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η εκπαίδευση των γονέων των αναπήρων 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το παρόν άρθρο παρουσιάζει την εφαρµογή ενός προγράµµατος σεξουαλικής εκπαίδευσης, το 

οποίο απευθύνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης των γονέων των αναπήρων. Η συγκεκριµένη 

εκπαιδευτική παρέµβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, προκειµένου να υποστηρίξει τη διαχείριση της 

σεξουαλικότητας των αναπήρων από τους γονείς. Αναλύονται οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την παροχή σε-

ξουαλικής εκπαίδευσης και ενηµερότητας από τους γονείς προς τους ανάπηρους, καθώς και παρουσιάζονται οι 

αρχές των προγραµµάτων που εκπαιδεύουν τους γονείς των αναπήρων. Ακολούθως, παρουσιάζεται η θεωρητική 

προσέγγιση, η µεθοδολογία και η αξιολόγηση του εφαρµοσµένου προγράµµατος. Η αποτελεσµατικότητα της πα-

ρέµβασης αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους γονείς και δείχνει ότι το εφαρµοσµένο πρόγραµµα διευκολύνει την 

προσέγγιση και διαπραγµάτευση της σεξουαλικότητας των αναπήρων.     

Λέξεις κλειδιά: ανάπηροι, γονείς αναπήρων, χειραφετική σεξουαλική παιδαγωγική  

 

1. Εισαγωγή 

Η σεξουαλικότητα (sexuality) και η σεξουαλική εκπαίδευση (sexual education) των αναπήρων 

στους οποίους αποδίδεται η ετικέτα «άτοµα µε νοητική υστέρηση» προσδιορίζεται τις τελευ-

ταίες δεκαετίες ως θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, το οποίο συνιστά πράξη προώθησης του 

αυτοκαθορισµού και της ποιότητας ζωής (Kempton & Kahn, 1991· Shuttleworth, 2007a· 

Wade, 2002). Ωστόσο, η σεξουαλική ενεργοποίηση των αναπήρων εξακολουθεί να αποτελεί 

µία περιοχή αυξηµένης κοινωνικής ανασφάλειας, καθώς σχετίζεται µε απαγορευτικές κοινω-

νικές στάσεις και µε µακρόχρονιες συστηµικές παραδόσεις και πρακτικές που αποσκοπούν 

στην καταστολή και επιτήρηση της σεξουαλικότητας (Milligan & Neufeldt, 2001). Τα όρια 

που αντιµετωπίζουν οι ανάπηροι κατά τις προσπάθειες συγκρότησης της σεξουαλικής τους 

ταυτότητας εµπεριέχουν ιδιαίτερες µορφές διακρίσεων και περιορισµών που δυσχεραίνουν την 

πρόσβαση στη σεξουαλική έκφραση (sexual expression), καθώς και καθορίζουν τα επιτρεπτά 

πλαίσια της σεξουαλικής αυτενέργειας (sexual agency) (Held, 1992· Shuttleworth, 2003). Οι 

ανάπηροι στο σύγχρονο δυτικό πολιτισµό εντάσσονται σε πολιτισµικά και κοινωνικά συµφρα-

ζόµενα που κατηγοριοποιούν τη σεξουαλικότητά τους ως υποδεέστερη σε σχέση µε την ηγε-

µονική ανδρισµική (Shuttleworth, 2003, 2007b· Wilkerson, 2002).  
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Οι ιστορικές, επιστηµονικές και ιδεολογικές περιθωριοποιήσεις και αποσιωπήσεις ως 

προς την αναπηρία και τη σεξουαλικότητα κατασκευάζουν τις κυρίαρχες πολιτισµικές και κοι-

νωνικές αντιλήψεις, µορφοποιούν τις κοινωνικές ιδεολογίες που επιδρούν στις στάσεις και 

αξίες των ειδικών της αναπηρίας, των επαγγελµατιών και των γονέων και διαµορφώνουν τις 

επίσηµες πολιτικές των υπηρεσιών που απευθύνονται στους ανάπηρους, καθώς και τα δοµικά 

και οργανωτικά τους όρια (Oliver, 1996· Rhodes, 1993· Shakespeare et al., 1996).  

Η κοινωνική αποδοχή των αναπήρων ως έµφυλων και σεξουαλικών υποκειµένων συ-

ναρτάται µε κοινωνικές µακροδοµές, δηλαδή, µε τις επίσηµες πολιτικές που ακολουθούνται 

και επηρεάζουν τους ανάπηρους και µε πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, όπως π.χ. την ανά-

πτυξη προγραµµάτων σπουδών, την εκπαιδευτική µεθοδολογία και την εκπαίδευση αναπήρων, 

γονέων και προσωπικού, ενώ οι µικροδοµές συναρτώνται µε τη στάση των οικογενειών και 

των επαγγελµατιών που παρέχουν φροντίδα και µε τη στάση της κοινότητας ως προς τη σε-

ξουαλικότητα των αναπήρων (Fine & McClelland, 2006· Ludlow, 1991).  

Η σεξουαλικότητα των αναπήρων στα µικροπεριβάλλοντα εξαρτάται και διαµορφώνε-

ται από τις στάσεις, αναπαραστάσεις, αξίες, πεποιθήσεις και αντιλήψεις του οικογενειακού 

συστήµατος, οι οποίες καθορίζουν το εύρος των σεξουαλικών εµπειριών και αλληλεπιδρά-

σεων, καθώς και τη σεξουαλική αυτενέργεια των αναπήρων στην καθηµερινότητα (Hallstein et 

al., 1996· Stavros, 1991).  

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει την εφαρµογή ενός προγράµµατος 

σεξουαλικής εκπαίδευσης, το οποίο απευθύνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης των γο-

νέων των αναπήρων. Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε, προκειµένου να υποβοηθήσει τη διαπραγ-

µάτευση, διαχείριση και υποστήριξη της σεξουαλικότητας των αναπήρων από τους γονείς. 

Αναλύονται οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης από τους 

γονείς προς τους ανάπηρους, καθώς και οι βασικές αρχές των προγραµµάτων που απευθύνο-

νται στους γονείς. Ακολούθως, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, η µεθοδολογία και η 

αξιολόγηση του εφαρµοσµένου προγράµµατος ως προς την αποτελεσµατικότητά του.  

 

1.1. Γονείς και σεξουαλικότητα αναπήρων   

Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο διαχειρίζεται η σεξουαλικότητα των αναπήρων στα 

κοινωνικά συστήµατα απαιτεί τη γνώση των κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων για τα δι-

καιώµατα των αναπήρων στα θέµατα της σεξουαλικότητας (Marten, 2006· Rhodes, 1993). Οι 

παραδοσιακές κοινωνικές αναπαραστάσεις ως προς τη σεξουαλικότητα των αναπήρων, καθώς 

και οι πρακτικές που απορρέουν από αυτές εµπεριέχουν το στίγµα της αναπηρίας, το οποίο 
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επικυρώνει επιπρόσθετα στιγµατισµένη σεξουαλικότητα που αξιολογείται στα κοινωνικά συ-

στήµατα µέσω αυστηρών ηθικών κριτηρίων (Fine & McClelland, 2006· Ortland, 2008).  

Η επισκόπηση της διεθνούς ερευνητικής βιβλιογραφίας για τις κοινωνικές στάσεις ως 

προς τη σεξουαλικότητα των αναπήρων δείχνει, ότι υφίσταται αποδοχή ποικίλων σεξουαλικών 

συµπεριφορών στο γενικό πληθυσµό, αλλά η αποδοχή µειώνεται ως προς τις συµπεριφορές 

των αναπήρων, καθώς οι ανάπηροι δεν κατανοούνται ως υπεύθυνα, ικανά και επαρκή σεξουα-

λικά υποκείµενα (Karellou, 2003· Katz et al., 2000·  Oliver et al., 2002· Scotti et al., 1996· 

Swango-Wilson, 2008· Υool et al., 2003· Wolfe, 1997). Κάποιες έρευνες, όπως π.χ. αυτή της 

Wolfe (1997) δείχνουν διαφοροποιήσεις στην κοινωνική αποδοχή των σεξουαλικών δραστηρι-

οτήτων των αναπήρων, η οποία σχετίζεται µε το νοητικό επίπεδο ή µε το φύλο, ενώ οι 

Christian et al. (2001) δείχνουν ότι οι περιοριστικές κοινωνικές στάσεις και αξίες παρεµποδί-

ζουν τη σεξουαλική αυτενέργεια των αναπήρων.  

Οι γονείς των αναπήρων υπόκεινται στην επίδραση των κοινωνικών στάσεων (Cooper 

& Guillebaud, 1999) και εµφανίζουν στάσεις, οι οποίες δείχνουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 

ανάµεσα σε κατανόηση των σεξουαλικών αναγκών των αναπήρων και αποδοκιµασία, απόρ-

ριψη και καταπίεση αυτών των αναγκών (Craft, 1994· Hill, 2003). Ωστόσο, φαίνεται ότι οι γο-

νείς, οι οποίοι κατανοούν τις σεξουαλικές ανάγκες των αναπήρων ενθαρρύνουν και υποστηρί-

ζουν ελάχιστα την έκφρασή τους. Οι Cuskelly & Bryde (2004) συγκρίνουν τις στάσεις του 

προσωπικού ενός πλαισίου παροχής υπηρεσιών προς τους ανάπηρους, των γονέων και της κοι-

νότητας ως προς τη σεξουαλικότητα ενήλικων αναπήρων και βρίσκουν ότι οι συντηρητικότε-

ρες στάσεις ανιχνεύονται στην οµάδα των γονέων. Οι µελέτες των Aunos & Feldman (2000), 

Lesseliers & Van Hove (2002), Löfgren-Märtenson (2004), Plaute et al. (2002) και Walcott 

(1997) δείχνουν ότι οι γονείς διατηρούν συχνότερα συντηρητικές/αρνητικές και αµφιθυµικές 

στάσεις για τη σεξουαλικότητα των αναπήρων. Αρνούνται την παροχή σεξουαλικής εκπαίδευ-

σης και ενηµερότητας (sexual awaraness) στους ανάπηρους και τηρούν αρνητική, απαξιωτική 

και αποπροσανατολιστική συµπεριφορά απέναντι στη σεξουαλική αφύπνιση και ενεργοποίηση 

των αναπήρων. Τα θέµατα που απασχολούν τους γονείς είναι ο αυνανισµός, ο οποίος θεωρεί-

ται από την πλειοψηφία των γονέων ως η µοναδική αποδεκτή µορφή ενήλικης σεξουαλικότη-

τας, η πιθανή σεξουαλική εκµετάλλευση και η οµοφυλοφιλία, ενώ η αλληλεπίδραση µέσω 

αποδεκτών κοινωνικών προτύπων σεξουαλικής έκφρασης, η εγκυµοσύνη και η προσβολή από 

σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα ή από τον ιό HIV ανησυχεί σε σηµαντικό βαθµό (Coo-

per & Guillebaud, 1999· Rhodes, 1993). Στην ελληνική πραγµατικότητα ο Νιτσόπουλος (1992) 

µελετά τις στάσεις γονέων ως προς τη σεξουαλικότητα των αναπήρων και δείχνει σηµαντικά 
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συντηρητικές τάσεις, καθώς και ότι η παροχή σεξουαλικής ενηµερότητας από τους γονείς συ-

ναρτάται µε το φύλο των αναπήρων.    

Οι συνηθέστερες στρατηγικές των γονέων, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις σεξου-

αλικές αφυπνίσεις και ανησυχίες των αναπήρων είναι η αποτροπή και η αφεστίαση της προσο-

χής, η προστασία, η ετερονοµία, η εξάρτηση, η αρνητική ενίσχυση προς την κατεύθυνση της 

αποφυγής των σεξουαλικών συµπεριφορών, καθώς και η µετάθεση της εκπλήρωσης των σε-

ξουαλικών αναγκών στο µέλλον (Ballan, 2001· ∆ήµου, 2008· Lesseliers & Van Hove, 2002). Η 

παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης αντιµετωπίζεται από τους γονείς µε δυσφορία, επιφύλαξη 

και άρνηση, ενώ αντίθετα, οι ανάπηροι επιζητούν τη σεξουαλική ενηµέρωση από τους γονείς 

(Cooper & Guillebaud, 1999). Τα θέµατα της σεξουαλικότητας αποσταθεροποιούν τους γονείς, 

οι οποίοι προτιµούν να µεταβιβάζουν την ευθύνη στους επαγγελµατίες ιδιαίτερα κατά την 

εφηβεία (Hallstein et al., 1996). Η Ludlow (1991) υπογραµµίζει το γεγονός ότι οι περιοριστι-

κές στάσεις των γονέων ως προς τη σεξουαλικότητα αυξάνουν τη σεξουαλική ευαλωτότητα 

των αναπήρων.  

Τα θέµατα της σεξουαλικότητας των αναπήρων ανησυχούν και αναστατώνουν τους γο-

νείς, καθώς αποτελούν επιπρόσθετη πηγή άγχους, η οποία είναι σε θέση να αναστείλει την ευ-

θύνη της διαχείρισής τους. Ο Speck (1996: 17) υπογραµµίζει το γεγονός ότι οι γονείς των ανα-

πήρων διακατέχονται από «φόβο, άγνοια και συνήθεια». Ο φόβος απορρέει από την ελλιπή 

γνώση µίας συνθήκης, η οποία είναι άγνωστη ως προς τη διαχείρισή της από την πλειοψηφία 

των γονέων. Η άγνοια µεγεθύνεται από την απουσία διαθέσιµων πληροφοριών, οδηγιών, πη-

γών, κατευθύνσεων και εµπειριών, η οποία αποσταθεροποιεί τους γονείς κατά τη διαχείριση. Η 

συνήθεια αποτελεί παράγοντα που αποτρέπει την ανάδυση της σεξουαλικής ενεργοποίησης 

των αναπήρων, καθώς διαταράσσει το ρυθµό της καθηµερινότητας στο οικογενειακό σύστηµα. 

Επιπρόσθετα, ο Speck (1996) υπογραµµίζει το γεγονός ότι η σεξουαλικότητα των αναπήρων 

παρεµποδίζεται από την κοινωνική αποσιώπηση του θέµατος, η οποία λειτουργεί ως συνθήκη 

εκτεταµένης κοινωνικής συναίνεσης, στην οποία υπόκεινται και οι γονείς.  

Οι Couchoud & Neumann (1996) καταδεικνύουν ότι οι γονείς παρεµποδίζουν τη σε-

ξουαλική ενεργοποίηση, καθώς συχνά δεν αναγνωρίζουν τους ανάπηρους ως έµφυλα υποκεί-

µενα. Αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για ποικίλες δραστηριότητες των αναπήρων, οι 

οποίες σχετίζονται µε κοινωνικοποιητικές ευκαιρίες στα θέµατα της σεξουαλικότητας, όπως 

κοινωνική συνεύρεση αναπήρων, συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, ανταλλαγή επι-

σκέψεων, κτλ. (Badelt, 1996).  

 

1.2. Η σεξουαλική εκπαίδευση των γονέων 
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Σύµφωνα µε τη Schuhrke (2008), η παροχή σεξουαλικής εκπαίδευσης στους ανάπηρους από 

τους γονείς εµφανίζει υψηλή κοινωνική συναίνεση. Οι γονείς αποτελούν εκπαιδευτές των ανα-

πήρων και κατανοούνται ως «άµεσοι διαµεσολαβητές πληροφοριών» (Couchoud & Neumann, 

1996: 251), καθώς είναι σε θέση να επιτρέψουν ή να αποτρέψουν διαδικασίες που σχετίζονται 

µε τη σεξουαλικότητα. Ωστόσο, οι γονείς ως συνήγοροι των αναπήρων κατά την παροχή κα-

τάλληλης σεξουαλικής εκπαίδευσης συχνά αποτυγχάνουν (Ballan, 2001· McCabe, 1993). 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές καταδεικνύουν ότι η εκπαίδευση των αναπήρων στα θέ-

µατα της σεξουαλικότητας αποδίδει µακροπρόθεσµα µόνον όταν συµπεριλαµβάνεται το ευρύ-

τερο οικογενειακό σύστηµα στις διαδικασίες εκπαίδευσης (Couchoud & Neumann, 1996· Katz, 

2008). Επιπρόσθετα, η συµπερίληψη του οικογενειακού συστήµατος είναι σε θέση να αποδυ-

ναµώσει τις κοινωνικές προκαταλήψεις και απαγορεύσεις σε σχέση µε τη σεξουαλικότητα των 

αναπήρων (Katz, 2008). Οι Hingsburger et al. (2002) και Plaute et al. (2002) διαπιστώνουν ότι 

τα προγράµµατα σεξουαλικής εκπαίδευσης των αναπήρων απαιτούν περιεκτικές και ολιστικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες οφείλουν να συµπεριλαµβάνουν το σχεδιασµό µακροπρόθεσµων πα-

ρεµβάσεων και αλλαγών στα περιβάλλοντα και τα συστήµατα.  

Τα εφαρµοσµένα προγράµµατα σεξουαλικής εκπαίδευσης που απευθύνονται στους 

ανάπηρους περιλαµβάνουν προσπάθειες επεξεργασίας και εφαρµογής παιδαγωγικών προσεγ-

γίσεων και αρχών που απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους (Blanchett and Wolfe, 2000· 

Hoyler-Hermann, 1996). Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί σηµαντική προβλη-

µατική σε σχέση µε τις προσεγγίσεις των προγραµµάτων, τα περιεχόµενα, τη µεθοδολογία, τις 

εκπαιδευτικές πηγές και τα υλικά και την αποτελεσµατικότητά τους (Hingsburger & Tough, 

2002· McCabe, 1993).  

Η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των γονέων στα θέµατα της σεξουαλικότητας των ανα-

πήρων αναγνωρίστηκε αρχικά από τα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς τους ανάπηρους και 

έγιναν προσπάθειες εισαγωγής προγραµµάτων και συµβουλευτικής, προκειµένου οι οικείοι και 

το προσωπικό να αποκτήσουν επαρκείς και κατάλληλες δεξιότητες για την υποστήριξη και εκ-

παίδευση των αναπήρων στα κοινωνικά  υποσυστήµατα (Couchoud & Neumann, 1996· Hall-

stein et al. 1996· Kreinin, 2001). Η εµπειρία από την εφαρµογή των συγκεκριµένων προγραµ-

µάτων έδειξε ότι η κατάλληλη εκπαίδευση, υποστήριξη και καθοδήγηση των γονέων διευκο-

λύνει την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των αναπήρων (Ballan, 2001). Μία άλλη κατηγορία 

προγραµµάτων σχεδιάστηκε από επίσηµους φορείς και οργανισµούς και επιχειρεί ολιστική 

προσέγγιση, η οποία προϋποθέτει τη συµµετοχή των γονέων και των εκπαιδευτών στα προ-

γράµµατα σεξουαλικής εκπαίδευσης των αναπήρων (Gossel, 1996), όπως π.χ. το πρόγραµµα 

«Special Love Talks» στην Αυστρία (Cizek & Kapella, 1998). Τα ολιστικά προγράµµατα επι-
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διώκουν την εκπαίδευση του οικογενειακού και εκπαιδευτικού συστήµατος, τη συνεργασία 

µεταξύ των συστηµάτων και στοχεύουν κυρίως στην αλλαγή της στάσης του περιβάλλοντος 

απέναντι στη σεξουαλικότητα των αναπήρων (Wolfe, 1997).  

Η σεξουαλική εκπαίδευση των αναπήρων δεν παρέχεται αποκοµµένη από τις κυρίαρχες 

πολιτισµικές και κοινωνικές αξίες ως προς την αναπηρία, οι οποίες επιδρούν σε αυτές των γο-

νέων και των εκπαιδευτών (Wolfe, 1997). Οι προσωπικές στάσεις, νόρµες και αξίες των µι-

κροσυστηµάτων για τη σεξουαλικότητα διατηρούν ισχυρό αντίκτυπο στον αυτοπροσδιορισµό 

των αναπήρων επί των θεµάτων της σεξουαλικότητας (Christian et al., 2001). Οι προσωπικές 

αξίες για τη σεξουαλικότητα των αναπήρων είναι καθοριστικής σηµασίας και προϋποθέτουν 

την διερεύνηση των προσωπικών συναισθηµάτων και αξιών για τη σεξουαλικότητα, καθώς και 

την εξέταση δεδοµένων από την προσωπική σεξουαλική βιογραφία (Kreinin, 2001· Specht, 

2008· Ward et al., 2001· Wolfe, 1997).  

 

2. Το εφαρµοσµένο πρόγραµµα 

2.1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Θεωρητική κατεύθυνση του προγράµµατος αποτελεί η χειραφετική σεξουαλική παιδαγωγική 

(emanzipatorische sexualpädagogik), η οποία βασίζεται στην έννοια της χειραφέτησης (eman-

zipation) του κοινωνικού υποκειµένου µέσω της αµφισβήτησης των κοινωνικών δοµών εξου-

σίας στην παιδαγωγική σκέψη και πράξη (Valtl, 1997). Σύµφωνα µε τους Adorno & Horkhei-

mer (1947/2000), χειραφέτηση συνιστά η αµφισβήτηση και κριτική θεώρηση των κυρίαρχων 

κοινωνικών, πολιτισµικών και ιδεολογικών δοµών εξουσίας από το κοινωνικό υποκείµενο χω-

ρίς συγχρόνως να τις αντανακλά, και ενδεχοµένως να διατηρεί ως απώτερο σκοπό την αλλαγή 

αυτών των δοµών. Η σεξουαλική χειραφετική παιδαγωγική απορρέει από την παράδοση της 

κριτικής σκέψης και αποσκοπεί στην αυξανόµενη ανάληψη κοινωνικής ευθύνης του υποκειµέ-

νου και στην απελευθέρωσή του από βιογραφικούς και κοινωνικούς καταναγκασµούς (Sielert, 

2004: 38). Η σεξουαλικότητα εννοιολογείται ως µία κοινωνικά και ιστορικά κατασκευασµένη 

κατηγορία και συνιστά ένα σύνθετο πολιτισµικό και ιστορικο-κοινωνικό φαινόµενο (Weeks, 

2003).  

Κατά τον Φουκώ (1978/1982), η παραδοσιακή εκπαίδευση στα θέµατα της σεξουαλι-

κότητας νοµιµοποιήθηκε στο παρελθόν από τις άρχουσες τάξεις και τους ιδεολογικούς τους 

φορείς ως µέσο κοινωνικού και εξουσιαστικού ελέγχου. Η παραδοσιακή σεξουαλική παιδαγω-

γική ολοκληρώθηκε ως εφαρµοσµένη ηθική θεωρία (Sielert, 2004: 29). Η χειραφετική σεξου-

αλική παιδαγωγική διαφοροποιείται από την «παραδοσιακή», καθώς διατηρεί πολιτικό και 

ιδεολογικό λόγο και τάσσεται στην πλευρά του υποκειµένου διαφυλάττοντας το από την 
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κοινωνική εργαλειοποίησή του. Επιπρόσθετα, κατανοείται και «είναι χειραφετική πολιτική 

εκπαίδευση» (Kentler, 1967, όπως αναφέρεται στο: Valtl, 1997: 49).  

Ο Valtl (1997) καταγράφει τις βασικές αρχές της χειραφετικής σεξουαλικής παιδαγωγι-

κής: α) Τοποθετείται µε πολιτικό λόγο και πράξη στο κοινωνικό πεδίο. Τάσσεται εναντίον 

κάθε µορφής σεξουαλικών διακρίσεων που αφορούν σε κοινωνικές µειονότητες και υπερασπί-

ζεται τα σεξουαλικά δικαιώµατα των έµφυλων υποκειµένων, β) Βασίζεται στην αυτονοµία των 

υποκειµένων. Προωθεί την ιδεολογική κριτική και την ανάλυση των κοινωνικών φαινοµένων, 

ώστε να αποκαλύπτονται οι περιορισµοί και οι προσπάθειες χειραγώγησης. Ενθαρρύνει τα 

υποκείµενα σε αναζήτηση προσωπικού εθολογικού προσανατολισµού κατά τη σύναψη των 

σεξουαλικών σχέσεων και συγκρούεται µε όλες τις προσεγγίσεις, οι οποίες καθορίζουν «κανο-

νικότητες» στις σεξουαλικές συµπεριφορές, γ) Υπερασπίζεται τη σεξουαλικότητα από τις προ-

σπάθειες παρέµβασης της «παραδοσιακής» παιδαγωγικής. Προσφέρει τη δυνατότητα για σε-

ξουαλική αυτοδιάθεση και τη διαφυλάσσει από παρεµβάσεις που την περιορίζουν, δ) 

Προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της ανατροπής των προκαταλήψεων, στερεοτύπων 

και απαγορεύσεων. Αναλύει και ελέγχει τις σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στα φύλα και καταπο-

λεµά τη σεξουαλική βία στις έµφυλες σχέσεις, και ε) ∆ιατηρεί µία ρεαλιστική αξιολόγηση της 

σεξουαλικότητας. Η σεξουαλικότητα δεν µπορεί να υπερεκτιµηθεί στο δυτικό πολιτισµικό 

πλαίσιο, καθώς οι οικονοµικές συνθήκες εξακολουθούν να είναι καθοριστικές. 

Η θεωρητική κατεύθυνση του προγράµµατος βασίζεται σε πολιτικές και παιδαγωγικές 

επιλογές, οι οποίες προϋποθέτουν τη διαφάνεια των ιδεολογικών του θέσεων. Το πρόγραµµα 

δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή ενός πλαισίου πληροφοριών, γνώσεων, αντιλήψεων, 

πρακτικών, κτλ. οι οποίες µεταβιβάζονται στους συµµετέχοντες, αλλά η εκπαίδευση αποτελεί 

ένα δυναµικό πεδίο διαχείρισης και ένα σύνολο από διαρκώς υπό διαπραγµάτευση αναδυό-

µενα θέµατα, τα οποία δεν κατανοούνται ως στατικά ή ολοκληρωµένα που διαφυλάσσονται 

από αµφισβήτηση και κριτική θεώρηση (Sielert & Valtl, 2000). Επίσης, το εφαρµοσµένο πρό-

γραµµα της χειραφετικής σεξουαλικής εκπαίδευσης δεν περιορίζεται σε µια παιδαγωγική ρη-

τορική, η οποία αποβλέπει στην απλή προσαρµογή σε ένα ήδη υπάρχον κοινωνικό σύστηµα 

έµφυλων σχέσεων και σε συµπεριφορές οι οποίες είναι προκαθορισµένες, αλλά προτείνει 

εργαλεία δράσης (Timmermanns et al., 2004). Τα νοήµατα τα οποία διαπραγµατεύονται κατά 

την εκπαίδευση είναι σε θέση να µετασχηµατιστούν σε πράξη και σε ενεργητική στάση των 

συµµετεχόντων µέσω της ανάληψης της προσωπικής ευθύνης.  

 

2.2. Σκοποί, στόχοι,  περιεχόµενα 
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Γενικός σκοπός του εφαρµοσµένου προγράµµατος είναι η εκπαίδευση των συµµετεχόντων στα 

θέµατα της σεξουαλικότητας, ώστε να ενισχύεται η δράση τους για συνειδητές και κοινωνικά 

υπεύθυνες συµπεριφορές κατά την αποδοχή των αναπήρων ως έµφυλων υποκειµένων και κατά 

την απόδοση δικαιωµάτων σεξουαλικού αυτοπροσδιορισµού. Επίσης, το πρόγραµµα επιχειρεί 

τη συγκρότηση ενός κριτικού λόγου για τη σεξουαλικότητα και προσπαθεί να υποστηρίξει µία 

παιδαγωγική, η οποία στηρίζεται στην ενίσχυση και ενθάρρυνση των µηχανισµών ριζοσπα-

στικής κριτικής και αντίστασης που οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές διαδικασίες προσπαθούν 

να αποδυναµώσουν (Sielert, 2004). 

Το προτεινόµενο χειραφετικό πρόγραµµα σεξουαλικής εκπαίδευσης διατηρεί ως κε-

ντρικό στόχο την ενίσχυση εκείνων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των συµµετεχόντων µέσω 

των οποίων θα είναι σε θέση να συγκεκριµενοποιούν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα 

θέµατα της σεξουαλικότητας των αναπήρων. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην επαναδιατύπωση 

των κυρίαρχων αντιλήψεων για τη σεξουαλικότητα των αναπήρων και στο µετασχηµατισµό 

των παγιωµένων σχηµάτων που τα συγκείµενα της αναπηρίας κατασκευάζουν. Προτείνεται η 

επεξεργασία των κυρίαρχων αντιλήψεων και αξιών ως προς τη σεξουαλικότητα µέσω συνειδη-

τοποίησης, στοχασµού, κριτικής προσέγγισης και επαναδιαπραγµάτευσης, ενώ επιχειρείται αλ-

λαγή των περιοριστικών, συµµορφωτικών πεποιθήσεων και αξιών για τα θέµατα της σεξουαλι-

κότητας προς µία κατεύθυνση αναστοχαστικής διαδικασίας αντιλήψεων και πρακτικών 

(Bosch, 2004· Sielert & Valtl, 2000). Το πρόγραµµα σκοπεύει στην ενίσχυση των χειραφετητι-

κών διεργασιών µε τις οποίες οι συµµετέχοντες γίνονται ικανοί να ελέγχουν τα κοινωνικά 

δεδοµένα ως προς την αναπηρία και να επεµβαίνουν σε αυτά. Ουσιαστική επιδίωξη του προ-

γράµµατος αποτελεί η νοητική χειραφέτηση των συµµετεχόντων, η οποία αναφέρεται στην 

αυτονοµία της σκέψης και η κοινωνική χειραφέτησή τους, η οποία αναφέρεται στην αυτονοµία 

της πράξης (Valtl, 1997). 

Τα περιεχόµενα του προγράµµατος διαµορφώνονται σε τρία επίπεδα διδακτικών προ-

σεγγίσεων, όπως αναφέρεται στους Sielert & Valtl (2000): α) το µακροδιδακτικό επίπεδο, το 

οποίο σχετίζεται µε τις χειραφετικές θεωρίες για τη σεξουαλικότητα και την αναπηρία, β) το 

µεσοδιδακτικό επίπεδο, το οποίο σχετίζεται µε τον αναστοχασµό των θεµάτων και σκοπών 

των επιµέρους ενοτήτων του προγράµµατος, και γ) το µικροδιδακτικό επίπεδο, το οποίο ανα-

φέρεται στην επίτευξη των στόχων και στις ανάγκες των συµµετεχόντων.  

Από την επισκόπηση της σχετικής µε το θέµα βιβλιογραφίας (Bosch & Suykerbuyk, 

2006· Hopf, 2002· Schmidt, 2005· Sielert, 1991, 2005· Sielert & Valtl, 2000· Timmermanns & 

Tuider, 2008), καθώς και από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των συµµετεχό-

ντων στο πρόγραµµα συµπεριλήφθηκαν οι εξής θεµατικές ενότητες: α) Η σεξουαλικότητα (έν-



Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 2 
 

ISSN 1792-7587  9 

νοια, υποκειµενικές πεποιθήσεις και σηµασίες), β) Η σεξουαλικότητα σε άλλες ιστορικές περί-

οδους (ιστορική, κοινωνική και πολιτισµική προσέγγιση), γ) Φύλο και σεξουαλικότητα (έµφυ-

λες ταυτότητες, στερεότυπα των φύλων, προκαταλήψεις), δ) Σύγχρονα πρότυπα οικογένειας 

(µορφές, στερεοτυπικά πρότυπα), ε) Σεξουαλικές ταυτότητες (ετεροφυλοφιλία, οµοφυλοφιλία, 

καταπολέµηση των διακρίσεων), στ) Σεξουαλικότητα και βία (σεξουαλική εκµετάλλευση, 

πορνεία), ζ) Σεξουαλικότητα και ΜΜΕ (σεξισµός, διαφήµιση, πορνογραφία), η) Η αναπηρία 

(έννοια και προσεγγίσεις), θ) Αναπηρία και σεξουαλικότητα (κοινωνικές στάσεις και όρια), ι) 

Αναπηρία και σεξουαλική συµπεριφορά (κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο), και κ) Αναπηρία 

και σεξουαλική παιδαγωγική και συµβουλευτική (αρχές και κατευθύνσεις). 

 

2.3. Μέθοδος και τεχνικές 

Η µέθοδος η οποία ακολουθήθηκε κατά την εφαρµογή του προγράµµατος υπήρξε αντίστοιχη 

µε τις απαιτήσεις του περιεχοµένου (Sielert & Valtl, 2000). ∆ηλαδή, µία µέθοδος, η οποία 

προωθεί και επιτρέπει την ανάπτυξη εκείνων των νοητικών διεργασιών και στρατηγικών δρά-

σης µέσω των οποίων οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να διατυπώνουν ένα διαφορετικό 

λόγο για τη σεξουαλικότητα (Timmermanns et al., 2004). Ως παιδαγωγική πρόταση το χειρα-

φετικό πρόγραµµα σεξουαλικής εκπαίδευσης επιτελεί τη λειτουργία µίας σκόπιµης και κριτι-

κής ενεργοποίησης της παιδαγωγικής σχέσης.  

Η βιωµατική µέθοδος προτείνει τη µάθηση, η οποία απορρέει από την επεξεργασία των 

προσωπικών βιωµάτων και εµπειριών σε κοινωνικές καταστάσεις, καθώς και την επεξεργασία 

σε υψηλότερους βαθµούς αναπλαισίωσης, δηλαδή, γενικευµένης γνώσης που υποστηρίζει την 

κατανόηση ευρύτερων θεµάτων της σεξουαλικότητας (Timmermanns & Tuider, 2008). Μέσω 

της βιωµατικής µεθόδου κατανοείται η σύνδεση µε τις πολλαπλές όψεις και σχέσεις ανάµεσα 

στα γεγονότα και τις καταστάσεις, διαµορφώνονται κριτήρια µε τα οποία ελέγχονται οι προ-

σωπικές προκαταλήψεις, καθώς και ανασκευάζονται τα κοινωνικά στερεότυπα για τη σεξουα-

λικότητα, τα οποία προκύπτουν από τις κυρίαρχες κοινωνικές παραδοχές και αντιλήψεις (Nes-

por, 2008). Η βιωµατική µέθοδος επιτρέπει την κατανόηση της έννοιας «σεξουαλικότητα» 

κατά τρόπο που να στηρίζεται σε επεξεργασµένες κοινωνικές αξίες και διατηρεί µία «ολική» 

προσέγγιση, δηλαδή, επιχειρεί να επικοινωνήσει τα προς επεξεργασία πολιτισµικά και κοινω-

νικά νοήµατα µε τη συνολική προσωπικότητα των συµµετεχόντων (Nespor, 2008). Τα προ-

βλήµατα τα οποία τίθενται στους συµµετέχοντες κατά την επεξεργασία των ενοτήτων του προ-

γράµµατος µε τη µορφή παρεµβατικών ασκήσεων ευαισθητοποίησης δεν αποβλέπουν µόνο 

στην κατάκτηση κοινωνικών νοηµάτων, αλλά επίσης εκπαιδεύουν στην κατάλληλη 

δράση/πράξη, προσδιορίζουν δηλαδή τη συµπεριφορά του υποκειµένου (Sielert, 2004). 
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Ο συντονιστής αναλαµβάνει να διαµεσολαβεί στις συνεδρίες κατά τρόπο που διευκο-

λύνει και ενισχύει την ανακάλυψη και την κριτική σκέψη των συµµετεχόντων, ενώ οι εισαγό-

µενες θεµατικές ενότητες γίνονται αντικείµενο κριτικής επεξεργασίας και προβληµατισµού 

από τους συµµετέχοντες που επιδιώκεται να καταστούν ικανοί να συνεργάζονται και να προ-

βάλλουν τη δική τους αντίληψη σχετικά µε την πορεία επεξεργασίας ενός θέµατος µέσω των 

δοµηµένων υποενοτήτων (Sielert & Valtl, 2000).  

Οι συµµετέχοντες δεν κατανοούνται ως παθητικοί αποδέκτες πολιτισµικών προϊόντων, 

αλλά ως ήδη ενεργοί κοινωνικοί δρώντες. Συµµετέχουν ενεργά στην παραγωγή γνώσης µε την 

ικανότητά τους να ορίζουν καταστάσεις, να τις αναλύουν και να αναπτύσσουν στρατηγικές 

αντιµετώπισής τους (Sielert & Valtl, 2000). Ο προβληµατισµός, η υποβολή ερωτήσεων, η δια-

τύπωση αµφιβολιών και η αντιπαράθεση απόψεων από τους συµµετέχοντες συνιστά την 

έναρξη µίας αυθεντικής ενέργειας απόκτησης γνώσης, καθώς και την έναρξη µίας ενέργειας 

για την ανατροπή του «υπερκαθορισµού» από τις κυρίαρχες κοινωνικές αναπαραστάσεις και 

αντιλήψεις (Sielert, 2004). 

Η εισαγωγή στο πρόγραµµα έγινε µε τεχνικές, οι οποίες διευκόλυναν τη σταδιακή 

εξοικείωση και γνωριµία των συµµετεχόντων, όπως: δηµιουργία οµάδας, ασκήσεις γνωριµίας 

και εµπιστοσύνης, σύνταξη του συµβολαίου της οµάδας και αναπλαισίωση από το συντονιστή 

(Nespor, 2008). Οι θεµατικές ενότητες και υποενότητες του εφαρµοσµένου προγράµµατος δι-

απραγµατεύτηκαν κυρίως µε τις εξής τεχνικές: α) δηµιουργία υποοµάδων, β) επεξεργασία των 

ασκήσεων ευαισθητοποίησης στις υποοµάδες, γ) ερωτηµατολόγια και γραπτή επεξεργασία των 

απόψεων, δ) επεξεργασία του παραγώµενου υλικού στην ολοµέλεια, ε) συζήτηση και σχολια-

σµός κειµένων και οπτικοακουστικού υλικού, και στ) καταιγισµός ιδεών (Timmermanns & 

Tuider, 2008). 

Επίσης, τηρήθηκαν από το συντονιστή πρωτόκολλα του παραγόµενου υλικού από τους 

συµµετέχοντες, καθώς και ηµερολόγιο/αρχείο. 

 

3. Μεθοδολογία του προγράµµατος 

3.1. Συµµετέχοντες 

Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε εργαστήριο ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης (ΕΕΕΕΚ) για έφηβους και µετέφηβους ανάπηρους της ευρύτερης εκπαιδευτικής περιφέ-

ρειας των Αθηνών. Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα είναι 15 γονείς και κηδεµόνες αναπή-

ρων, οι οποίοι αναφέρονται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο των αναπήρων. Τα δηµογραφικά δεδο-

µένα των συµµετεχόντων κατανέµονται ως εξής: Ως προς το φύλο συµµετέχουν 1 (7%) άνδρας 

και 14 (93%) γυναίκες. Ως προς την ηλικία 7 (46%) γονείς ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 
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35-45, 7 (46%) στην οµάδα 46-55 και 1 (7%) στην οµάδα 55-65 ετών. Ως προς την οικογενει-

ακή κατάσταση 13 (86%) είναι έγγαµοι, 1 (7%) σε διάσταση και 1 (7%) διαζευγµένος/η. Ως 

προς το κοινωνικοµορφωτικό επίπεδο 7 (47%) είναι απόφοιτοι δηµοτικού, 2 (13%) απόφοιτοι 

γυµνασίου, 5 (33%) απόφοιτοι λυκείου/τεχνικής σχολής και 1 (7%) απόφοιτος ΑΕΙ. Ως προς 

την επαγγελµατική απασχόληση 3 (20%) εργάζονται στο δηµόσιο τοµέα, 4 (27%) στον ιδιω-

τικό τοµέα και 8 (53%) ασχολούνται µε οικιακά. Επίσης, οι συµµετέχοντες έχουν υπό την κη-

δεµονία τους 15 ανάπηρους (12 έφηβους και 3 έφηβες), ηλικίας από 14 έως 28 ετών. 

Το πρόγραµµα διήρκεσε 6 µήνες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2010. Υλο-

ποιήθηκε σε 16 συνεδρίες, διάρκειας 3 ωρών η κάθε µία.     

 

3.2. Μέσα συλλογής δεδοµένων 

Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος έγινε µε ερωτηµατολόγιο, το 

οποίο περιέλαβε τα δηµογραφικά δεδοµένα των γονέων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατά-

σταση, κοινωνικοµορφωτικό επίπεδο, επαγγελµατική απασχόληση, φύλο ανάπηρου κηδεµο-

νευόµενου και ηλικία του), καθώς και έξι (6) ανοιχτές ερωτήσεις (βλέπε παράρτηµα).  

 

3.3. Ανάλυση δεδοµένων 

Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε ποιοτική µέθοδο, προκειµένου να αποσπαστούν τα υποκει-

µενικά νοήµατα των συµµετεχόντων στην έρευνα. Για τη συγκριτική τους ανάλυση και τη συ-

ναγωγή συµπερασµάτων, εφαρµόστηκε η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου, η οποία αντι-

στοιχεί στην ποσοτικοποίηση των απαντήσεων στα ερωτηµατολόγια που περιέχουν ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις και επιτρέπει συγχρόνως τη συστηµατική τους διερεύνηση (Κυριαζή, 2002: 

284-285). 

 

3.4. ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων  

Το ερωτηµατολόγιο επιδόθηκε στους συµµετέχοντες πριν την έναρξη του προγράµµατος ατο-

µικά και συµπληρώθηκε κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας. Το ίδιο ερωτηµατολόγιο επιδόθηκε 

µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος και συµπληρώθηκε σε µία συνεδρία. Επεξηγήθηκε η 

αναγκαιότητα συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, καθώς και ζητήθηκε η προφορική άδεια 

όλων των συµµετεχόντων για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων.    

 

3.5. Ευρήµατα  

Α) Αρχική αξιολόγηση 
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Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων (Ε) της αρχικής αξιολόγησης δείχνει ότι οι γονείς κατά 

πλειοψηφία δυσκολεύονται σηµαντικά να διαχειριστούν τα θέµατα της σεξουαλικότητας των 

αναπήρων. Αναλυτικότερα, 4 (26,6%) γονείς αναφέρουν ότι διακατέχονται από φόβο και άγ-

χος κατά την ανάδυση του θέµατος στο οικογενειακό σύστηµα, ενώ 5 (33,3%) γονείς δεν δια-

χειρίζονται µε κανέναν τρόπο το θέµα. Η ελλιπής διαχείριση αποδίδεται από τους ίδιους τους 

γονείς στις ελλιπείς γνώσεις τους και στην έλλειψη κατευθύνσεων για τη διαπραγµάτευσή του. 

Οι γονείς αναφέρουν: 

«∆εν µπορώ ακόµη, διστάζω πολύ, πώς να τα πω;» (Ε7) 

«Ναι, [έχουµε συζητήσει] αλλά δυσκολεύοµαι πολύ να απαν- 

τήσω σε ερωτήσεις που αφορούν το σεξ» (Ε12) 

«Το αποφεύγω γιατί δεν ξέρω πώς να του το πω» (Ε13). 

5 (33,3%) γονείς αναφέρουν ότι συζητούν «κάποια» θέµατα ωστόσο, η πρωτοβουλία απορρέει 

από τους ανάπηρους, οι οποίοι φαίνεται να διακινούν και να επιζητούν την επικοινωνία, αλλά 

οι γονείς αδυνατούν να την παρέχουν: 

«Τις περισσότερες φορές µε ρωτά εκείνος [ανάπηρος]» (Ε15). 

Μόνον 3 (20%) γονείς αναφέρουν ότι συζητούν µε τους ανάπηρους για τη σεξουαλικότητα 

ωστόσο, µε αποσπασµατικό και ελλειµµατικό τρόπο. Η ποσότητα και ποιότητα αυτής της ελ-

λιπούς ενηµέρωσης διαφοροποιείται ανάµεσα στο ανάπηρο και στο µη ανάπηρο µέλος της οι-

κογένειας, δηλαδή, οι πληροφορίες και η ενηµέρωση που παρέχονται στο ανάπηρο µέλος είναι 

σηµαντικά περιορισµένες, ελλιπείς και ανεπαρκείς.  

Στα ερωτηµατολόγια Ε2, Ε3, Ε8, Ε10, Ε12 καταγράφεται µε σαφήνεια ο προσωπικός 

φόβος διαχείρισης του θέµατος, ο οποίος παράγει την απουσία διαχείρισης.   

Τα θέµατα της σεξουαλικότητας στα οποία αναφέρονται οι γονείς διαφοροποιούνται 

σύµφωνα µε το φύλο του ανάπηρου. Στους ανάπηρους έφηβους παρέχονται κάποια στοιχεία 

για τη σεξουαλική αλληλεπίδραση και τον αυνανισµό, ενώ στις ανάπηρες έφηβες αναφέρονται 

θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε το σώµα, την περίοδο και τη σεξουαλική βία. 1 (6,6%) γονέας 

αναφέρει τη χρήση εκτεταµένων λεκτικών απαγορεύσεων και αποτροπών από πλευράς του 

προς τον ανάπηρο έφηβο.  

Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γονείς κατά την παροχή σεξουαλικής ενηµερότη-

τας αφορούν κυρίως τον κατάλληλο τρόπο παροχής πληροφοριών και τη µορφή που θα πρέπει 

να έχουν οι απαντήσεις. Όλοι οι γονείς (100%) αναφέρονται στη σεξουαλική εκπαίδευση των 

αναπήρων ως συνθήκη σηµαντικά φοβογόνο και αγχογόνο: 

«Όσο µεγαλώνει τόσο πιο πολύ φοβάµα» (Ε5) 

«∆εν ξέρω αν οι απαντήσεις που δίνω είναι ο σωστός τρόπος για να καταλάβει» (Ε11) 

[φοβάµαι] «Τα πάντα» (Ε15). 
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Οι απαντήσεις των γονέων για πλευρές της σεξουαλικότητας που δεν θα ήθελαν να βιώσει ο/η 

ανάπηρος/η εµφανίζουν σηµαντικά ευρήµατα. 3 (20%) γονείς δεν κατανοούν την ερώτηση, 1 

(6,6%) αναφέρει το φόβο από πιθανή ανεξέλεγκτη σεξουαλική συµπεριφορά, 1 (6,6%) το 

φόβο πιθανών ακατάλληλων συµπεριφορών, 1 (6,6%) την πιθανότητα του γάµου και 1 (6,6%) 

την πιθανότητα άσκησης σεξουαλικής βίας προς την ανάπηρη. 

 Τα θέµατα στα οποία όλοι (100%) οι γονείς αναµένουν να εκπαιδευτούν στο εφαρµο-

σµένο πρόγραµµα αφορούν κυρίως γνωστικές δεξιότητες που σχετίζονται µε την κατάλληλη 

διαχείριση. 2 (13,3%) γονείς καταγράφουν επιπλέον τη συναισθηµατική και κοινωνική διαχεί-

ριση της σεξουαλικότητας. Οι γονείς αναφέρουν:    

«Σχεδόν τα πάντα» (Ε5) 

«Όταν κοιτάζει πράγµατα στην καθηµερινότητα (τηλεόραση, εικόνες, σκηνές δρόµου µε αγαπησιά-

ρικο περιεχόµενο) πώς το εξηγείς» (Ε6) 

«Την επαφή µε το άλλο φύλο και πώς να την εξηγήσω» (Ε8). 

«Όλα όσα έχουν να κάνουν µε τη σεξουαλικότητα» (Ε9) 

Οι προσδοκίες σχεδόν όλων των γονέων από το πρόγραµµα αφορούν κυρίως την εκπαίδευσή 

τους στη γνωστική διαπραγµάτευση και διαχείριση της σεξουαλικότητας των αναπήρων. 1 

(6,6%) γονέας ζητά «βοήθεια» από το πρόγραµµα και 2 (13,3%) επιζητούν την άρση των φό-

βων τους. Οι γονείς αναφέρουν: 

«Να ενηµερωθώ πώς να χειριστώ το όλο θέµα» (Ε8) 

«Να µάθω πράγµατα, να απαντάω στις ερωτήσεις της κόρης   µου και να µην φοβάµαι» (Ε12) 

«Να διώξω τον πολύ µεγάλο φόβο µου γι' αυτήν την άγνωστη και πονεµένη ιστορία» (Ε13) 

«Να µπορέσω να µάθω τρόπους και πληροφορίες, ώστε µετά το τέλος του προγράµµατος να µπο-

ρέσω να του απαντάω πιο ανοιχτά στις ερωτήσεις του και να τον βοηθήσω να µπορεί να έχει όσο το 

δυνατόν µία πιο οµαλή σεξουαλική ζωή» (Ε15) 

Β) Τελική αξιολόγηση 

Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων της τελικής αξιολόγησης δείχνει ότι οι γονείς διαφορο-

ποιούνται κατά τις προσπάθειες διαχείρισης της σεξουαλικότητας των αναπήρων προς µία θε-

τική κατεύθυνση. 11 (73,3%) γονείς αναφέρουν ότι προσεγγίζουν µε σχετική ασφάλεια τις 

αναφορές των αναπήρων στα θέµατα της σεξουαλικότητας. Οι συγκεκριµένοι γονείς κάνουν 

πράξη τις αποκτηµένες γνώσεις από την εκπαίδευσή τους στο πρόγραµµα µε εξατοµικευµένο 

τρόπο και ανάλογα µε την εκάστοτε συνθήκη στην οποία αναδύεται το θέµα. Επίσης, οι γονείς 

κάνουν αναφορές για τα µη ανάπηρα µέλη της οικογένειας, τα οποία επίσης ευνοήθηκαν από 

την εκπαίδευση των γονέων. Οι γονείς αναφέρουν: 

«Με την κόρη µου πολύ γενικά [συζητούσα]. Τη θεωρούσα πολύ µικρή. Τώρα όµως κατάλαβα ότι 

µάλλον είναι αργά. Μπορώ να πω κάποια πράγµατα. Με το γιο όσο µπορεί µία µητέρα. Πέφτει το 

βάρος στο µπαµπά» (Ε2) 
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«Με τον δικό µας τρόπο τα πάντα. Με την κόρη µου λύθηκαν φόβοι και κάποιοι κόµποι που κου-

βαλούσα καιρό» (Ε4)  

«Ναι, τώρα προσπαθώ πιο πολύ και µου είναι πιο εύκολο» (Ε9) 

«Ναι τώρα πια συζητώ περισσότερο» (Ε10) 

«Ναι το συζητάµε και µου είναι πιο εύκολο» (Ε11) 

«Συζητάω όταν εκείνος θέσει κάποιο ερώτηµα» (Ε14). 

4 (26,6%) γονείς εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά την ανάδυση του θέµατος 

και εµφανίζονται διστακτικοί: 

[συζητώ] 

«Πολύ λίγο» (Ε6) 

«Πολύ-πολύ λίγο» (Ε7) 

«Ναι, µε δυσκολία κάποιες φορές» (Ε8) 

«Κάποιες φορές, ναι»  (Ε15). 

Τα θέµατα τα οποία συζήτησαν οι γονείς µε τους/τις ανάπηρες κατά τη διάρκεια του προγράµ-

µατος εµφανίζονται σηµαντικά εµπλουτισµένα σε σχέση µε τις αρχικές απαντήσεις. Αναφέ-

ρουν ως θέµατα τις σχέσεις µε το άλλο φύλο, την κοινωνική συµπεριφορά κατά την αλληλεπί-

δραση µε το άλλο φύλο, τις µορφές σεξουαλικής αλληλεπίδρασης, τον αυνανισµό, τις διαφο-

ρές στα φύλα, τη διαδικασία της σύλληψης, τις διαφορές ανάµεσα στο δίπολο αγάπη/σεξ, την 

οµοφυλοφιλία, τις προστατευτικές δεξιότητες σε σχέση µε πιθανή σεξουαλική παραβίαση και 

εκµετάλλευση. Οι γονείς αναφέρουν: 

«Τη σχέση την ετεροφυλόφιλη σε ερωτήσεις πάντα για τις διαφορές των άλλων τύπων σχέσεων 

(οµοφυλοφιλία, παιδεραστία)» (Ε5) 

«Τώρα ξεκίνησα θέλει δουλειά» (Ε8) 

«Σε ότι µε ρωτά συζητώ άνετα για το σεξ, τις σχέσεις» (Ε9) 

«Συνήθως αυτά που έχουµε συζητήσει στην οµάδα» (Ε10) 

 «Έχουµε µιλήσει για τη συµπεριφορά τους, τα αισθήµατά τους και για τους κινδύνους» (Ε14) 

«Αν µπορεί να έχει σχέσεις, αν µπορεί να κάνει οικογένεια» (Ε15). 

Οι δυσκολίες διαχείρισης των θεµάτων της σεξουαλικότητας από τους γονείς υπήρξαν χρόνιες, 

ωστόσο, µετά την εκπαίδευση 7 (46,6%) γονείς αναφέρουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις κατά 

τις λεκτικές τους παρεµβάσεις, καθώς και εσωτερικές αλλαγές που αφορούν στην κατάκτηση 

εσωτερικής ασφάλειας, αυτοπεποίθησης και βεβαιότητας. 8 (53,3%) γονείς εξακολουθούν να 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες, οι οποίες αφορούν σε προσωπικές εσωτερικές δυσκολίες και εντο-

πίζονται κυρίως στα θέµατα της σεξουαλικής αλληλεπίδρασης. Οι γονείς οι οποίοι επωφελή-

θηκαν από την εκπαίδευση αναφέρουν: 

«Με δυσκόλευε στο να ανοίξω τη συζήτηση χωρίς κάποιο κίνητρο. Τώρα όµως όχι» (Ε1) 

«Τώρα καταλαβαίνω ότι η άγνοια είναι χειρότερη» (Ε2) 

«Τώρα πιστεύω ότι είναι θέµα ποιότητας ζωής και θα αναπτύξω ότι θέµα µού θέσουν τα παιδιά 

µου» (Ε12) 
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Ενώ οι γονείς οι οποίοι να δυσκολεύονται αναφέρουν: 

«∆υσκολεύοµαι πολύ να του εξηγήσω για το θέµα αυτό» (Ε6) 

«Το πώς θα τα πω. Τι θα του πω και αν τα καταλάβει» (Ε8). 

Οι απαντήσεις των γονέων για πλευρές της σεξουαλικότητας που δεν θα ήθελαν να βιώσει ο/η 

ανάπηρος/η εµφανίζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις αρχικές τοποθετήσεις. 

Οι γονείς επικεντρώνονται και εστιάζουν µε ακρίβεια στην ερώτηση, αναφέροντας ότι δεν 

αποδέχονται κυρίως τη σεξουαλική βία. 1 (6,6%) γονέας αναφέρει ότι δεν θα επιθυµούσε τη 

σεξουαλική αλληλεπίδραση διότι «είναι πολύ νωρίς» (Ε11) και 1 (6,6%) γονέας αναφέρεται 

στον «κατάλληλο τρόπο» της πρώτης συνουσίας του ανάπηρου (Ε14).     

 Οι γονείς αξιολογούν τις ενότητες και τα περιεχόµενα του προγράµµατος ως επαρκή (7 

<46,6%> γονείς), ενώ αναφέρουν ότι θα επιθυµούσαν ενηµέρωση για την «υγεία» (Ε5), την 

ανάγκη κατευθυντικών απαντήσεων (Ε6, Ε8) και οδηγίες για την έναρξη της σεξουαλικής 

ζωής (Ε11).   

 Οι γονείς εµφανίζουν στις απαντήσεις τους την επιβεβαίωση των αρχικών τους 

προσδοκιών για το πρόγραµµα, καθώς και την υποστήριξή τους κατά τη διαχείριση της σεξου-

αλικότητας των αναπήρων. 9 (60%) γονείς αναφέρονται θετικά για την εκπαίδευσή τους: 

«Ότι αντιλαµβάνοµαι περισσότερο το θέµα σεξουαλικότητα» (Ε4) 

«Το βουνό που έβλεπα στην αρχή τώρα το αντιλαµβάνοµαι σαν λόφο» (Ε5) 

«∆εν περίµενα αυτό που αποκόµισα, µακάρι να ήταν περισσότερο» (Ε7) 

«Να µάθω, να ανακουφισθώ, όπως και έγινε» (Ε9) 

«Πήρα πάρα πολλά» (Ε10) 

«Μου έλυσε απορίες, αυτό ακριβώς που περίµενα» (Ε15). 

2 (13,3%) γονείς αναφέρονται στην αναγκαιότητα εκπαίδευσης όλου του συστήµατος (ανάπη-

ροι και εκπαιδευτικοί) και 4 (26,6%) γονείς αναφέρονται στην ανάγκη για συγκεκριµένες λε-

κτικές κατευθύνσεις και οδηγίες («πώς πρέπει να απαντάω») κατά τη διαπραγµάτευση της σε-

ξουαλικότητας των αναπήρων. 

 

4. Συζήτηση 

Η αξιολόγηση του προγράµµατος καταδεικνύει ότι η σεξουαλικότητα των αναπήρων κατα-

νοείται από το οικογενειακό σύστηµα ως σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο ωστόσο, διατηρεί αυξη-

µένες και ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την προσπάθεια διαχείρισής του. Η αρχική αξιολόγηση 

δείχνει ότι οι γονείς διακατέχονται και κατακλύζονται από φοβογόνα συναισθήµατα για τα θέ-

µατα της σεξουαλικότητας, αλλά επιχειρούν να διαχειριστούν τις προσωπικές ανασφάλειες και 

ανησυχίες, καθώς θέτουν αίτηµα για την υπέρβασή τους. Όλοι οι γονείς διέθεταν ετοιµότητα 
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για την εκπαίδευσή τους στο πρόγραµµα και αυθεντική πρόθεση να υποστηρίξουν τη σεξουα-

λική αυτονοµία των αναπήρων.  

Οι αυξηµένες προσωπικές δυσκολίες των γονέων κατασκευάστηκαν από την κοινωνική 

και εκπαιδευτική αποσιώπηση των θεµάτων της σεξουαλικότητας των αναπήρων και την έλ-

λειψη υποστήριξης του οικογενειακού συστήµατος µέσω δοµηµένης εκπαιδευτικής παρέµβα-

σης, η οποία να ενισχύει χειραφετικές διεργασίες. Οι δυσκολίες και οι φόβοι των γονέων 

αποτυπώνονται ως απουσία διαχείρισης της σεξουαλικότητας στο οικογενειακό σύστηµα, κα-

θώς η βασική διαχείριση της σεξουαλικής ενεργοποίησης των αναπήρων από τους γονείς ανα-

παράγει και αντανακλά την κυρίαρχη κοινωνική, και επιτελείται κυρίως µε τη µορφή της εκτε-

ταµένης αποσιώπησης και κάποιες φορές µε τη µορφή λεκτικού ελέγχου και επιτήρησης. Η 

σεξουαλικότητα των αναπήρων εµφανίζεται ως µη αναδυόµενη, καθώς το οικογενειακό σύ-

στηµα αντιλαµβάνεται την ύπαρξή της, αλλά δεν είναι σε θέση να την υποστηρίξει µέσω στά-

σεων, πεποιθήσεων και πρακτικών δηλαδή, µέσω αυτόνοµης προσωπικής τοποθέτησης και 

πράξης. Υπό αυτή την προοπτική οι γονείς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα που µορφοποιεί 

τη σεξουαλική αλληλεπίδραση των αναπήρων. Πριν την εκπαίδευση στο πρόγραµµα οι γονείς 

παρείχαν κάποια στοιχεία σεξουαλικής ενηµερότητας στους/στις ανάπηρους/ες, χωρίς ωστόσο, 

να υφίσταται συνέχεια και συνέπεια. Τα θέµατα τα οποία διαπραγµατεύονταν οι γονείς διατη-

ρούσαν χαρακτηριστικά που βρισκόταν σε συνάρτηση µε το φύλο του/της αναπήρου δηλαδή, 

θέµατα που αφορούσαν τη συνουσία για τα αγόρια και κάποιες δεξιότητες προφύλαξης από 

σεξουαλικές παραβιάσεις για τα κορίτσια. Επίσης, φαίνεται ότι οι γονείς υπερκαθορίζονται 

από τις ισχύουσες κοινωνικές αντιλήψεις για την αναπηρία και τη σεξουαλικότητα, καθώς η 

σεξουαλική ενηµερότητα και εκπαίδευση των µη ανάπηρων µελών της οικογένειας εµφανίζε-

ται επαρκέστερη. 

Η τελική αξιολόγηση δείχνει ότι η εκπαίδευση των γονέων επέτρεψε την αποδοχή και 

κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των αναπήρων, καθώς αυξήθηκε η σεξουαλική ενηµερό-

τητα προς αυτούς. Οι γονείς κατέκτησαν αυτονοµία σκέψης και πράξης, η οποία επέτρεψε την 

ανάδυση της επικοινωνίας στο οικογενειακό σύστηµα σε σχέση µε τα θέµατα της σεξουαλικό-

τητας, καθώς αποδοµήθηκαν οι κοινωνικές παραδοχές και οι διχοτοµίες που κατατάσσουν τη 

σεξουαλικότητα ως «ιδιωτικό ή προσωπικό ζήτηµα». Η αποτελεσµατική σεξουαλική ενηµερό-

τητα και εκπαίδευση των αναπήρων από τους γονείς κατανοείται ως µέσο για τη σεξουαλική 

τους αυτενέργεια. 

Οι αρχικοί στόχοι του προγράµµατος επιτεύχθηκαν, καθώς η σεξουαλικότητα θεµατο-

ποιήθηκε στο οικογενειακό σύστηµα και αποδοµήθηκαν εντός του οι περιορισµοί που κατα-

σκευάστηκαν από τις ισχύουσες κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρακτικές και την επίδραση των 
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απαγορευτικών στάσεων και αναπαραστάσεων. Το πρόγραµµα επέτρεψε την απόκτηση εργα-

λείων δράσης µέσω της άσκησης στις διαδικασίες, στις τεχνικές και στις µεθόδους µε τις 

οποίες κατακτάται η γνώση και µέσω των νοητικών διεργασιών των γονέων, οι οποίοι διατύ-

πωσαν ένα διαφορετικό λόγο για τη σεξουαλικότητα των αναπήρων που απέρρεε από την προ-

σωπική εκδοχή για τις ανάγκες, την κοινωνική συµπεριφορά και τα κοινωνικά πρότυπα. Η 

στάση των γονέων που κατακτήθηκε από την εκπαίδευση στο πρόγραµµα εµπεριέχει την ανά-

ληψη της κοινωνικής ευθύνης και την ενεργητική διεύρυνση και τοποθέτηση επί των θεµάτων 

της σεξουαλικότητας των αναπήρων. Οι γονείς συγκρότησαν τις γνώσεις, τους λόγους και τις 

σχέσεις για τη σεξουαλικότητα ως ενεργητικά υποκείµενα, καθώς και κατέκτησαν την ικανό-

τητα να ελέγχουν τις κοινωνικές καταστάσεις και να επεµβαίνουν σε αυτές. Οι γονείς ανέπτυ-

ξαν εκείνες τις ικανότητες µε τις οποίες είναι σε θέση να συγκεκριµενοποιούν, να κατανοούν 

και να αντιµετωπίζουν θεωρητικά και πρακτικά τα θέµατα της σεξουαλικότητας των αναπή-

ρων. Επίσης, επιτεύχθηκε η επεξεργασία σε υψηλότερους βαθµούς αναπλαισίωσης δηλαδή, 

γενικευµένης γνώσης που υποστηρίζει την κατανόηση ευρύτερων θεµάτων της σεξουαλικότη-

τας ως ένα δυναµικό πεδίο κοινωνικών σχέσεων. Ωστόσο, σε κάποιους γονείς αναδύθηκαν 

ιδιαίτερες ανάγκες κατευθυντικής εκπαίδευσης και εξατοµικευµένης συµβουλευτικής. Τέλος, 

αναδείχθηκε η αναγκαιότητα εκπαίδευσης στα θέµατα της σεξουαλικότητας όλου του εκπαι-

δευτικού πλαισίου µε συµπερίληψη των εκπαιδευτών και των αναπήρων.   

 

5. Συµπεράσµατα 

Η χειραφετική σεξουαλική εκπαίδευση µεγιστοποίησε τη δυναµική µε την οποία τα συλλογικά 

υποκείµενα [γονείς] είναι σε θέση να υπερβούν τους κοινωνικούς προσδιορισµούς που περιο-

ρίζουν και υπονοµεύουν τη σεξουαλική αυτονοµία των αναπήρων. Το πρόγραµµα της χειρα-

φετικής σεξουαλικής εκπαίδευσης επέτρεψε τη συνένωση των δυϊσµών που προκύπτουν από 

τα µικρο- και µακρο-περιβάλλοντα, καθώς ανέδειξε τον τρόπο µέσω του οποίου αλληλεπι-

δρούν η ατοµική συνειδητοποίηση µε τα κοινωνικά δεδοµένα και τις καταστάσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Συζητάτε µε το γιό/την κόρη σας για τα θέµατα της σεξουαλικότητας; 

2. Ποια θέµατα της σεξουαλικότητας έχετε συζητήσει µε το γιό/την κόρη σας; 

3. Τι σας δυσκολεύει σε µία συζήτηση για τα θέµατα της σεξουαλικότητας µε το γιό/την κόρη 

σας; 

4. Υπάρχει κάποια πλευρά της σεξουαλικότητας του γιού/της κόρης σας που νοµίζετε, ότι δεν 

επιτρέπεται να βιώσει; 
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5. Ποια θέµατα πιστεύετε, ότι θα ήταν χρήσιµο να επεξεργασθούν στο πρόγραµµα  εκπαίδευ-

σής σας σε ότι αφορά τα θέµατα της σεξουαλικότητας;  

6. Τι περιµένετε από το πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχετε; 
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SEXUALERZIEHUNG UND BEHINDERUNG: 

die Erziehung  der Eltern der Behinderten 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG: Dieser Artikel bezieht sich auf ein Programm der Sexualerziehung, deren die 

spezifische Ausbildung an den Bedürfnissen von Eltern von Behinderten gerichtet ist. Diese pädagogische In-

tervention wurde entworfen und implementiert, um die Verwaltung der Sexualität der Behinderten von ihren 

Eltern unterstützt. Die Faktoren die die Bereitstellung von sexuellen Erziehung und Sensibilisierung von Eltern 

mit Behinderten verhindern werden analysiert und die Prinzipien der Curricula die Eltern erziehen werden 

vorgestellt. Anschließend wird präsentiert der theoretischen Ansatz, die Methodik und die Auswertung des 

Programms. Die Wirksamkeit der Intervention wurde von den eigenen Eltern erfolgt und zeigt, dass das 

angewandte Programm die Verwaltung der Sexualität von Behinderten erleichtert. 

  

Keywords: Behinderte, Eltern von Behinderten, emanzipatorische Sexuallpädagogik  

 

 


