορεί να συνειδητοποιήσουν την
οδυνηρή πραγματικότητα ότι διαφέρουν από τους συνομήλικούς τους. Μπορεί να
αντιληφθούν ότι δεν έχουν φίλους και ότι είναι διαφορετικοί από τους συμμαθητές
τους, γιατί ούτε κλείνουν ραντεβού ούτε προγραμματίζουν για την καριέρα τους. Η
λύπη που καταλαμβάνει μερικούς από αυτούς μετά από μία τέτοια συνειδητοποίηση
τους ωθεί να μάθουν νέες συμπεριφορές. Ο SeanBarron, ο οποίος έγραψε σχετικά με
τον αυτισμό του στο βιβλίο «Υπάρχει ένα αγόρι εδώ», περιγράφει πώς το συναίσθημα
του πόνου τον κινητοποίησε έτσι ώστε να αποκτήσει περισσότερες κοινωνικές
δεξιότητες.
Ο όρος κοινωνικές δεξιότητες αναφέρεται στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη
βελτίωση αυτών, στο ομαδικό πνεύμα και τη συνεργατικότητα, στην ελευθερία λόγου
και έκφρασης, στην υπευθυνότητα. Η ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων
αναφέρεται στην αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, στην θέληση και το θάρρος, στην
προσπάθεια, στον αυτοέλεγχο, στην αυτοπειθαρχία.
Άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται οι άνθρωποι που λόγω μίας μειονεξίας ή
αναπηρίας που έχουν, πρέπει να τους αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα διότι
θεωρείται ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Το να φέρει
βέβαια κάποιος άνθρωπος κάποια μειονεξία ή κάποια αναπηρία δεν σημαίνει

απαραίτητα ότι είναι ανίκανος αφού η ανικανότητα του ανθρώπου είναι μία κοινωνική
κατασκευή που δημιουργήθηκε για συγκεκριμένους λόγους (Speece&Harry, 1997).
Παρόλα αυτά όμως η μειονεξία και η αναπηρία έχουν ταυτιστεί κοινωνικά κυρίως, με
την ανικανότητα και αυτός είναι και ο λόγος που τα άτομα με ειδικές ανάγκες
θεωρούνται κατά κόρον ανίκανα γενικότερα. Αυτό συμβαίνει γιατί στις κοινωνίες που
διέπονται από οργάνωση στις δομές τους, τόσο η γνώση όσο και η κατάρτιση και η
εκπαίδευση, είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνονται σε κανονικά
άτομα και κατ’ επέκταση τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν μπορούν να ωφεληθούν από
αυτές τις παροχές (Κουρουμπλής, 1991).
Όπως και με την αναπηρία έτσι και με τον ορισμό των ειδικών αναγκών
δεν είναι εύκολο να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια που να τον καθορίζουν. Υπάρχει
όμως μία τάση να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια η αντιληπτική ικανότητα του ατόμου,
ο τρόπος που συμπεριφέρεται και οι εκπαιδευτικές ανάγκες που έχει (Wolery&Haring,
1990). Άλλες απόψεις υποστηρίζουν ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να
προσδιοριστούν μέσω της απόκλισης τους από κάποια πρότυπα που θεωρούνται
αποδεκτά και φυσιολογικά σε συγκεκριμένους τομείς όπως η πορεία ανάπτυξης, η
φυσική τους κατάσταση, η συμπεριφορά τους, οι κοινωνικές νόρμες και οι κοινωνικές
προσδοκίες (Mash&Terdal, 1997).
Το 1993, το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε.
όρισε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι τα άτομα με σοβαρές ανεπάρκειες ή
μειονεξίες που οφείλονται σε σωματικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των βλαβών των
αισθήσεων ή σε διανοητικές ή ψυχικές βλάβες, οι οποίες περιορίζουν ή αποκλείουν την
εκτέλεση δραστηριότητας ή λειτουργίας, η οποία θεωρείται κανονική για έναν άνθρωπο
(Ζώνιου –Σιδέρη, 1987).
Ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια. Εντούτοις, φαίνεται ότι σήμερα πλέον γίνεται αντιληπτό ότι τα
άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να εκπαιδευτούν, να βελτιωθούν και να αποδώσουν
μέσα από την καλύτερη προσέγγιση τους. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να γίνει
ακριβής αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και να εκτιμηθεί ο τρόπος που τα άτομα
με ειδικές ανάγκες λειτουργούν και όχι να αντιμετωπίζονται μέσω εσφαλμένων
εντυπώσεων και εκτιμήσεων (Gollin, 1984, Lovett&Harris, 1987, Wing, 1985).
Είναι δεδομένο ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν σωρεία
περιορισμών και δυσκολιών λόγω των μειονεκτημάτων που έχουν. Προκειμένου να

γίνουν πιο κατανοητές οι αιτίες που προκαλούν αυτά τα προβλήματα καθώς και τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει η κάθε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.
«Άτομα με ειδικές ανάγκες χαρακτηρίζονται εκείνα τα άτομα τα οποία
δυσκολεύονται στο να εξασφαλίσουν μόνα τους μερικώς ή ολικώς, τις ανάγκες της
καθημερινής τους ζωής, λόγω κάποιας μειονεξίας σωματικής ή διανοητικής ανεξάρτητα
με τη μορφή και το χρόνο που εκδηλώνεται» (Πολυχρονοπούλου- Ζαχαρογέωργα,
1993).
Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μία τάση να σταματήσει η
κατηγοριοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αυτό έχει προέλθει από το γεγονός
της διαφορετικότητας της κάθε περίπτωσης. Υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες που
ακόμα και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία, διαφέρουν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να
απαιτείται άλλου είδους προσέγγιση (Πολυχρονοπούλου- Ζαχαρογέωργα, 1995).
Ωστόσο, υπάρχει περιορισμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τη
διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με αναπηρίες. Βάσει αυτών των
ερευνών, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα σε μαθητές
τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με αναπηρίες ως προς την ψυχική ανθεκτικότητα
(Harris, 2015; Cabaj, McDonald&Tough, 2014). Υποστηρίζεται ότι παιδιά με
αναπηρίες, νεαρότερης ωστόσο ηλικίας, παρουσιάζουν μία δυσκολία στην
προσαρμογή τους σε στρεσογόνες καταστάσεις (Tur-Kaspa, 2004), πράγμα που
παρατηρείται και σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Εντούτοις «ψυχικά ανθεκτικός»
μαθητές μη τυπικής ανάπτυξης είναι εκείνος που έχει την ικανότητα να αντισταθεί στις
αντιξοότητες, βιώνοντας ένα αίσθημα «επιτεύγματος και ευεξίας» (Grant, Ramcharan,
&Flynn, 2007). Ο μαθητής αυτός διακρίνεται και από άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι
το κίνητρο επιτυχίας/ επίτευξης, υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, αυτονομία, αίσθημα
συνεργατικότητας κ.ά. (Honey, Rees, &Griffey, 2011). Ακόμη, ο μαθητής αυτός μη
τυπικής ανάπτυξης, αλλά με ψυχική ανθεκτικότητα, διακρίνεται για την ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων, τις φιλοδοξίες του, την προσήλωσή του στον στόχο, την
επικοινωνία με συνομηλίκους κ.ά. (Jones, Higgins, Brandon, Cote, &Dobbins, 2013).
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού όσο αναφορά
την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές τυπικής και μη τυπικής
ανάπτυξης. Εντούτοις η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας, ιδιαιτέρως στις
περιπτώσεις που το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια
της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών (Grant, Kinman, &Baker, 2015).

Παρόλα αυτά, έρευνα σχετικά με τις απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών ειδικής
αγωγής αναφέρει ότι η αποτελεσματική ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά
ήταν προϊόν τόσο της οικογένειας όσο και του σχολείου. Η συνεργασία του
οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της
θετικής αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίμησης, καθώς και της κοινωνικότητας του
παιδιού (Honey, Rees, &Griffey, 2011). Επίσης, άλλη μία έρευνα αναφέρει ότι οι
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας στην Ειδική Αγωγή
συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση συναισθηματικών και συμπεριφορικών
δυσκολιών (Herz, 2013).

Αυτισμός

Το φάσμα των αυτιστικών διαταραχών είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ένα
πλήθος ειδικών στο οποίο περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, ιατροί, ψυχολόγοι,
λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι αυτιστικές
διαταραχές χαρακτηρίζονται από συνθετότητα και ποικιλομορφία. Μελετώντας
βιβλιογραφικά τον αυτισμό ως διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, θα μπορούσαμε να
πούμε και να τον οριοθετήσουμε – εννοιολογήσουμε, θέτοντας ως βάση κάποιες
βασικές έννοιες. Ο αυτισμός σύμφωνα με την αμερικάνικη ψυχιατρική ένωση αποτελεί
μία διάχυτη διαταραχή η οποία επεκτείνεται σε τρία επίπεδα, στην επικοινωνία, στις
κοινωνικές συναλλαγές και στις διαρκώς επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Τις
δεκαετίες 1950 -1980, αντιμετωπιζόταν ως μια μορφή σχιζοφρένειας και συνδεόταν
με σοβαρή καθυστέρηση της γλωσσικής εξέλιξης, με νοητική ανεπάρκεια, πλήρη
έλλειψη ανταπόκρισης στους άλλους.
Ο Αυτισμός μπορεί να οριοθετηθεί ως «μια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή,
όπου τα άτομα που βρίσκονται κάτω από το φάσμα αυτής της διαταραχής, παρουσιάζουν
μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, αλλά και μία περιορισμένη,
επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά» (Myers&Johnson, 2007; Landa,
2008).
Ο νόμος IDEA (1990) των Η.Π.Α. σχετικά με τον ορισμό των συναισθηματικών
διαταραχών περικλείει και τα παιδιά με αυτισμό. Από το 1981 όμως περιλαμβάνεται
στην κατηγορία «λοιπά προβλήματα υγείας». Από το 1990 όμως, αναγνωρίζεται ως μια
ανεξάρτητη διαγνωστική κατηγορία. Ο αυτισμός είναι μια σοβαρή αναπτυξιακή
διαταραχή που παραμένει σε όλη τη ζωή του ατόμου. Χαρακτηρίζεται από μη
φυσιολογική λειτουργία που γίνεται διακριτή πριν από τα τρίτα γενέθλια του παιδιού
και το παιδί παρουσιάζει:
Α)προβλήματα στις κοινωνικές σχέσεις
Β) προβλήματα στη γλώσσα
Γ) προβλήματα στο φανταστικό και μιμητικό παιχνίδι
Δ) επαναλαμβανόμενα στερεότυπα μοντέλα συμπεριφοράς
Η σοβαρότητα του αυτισμού διαφέρει από παιδί σε παιδί. Τα άτομα με αυτισμό
κυμαίνονται, από σοβαρά μέχρι πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνη, μολονότι τα
περισσότερα έχουν κάποιο βαθμός καθυστέρησης (Davis, 1990). Η κάθε περίπτωση

αυτισμού είναι διαφορετική γι’ αυτό και το εξατομικευμένο πρόγραμμα θα πρέπει να
στηρίζεται στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες του μαθητή. Με τη βοήθεια του
κατάλληλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού που βασίζεται στην πρώιμη διάγνωση,
μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με
αυτισμό (Βαλαμουτοπούλου&Κουτελάκος, 2009).
Τέλος είναι σημαντικό να τονιστεί πως η αποτελεσματική εκπαίδευση των
παιδιών με αυτισμό εξαρτάται από την κατανόηση των αναγκών του παιδιού πριν
από

το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος,

γιατί η ποιότητα της

εκπαίδευσης των παιδιών με αυτισμό όπως υποστηρίζει και η Γρηγορίου (2009) « δεν
πρέπει να βασίζεται στο τι δεν κάνει το παιδί, αλλά στο πως θα το βοηθήσει για να το
κάνει» και από τη συμμετοχή και τη στήριξη της οικογένειας σε αυτό.
Οι περιπτώσεις των παιδιών που υπάγονται στην εν λόγω διαταραχή,
παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, το πιο καίριο πρόβλημα της
Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής αποτελεί η επικοινωνία. Επίσης, τα παιδιά με
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή έχουν μια δυσκολία στο να επικοινωνήσουν εις
βάθος με τον συνομιλητή τους και κρατούν μονάχα τις εμφανείς ενδείξεις της
συζήτησης, προσπερνώντας τα ουσιώδη. Σύμφωνα επίσης με την βιβλιογραφία, έχει
καταγραφεί πως τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν μειωμένες νοητικές
ικανότητες. Έχει υπολογιστεί πως ένα μεγάλο ποσοστό (76-89%) των παιδιών με
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, παρουσιάζει νοητική αναπηρία, ενώ το 30% των
αυτιστικών ατόμων, εντάσσεται στο πλαίσιο της ελαφριάς ή μέτριας νοητικής
αναπηρίας και το 45 - 50% χαρακτηρίζεται από βαριά καθυστέρηση (Παπαγάλου,
2014). Ο όρος «διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης», σύμφωνα με το Διαγνωστικό
- Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IV) και το
σύστημα της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων, είναι ένας όρος που έχει ως στόχο να
καλύψει παιδιά και ενηλίκους με σοβαρές δυσκολίες στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις
κοινωνικές δεξιότητες και στην επικοινωνία, και οι οποίες δεν είναι εκφράσεις μιας
γενικευμένης καθυστέρησης (Τσιάντης, 2001). Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
συνήθως είναι χρόνιες και συνοδεύονται από έκπτωση στην επικοινωνία, σε κοινωνικές
συναλλαγές και σε ομαδικές δραστηριότητες. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι πως
οι διαταραχές αυτές εμφανίζουν παρεμφερή χαρακτηριστικά και είναι δύσκολο για το
θεραπευτή να τις διακρίνει. (Τσίκνα, 2013)
Η Αυτιστική Διαταραχή, γνωστή και ως αυτισμός, εντάσσεται στην κατηγορία
των Διάχυτων Διαταραχών της Ανάπτυξης. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από

σοβαρά ελλείμματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης ταυτόχρονα, γι’ αυτό και
ονομάζονται «διάχυτες». Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή, η οποία επηρεάζει όλους
τους τομείς της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον και το οδηγεί σε
απομόνωση και σε ακραία αποτυχία της διαδικασίας κοινωνικοποίησης. Τα αυτιστικά
παιδιά δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο, στον οποίο δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή
άλλων ανθρώπων και στον οποίο δε δέχονται παρεμβάσεις και αλλαγές. Δείχνουν
ελάχιστο ενδιαφέρον για τους άλλους, ακόμα και για τα μέλη της οικογένειάς τους και
προτιμούν τη μοναξιά και την ενασχόληση με διάφορα αντικείμενα με το δικό τους
ξεχωριστό τρόπο (Πολυχρονοπούλου- Ζαχαρογέωργα, 1995).
Οι αιτίες που προκαλούν τον αυτισμό δεν σχετίζονται με περιβαλλοντικές,
όπως υποστηρίχθηκες αρχικά, αλλά με νευροβιολογικές αιτίες. Δηλαδή δεν σχετίζεται
με την κατάλληλη φροντίδα των γονιών προς το παιδί. Μολονότι δεν έχουν
ενοχοποιηθεί συγκεκριμένα γονίδια, θεωρείται γενετική ιδιαιτερότητα, διότι η
πιθανότητα να εκδηλωθεί ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι
στην τύχη. Μερικές φορές, οι αιτίες είναι επίκτητες, γιατί σχετίζεται με ασθένειες όπως
εγκεφαλίτιδα, ερυθρά, προβλήματα μεταβολισμού και τραύματα στον εγκέφαλο.
Παρόλα αυτά, η ακριβής αιτία του αυτισμού παραμένει άγνωστη (Gallahue, 2002)
Ο όρος «αυτισμός» ετυμολογικά προέρχεται από την ελληνική λέξη «εαυτός»
και κατέχει την ερμηνεία πως το άτομο απομονώνεται στον εαυτό του. Ιατρικά
κατηγοριοποιείται στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αποτελεί μια σοβαρή
μορφή Ψυχοπαθολογίας που εμφανίζεται νωρίς κατά τη βρεφική ηλικία και επηρεάζει
όλους τους τομείς της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον του, με
αποτέλεσμα την απομόνωσή του (όπως ήδη αναφέρθηκε) και την δυσκολία στην
διαδικασία της κοινωνικοποίησης (Κάκουρος&Μανιαδάκη, 2002).
O αυτισμός αποτελεί μια πολύπλοκη αναπτυξιακή διαταραχή. Η συνεργασία
του οικογενειακού περιβάλλοντος με τους θεραπευτές είναι ιδιαίτερα σημαντική,
καθώς καθιστά γρηγορότερη και ευκολότερη την βελτίωση των δυσκολιών των
ατόμων με αυτισμό (Dale, 2000). Θεμελιώδους σημασίας είναι η ψυχολογική
υποστήριξη στα αυτιστικά άτομα, αφού συχνά δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα
προβλήματα που έχουν σε αρκετούς τομείς της ζωής τους. Ο αυτισμός μπορεί να
εμφανίσει άγχος, κατάθλιψη, και αρνητικά συναισθήματα.
Ωστόσο, οι τρόποι αντιμετώπισης του αυτισμού έχουν και θετικά και αρνητικά
χαρακτηριστικά, τα οποία χρειάζεται να εντοπιστούν από το θεραπευτή ανάλογα με
το

πρόβλημα

συμπεριφοράς

του

θεραπευόμενου

και

να χρησιμοποιηθούν

κατάλληλα, όπου υπάρχει αδυναμία. Πρέπει να υπενθυμίζεται, ότι δεν υπάρχει καμία
θεραπευτική μέθοδος που να μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως όλα τα συμπτώματα
του αυτισμού (Καλύβα, 2005). Ας ελπίσουμε με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο
μέλλον να υπάρξουν στο τέλος ακόμα περισσότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν στον περιορισμό της έντασης των συμπτωμάτων του
αυτισμού.
Σήμερα ο όρος αυτισμός δεν

χρησιμοποιείται πλέον για την περιγραφή

αποκλειστικά μιας διαταραχής αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο διαταραχών που αλλιώς
ονομάζεται και φάσμα του αυτισμού. Πρόκειται για ένα σύνολο νευροψυχιατρικών
καταστάσεων που εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία κλινικής έκφρασης και επηρεάζουν τον
τρόπο με τον οποίο το άτομο βιώνει τον κόσμο που το περιβάλλει και αλληλεπιδρά με
αυτόν. Οι διαταραχές αυτές έχουν κατά κύριο λόγο βιολογική βάση και είναι χρόνιες,
δηλαδή επηρεάζουν το άτομο σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Οι SatkiewitzGayhartetal (2001) αναφέρουν ότι πρόκειται για διάχυτες διαταραχές καθώς
επηρεάζουν διαφορετικούς τομείς της ζωής του ατόμου. Ακόμη, αναφέρουν ότι είναι
αναπτυξιακές διαταραχές φάσματος αφού εμφανίζονται την περίοδο της ανάπτυξης και
δεν είναι ομοιογενείς, οπότε μπορούμε να πούμε ότι εμπίπτουν σε ένα φάσμα. Στο
φάσμα περιλαμβάνονται από τις πιο ήπιες μορφές αυτισμού μέχρι και τις πιο βαριές
μορφές και βρίσκονται σε ένα συνεχές. Ακόμη, αναφέρεται ότι ο αυτισμός είναι
διαταραχή νευρολογικής φύσεως η οποία επηρεάζει την λειτουργία του εγκεφάλου και
αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ελλείμματα στην επικοινωνία, στις κοινωνικές δεξιότητες,
στις ικανότητες για παιχνίδι και την ανταπόκριση στα αισθητηριακά ερεθίσματα.
Επομένως ο αυτισμός αποτελεί «αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται
από την έκπτωση σε τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής συναλλαγής , της επικοινωνίας και
της φαντασίας» (Γενά, 2002:28). Ο όρος διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή περιλαμβάνει
και άλλα σύνδρομα όπως το Asperger, το Rett. Ο αυτισμός αποτελεί το πιο συχνό
φαινόμενο στις κατηγορίες των διαταραχών. Έχει διαπιστωθεί ότι άτομα με υψηλό
δείκτη νοημοσύνης 23%

συμπεριλαμβάνονται στο σύνδρομο του αυτιστικού

φάσματος ενώ ένα 77% έχει νοητική στέρηση ενώ 50% έχει μέτρια νοητική στέρηση
και 27% βαριά νοητική στέρηση (Mesibov, Adams&Klinger, 1997). Επίσης έχει
μελετηθεί το σύνδρομο Asperger, το οποίο αφορά άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης
,φυσιολογική ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου γενικότερα σε σύγκριση με τα παιδιά
που ανήκουν στον κλασσικό αυτισμό. Όμως η συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων

παρουσιάζει συμπτώματα και δυσκολίες κοινωνικών διαταραχών και κοινωνικής
αλληλεπίδρασης σε ήπια μορφή (Wing, 1981).

Εικόνα 1 - Σημάδια του αυτισμού.

Ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και
επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη
συμπεριφορά (Myers&Johnson, 2007; Landa, 2008). Η Διάχυτη Αναπτυξιακή
Διαταραχή αναφέρεται στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από
περιορισμένη

και

επαναλαμβανόμενη

στερεοτυπική

συμπεριφορά,

η

οποία

συνοδεύεται από ελλείψεις σε επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και στην κοινωνική.
Στην αναπτυξιακή διαταραχή της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής εντάσσεται και
το σύνδρομο Asperger. Ενδεικτικά, τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί στο φάσμα της

Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής παρουσιάζουν ελλείψεις στη λεκτική επικοινωνία
(καθυστέρηση ομιλίας, ηχολαλία), ενώ όταν εμφανίζουν συνδυαστικά νοητική
καθυστέρηση, τότε απουσιάζει παντελώς η παραγωγή προφορικού λόγου.
Η επιστημονική κοινότητα δύσκολα μπορεί να διατυπώσει ορθώς έναν ορισμό
για τον Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητά του
ως διαταραχή. Αν όμως θα επιδιώκαμε μια οροθέτηση από ιατρικής πλευράς: «Η
Διάχυτη

Αναπτυξιακή

Διαταραχή

ορίζεται

και

διαγιγνώσκεται

στη

βάση

χαρακτηριστικών μορφών συμπεριφοράς, όμως δεν υπάρχουν συμπεριφορές που να
αποτελούν από μόνες τους μονοσήμαντη ένδειξη αυτισμού. Η συμπεριφορά είναι
ουσιώδης για την αναγνώριση της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής, αλλά από μόνη
της δεν μας βοηθά να κατανοήσουμε την πάθηση αυτή ή να αποφασίσουμε για τον τρόπο
προσέγγισης της». Η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή από την «ματιά» των
εκπαιδευτικών,

περιλαμβάνει

συγκεκριμένες

διδακτικές

προσεγγίσεις,

ένα

οριοθετημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον και εξατομικευμένη εργασία από την πλευρά
των μαθητών και εννοιολογείται ως «Μία προσέγγιση που βασίζεται, κυρίως, στην
έντονη εξατομίκευση, στην οπτική στήριξη, στην προβλεψιμότητα και στη συνέχεια.
Υπάρχουν πολλά είδη προσεγγίσεων, αφού υπάρχει και μεγάλη ποικιλία ατομικών
μαθησιακών αναγκών» (Παπαγάλου, 2014).
Οι περιπτώσεις των παιδιών που υπάγονται στην εν λόγω διαταραχή,
παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, το πιο καίριο πρόβλημα της
Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί η
επικοινωνία, με αποτέλεσμα οι διδακτικές προσεγγίσεις της γλώσσας σε αυτά τα παιδιά
πρέπει να χαρακτηρίζονται από μια λειτουργική και επικοινωνιακή κατεύθυνση και η
γλώσσα να μην διδάσκεται με άκαμπτο και αλύγιστο τρόπο ώστε τα συγκεκριμένα
παιδιά να μην δυσκολεύονται να μάθουν τι είναι η επικοινωνία. Επίσης, τα παιδιά με
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή έχουν μια δυσκολία στο να επικοινωνήσουν εις
βάθος με τον συνομιλητή τους και κρατούν μονάχα τις εμφανείς ενδείξεις της
συζήτησης, προσπερνώντας τα ουσιώδη. Σύμφωνα επίσης με την βιβλιογραφία, έχει
καταγραφεί πως τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά έχουν μειωμένες νοητικές
ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης Νοημοσύνης των παιδιών αυτών
διαμορφώνεται περί την ηλικία των 5 ετών. Έχει υπολογιστεί πως το 76-89% των
παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, παρουσιάζει νοητική υστέρηση και τα
αυτιστικά άτομα με φυσιολογική νοημοσύνη επιτυγχάνουν αυτονομία στην μετέπειτα
ενήλικη ζωή. Το 30% περίπου των χαρακτηρισμένων ως αυτιστικών ατόμων,

λειτουργεί στο φάσμα της ελαφριάς έως μέτριας νοητικής υστέρησης και το 45 - 50%
χαρακτηρίζεται από βαριά καθυστέρηση (Παπαγάλου, 2014).
Επιπλέον, οι αυτιστικές διαταραχές επηρεάζουν συνολικά την ποιότητα ζωής
του ατόμου αλλά και των ατόμων του περιβάλλοντός του. Η οικογένεια και το σχολείο
είναι τα δύο βασικά κοινωνικά πλαίσια στα οποία εντάσσεται ένα παιδί. Και για τα δύο
αυτά πλαίσια, η ύπαρξη αυτιστικών διαταραχών συνιστά μια πρόκληση. Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να είναι ενήμεροι σχετικά με τις
αυτιστικές διαταραχές έτσι ώστε να συμβάλλουν στην κατά το δυνατόν καλύτερη
προσαρμογή του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον.
Όπως είδαμε παραπάνω, οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος είναι δύσκολο να
προσδιοριστούν επακριβώς λόγω του ότι βρίσκονται σε ένα φάσμα και έχουν
διατυπωθεί διαφορετικοί ορισμοί. Ωστόσο, σε όλους τους ορισμούς διακρίνεται ένα
σύνολο κοινών χαρακτηριστικών των αυτιστικών διαταραχών, τα οποία βέβαια μπορεί
να διαφέρουν ως προς την συχνότητα και την ένταση από άτομο σε άτομο. Ένα βασικό
χαρακτηριστικό των ατόμων που εκδηλώνουν κάποια αυτιστική διαταραχή είναι τα
ελλείμματα στις κοινωνικές σχέσεις. Πολλά από τα άτομα τα οποία έχουν διαγνωσθεί
με αυτιστική διαταραχή δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο να κατανοήσουν τα
συναισθήματα των άλλων αλλά και στο να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα.
Επίσης, τους είναι δύσκολο να συνάψουν κοινωνικές σχέσεις και ακόμα πιο δύσκολο
να συνάψουν σχέσεις προσκόλλησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι
περισσότεροι γονείς παιδιών που έχουν διαγνωσθεί με αυτιστική διαταραχή
αναφέρουν ότι δυσκολεύονται ιδιαίτερα να προσεγγίσουν τα παιδιά τους καθώς κατά
την εκδήλωση των συναισθημάτων τους, ιδιαίτερα όταν αυτά περιλαμβάνουν
σωματική επαφή (π.χ. αγκαλιά), εκείνα είναι αδιάφορα έως και αρνητικά (Heward,
2011).
Η αναπτυξιακή διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού αναφέρεται στις
νευροαναπτυξιακές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από περιορισμένη και
επαναλαμβανόμενη στερεοτυπική συμπεριφορά, η οποία συνοδεύεται από ελλείψεις
σε επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και στην κοινωνική αλληλεπίδραση (American
Psychiatric Association,2000). Στην αναπτυξιακή διαταραχή του αυτισμού εντάσσεται
και το σύνδρομο Asperger (American Psychiatric Association, 2000). Ενδεικτικά, τα
άτομα που έχουν διαγνωσθεί στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν ελλείψεις στη
λεκτική επικοινωνία (καθυστέρηση ομιλίας, ηχολαλία), ενώ όταν εμφανίζουν

συνδυαστικά νοητική καθυστέρηση, τότε απουσιάζει παντελώς η παραγωγή
προφορικού λόγου .
Το ποσοστό παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού έχει αυξηθεί
δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, με την πιο πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη να
αναφέρει ότι 1 στα 88 παιδιά της σχολικής ηλικίας διαγιγνώσκεται στο φάσμα του
αυτισμού (Baio, 2012). Ενώ λοιπόν μέχρι πρόσφατα ο αυτισμός θεωρείτο ως ένα
σπάνιο σύνδρομο που επιδρά στην λειτουργική ανεξαρτησία του ατόμου, τώρα
επανακαθορίζεται ως ένα σημαντικό σύνδρομο με κοινωνικό ενδιαφέρον (Roth and
Rezaie, 2011).

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και σύνδρομα.

Όπως αναφέρθηκε, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή αποτελεί «αναπτυξιακή
διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την έκπτωση σε τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής
συναλλαγής ,της επικοινωνίας και της φαντασίας» (Γενά, 2002:28), ενώ περιλαμβάνει
και άλλα σύνδρομα όπως το Asperger, το Rett.

Asperger
Το 1944 ένας Αυστριακός παιδίατρος, HansAsperger, περιέγραψε τέσσερις
νέους ασθενείς με παρόμοιες κοινωνικές δυσκολίες. Παρόλο που η νοημοσύνη τους
ήταν φυσιολογική, τα παιδιά δεν είχαν δελεαστικές επικοινωνιακές δεξιότητες και
απέτυχαν να επιδείξουν ενσυναίσθηση με τους συνομηλίκους τους (Gilchrist, Green,
Cox, Burton, Rutter, &LeCouteur, 2001).Το σύνδρομο Asperger γενικά θεωρείται ότι
βρίσκεται στο «υψηλό λειτουργικό» τέλος του φάσματος. Τα επηρεαζόμενα παιδιά και
οι ενήλικες αντιμετωπίζουν δυσκολίες με κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και
παρουσιάζουν περιορισμένο φάσμα ενδιαφερόντων ή / και επαναλαμβανόμενων
συμπεριφορών. Η ανάπτυξη ενδέχεται να καθυστερήσει, οδηγώντας σε αδέσποτες ή
μη συντονισμένες κινήσεις.
Το σύνδρομο Asperger παραμένει συχνά αδιάγνωστο έως ότου ένα παιδί ή ένας
ενήλικας αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στο σχολείο, στον εργασιακό
χώρο ή στην προσωπική του ζωή. Πράγματι, πολλοί ενήλικες με σύνδρομο Asperger
λαμβάνουν τη διάγνωσή τους όταν ζητούν βοήθεια για συναφή θέματα όπως άγχος ή
κατάθλιψη. Η διάγνωση τείνει να επικεντρώνεται κυρίως στις δυσκολίες με τις
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Lawrence, etal., 2010).
Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger τείνουν να παρουσιάζουν τυπική ή και
εξαιρετική γλωσσική ανάπτυξη. Ωστόσο, πολλοί τείνουν να χρησιμοποιούν τις
γλωσσικές δεξιότητές τους ακατάλληλα ή αδέξιοι σε συνομιλίες ή κοινωνικές
καταστάσεις όπως η αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους. Συχνά, τα
συμπτώματα του συνδρόμου Asperger συγχέονται με αυτά των άλλων θεμάτων
συμπεριφοράς όπως η έλλειψη προσοχής και η διαταραχή υπερκινητικότητας (ADHD).
Πράγματι, πολλά άτομα που έχουν προσβληθεί από το σύνδρομο Asperger έχουν
αρχικά διαγνωστεί με ADHD μέχρι να καταστεί σαφές ότι οι δυσκολίες τους

προέρχονται περισσότερο από την αδυναμία κοινωνικοποίησης παρά από την
αδυναμία να επικεντρωθεί η προσοχή τους.
Για τους λόγους αυτούς, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να φαίνονται
συγκεχυμένες και συντριπτικές σε άτομα με σύνδρομο Asperger. Οι δυσκολίες να
βλέπεις πράγματα από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόμου μπορεί να κάνει εξαιρετικά
δύσκολη την πρόβλεψη ή κατανόηση των ενεργειών των άλλων. Μπορούν να μην
πάρουν το τι είναι ή δεν είναι κατάλληλο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Για
παράδειγμα, κάποιος με σύνδρομο Asperger μπορεί να μιλήσει πολύ δυνατά όταν
εισέρχεται σε υπηρεσία εκκλησίας ή σε δωμάτιο με ύπνο μωρό - και δεν καταλαβαίνει
όταν «εκσφενδονίζεται» (Mueller, etal., 2003).
Μερικά άτομα με σύνδρομο Asperger έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο ομιλίας.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ομιλία υπερβολικά δυνατά, με μονότονο ή με
ασυνήθιστο ήχο. Είναι επίσης κοινό, αλλά όχι καθολικό, για άτομα με σύνδρομο
Asperger να δυσκολεύονται να ελέγξουν τα συναισθήματά τους. Μπορούν να κλάψουν
ή να γελούν εύκολα ή σε ακατάλληλες στιγμές (Gilchrist, etal., 2001;Rao, etal., 2008).
Ένα άλλο κοινό, αλλά όχι καθολικό, σημάδι είναι μια αμηχανία ή καθυστέρηση
στις κινητικές δεξιότητες. Ως παιδιά, ιδιαίτερα, μπορεί να έχουν δυσκολίες στην
παιδική χαρά επειδή δεν μπορούν να πιάσουν μια μπάλα ή να καταλάβουν πώς να
ταλαντεύονται στις μπάρες μαϊμού παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες τους να
τους διδάξουν (Gilchrist, etal., 2001).
Στην περίπτωση των ατόμων με σύνδρομο Asperger (καθώς αποτελεί μορφή
Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής) είναι εμφανείς οι εξαιρετικά ανεπτυγμένες
δεξιότητες του λόγου, της γραμματικής καθώς και της άρθρωσης που διαθέτουν, αν και
υπολείπονται στην επικοινωνιακή διάσταση της ομιλίας, όπως στην κατανόηση και στη
χρήση των εκφράσεων του προσώπου καθώς και των χειρονομιών. Η κοινωνική
αλληλεπίδραση των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα της Διάχυτης Αναπτυξιακής
Διαταραχής είναι ιδιαίτερη καθώς τις περισσότερες φορές απουσιάζει η διάθεση για
κοινωνική συναναστροφή και επαφή (απουσία οπτικής επαφής και μίμησης, αδυναμία
ομαδικού παιχνιδιού) ενώ όταν η διάθεση αυτή ενυπάρχει, ο τρόπος εκδήλωσης της
δεν είναι ο κοινωνικά ενδεδειγμένος και αποδεκτός με τελικό αποτέλεσμα την
κοινωνική απομόνωση (Goldman&Denigris, 2015). Ειδικότερα, παιδιά στο φάσμα της
Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής χαρακτηρίζονται από έλλειψη ομαδικής
προσοχής, ενσυναίσθησης και αμοιβαιότητας (Leekam&Ramsden, 2006; Mundyetal.
1986), καθώς επίσης και από ανεπάρκεια στην αναγνώριση συναισθημάτων και της

νοητικής κατάστασης των άλλων (Baron-Cohen 1988; Happe,2003; Hobson,2005;
Klinet al.,2009) ενώ αδυνατούν να δημιουργήσουν αναπτυξιακά κατάλληλες σχέσεις
με τους συνομήλικους τους. Επιπροσθέτως, οι γονείς των παιδιών στο φάσμα της
Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής αναφέρουν περισσότερο και εντονότερο άγχος
καθώς και δυσκολίες στη συμμετοχή του παιδιού σε ομαδικό παιχνίδι ενώ για τα παιδιά
που έχουν λόγο, σημειώνουν λιγότερες ευκαιρίες για τη δημιουργία ευχάριστων, για τα
ίδια, συζητήσεων(Esteset al.,2013; Hall&Graff, 2012; Keenetal., 2007; McStayetal.,
2013). Ακολούθως, οι γονείς με παιδιά στο φάσμα της Διάχυτης Αναπτυξιακής
Διαταραχής, αρκετά συχνά, αναγκάζονται να προσαρμόσουν την προφορική τους
επικοινωνία εξαιτίας της κοινωνικής και επικοινωνιακής δυσχέρειας των παιδιών τους
κατά τη διάρκεια ομαδικών δραστηριοτήτων (Doussard-Rooseveltetal., 2003).
Στην περίπτωση των ατόμων με σύνδρομο Asperger είναι εμφανείς οι
εξαιρετικά ανεπτυγμένες δεξιότητες του λόγου, της γραμματικής καθώς και της
άρθρωσης που διαθέτουν, αν και υπολείπονται στην επικοινωνιακή διάσταση της
ομιλίας, όπως στην κατανόηση και στη χρήση των εκφράσεων του προσώπου καθώς
και των χειρονομιών. Η κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων που βρίσκονται στο
φάσμα του αυτισμού είναι ιδιαίτερη καθώς τις περισσότερες φορές απουσιάζει η
διάθεση για κοινωνική συναναστροφή και επαφή (απουσία οπτικής επαφής και
μίμησης, αδυναμία ομαδικού παιχνιδιού) ενώ όταν η διάθεση αυτή ενυπάρχει, ο τρόπος
εκδήλωσης της δεν είναι ο κοινωνικά ενδεδειγμένος και αποδεκτός με τελικό
αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωση (GoldmanandDenigris, 2015). Ειδικότερα,
παιδιά στο φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζονται από έλλειψη ομαδικής προσοχής,
ενσυναίσθησης και

αμοιβαιότητας (Leekam&Ramsden, 2006; Mundyetal. 1986),

καθώς επίσης και από ανεπάρκεια στην αναγνώριση συναισθημάτων και της νοητικής
κατάστασης

των άλλων (Baron-Cohen 1988; Happe,2003; Hobson,2005; Klinet

al.,2009) ενώ αδυνατούν να δημιουργήσουν αναπτυξιακά κατάλληλες σχέσεις με τους
συνομήλικους τους (Shaked and Yirmiya, 2003). Επιπροσθέτως, οι γονείς των παιδιών
στο φάσμα του αυτισμού αναφέρουν περισσότερο και εντονότερο άγχος καθώς και
δυσκολίες στη συμμετοχή του παιδιού σε ομαδικό παιχνίδι ενώ για τα παιδιά που έχουν
λόγο, σημειώνουν λιγότερες ευκαιρίες για τη δημιουργία ευχάριστων, για τα ίδια,
συζητήσεων(Esteset al.,2013; Hall and Graff, 2012; Keenetal., 2007; McStayetal.,
2013; Oonoetal., 2013; Schieveetal., 2007). Ακολούθως, οι γονείς με παιδιά στο φάσμα
του αυτισμού, αρκετά συχνά, αναγκάζονται να προσαρμόσουν την προφορική τους

επικοινωνία εξαιτίας της κοινωνικής και επικοινωνιακής δυσχέρειας των παιδιών τους
κατά τη διάρκεια ομαδικών δραστηριοτήτων (Doussard-Rooseveltetal., 2003; Howlin
and Rutter, 1989; Watson, 1998).

Rett
Αντιστοίχως το σύνδρομο Rett εμφανίζεται κυρίως σε κορίτσια προκαλώντας
σωματικές και αναπτυξιακές ανωμαλίες ενώ συνοδεύεται από μέτρια ή βαριά νοητική
στέρηση (Γενά,2002). Το σύνδρομο Rett είναι μια σπάνια, σοβαρή νευρολογική
διαταραχή που επηρεάζει κυρίως τα κορίτσια. Συνήθως ανακαλύπτεται στα πρώτα δύο
χρόνια της ζωής, και η διάγνωση του παιδιού με σύνδρομο Rett μπορεί να είναι
συντριπτική. Παρόλο που δεν υπάρχει καμία θεραπεία, η έγκαιρη ταυτοποίηση και
θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα κορίτσια και τις οικογένειες που επηρεάζονται από το
σύνδρομο Rett. Στο παρελθόν, θεωρήθηκε ότι ήταν μέρος της διαταραχής του
ραδιοσυχνοτήτων της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής. Σήμερα θεωρείται πως
σχετίζεται με γονίδια και άρα έχει βιολογική βάση (Percy&Lane, 2005).
Η ηλικία κατά την οποία εμφανίζονται τα συμπτώματα ποικίλλει, αλλά τα
περισσότερα μωρά με σύνδρομο Rett φαίνεται να αναπτύσσονται κανονικά για τους
πρώτους 6 μήνες πριν από την εμφάνιση οποιωνδήποτε σημείων της διαταραχής. Οι
πιο συνηθισμένες αλλαγές εμφανίζονται συνήθως όταν τα μωρά είναι μεταξύ 12 και 18
μηνών και μπορεί να είναι αιφνίδια ή αργή (Percy&Lane, 2005).
Συμπτώματα του συνδρόμου Rett:
•

Αυξημένη ανάπτυξη. Ο εγκέφαλος δεν αναπτύσσεται σωστά και το κεφάλι
είναι συνήθως μικρό (οι γιατροί ονομάζουν αυτή τη μικροκεφαλία). Αυτή η
ασταθής ανάπτυξη καθίσταται σαφέστερη καθώς μεγαλώνει το παιδί.

•

Προβλήματα με τις κινήσεις των χεριών. Τα περισσότερα παιδιά με
σύνδρομο Rett χάνουν τη χρήση των χεριών τους. Έχουν την τάση να ρίχνουν
ή να τρίβουν τα χέρια μαζί.

•

Δεν υπάρχουν γλωσσικές δεξιότητες. Μεταξύ των ηλικιών 1 έως 4, οι
κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες αρχίζουν να μειώνονται. Τα παιδιά με
σύνδρομο Rett σταματούν να μιλάνε και μπορούν να έχουν ακραία κοινωνική

ανησυχία. Μπορούν να παραμείνουν μακριά ή να μην ενδιαφέρονται για
άλλους ανθρώπους, τα παιχνίδια και το περιβάλλον τους.
•

Προβλήματα με τους μυς και τον συντονισμό. Αυτό μπορεί να κάνει το
περπάτημα άβολο.

•

Τα προβλήματα με την αναπνοή. Ένα παιδί με Rett μπορεί να έχει
αναντιστοιχία αναπνοής και επιληπτικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της
γρήγορης αναπνοής (υπεραερισμό), δυνατής εκπνοής αέρα ή σάλιου και
κατάποση αέρα.

•

Τα παιδιά με σύνδρομο Rett τείνουν επίσης να γίνονται τεταμένα και
ευερέθιστα καθώς μεγαλώνουν. Μπορούν να φωνάξουν ή να ουρλιάζουν για
μεγάλες χρονικές περιόδους, ή να έχουν μακρά γέλια (Neul, etal., 2010).

Τα συμπτώματα του συνδρόμου Rett συνήθως δεν βελτιώνονται με την πάροδο του
χρόνου. Είναι μια κατάσταση διαρκείας. Συχνά, τα συμπτώματα επιδεινώνονται πολύ
αργά ή δεν αλλάζουν. Είναι σπάνιο για άτομα με σύνδρομο Rett να μπορούν να ζουν
ανεξάρτητα (Neul, etal., 2010). Αν και δεν υπάρχει θεραπεία για το σύνδρομο Rett,
υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να βελτιώσουν τα συμπτώματα. Και τα παιδιά πρέπει
να συνεχίσουν αυτές τις θεραπείες για όλη τους τη ζωή (Chahrour&Zoghbi, 2007).

Αυτισμός και αυτοβιογραφική μνήμη

Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες μελέτες στην επιστήμη της νευρολογίας
εστιάζονται στην αποσαφήνιση των διαφορετικών συστημάτων μνήμης καθώς και των
περιοχών του εγκεφάλου που δραστηριοποιούνται κατά τη λειτουργία τους (Mancia,
2006: Pally, 2000: Solms and Turnbull, 2002). Στις έρευνες αυτές, η διαδικαστική
μνήμη-το είδος της μνήμης που εμπλέκεται στη μάθηση και στην υπενθύμιση
ικανοτήτων του σώματος, όπως η οδήγηση ενός ποδηλάτου ή το παίξιμο του πιάνουαντιτίθεται με την ρητή ή αλλιώς δηλωτική μνήμη (Rhode, 2012). Η δηλωτική μνήμη
έχει διάφορες υποδιαιρέσεις. Την σημασιολογική μνήμη που αναφέρεται σε γενικά
γεγονότα και σε πληροφορίες/γνώσεις, εμπεριέχοντας τις προσωπικές γνώσεις όπως τα
το μέρος της γέννησης κάποιου. Την επεισοδιακή ή αυτοβιογραφική μνήμη που
αναφέρεται σε ειδικά επεισόδια ή γεγονότα στη ζωή κάποιου. Η έμμεση και η άμεση
μνήμη ενεργοποιούνται σε διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου.

Το έλλειμμα που εμφανίζουν τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού
αναφορικά με την αυτοβιογραφική τους μνήμη έχει διερευνηθεί από πολλούς
εμπειρικούς ψυχολόγους. Για παράδειγμα, οι Crane&Goddard (2008) σε έρευνα τους
με ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, διαπίστωσαν ότι παρουσίαζαν έλλειμμα στην
προσωπική επεισοδιακή μνήμη συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, τη στιγμή που δεν
παρατηρήθηκε καμιά διαφοροποίηση στην προσωπική σημασιολογική μνήμη. Οι
ερευνητές συμπεραίνουν ότι υφίσταται μια ιδιαίτερη σχέση μνήμης στα άτομα που
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Οι Hareetal. (2007), σε έρευνα τους πάλι με
ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, προτείνουν ότι η ανικανότητα τους να ανακαλέσουν
πρόσφατες προσωπικές τους εμπειρίες συνδέεται, ενδεχομένως, στην αδυναμία τους
για

αυτοεπίγνωση

(selfawareness)

και

αυτοπαρακολούθηση-αυτοέλεγχο

(selfmonitoring). Παρομοίως, οι Craneetal. (2010) σημειώνουν ότι οι ενήλικες στο
φάσμα του αυτισμού εξάγουν σε μικρότερο βαθμό σημασία από τις αφηγήσεις τους
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Προτείνουν, ακόμη, ότι «οι δυσκολίες στην
απόσπαση νοημάτων από την μνήμη τους, υποδηλώνει την αποτυχία τους ως προς τη
χρήση προηγούμενων εμπειριών για αυτοενημέρωση» (Craneetal., 2010, σελ. 383).
Οι Craneetal. (2009) σε μία άλλη σύγκριση μεταξύ ενηλίκων με ή χωρίς αυτισμό,
διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού επιδεικνύουν μια
λογική μνήμη για «γενικού τύπου πληροφορίες» αλλά υστερούν στις «προσωπικές
πληροφορίες». Ενώ, δηλαδή, η ομάδα ελέγχου χρησιμοποιούσε προσωπικούς στόχους
ως ένα τρόπο οργάνωσης τόσο των γενικών μνημών όσο και των ιδιαίτερων,
προσωπικών μνημών, η πειραματική ομάδα (άτομα στο φάσμα του αυτισμού) έκαναν
χρήση μόνο αυτούς που αναφέρονταν στις γενικές, σημασιολογικές μνήμες. Οι
συγγραφείς επιβεβαιώνουν με τα αποτελέσματα τους την ιδέα ότι τα άτομα στο φάσμα
του αυτισμού δυσκολεύονται στη χρήση του εαυτού ως «ένα αποτελεσματικό
μνημονικό σήμα». Οι Russell and Jarrold (1999), εργαζόμενοι με παιδιά στο φάσμα
του αυτισμού, θεωρούν ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού χαρακτηρίζονταν από
έλλειμμα «στην αυτοσυγκέντρωση-αυτοπαρακολούθηση». Συγκεκριμένα,

σε μια

πειραματική κατάσταση αξιολόγησης της μνήμης, τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού
δεν θυμόντουσαν ενέργειες (μέρη των ασκήσεων) που είχαν επιτύχει καλύτερα
αποτελέσματα από άλλα παιδιά. Οι Williamsetal. (2006) επίσης διαπίστωσαν ότι τα
μνημονικά συστήματα των παιδιών με αυτισμό φαίνεται να οργανώνονται με
διαφορετικό τρόπο συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Με ενδιαφέροντα τρόπο, σε
ψυχαναλυτικές αναφορές (Meltzeretal., 1975), αναφέρεται ότι ή μέτρηση της

εργαζόμενης χωροταξικής μνήμης (spatialworking memory) είναι ακριβής παράγοντας
για τη διάκριση μεταξύ παιδιών με και χωρίς αυτισμό. Χρήζει υποσημείωσης ότι η
διερεύνηση διαταραχής του αυτισμού συμπεριλαμβάνει και την επεισοδιακή
μελλοντική σκέψη (Terretandal., 2013της συσχέτισης επεισοδιακής, αυτοβιογραφικής
μνήμης και αναπτυξιακής)
Εν κατακλείδι, η αυτοβιογραφική μνήμη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της
αίσθησης του εαυτού και επομένως τα προβλήματα που εμφανίζουν τα παιδιά στο
φάσμα του αυτισμού στην δημιουργία και στη διάκριση της αίσθησης του εαυτού,
ενδεχομένως να επιδρούν στην ικανότητα τους να δημιουργήσουν και να έχουν
πρόσβαση στη μνήμη αυτή. Ακόμα, περισσότερο, το υπερβολικό άγχος που βιώνουν
τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού και αφορούν την επιβίωση του σώματος καθώς και
την εμπιστοσύνη στην αίσθηση του σώματος, ενδεχομένως να σχετίζεται με τις
συμβολικές ικανότητες που εμπλέκονται στην αυτοβιογραφική μνήμη (Kristenetal.,
2014).

Αιτιολογία εκδήλωσης διαταραχών αυτιστικού φάσματος

Το θέμα των αιτίων των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος έχει
απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές ωστόσο δεν έχει εξαχθεί κάποιο κοινά αποδεκτό
συμπέρασμα μέχρι στιγμής. Στα πρώτα στάδια έρευνας σχετικά με τις αυτιστικές
διαταραχές, επικρατούσε η ψυχοδυναμική προσέγγιση. Σύμφωνα με την ψυχοδυναμική
προσέγγιση, ο αυτισμός είναι απόρροια της ψυχρότητας των γονέων προς το παιδί.
Αυτήν την άποψη την είχε υιοθετήσει αρχικά και ο Kanner, ο οποίος ήταν θεμελιωτής
στην έρευνα σχετικά με τον αυτισμό, ωστόσο και ο ίδιος στην συνέχεια ανακάλεσε
αυτήν του την άποψη. Στις μέρες μας είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ
της συμπεριφοράς των γονέων προς το παιδί και της εκδήλωσης αυτιστικής
διαταραχής. Έτσι, η έρευνα σχετικά με την αιτιολογία της εκδήλωσης της αυτιστικής
διαταραχής στρέφεται στην βιολογική προσέγγιση (Heward, 2011).
Σύμφωνα με την βιολογική προσέγγιση, ο αυτισμός σχετίζεται με αλλοιώσεις
του εγκεφάλου οι οποίες μπορεί να είναι είτε προγεννητικές είτε περιγεννητικές.
Ωστόσο δεν έχει βρεθεί σύνδεση του αυτισμού με ένα και μόνο γονίδιο οπότε εκτιμάται
ότι οι αυτιστικές διαταραχές είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πολλών
διαφορετικών γονιδίων. Ακόμη, λόγω του ότι έχει παρατηρηθεί ότι είναι σύνηθες τα
αδέρφια των παιδιών με αυτισμό να εκδηλώνουν νοητική καθυστέρηση, ενισχύεται η
άποψη ότι στην περίπτωση των αυτιστικών διαταραχών κληρονομείται ένα σύνολο
ελαττωματικών γονιδίων τα οποία είναι πιθανό να οδηγήσουν στην εκδήλωση
νευροαναπτυξιακών διαταραχών συμπεριλαμβανομένου και του αυτισμού (Baileyetal,
1996). Αυτό βέβαια που προκάλεσε εντύπωση και προβληματισμό μεταξύ των
επιστημόνων είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση των μονοζυγωτικών διδύμων,
παρόλο που μοιράζονται τα ίδια γονίδια, είναι αρκετά πιθανό το ένα παιδί να
εκδηλώσει αυτισμό και το άλλο όχι. Αυτό το γεγονός οδήγησε στην διατύπωση της
θεωρίας της σύνθετης κληρονομικότητας, δηλαδή στην άποψη ότι ένας συγκεκριμένος
συνδυασμός γονιδίων προκαλεί τις αυτιστικές διαταραχές, ωστόσο δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε ποιος ακριβώς είναι αυτός. Επίσης, δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι μαζί
με τους γενετικούς παράγοντες αλληλεπιδρούν και περιβαλλοντικοί παράγοντες οι
οποίοι καθορίζουν το αν τελικά ένα άτομο θα εκδηλώσει αυτιστική διαταραχή ή όχι.
Παρόλα αυτά, και πάλι το ποιοι ακριβώς είναι αυτοί δεν έχει καθοριστεί με σαφήνεια
(Heward, 2011).

Πέραν της προσπάθειας εξήγησης των αυτιστικών διαταραχών με βάση την
γενετική, γίνονται έρευνες με βάση την νευροβιολογική βάση των αυτιστικών
διαταραχών. Σε μελέτες που αφορούν την απεικόνιση του εγκεφάλου ατόμων με
αυτιστική διαταραχή, φαίνεται ότι η διαταραχή δεν αφορά μόνο την δυσλειτουργία σε
ορισμένα μέρη του εγκεφάλου αλλά και την συνδετικότητα. Οι περιοχές που φαίνεται
να επηρεάζονται περισσότερο είναι εκείνες που αφορούν την επεξεργασία της γλώσσας
και των πληροφοριών που δίνουν οι αισθήσεις. Έρευνες των Courschenseetal (1994)
που αφορούσαν μαγνητικές τομογραφίες στον εγκέφαλο ατόμων με αυτιστική
διαταραχή έδειξαν ότι αυτά τα άτομα παρουσίαζαν ανωμαλίες στην δομή της
παρεγκεφαλίδας και ειδικότερα ότι ορισμένες περιοχές ήταν μικρότερες από το
φυσιολογικό.
Ακόμη, έχουν διεξαχθεί νευροχημικές έρευνες οι οποίες προσπαθούν να
εξηγήσουν τα αίτια εκδήλωσης του αυτισμού. Για παράδειγμα, έρευνα του Cook
(1990), έχει δείξει ότι περίπου το ένα τρίτο των ατόμων με αυτιστική διαταραχή έχουν
αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης, γεγονός που έχει συνδεθεί με την εκδήλωση της
διαταραχής. Πιο συγκεκριμένα, η ταχεία απελευθέρωση και μείωση της τρπτοφάνης,
η οποία είναι πρόδρομος ουσία της σεροτονίνης συνδέεται με την συγκέντρωση, την
προσοχή και την επεξεργασία των εξωτερικών ερεθισμάτων. Μια ακόμη ουσία η οποία
συνδέεται με την εκδήλωση αυτιστικής διαταραχής είναι η ντοπαμίνη, η οποία μάλιστα
συνδέεται με την νόσο Parkinson και την σχιζοφρένεια. Έτσι, υπάρχει η άποψη ότι η
αυξημένη έκκριση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο σχετίζεται με την εκδήλωση αυτιστικής
διαταραχής (Balloyannis&Costa, 1997).
Μια

ιδιαίτερη

ομάδα

ουσιών

του

νευρικού

συστήματος

είναι

οι

νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι διευκολύνουν ή αντιστρόφως, δυσχεραίνουν τη
μεταβίβαση των μηνυμάτων από νεύρο σε νεύρο διαμέσου των συνάψεων
(Κυπριωτάκης, 1986). Μεταξύ των νευροδιαβιβαστών η σεροτονίνη είναι αυτή που
έχει ερευνηθεί περισσότερο. Η σεροτονίνη επηρεάζει την λειτουργία του ύπνου, τη
θερμοκρασία του σώματος, το αίσθημα του πόνου, την αντίληψη, την σεξουαλική
συμπεριφορά, την κίνηση, την λειτουργία την αδένων, των νεύρων, την όρεξη για
φαγητό, την μάθηση, την μνήμη, το ανοσοποιητικό σύστημα κ.ά. Η ποσότητα της
σεροτονίνης μεταβάλλεται σημαντικά μέσα στο αίμα κατά τη διάρκεια της ημέρας,
επηρεαζόμενη από τις καταστάσεις που βρίσκεται ο οργανισμός. Σε αυτό βέβαια
συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες, όπως το άγχος, η ανησυχία κ.ά. Έρευνες που
διεξήχθησαν για να προσδιορίσουν την σχέση ανάμεσα στην ποσότητα σεροτονίνης

στο αίμα και τον αυτισμό έδειξαν ότι το 1/3 περίπου των αυτιστικών παιδιών
παρουσιάζει μεγαλύτερη ποσότητα σεροτονίνης, ενώ σε πολλά αυτιστικά παιδιά η
ποσότητα της σεροτονίνης είναι κανονική και σε άλλα βρίσκεται κάτω από το κανονικό
(Kerher, 1989). Πιθανώς δηλαδή να υπάρχει πλεονασμός ή έλλειψη κάποιου
νευροδιαβιβαστή ή να στερείται ο οργανισμός κάποιου ενζύμου, όπως συμβαίνει με
ορισμένες σπάνιες μορφές αναπτυξιακών διαταραχών (Κυπριωτάκης, 1997).
Το άγχος ορίστηκε από τον Freud ως "somethingfelt", «μια συναισθηματική
κατάσταση που περιλάμβανε αισθήματα συνείδησης, έντασης, νευρικότητας και
ανησυχίας συνοδευόμενα από φυσιολογική διέγερση». Εκ παραλλήλου και σε
συνδυασμό με την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου, ο Freud παρατήρησε και
κατέγραψε ότι το άγχος ήταν ανάλογο προσαρμοστικό στην παρακίνηση συμπεριφοράς
που υποκινούσε τα άτομα να αντιμετωπίσουν απειλητικές καταστάσεις και ότι το
έντονο άγχος επικρατούσε στις περισσότερες ψυχιατρικές διαταραχές (Spielberger,
2010). Έχει επικρατήσει επίσης, ο ορισμός του άγχους ως: «Μια φυσιολογική σωματική
ή ψυχολογική αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα ή γεγονότα τα οποία επιφέρουν στο
άτομο, έντονη συναισθηματική κατάσταση. Πρόκειται για μια μακρόχρονη δυσκολία ή
για ένα σοβαρό προσωπικό γεγονός που διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (04) εβδομάδες»
(Σιούσιουρα, 2010). Σύμφωνα με τον Matteson, το άγχος αποτελεί μια «προσαρμοστική
απάντηση, που μετριάζεται από ατομικές διαφορές, δηλαδή την συνέπεια κάθε ενέργειας,
κατάστασης ή γεγονότος, που απαιτεί ιδιαίτερες απαιτήσεις από το άτομο»
(Antoniou&Athinaiou, 2015).

Αυτισμός και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Η σεξουαλική συμπεριφορά των ατόμων με ιδιαιτερότητες αποτελεί μέχρι και
σήμερα θέμα ταμπού και συχνά δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ανάγκες και οι
επιθυμίες τους για σεξουαλική έκφραση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος
με τον οποίο τα υστερούντα άτομα αντιλαμβάνονται τη σεξουαλική τους ταυτότητα
και συνάπτουν σχέσεις με άλλους (Αντωνίου &Σωτηράκη, 2012).
Η σεξουαλικότητα εμφανίζεται κατά τη γέννηση και αναδύεται καθ’ όλη τη
διάρκεια της παιδικής ηλικίας ανεξάρτητα από τις ικανότητες του κάθε ατόμου.
Αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της προσωπικότητας και της αίσθησης του εαυτού και
ευνοεί τη δημιουργία στενών σχέσεων που βασίζονται σε αισθήματα ασφάλειας,
υποστήριξης, αγάπης και στοργής. Είναι γνωστό ότι η σωματική ανάπτυξη και η
σεξουαλική ωρίμανση αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της εφηβικής περιόδου.
Σύμφωνα με ευρήματα σχετικών ερευνών, η σεξουαλική δραστηριότητα δεν σχετίζεται
με τη νοητική ικανότητα του ατόμου και η βιολογική ωρίμανση των δύο φύλων είναι
όμοια με αυτή των ατόμων που δεν παρουσιάζουν κάποιας μορφής νοητική
ανεπάρκεια. Επομένως, τα άτομα με νοητική υστέρηση έχουν τις ίδιες σεξουαλικές
ανάγκες με τα άτομα κανονικής νοημοσύνης (Αντωνίου &Σωτηράκη, 2012).
Οι έφηβοι ηλικίας 13 χρόνων, αντιλαμβάνονται τη σεξουαλικότητα ως την
«επαφή μεταξύ δυο ατόμων, που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια σχέση με στέρεες
βάσεις, ατενίζοντας το μέλλον». Διαφορετικά, αντιλαμβάνονται τη σεξουαλικότητα ως
«τη δημιουργία σχέσεων, μεταξύ δυο ατόμων, που χαρακτηρίζεται από συναισθήματα
αμοιβαίας αγάπης». Θεωρούν επίσης πως «η σχέση ερμηνεύεται ως η προσοχή, το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η στήριξη σε ένα άτομο, από ένα άλλο». Επίσης, η σχέση για
τους ίδιους προϋποθέτει το σεβασμό, την εμπιστοσύνη, και τη στήριξη σε προβλήματα
που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ο ένας εκ των δυο. Αντίθετα, τα παιδιά ηλικίας 14
χρόνων, θεωρούν τα θέματα της σεξουαλικότητας σχετίζονται άμεσα με την εφηβεία,
τις σωματικές αλλαγές, καθώς και αρνητικές σχετιζόμενες καταστάσεις όπως η
σεξουαλική παρενόχληση. Ειδικότερα, οι έφηβοι, κυρίως της ηλικίας των 14 χρόνων,
εστιάζουν την προσοχή τους σε θέματα που σχετίζονται με τις σωματικές αλλαγές που
συνάδουν με την εφηβεία, καθώς και με τις πληθώρες παρουσιαζόμενες αλλαγές στη
ψυχοσύνθεσή τους. Σε παρόμοια επίπεδα, για τους έφηβους ηλικίας 15 χρόνων, «οι
σχέσεις αποτελούν μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή σύνδεση ενός ατόμου μαζί με ένα άλλο

με την παρουσία τρυφερών συναισθημάτων». Επιπλέον, η σεξουαλικότητα για τα παιδιά
ηλικίας 15 χρονών μεταφράζεται «ως οι σεξουαλικές προτιμήσεις και ο σεξουαλικός
προσανατολισμός ενός ατόμου, ενώ δηλώνουν ότι αποτελεί ένα γενικό όρο που
περιλαμβάνει πληθώρα θεμάτων»(Καφά, Λέστα& Γεωργίου, 2014).
Στην ανασκόπηση και μελέτη της βιβλιογραφίας δεν έχει βρεθεί κάποια έρευνα
που να αποδεικνύει πως τα άτομα με αυτισμό στερούνται σεξουαλικών επαφών, αλλά
έχει παρατηρηθεί πως σε κάποιες περιπτώσεις ατόμων με αυτισμό εξαιρετικά χαμηλής
λειτουργικότητας δεν παρατηρούνται σεξουαλικές ανάγκες. Άτομα με ΔΑΦ,
ωριμάζουν σωματικά και σεξουαλικά την ίδια περίοδο με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης
της ηλικίας τους. Επιπρόσθετα, δεν έχει αποδειχθεί πως τα άτομα με ΔΑΦ τείνουν
περισσότερο στην ομοφυλοφιλία συγκριτικά με τα νευροτυπικά άτομα, αλλά φαίνεται
πως είναι περισσότερο ανεκτικά με την έκφραση των συναισθημάτων μεταξύ ατόμων
του ίδιου φύλου, σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό.
Σύμφωνα με τους Walter και Schröder, το ενδιαφέρον των ατόμων με ειδικές
ανάγκες δεν σχετίζεται πρωτίστως με τη γενετήσια σεξουαλικότητα αλλά με την
ικανοποίηση των συναισθηματικών τους αναγκών. Συγκεκριμένα, τα άτομα με ειδικές
ανάγκες αναζητούν κατά βάση συντροφικότητα και συνύπαρξη και εμφανίζουν
αυξημένη ευαλωτότητα του σεξουαλικού αυτοσυναισθήματος (Αντωνίου &Σωτηράκη,
2012).
Αναφορικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η «άτυπη» εκπαίδευση ενός
παιδιού (είτε πρόκειται για παιδί με ΔΑΦ, είτε πρόκειται για ένα παιδί τυπικής
ανάπτυξης), αρχίζει τουλάχιστον από την ηλικία των τριών. Η εντατική και
μεθοδευμένη ωστόσο εκπαίδευση, πρέπει να αρχίζει πολύ πριν το παιδί περάσει το
κατώφλι της εφηβείας, ώστε να είναι ήδη προετοιμασμένο.

Είναι πραγματικά

σημαντικός ο αριθμός των ερευνητών εκείνων οι οποίοι έχουν επισημάνει με έμφαση
την αναγκαιότητα της σεξουαλικής αγωγής/ενημέρωσης των ατόμων με ειδικές
ανάγκες ευρύτερα και την απαραίτητη ένταξή της σε κάθε κοινωνικό και εκπαιδευτικό
πλαίσιο. Αυτή η ανάγκη απορρέει από τη δυσκολία πρόσβασης αυτών των ατόμων σε
εναλλακτικές μορφές πληροφόρησης (βιβλία, έντυπα κλπ) λόγω των γνωστικών τους
δυσκολιών και των περιορισμένων ευκαιριών κοινωνικοποίησης που διαθέτουν
(Αντωνίου &Σωτηράκη, 2012).
Εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης, οι γονείς καθίστανται οι βασικοί
παιδαγωγοί των παιδιών σε θέματα σεξουαλικότητας ωστόσο πολλοί από αυτούς
διστάζουν να τους μιλήσουν ανοιχτά για ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλική

συμπεριφορά. Κατά το πλείστον αισθάνονται ενοχές και ανησυχούν για τις συνέπειες
των απαντήσεων που δίνουν στα παιδιά τους. Ο φόβος των γονιών συνήθως πηγάζει
από τις εξής σκέψεις: α) μιλώντας για το σεξ θα ενθαρρύνουν τον πειραματισμό των
παιδιών τους, β) δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο να διαχειριστούν τα ερωτήματα των
παιδιών τους σχετικά με το σεξ και γ) τα παιδιά τους γνωρίζουν ήδη πολλά για το θέμα
ή αντίθετα έχουν ελάχιστη πληροφόρηση. Συνηθέστερα, δεν γνωρίζουν πότε και με
ποιο τρόπο να ξεκινήσουν τέτοιου είδους συζητήσεις και ακόμα και εκείνοι οι γονείς
που συζητούν με τα παιδιά τους για τη σεξουαλικότητα δεν αφιερώνουν τον χρόνο που
απαιτείται για τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα (Αντωνίου &Σωτηράκη, 2012).
Τα άτομα με αυτισμό έχουν πολλές πιθανότητες να βγουν στην κοινωνία ως
ενεργά μέλη της, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την σπουδαιότητα τα
διαπαιδαγώγησής τους σε θέματα που αφορούν την σεξουαλικότητά τους και την
έκφρασή της. Καλό είναι επίσης να έχουμε κατά νου ότι είναι δικαίωμα των ατόμων
αυτών να μπορούν να την εκφράσουν με τρόπο που να τους ταιριάζει, όπως είναι
δικαίωμά τους και η σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη πάνω σε σχετικά ζητήματα.
Σε άτομα με ΔΑΦ χαμηλής λειτουργικότητας μπορεί να αρκεί η επικέντρωση
στους κανόνες σεξουαλικής συμπεριφοράς σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, ενώ
στα άτομα υψηλής λειτουργικότητας, μια βαθύτερη και πολυπλοκότερη προσέγγιση
κρίνεται κατάλληλη. Για παράδειγμα, με τα άτομα υψηλής λειτουργικότητας,
εμβαθύνουμε στις σεξουαλικές σχέσεις, ενώ γίνεται αναφορά στην ενσυναίσθηση, στο
σεβασμό και την εκτίμηση του συντρόφου.
Το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη σεξουαλική αγωγή των
παιδιών και των νέων με νοητική υστέρηση και ως βασικός φορέας κοινωνικοποίησης
καλείται να ενισχύσει την κοινωνικο-σεξουαλική τους ωριμότητα. Ακόμη, μπορεί να
συμβάλει στον αποστιγματισμό τους και την κατοχύρωση του δικαιώματός τους να
διαθέτουν κανονική σεξουαλική ζωή ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να καλύπτει
θέματα όπως τα μέρη του σώματος αλλά και οι σωματικές και φυσιολογικές αλλαγές.
Η αναγκαιότητα εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαίδευση των ατόμων
αυτών είναι σαφής ωστόσο παραμένει σε «εμβρυακή» κατάσταση λόγω ελλιπούς
ενημέρωσης και κατάρτισης των παιδαγωγών. Συγκεκριμένα, κάθε πρόγραμμα
σεξουαλικής αγωγής θα πρέπει να καταρτίζεται σε εξατομικευμένη βάση και να
προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου (Αντωνίου &Σωτηράκη,
2012).

Γενικά, η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως τα γυναικεία και
ανδρικά μέρη του σώματος, η σεξουαλική υγεία, η αναπαραγωγή και προφύλαξη, τα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) και η προστασία από αυτά, η διαφορά
μεταξύ σεξουαλικής και φιλικής σχέσης, οι φυλετικές διαφορές στην σεξουαλική
συμπεριφορά και επιθυμία, οι σχέσεις, ο γάμος, η τεκνοποίηση, ζητήματα κακοποίησης
και εκμετάλλευσης, ζητήματα προσωπικών ορίων, αυτό - εκτίμησης και άρνησης σε
πιθανές σεξουαλικές προκλήσεις.
Αξία (υψίστης) σημασίας είναι και η διαπαιδαγώγηση σχετικά με ζητήματα
σεξουαλικής κακοποίησης. Τα άτομα με ΔΑΦ είναι ευάλωτα σε τέτοιες συμπεριφορές.
Η εκμάθηση του «όχι», ως αποδεκτή και απαραίτητη απάντηση σε μία ανεπιθύμητη
σεξουαλική συμπεριφορά καθώς και η διαπαιδαγώγηση πάνω σε θέματα τήρησης και
σεβασμού των προσωπικών ορίων, καθώς και των συμπεριφορών που θεωρούνται
αποδεκτές προς το άτομο, είναι σημαντικές, γιατί μπορούν να το προστατέψουν από
ανεπιθύμητες καταστάσεις. Αντίστοιχα επίσης για να μην γίνει θύτης το άτομο με
αυτισμό, η κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου (ενσυναίσθηση), ο σεβασμός
της ιδιωτικότητας και ο αυτοέλεγχος, είναι απαραίτητα στοιχεία. Μέσα από παιχνίδι
ρόλων και διαφορετικά σενάρια μπορούμε να φέρουμε το άτομο αντιμέτωπο με
διαφορετικές, πολύπλοκες και απαιτητικές καταστάσεις,ώστε να του μάθουμε να
αντιδρά με τον ασφαλέστερο τρόπο, τόσο για τον ίδιο όσο και το άτομο απέναντί του.
Για να εμπλακούν όλα τα μέλη μιας ομάδας σε μια πρακτική εκμάθηση μέσα
από τα παιχνίδια ρόλων, θα πρέπει να ανατεθούν ρόλοι για τα παιδιά. Για παράδειγμα,
ένας φοιτητής μπορεί να είναι ο παρατηρητής, άλλος θα μπορούσε ο θύτης, και άλλος
ο θύτης. Οι ρόλοι πρέπει να περιστρέφονται ή να εκχωρούνται εκ νέου έτσι ώστε κάθε
παιδί να μπορεί να συμμετέχει σε κάθε μέρος της διαδικασίας και έτσι ώστε κάθε παιδί
να έχει την ευκαιρία να παίξει όλους τους ρόλους. Η διαπαιδαγώγηση αυτή επιτρέπει
στα άτομα να λαμβάνουν εξατομικευμένες οδηγίες και να εργάζονται με θετικά
πρότυπα. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να ενθαρρύνουν την μίμηση και το παιχνίδι
ρόλων, να είναι ειδικές και όχι γενικές, σύντομες, αλλά και συνεχής, ξεκάθαρες και
εξειδικευμένες, να διδάσκονται και να σχεδιάζονται με γνώμονα τις πραγματικές
συνθήκες ζωής και τις προκλήσεις της και να επαναλαμβάνονται συχνά.
Μέθοδοι διδασκαλίας είναι η μαγνητοσκόπηση πραγματικών ή φανταστικών
καταστάσεων τις οποίες βλέπουμε μαζί με το άτομο και έπειτα ακολουθεί συζήτηση.
Άλλοι μέθοδοι είναι η αλληλεπίδραση με του συνομήλικους, η προσωπική
συμβουλευτική και η εκμάθηση κατάλληλων ανά περίσταση κοινωνικών δεξιοτήτων,

η δημιουργία κοινωνικών ιστοριών, η μάθηση μέσω υπολογιστών, η εκμάθηση
σεναρίων ανά περίπτωση και άλλες. Γενικά, οι ανοικτές συζητήσεις πάνω στο θέμα,
πρέπει να είναι στο προσκήνιο, ειδικά όταν μιλάμε για ένα έφηβο ή προέφηβο υψηλής
λειτουργικότητας. Η γενίκευση των μαθημένων δεξιοτήτων, των τεχνικών
προσέγγισης και αυτοσυγκράτησης πρέπει να γίνεται σταδιακά και με πολύ βοήθεια
και υπομονή, καθώς πιθανόν να χρειαστεί να γυρίζουμε στους κανόνες ξανά και ξανά
και ειδικά σε μέρη με πολλαπλά ερεθίσματα. Η συμβουλευτική, ως διαδικασία,
αποτελεί μια μορφή της ανθρώπινης επικοινωνίας και αφορά την παροχή βοήθειας για
την αντιμετώπιση προβλημάτων, συχνά γίνονται παρανοήσεις αναφορικά με το θεσμό
και το εννοιολογικό περιεχόμενό της (Μπρίζα, 2013). Η συμβουλευτική όπως έχει
οριστεί από το Δημητρόπουλο (1994) είναι: «μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο
ή μια ομάδα ατόμων κάτω υπό προϋποθέσεις με τη βοήθεια ενός ειδικού που λέγεται
σύμβουλος συνεξετάζουν γεγονότα και προβλήματα και βοηθά στην εύρεση λύσης.»
Η συμβουλευτική μπορεί επίσης, να βοηθήσει αποτελεσματικά τους έφηβους
και ενήλικους αυτιστικούς. Υπάρχει μεγάλος αριθμός προβλημάτων που αντιμετωπίζει
καθημερινά ο αυτιστικός όπως προβλήματα επικοινωνίας, κοινωνικής ζωής και
εργασίας ή μάθησης αλλά κυρίως προβλήματα σεξουαλικής ζωής και συμπεριφοράς.
Σε αυτό το επίπεδο η συμβολή της συμβουλευτικής είναι μεγάλη. Έχει επίσης
εξαιρετική σημασία για τη συναισθηματική ζωή του εφήβου και του νέου ενήλικα,
διότι η κλινική εμπειρία παρέχει δυσάρεστα δεδομένα που έχουν να κάνουν με
καταστάσεις κατάθλιψης να κυριεύουν τους αυτιστικούς νέους, αφού συναντούν
ανυπέρβλητες δυσκολίες στην κοινωνική τους αποκατάσταση (Κρουσταλάκης, 1998;
Τσαουσίδης, 2004).
Ένα τεράστιο ζήτημα που απασχολεί τους γονείς, είναι αυτό της αυτό ικανοποίησης. Αρχίζει στην προεφηβική ηλικία και σταδιακά η δραστηριότητα
αυξάνεται. Ο αυνανισμός μπορεί επίσης να είναι μέρος της στερεοτυπίας ενός ατόμου.
Σε περίπτωση δημόσιου αυνανισμού, καλό είναι, κατ’ αρχήν να διακόπτουμε λέγοντας
για παράδειγμα: «Ξέρω ότι αυτό σου αρέσει, και καλά κάνει και σου αρέσει, αλλά είναι
κάτι ιδιαίτερο και πολύ προσωπικό». Αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ή συμφωνία για
προσπάθεια μείωσης της δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορούμε να
δείξουμε και να υπενθυμίσουμε το πρόγραμμα που έχουμε από κοινού φτιάξει, ενώ
πρέπει να υπενθυμίσουμε ποιοι είναι οι κατάλληλοι χώροι για να εκφραστεί αυτή η
ανάγκη.

Στην περίπτωση της στερεοτυπίας, η συμπεριφορά πρέπει και πάλι να διακοπεί,
μέσα από την ανακατεύθυνση και διάσπαση της προσοχής του ατόμου, σε μία
δραστηριότητα που απαιτεί την χρήση και των δύο χεριών ή σε δραστηριότητα που
απαιτεί πνευματική ή/και σωματική δραστηριοποίηση. Είναι γεγονός ότι, ο συνεχής
αυνανισμός μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη προγράμματος, σε έλλειψη εκπαίδευσης,
σε έλλειψη ιδιωτικού χώρου και χρόνου, σε αυστηρές συμπεριφορές και συμπεριφορές
τιμωρίας των γονέων και φροντιστών, ακόμα και σε έλλειψη απτικών ερεθισμάτων.
Η προσεκτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχουμε
σχεδιάσει, των τρόπων διδασκαλίας και όλων των παραγόντων που μπορούν να
επηρεάσουν το άτομο, είναι κατ’ αρχήν απαραίτητες. Πιθανόν να χρειάζεται
περισσότερη και εντατικότερη εκπαίδευση ή αλλαγή κάποιων σημείων του ίδιου του
προγράμματος. Όπως και σε όλες τις προβληματικές συμπεριφορές, αυτό που
προτείνουμε είναι η αποκωδικοποίηση της συμπεριφοράς και των γεγονότων που
προηγήθηκαν (κυρίως) και ακολούθησαν αυτήν. Η πολύπλευρη και πολυδιάστατη
προσέγγισή της, βοηθάει να βρούμε ευκολότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια το
σημείο, μέσα από το οποίο μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικότερα.
Μην ξεχνάμε τέλος, ότι η έκφραση της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής
επιθυμίας είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως αναπηρίας. Πριν από την
οποιαδήποτε προσπάθειά μας να βοηθήσουμε ένα άτομο με αυτισμό στην σεξουαλική
του διαπαιδαγώγηση, πρέπει να κατανοήσουμε ποια είναι τα δικά μας κίνητρα και τα
δικά μας συναισθήματα και απόψεις απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει να
κατανοήσουμε πώς νιώθουμε για τους εναλλακτικούς τρόπου έκφρασης, όπως η
αυτοϊκανοποίηση και να κατανοήσουμε τις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό, για ορθή
και αποδεκτή σεξουαλική συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των
αναγκών και ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των στόχων, εφόσον επιβάλλεται, είναι
απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο έπακρο στην ανάπτυξη ενός
υγιούς σεξουαλικά ατόμου.
Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ατόμων με αυτισμό αποτελεί μία ακόμη
ανάγκη που καλύπτει το Teacch2 και βασίζεται σε τρείς βασικές αρχές: α) τα άτομα με
Η μέθοδος TEACCH: Η δομημένη διδασκαλία μέσω της μεθόδου TEACCH αναπτύχθηκε από τον
καθηγητή EricSchopler και πολλούς από τους συναδέλφους του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας
Καρολίνας στο ChapelHill. (Boydetal., 2013).Τα αυτιστικά άτομα συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες με
δεκτική και εκφραστική γλώσσα, διαδοχική μνήμη και χειρισμό αλλαγών στο περιβάλλον τους. Η
μέθοδος TEACCH παρέχει στο άτομο τη δομή και την οργάνωση. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε πέντε
βασικές αρχές. μια σύντομη περιγραφή καθεμιάς από αυτές παρέχεται παρακάτω (Masibov&Shea,
2010).Φυσική δομή: Η φυσική δομή αναφέρεται στην πραγματική διάταξη ή το περιβάλλον του
2

αυτισμό που έχουν διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας και έχουν διαφορετικές
ανάγκες ως προς την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Για τα άτομα με βαριές αναπηρίες
το επίκεντρο της αγωγής εντοπίζεται στη συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους. Πρέπει
να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά και ιδιωτικά την τουαλέτα, να ντύνονται μόνα
τους και να αυτοϊκανοποιούνται στην απομόνωση του δωματίου τους. Τα άτομα που
μπορούν να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν περισσότερα θα πρέπει να
αποκτήσουν επιπλέον επίγνωση του σώματος τους και των αλλαγών που
πραγματοποιούνται. Τα άτομα με υψηλή λειτουργικότητα θ α πρέπει να ενημερωθούν
για όλο το εύρος των ετεροφυλικών θεμάτων (β) είναι σημαντικό να διαχωριστούν οι
ηθικές αξίες από τις εκπαιδευτικές τεχνικές και (γ) η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
πρέπει να είναι μια συνεχής διαπαιδαγώγηση. Οι επαγγελματίες του TEACCH βοηθάνε
τους γονείς να συνειδητοποιήσουν εγκαίρως ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν
σεξουαλικές ανάγκες και όταν αυτές εκδηλωθούν τους διευκολύνουν να
επεξεργαστούν τα αισθήματα και τις αξίες τους (Καλύβα, 2005; Στολίδη&Τσιντζέλη,
2012).
Ο όρος ηθική ανάπτυξη αναφέρεται στις ηθικές αξίες που συνδέονται με τον
συναγωνισμό, την τιμιότητα, την δικαιοσύνη, τον σεβασμό των συμμαθητών, τη
μετριοφροσύνη, την συνετή αντιμετώπιση της νίκης και της ήττας (Ντάνης, 2011).

περιβάλλοντος ενός ατόμου, όπως η τάξη, το σπίτι ή η ομάδα του σπιτιού. Τα φυσικά όρια είναι σαφώς
καθορισμένα και συνήθως περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως: εργασία, παιχνίδι, σνακ, μουσική και
μετάβαση. Σύστημα εργασίας: Το σύστημα εργασίας λέει στο άτομο τι αναμένεται από αυτόν κατά τη
διάρκεια μιας δραστηριότητας, πόσο υποτίθεται ότι πρέπει να επιτευχθεί και τι συμβαίνει μετά την
ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Ο στόχος είναι να διδάξετε το άτομο να εργαστεί ανεξάρτητα. Το
σύστημα εργασίας είναι επίσης οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο να έχει λίγη ή καθόλου
δυσκολία να υπολογίζει τι πρέπει να κάνει. Για παράδειγμα, η δραστηριότητα ή η εργασία πρέπει να
εκτελούνται από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά.Ρουτίνα:Σύμφωνα με τη μέθοδο
TEACCH, η πιο λειτουργική ικανότητα για αυτιστικά άτομα είναι μια ρουτίνα που περιλαμβάνει τον
έλεγχο του χρονοδιαγράμματος κάποιου και την εφαρμογή του καθιερωμένου συστήματος εργασίας.
Αυτή η ρουτίνα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου και σε
πολλές καταστάσεις. Οπτικήδομή:Η οπτική δομή αναφέρεται σε οπτικά στοιχεία που αφορούν τη
διοργάνωση, τις διευκρινίσεις και τις οδηγίες για να βοηθήσουν το άτομο να καταλάβει τι αναμένεται
από αυτόν. Για παράδειγμα, μια οπτική δομή μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση έγχρωμων δοχείων για
να βοηθήσει το άτομο στη διαλογή χρωματιστών υλικών σε διάφορες ομάδες ή να δείξει ένα παράδειγμα
σφραγισμένου φακέλου όταν ζητηθεί από τον χρήστη να τοποθετήσει γραμματόσημα σε φακέλους
(Mesibov&Shea, 2010).Η μέθοδος TEACCH χρησιμοποιείται κυρίως για να βοηθήσει το αυτιστικό
άτομο να κατανοήσει καλύτερα το περιβάλλον του / της. Οι τεχνικές που περιγράφονται παραπάνω δεν
ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου. αλλά μάλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε
μια ποικιλία περιβαλλόντων (Keel, Mesibov&Woods, 1997). Από τις δημοσιευμένες αναθεωρήσεις των
παρεμβάσεων για άτομα με αυτισμό μπορεί να εντοπιστεί συναίνεση των αποτελεσματικών
χαρακτηριστικών. Αυτές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των γονέων, την έγκαιρη παρέμβαση, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, την κοινή προσοχή και την κοινωνική κατανόηση. και
χρησιμοποιώντας τα δυνατά και τα συμφέροντα του ατόμου. Με αυτούς τους όρους η μεθοδολογία
TEACCH χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές για την αντιμετώπιση των κατάλληλων θεμάτων
(Boydetal., 2013).

Σεξουαλική ανάπτυξη και Ψυχαναλυτική θεωρία
Ψυχαναλυτικές θεωρίες και Freud.

Ερευνητές, όπως ο Piaget, oFreud και ο Erikson έχουν διερευνήσει τα στάδια
της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα
σχετικά με τις ενέργειες που θα συμβάλλουν στην ομαλή προσαρμογή στην αγωγή και
κατ’ επέκταση σε μια κοινωνία ενηλίκων.
O Frued,

σπούδασε νευροπαθολογία πριν ασχοληθεί με την ψυχανάλυση.

Ανακάλυψε τη σπουδαιότητα των ελεύθερων συνειρμών για τη θεραπεία . Εκτός από
τους ελεύθερους συνειρμούς μίλησε και για τη σπουδαιότητα των ονείρων ενώ
ξεκίνησε αυτό-ανάλυση με σκοπό τη σύνδεση ονείρων και παιδικής ηλικίας.
Δημιούργησε το μοντέλο της Ψυχολογίας το Εκείνου σύμφωνα με το οποίο η
προσωπικότητα του ατόμου στηρίζεται στις έννοιες όπως δυναμικό συνειδητό, θεωρία
της libido και στην αντίσταση στη μετάβαση (Transference –resistance). Θεώρησε τον
άνθρωπο ως όν αυτού του κόσμου το οποίο υποκινείται από τα ένστικτα (βιολογικά).
Θεωρούσε ότι γεγονότα της καθημερινότητας του ανθρώπου στηρίζονται σε
προγενέστερες καταστάσεις τις οποίες το άτομο αγνοεί. Επίσης ανέφερε ότι το άτομο
συνειδητοποιεί τι γίνεται μέσω της ενόρασης.
Η θεωρία του υποστηρίζει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια της εξέλιξης του
ατόμου που περνάει από παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του, Κάθε στάδιο συνδέεται με
μια ερωτογενή ζώνη του ανθρωπίνου σώματος στην οποία περικλείεται και η libido, η
σεξουαλική ορμή η οποία ζητά ικανοποίηση. Το παιδί με τη συγκέντρωση αυτής της
ενέργειας πρέπει ηρεμήσει. Υποστηρίζει επίσης ότι οι πράξεις του παιδιού συνδέονται
με την ικανοποίησή τους και μπορεί να επιφέρουν συγκρούσεις με τους γονείς. Οι
τρόποι που το παιδί θα αντιμετωπίσει αυτές τις συγκρούσεις θα οδηγήσουν στην
μετάβαση από ένα στάδιο στο άλλο καθώς και στην εξέλιξη της προσωπικότητας του.
Η δυσπροσαρμογή ή η καθήλωση σε ένα στάδιο αποτελεί στοιχείο παθολογικών
διαταραχών και νευρώσεων τις οποίες πρέπει να επιλύσει για να εξελιχθεί ομαλά .
Αναφέρει πέντε στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης το ατόμου από την στιγμή της
γέννησής του μέχρι την εφηβεία (Μαλικιώση –Λοϊζου, 1993):
1. το στοματικό στάδιο,
2. το πρωκτικό στάδιο,
3. το φαλλικό,
4. το στάδιο της λανθάνουσας σεξουαλικότητας,
5. το γεννητικό στάδιο.
Θεωρεί ότι είναι τρία τα στάδια της συνείδησης του ατόμου: το συνειδητό, το
ασυνείδητο, και το υποσυνείδητο (Μαλικιώση –Λοϊζου, 1993). Ένας ορισμός που

αποδίδεται για τη συνείδηση είναι: «Συνείδηση με την νευρολογική έννοια του όρου
είναι η κατάσταση εκείνη που μας επιτρέπει να έχουμε αντίληψη του εαυτού μας και του
περιβάλλοντος.» (Σαμόλης, 2014). Αργότερα μίλησε για το Εγώ, το Εκείνο και το
Υπερεγώ τα οποία είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα ενώ υποστηρίζεται ότι ο
τρόπος ελέγχου της libido, επενεργεί πάνω σ’ αυτά κάθε φορά τροποποιώντας τη
συμπεριφορά και τις πράξεις του ατόμου. Στη θεωρία του μίλησε και για τους
μηχανισμούς άμυνας προκειμένου το άτομο να περάσει από ένα στάδιο στο άλλο αλλά
και να διαπραγματευτεί καταστάσεις που του προκαλούν άγχος και στρες (Μαλικιώση
–Λοϊζου, 1993). Η ψυχαναλυτική θεωρία του στηρίχθηκε στην ανίχνευση της
προηγούμενης ζωής και την αντιμετώπιση νευρωτικών καταστάσεων. Οι τεχνικές του
στην ψυχοθεραπεία ήταν οι ελεύθεροι συνειρμοί, η μετάβαση, οι αντιστάσεις , η
ανάλυση των ονείρων ενώ πίστευε ότι η θεωρία του θα αντιμετώπιζε ουσιαστικά
ασυνείδητες συγκρούσεις που παρεμβάλλονται και εμποδίζουν τις σχέσεις του και
προκαλώντας διάφορα συμπτώματα ψυχολογικής αλλά και ψυχοσωματικής φύσης
(Πανοπούλου –Μαράτου, 1992) . Η ψυχοθεραπεία εννοείται πλέον ως επιστήμη
(σύμφωνα με την ανεκπλήρωτη επιθυμία του Freud) αλλά και ως τέχνη (σύμφωνα με
τον Ιπποκράτη) (Παναγιωτοπούλου, 2017). Αργότερα μίλησε και για την ενόρμηση
του θανάτου θεωρώντας ότι και αυτή όπως και η λίμπιντο ενισχύουν νευρώσεις και
συμπεριφορές που χρήσουν παρεμβάσεων και θεραπείας.

Η ψυχοθεραπεία, ως

θεραπευτική παρέμβαση, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση
ψυχοσυναισθηματικών ασθενειών και η θεραπευτική της αξία, καταγράφεται ως
ιδιαιτέρως σημαντική. Η ψυχοθεραπεία λαμβάνει ποικίλες μορφές προσέγγισης των
ασθενών, όπου μπορούν να ταξινομηθούν σε μια γενικότερη ομπρέλα με παρακλάδια,
τις γνωστικές, τις δομικές, τις υπαρξιακές και τις πελατοκεντρικές μορφές (Σταλίκας,
2011). Πολυποίκιλες οργανικές αλλά και

παθήσεις που εμφανίζει ο σύγχρονος

άνθρωπος, θεωρείται ότι έχουν καθαρά ψυχογενή αιτιολογική προέλευση και θα
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν το άτομο είχε μάθει να χαλαρώνει σωματικά αλλά
και ψυχικά, ή αξιοποιώντας τεχνικές χαλάρωσης, εκτός και η κατάσταση είναι ακόμα
πιο «δύσκολη», όπου το άτομο θα ακολουθήσει ιατροφαρμακευτική αγωγή
(Καραγιώτα, 2005).
Αργότερα oFreud και ο Fenichel ασχολήθηκαν με τους μηχανισμούς άμυνας
θεωρώντας ότι η απώθηση στο ασυνείδητο νοηματοδοτήσεων και γεγονότων
αποτελούν παράγοντα που βοηθά να μη φθάσουν στο συνειδητό γεγονότα και
επιθυμίες οι οποίες σχετίζονται με τιμωρίες ή πειρασμούς και η διάθεση για απώθηση

αυτών στο ασυνείδητο προκειμένου να ξεχαστούν. Ο Fenichel ορίζει το χαρακτήρα
ως την προσαρμογή του Εγώ στον εξωτερικό κόσμο, στο Εκείνο και το Υπερεγώ.
Θεωρεί ότι μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και
συμπεριφοράς παίζουν οι μηχανισμοί άμυνας ενώ η σταθερότητα του χαρακτήρα
εξαρτάται από τρεις παράγοντες, την κληρονομιά του εγώ, τη φύση των ενορμήσεων
και την ιδιαίτερη στάση που πρέπει να πάρει το άτομο. Η Horney παρουσίασε τρεις
τύπους της ανθρώπινης προσωπικότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο καθένας όπως
ο περιποιητικός τύπος, ο επιθετικός και ο αποκομμένος τύπος. Ο ErichFromm μίλησε
για θεωρίες της προσωπικότητας και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου στα
πλαίσια της αφομοίωσης και της κοινωνικοποίησης κατά την παιδική ηλικία μέχρι την
ενηλικίωση του ατόμου. Ανέφερε πέντε τύπους χαρακτήρα της ανθρώπινης
προσωπικότητας: δεκτικότητα, εκμετάλλευση, εμπορικότητα, Συσσώρευση και
παραγωγικότητα (Πανοπούλου - Μαράτου, 1992).

Η θεωρία του πεδίου (LewinK).
O Lewin επηρεάστηκε από τους εκπροσώπους της Gestalt, και διατύπωσε τη
θεωρία του πεδίου. Βασικές αρχές της θεωρίας του είναι ότι:
α) η συμπεριφορά του ατόμου επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο
αναπτύσσεται
β) η ανάλυση μιας κατάστασης οφείλει να γίνεται με την αντιμετώπιση αυτής
ως όλο και στη συνέχεια να επεξεργάζεται ο θεραπευτής τα επιμέρους στοιχεία της και
γ) η έννοια πρόσωπο μπορεί να αναπαρασταθεί με συγκεκριμένο τρόπο.
Σύμφωνα με τις αρχές της θεωρίας του η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας δομούνται
από την εσωτερική προσωπικότητα, τον κινητικό και τον αντιληπτικό εαυτό.
Το άτομο βρίσκεται σε αλληλένδετη σχέση με το περιβάλλον και τις εμπειρίες.
Μπαίνουν κάποια όρια στον εαυτό και τον έξω κόσμο αλλά σε ένα πλαίσιο διαρκούς
αλληλεπίδρασης.

Βασικά

χαρακτηριστικά

της

εσωτερικής

περιοχής

της

προσωπικότητας είναι οι ανάγκες ενώ τα γεγονότα του ψυχολογικού περιβάλλοντος
είναι το σθένος. Το πρόσωπο αποτελεί ένα σύστημα με ψυχική ενέργεια που επιδιώκει
να απελευθερωθεί προκειμένου να αποκτήσει το άτομο την ισορροπία που βρισκόταν
πριν την εξέλιξη ενός γεγονότος. Τα μέσα που χρησιμοποιεί για να επέλθει ισορροπία
είναι οι διεργασίες :σκέψη, αντιλήψεις, πράξη κα. Δε δέχεται τον παράγοντα της
κληρονομικότητας στη συμπεριφορά του ατόμου αλλά θεωρεί ότι παίζουν ρόλο πολλοί
παράγοντες και γεγονότα της καθημερινότητας τα οποία το άτομο επιθυμεί να
εξισορροπήσει προκειμένου να βρει τη γαλήνη που επιδιώκει . Επίσης θεωρεί ότι η
ανάπτυξη της συμπεριφοράς αποτελεί προϊόν του ψυχολογικού περιβάλλοντος του
ατόμου όπως αυτό το έχει ορίσει(Πανοπούλου - Μαράτου, 1992).

Η έννοια του φύλου

Φύλο είναι «το βιολογικό και σωματικό χαρακτηριστικό με πολλές ψυχικές και
κοινωνικές προεκτάσεις, όπως η αυτοαντίληψη του φύλου ή οι κοινωνικοί ρόλοι του
φύλου». Το φύλο είναι υπεύθυνο για αρκετές από τις διαφορές που υπάρχουν σε
ποικίλους τομείς των ικανοτήτων, των επιδόσεων και της προσωπικότητας του
ανθρώπου (Παυλίδου, 1997). Οι ψυχολογικές και οι κοινωνιολογικές αναλύσεις για το
φύλο θεωρούν αυτονόητη και θεμελιώδη τη διαφορά ανάμεσα στη βιολογική και στην
κοινωνική έννοια του φύλου. Πρέπει να τονιστεί πως οι δυο κατηγορίες του φύλου δεν
μπορούν να ταυτίζονται. Η ψυχολογική ανάλυση μας μιλάει για την ταυτότητα του
φύλου, ενώ η κοινωνιολογική ανάλυση μας μιλάει για το ρόλο του φύλου. Η
κοινωνιολογία, δηλαδή, θεωρεί το φύλο ως μια κοινωνικά κατασκευασμένη ολότητα
σε αντίθεση με την ψυχολογία και την ανθρωπολογία, που θεωρούν σημαντικό το ρόλο
της βιολογικής ταυτότητας του φύλου (Οικονομίδης, 2003).
Το πιο σημαντικό στην ανάπτυξη του ρόλου και της συμπεριφοράς του φύλου
αποτελεί η ποιότητα και το περιεχόμενο της αλληλοεπίδρασης των γονέων με τα τέκνα
τους αμέσως μετά τη γέννησή τους (Κακαβούλης, 1995).
Ο κοινωνικός ρόλος του φύλου, αναφέρεται στη δημιουργία ποικίλων
προτύπων αναφορικά με τις ικανότητες, τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, την
κοινωνική θέση και άλλες πλευρές και ιδιότητες που νοούνται ότι αντιστοιχούν σε
κάθε φύλο ξεχωριστά, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού. Τα παιδιά, από
μικρή ηλικία, μαθαίνουν να εφαρμόζουν πολλά από τα κοινωνικά πρότυπα, ανάλογα
με το φύλο τους. Αυτή η διαδικασία περιέχει τους τρόπους με τους οποίους ο
βιολογικός ρόλος του φύλου καθώς και τα κοινωνικά μοντέλα που έχουν σχέση με
αυτόν εντάσσονται στην εικόνα του παιδιού που έχει για τον εαυτό του και στην
αντίστοιχη συμπεριφορά του. Η διαδικασία αυτή συμπληρώνεται από τρία στοιχεία τα
οποία είναι η ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου, η ανάπτυξη του ρόλου της
ταυτότητας του φύλου και η υιοθέτηση του ρόλου του φύλου. Η ταυτότητα του φύλου,
είναι η αντίληψη και η κατανόηση από το παιδί ότι τα άτομα που το περιβάλλουν, όπως
και αυτό, ανήκουν βιολογικά σε ένα από τα δύο φύλα. Η ανάπτυξή της, εμπεριέχει την
κατάκτηση της έννοιας του φύλου αλλά και την σταθερότητά του. Κατά την ανάπτυξη
του ρόλου της ταυτότητας του φύλου, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι η συμπεριφορά του
και τα ενδιαφέροντά του προσαρμόζονται με τα κοινωνικώς αποδεκτά χαρακτηριστικά

του αντίστοιχου φύλου. Τέλος, κατά την υιοθέτηση του ρόλου του φύλου, το παιδί
«ακολουθεί» κάποια από τα χαρακτηριστικά των συμπεριφορών που έχουν
χαρακτηριστεί από την κοινωνία ως τα σωστά / ορθά (Δημητρίου – Χατζηνεοφύτου,
2001).
Το φύλο στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία μελετάται μέσα από εκείνες τις
προσεγγίσεις οι οποίες δε λαμβάνουν υπόψιν μόνο τα βιολογικά δεδομένα, αλλά δίνουν
βαρύτητα και στην πολιτισμική κατασκευή. Το φύλο –από βιολογικής άποψηςκαθορίζεται από τη φύση, η αρρενωπότητα και η θηλυκότητα όμως, αποτελούν
κοινωνικές κατασκευές. Η ταυτότητα του φύλου διαμορφώνεται τόσο από την
επίδραση του περιβάλλοντος όσο και από την απάντηση του ατόμου σε αυτές. Οι
γονείς (ως τα πρώτα οικεία πρόσωπα για το παιδί) ανάλογα με το φύλο του,
διαφοροποιούν τον τόνο της φωνής, αλλά και τους γλωσσικούς κώδικες.
Οι διαφοροποιήσεις αυτές διαμορφώνουν (υποσυνείδητα) και την ανάλογη
συμπεριφορά των παιδιών, καθώς μεγαλώνουν και αναλαμβάνουν κοινωνικούς ρόλους
(Φρειδερίκου-Φολερού, 2004). Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν τόσο πληθαίνουν οι
πληροφορίες για τη οριοθέτηση του κοινωνικού φύλου. Σεξισμός, είναι «η πρακτική
κατά την οποία τα άτομα διαχωρίζονται με βάση το φύλο. Στη σημερινή εποχή, η
διάκριση αυτή είναι εις βάρος των γυναικών». Γίνεται κατανοητό πως ο σεξισμός είναι
η έλλειψη της ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα εφαρμόζοντας μια υποκειμενική
αντιμετώπιση του ενός φύλου προς το άλλο (Παυλίδου, 1985)
Η κοινωνική κατασκευή του φύλου είναι μια ενεργή και διαρκής διαδικασία.
Κατηγορίες φύλου, ταυτότητες φύλου, και

ομάδες βασισμένα στο φύλο όλα

κατασκευάζονται κάθε μέρα (Thorne, 1993). Αγόρια και κορίτσια, άντρες και γυναίκες
θεσπίζουν και διαιωνίζουν στερεότυπα και δομούν το ατομικό φύλο με βάση τις
κοινωνικές νόρμες μέσω της ομιλίας, του ντυσίματος ή των κινήσεων.
Όταν μιλάμε για στερεότυπα, αναφερόμαστε στις πεποιθήσεις εκείνες για τις
τάξεις ατόμων, ομάδων ή αντικειμένων, οι οποίες είναι ήδη «δημιουργημένες», δεν
προέρχονται, δηλαδή, από μία σύγχρονη αντίληψη της κατάστασης, αλλά από
μηχανικές πεποιθήσεις. Ο βαθμός της διαστρέβλωσης ή της υπερβολής ή της
απλούστευσης που διακρίνει αυτές τις αντιλήψεις είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Πιο
αναλυτικά, ως στερεότυπο νοείται κάθε κατηγορηματική γενίκευση είτε για
μεμονωμένα άτομα είτε για ολόκληρες κοινωνικές ομάδες, αδιαφορώντας για την
ατομική και κοινωνική ποικιλομορφία. Τα στερεότυπα είναι βιαστικά και πρόχειρα
συμπεράσματα, τα οποία επηρεάζουν την συμπεριφορά μας, συχνά τα στερεότυπα δεν

αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, γεγονός που προκαλεί προβλήματα λόγω των
κατηγοριοποιήσεων των μελών των κοινωνικών ομάδων. Πρέπει να σημειωθεί πως τα
στερεότυπα δεν έχουν πάντοτε αρνητικό χαρακτήρα. Μια μορφή διάκρισης των
στερεοτύπων είναι αυτή που τα διαχωρίζει σε κοινωνικά και σε ατομικά. Τα κοινωνικά
στερεότυπα αντιστοιχούν

στα χαρακτηριστικά που τα περισσότερα άτομα τα

προσδιορίζουν σε ένα μεγάλο κομμάτι της ομάδας – στόχου. Τα ατομικά στερεότυπα
αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται από ένα άτομο προς την ομάδα
στόχο. Τα στερεότυπα εκφράζουν την έννοια και το περιεχόμενο των κοινωνικών
κατηγοριών. Τα στερεότυπα έχουν τρεις βασικές όψεις. Κατά την πρώτη, τα άτομα
κατηγοριοποιούνται με βάση το φύλο τους, την καταγωγή τους ή τον τρόπο ομιλίας
τους και γενικά, με βάση τα χαρακτηριστικά που είναι εύκολα να διακριθούν. Η
δεύτερη κατηγορία αφορά τα χαρακτηριστικά, τους ρόλους, τα συναισθήματα κ.τ.λ
που προσδιορίζουν όλα ή σχεδόν όλα τα μέλη της ομάδας. Η τρίτη και τελευταία ομάδα
εστιάζεται στην ομάδα των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν κάθε μέλος της
ομάδας ξεχωριστά (Κωστούλα – Μακράκη, 2001).
Η επίγνωση που διαθέτουν τα παιδιά για την ύπαρξη των στερεοτυπικών
χαρακτηριστικών δε σημαίνει απαραίτητα πως θα είναι σε θέση να τα αποδεχθούν ή να
τα υποστηρίξουν (Κακαβούλης, 1995).
Τα στερεότυπα πρέπει να διαχωρίζονται, εφόσον ανήκουν στις πεποιθήσεις,
από τις προκαταλήψεις, οι οποίες ανήκουν στις στάσεις. Με τον όρο προκατάληψη
εννοούμε την αρνητική στάση έναντι των μελών μιας κοινωνικής ομάδας που την
αποτελούν. Οι προκαταλήψεις διακρίνονται για τις στερεότυπες πεποιθήσεις και
προέρχονται από διαδικασίες που συντελούνται σε αυτούς που τηρούν την στάση αυτή.
Οι προκαταλήψεις εστιάζονται κυρίως στην καταγωγή, στη εμφάνιση και στους
κοινωνικο-

οικονομικο-

πολιτικούς

στόχους

των

ατόμων.

Οι

γλωσσικές

προκαταλήψεις άλλοτε είναι υπέρ και άλλοτε κατά ορισμένων γλωσσών ή διαλέκτων.
Οι άνθρωποι θεωρούν κάποιες γλώσσες «μη αποδεκτές» και αντίστοιχα τους ομιλητές
τους λιγότερο «επιθυμητούς», ενώ κάποιες προφορές μπορεί να τις θεωρούν
«ευχάριστες» ή «δυσάρεστες» (Κωστούλα – Μακράκη, 2001).
Έγινε αναφορά προηγουμένως στην έννοια φύλο, η οποία ορίζεται ως «το
βιολογικό και σωματικό χαρακτηριστικό με πολλές ψυχικές και κοινωνικές προεκτάσεις,
όπως η αυτοαντίληψη του φύλου ή οι κοινωνικοί ρόλοι του φύλου. Το φύλο είναι
υπεύθυνο για αρκετές από τις διαφορές που υπάρχουν σε ποικίλους τομείς των
ικανοτήτων, των επιδόσεων και της προσωπικότητας του ανθρώπου» (Οικονομίδης,

2003). Οι ψυχολογικές και οι κοινωνιολογικές αναλύσεις για το φύλο παίρνουν ως
δεδομένη και θεμελιώδη τη διαφορά ανάμεσα τόσο στη βιολογική όσο και στην
κοινωνική έννοια του αρσενικού και του θηλυκού. Η μία όψη του νομίσματος αφορά
την ταυτότητα του φύλου, ενώ η άλλη όψη αφορά το ρόλο του φύλου (Κατή, 1990). Ο
κοινωνικός ρόλος του φύλου, αναφέρεται στη δημιουργία προτύπων σχετικά με τις
ικανότητες, τις συμπεριφορές και την κοινωνική θέση που αντιστοιχούν σε κάθε φύλο,
ενώ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού. Τα παιδιά, από μικρή ηλικία,
εφαρμόζουν κοινωνικά πρότυπα, σε άμεση συνάρτηση και εξάρτηση από το φύλο τους,
όπου επίδραση έχουν ο βιολογικός ρόλος του φύλου καθώς και τα κοινωνικά μοντέλα
που έχουν σχέση με αυτόν εντάσσονται στην εικόνα του παιδιού που έχει για τον εαυτό
του και στην αντίστοιχη συμπεριφορά του. Η διαδικασία αυτή συμπληρώνεται από τρία
κριτήρια: η εξέλιξη της ταυτότητας του φύλου, η εξέλιξη του ρόλου της ταυτότητάς
του και τέλος, η υιοθέτηση του ρόλου. Η ταυτότητα του φύλου, αποτελεί την αντίληψη
και κατανόηση από το παιδί ότι τα άτομα που το περιβάλλουν, ανήκουν βιολογικά σε
ένα από τα δύο φύλα. Η ανάπτυξή της, εμπεριέχει την κατάκτηση της έννοιας του
φύλου αλλά και την σταθερότητά του. Κατά την ανάπτυξη του ρόλου της ταυτότητας
του φύλου, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι η συμπεριφορά του και τα ενδιαφέροντά του
προσαρμόζονται με τα κοινωνικώς αποδεκτά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου φύλου.
Τέλος, κατά την υιοθέτηση του ρόλου του φύλου, το παιδί «ακολουθεί» κάποια από τα
χαρακτηριστικά των συμπεριφορών που έχουν χαρακτηριστεί από την κοινωνία ως τα
ορθά (Δημητρίου – Χατζηνεοφύτου, 2001).
Στην ηλικία των 6 ετών τα παιδιά γνωρίζουν ήδη τα στερεότυπα του φύλου τους
και αναπαράγουν την έμφυλη ιεραρχία επιχειρηματολογώντας με ευκολία για τις
διαφορές των φύλων. Μεγαλώνοντας τα παιδιά, τα έμφυλα στερεότυπα ενισχύονται
από το αρνητικό πρόσωπο της γυναικείας αδυναμίας και παθητικότητας (ΦρειδερίκουΦολερού, 2004).
Σύμφωνα με την Κογκίδου (2015) οι ανήλικοι από τα πρώτα κιόλας χρόνια της
ζωής τους, αντιλαμβάνονται πως το περιβάλλον διαχωρίζεται έντονα με βασικό
κριτήριο το φύλο. Το ντύσιμο, η συμπεριφορά, τα παιχνίδια και όχι μόνο, είναι
διαφορετικά για τα αγόρια και τα κορίτσια. Το φύλο χρησιμοποιείται ως όριο, ενώ τα
όρια ανάμεσα στα φύλα μπορεί να δημιουργηθούν τόσο με την επαφή όσο και με την
αποφυγή. Το φύλο είναι ουσιαστικά μια ορατή κατηγορία ατομικής ταυτότητας που
χωρίζει τον πληθυσμό σε δύο αντιτιθέμενες πλευρές (Thorne, 1993). Τέλος,
ανεξάρτητα από τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, σημαντική θεωρείται και η

φεμινιστική ψυχαναλυτική θεωρία, που υποστηρίζει ότι αγόρια και κορίτσια
προσκολλώνται στη μητέρα επειδή οι μητέρες έχουν τη βασική ευθύνη της αρχικής
ανατροφής των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό τα αγόρια αποδεσμεύονται σιγά σιγά για να
ξεχωρίσουν ενώ τα κορίτσια ταυτίζονται με τη μητέρα.

Η ανάγκη για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

«Κανείς ποτέ δεν τόλμησε να μου μιλήσει ανοιχτά για αυτό το θέμα, γι’ αυτό όλα όσα
γνωρίζω, τα έμαθα από διάφορους συμμαθητές μου, οι οποίοι πιθανόν να μου
μετέφεραν λανθασμένες πληροφορίες. Συμφωνώ με την προσπάθεια του Κυπριακού
Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού για εισαγωγή της σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, αφού οι γονείς πολλές φορές αναβάλλουν αυτή την
συζήτηση με τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν και να μην είναι σωστά
πληροφορημένα».
-Αντωνία, 14 ετών3
Η σεξουαλικότητα και η έκφρασή της είναι κάτι φυσιολογικό, όπως αποτελεί
και η έκφραση της πείνας, της δίψας και των άλλων λειτουργιών. Ο ορισμός
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ή αλλιώς γενετήσια αγωγή «αναφέρεται στις αρχές
σύμφωνα με τις οποίες γίνεται η ενημέρωση του παιδιού ή του εφήβου πάνω στα θέματα
των γενετικών λειτουργιών και η διαφώτισή του ως προς την στάση που πρέπει να
τηρείται πάνω στις παρορμήσεις του γεννητικού ενστίκτου». Ένα σημαντικό κομμάτι της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης αφορά τις κοινωνικές εκφάνσεις της σεξουαλικότητας,
τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο «διαμορφώνεται το φύλο και η σεξουαλική συμπεριφορά
αναλόγως με το κοινωνικό σύστημα». Η γενετήσια αγωγή είναι μακροχρόνια και
υλοποιείται προοδευτικά και σταδιακά, ανάλογα με τα αναπτυξιακά και ηλικιακά
στάδια του παιδιού. Αρχικά τον ρόλο της διαπαιδαγώγησης τον αναλαμβάνει η
οικογένεια, ενώ στη συνέχεια, σημαντικό ρόλο στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει
το σχολείο, ο παιδαγωγός, ο παιδίατρος, ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός. Όλα
τα πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται άμεσα και καθημερινά με την ανάπτυξη ενός
παιδιού. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για παιδιά νεαρής ηλικίας θα πρέπει να
εστιάζει σε πτυχές της σεξουαλικότητάς (π.χ. συναισθήματα, ρόλο και εικόνα του
σώματος) που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους. Η Περιεκτική Σεξουαλική
Διαπαιδαγώγηση (ΠΣΔ) σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Οικογενειακού
Προγραμματισμού (ΔΟΟΠ) η ΠΣΔ είναι: «…μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα
δικαιώματα, που σκοπό έχει να εφοδιάσει τους νέους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις
3
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στάσεις και αξίες που απαιτούνται για να είναι σε θέση να παίρνουν πληροφορημένες
αποφάσεις και να απολαμβάνουν τη σεξουαλικότητά τους σωματικά, συναισθηματικά,
ατομικά και στις σχέσεις τους. Προσεγγίζει τη σεξουαλικότητα ολιστικά και εντός του
πλαισίου της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης» .Είναι καθοριστικής
σημασίας γιατί δίνει στους νέους τα απαραίτητα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να
λαμβάνουν ενημερωμένες επιλογές, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην εξάλειψη των
μύθων και των στερεοτύπων που κυριαρχούν σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Είναι
επίσης απαραίτητη τόσο για την πρόληψη του σεξισμού και των διακρίσεων κατά των
γυναικών, των Λεσβίων, Ομοφυλόφιλων, Αμφισεξουαλικών και Τρανς (ΛΟΑΤ)
προσώπων ή ατόμων που ζουν με τον ιό HIV, όσο και για την πρόληψη στάσεων που
οδηγούν στην έμφυλη βία (genderbasedviolence), στη σεξουαλική βία και στη
σεξουαλική κακοποίηση. Η ΠΣΔ βοηθά τους νέους να αναπτύξουν απαραίτητες
δεξιότητες για να μπορούν να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
αφορούν τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική τους υγεία (ΣΑΥ) και να παίρνουν
αποφάσεις προς όφελός της.
Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι φυσικό και αναπόσπαστο μέρος του κάθε
ανθρώπου από τη στιγμή που γεννιέται. Γι’ αυτό, η μάθηση για τη σεξουαλικότητα
είναι μια διά βίου διεργασία με μηνύματα για τη σεξουαλικότητα, που μεταδίδονται
είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και εμπειρίες. Είναι
σημαντικό αυτή η άτυπη διεργασία μάθησης να υποστηρίζεται από την τυπική
εκπαίδευση, η οποία θα παρέχει μαθησιακές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης
των ανθρώπων. Η πληροφόρηση και διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα θα πρέπει
δηλαδή να είναι διαθέσιμη σε παιδιά και νέους όλων των ηλικιών, ενώ είναι αναγκαίο
τα προγράμματα να προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης
της συγκεκριμένης ομάδας στόχου. Για παράδειγμα, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για
παιδιά νεαρής ηλικίας θα πρέπει να εστιάζει σε πτυχές της σεξουαλικότητάς (π.χ.
συναισθήματα, ρόλο και εικόνα του σώματος) που σχετίζονται με την ανάπτυξή τους.
Η σεξουαλική αγωγή και ανάπτυξη αναφέρονται στον τρόπο που το ανήλικο
άτομο συνειδητοποιεί τα χαρακτηριστικά του φύλου του, αναπτύσσει τη γενετήσια
λειτουργία του, το ερωτικό συναίσθημα και διαμορφώνει

τη στάση και τη

συμπεριφορά του στις διαφυλικές σχέσεις (Κακαβούλης, 1996). Οι διαφυλικές
διαφορές, σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτιστικές ερμηνείες, που σχετίζονται με την
συμπεριφορά, τις ικανότητες αλλά και τις επιδόσεις των ατόμων οφείλονται στις ήδη
υπάρχουσες διαφορές τους ως προς την κοινωνική τους θέση, την ταύτιση του ρόλου

του φύλου τους, την κοινωνικοποίησή τους και του διαφορετικούς ρόλους που κατέχει
το κάθε άτομο ξεχωριστά μέσα στην κοινωνική ομάδα σε διάφορες δραστηριότητες,
όπως το παιχνίδι, το επάγγελμα κ.τ.λ και τέλος ως προς την διαφορετική αντιμετώπιση
πού έχουν από τους ενήλικους (Οικονομίδης, 2003).
Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι δύσκολη για πολλούς ειδικούς και γονείς,
είτε μιλάμε για παιδιά με ΔΑΦ, είτε όχι. Ειδικά όμως για παιδιά με ΔΑΦ, ο τρόπος που
δομείται ένα πρόγραμμα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. O όρος σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν:
•

Την βιολογική και σεξουαλική ανάπτυξη του ανθρώπου (αναπαραγωγή,
εφηβεία, σεξουαλικός προσανατολισμός, έμφυλη ταυτότητα)

•

Τις διαπροσωπικές σχέσεις (οικογενειακές, φιλικές, ερωτικές σχέσεις)

•

Τις επικοινωνιακές/διαπροσωπικές ικανότητες (επικοινωνία, διαπραγμάτευση,
λήψη αποφάσεων)

•

Τη σεξουαλική συμπεριφορά (σεξουαλικότητα και τρόποι που αυτή
εκφράζεται)

•

Τη σεξουαλική υγεία (ΣΜΝ, αντισύλληψη, εγκυμοσύνη)

•

Την κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της σεξουαλικότητας (ρόλοι των
φύλων, διαφορετικότητα, σεξουαλικότητα και Μedia).
Οι έφηβοι (τόσο με αυτισμό, όσο και χωρίς) αγχώνονται σε θέματα γύρω από

τις διαφυλικές σχέσεις και ενίοτε οδηγούνται σε ψυχολογική απομόνωση. Πολλοί από
τους γονείς λησμονούν ή δε γνωρίσουν πώς να προσεγγίσουν τα παιδιά τους και να
συζητήσουν για θέματα συντροφικότητας ή ερωτικών σχέσεων. Έχει παρατηρηθεί πως
σε ολόκληρη την Ευρώπη τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων την έχουν
αναλάβει τα σχολεία, ενώ στη χώρα μας αποτελεί θέμα «ταμπού». Οι αρνητικές
συνέπειες από την έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία γίνονται όλο
και πιο εμφανείς στην ελληνική κοινωνία. Όλο και περισσότεροι νέοι δυσκολεύονται
να επιλέξουν ερωτικό σύντροφο ή να εμπλακούν σε μια σχέση με άτομο του άλλου
φύλου. Η ολοκλήρωση της εφηβείας με κριτήρια ανεξαρτησίας και οικονομικά γίνεται
συνήθως στο τέλος της τρίτης δεκαετίας της ζωής. Οι περισσότεροι νέοι αδυνατούν να
αναπτύξουν κώδικες επικοινωνίας με το άλλο φύλο αγνοώντας τελείως την τέχνη του
φλερτ. Το ζητούμενο είναι ο ρόλος της ελληνικής κοινωνίας προκειμένου να γίνουν οι
νέοι περισσότερο «λειτουργικοί» στις διαφυλικές σχέσεις τους, στοιχείο που
ενδεχομένως θα κάνει πιο ευτυχισμένους ανθρώπους και λιγότερο γερασμένη την

κοινωνία μας προασπίζοντας τον εαυτό τους από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα
και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.
Πώς όμως τα παιδιά και οι νέοι θα αποκτήσουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση;
Ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού και την γνωστική του ικανότητα,
ξεκινάμε να του μιλάμε για τα συναισθήματα μεταξύ δύο ατόμων και πώς και υπό ποιές
συνθήκες, αυτά εκφράζονται μέσα από την τρυφερότητα, το φίλημα και το άγγιγμα.
Η εκμάθηση της κατάλληλης σεξουαλικής έκφρασης σε ένα παιδί με αυτισμό
ενδέχεται να είναι απαιτητική. Τα άτομα με αυτισμό λόγω της δυσκολίας στις
κοινωνικές επαφές, «χάνουν» αρκετές από τις πηγές πληροφόρησης και μάθησης
(γονείς, μεγαλύτερα αδέλφια, εκπαιδευτικοί).
Πολλοί γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά τους μπαίνοντας στην εφηβεία αρχίζουν
να έχουν εντονότερες σεξουαλικές συμπεριφορές. Πολλές φορές αυτές θεωρούνται
ανάρμοστες, καθώς πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους. Το ακατάλληλο
άγγιγμα άλλων παιδιά, το άγγιγμα των γεννητικών οργάνων, το γδύσιμο σε δημόσιους
χώρους ή ο δημόσιος αυνανισμός είναι συμπεριφορές που μπορούν να γίνουν από όλα
τα παιδιά ανεξαρτήτως γνωστικής ικανότητας ή διαταραχής. Το ζήτημα με τα παιδιά
τυπικής ανάπτυξης είναι ότι είναι σε θέση να κατανοήσουν τους άγραφους κανόνες και
μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τους συνομηλίκους τους ή την παρατήρηση του
κόσμου γύρω τους, κάτι το οποίο θεωρείται δύσκολο για ένα παιδί μέσα στο φάσμα.
Δυσκολία παρατηρείται επίσης και στην κατανόηση των μη λεκτικών μηνυμάτων.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και παρανόηση για παράδειγμα της ευγενικής
απόρριψης μίας πρότασης, οδηγώντας σε προβληματική και πιεστική συμπεριφορά, η
οποία μπορεί να εκληφθεί και ως παρενόχληση. Για όλα τα παραπάνω η σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση πρέπει να είναι εντατική, μεθοδευμένη, καλά οργανωμένη και κυρίως
εξατομικευμένη.
Αναφορικά με τον τρόπο διδασκαλίας των ζητημάτων που σχετίζονται με
θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τα παιδιά φάνηκε ότι αναζητούν ένα πιο
διαδραστικό τρόπο προσέγγισης τέτοιων θεμάτων με παιγνίδια και υποθετικά σενάρια.
Τέλος, οι έφηβοι αναφέρουν ότι το μάθημα πρέπει να διδάσκεται σε μικτές ομάδες
αγοριών και κοριτσιών, ούτως ώστε να εισακούονται και οι απόψεις των δυο φύλων.
Ενώ, μερίδα εφήβων δήλωσαν ότι επιθυμούν το μάθημα να γίνεται χωριστά ανά φύλο,
ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στην έκφραση απόψεων,
ιδιαίτερα για τη διδασκαλία ευαίσθητων γυναικείων και αντρικών ζητημάτων (Καφά,
Λέστα& Γεωργίου, 2014).

Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
στη σωστή διαπαιδαγώγηση των εφήβων, προσφέροντάς τους ολιστική γνώση για τον
εαυτό τους ως σεξουαλικά όντα. Ας μην ξεχνάμε ότι η σωστή παροχή πληροφοριών
και γνώσης σε τέτοια ζητήματα, αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τη στήριξη των
λειτουργικών σχέσεων των σημερινών εφήβων στο παρόν τους, αλλά και στο μέλλον
τους ως ενήλικες (Καφά, Λέστα& Γεωργίου, 2014).

Σκοπός μελέτης

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση των αναπαραστάσεων και
αντιλήψεων των γονέων ατόμων με αυτισμό και γονέων ατόμων τυπικά
αναπτυσσόμενων γύρω από θέματα σεξουαλικής ανάπτυξης -συμπεριφοράς και
σεξουαλικής εκπαίδευσης, όπως ισχύει στην ελληνική πραγματικότητα.
Συγκεκριμένα η έρευνα διερευνά τα παρακάτω ερωτήματα:
1.Ποια είναι η αίσθηση του παιδιού με αυτισμό για την σεξουαλικότητα του
2.Σε ποιο βαθμό εμφανίζει διάφορες σεξουαλικές συμπεριφορές;
3.Τι συναισθήματα προκαλεί στους γονείς και σε ποιο βαθμό η εκδήλωση τέτοιων
σεξουαλικών συμπεριφορών από το παιδί τους με αυτισμό;
4.Σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάει η σεξουαλική εκπαίδευση στα άτομα με αυτισμό
5.Ποιοι πρέπει να εμπλέκονται στη σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό και
ποιοι πραγματικά εμπλέκονται;
6.Έχει λάβει το παιδί τους με αυτισμό σεξουαλική εκπαίδευση, και αν ναι από ποιον;
7.Ποια θέματα και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην σεξουαλική
εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό
8.Ποιες είναι οι γενικότερες στάσεις των γονιών σε θέματα σεξουαλικής εκπαίδευσης;
9.Κατά πόσο διαφοροποιούνται στους παραπάνω τομείς τα άτομα με αυτισμό σε σχέση
με τα άτομα χωρίς αυτισμό
10. Κατά πόσο διαφοροποιούνται στους παραπάνω τομείς οι γονείς των παιδιών με
αυτισμό και οι γονείς παιδιών χωρίς αυτισμό.
11.Κατά πόσο διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα στους παραπάνω τομείς σε σχέση
με το φύλο, την ηλικία και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του γονέα που συμπληρώνει το
ερωτηματολόγιο;

Μέθοδος

Για τη διεξαγωγή της μελέτης επιλέχθηκε το είδος της περιγραφικής έρευνας
καθώς ο σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι
απόψεις των γονέων για θέματα σεξουαλικής ανάπτυξης και σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης. Η έρευνα δεν αποσκοπεί στην εύρεση σχέσεων αιτίουαποτελέσματος αλλά στον καθορισμό συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών.
Επομένως, η καταλληλότερη μορφή έρευνας στην παρούσα μελέτη είναι η
περιγραφική έρευνα.
Η μεθοδολογία πάνω στην οποία στηρίχθηκε η παρούσα εργασία ήταν η έρευνα
βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας και η ανάλυση δεδομένων από πρωτογενή έρευνα.
Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Σε αυτή την
εργασία θα γίνει χρήση μιας άμεσα υψηλά δομημένης έρευνας, αφού συντάχθηκε
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου το οποίο διαμοιράστηκε σε γονείς
μαθητών με αυτισμό και χωρίς. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται σε πρώτη φάση από
τις ερωτήσεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά του γονέα (μορφωτικό επίπεδο, ηλικία
κλπ) ενώ σε δεύτερη φάση περιλαμβάνει ερωτήσεις για το πώς πιστεύουν οι γονείς
ότι αντιλαμβάνεται παιδί του διάφορες καταστάσεις κυρίως σεξουαλικών
συμπεριφορών. Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη την
βιβλιογραφία και αρθρογραφία και πλειάδα προηγούμενων μελετών και παρατίθεται
στο παράρτημα. Στα πλαίσια της διεξαγωγής της έρευνας συγκεντρώθηκαν 83
(έγκυρες) απαντήσεις εκ των οποίων οι 43 αφορούν παιδιά τυπικής ανάπτυξης ενώ τα
40 παιδιά με αυτισμό. Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων ακολούθησε
περιγραφική στατιστική ανάλυση με τη χρήση του spss και τα αποτελέσματα
συχνοτήτων παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω.

Δειγματοληψία

Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας, όπως προαναφέρθηκε ,έγινε
με την χορήγηση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται και
συμπληρώνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες των ατόμων με αυτισμό και αντίστοιχα
ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από τους γονείς ατόμων τυπικής ανάπτυξης και
αφορούν τόσο στη συλλογή πληροφοριών από τους γονείς/κηδεμόνες για θέματα
σεξουαλικής ανάπτυξης- σεξουαλικών συμπεριφορών και σεξουαλικής εκπαίδευσης
των παιδιών τους όσο και στη συλλογή πληροφοριών από τους γονείς/κηδεμόνες
σχετικά με τα συναισθήματα, στάσεις, αντιλήψεις τους σε θέματα σεξουαλικής
ανάπτυξης και σεξουαλικής εκπαίδευσης .
Για την όσο δυνατόν μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας,
επιλέγουμε να συγκροτήσουμε το δείγμα μας με τη μέθοδο κατά συστάδες. Η μέθοδος
αυτή συστήνεται για έρευνες στον χώρο της εκπαίδευσης όσον αφορά την επιλογή
σχολείων, καθώς σύμφωνα με αυτήν ο ερευνητής επιλέγει τυχαία το δείγμα του μέσα
από μία λίστα του πληθυσμού που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
Το δείγμα μας αποτελείται από 83 γονείς. Οι 40 από αυτούς είναι γονείς παιδιών
με διάγνωση διαταραχής του αυτισμού και αντίστοιχα οι υπόλοιποι 43 γονείς παιδιών
τυπικής ανάπτυξης. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το δείγμα μας πέρα από
το γεγονός ότι τα παιδιά των 40 γονέων που ερωτώνται πρέπει να έχουν διάγνωση του
αυτισμού , είναι επίσης η ηλικία των παιδιών και ο τόπος διαμονής τους. Συγκεκριμένα
η ηλικία των παιδιών είναι κάτω των 12 ετών έως 18 ετών ώστε να βρίσκονται στην
εφηβική περίοδο ή πέραν αυτής όπου η σεξουαλική ανάπτυξη και οι σεξουαλικές
συμπεριφορές έχουν σίγουρα κάνει την εμφάνισή τους και οι γονείς τους έχουν την
απαραίτητη εμπειρία να απαντήσουν στα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν.
Ως προς τον τόπο διαμονής, επιλέχθηκαν άτομα με τον ίδιο τόπο διαμονής ώστε να
μειωθεί όσο τον δυνατόν περισσότερο η περίπτωση άλλες μεταβλητές όπως το
περιβάλλον, η κουλτούρα και όσες σχετίζονται με τον τόπο που μεγαλώνει ένα παιδί
να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας.
Συγκεκριμένα, για τη συγκρότηση του δείγματος λάβαμε από την
δευτεροβάθμια μια λίστα των σχολείων του Νομού Ηρακλείου, και χωριστά των
ειδικών σχολείων και έπειτα με κλήρωση επιλέξαμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα

αυτών. Μέσα από την τυχαία επιλογή των σχολείων, για τη χορήγηση των
ερωτηματολογίων σε γονείς παιδιών τυπικών ανάπτυξης παραδόθηκαν τα
ερωτηματολόγια στους καθηγητές των παιδιών ώστε να τα παραδώσουν στους γονείς
και αυτοί με την σειρά τους τα επέστρεψαν συμπληρωμένα στον χώρο του σχολείου.
Για την χορήγηση των ερωτηματολογίων στους γονείς παιδιών με αυτισμό, η
διαδικασία που ακολουθήθηκε, περιλάμβανε και άλλα στάδια καθώς μετά την τυχαία
επιλογή των ειδικών σχολείων έπρεπε να πληροφορηθούμε για τα παιδιά τα οποία
έχουν διάγνωση αυτισμού και να γίνει και σε αυτά τυχαία επιλογή. Στη συνέχεια
ακολούθησε η ίδια διαδικασία, οι καθηγητές των παιδιών παρέδωσαν τα
ερωτηματολόγια μέσω των παιδιών στους γονείς τους και τα επέστρεψαν
συμπληρωμένα όπου τα παρέλαβα για την περαιτέρω ανάλυση.

Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Για την παρούσα μελέτη επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής
δεδομένων καθώς προσφέρει μια σχετικά απλή και άμεση προσέγγιση για τη μελέτη
στάσεων ,αξιών και πεποιθήσεων και παρέχει την δυνατότητα ανωνυμίας κάτι που θα
λειτουργήσει θετικά για το θέμα προς μελέτη το οποίο συχνά αποτελεί ταμπού.
Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο καθώς τα δομημένα ερωτηματολόγια έχουν
αυστηρά καθορισμένη σειρά των γραπτών ερωτήσεων

και δεν επιτρέπουν στον

ερευνητή-συνεντευκτή να την υπερβαίνει και να ρωτά τις ερωτήσεις με διαφορετική
σειρά (Σίμος & Κομίλη,2003).
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου είναι κλειστές ερωτήσεις .Στις κλειστές
ερωτήσεις υποδεικνύεται μια σειρά τιμών (πιθανών απαντήσεων) από τις οποίες
επιλέγει ο ερωτώμενος (μία ή περισσότερες). Οι κλειστές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται
ως επί το πλείστον γιατί επιτρέπουν την ποσοτική ανάλυση. Το πρόβλημα που συχνά
υπάρχει στην υιοθέτηση και εφαρμογή τους είναι ότι το σύνολο των τιμών τους μπορεί
να μην εκφράζει το σύνολο των πιθανών απαντήσεων που θα ήθελαν να δώσουν οι
ερωτώμενοι. Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία ο σωστός σχεδιασμός των ερωτήσεων και
η καλή καταγραφή του συνόλου των δυνατών απαντήσεων που μπορούμε να πάρουμε
(Σίμος & Κομίλη,2003).
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες εκτίμησης Likert. Οι κλίμακες
Likert είναι κλίμακες συμφωνίας του ερωτωμένου με μία άποψη. Για να

κατασκευάσουμε μια τέτοια κλίμακα διατυπώνουμε καταφατικά μια πρόταση και
ζητάμε από τον ερωτώμενο να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας.
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο ενότητες. Αρχικά συναντάμε
τις δημογραφικές πληροφορίες, συγκεκριμένα το φύλο του γονέα την ηλικιακή ομάδα
που ανήκει ο γονέας και το εκπαιδευτικό του επίπεδο.
Στην πρώτη ενότητα συναντάμε ερωτήσεις που αφορούν την σεξουαλική
ανάπτυξη των παιδιών και την σεξουαλική συμπεριφορά τους. Αυτή η ενότητα
χωρίζεται σε υποενότητες που μελετούν συγκεκριμένες πτυχές της σεξουαλικής
ανάπτυξης. Η πρώτη υποενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις
γνώσεις που έχει το παιδί σε θέματα σεξουαλικής φύσεως αναφορικά με τον εαυτό του
και τους άλλους σύμφωνα με τις αναπαραστάσεις των γονέων που απαντούν τις
ερωτήσεις. Για παράδειγμα ,στην πρώτη υποενότητα περιλαμβάνεται η ερώτηση «το
παιδί μου έχει γνώσεις των ανατομικών διαφορών αντρών – γυναικών». Μέσα από τις
απαντήσεις των γονέων στις ερωτήσεις της πρώτης υποενότητας επιδιώκεται και η
πληροφόρηση για τις γνώσεις των παιδιών σε θέματα σεξουαλικής ταυτότητας και
σεξουαλικού προσανατολισμού και κατά πόσο εκδηλώνουν σεξουαλικό ενδιαφέρον.
Η δεύτερη υποενότητα περιέχει ερωτήσεις που αναφέρονται στις σεξουαλικές
συμπεριφορές που παρουσιάζουν τα παιδιά και οι γονείς καλούνται να απαντήσουν σε
ποιο βαθμό συναντάνε κάποιες σεξουαλικές συμπεριφορές όπως άγγιγμα εαυτού ,
αυνανισμός ,προσπάθεια για συνεύρεση κτλ.
Τόσο στη πρώτη όσο και στη δεύτερη υποενότητα οι ερωτήσεις είναι
πενταβάθμιας κλίμακας Likert με διαβάθμιση από το «καθόλου» έως «πάρα πολύ». Ο
γονέας δηλαδή καλείται να απαντήσει επιλέγοντας ανάμεσα στο «καθόλου», «λίγο»,
«μέτρια», «πολύ» και «πάρα πολύ».
Στην τρία υποενότητα οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται εστιάζουν στα
συναισθήματα που προκαλεί ή μπορεί υποθετικά να προκαλέσει στους γονείς η
επίδειξη μιας σεξουαλικής συμπεριφοράς όπως για παράδειγμα ο αυνανισμός ή ο
σεξουαλικός λόγος. Οι ερωτήσεις και σε αυτήν την υποενότητα είναι κλειστού τύπου
και της κλίμακας Likert , πενταβάθμιας κλίμακας όπου ο ερωτώμενος δηλαδή ο γονέας
καλείται να επιλέξει μεταξύ των απαντήσεων «αμηχανίας», «δυσφορίας», «άγχος»,
«ντροπή» και «φόβος».
Στη δεύτερη ενότητα το ερωτηματολόγιο εστιάζει μέσα από τις ερωτήσεις του
στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αρχικά οι ερωτήσεις αναφέρονται στο πότε είναι η
κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο παιδί κι εδώ έχουμε

τριτοβάθμια κλίμακα Likert όπου ο γονέας καλείται να διαλέξει ανάμεσα στις
απαντήσεις παιδική ηλικία =1, εφηβική ηλικία =2 και ενήλικη ζωή =3. Στη συνέχεια οι
ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν στο ποιοι πρέπει να εμπλέκονται στην
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και στο ποιοι πραγματικά εμπλέκονται
Ακολούθως, η ερώτηση γίνεται πιο προσωπική, αφού πρέπει να απαντηθεί
με ένα «ναι» ή «όχι» αν το παιδί τους έχει λάβει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αν ναι,
ο γονιός πρέπει να απαντήσει από ποιους, επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις
προσφερόμενες επιλογές (ο γονιός του ίδιου φύλου, και οι δύο γονείς, η ευρύτερη
οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί/ επαγγελματίες και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον).
Τέλος, περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις που αφορούν τα θέματα τα οποία
σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων θα έπρεπε τα παιδιά τους να εκπαιδεύονται πάνω
σε αυτά, να εμπεριέχονται στην σεξουαλική διαπαιδαγώγησή τους όπως για
παράδειγμα, προσωπική ασφάλεια, σεξουαλικός προσανατολισμός, προσωπική
φροντίδα υγιεινής, κοινωνικές δεξιότητες για δόμηση σχέσεων κτλ.

Τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική.
Συγκεκριμένα, για τις ερωτήσεις σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert εξήχθαν οι μέσοι όροι
και οι τυπικές αποκλίσεις αυτών, καθώς και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή που θα πάρουν
οι απαντήσεις στο σύνολο των ερωτηματολογίων. Για τις ερωτήσεις που μετρήθηκε η
συχνότητα εξήχθησαν οι συχνότητες των απαντήσεων. Παράλληλα, για τις ερωτήσεις
στις οποίες δίνεται η δυνατότητα στον ερωτώμενο να επιλέξει παραπάνω από μια
απαντήσεις, όπως «ποια άτομα πρέπει να εμπλέκεται/ονται στην σεξουαλική
εκπαίδευση του ατόμου» και «ποια άτομα ενεπλάκην στη σεξουαλική εκπαίδευση του
παιδιού» εξήχθησαν πάλι οι συχνότητες στο σύνολο των απαντήσεων.

Ζητήματα ηθικής δεοντολογίας

Όταν μία έρευνα διεξάγεται στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών πρέπει
να ακολουθεί τις ηθικές αξίες ώστε να προάγει τον σεβασμό και την προστασία των
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης, για τον χώρο του σχολείου συγκεκριμένα όπου θα
ξεκινήσει η ερευνά μας , ο ερευνητής οφείλει να πάρει τις απαραίτητες άδειες για τη
πραγματοποίηση της έρευνας. Εάν και η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει
τη σεξουαλική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση παιδιών, επειδή αυτό θα γίνει μέσω των
γονέων, οι συμμετέχοντες είναι ενήλικες επομένως, σε αυτή την περίπτωση, αυτό που
θεωρείται απαραίτητο είναι η συγκατάθεση τους.
Λόγω και της φύσης του θέματος προς μελέτη ,το οποίο θεωρείται λεπτό και
προσωπικό αποφευχθήκαν ερωτήσεις που προκαλούν αρνητικά συναισθήματα και
είναι αδιάκριτες ή προσβλητικές.
Απαραίτητο είναι να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που δίνουν
οι συμμετέχοντες και να διατηρηθεί η ανωνυμία τους. Επομένως, οι συμμετέχοντες
γνώριζαν επακριβώς τους σκοπούς της έρευνας, τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν
και εάν το επιθυμούν και τα αποτελέσματα που ενδέχεται να έχουν.

Αποτελέσματα

Στη παρούσα έρευνα συμπληρωθήκαν 83 ερωτηματολόγια από γονείς παιδιών
κάτω των 12 έως και 18 ετών, 43 γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης και 40 γονείς
παιδιών με ΔΑΦ. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ενότητες ανάλογα το
περιεχόμενο των ερωτήσεων. Ξεκινάμε με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του γονέα
καθώς και την ηλικία του παιδιού , συνεχίζουμε με ερωτήσεις που αφορούν τις
σεξουαλικές γνώσεις του παιδιού, έπειτα με τις σεξουαλικές συμπεριφορές του παιδιού
που έχουν παρατηρηθεί από τον γονέα ,τα συναισθήματα που προκαλούν οι
συμπεριφορές αυτές στον γονέα και τέλος ακολουθούν οι ερωτήσεις που αφορούν τις
γνώσεις και τις πεποιθήσεις των γονέων για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των
παιδιών τους.

Γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης
Στο δείγμα των γονέων παιδιών με τυπική ανάπτυξη εκ των 43 ατόμων στο
σύνολο που απάντησαν, τα 33 από αυτά είναι γυναίκες ενώ μόλις 10 ήταν οι άνδρες
που συμμετείχαν στην ερευνά μας (βλ. σχετικό πίνακα 1). Όσον αφορά την ηλικία των
γονέων ,οι γονείς ηλικίας 46 -55 είχαν τη μεγαλύτερη συμμέτοχη σε ποσοστό 62,8%
,αμέσως μετά οι γονείς ηλικίας 36-45 και 55 και άνω με ποσοστό 14% και οι γονείς
ηλικίας 25-35 ήταν οι λιγότεροι καθώς το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε παιδιά
προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας και ήταν ελάχιστοι οι γονείς που είχαν παιδί
εφηβικής ηλικίας τόσο νέοι.
Ως προς την οικογενειακή κατάσταση των γονέων, τη μεγαλύτερη συμμετοχή
φαίνεται να έχουν οι έγγαμοι γονείς οι οποίοι είναι 29 στον αριθμό,ακολουθούν εκείνοι
που ζουν με τον σύντροφο τους με ελάχιστη διαφορά από τους χωρισμένους,
διαζευγμένους και χήρους (πίνακα 2)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γραμματικές γνώσεις των γονέων αλλά
και των συντρόφων τους. Οι περισσότεροι γονείς έχουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση 21 εκ
των 43 έχουν φοιτήσει σε κάποιο ΑΕΙ\ΑΤΕΙ, πράγμα πολύ θετικό καθώς αυτό δείχνει
ότι οι περισσότεροι έχουν την ικανότητα και τις γνώσεις που χρειάζονται για τη σωστή

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Θετικό είναι ότι αμέσως μετά βλέπουμε στον
πίνακα μας ότι 17 εκ των 43 έχουν τελειώσει το λύκειο και μόλις ένας το γυμνάσιο και
ένας το δημοτικό (βλ. πίνακα 3). Οι σύντροφοι των γονέων επίσης, ήταν πολύ κοντά
στο εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, με 16 από αυτούς να έχουν ακαδημαϊκή γνώση
και 18 να έχουν τελειώσει το λύκειο. Τα ιδία ποσοστά με τους γονείς παρουσιάζουν οι
σύντροφοι τους, που τέλειωσαν το Γυμνάσιο και το Δημοτικό (βλ. πίνακα 4).
Αναφέραμε παραπάνω την ηλικία συμμετοχής των γονέων, πράγμα το οποίο ίσως να
εξηγεί και τις απαντήσεις τους ως προς το ακαδημαϊκό τους επίπεδο. Τη μεγαλύτερη
συμμέτοχη είχαν οι γονείς 46- 55 ετών, μια γενιά η όποια ως κύριο μέλημα είχε τη
δημιουργία οικογενείας για τις γυναίκες και τη χειρωνακτική εργασία για τους άνδρες
για να μπορέσουν να επιβιώσουν και δεν ήταν η ακαδημαϊκή γνώση κάτι που
απασχολούσε ιδιαίτερα την γενιά αυτή. Ίσως αυτό να εξηγεί το γεγονός ότι το
μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μας, αποτελείται από γυναίκες πανεπιστημιακής
μόρφωσης, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των συντρόφων τους όχι.
Πίνακας 1
ΦΥΛΟ
Frequen
cy
Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

10

23,3

23,3

23,3

ΓΥΝΑΙΚΑ 33

76,7

76,7

100,0

Total

100,0

100,0

Valid ΑΝΤΡΑΣ

43

Πίνακας 2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Frequen
cy
Percent
Valid ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 2
ΕΓΓΑΜΟΣ

29

CumulativeP
ValidPercent ercent

4,7

4,7

4,7

67,4

67,4

72,1

ΜΕ
ΣΥΝΤΡΟΦΟ

ΤΟ

7

16,3

16,3

88,4

ΧΗΡΟΣ

2

4,7

4,7

93,0

ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ

3

7,0

7,0

100,0

Total

43

100,0

100,0

Πίνακας 3
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΑ
Freque
ncy
Percent

CumulativePerce
ValidPercent nt

21

48,8

48,8

48,8

2

4,7

4,7

53,5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1

2,3

2,3

55,8

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1

2,3

2,3

58,1

ΚΑΝΕΝΑΣ

1

2,3

2,3

60,5

ΛΥΚΕΙΟ

17

39,5

39,5

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid ΑΕΙ/ΤΕΙ
ΑΛΛΟ

Πίνακας 4
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣΓΝΩΣΕΙΣΣΥΝΤΡΟΦΟΥ
Freque
ncy
Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

2

4,7

4,7

4,7

ΑΕΙ/ΤΕΙ

16

37,2

37,2

41,9

ΑΛΛΟ

3

7,0

7,0

48,8

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2

4,7

4,7

53,5

Valid

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2

4,7

4,7

58,1

ΛΥΚΕΙΟ

18

41,9

41,9

100,0

Total

43

100,0

100,0

Προχωρώντας στις απαντήσεις των γονέων για τις σεξουαλικές γνώσεις των
παιδιών τους, βλέπουμε στην ερώτηση «εάν τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις ανατομικές
διαφορές γυναικών ανδρών οι περισσότερες απαντήσεις να ανήκουν στο «παρά
πολύ»(26), «πολύ» (14) ελάχιστες στο «λίγο» (2) και στο «καθόλου»(1). Κάτι
παρόμοιο φαίνεται να ισχύει και στην ερώτηση εάν τα παιδιά τους έχουν γνώση της
σεξουαλικής τους ταυτότητας με το «παρά πολύ» να έχει απαντηθεί από 23 γονείς (βλ.
πίνακα 5). Από την άλλη, στην ερώτηση εάν τα παιδιά τους παρουσιάζουν σεξουαλικό
ενδιαφέρον για άλλο άτομο, οι απαντήσεις φαίνονται περισσότερο μοιρασμένες με το
«πολύ» «παρά πολύ» να εξακολουθούν να έχουν τις περισσότερες απαντήσεις (13) και
(11) αντίστοιχα αλλά και το καθόλου να έχει απαντηθεί από (7)γονείς. Το ίδιο και στην
ερώτηση εάν φαίνεται η σεξουαλικότητα τους να απασχολεί τα παιδιά αρκετές ώρες την
ημέρα, οι περισσότερες απαντήσουν αφορούν στο «λίγο» και «καθόλου». Ωστόσο
αξίζει να σημειωθεί πως στην ερώτηση εάν τα παιδιά τους έχουν σεξουαλικές εμπειρίες
η απάντηση «καθόλου» είναι κυρίαρχη με (26) γονείς να πιστεύουν πως τα παιδιά τους
δεν είχαν –έχουν καθόλου σεξουαλικές εμπειρίες και οι υπόλοιπες απαντήσεις να είναι
μοιρασμένες (βλ. πίνακα 6)
Πίνακας 5
ΓΝΩΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Frequency Percent

CumulativePer
ValidPercent cent

3

7,0

7,0

7,0

4

9,3

9,3

16,3

ΚΑΘΟΛΟΥ 2

4,7

4,7

20,9

ΛΙΓΟ

4,7

4,7

25,6

53,5

53,5

79,1

Valid
ΕΤΣΙ
ΕΣΤΙ

ΚΑΙ

2

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 23

ΠΟΛΥ

9

20,9

20,9

Total

43

100,0

100,0

100,0

Πίνακας 6
ΕΧΕΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

1

2,3

2,3

2,3

2

4,7

4,7

7,0

ΚΑΘΟΛΟΥ 26

60,5

60,5

67,4

ΛΙΓΟ

7

16,3

16,3

83,7

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

4

9,3

9,3

93,0

ΠΟΛΥ

3

7,0

7,0

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid
ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ

Στις ερωτήσεις που αφορούν την αντίληψη του παιδιού για την σεξουαλική
κακοποίηση και εάν διαχωρίζει το φλερτ από μια σεξουαλική κίνηση, οι γονείς απαντούν
θετικά με τους περισσότερους (34 εκ των 43) να πιστεύουν πως το παιδί τους
αντιλαμβάνεται πότε μια κίνηση ή συμπεριφορά είναι ανάρμοστη και μπορεί να
ξεφεύγει από τα επιτρεπτά όρια του φλερτ και να θεωρείται σεξουαλική κακοποίηση.
Σχετικά με τις ερωτήσεις που αφορούν την έκφραση συναισθημάτων αγάπης ή
απόρριψης για άλλα άτομα οι απαντήσεις των γονέων φαίνονται να είναι μοιρασμένες,
με τα δύο άκρα το «παρά πολύ» και το «καθόλου» να συγκεντρώνουν τις περισσότερες
απαντήσεις ,9 έκαστοι συγκεκριμένα για τα συναισθήματα αγάπης προς τους άλλους,
ενώ για τα συναισθήματα απόρριψης το «λίγο» «έτσι κι έτσι» και «πολύ» έχουν τις
περισσότερες απαντήσεις (βλ. πίνακα 7 και 8 ). Προχωρώντας με τις απαντήσεις των

γονέων στην ερώτηση αν τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις για το σεξ και την σεξουαλικότητα
τους παρατηρούμε ότι οι περισσότερες απαντήσεις είναι «έτσι και έτσι», έπειτα
ακολουθούνε οι απαντήσεις «καθόλου» και «λίγο» και βλέπουμε λιγότερες απαντήσεις
στο «πολύ» και «παρά πολύ» πράγμα το όποιο φανερώνει πως η επικοινωνία των
έφηβων με τους γονείς τους για θέματα σεξουαλικότητας είναι ελλιπής (βλ. πίνακα 9).
Αυτό είναι ευδιάκριτο και στην επομένη ερώτηση για τον αν έχει εκφράσει λεκτικά
συναισθήματα σεξουαλικής διέγερσης για αλλά άτομα οι περισσότερες απαντήσεις είναι
στο «καθόλου» (29), με μόλις (6) απαντήσεις να φαίνονται στο «λίγο» και (5) στο
«Έτσι και έτσι» και μόνο (3) στην απάντηση «παρά πολύ» (βλ. πίνακα 10 ). Αξίζει να
αναφερθούμε στην ερώτηση αν τα παιδιά φαίνεται να ενδιαφέρονται για παιδιά του ιδίου
φύλου . Η κυρίαρχη απάντηση ήταν «καθόλου» και ελάχιστες απαντήσεις δόθηκαν
στο «έτσι και έτσι» και μόλις μια στην απάντηση «πολύ» (βλ. πίνακα 11). Οι τρεις
προαναφερθείσες ερωτήσεις καταδεικνύουν την έλλειψη επικοινωνίας γονέα παιδιού
για θέματα σεξουαλικότητας πράγμα το οποίο δείχνει πως οι περισσότεροι έφηβοι δεν
συζητάνε με τους γονείς τους και δεν εκφράζονται όσον αφορά τη σεξουαλικότητα
τους είτε γιατί η στάση των γονέων είναι επικριτική είτε γιατί ντρέπονται οι ίδιοι.
Πίνακας 7

ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΛΕΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ
ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ; (ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ, ΕΙΜΑΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ Κ.Α)

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

2

4,7

4,7

4,7

9

20,9

20,9

25,6

ΚΑΘΟΛΟΥ 6

14,0

14,0

39,5

ΛΙΓΟ

8

18,6

18,6

58,1

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

9

20,9

20,9

79,1

ΠΟΛΥ

9

20,9

20,9

100,0

Valid
ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ

Total

43

100,0

100,0

Πίνακας 8
ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΛΕΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΓΙΑ
ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ; (ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ, ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΩ Κ.Α)

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

9

20,9

20,9

20,9

ΚΑΘΟΛΟΥ 6

14,0

14,0

34,9

ΛΙΓΟ

10

23,3

23,3

58,1

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

8

18,6

18,6

76,7

ΠΟΛΥ

10

23,3

23,3

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ

Πίνακας 9

ΚΑΝΕΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ;

ΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΣΕΞ

ΚΑΙ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

17

39,5

39,5

39,5

ΚΑΘΟΛΟΥ 9

20,9

20,9

60,5

ΛΙΓΟ

18,6

18,6

79,1

ΠΑΡΑΠΟΛΥ 3

7,0

7,0

86,0

ΠΟΛΥ

6

14,0

14,0

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ

8

Πίνακας 10
ΕΧΕΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΛΕΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ; (ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΙΔΕΨΩ,
ΜΕ ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΚΑ)

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

5

11,6

11,6

11,6

ΚΑΘΟΛΟΥ 29

67,4

67,4

79,1

ΛΙΓΟ

6

14,0

14,0

93,0

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

3

7,0

7,0

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ

Πίνακας 11
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΤΟΥ
ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

3

7,0

7,0

7,0

ΚΑΘΟΛΟΥ 39

90,7

90,7

97,7

ΠΟΛΥ

1

2,3

2,3

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ

Συνεχίζοντας την ανάλυση με τις ερωτήσεις που ανήκουν στην ενότητα
σεξουαλικές συμπεριφορές των παιδιών που έχουν παρατηρηθεί από τους γονείς, και
συγκεκριμένα με την ερώτηση εάν οι γονείς έχουν παρατηρήσει άγγιγμα εαυτού ,
βλέπουμε πως οι περισσότερες απαντήσεις έχουν δοθεί στο «ποτέ» (12) και στο

«σπάνια» (16), αμέσως μετά κάποιοι γονείς απάντησαν μερικές φορές (11) και
ελάχιστες απαντήσεις δόθηκαν στο «συχνά» (2) και το «πολύ συχνά» (1). Τα παιδιά
από μικρή ηλικία στην προσπάθεια να γνωρίσουν το σώμα τους και τις λειτουργίες του
αρχίζουν να αγγίζουν και να χαϊδεύουν τον εαυτό τους χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι το
πονηρό πολλές φορές και χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τους ίδιους τους γονείς αν
λάβουμε υπόψη μας τις απαντήσεις που δόθηκαν στην προκείμενη ερευνά. (βλ. πίνακα
12). Αυτό θεωρείται φυσιολογικό στα πλαίσια της σεξουαλικής ανάπτυξης και
ωρίμανσης του παιδιού, παρόλο που οι περισσότεροι γονείς δυσκολεύονται να
οικειοποιηθούν με την ιδέα αυτή. Στην ερώτηση για τον ιδιωτικό αυνανισμό ως επί το
πλείστον η απάντηση ήταν «ποτέ» (29), και λιγοστές απαντήσεις δόθηκαν στο
«συχνά»(2) και το «πολύ συχνά» (2) (βλ. πίνακα 13). Παρόμοιες απαντήσεις δόθηκαν
και στην ερώτηση για τον δημόσιο αυνανισμό , με κυρίαρχη την απάντηση «ποτέ»(40)
και μόλις (2) «πολύ συχνά». Την ιδία συχνότητα παρατηρούμε και στις ερωτήσεις περί
προσπάθειας για συνεύρεση και την ερώτηση για ακατάλληλο σεξουαλικό λόγο. Η
επιλογή «ποτέ» ξεπέρνα τις 30 απαντήσεις και στις δυο ερωτήσεις . Ενδιαφέρον θα
είχε να γνωρίζαμε και το φύλο του παιδιού και κατά πόσο οι ερωτήσεις αυτές
διαφοροποιούνται ανάλογα με το αυτό.
Πίνακας 12
ΑΓΓΙΓΜΑ ΕΥΑΤΟΥ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

1

2,3

2,3

2,3

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ 1

2,3

2,3

4,7

ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ

11

25,8

25,8

30,2

ΠΟΤΕ

12

27,9

27,9

58,1

ΣΠΑΝΙΑ

16

37,2

37,2

95,3

ΣΥΧΝΑ

2

4,7

4,7

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid

Πίνακας 13
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

4

9,3

9,3

14,0

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ 2

4,7

4,7

18,6

ΠΟΤΕ

29

67,4

67,4

81,4

ΣΠΑΝΙΑ

6

14,0

14,0

95,3

ΣΥΧΝΑ

2

4,7

4,7

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid ΜΕΡΙΚΕΣ
ΦΟΡΕΣ

Ακολουθούν οι ερωτήσεις που αφορούν τα συναισθήματα που προκαλούνται
στον γονέα από την θέαση κάποιων από τις παρακάτω συμπεριφορών των παιδιών
τους όπως ανάρμοστες αγκαλιές, άγγιγμα εαυτού και άλλου, δημόσιος και ιδιωτικός
αυνανισμός, αφαίρεση ρούχων, φιλιά, παραβίαση ιδιωτικού χώρου, υπερβολική εγγύτητα
,ακατάλληλος σεξουαλικός λόγος και προσπάθεια για συνεύρεση. Τα κυρίαρχα
συναισθήματα των γονέων απέναντι στις συμπεριφορές αυτές φαίνεται να είναι η
«αμηχανία» και η «δυσφορία» καθώς ήταν οι πιο συχνές απαντήσεις που δόθηκαν για
τις ανάρμοστες αγκαλιές, την υπερβολική εγγύτητα, το άγγιγμα εαυτού κ άλλου και την
παραβίαση ιδιωτικού χώρου. Το ίδιο συχνές ήταν και για τις υπόλοιπες ερωτήσεις
,ωστόσο παρατηρούμε πως στην ερώτηση τι συναισθήματα τους προκαλεί ο δημόσιος
και ιδιωτικός αυνανισμός και ο ακατάλληλος σεξουαλικός λόγος, πέρα από «αμηχανία»
και «δυσφορία» ήταν πολλοί κ εκείνοι που απάντησαν «ντροπή». Το ίδιο παρατηρούμε
και στην ερώτηση για την αφαίρεση ρούχων που κυρίαρχη απάντηση είναι η «ντροπή»
με (15) απαντήσεις και ακολουθούν η «αμηχανία» και «δυσφορία» με (10) και (7)
αντίστοιχα. Μολαταύτα, πολύ ενδιαφέρουν παρουσιάζουν οι απαντήσεις που δόθηκαν
για τα συναισθήματα που τους προκαλούνται στην συμπεριφορά φιλιά ,οι περισσότεροι
γονείς απάντησαν «αμηχανία» (16) και η αμέσως επόμενη απάντηση ήταν «άγχος» (9)
(βλ. πίνακα 14). Όπως επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ερώτηση που αφορά τα
συναισθήματα που τους προκαλεί η προσπάθεια των παιδιών τους για συνεύρεση, με

τον «φόβο» να λαμβάνει σε αυτή την ερώτηση περισσότερες απαντήσεις από ότι στις
προηγούμενες (βλ. Πίνακα 15). Ίσως ο φόβος αυτός να έγκειται στην ελλιπή
επικοινωνία γονέα και παιδιού για θέματα σεξουαλικής φύσεως που παρατηρήσαμε με
τις παραπάνω απαντήσεις και η έλλειψη αυτή επικοινωνίας να αυξάνει τον φόβο και
την ανησυχία του γονέα για το αν το παιδί είναι συναισθηματικά και ψυχολογικά έτοιμο
και αν διακατέχεται από αυτοσεβασμό και αυτοπροστασία.
Πίνακας 14
ΦΙΛΙΑ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

5

11,6

11,6

11,6

9

20,9

20,9

32,6

ΑΜΗΧΑΝ
16
ΙΑ

37,2

37,2

69,8

ΔΥΣΦΟΡΙ
2
Α

4,7

4,7

76,7

ΝΤΡΟΠΗ 8

18,6

18,6

95,3

ΦΟΒΟΣ

2

4,7

4,7

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid
ΑΓΧΟΣ

Πινακας 15
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

3

7,0

7,0

7,0

6

14,0

14,0

20,9

ΑΜΗΧΑΝ
11
ΙΑ

25,6

25,6

46,5

ΔΥΣΦΟΡΙ
9
Α

20,9

20,9

67,4

ΝΤΡΟΠΗ 7

16,3

16,3

83,7

ΦΟΒΟ

7

16,3

16,3

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid
ΑΓΧΟΣ

Στην ενότητα σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινώντας με την ερώτηση εάν τα
παιδιά τους έχουν λάβει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση οι 30 γονείς απάντησαν «ναι»
πράγμα πολύ ευχάριστο καθώς και στην ερώτηση σε ποια ηλικία πιστεύουν ότι πρέπει
να ξεκινάει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση οι περισσότεροι απάντησαν στην παιδική
ηλικία, λιγότεροι στην εφηβική και κάνεις στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο η διαφορά
παιδικής και εφηβικής ηλικίας ήταν μόλις 3 απαντήσεις. Στη συνέχεια ερωτήθηκαν
ποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να εμπλέκονται στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των
παιδιών τους και 32 γονείς απάντησαν «και οι δύο γονείς» ενώ 7 απάντησαν «ο γονέας
του ίδιου φύλου» (βλ. πίνακας 16). Παρόλα αυτά, στην συνέχεια που κλήθηκαν να
απαντήσουν ποιοι και κατά πόσο εμπλέκονται εν τέλει στη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, στο κατά πόσο εμπλέκονται και οι δυο γονείς οι
περισσότερες γονείς απάντησαν «έτσι και έτσι» και «λίγο» (βλ, πίνακα 17), ενώ στο
κατά πόσο εμπλέκεται ο γονέας του ίδιου φύλου οι περισσότερες απαντήσεις ήταν «έτσι
και έτσι» και «πολύ». Αποτελέσματα που έρχονται σε αντίθεση με τις πρώτες τους
απαντήσεις. Ενώ, δηλαδή οι γονείς θεωρούν ότι και οι δυο γονείς πρέπει να

εμπλέκονται

στην

σεξουαλική

διαπαιδαγώγηση

των

παιδιών

τους

στην

πραγματικότητα ο γονέας του ίδιου φύλου εμπλέκεται περισσότερο από ότι και οι δυο.
Τα πιστεύω τους όμως, φαίνεται να έρχονται σε συμφωνία με την πραγματικότητα τους
όσον αφορά την εμπλοκή των εκπαιδευτικών, ψυχολόγου, ευρύτερου περιβάλλοντος
και ευρύτερης οικογένειας. Οι απαντήσεις τους στο εάν πρέπει να εμπλέκονται οι
παραπάνω στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ήταν ελάχιστες σε αυτές τις ερωτήσεις
,και στη συνέχεια όταν κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο εμπλέκονται οι
περισσότερες απαντήσεις ανήκαν στο «λίγο» και στο «καθόλου». Στη συνέχεια, οι
γονείς κλήθηκαν να απαντήσουν ποια ζητήματα θεωρούν ότι πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Η
αναγνώριση των ανατομικών διαφορών ανδρών-γυναικών θεωρούν ότι πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται με τις περισσότερες απαντήσεις στο «παρά πολύ» (26) καθώς και
η παροχή πληροφοριών για ανθρώπινη ανάπτυξη και αλλαγών εφηβείας (25). Η
προσωπική ασφάλεια (σεξουαλική κακοποίηση, μεταδιδόμενες νόσοι, ανεπιθύμητη
εγκυμοσύνη), η προσωπική φροντίδα υγιεινής, η αποφυγή κινδύνου -πρόληψη
κακοποίησης φαίνεται να είναι αυτά που απασχολούν περισσότερο τους γονείς με 30,35
και

35 αντίστοιχα από αυτούς να θεωρούν

πάρα πολύ

σημαντικό να

συμπεριλαμβάνεται στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (βλ. πίνακα 18). Από την άλλη,
ο αυνανισμός και ο σεξουαλικός προσανατολισμός φαίνεται από τις απαντήσεις τους ότι
δεν θεωρούνται από τα σημαντικά ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να
περιλαμβάνονται στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
Πίνακας 16
ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

2

4,7

4,7

4,7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΕΠ
1
ΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

2,3

2,3

7,0

ΕΥΡΥΤΕΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2,3

2,3

9,3

74,4

74,4

83,7

Valid

1

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 32

Ο ΓΟΝΙΟΣ
ΦΥΛΟΥ

ΙΔΙΟΥ

Total

7

16,3

16,3

43

100,0

100,0

100,0

Πίνακας 17
ΣΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ: ΚΑΙ ΟΙ
ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

2

4,7

4,7

4,7

16

37,2

37,2

41,9

ΚΑΘΟΛΟΥ 3

7,0

7,0

48,8

ΛΙΓΟ

13

30,2

30,2

79,1

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

2

4,7

4,7

83,7

ΠΟΛΥ

7

16,3

16,3

100,0

Total

43

100,0

100,0

Valid
ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ

Πίνακας 18
ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Valid
ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ

Frequency Percent

CumulativeP
ValidPercent ercent

1

2,3

2,3

2,3

1

2,3

2,3

4,7

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

35

81,4

81,4

86,0

ΠΟΛΎ

6

14,0

14,0

100,0

Total

43

100,0

100,0

Τέλος, ζητήθηκε από τους γονείς να δείξουν τον βαθμό συμφωνίας τους στις
παρακάτω ερωτήσεις: οι γνώσεις για θέματα σεξουαλικής εκπαίδευσης είναι ανεπαρκείς,
οι ευκαιρίες για σεξουαλική εκπαίδευση είναι ελάχιστες και φάνηκε να συμφωνούν οι
περισσότεροι με τις παραπάνω διατυπώσεις. Ωστόσο , στη διατύπωση προσωπικά
διστάζω/δεν έχω προβεί σε σεξουαλική εκπαίδευση του παιδιού μου γιατί δε γνωρίζω τον
τρόπο και προσωπικά διστάζω/δεν έχω προβεί σε σεξουαλική εκπαίδευση του παιδιού
μου γιατί θεωρώ πως δεν είναι δική μου αρμοδιότητα οι περισσότεροι γονείς
διαφώνησαν πράγμα που φανερώνει ότι θεωρούν πως ναι μεν η σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση είναι δική τους αρμοδιότητα ωστόσο δεν έχουν τις κατάλληλες
ευκαιρίες για σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών τους. Όταν ερωτήθηκαν εάν η
διαδικασία της σεξουαλικής εκπαίδευσης προκαλεί αμηχανία στον εκπαιδευτή ή στον
εκπαιδευόμενο, οι περισσότεροι γονείς διαφώνησαν με την διατύπωση ότι προκαλεί
αμηχανία στον εκπαιδευτή, δηλαδή σε εκείνους και συμφώνησαν με την διατύπωση
ότι προκαλεί αμηχανία στον εκπαιδευόμενο δηλαδή στο παιδί τους.
Γονείς παιδιών με ΔΑΦ
Ξεκινώντας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων αυτών,
παρατηρούμε τα ίδια αποτελέσματα με τους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Οι
γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμό των συμμετεχόντων με μόλις 6 άνδρες να
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας. Ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων και εδώ
κυρίαρχη ομάδα είναι η 46-55. Ακόμη, η οικογενειακή κατάσταση των περισσότερων
συμμετεχόντων μας είναι έγγαμη όπως και στους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης.
Παρατηρούμε ,όμως, μια διαφορά ως προς το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Στα
ερωτηματολόγια των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης οι περισσότεροι γονείς ήταν
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι σύντροφοι τους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,
ενώ στους γονείς παιδιών με ΔΑΦ ο αριθμός των γονέων πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης είναι πολύ λιγότερος (13/40) και οι σύντροφοι τους στην πλειοψηφία
έχουν τελειώσει το Δημοτικό (8) και το λύκειο (8) και μετά ακολουθούν το γυμνάσιο

και ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Επίσης, η κυρίαρχη ηλικία του παιδιού εδώ είναι 12-15 και μετά
ακολουθεί η 15 και άνω, ενώ στις απαντήσεις των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης
κυριαρχούσαν τα παιδιά άνω των 15 και ακολουθούσαν οι 12-15 ,με όχι μεγάλες
διαφορές μεταξύ τους. Επομένως, παρά την αντιστροφή αυτή ,η σύγκριση των δύο
ομάδων γίνεται περισσότερο εφικτή εφόσον στην ουσία μιλάμε για τις ίδιες ηλικιακές
ομάδες.
Στη συνέχεια, στις ερωτήσεις που αφορούν τις σεξουαλικές γνώσεις των
παιδιών, οι γονείς στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι τα παιδιά τους αντιλαμβάνονται
τις ανατομικές διαφορές ανδρών-γυναικών με 20 εκ των 40 να απαντούν «πολύ» ,5
«παρά πολύ» 6 «έτσι και έτσι». Στην ερώτηση εάν τα παιδιά τους εκδηλώνουν
σεξουαλικό ενδιαφέρον για άλλα άτομα το 57% των γονέων (23/40) απάντησαν
«καθόλου» ενώ οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης είχαν απαντήσει θετικά σε αυτή
την ερώτηση (βλ.πίνακα 19). Κάτι που φανερώνει πως οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ
ίσως να μην αντιλαμβάνονται ότι οι σεξουαλικές ορμές των παιδιών τους είναι
παρούσες παρά τις δυσκολίες και τα ελλείμματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν λόγω
της διαταραχής. Το ίδιο, βλέπουμε και στην ερώτηση εάν τα απασχολεί η
σεξουαλικότητα τους πολλές ώρες την ημέρα με το «καθόλου» να επικρατεί με 22
απαντήσεις. Διαφορά ανάμεσα στα δύο δείγματα , παρατηρούμε και στην ερώτηση εάν
έχουν γνώση της σεξουαλικής τους ταυτότητας. Οι γονείς των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης είχαν απαντήσει θετικά οι περισσότεροι ενώ στους γονείς των παιδιών με
ΔΑΦ οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες ανάμεσα στο «πολύ», «έτσι κι έτσι», «λίγο» και
«καθόλου» με μόλις 3 απαντήσεις στο «παρά πολύ». Στην ερώτηση εάν έχουν
σεξουαλικές εμπειρίες τα παιδιά τους, το 95% των γονέων (38/40) απάντησαν
«καθόλου» και (2) απάντησαν «λίγο» . Εάν και η πλειοψηφία των γονέων παιδιών
τυπικής ανάπτυξης είχαν απαντήσει αρνητικά σε αυτήν την ερώτηση , υπήρχαν και
απαντήσεις στο «πολύ» «παρά πολύ» σε αντιδιαστολή με τους γονείς των παιδιών με
ΔΑΦ που φαίνεται να είναι απόλυτοι πως τα παιδιά τους δεν έχουν καμία σεξουαλική
εμπειρία (βλ. πίνακα 20).

Πίνακας 19
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ

Frequency Percent

CumulativePe
ValidPercent rcent

1

2,5

2,5

2,5

12,5

12,5

15,0

ΚΑΘΟΛΟΥ 23

57,5

57,5

72,5

ΛΙΓΟ

7

17,5

17,5

90,0

ΠΟΛΥ

4

10,0

10,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Valid
ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ5

Πίνακας 20
ΕΧΕΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Frequency Percent

CumulativePe
ValidPercent rcent

Valid ΚΑΘΟΛΟ 38
Υ

95,0

95,0

95,0

ΛΙΓΟ

2

5,0

5,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Στη συνέχεια , στις ερωτήσεις εάν τα παιδιά τους αντιλαμβάνονται τα όρια της
σεξουαλικής κακοποίησης κι εάν διαχωρίζουν το φλερτ από μια ανάρμοστη κίνηση, οι
γονείς των παιδιών με ΔΑΦ απάντησαν «καθόλου» και «λίγο» (βλ. πίνακα 21), γεγονός
ιδιαίτερα ανησυχητικό που τονίζει την αναγκαιότητα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
των παιδιών αυτών και εκπαίδευσης των γονέων σε θέματα σεξουαλικότητας ώστε να
μπορούν να προετοιμάζουν τα παιδιά τους για τις σεξουαλικές εμπειρίες που θα
βιώσουν και να τα μάθουν να αυτό - προστατεύονται από τους κινδύνους που μπορεί
να εμπεριέχουν οι εμπειρίες αυτές και η άγνοια τους. Στις ερωτήσεις εάν έχουν
εκφράσει τα παιδιά αυτά συναισθήματα αγάπης ή απόρριψης, οι απαντήσεις των γονέων

είναι μοιρασμένες ανάμεσα στο «πολύ» , στο «έτσι κι έτσι» και «λίγο» χωρίς σαφές
προβάδισμα. Ενώ, στην ερώτηση εάν κάνει ερωτήσεις για θέματα σεξ και
σεξουαλικότητας οι περισσότεροι γονείς απάντησαν «καθόλου» (21), και στην ερώτηση
εάν έχει εκφράσει λεκτικά συναισθήματα σεξουαλικής διέγερσης για αλλά άτομα το ίδιο
(35) φανερώνοντας και εδώ πως υπάρχει σημαντική έλλειψη επικοινωνίας πάνω σε
θέματα σεξουαλικότητας ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά τους.
Πίνακας 21
ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΦΛΕΡΤ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ

Frequency Percent

CumulativePe
ValidPercent rcent

2

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

15,0

ΚΑΘΟΛΟΥ 13

32,5

32,5

47,5

ΛΙΓΟ

14

35,0

35,0

82,5

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

2

5,0

5,0

87,5

ΠΟΛΥ

5

12,5

12,5

100,0

Total

40

100,0

100,0

Valid
ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

ΚΑΙ4

Συνεχίζοντας με τις ερωτήσεις αν τα παιδιά έχουν εκφράσει συναισθήματα
αγάπης για αλλά άτομα οι απαντήσεις γονέων με παιδιά τυπικής ανάπτυξης και των
γονέων παιδιών με ΔΑΦ έχουν αρκετές ομοιότητες, με την διάφορα ότι στη δεύτερη
κατηγορία οι απαντήσεις στο «πολύ» ήταν περισσότερες . Ενώ στην ερώτηση αν τα
παιδιά έχουν εκφράσει συναισθήματα απόρριψης για αλλά άτομα η διαφορά ανάμεσα
στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με ΔΑΦ ήταν εμφανής. Τα περισσότερα
παιδιά με ΔΑΦ ,ως επί το πλείστον , δεν έχουν εκδηλώσει αρνητικά συναισθήματα για
αλλά άτομα σε αντίθεση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που οι απαντήσεις είναι
μοιρασμένες με κυρίαρχη το «πολύ» και το «λίγο». Σε πλήρη ταύτιση είναι τα δυο
δείγματα μας στην ερώτηση εάν τα παιδιά έχουν ερωτικά συναισθήματα για άτομα ιδίου

φύλου με τους γονείς να απαντούν «καθόλου» (39) ( βλ. πίνακα 11 και 22). Παρόμοιες
απαντήσεις με μικρές διαφορές συνεχίζουν να έχουν τα δείγματα μας στις περισσότερες
ερωτήσεις για τις σεξουαλικές γνώσεις όπως την ερώτηση για το άγγιγμα εαυτού η
κυρίαρχη απάντηση είναι «μερικές φορές» και έπειτα από αυτό οι απαντήσεις «ποτέ»
και «σπάνια» είναι οι επικρατέστερες. Όσο αφορά τον ιδιωτικό αυνανισμό η απάντηση
«ποτέ» και στα δυο δείγματα ξεπερνά το 50% των απαντήσεων.

Πίνακας 22

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΦΥΛΟΥ

Frequency Percent

CumulativePe
ValidPercent rcent

1

2,5

2,5

2,5

ΚΑΘΟΛΟ 39
Υ

97,5

97,5

100,0

Total

100,0

100,0

Valid

Total

40
40

100,0

100,0

Στην συνεχεία, αναλύοντας τα συναισθήματα που προκαλούν στους γονείς
παιδιών με ΔΑΦ κάποιες συμπεριφορές, διαπιστώνουμε πώς τα κυρία συναισθήματα
που συναντάμε στις απαντήσεις τους είναι η «αμηχανία» η «δυσφορία» και η «ντροπή»
.Ξεκινώντας με τη συμπεριφορά φιλιά είναι ξεκάθαρο πως οι γονείς και στα δυο
δείγματα νιώθουν μεγάλη αμηχανία σε αυτόν τον τρόπο εκδήλωσης αγάπης η
συμπάθειας που επιλέγουν τα παιδιά τους, με (19) γονείς να νιώθουν «αμηχανία» στη
θέαση ενός ερωτικού φιλιού από το παιδί τους και (7) από αυτούς να νιώθουν
«δυσφορία», πέρα από αυτά τα συναισθήματα αρκετές απαντήσεις είχε και το
«άγχος»(6) . Εξίσου ενδιαφέρον παρατηρούμε και στις απαντήσεις που δίδονται για τη
προσπάθεια των παιδιών για συνεύρεση και τα συναισθήματα των γονέων. Με την ιδία
περίπου συχνότητα συναντάμε το «άγχος» και την «αμηχανία» με ένα μικρό
προβάδισμα στο «άγχος» (βλ. πίνακα 23) σε αντίθεση με τις απαντήσεις των γονέων

παιδιών τυπικής ανάπτυξης που κυριαρχούσε ο «φόβος» .Έχει ενδιαφέρον η
διαφοροποίηση αυτή και η επικράτηση του άγχους ως κυρίαρχο συναίσθημα στους
γονείς των παιδιών αυτών. Ίσως το άγχος τους στην ιδέα ερωτικής συνεύρεσης των
παιδιών τους να πηγάζει από την φύση της διαταραχής του αυτισμού και τα κοινωνικά
ελλείμματα που αυτή εμπεριέχει . Ενώ , θα περιμέναμε εδώ να κυριαρχεί το
συναίσθημα «φόβος» που είδαμε στις απαντήσεις των γονέων τυπικής ανάπτυξης,
φαίνεται το άγχος να κυριαρχεί πράγμα που ίσως σημαίνει πως οι γονείς των παιδιών
τυπικής ανάπτυξης φοβούνται για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια ερωτική
συνεύρεση, ενώ οι γονείς των παιδιών με αυτισμό αγχώνονται γιατί ξέρουν πως τα
παιδιά τους δυσκολεύονται στην έκφραση συναισθημάτων και στην δόμηση
κοινωνικών σχέσεων.
Πίνακας 23
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΥΡΕΣΗ

Frequency Percent

CumulativePe
ValidPercent rcent

2

5,0

5,0

5,0

13

32,5

32,5

37,5

ΑΜΗΧΑΝ 11
ΙΑ

27,5

27,5

65,0

ΔΥΣΦΟΡΙ 4
Α

10,0

10,0

75,0

ΝΤΡΟΠΗ 4

10,0

10,0

85,0

ΦΟΒΟ

6

15,0

15,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Valid
ΑΓΧΟΣ

Αφήνουμε για το τέλος της ανάλυσής μας τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που
αδιαμφισβήτητα αποτελεί το βασικότερο και πιο σημαντικό κομμάτι στον τομέα αυτό
για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς κυρίως των παιδιών με ΔΑΦ. Οι γονείς των
παιδιών με ΔΑΦ τείνουν να έχουν την ίδια άποψη με τους γονείς των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης. Στην ερώτηση για το ποιοι πρέπει να εμπλέκονται με την σεξουαλική
εκπαίδευση οι απαντήσεις των δυο ομάδων είναι κοινές. Η κυρία απάντηση είναι και

«οι δυο γονείς» (24) πράγμα το όποιο συναντήσαμε και στο δείγμα των παιδιών με
τυπική ανάπτυξη. Αμέσως μετά καταλληλότεροι για την σεξουαλική εκπαίδευση κατά
την κρίση των γονέων θεωρούνται «οι γονείς ιδίου φύλου» (9) και στη συνεχεία «οι
εκπαιδευτικοί / επαγγελματίες» (3). Στην επομένη ερώτηση εάν εμπλέκονται και οι
δυο γονείς οι απαντήσεις διαφέρουν από το προηγούμενο δείγμα μας. Σε αντίθεση με
τις προηγούμενες απαντήσεις που υπήρχε μια συνοχή , σε αυτό το δείγμα
επικρατέστερες απαντήσεις είναι «λίγο» (13) και «πολύ»(10) έπειτα ακολουθεί η
άποψη «παρά πολύ» (7), «έτσι και έτσι» και τέλος «καθόλου». Ωστόσο και εδώ
παρατηρείται πως ενώ και αυτοί οι γονείς θεωρούν πως πρέπει να εμπλέκονται και οι
δυο γονείς στην σεξουαλική εκπαίδευση όταν απαντούν για το ποιος τελικά ενεπλάκη
οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Μια ακόμη σημαντική διαφορά που παρατηρούμε
είναι στις ερωτήσεις για την εμπλοκή των εκπαιδευτικών και του ψυχολόγου στην
σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών. Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ έδωσαν αρκετές
θετικές απαντήσεις στο αν εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί ή ο ψυχολόγος στην
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (βλ. πίνακα 24) ενώ οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης
έδειξαν από τις απαντήσεις τους πως μόνο η οικογένεια εμπλέκεται σε αυτό. Ίσως γιατί
οι ειδικοί και οι ψυχολόγοι βρίσκονται στην καθημερινότητα των γονέων που έχουν
παιδιά με αυτισμό επομένως δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από την εκπαίδευση
ενός τόσο σημαντικού θέματος.
Ακολούθως, στις ερωτήσεις ως προς τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, η προσωπική ασφάλεια , η προσωπική
φροντίδα υγιεινής και η αποφυγή κινδύνου/πρόληψη κακοποίησης φαίνεται να είναι τα
κύρια που απασχολούν τους γονείς με παιδιών με ΔΑΦ. Ενδιαφέρον ωστόσο,
παρουσιάζουν οι απαντήσεις τους στην ερώτηση εάν η δόμηση κοινωνικών σχέσεων θα
έπρεπε να περιλαμβάνεται στην σεξουαλική εκπαίδευση , με τους περισσότερους να μην
δείχνουν να είναι πρωταρχικό τους μέλημα ενώ γνωρίζουμε πως η δόμηση κοινωνικών
σχέσεων είναι ένας από τους τομείς που δυσκολεύονται ιδιαίτερα τα παιδιά με αυτισμό.

Τέλος, στις διατυπώσεις: οι γνώσεις για θέματα σεξουαλικής εκπαίδευσης είναι
ανεπαρκείς και οι ευκαιρίες για σεξουαλική εκπαίδευση είναι ελάχιστες οι περισσότεροι
γονείς φαίνεται να συμφωνούν όπως ακριβώς και οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης.
Διαφορά φαίνεται να υπάρχει ως προς την αμηχανία που προκαλείται στον εκπαιδευτή
και στον εκπαιδευόμενο στην σεξουαλική εκπαίδευση. Οι γονείς των παιδιών τυπικής
ανάπτυξης είχαν απαντήσει πως αυτοί δεν νιώθουν αμηχανία αλλά το παιδί ναι, οι
γονείς παιδιών με αυτισμό φαίνεται να θεωρούν πως η αμηχανία είναι ίδια και για
αυτούς αλλά και για τα παιδιά τους.

Πίνακας 24
ΣΤΗΝ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ:

Frequency Percent

CumulativePe
ValidPercent rcent

1

2,5

2,5

2,5

ΚΑΙ7

17,5

17,5

20,0

ΚΑΘΟΛΟΥ 8

20,0

20,0

40,0

ΛΙΓΟ

1

2,5

2,5

42,5

ΠΑΡΑ
ΠΟΛΥ

10

25,0

25,0

67,5

ΠΟΛΥ

13

32,5

32,5

100,0

Total

40

100,0

100,0

Valid
ΕΤΣΙ
ΕΤΣΙ

Συμπεράσματα – Συζήτηση

Από τη μελέτη και ανάλυση των στατιστικών δεδομένων ,όπως προέκυψαν
μέσα από τη συλλογή των απαντήσεων, ξεκινώντας με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά των γονέων, παρατηρούμε αρκετά κοινά αποτελέσματα ως προς τις
δύο κατηγορίες γονέων. Ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων κυρίαρχη ομάδα είναι
η 46-55 έτη. Ακόμη, η οικογενειακή κατάσταση των περισσότερων συμμετεχόντων
μας είναι έγγαμη. Αντίθετα, στα ερωτηματολόγια των γονέων παιδιών τυπικής
ανάπτυξης οι περισσότεροι γονείς διαφάνηκε πως ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
και οι σύντροφοι τους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στους γονείς παιδιών με ΔΑΦ
ο αριθμός των γονέων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι πολύ λιγότερος (13/40) και
οι σύντροφοι τους στην πλειοψηφία έχουν τελειώσει το Δημοτικό και το λύκειο και
μετά ακολουθούν το γυμνάσιο και ΑΕΙ/ΑΤΕΙ.
Επιπλέον, από τα 83 ζευγάρια γονιών, προκύπτει το συμπέρασμα πως οι γονείς δεν
έχουν αντιληφθεί (σε μεγάλο ποσοστό, όχι με απόλυτο ποσοστό) σεξουαλικές ορμές
και επιθυμίες των παιδιών τους .Και οι δύο ομάδες γονέων φαίνεται να έχουν ελλιπή
επικοινωνία πάνω σε θέματα σεξουαλικότητας με τα παιδιά τους και να μην είναι
έτοιμοι να διαχειριστούν την απαρχή της σεξουαλικής τους ζωής. Συγκεκριμένα, από
τις απαντήσεις των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης προέκυψε η έλλειψη
επικοινωνίας γονέα παιδιού για θέματα σεξουαλικότητας πράγμα το οποίο δείχνει πως
οι περισσότεροι έφηβοι δεν συζητάνε με τους γονείς τους και δεν εκφράζονται όσον
αφορά τη σεξουαλικότητα τους είτε γιατί η στάση των γονέων είναι επικριτική είτε
γιατί ντρέπονται οι ίδιοι.
Ωστόσο όσον αφορά την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και οι δυο
ομάδες γονέων φαίνεται να ενδιαφέρονται πολύ για την εκπαίδευση τόσο των ίδιων
όσο και των παιδιών τους αλλά κυρίως λόγο φόβου και άγχους να προλάβουν τυχόν
δυσάρεστες καταστάσεις και όχι τόσο για να βοηθήσουν το παιδί τους να χτίσει μια
υγιή σεξουαλική ζωή. Παράλληλα, τόσο οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης, όσο και
οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ, θεωρούν πως είναι δική τους ευθύνη η σεξουαλική
εκπαίδευση των παιδιών τους, αλλά δε γνωρίζουν πώς να προσεγγίσουν το θέμα. Οι
περισσότεροι θεωρούν πως είναι ευθύνη και των δύο γονιών να συζητήσουν επί του
θέματος, ενώ ως δεύτερη πιο συχνή απάντηση είναι πως ο γονιός του ιδίου φύλου με
το παιδί καλό είναι να ασχοληθεί με τη σεξουαλική εκπαίδευση, φανερώνοντας έτσι

πως τα ταμπού και η αμηχανία γύρω από τη σεξουαλικότητα των παιδιών ακόμη
υπάρχουν. Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ τείνουν να έχουν την ίδια άποψη με τους
γονείς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στην ερώτηση για το ποιοι πρέπει να
εμπλέκονται με την σεξουαλική εκπαίδευση οι απαντήσεις των δυο ομάδων είναι κοινές,
με σημαντική παρατήρηση πως υπάρχει σημαντική έλλειψη επικοινωνίας πάνω σε
θέματα σεξουαλικότητας ανάμεσα στους γονείς (των παιδιών με ΔΑΦ) και τα παιδιά
τους.
Έχει επίσης ενδιαφέρον η διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε ως προς τα
συναισθήματα των γονέων (όπως ήδη αναφέρθηκε στο υπο - κεφάλαιο της ανάλυσης)
και η επικράτηση του άγχους ως κυρίαρχο συναίσθημα των γονέων παιδιών με ΔΑΦ.
Ίσως το άγχος τους στην ιδέα ερωτικής συνεύρεσης των παιδιών με ΔΑΦ να πηγάζει
από την φύση της διαταραχής του αυτισμού και τα κοινωνικά ελλείμματα που αυτή
εμπεριέχει . Ενώ, θα περιμέναμε εδώ να κυριαρχεί το συναίσθημα «φόβος» που είδαμε
στις απαντήσεις των γονέων τυπικής ανάπτυξης, φαίνεται το άγχος να κυριαρχεί
πράγμα που ίσως σημαίνει πως οι γονείς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης φοβούνται
για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια ερωτική συνεύρεση, ενώ οι γονείς των παιδιών
με αυτισμό αγχώνονται γιατί ξέρουν πως τα παιδιά τους δυσκολεύονται στην έκφραση
συναισθημάτων και στην δόμηση κοινωνικών σχέσεων.
Άλλη σημαντική διαφορά που παρατηρούμε είναι στις ερωτήσεις για την εμπλοκή
των εκπαιδευτικών και του ψυχολόγου στην σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών. Οι
γονείς των παιδιών με ΔΑΦ έδωσαν αρκετές θετικές απαντήσεις στο αν εμπλέκονται
οι εκπαιδευτικοί ή ο ψυχολόγος στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ενώ αντίθετα οι
γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης έδειξαν από τις απαντήσεις τους πως μόνο η
οικογένεια εμπλέκεται σε αυτό. Ίσως γιατί οι ειδικοί και οι ψυχολόγοι βρίσκονται
στην καθημερινότητα των γονέων που έχουν παιδιά με αυτισμό επομένως δεν θα
μπορούσαν να λείπουν και από την εκπαίδευση ενός τόσο σημαντικού θέματος.
Ξεκινώντας την μελέτη στο θέμα προς έρευνα προσδοκούσα πως από τα
αποτελέσματα θα προέκυπταν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες γονέων.
H κύρια ερευνητική υπόθεση ήταν πως οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ δεν αντιλαμβάνονται
τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους ενώ οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης έχουν
πλήρη αντίληψη. Ωστόσο υπέθετα επίσης, ότι τα παιδιά με ΔΑΦ θα εκδήλωναν σε
μεγαλύτερο βαθμό σεξουαλικές συμπεριφορές από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ως
προς την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση , ανέμενα τα αποτελέσματα να δείξουν πως οι

γονείς των παιδιών με ΔΑΦ νιώθουν πιο έντονα την ανάγκη για εκπαίδευση πάνω στο
θέμα αυτό. Οι παραπάνω υποθέσεις δεν φάνηκε να επαληθεύονται από τα
αποτελέσματα. Ενώ οι γονείς των παιδιών με αυτισμό περίμενα πως θα δυσκολεύονται
να αντιληφθούν τις σεξουαλικές ορμές των παιδιών τους και να κατανοήσουν ότι η
σεξουαλικότητά τους αναπτύσσεται παρά τα οποιαδήποτε ελλείμματα παρουσιάζουν
σε άλλους τομείς λόγω της διαταραχής τους. Καθώς και από τους γονείς παιδιών
τυπικής ανάπτυξης περίμενα μια εξοικείωση με τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους ,
από τα αποτελέσματα φάνηκε πως και οι δύο ομάδες γονέων δεν έχουν την εξοικείωση
αυτή που ανάφερα, αλλά αντίθετα υπάρχει άγνοια αλλά και αίσθημα ντροπής ως προς
κάποια θέματα, όπως ο αυνανισμός, τα δημόσια φιλιά και ο σεξουαλικός
προσανατολισμός. Επίσης , οι διαφοροποιήσεις ήταν αμελητέες και ως προς την
εκδήλωση σεξουαλικών συμπεριφορών των παιδιών καθώς και ως προς τη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση. Και οι δυο ομάδες γονέων φάνηκε να ενδιαφέρονται για την
σεξουαλική αγωγή των παιδιών τους και να επιζητούν στον ίδιο βαθμό εκπαίδευση
πάνω στα ζητήματα αυτά. Οι γονείς των παιδιών με ΔΑΦ παρ’ όλα αυτά φαίνεται να
έχουν μια μεγαλύτερη επικοινωνία με εκπαιδευτικούς και ειδικούς για τα θέματα αυτά,
κάτι που είναι αρκετά ελπιδοφόρο για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών αυτών.
Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων γονέων προκύπτει πως η σεξουαλική
ανάπτυξη και ωρίμανση των παιδιών με ΔΑΦ αλλά και τυπικής ανάπτυξης
επιβεβαιώνουν τις θεωρήσεις και ψυχαναλυτικές απόψεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν
στα παραπάνω κεφάλαια χωρίς να έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές με το πέρασμα
των χρόνων , επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα για προγράμματα σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης των παιδιών από την παιδική ηλικία καθώς και για εκπαίδευση των
γονέων πάνω στα θέματα αυτά.

Σύγκριση με άλλες μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο θεωρητικό υπόβαθρο και επιβεβαιώνεται και στην
συγκεκριμένη έρευνα ,ως προς την επικοινωνία γονέων παιδιών για θέματα
σεξουαλικής φύσεως, οι μελέτες

υπογραμμίζουν την ανάγκη για καλύτερη και

συχνότερη επικοινωνία γονέων-παιδιών πάνω στο θέμα αυτό. Συγκεκριμένα μια
μελέτη των Holmes και Himple (2004) διερεύνησε την επικοινωνία περί σεξουαλικών
θεμάτων γονέα-παιδιού για τους εφήβους υψηλής και χαμηλής λειτουργικότητας με
αυτισμό.

Οι έφηβοι του δείγματος είχαν επιδείξει σεξουαλικό ενδιαφέρον και

συμπεριφορές και οι γονείς τους ανέφεραν ότι στην μεταξύ τους επικοινωνία κάλυπταν
μερικά θέματα σχετικά με τη σεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών τους αλλά όχι όλα,
αφήνοντας τα παιδιά τους, έτσι, να μάθουν για σημαντικά θέματα σεξουαλικής υγείας
από άλλες πηγές που είναι δυνητικά λιγότερο αξιόπιστες από τους γονείς. Αυτό ίσως
οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς των νέων με αυτισμό νιώθουν αβεβαιότητα για το
πώς να επικοινωνούν καλύτερα για το σεξ και ποια θέματα να συζητήσουν με τα παιδιά
τους. Ως προς τα θέματα που κάλυπταν με τα παιδιά τους οι γονείς δήλωσαν ότι
κάλυπταν θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την πρόληψη
σεξουαλικής κακοποίησης, την εφηβεία και την υγιεινή, ωστόσο, πολλοί γονείς δεν
κάλυπταν θέματα σχετικά με τις σχέσεις, τη σεξουαλική πράξη γιατί αυτά τα θέματα
εμπεριέχουν πληροφορίες που δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο πρέπει να τις μεταφέρουν
και εάν το παιδί τους είναι σε θέση να τις κατανοήσει και να μην τις παρερμηνεύσει
(Holmes&Himple, 2004). Συγκεκριμένα, οι γονείς που αξιολόγησαν το παιδί τους ως
πιο κοινωνικό (ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες) κάλυπταν μεγαλύτερο αριθμό
θεμάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλική ανάπτυξη με το παιδί τους, γεγονός που
υποδηλώνει ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά του αυτισμού ιδίως τα κοινωνικά ελλείμματα
μπορεί να είναι καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες για το εάν οι γονείς έχουν καλή
επικοινωνία

και

παρέχουν

σωστή

σεξουαλική

εκπαίδευση

(Holmes,

Himle&Strassberg, 2016).
Επίσης, οι γονικές προσδοκίες μπορεί να επηρεάσουν την επικοινωνία γονέα
παιδιού. Οι γονείς των εφήβων με αυτισμό έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται τις
ρομαντικές σχέσεις ως κάτι ακατόρθωτο για τα παιδιά τους με αυτισμό κι αυτό έχει ως
αποτέλεσμα περιορισμένη προσοχή στην αντιμετώπιση της αναπαραγωγικής και
σεξουαλικής υγείας των παιδιών τους. Έχει φανεί ότι λόγω των συμπτωμάτων του
παιδιού τους, οι γονείς των νέων με αυτισμό έχουν αβέβαιες ή χαμηλές προσδοκίες για
το αν το παιδί τους θα ερωτευτεί, θα παντρευτεί ή θα έχει σεξουαλική επαφή

(Holmes,Himle&Strassberg, 2016). Επομένως, μη αναμένοντας το παιδί τους να έχει
σεξουαλική ζωή παραβλέπουν και να μιλήσουν για αυτό μαζί του.
Προκύπτουν λοιπόν και κάποιες διαφοροποιήσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας
που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας με τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από διεθνείς έρευνες της τελευταίας πενταετίας ωστόσο φαίνεται να κυριαρχούν οι
ομοιότητες στην έλλειψη επικοινωνίας γονέων – παιδιών και στα θέματα σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης που θεωρούνται απαραίτητα να διδαχτούν ( υγιεινή και πρόληψη
σεξουαλική κακοποίηση).

Περιορισμοί της έρευνας

Στην παρούσα έρευνα υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί. Πρώτα από όλα το δείγμα μας
ήταν σχετικά μικρό και δεν επέτρεπε την εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων. Υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα, αν το δείγμα μας ήταν μεγαλύτερο να εξάγονταν διαφορετικά
συμπεράσματα από ότι τώρα. Επιπλέον, το δείγμα που είχαμε δεν επέτρεπε την
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με τη σεξουαλική συμπεριφορά των
παιδιών ανάλογα την ηλικία στην οποία βρίσκονται. Δηλαδή προφανώς, είτε τα παιδιά
είναι τυπικής ανάπτυξης είτε βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, εμφανίζουν
διαφορετική σεξουαλική συμπεριφορά σε άτομα τα οποία είναι κάτω των 12, ανάμεσα
στα 12 και στα 15 έτη και άνω των 15. Με δείγμα 40 άτομα σε κάθε ομάδα δεν ήταν
εύκολο να γίνει αυτή η διαφοροποίηση.
Ένα δεύτερο πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι οι ίδιοι οι γονείς δεν είναι αρκετά
εξοικειωμένοι με την υγιή σεξουαλική συμπεριφορά των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι
κατά τη διάρκεια της έρευνας, παρόλο που αυτή είναι ανώνυμη, οι ίδιοι οι γονείς
κρίνουν με υποκειμενικότητα τα σημάδια σεξουαλικής ανάπτυξης των παιδιών τους
και άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η πραγματικότητα να αποκλίνει σε σχέση με τις
απαντήσεις που δίνονται από αυτούς. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου αναφέρεται ότι οι
ίδιοι οι γονείς πιστεύουν ότι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να ξεκινάει είτε
κατά την εφηβική είτε κατά την ενήλικη ζωή, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι σε θέση
να περιγράψουν επαρκώς τα σημάδια που δίνονται από τα παιδιά είτε στην εφηβική

και στην παιδική ηλικία. Αυτό αποτελεί εμπόδιο στην έρευνα το οποίο έχει να κάνει με
τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που πήραν οι ίδιοι οι γονείς όταν ήταν νεότεροι και
σαφώς επηρεάζει την κρίση του ερωτώμενου σε σχέση με την απόδοση της
πραγματικότητας. Γενικά οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο
θεωρούνται από πολλούς ερωτήσεις ταμπού και πολλοί γονείς μπορεί να μην ένιωθαν
άνετα να δώσουν απαντήσεις.
Επίσης η δειγματοληψία έγινε τυχαία και τα σχολεία από τα οποία πάρθηκαν οι
απαντήσεις αυτές ήταν λίγα. Βασικό είναι ότι θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί το
αποτέλεσμα αν συμπεριλαμβάνονταν και σχολεία από άλλες περιοχές, καθώς δεν θα
υπήρχε η απόκλιση που μπορεί να προκύψει από το ότι τα άτομα σε μία συγκεκριμένη
περιοχή έχουν μία δεδομένη κουλτούρα σε σχέση με το ευρύτερο σύνολο. Για
παράδειγμα μία κοινωνία η οποία είναι πιο κλειστή θα δώσει σαφώς διαφορετικές
απαντήσεις σε σχέση με μία κοινωνία πιο ανοιχτή, με διαφορετικά ερεθίσματα και
νοοτροπία. Εν ολίγοις, το κοινωνικό υπόβαθρο μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις των
γονέων που απαντούν στο ερωτηματολόγιο και άρα να επηρεάσει και την ποιότητα των
απαντήσεων.

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

Όπως ήδη έχει γίνει λόγος παραπάνω η εκμάθηση της κατάλληλης σεξουαλικής
έκφρασης σε ένα παιδί με αυτισμό ενδέχεται να είναι απαιτητική. Τα άτομα με αυτισμό
λόγω της δυσκολίας στις κοινωνικές επαφές, «χάνουν» αρκετές από τις πηγές
πληροφόρησης και μάθησης (γονείς, μεγαλύτερα αδέλφια, εκπαιδευτικοί). Πολλοί
γονείς αναφέρουν ότι τα παιδιά τους μπαίνοντας στην εφηβεία αρχίζουν να έχουν
εντονότερες σεξουαλικές συμπεριφορές. Πολλές φορές αυτές θεωρούνται ανάρμοστες,
καθώς πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους. Το ακατάλληλο άγγιγμα άλλων
παιδιών, το άγγιγμα των γεννητικών οργάνων ή ο δημόσιος αυνανισμός είναι
συμπεριφορές που μπορούν να γίνουν από όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως γνωστικής
ικανότητας ή διαταραχής. Το ζήτημα με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι ότι είναι σε
θέση να κατανοήσουν τους άγραφους κανόνες και μέσα από την αλληλεπίδρασή τους
με τους συνομηλίκους τους ή την παρατήρηση του κόσμου γύρω τους, κάτι το οποίο

θεωρείται δύσκολο για ένα παιδί μέσα στο φάσμα. Δυσκολία παρατηρείται επίσης και
στην κατανόηση των μη λεκτικών μηνυμάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση
και παρανόηση για παράδειγμα της ευγενικής απόρριψης μίας πρότασης, οδηγώντας
σε προβληματική και πιεστική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να εκληφθεί και ως
παρενόχληση. Για όλα τα παραπάνω η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να είναι
εντατική, μεθοδευμένη, καλά οργανωμένη και κυρίως εξατομικευμένη.
Από την παρούσα έρευνα και σύμφωνα με τις δηλώσεις των γονέων παιδιών με
ΔΑΦ, το αίσθημα άγχους, ντροπής και φόβου αποτελεί τροχοπέδη στην επικοινωνία
τους με τα παιδιά τους.
Μια μελλοντική έρευνα, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι η μελέτη χειρισμού
ευαίσθητων ζητημάτων, όπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των ατόμων με ΔΑΦ,
από την παιδική ηλικία έως και την ενηλικίωσή τους.
Ενδιαφέρον θα ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο τα ειδικά χαρακτηριστικά του
αυτισμού επηρεάζουν την επικοινωνία γονέα – παιδιού περί σεξουαλικών θεμάτων και
κατά πόσο επηρεάζουν και την σεξουαλική συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό. Τι
διαφορές, δηλαδή ,εντοπίζονται στην σεξουαλική ανάπτυξη και στις σεξουαλικές
συμπεριφορές των παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και των παιδιών με
αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας. Κατά πόσο σχετίζεται η ακατάλληλη σεξουαλική
συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων τους, την
πνευματική ικανότητα τους, την προσαρμοστική λειτουργία ή τα κοινωνικά
ελλείμματα.
Επιπλέον ενδιαφέρον θέμα για μελλοντική έρευνα θα αποτελούσε η μελέτη της
επικοινωνίας γονέα – παιδιού με αυτισμό και η σχέση της με το φύλο του παιδιού. Εάν
δηλαδή ο γονέας και το παιδί με αυτισμό έχουν καλύτερη επικοινωνία στα θέματα που
αφορούν την σεξουαλική ανάπτυξη όταν είναι ίδιου φύλου.
Ο τομέας των γονικών προσδοκιών ,επίσης ,είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τομέας
για μελέτη . Κατά πόσο οι προσδοκίες πού έχουν οι γονείς των παιδιών με αυτισμό για
την σεξουαλική ζωή των παιδιών τους επηρεάζει τελικά τα ίδια τα παιδιά στην
σεξουαλική τους ζωή.
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Αξιότιμοι γονείς,
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις σας σχετικά με την
σεξουαλική ανάπτυξη και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας. Η συμβολή
σας στην έρευνά μας είναι πολύ σημαντική για αυτό σας παρακαλούμε να απαντήσετε
με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Στο ερωτηματολόγιο δεν υπάρχουν
σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και κανείς
άλλος δεν θα μάθει τις απαντήσεις που δώσατε. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να
ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας.
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη βοήθεια και τη συνεργασία σας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

1. Φύλο

□Άντρας

□ Γυναίκα

2. Ηλικία:

□25-35 ετών 36-45□46-55 ετών

□

άνω των 55 ετών

3. Οικογενειακή κατάσταση:

□Έγγαμος/η □

Ζω με τον/την

σύντροφο

□ Χωρισμένος/η

□Διαζευγμένος/η □Άγαμος/η □Χήρος/α

4.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΑ:

□ κανένας τίτλος
□ απόφοιτος/η δημοτικού
□ απόφοιτος/η γυμνασίου
□ απόφοιτος/η λυκείου
□ πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ
□ άλλο πτυχίο / τίτλος (παρακαλώ προσδιορίστε)____________________________

□ δεν γνωρίζω
5. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΣΑΣ:

□ κανένας τίτλος
□ απόφοιτος/η δημοτικού
□ απόφοιτος/η γυμνασίου
□ απόφοιτος/η λυκείου
□ πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ
□ άλλο πτυχίο / τίτλος (παρακαλώ προσδιορίστε)____________________________
□ δεν γνωρίζω
6. Ηλικία παιδιού
κάτω από 12 ετών
12-15 ετών
άνω των 15 ετών
Οι παρακάτω ερωτήσεις αποσκοπούν στη συλλογή πληροφοριών για τις σεξουαλικές γνώσεις του
παιδιού.
Παρακαλούμε αναφέρετε τον βαθμό στον οποίο συμφωνείτε σημειώνοντας με Χ μια από
τις επιλογές
Το παιδί μου:

Καθόλου

1.

Αντιλαμβάνεται τις
αντρών-γυναικών.

ανατομικές

διαφορές

2.

Ενδιαφέρεται σεξουαλικά για άλλα άτομα.

3.

Έχει γνώση της σεξουαλικής του ταυτότητας.

4.

Φαίνεται
να
τον/την
απασχολεί
η
σεξουαλικότητά του/της αρκετές ώρες τη μέρα.

Λίγο

Έτσι
και
έτσι

Πολύ

Πάρα
πολύ

5.

Έχει σεξουαλικές εμπειρίες.

6.

Αναγνωρίζει τις ανάγκες του άλλου.

7.

Αντιλαμβάνεται ποια είναι τα
σεξουαλικής παρενόχλησης.

8.

Διαχωρίζει το φλερτ από μια ανάρμοστη
σεξουαλική κίνηση.

9.

Έχει εκφράσει λεκτικά συναισθήματα αγάπης
για άτομα του ιδίου ή αντίθετου φύλου (π.χ. μου
αρέσει, είμαι ερωτευμένος/η μαζί της/του, κ.ά.).

10.

Έχει εκφράσει λεκτικά ερωτικά συναισθήματα
απόρριψης για άτομα του ιδίου ή αντίθετου
φύλου (π.χ. δεν μου αρέσει, δεν τον/την αγαπώ,
κ.α).

11.

Κάνει ερωτήσεις
σεξουαλικότητας.

12.

Έχει εκφράσει λεκτικά συναισθήματα
σεξουαλικής διέγερσης για άτομα του ιδίου ή
αντίθετου φύλου (π.χ. θα ήθελα να τον/την
χαϊδέψω, τον/την σκέφτομαι και θέλω να
χαϊδευτώ, με ερεθίζει κ.ά.)

13.

Φαίνεται να ενδιαφέρεται σεξουαλικά για άτομα
του ίδιου φύλου.

για

θέματα

όρια της

σεξ

και

Σημειώστε με Χ στο βαθμό που συναντάτε τις παρακάτω σεξουαλικές συμπεριφορές στο
παιδί σας
Σεξουαλικές συμπεριφορές
Ποτέ

1.

Άγγιγμα εαυτού

Σπάνια

Μερικές
φορές

Συχνά

Πολύ
συχνά

2.

Αγκαλιές

3.

Ιδιωτικός αυνανισμός

4.

Φιλιά

5.

Άγγιγμα άλλου

6.

Αφαίρεση ρούχων

7.

Παραβίαση προσωπικού χώρου

8.

Δημόσιος αυνανισμός

9.

Προσπάθεια για συνεύρεση

10.

Ακατάλληλος σεξουαλικός λόγος

Σημειώστε Χ στο/στα συναίσθημα/τα που προκαλεί ή θα προκαλούσε (υποθετικά) η
επίδειξη των παρακάτω συμπεριφορών. Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μια
απάντηση .
Συναισθήματα γονέων
Αμηχανία Δυσφορία Άγχος Ντροπή Φόβο
1. Ανάρμοστες Αγκαλιές
2. Άγγιγμα εαυτού και του άλλου
3. Δημόσιος
αυνανισμός

και

ιδιωτικός

4. Αφαίρεση ρούχων
5. Φιλιά
6. Παραβίαση ιδιωτικού χώρου
7. Υπερβολική εγγύτητα
8. Ακατάλληλος σεξουαλικός λόγος

9. Προσπάθεια για συνεύρεση

Έχει λάβει το παιδί σας σεξουαλική εκπαίδευση
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει
1.Η σεξουαλική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από:
α) την παιδική ηλικία
β) την εφηβική ηλικία
γ) την ενήλικη ζωή
2.Στη σεξουαλική εκπαίδευση πρέπει να εμπλέκεται/ονται
α) ο γονιός του ίδιου φύλου
β) και οι δύο γονείς
γ) η ευρύτερη οικογένεια (π.χ. αδέρφια, παππούδες/γιαγιάδες)
δ) οι εκπαιδευτικοί/επαγγελματίες
ε) το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. φίλοι)
Σημειώστε με Χ στο βαθμό που οι παρακάτω εμπλέκονται στην
σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών στην Ελλάδα

Καθόλου Λίγο Έτσι και έτσι Πολύ Πάρα πολύ
1. Γονέας ιδίου φύλου
2. Και οι δυο γονείς
3. Εκπαιδευτικός
4. Ψυχολόγος
5. Ευρύτερη οικογένεια
6. Ευρύτερο περιβάλλον

Αν το παιδί σας έχει λάβει σεξουαλική εκπαίδευση τότε σημειώστε ποιοι ενεπλάκησαν στην
εκπαίδευση του.

α) ο γονιός του ίδιου φύλου
β) και οι δύο γονείς
γ) η ευρύτερη οικογένεια (πχ αδέρφια, παππούδες)
δ) οι εκπαιδευτικοί/επαγγελματίες
ε) το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (πχ φίλοι)
Σημειώστε με Χ στο βαθμό που τα παρακάτω θέματα θα έπρεπε να περιλαμβάνονται
στην σεξουαλική εκπαίδευση των παιδιών
Καθόλου

1

Αώ ώ ώ του σώματος ώ ώ  ό  ί 

2.

Παροχή πληροφοριών για ανθρώπινη ανάπτυξη και
αλλαγών εφηβείας (π.χ. εμμηνόρροια, τριχοφυΐα)

3.

Προσωπική ασφάλεια (σεξουαλική κακοποίηση,
μεταδιδόμενες νόσοι, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη)

4.

Σόό

5.

Αό

6.

Πή ίή

7.

Αποφυγή κινδύνου, πρόληψη κακοποίησης

8.

Κέ ό  ό έ

Λίγο

Έτσι
και
έτσι

Κυκλώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω διατυπώσεις
1.Οι γνώσεις για θέματα σεξουαλικής εκπαίδευσης είναι ανεπαρκείς.
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
Συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
2.Οι ευκαιρίες για σεξουαλική εκπαίδευση είναι ελάχιστες.
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
απόλυτα
Συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

3. Προσωπικά, διστάζω /δεν έχω προβεί σε σεξουαλική εκπαίδευση του παιδιού μου γιατί δε γνωρίζω
τον τρόπο.
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
Συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
4. Η σεξουαλική εκπαίδευση προκαλεί δυσφορία ή/και αμηχανία στα άτομα που εκπαιδεύουν (π.χ.
γονείς, επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί).
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
Συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα

Πολύ

Πάρα
πολύ

5. Η σεξουαλική εκπαίδευση προκαλεί δυσφορία ή/και αμηχανία στα άτομα που εκπαιδεύονται.
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
Συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
6. Προσωπικά διστάζω/δεν έχω προβεί σε σεξουαλική εκπαίδευση του παιδιού μου γιατί θεωρώ πως
δεν είναι δική μου αρμοδιότητα.
Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα
Συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Διαφωνώ
απόλυτα

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ!

