Έγγραφο Πολιτικής για την
Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
Η Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (ΠΣΔ), η οποία αναφέρεται επίσης και ως ολιστική
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 1 είναι «…µια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, που
σκοπό έχει να εφοδιάσει τους νέους µε τις γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που χρειάζονται για να
είναι σε θέση να παίρνουν ενημερωμένες 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» 2. Η ΠΣΔ περιλαμβάνει τη μάθηση για
το κοινωνικό και βιολογικό φύλο, τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (ΣΑΥ) και Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ) συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS, τα συναισθήματα, τις σχέσεις, τα
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, τη σεξουαλική ταυτότητα, την απόλαυση και ευχαρίστηση, τη
διαφορετικότητα, την ισότητα των φύλων, την εξάλειψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βία κ.α.
Σηµαντικό της στοιχείο είναι ότι παραµένει ελεύθερη από οποιαδήποτε ιδεολογία ή δόγμα, ή/και
πολιτισµικές προκαταλήψεις, και συνάδει µε τα διεθνή επικυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία
οφείλει το κράτος να διασφαλίσει για τους πολίτες του.
Η ΠΣΔ των παιδιών είναι κατοχυρωμένο δικαίωμά τους, το οποίο διασφαλίζεται σε Διεθνείς
Συνθήκες, Συμφωνίες και Συμβάσεις, τις οποίες έχει επικυρώσει και η Κύπρος. Απορρέει, τόσο από
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού όσο και από τη Σύμβαση του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Κακοποίηση και
Σεξουαλική Εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), για την
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από την χ, η ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στηρίζεται στις
ακόλουθες βασικές αρχές: αρχίζει από τη γέννηση, είναι ηλικιακά κατάλληλη, συνάδει με το επίπεδο
ανάπτυξης και κατανόησης των παιδιών, λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου καθώς και κοινωνικούς
και πολιτισμικούς παράγοντες και βασίζεται σε επιστημονικά έγκυρες πληροφορίες. Επιπλέον, στηρίζεται
στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια ολιστική προσέγγιση της ευημερίας, που διασφαλίζει
την υγεία3 και θεμελιώνεται στις αρχές της ισότητας των φύλων, της αυτοδιάθεσης, και της αποδοχής της
διαφορετικότητας. Τέλος, επισημαίνεται ότι η ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση μέσω της
ενδυνάμωσης ατόμων και των κοινοτήτων, συμβάλλει σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Η ΠΟΥ υποδεικνύει
συγκεκριμένες δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν τα παιδιά, ανάλογα με το
ηλικιακό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ, βασίζονται σε μια θετική
ερμηνεία της σεξουαλικότητας ως μέρος της σωματικής, πνευματικής και συναισθηματικής υγείας του
ανθρώπου. Η σεξουαλικότητα είναι φυσικό και αναπόσπαστο μέρος όλων των ανθρώπων από τη στιγμή
που γεννιούνται. Γι’ αυτό η μάθηση για τη σεξουαλικότητα είναι μια δια βίου διαδικασία και τα μηνύματα
για τη σεξουαλικότητα μεταδίδονται συνεχώς, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και εμπειρίας. Είναι σημαντικό, αυτή η άτυπη διαδικασία μάθησης να συμπληρώνεται
από την τυπική μάθηση δηλαδή, την επίσημη εκπαίδευση, η οποία θα παρέχει μαθησιακές ευκαιρίες κατά
τη διάρκεια της ανάπτυξης των ατόμων, και οι δύο τύποι μάθησης είναι σημαντικό να συμπληρώνουν ο
ένας τον άλλο και να μην συγκρούονται. Από τη μία, οι νέοι χρειάζονται αποδοχή, αγάπη, χώρο και
στήριξη στο καθημερινό κοινωνικό τους περιβάλλον ώστε να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τη
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σεξουαλική τους ταυτότητα, και από την άλλη, χρειάζονται να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις,
στάσεις και δεξιότητες, στο σχολείο. Η ευθύνη της ΠΣΔ των παιδιών μοιράζεται ανάμεσα στους γονείς,
ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης τους, και στους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των
εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας.
Υφιστάμενη κατάσταση
Η εισαγωγή του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Αγωγής Υγείας (ΠΣΑΥ) στα σχολεία στην
Κύπρο από το 2012, αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση. Το περιεχόμενο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και θεωρητικά θεμελιωμένο, και
περιλαμβάνεται στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα εμπερικλείοντας τις αλληλένδετες διαστάσεις της
υγείας (σωματική, ψυχική, διανοητική, πνευματική και κοινωνική).
Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της Ανάλυσης, που έγινε από τον ΚΣΟΠ για την Υφιστάμενη Κατάσταση
για την Σεξουαλική Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα των εφήβων στην Κύπρο 4 αποτελούν σοβαρές
ενδείξεις ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Ενδεικτικά, οι έφηβοι έχουν
έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα σύλληψης, αντισύλληψης, σεξουαλικής υγείας, σεξουαλικής
βίας, σεξουαλικών δικαιωμάτων και κοινωνικού φύλου, μια κατάσταση που τους καθιστά ευάλωτους στο
να γίνουν θύματα ή και θύτες. Σύμφωνα με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
(ΕΠΔΠ) «Καθόσον αφορά την ενημέρωση που λαμβάνουν σήμερα τα παιδιά στα πλαίσια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα ίδια τα παιδιά αναφέρουν ότι το μάθημα Αγωγής Ζωής που
συμπεριλαμβάνεται στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), σε
επίπεδο Μέσης Εκπαίδευσης, δεν διδάσκεται επαρκώς, ούτε και σε τακτική βάση. Αντίθετα, σύμφωνα
πάντα με τα ίδια τα παιδιά, παραδίδεται αποσπασματικά, ανεπαρκώς και από μη-κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό»5.
Στη βάση του Νόμου 91(Ι)/20146 και της Σύμβασης Λανζαρότε, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
(ΥΠΠ) έχει υποχρέωση να «διασφαλίζει ότι τα παιδιά, κατά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ενημερώνονται για τους κινδύνους της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της κακοποίησης,
καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν, προσαρμοσμένα στην
εξελικτική δυνατότητά τους. Οι πληροφορίες αυτές, που παρέχονται σε συνεργασία με τους γονείς, όπου
χρειάζεται, θα δίνονται στα πλαίσια μίας γενικότερου περιεχομένου ενημέρωσης για τη σεξουαλικότητα
και θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις κινδύνου, ειδικά όπου περιλαμβάνεται η χρήση νέων
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών». Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 52 (4) του ίδιου
νόμου «Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν το προσωπικό
τους που ενδέχεται να έχει ή έχει επαφή με παιδιά σε όλα τα επίπεδα πρόληψης».
Ευρήματα ερευνών7 υποδεικνύουν ότι προσεκτικά επιλεγμένοι και καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί αποτελούν
απαραίτητο στοιχείο των επιτυχημένων προγραμμάτων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Η υψηλής
ποιότητας κατάρτιση συνδέεται με βελτιωμένη κατανόηση της σημαντικότητας της Αγωγής Υγείας και της
Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, ενώ επηρεάζει και τη σχέση μεταξύ των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών
και των δεικτών υγιούς σεξουαλικότητας. Έχει φανεί ότι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και θρησκευτικές
πεποιθήσεις, χ επηρεάζουν τη διδασκαλία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και έτσι η επαγγελματική
κατάρτιση των εκπαιδευτικών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα
εμπόδια8. Ευρήματα από Αξιολόγηση Αναγκών με έφηβους και εκπαιδευτικούς δείχνουν ότι, ενώ
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επικρατεί η διδακτική προσέγγιση, με την οποία οι εκπαιδευτικοί είναι πιο εξοικειωμένοι και άνετοι, οι
μαθητές προτιμούν πιο αλληλεπιδραστικές μεθόδους για την παράδοση του μαθήματος της σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης9. Όπως αναφέρει η ΠΟΥ10, η σεξουαλικότητα είναι θετική διάσταση της ανθρώπινης
ύπαρξης, και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται στη διδασκαλία της. Συνεπώς, η βιωματική μάθηση
είναι πιο ευχάριστη για τα παιδιά, καθιστά τη μάθηση για τη σεξουαλικότητα ως θετικό βίωμα και
ταυτόχρονα, τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες και αποκτούν εφόδια.
Γιατί είναι σημαντική η ΠΣΔ
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες και τα αγόρια και τα κορίτσια εισέρχονται στην εφηβεία νωρίτερα απ’ ότι οι
προηγούμενες γενιές11. Οι Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ) συνεχίζουν να αποτελούν μια
πολύ σοβαρή απειλή κατά της υγείας των νέων σε όλη την Ευρώπη ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 15 2412. Σε ποσοστό 40%, οι νέες λοιμώξεις από τον ιό του HIV παγκοσμίως αφορούν νέους ηλικίας 15-24
ετών13. Ταυτόχρονα οι νέοι βομβαρδίζονται διαρκώς με μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου και έχουν
πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές ανακριβών και προκατειλημμένων πληροφοριών 14 .Η παιδική
πορνογραφία αυξάνεται με την εμφάνιση συγκεκριμένων υποθέσεων στην Κύπρο καθώς επίσης και
υποθέσεων διαδικτυακής προσέγγισης και συναναστροφής με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση (child
grooming) και σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω του διαδικτύου. Τα παιδιά υπόκεινται σε μη ρεαλιστικά
στερεότυπα ομορφιάς μέσα από τα ΜΜΕ τα οποία επηρεάζουν την εικόνα που έχουν για το σώμα τους.
Τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκστρατεία “Ένα στα
Πέντε” 15 στην Κύπρο, σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής
κακοποίησης / παρενόχλησης.
Έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά που λαμβάνουν ΠΣΔ αρχίζουν αργότερα να είναι σεξουαλικά
δραστήρια και έχουν μικρότερο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων 16 καθώς επίσης και αυξημένη γνώση και
δεξιότητες για τη χρήση αντισύλληψης. Παράλληλα, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που αρχίζει από
νωρίς, μειώνει τον κίνδυνο για ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, HIV/AIDS και Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες
Λοιμώξεις (ΣΜΛ), και προάγει την υγιή σεξουαλική ανάπτυξη, καθώς και την ικανοποίηση στις σχέσεις
των νέων17. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν διδάσκει στα παιδιά πώς να κάνουν σεξ, ούτε ενθαρρύνει
τα παιδιά να γίνουν σεξουαλικώς δραστήρια.
Αρχή του ΚΣΟΠ είναι ότι η εκπαίδευση των νέων για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις είναι ζωτικής
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι παίρνουν αποφάσεις κατόπιν πληροφόρησης και απολαμβάνουν το
μέγιστο δυνατό επίπεδο σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής υγείας.
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Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού πιστεύει ότι:
1. Το ΥΠΠ οφείλει να διασφαλίζει ενεργά τα δικαιώματα των παιδιών και να τηρεί τις δεσμεύσεις του,
βάσει της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Σύμβασης Λανζαρότε και του Περί της
Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης
Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 [Ν.91(Ι)/2014].
2. Η εφαρμογή της ΠΣΔ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα πρέπει να κατοχυρωθεί νομοθετικά.
3. Η ΠΣΔ αποτελεί αναγκαίο μέτρο πρόληψης και προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική
κακοποίηση και εκμετάλλευση. Η ΠΣΔ εφοδιάζει τους νέους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις
και αξίες που απαιτούνται να είναι σε θέση να παίρνουν πληροφορημένες αποφάσεις, να
προστατεύονται από σεξουαλική βία/εξαναγκασμό, και να αναπτύσσουν σχέσεις αμοιβαίου
σεβασμού.
4. Η επιτυχής εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών
Αγωγής Υγείας στα σχολεία προϋποθέτει:
• τη δέσμευση του ΥΠΠ για συστηματική και υποχρεωτική επιμόρφωση, και ενεργή στήριξη
των εκπαιδευτικών, διευθυντών και επιθεωρητών σε θέματα σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης και την παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.
• το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης για την εφαρμογή
όλων των δεικτών επιτυχίας του Προγράμματος Αγωγής Υγείας.
•

τη διασφάλιση και διάθεση οικονομικών πόρων για την εφαρμογή του προγράμματος.

5. Η εμπλοκή των ίδιων των παιδιών και νέων στη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης δράσεων
και προγραμμάτων που έχουν στόχο την εφαρμογή της ΠΣΔ είναι απαραίτητη.
6. Η πληροφόρηση και η διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα πρέπει να είναι διαθέσιμες στα παιδιά
και τους νέους κάθε ηλικίας σύμφωνα με την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητας της ομάδας στόχου.
Ταυτόχρονα, οι παρεμβάσεις, οι μέθοδοι διδασκαλίας και τα μέσα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των νέων.
7. Η ευθύνη της ΠΣΔ των παιδιών και των νέων μοιράζεται ανάμεσα στους γονείς και στους
επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, λειτουργών νεολαίας, επαγγελματιών
υγείας και άλλων.
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