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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων σεξουαλικής αγωγής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό, από την 

αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτή. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του προγράµµατος διαδραµατίζει η εκπαίδευση 
του εκπαιδευτή στον τοµέα αυτό. 

 Η αξιολόγηση του βαθµού της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής παρέµβασης για τη σεξουαλική αγω-
γή σε εκπαιδευτές σεξουαλικής αγωγής (επισκέπτες υγείας και εκπαιδευτικούς) στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση στην Κύ-
προ και η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της  µεταξύ τους συνεργασίας στη διδασκαλία του θέµατος. 

 Το δείγµα για την εκπαιδευτική παρέµβαση  αποτελείται από 18 άτοµα (12 επισκέπτριες υγείας και 6 εκ-
παιδευτικούς). Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο (πριν και µετά 
την παρέµβαση), η κλίµακα µέτρησης της αυτοεκτίµησης και τα  πρωτόκολλα παρατήρησης και  συνέντευξης. Για τη 
στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδοµένων SSPS version 22 
και συγκεκριµένα οι µέθοδοι κατανοµής συχνότητας (αθροιστική συχνότητα),  ανάλυση t-test για εξαρτηµένα δείγµατα 
και ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων. 

 ∆ιαπιστώθηκαν διαφορές στους µέσους όρους  πριν και µετά την εκπαιδευτική παρέµβαση στις αντι-
λήψεις του δείγµατος για τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή σεξουαλικής αγωγής (20.27/23.00) και του επίπεδου στο 
οποίο κατατάσσει  τον εαυτό του το δείγµα  σε αυτά τα χαρακτηριστικά (18.88/21.33), οι οποίες ήταν στατιστικά σηµαντι-
κές (p=0.40, p=0.03 αντίστοιχα). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το δείγµα στην πλειονότητά του επιθυµεί τη συνεργασία 
στη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής. 

 Τα ευρήµατα που προκύπτουν εισηγούνται ότι η εκπαιδευτική παρέµβαση που εφαρµόστηκε ήταν 
αποτελεσµατική δεδοµένου ότι αυτή φάνηκε να  βελτιώνει τις αντιλήψεις, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες 
και την άνεση του δείγµατος στη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής. Επιπλέον, για αποτελεσµατικότερη διδασκαλία 
του θέµατος διαπιστώθηκε η ανάγκη συνεργασίας των εκπαιδευτικών και επισκεπτών/τριών υγείας. Ως εκ τούτου, 
διαφαίνεται η αναγκαιότητα παροχής προϋπηρεσιακής και ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης για θέµατα σεξουαλικής 
αγωγής σε επαγγελµατίες που εφαρµόζουν σχετικά προγράµµατα στα σχολεία, καθώς και η ενθάρρυνση της µεταξύ 
τους συνεργασίας.

Λέξεις Κλειδιά: Σεξουαλική αγωγή, εκπαίδευση  εκπαιδευτών, εµπόδια στη σεξουαλική αγωγή, χαρακτηριστικά εκ-
παιδευτών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τ ις τελευταίες δεκαετίες, στις περισσότερες χώρες, 
η Αγωγή και Προαγωγή Υγείας διαδραµατίζουν  
σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της υγείας και της 

υγειονοµικής περίθαλψης. Πληθώρα στρατηγικών και 
προληπτικών προγραµµάτων, τα οποία  εστιάζουν σε διά-
φορα θέµατα υγείας,  έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ορ-
γανισµούς, µε στόχο την προστασία, τη βελτίωση και την 
προαγωγή της υγείας. Η σεξουαλική αγωγή αποτελεί  ση-
µαντική ενότητα της Αγωγής Υγείας, που διεξάγεται  στο 
πλαίσιο του σχολείου, διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά και 
οι έφηβοι µέσω εµπειριών τυπικής και άτυπης µορφής, 
αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες, 
αξίες και συµπεριφορές ώστε να µπορούν να πάρουν 
καλά πληροφορηµένες αποφάσεις, που θα συµβάλουν 
στη διαφύλαξη και προαγωγή της υγείας τους. Η ένταξη 
της Αγωγής Υγείας, και ειδικότερα της σεξουαλικής αγω-
γής, στα αναλυτικά προγράµµατα από πολύ µικρή ηλικία 
είναι σηµαντική, δεδοµένου ότι επιφέρει θετικά αποτε-
λέσµατα σε θέµατα όπως η σεξουαλική κακοποίηση, η 
δηµιουργία υγιών σχέσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κ.α. 
(Walsh et al 2018, Li et al 2017,  Pound 2017, Blaise 2009). 

Πληθώρα ερευνών αναφέρουν ότι η αυτοπεποίθη-
ση, η επαγγελµατική ανάπτυξη, οι ειδικές δεξιότητες, οι  
αντιλήψεις, οι στάσεις και οι ικανότητες των εκπαιδευ-
τών  είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία οποιουδή-
ποτε προγράµµατος σεξουαλικής αγωγής (Vamos et al 
2020, Xiong et al, 2020, Johnson et al 2014, Duffy e tal 
2013, Kimmel et al 2013, Formby et al 2010,Parker et 
al 2009). Ως εκ τούτου, η αποτελεσµατικότητα των προ-
γραµµάτων σεξουαλικής αγωγής  εξαρτάται, µεταξύ άλ-
λων παραγόντων, και από την αποτελεσµατικότητα του 
εκπαιδευτή (Cohen et al  2012). Επιπλέον, η εστίαση των 
νέων στον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται τα προγράµµα-
τα σεξουαλικής αγωγής, αναδεικνύει τον σηµαντικό ρόλο 
που διαδραµατίζει ο εκπαιδευτής σεξουαλικής αγωγής. 
∆ιάφορες έρευνες, αναφέρουν ότι  νεαρά άτοµα δήλω-
σαν  προτίµηση στους εκπαιδευτές σεξουαλικής αγωγής 

που είναι άρτια καταρτισµένοι, επαγγελµατίες  και έχουν 
άνεση στον χειρισµό ευαίσθητων θεµάτων όπως είναι 
τα σεξουαλικά θέµατα (Οικογενειακός Προγραµµατι-
σµός 2014(β), Kimmel et al 2013, Kanahols et al 2011, 
O’Higgins & Gabhain, 2010, Sex education Forum 2008). 

Η εφαρµογή της διεπιστηµονικής προσέγγισης στη 
διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής επιβάλλεται από 
τη φύση και το περιεχόµενο των θεµάτων που καλύπτο-
νται, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά 
αντικείµενα (π.χ. υγεία, βιολογία, επιδηµιολογία, ψυχο-
λογία, κοινωνιολογία κ.τ.λ.) (Στάππα - Μουρτζίνη 2010).  
Πολλές έρευνες εστιάζουν στην ανάγκη εφαρµογής της 
διεπιστηµονικής συνεργασίας στη διδασκαλία της σεξου-
αλικής αγωγής και αναφέρουν ότι αρέσει στους νέους να 
διδάσκονται το θέµα από ειδικούς –επαγγελµατίες υγείας 
καθώς οι ειδικοί τείνουν να είναι λιγότερο επικριτικοί,  
περισσότερο ενηµερωµένοι και καλύτεροι στην παρο-
χή της σεξουαλικής αγωγής από τους εκπαιδευτικούς 
(Vamos e tal 2020, Francis & De Palma 2015, Wood et 
al 2015, Formby 2010, Kimmel et al  2013,MacDonald et 
al 2011, O’Higgins & Gabhain, 2010). Επιπλέον, ευρήµατα 
ερευνών  αναφέρουν ότι οι ειδικοί σεξουαλικής αγωγής 
έκαναν τους µαθητές να αισθάνονται µεγαλύτερη εµπι-
στευτικότητα και λιγότερη αµηχανία λόγω της ανωνυµίας 
τους ή της µη στενής σχέσης µαζί τους (Kanahols et al 
2011, Van Teijlingen et al., 2007).

Η σηµασία του ρόλου της εκπαίδευσης-επιµόρφω-
σης στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας  των εκπαι-
δευτών σεξουαλικής αγωγής έχει διαπιστωθεί από πλη-
θώρα ερευνών (Rhodes et al 2013, Hammig et al 2011, 
Menmuir & Kakavoulis 1999).∆ιάφορες µελέτες  ειση-
γούνται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν µεγαλύτερη ακα-
δηµαϊκή προετοιµασία γύρω από θέµατα σεξουαλικής 
αγωγής και που αντιλαµβάνονται τη δική τους σεξουαλι-
κή παιδεία ως επαρκή, αισθάνονται πιο ικανοί, πιο άνε-
τοι και έχουν  µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση  να διδάξουν 
τέτοιου είδους θέµατα  (Hammig et al 2011,Sarma et al 
2013). Επίσης, κάνουν πολύ µεγαλύτερη χρήση διαδρα-
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στικών και συµµετοχικών µεθόδων διδασκαλίας συγκρι-
τικά µε τους µη εκπαιδευµένους εκπαιδευτικούς (Wood 
et al 2015, Sarma et al 2013), χρησιµοποιώντας  κυρίως 
τη µέθοδο  της συζήτησης και της οµαδικής εργασίας. 

Ωστόσο, παρόλο που έχει διαπιστωθεί η ευεργετική 
επίδραση της εκπαίδευσης-επιµόρφωσης στην απο-
τελεσµατικότητα των εκπαιδευτών σεξουαλικής αγω-
γής εντούτοις, ακόµα και σήµερα, στις πλείστες χώρες, 
αυτή κρίνεται από ανεπαρκής έως ανύπαρκτη, γεγονός 
που αποτελεί για τους εκπαιδευτές ένα από τα βασικό-
τερα εµπόδια στη διδασκαλία του θέµατος (Francis et al 
2015, Johnson et al 2014, Smith et al 2011, Apostolidou 
& Fontana  2003, Aυγερινού 2010, Γερούκη 2011). Επο-
µένως,  µε βάση τα ευρήµατα διεθνών ερευνών για 
ανεπαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτών σεξουαλικής 
αγωγής και την  έλλειψη ερευνών για το θέµα αυτό στην 
Κύπρο, η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας της πα-
ρούσας εκπαιδευτικής παρέµβασης κρίνεται  σηµαντική. 

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης είναι η αξιολόγη-

ση του βαθµού της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτι-
κής παρέµβασης  που εφαρµόστηκε σε εκπαιδευτικούς 
δηµοτικής εκπαίδευσης και επισκέπτες υγείας στην Κύ-
προ. Οι στόχοι της εκπαιδευτικής παρέµβασης  είναι να 
εκτιµήσει κατά πόσο αυτή βελτιώνει τις αντιλήψεις του 
δείγµατος για τη σεξουαλική αγωγή και παράλληλα να 
διερευνήσει κατά πόσο το δείγµα θεωρεί αναγκαία τη συ-
νεργασία µεταξύ των δύο αυτών επιστηµονικών κλάδων 
για τη διδασκαλία του θέµατος.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο πριν και µετά την 

παρέµβαση για ποσοτική διερεύνηση των αντιλήψεων 
του δείγµατος και ακολούθως της επίδρασης της εκπαι-
δευτικής παρέµβασης στις αντιλήψεις του δείγµατος για 
τη σεξουαλική αγωγή. Πριν τη διεξαγωγή της µελέτης, 
έγινε πιλοτική εφαρµογή  του ερωτηµατολογίου σε 7 άτο-
µα (5 εκπαιδευτικούς και 2 επισκέπτριες υγείας)  ώστε να 
ελεγχθεί κατά πόσον η διατύπωση των ερωτήσεων  είναι 
ακριβής και κατανοητή, εάν η διάταξη των ερωτήσεων 
ήταν ορθή  και για να γίνει µια πρώτη εκτίµηση της εγκυ-
ρότητας περιεχοµένου.  ∆ιαφάνηκε ότι υπήρξε δυσκολία 
στην κατανόηση δύο ερωτήσεων και έγιναν οι ανάλογες 
διορθώσεις. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποι-
ήθηκε τον Ιούλιο του 2020. Στη συνέχεια έγινε ποιοτική 
ανάλυση των δεδοµένων, τα οποία συλλέχθηκαν µέσω 
της παρατήρησης και των συνεντεύξεων. 

Το δείγµα της εκπαιδευτικής παρέµβασης αποτέλε-
σαν 18 άτοµα τα οποία παρακολούθησαν πέντε τρίωρα βι-
ωµατικά εργαστήρια µε σκοπό την επιµόρφωσή τους στη 
διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής. Πραγµατοποιήθη-
κε δειγµατοληψία ευκολίας, δηλαδή δηµιουργήθηκε ένα 

δείγµα µε επισκέπτριες υγείας και εκπαιδευτικούς που 
εθελοντικά δέχτηκαν να συµµετέχουν στην µελέτη και 
ήταν άµεσα προσβάσιµοι. Ο αρχικός αριθµός των ατόµων 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον ήταν 26 (12 εκπαιδευτικοί  
και 14 επισκέπτριες υγείας). Τελικά, µόνο 18 άτοµα συµ-
µετείχαν στην  εκπαιδευτική παρέµβαση, καθώς 8 άτοµα 
ακύρωσαν για προσωπικούς λόγους τη συµµετοχή τους 
(ποσοστό ανταπόκρισης RR=69,2).

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιµο-
ποιήθηκαν πρωτογενή και δευτερογενή δεδοµένα. Η 
συλλογή των πρωτογενών δεδοµένων έγινε µε τη χρήση 
του ερωτηµατολογίου πριν και µετά την εκπαιδευτική πα-
ρέµβαση τον Ιούνιο του 2020. Η διανοµή των ερωτηµατο-
λογίων, πραγµατοποιήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια, 
η οποία ενηµέρωσε τους συµµετέχοντες και επέλυσε 
απορίες πριν τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίου. 

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν 
τα εξής εργαλεία: α) το ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο 
για τη διερεύνηση των αντιλήψεων του δείγµατος για τη 
σεξουαλική αγωγή, β) η ελληνική κλίµακα µέτρησης της 
αυτοεκτίµησης γ) πρωτόκολλο παρατήρησης και δ) πρω-
τόκολλο συνέντευξης. 

Μετά από µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, ως 
καταλληλότερο για την αξιολόγηση της παρούσας εκ-
παιδευτικής παρέµβασης κρίθηκε το ερωτηµατολόγιο 
που δηµιουργήθηκε από την κ. Γερούκη το 2011. Ακο-
λούθως, έγινε διαφοροποίηση του ερωτηµατολογίου και 
προσθήκη  κάποιων ερωτήσεων που εξυπηρετούσαν τον 
σκοπό της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Το αναθεωρηµέ-
νο ερωτηµατολόγιο που προέκυψε, αποτελείται από 7 βα-
σικές  κατηγορίες δηλώσεων (παραγόντων) και επιπλέον 
κάποιες άλλες δηλώσεις.  Η ελληνική κλίµακα µέτρησης 
της αυτοεκτίµησης  που επιλέχθηκε  δηµιουργήθηκε από 
τον κ. Ευστράτιο Παπάνη το 2011.

Το είδος της παρατήρησης που χρησιµοποιήθηκε για 
την εν λόγω έρευνα ήταν η συµµετοχική παρατήρηση 
(Ζαφειροπούλου 2015). Κατά τη διάρκεια και των πέντε 
βιωµατικών εργαστηρίων (εκπαιδευτική παρέµβαση), η 
ερευνήτρια και µια ακόµα εκπαιδευτικός συµµετείχαν 
και ταυτόχρονα  κατέγραφαν τις διάφορες παρατηρήσεις  
των 18 συµµετεχουσών µε βάση το πρωτόκολλο παρατή-
ρησης που  χρησιµοποιήθηκε.

Στην παρούσα µελέτη, πραγµατοποιήθηκαν  4 ηµιδο-
µηµένες συνεντεύξεις  (2 εκπαιδευτικοί και 2 επισκέπτρι-
ες υγείας) σύµφωνα µε το πρωτόκολλο συνέντευξης, µε 
σκοπό την εις βάθος διερεύνηση των αντιλήψεων  των 
εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της σεξουαλικής αγω-
γής. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις 
ήταν πολύ σηµαντικά καθώς έγινε µια εις βάθος συζήτη-
ση των θεµάτων, κάτι που δεν επιτεύχθηκε µε το ερω-
τηµατολόγιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, τον εµπλουτισµό 
των διαφόρων  θεµάτων της σεξουαλικής αγωγής µε πε-
ρισσότερα δεδοµένα. Επιπλέον, ο συνδυασµός των δύο 



ΤΟΜΟΣ 14 - ΤΕΥΧΟΣ 4 [37]

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

εργαλείων (ερωτηµατολογίου και συνέντευξης), αποκά-
λυψε  ποιοτικά αλλά και ποσοτικά δεδοµένα για το υπό 
µελέτη θέµα. Τέλος, οι συνεντεύξεις αποµαγνητοφωνή-
θηκαν και στη συνέχεια έγινε κωδικοποίηση και ανάλυσή   
τους.

Το πρόγραµµα επιµόρφωσης  περιλάµβανε 5 τρίωρες 
συναντήσεις (βιωµατικά εργαστήρια), κατά τη διάρκεια 
των οποίων χρησιµοποιήθηκε η  ενεργητική/βιωµατική 
µέθοδος εκπαίδευσης,  όπως υπόδυση  ρόλων, σενάρια, 
κουτί ερωτήσεων κ.α. Για τη χρησιµοποίηση του ερωτη-
µατολογίου και της κλίµακας µέτρησης της αυτοεκτίµη-
σης, εξασφαλίστηκαν,  µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
οι αντίστοιχες άδειες από τους συγγραφείς. Επιπλέον, 
ελήφθη σχετική άδεια από  το Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) του Υπουργείου 
Παιδείας της Κύπρου για χρήση του ερωτηµατολογίου. 
Τέλος, εξασφαλίστηκε ενυπόγραφη συγκατάθεση των 
συµµετεχόντων στα βιωµατικά εργαστήρια και στις συ-
νεντεύξεις. 

Τα ποσοτικά δεδοµένα της µελέτης αναλύθηκαν µε το  
στατιστικό πακέτο SPSS version 22.   Η στατιστική ανά-
λυση περιλαµβάνει την  περιγραφική και την επαγωγι-
κή στατιστική. Όσον αφορά την περιγραφική στατιστική, 
τα προσωπικά δεδοµένα εξετάστηκαν χρησιµοποιώντας 
την κατανοµή συχνότητας (αθροιστική συχνότητα). Όσον 
αφορά την επαγωγική στατιστική, οι δηλώσεις σχετικά µε 
τις αντιλήψεις του δείγµατος για τα  χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευτών σεξουαλικής αγωγής, το επίπεδο στο οποίο 
κατατάσσουν τον εαυτό τους σε αυτά τα χαρακτηριστικά, 
τα αποτελέσµατα της σεξουαλικής αγωγής στα παιδιά, 
τα εµπόδια που συναντούν κατά τη διδασκαλία της σε-
ξουαλικής αγωγής  και τους τρόπους συνεργασίας µε-
ταξύ των δυο επαγγελµατικών κλάδων, αναλύθηκαν µε 

τη χρήση της ανάλυσης t-test για εξαρτηµένα δείγµατα. 
Όσον αφορά την ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων, µετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής ποιοτικών 
δεδοµένων, έγινε αποµαγνητοφώνηση των συνεντεύ-
ξεων (στάδιο 1).  Ακολούθησε η µελέτη των δεδοµένων 
που συλλέχθηκαν και η κωδικοποίησή τους (στάδιο 2).  
Μετά την κωδικοποίηση έγινε καταγραφή των στοιχείων 
κάτω από τις αντίστοιχες ενότητες (στάδιο 3).   Τέλος, έγι-
νε παρουσίαση των ευρηµάτων και σύνδεσή τους µε τη 
σχετική βιβλιογραφία (στάδιο 4).   Για την  ανάλυση των 
δεδοµένων της παρατήρησης ακολουθήθηκε η ίδια δια-
δικασία.

Η διασφάλιση της αξιοπιστίας του ερωτηµατολογίου 
που αποτελεί την ποσοτική µελέτη, έγινε  µε τη χρήση 
της  αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας, µε το συντελε-
στή Cronbach’s Alpha, όπου το σύνολο των ερωτήσεων/
δηλώσεων  είχαν  υψηλές τιµές >.7 Cronbach’s Alpha.  
Όσον αφορά την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου χρη-
σιµοποιήθηκε η εγκυρότητα περιεχοµένου. Το ερωτηµα-
τολόγιο, υποβλήθηκε για αξιολόγηση σε µια οµάδα ειδι-
κών για το θέµα. Συγκεκριµένα,  στάλθηκε πιλοτικά σε 2 
Επισκέπτριες Υγείας  και   5 εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικής 
εκπαίδευσης για να διαπιστωθεί ότι όλες οι ερωτήσεις 
ήταν διατυπωµένες σωστά και γίνονται αντιληπτές από 
τις συµµετέχουσες. Έγινε ανατροφοδότηση από την πι-
λοτική οµάδα, η οποία και αποκλείστηκε από το δείγµα 
της έρευνας. Όσον αφορά την αξιοπιστία της  κλίµακας 
αξιολόγησης της αυτοεκτίµησης, σύµφωνα µε τον δηµι-
ουργό της ελέγχθηκε µε τη στατιστική µέθοδο αξιοπιστίας 
Cronbach’s Alpha µε δείκτη alpha =0.87>0.72. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα 18 άτοµα που συµµετείχαν ήταν όλες γυναίκες, από 

Πίνακας 1: ∆είγµα ανά εκπαίδευση και εµπειρία στην διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής 

Προϋπηρεσιακη εκπαίδευση    

Ναι 0 6 6 33.3

Όχι  6 6 12 66.6

Σύνολο  6 12 18 100

Ενδουπηρεσιακή  εκπαίδευση     

Ναι 1 8 9 50

‘Όχι  5 4 9 50

Σύνολο 6 12 18 100

Εµπειρία στη διδασκαλία της Σ.Α     

Ναι 2 10 12 66.6

Όχι  4 2 6 33.3

Σύνολο 6 12 18 100
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τις οποίες οι 6 (33.3%) ήταν  εκπαιδευτικοί δηµοτικής εκ-
παίδευσης και 12 (66.6%) ήταν επισκέπτριες υγείας. Όσον 
αφορά την ηλικία τους,  5 (27.7%) από τις  συµµετέχουσες 
ανήκαν στο ηλικιακό φάσµα των 25-30 ετών, 6 (33.3%)στο 
ηλικιακό φάσµα 31-40 και 7 (38.8%) στο ηλικιακό φάσµα 
41-50 ετών. Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας, 8 (44,4%) 
συµµετέχουσες είχαν από 1 έως 10 χρόνια και 10(55,5%) 
συµµετέχουσες είχαν πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας. 
H πλειονότητα του δείγµατος (66.6%,n=12) αναφέρει ότι 
δεν είχε προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και το 50% (n=9) 
του δείγµατος αναφέρει ότι δεν είχε ενδοϋπηρεσιακή εκ-
παίδευση. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πλειονότητα  
των εκπαιδευτικών  (83,33%, n=5) αναφέρει ότι δεν έχει 
λάβει ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση, σε αντίθεση µε το 
33,4% του δείγµατος των επισκεπτριών υγείας. Όσον αφο-
ρά την εµπειρία στη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής, 
η πλειονότητα  του δείγµατος (66,6%, n=12) αναφέρει ότι 
έχει διδάξει σεξουαλική αγωγή, µε το µεγαλύτερο ποσο-
στό αυτών που έχουν διδάξει να εντοπίζεται ανάµεσα στο 
δείγµα των επισκεπτριών υγείας (83,3%, σε σύγκριση µε 
33,4% των εκπαιδευτικών). (Πίνακας 1)

-

Με βάση αυτά τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι η 
πλειονότητα των συµµετεχουσών είχαν υψηλή έως ναρ-
κισσιστικά υψηλή προσωπική αυτοεκτίµηση, ενώ δια-
πιστώνεται ότι η πλειονότητα των συµµετεχόντων είχαν 
υψηλή έως ναρκισσιστικά υψηλή εργασιακή  αυτοεκτί-
µηση. (Πίνακας 2)

Ως βασικότερο εµπόδιο κατά τη διδασκαλία της σε-
ξουαλικής αγωγής αναφέρθηκε από όλους τους συµµε-
τέχοντες η ανεπαρκής εκπαίδευση, ανεξάρτητα σε ποια 

κατηγορία ανήκαν. Ωστόσο, η συµµετέχουσα που ανήκε 
στην κατηγορία της υψηλής έως ναρκισσιστικά υψηλής 
εργασιακής αυτοεκτίµησης συζήτησε πιο έντονα την ανά-
γκη για εκπαιδευτικό υλικό  συγκριτικά µε τις υπόλοιπες. 
Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της σεξουαλικής αγωγής 
στα παιδιά, η συµµετέχουσα που άνηκε στην κατηγορία  
υψηλή έως ναρκισσιστικά υψηλή εργασιακή  αυτοεκτί-
µηση, ανέφερε πιο πολλά οφέλη της σεξουαλικής αγω-
γής για τα παιδιά και τα ανέλυσε εκτενέστερα συγκριτικά 
µε τις υπόλοιπες συνεντευξιαζόµενες.  Τέλος, όσον αφο-
ρά την συνεργασία κατά τη διδασκαλία της σεξουαλικής 
αγωγής,  η συµµετέχουσα που άνηκε στην κατηγορία 
υψηλή έως ναρκισσιστικά υψηλή  προσωπική αυτοεκτί-
µηση εστίασε περισσότερο στην ανάγκη συνεργασίας εκ-
παιδευτικών και επισκεπτών/τριών υγείας και ανάφερε 
αναλυτικά τον ρόλο του καθενός ξεχωριστά στη διδασκα-
λία της σεξουαλικής αγωγής. 

Στον  πίνακα 3 παρουσιάζονται  οι διαφορές των µέ-
σων όρων µεταξύ των διαφόρων παραγόντων πριν και 
µετά την παρέµβαση.  Όπως διαπιστώνεται, δεν υπήρξαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις αντιλήψεις του δείγ-
µατος που αφορούσαν τα αποτελέσµατα της σεξουαλικής 
αγωγής στα παιδιά, τα εµπόδια που συναντούν κατά τη 
διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής και τους τρόπους 
συνεργασίας. Αντίθετα, στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
υπήρξαν στις αντιλήψεις του δείγµατος  για τα χαρακτη-
ριστικά και το επίπεδο των χαρακτηριστικών του εκπαι-
δευτή σεξουαλικής αγωγής. Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος 
του βαθµού των αντιλήψεων για τα χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτή σεξουαλικής αγωγής  που είχε το δείγµα 
πριν την παρέµβαση ήταν 20.27, ενώ ο αντίστοιχος µέσος 

Πίνακας 2: ∆είγµα ανά προσωπική και εργασιακή αυτοεκτίµηση

Παθολογικά χαµηλή  0 0 0 0

Υπερβολικά χαµηλή 0 0 0 0

Πολύ χαµηλή 0 0 0 0

Χαµηλή  0 0 0 0

Μέτρια προς χαµηλή 1 5.5 2 11.1

Μέτρια 3 16.6 2 11.1

Μέτρια προς υψηλή 4 22.2 2 11.1

Υψηλή 2 11.1 6 33.3

Πολύ υψηλή 4 22.2 4 22.2

Υπερβολικά υψηλή  3 16.6 1 5.5

Ναρκισσιστικά υψηλή 1 5.5 1 5.5

Σύνολο   18 100 18 100
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όρος µετά την παρέµβαση ήταν 23.00. Αυτή η διαφορά 
ήταν στατιστικά σηµαντική, t(17)= -.2.927, p=.040.Ο µέ-
σος όρος του βαθµού των αντιλήψεων για το επίπεδο των 
χαρακτηριστικών του εκπαιδευτή σεξουαλικής αγωγής  
που είχε το δείγµα πριν την παρέµβαση ήταν 18.88 ενώ ο 
αντίστοιχος µέσος όρος µετά την παρέµβαση ήταν 21.33. 
Αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σηµαντική, t(17)=-3.463, 
p=.003.(Πίνακας 3)

Αποτελέσ)ατα σεξουαλικής αγωγής στα παιδιά 
Η εκπαιδευτική παρέµβαση δεν επηρεάζει τις αντιλή-

ψεις των συµµετεχόντων για τα  αποτελέσµατα της σε-
ξουαλικής αγωγής στα παιδιά. Ωστόσο, µέσα από τις δη-
λώσεις που έκαναν στις συνεντεύξεις, διαπιστώθηκε ότι 
βελτιώθηκαν οι αντιλήψεις τους για τα οφέλη της σεξου-
αλικής αγωγής στα παιδιά. Σύµφωνα µε τα αποσπάσµα-

τα των συνεντεύξεων που παρουσιάζονται στον πίνακα 
4, και οι τέσσερις συµµετέχουσες αναφέρουν ότι η σε-
ξουαλική αγωγή, πέρα από τις γνώσεις που προσφέρει, 
αναπτύσσει και πολλές δεξιότητες, όπως αυτές της  επι-
κοινωνίας, της αποδοχής της διαφορετικότητας και του 
σεβασµού. Επιπλέον, ακόµα ένα πολύ σηµαντικό εύρηµα 
ήταν η αναφορά στα µακροχρόνια αποτελέσµατα της σε-
ξουαλικής αγωγής όπως είναι η καθυστέρηση της έναρ-
ξης της σεξουαλικής ζωής, η ανάπτυξη της αυτοεκτίµη-
σης και αυτοπεποίθησης και η οριοθέτηση. (Πίνακας 4)

Τρόποι συνεργασίας στη διδασκαλία της σεξουαλικής 
αγωγής

Η εκπαιδευτική παρέµβαση δεν επηρεάζει τις αντι-
λήψεις των συµµετεχόντων για τους τρόπους συνεργα-
σίας στη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής. Αξίζει να 

Πίνακας 3: Η επίδραση της επιµόρφωσης στους διάφορους παράγοντες πριν και µετά την παρέµβαση 

Επίπεδο χαρακτηριστικών εκπαιδευτών                        18.88 21.33 -3.463 17 .003

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτών 20.27 23.00 -2.927 17 .040

Αποτελέσµατα σεξ. αγωγής 28.11 28.61 -.975 17 .343

Εµπόδια κατά τη διδασκαλία της σεξ. αγωγής 23.16 24.55 -.797 17 .437

Τρόποι συνεργασίας 1.777 2.055 -.950 17 .350

Πίνακας 4: Αποσπάσµατα που αφορούν τα αποτελέσµατα  της σεξουαλικής αγωγής  στα παιδιά 

Ε.Υ 1 … « Πιστεύω ότι τα οφέλη είναι πολύ περισσότερα  για τους µαθητές από αυτά που είχα στο µυαλό µου…Περιλαµβάνει στάσεις, γνώσεις, 
συµπεριφορές  όλα µαζί.  Όσον αφορά τις δεξιότητες των µαθητών, πιστεύω θα αναπτύσσουν την δεξιότητα για το πως να συµπεριφέρονται και 
πως να διαχειρίζονται κάποια πράγµατα, να µην είναι τόσο ανώριµα….. Πιστεύω ότι µέσα τους θα καλλιεργηθεί µια κουλτούρα κατανόησης 
του αντίθετου φύλου και της διαφορετικότητας του κάθε παιδιού και νοµίζω ότι θα µειωθεί και ο σχολικός εκφοβισµός. Για παράδειγµα ίσως 
να µην είναι τόσο προκλητικά κάποια παιδιά, να αποδέχονται την διαφορετικότητα πιο εύκολα.»

Ε.Υ 2… «Πιστεύω ότι τα οφέλη είναι ότι τους κάνει να σκέφτονται πιο ώριµα και όταν σκέφτονται πιο ώριµα σηµαίνει ότι αποφασίζουν όταν 
είναι πιο έτοιµοι να ξεκινήσουν την σεξουαλική τους ζωή και γνωρίζουν καλύτερα και τις συνέπειες τούτης της απόφασης.  Οπόταν πιστεύω ότι 
τούτο τους βοηθά να καθυστερήσουν  την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής, να σέβονται πιο πολύ τον εαυτό τους, ενισχύει την αυτοεκτίµηση 
τους, την αυτοεικόνα τους, την αυτοπεποίθηση τους και κάµνει τους να έχουν µια πιο σταθερή άποψη και να είναι πιο δυνατοί ως προς την 
απόφαση τους δηλαδή να αποφασίσουν χωρίς  να παρασυρθούν από άλλους…Οι δεξιότητες που αναπτύσσει είναι να µάθουν να αγαπούν τον 
εαυτό τους, να θέτουν όρια στους άλλους, να κάνουν κάτι όταν µόνο οι ίδιοι το θέλουν και όχι όταν οι άλλοι τους πιέζουν. Επίσης αναπτύσσει 
δεξιότητες επικοινωνίας, σεβασµού, εκτίµησης, αποδοχής του εαυτού τους και του διαφορετικού».

  Τα οφέλη που προσφέρει στους µαθητές είναι ζωτικής σηµασίας… γιατί η σεξουαλική αγωγή είναι κάτι που οι µαθητές θα συνα-
ντήσουν στην ζωή τους, σαν παιδιά,  σαν έφηβοι εποµένως θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι ώστε  να µην έρθουν µετά και οι µαθητές και 
οι γονείς προ εκπλήξεως…  Κάνει τον άνθρωπο γενικά να είναι πιο συνειδητοποιηµένος για τον ίδιο του τον εαυτό, να αναγνωρίζει ποια είναι 
τα όρια του, να ξέρει ποιες πράξεις θα τον βοηθήσουν και που πρέπει να σταµατήσει γιατί θα ξεκινήσει να κάνει ζηµιά στον εαυτό του. Επίσης, 
αναπτύσσει τις δεξιότητες επικοινωνίας, λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας  »

 « Ήταν πιο ξεκάθαρο πλέον πόσο ωφελεί  και πόσο προάγει την υγεία ειδικά και για πιο µεγάλες ηλικίες του γυµνασίου, για έφηβους. 
Φάνηκε  ότι συνδέεται µε θετικά αποτελέσµατα ως προς την ανάπτυξη των παιδιών και την διαπαιδαγώγηση τους...  Σίγουρα αναπτύσσει και 
τις δεξιότητες των µαθητών. ∆εν είναι µόνο γνώσεις που αποσκοπεί να δώσει αλλά και δεξιότητες και αξίες, είναι ένα πακέτο. Κατάλαβα ότι 
µέσα από ένα αβίαστο βιωµατικό τρόπο µεταδίδεις γνώσεις και δεξιότητες στα παιδιά».
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σηµειωθεί ότι ως δηµοφιλέστερος τρόπος συνεργασίας 
µεταξύ των δύο επαγγελµατικών οµάδων αναφέρθηκε η 
ταυτόχρονη συνεργασία µεταξύ επισκεπτριών υγείας και 
εκπαιδευτικών, µε ποσοστό 77.8% πριν την  εκπαιδευτική 
παρέµβαση και 83.3% µετά την  εκπαιδευτική παρέµβα-
ση.  

Ωστόσο, παρόλο που δεν υπήρξε στατιστικά σηµαντική 
διαφορά µετά την παρέµβαση σε αυτό τον τοµέα, εντού-
τοις  µέσα από τις δηλώσεις που έκαναν κατά τη διάρκεια 
των  συνεντεύξεων διαφάνηκε ότι θεωρούν αναγκαία 
τη συνεργασία στη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής 
µεταξύ εκπαιδευτικών και επισκεπτών/τριών υγείας. Συ-
γκεκριµένα, οι  δύο επισκέπτριες υγείας ανέφεραν ότι η 
συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς, και ειδικότερα µε 
το δάσκαλο της τάξης στη διδασκαλία της σεξουαλικής 

αγωγής είναι πολύ σηµαντική λόγω της σχέσης που έχει 
αναπτυχθεί  µεταξύ εκπαιδευτικού, µαθητών και γονιών 
κάτι που, ενδεχοµένως θα συµβάλει και  στην πρόληψη 
αντιδράσεων από µέρους των γονιών για τη διδασκαλία 
του θέµατος. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την 
αναγκαιότητα της συνεργασίας µε τις επισκέπτριες υγείας 
καθώς τις θεωρούν «ειδικές» στο θέµα, ενώ θεωρούν 
ότι η δική τους  εξειδίκευση στο παιδαγωγικό κοµµάτι θα 
ενισχύσει αυτή τη συνεργασία.(Πίνακας 5)

Ε"πόδια κατά τη διδασκαλία σεξουαλικής αγωγής 
Η εκπαιδευτική παρέµβαση, δεν επηρεάζει τις αντι-

λήψεις των συµµετεχόντων στην έρευνα  αναφορικά µε 
τα εµπόδια που συναντούν κατά τη  διδασκαλία της σε-
ξουαλικής αγωγής.  Ωστόσο, φάνηκε ότι τα ίδια εµπόδια 

Πίνακας 5: Αποσπάσµατα που αφορούν τον τρόπο συνεργασίας  στη διδασκαλία της  σεξουαλική αγωγή 

Ε.Υ 1 … « Για µένα αυτό που θα µας βοηθούσε να διδάξουµε τη σεξουαλική αγωγή, είναι η συνεργασία µε τον δάσκαλο της τάξης  γιατί τον 
εµπιστεύονται και παράλληλα τον γνωρίζουν και οι γονείς ώστε να µην έχουµε πολλές αντιδράσεις.»  

Ε.Υ 2… « Η συνεργασία µας µε τους εκπαιδευτικούς πιστεύω ότι είναι σηµαντική… Εποµένως, ενώ έχουµε καλή συνεργασία πιστεύω ότι ο 
χρόνος που δίνεται για τούτα τα θέµατα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.» 

 « Εγώ εκείνο που θα ήθελα να δω  σε µετέπειτα στάδιο µέσα στην τάξη µου, φυσικά δεν έχει σχέση άµεση σχέση µε τα σεµινάρια, 
είναι τούτο που είπα και πριν, να έρθει κάποιος επισκέπτης υγείας και να κάνουµε µαζί µια συνδιδασκαλία. Και θεωρώ ότι θα ήταν καλά να 
γίνει αλλά και να παραµείνει αυτή η συνεργασία γιατί ο εκπαιδευτικός έχει πιο πολλά το παιδαγωγικό κοµµάτι αλλά και ο επισκέπτης υγείας 
από την άλλη επειδή είναι ο τοµέας του ο συγκεκριµένος, ενηµερώνεται πιο συχνά, ξέρει σίγουρα καλύτερα πως να προσεγγίσει το θέµα άρα 
νοµίζω αν συνεργαστούν θα είναι ότι καλύτερο » 

« Μια πιο στενή συνεργασία και αλληλεπίδραση  µε τους επισκέπτες υγείας θα ήταν πολύ βοηθητική»

Πίνακας 6: Αποσπάσµατα από τις απαντήσεις του δείγµατος αναφορικά µε τα εµπόδια που συναντούν κατά τη διδασκαλία σεξουαλικής αγωγής

Ε.Υ 1 … « Ο πρώτος παράγοντας που εµποδίζει τους επισκέπτες υγείας είναι η ανεπαρκής εκπαίδευση και γι’  αυτό πιστεύω ότι και κάποιοι 
συνάδερφοι δεν νιώθουν καθόλου άνετα να παρουσιάσουν τέτοια θέµατα»… Άλλος παράγοντας για κάποιους συναδέρφους είναι ότι  γονείς 
που είναι βαθιά θρησκευόµενοι έτυχε να µην στείλουν τα παιδιά τους όταν έκανα το µάθηµα της εφηβείας… Επίσης η στήριξη από το σχολείο, 
γιατί εάν ο διευθυντής για παράδειγµα είναι εναντίον αυτών των διαλέξεων, σίγουρα και εσύ θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να διεκπεραιώσεις 
και γενικότερα θα είσαι στοχοποιηµένη…»

Ε.Υ 2… «  Η ανεπαρκής εκπαίδευση είναι ο κύριος  παράγοντας που εµποδίζει γιατί όταν υπάρχει εκπαίδευση δεν υπάρχει φόβος»…Άλλοι 
παράγοντες είναι κάποιες προσωπικές γνώµες, προσωπικά µου πιστεύω, προσωπικές αντιλήψεις που είχα, τούτα µπορεί να είναι εµπόδια. Η 
συνεργασία µας µε τους εκπαιδευτικούς πιστεύω ότι είναι καλή,  όµως ο εκπαιδευτικός χρόνος είναι ένας παράγοντας που εµποδίζει

« Ο πρώτος και κύριος παράγοντας για µένα είναι η επιµόρφωση….. Αν δεν έχω γνώσεις και δεξιότητες να διδάξω κάτι τότε δεν 
µπορώ να µπω µέσα στην τάξη και να έχω αυτοπεποίθηση και να µπορώ να έχω και µεταδοτικότητα. Έναν άλλο εµπόδιο που νοµίζω ότι θα 
συναντούσα και συναντούµε είναι η απουσία του υλικού. ∆ηλαδή δεν έχει στα σχολεία ένα εγχειρίδιο ή τουλάχιστον κάποια φύλλα εργασίας 
που να έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα.  Επίσης, άλλος παράγοντας είναι οι γονείς ή ο διευθυντής µπορεί να αποτελέσουν εµπόδια. 

 «∆εν έχουµε εκπαιδευτεί και βιωµατικά για αυτά τα θέµατα, γι αυτό υπάρχει και συχνά  αντίληψη ότι είναι πολύ νωρίς στο δηµοτικό 
να κάνουµε αυτά τα …επίσης είναι δύσκολο γιατί ούτε στις αρχικές σπουδές µας είχαµε εκπαιδευτεί για αυτό το κοµµάτι».  Επίσης πιστεύω 
και τα προσωπικά ταµπού µπορεί να δυσκολεύουν , µπορεί κάποιος να θεωρεί ότι δεν είναι δουλειά του σχολείου γιατί είναι πολύ λεπτό θέµα, 
δηλαδή µπορεί να υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις, οι παραδοσιακές. Επίσης, το υλικό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ένας δάσκαλος θα δυσκολευτεί 
να παράγει µόνος του υλικό, θα διερωτάται αν είναι σωστό ή λάθος, στη σωστή βάση . Αν υπήρχε όµως υλικό που να καθοδηγεί λίγο τα βήµατα 
µας  θα ήταν πολύ βοηθητικό».
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που αναφέρονται διεθνώς διαπιστώθηκαν και κατά τη δι-
άρκεια των  συνεντεύξεων. Συγκεκριµένα, ως κυριότερο 
εµπόδιο αναφέρθηκε η ανεπαρκής εκπαίδευση. Παράλ-
ληλα, ως συνέπειες της ανεπαρκούς  εκπαίδευσης ανέ-
φεραν το φόβο να διδάξουν το θέµα λόγω π.χ. πιθανής 
αντίδρασης των γονέων και έλλειψης άνεσης και αυτοπε-
ποίθησης. Επίσης, πολύ σηµαντικό εύρηµα αποτελεί και 
το γεγονός ότι µόνο οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την απου-
σία υλικού ως εµπόδιο για τη διδασκαλία της σεξουαλικής 
αγωγής, ενώ οι επισκέπτριες υγείας δεν έκαναν καµία 
αναφορά στο θέµα αυτό. Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπαιδευ-
τικοί δεν έχουν αναπτύξει αρκετό εκπαιδευτικό υλικό για 
το θέµα. Αντίθετα, οι επισκέπτριες υγείας εδώ και αρκετά 
χρόνια διδάσκουν το θέµα και έχουν αναπτύξει αρκετά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα,  εποµένως το εκπαιδευτικό 
υλικό δεν αποτελεί για αυτές  εµπόδιο στη διδασκαλία της 
σεξουαλικής αγωγής. Τέλος, η έλλειψη στήριξης από τη 
διεύθυνση του σχολείου και τα προσωπικά ταµπού ανα-
φέρθηκαν και από τις τέσσερις συνεντευξιαζόµενες ως 
εµπόδια που συναντούν κατά τη διδασκαλία της σεξουα-
λικής αγωγής.  (Πίνακας 6)

Τα  ευρήµατα  που εξάχθησαν για την επίδραση της 
εκπαιδευτικής παρέµβασης θεωρούνται πολύ σηµαντι-
κά.  ∆ιαπιστώνεται ότι η εκπαιδευτική παρέµβαση επη-
ρέασε θετικά  τις αντιλήψεις για τα χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτή σεξουαλικής αγωγής (γνώσεις, δεξιότητες, 
ικανότητες, προσωπική άνεση και αποδοχή της διαφορε-
τικότητας) ενώ, παράλληλα, αύξησε το βαθµό του  επίπε-
δου των γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσωπικής 
άνεσης και αποδοχής της  διαφορετικότητας των συµµε-
τεχουσών. Η εκπαιδευτική παρέµβαση ήταν αποτελεσµα-
τική,  καθώς αύξησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικα-
νότητες, την προσωπική άνεση και βελτίωσε προσωπικές 
αντιλήψεις όπως την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Για την διεξαγωγή της παρατήρησης χρησιµοποι-
ήθηκε η µέθοδος της συµµετοχικής παρατήρησης, ως 
µέθοδος αξιολόγησης των βιωµατικών εργαστηρίων. Η 
παρατήρηση γινόταν κατά τη διάρκεια των βιωµατικών 
εργαστηρίων από την ίδια την ερευνήτρια και µια εκ-
παιδευτικό. Συγκεκριµένα, γινόταν καταγραφή των  δι-
αδικασιών που ακολουθήθηκαν  στην κάθε συνάντηση 
και παράλληλα γινόταν συµπλήρωση του εντύπου της 
παρατήρησης. Η παρατήρηση έγινε και για τα πέντε βι-
ωµατικά εργαστήρια που διενεργήθηκαν. Στον πίνακα 7 
παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις των δύο παρατηρητών. 
(Πίνακας 7)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η µελέτη αυτή επιχείρησε να διερευνήσει την επί-

δραση της εκπαιδευτικής παρέµβασης και της αυτοεκτί-
µησης στις αντιλήψεις του δείγµατος για τη σεξουαλική 
αγωγή. Η εκπαιδευτική παρέµβαση φάνηκε να έχει επί-
δραση στις αντιλήψεις του δείγµατος για τα χαρακτηρι-

στικά του εκπαιδευτή σεξουαλικής αγωγής και του επι-
πέδου στο οποίο  κατατάσσουν τον εαυτό τους σε αυτά 
τα χαρακτηριστικά. Στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή 
σεξουαλικής αγωγής περιλαµβάνονται  οι γνώσεις για 
θέµατα σεξουαλικής αγωγής, οι ικανότητες  για χρήση 
νέων τεχνολογιών και νέων διδακτικών προσεγγίσεων, 
οι δεξιότητες επικοινωνίας  καθώς και προσωπικά χαρα-
κτηριστικά όπως η προσωπική άνεση και  η αποδοχή της 
διαφορετικότητας. Αυτά τα ευρήµατα έρχονται σε πλήρη 
συµφωνία µε αυτά διεθνών ερευνών οι οποίες  αναφέ-
ρουν ότι η εκπαίδευση-επιµόρφωση αυξάνει τις γνώσεις, 
βελτιώνει τις στάσεις, τις δεξιότητες/ικανότητες και την 
άνεση/αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτών σεξουαλικής 
αγωγής και συµβάλλει στην βελτίωση της ετοιµότητας 
και των προθέσεων για διδασκαλία τέτοιου είδους προ-
γραµµάτων (Sarma et al 2013, Francis 2015, Rhodes et 
al 2013,  Hammig et al 2011).

Όσον αφορά τα εµπόδια που συναντούν κατά τη δι-
δασκαλία της σεξουαλικής αγωγής και τους τρόπους συ-
νεργασίας, διαπιστώνεται ότι  συµφωνούν µε ευρήµατα 
ερευνών που αναφέρουν ότι από µόνη της η επιµόρφω-
ση/εκπαίδευση δεν επιφέρει αλλαγές στις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτών για τη σεξουαλική αγωγή καθώς απαιτεί-
ται να υπάρχει υποστήριξη τόσο από το σχολείο και τους 
συναδέλφους, όσο και από τους γονείς και την ευρύτερη 
κοινότητα. Αυτά τα ευρήµατα συµφωνούν µε ευρήµατα 
διεθνών ερευνών που αναφέρουν την ανάπτυξη  τέτοιων 
δεξιοτήτων στους µαθητές  µέσα από τα προγράµµατα σε-
ξουαλικής αγωγής (Walsh et al 2018, Tanton et al 2015).

Η πλειονότητα των επισκεπτών υγείας έχει ικανοποι-
ητική εκπαίδευση και εµπειρία στη διδασκαλία της σε-
ξουαλικής αγωγής. Και αυτό το συµπέρασµα συµφωνεί  
µε ευρήµατα διεθνών ερευνών που αναφέρουν ότι οι «ει-
δικοί» εµφανίζονται να είναι πιο καταρτισµένοι και έµπει-
ροι στη διδασκαλία  της  σεξουαλικής αγωγής σε σχέση 
µε τους εκπαιδευτικούς (Young et al 2018, Kanahols et al 
2011, Mac Donald et al 2011, O'Higgins & Gabbainn 2010, 
Lester & Allan 2006)

Η σηµασία της συνεργασίας των εκπαιδευτικών µε 
τους ειδικούς για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία 
της σεξουαλικής αγωγής αποτελεί δικλείδα ασφαλείας 
για την ορθότερη εκµάθηση των µαθητών σε θέµατα σε-
ξουαλικής αγωγής. (Poundetal 2017, Brewin et al 2014, 
Smith et al 2011, DeVries et al 2009).Αυτό το εύρηµα  
συµφωνεί  µε τα ευρήµατα πολλών ερευνών που ανα-
φέρουν ότι η ανεπαρκής εκπαίδευση είναι ένα από τα 
σηµαντικότερα  εµπόδια που συναντούν οι εκπαιδευτές 
σεξουαλικής αγωγής (Francis et al 2015, Johnson et al 
2014, Apostolidou & Fontana  2003, Aυγερινού 2010, Γε-
ρούκη 2011).

Όσον αφορά τις αντιλήψεις οι οποίες φαίνεται να βελ-
τιώθηκαν µε την εκπαιδευτική παρέµβαση,  αυτές αφο-
ρούσαν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή σεξουαλικής 
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Πίνακας 7: Αποτελέσµατα παρατηρήσεων 

H δραστηριότητα ήταν
ελκυστική

Οι οδηγίες που δίνονταν  ήταν 
ξεκάθαρες και σαφείς

Η εκπαιδευτρια προωθούσε τη 
δηµιουργική συνεργασία

Η εκπαιδεύτρια  παρείχε 
κατευθυντήριες γραµµές εκεί και 
όπου ήταν απαραίτητο

Οι συµµετέχοντες συµµετείχαν µε    
άνεση στην  δραστηριότητα

Οι συµµετέχοντες  ήθελαν  
συνεχώς βοήθεια

Ο χρόνος για την ολοκλήρωση 
της κάθε δραστηριότητας ήταν 
επαρκής 

∆υσκολεύονταν πολύ να 
εκτελέσουν την δραστηριότητα 

Ήταν ενθουσιασµένοι µε αυτή τη 
δραστηριότητα

Οι συµµετέχοντες 
ανταποκρίνονταν στην 
δραστηριότητα

Βαρέθηκαν σε αυτή τη 
δραστηριότητα 

Ολοκλήρωσαν µε επιτυχία τη 
δραστηριότητα 

Συµµετείχαν όλα τα µέλη στην 
οµάδα 

Ολοκλήρωσαν µε δυσκολία τη 
δραστηριότητα

∆εν ολοκλήρωσαν τη 
δραστηριότητα 

Υποστήριξαν ο ένας τον άλλο στην 
δραστηριότητα

Η  εκπαιδεύτρια  προώθησε 
τη παραγωγική συζήτηση των 
συµµετεχόντων
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αγωγής καθώς και το επίπεδο που κατέταξαν τον εαυτό 
τους σε αυτά τα χαρακτηριστικά.  Πιο συγκεκριµένα, µπο-
ρεί να ειπωθεί ότι  η εκπαιδευτική παρέµβαση συνέβαλε 
στην βελτίωση των γνώσεων,  των δεξιοτήτων και  της  
άνεσης  του δείγµατος στη διδασκαλία της  σεξουαλικής 
αγωγής,  συµπέρασµα το οποίο συµφωνεί µε ευρήµατα 
διεθνών ερευνών. Αντίθετα, η εκπαιδευτική παρέµβαση 
δεν φαίνεται να βελτιώνει τις αντιλήψεις για τα αποτελέ-
σµατα της σεξουαλικής αγωγής στα παιδιά, για τα εµπό-
δια που συναντούν κατά τη διδασκαλία της σεξουαλικής 
αγωγής και τους τρόπους συνεργασίας. Σύµφωνα µε 
ευρήµατα ερευνών, για να επιτευχθούν αλλαγές και βελ-
τιώσεις στις αντιλήψεις αυτές,  δεν αρκεί µόνο η εκπαί-
δευση/επιµόρφωση, αλλά χρειάζεται και η υποστήριξη 
από την διεύθυνση, τους γονείς και τους συναδέλφους, η 
ύπαρξη ευρύτερης πολιτικής για το θέµα και η προσαρ-
µογή των προγραµµάτων σεξουαλικής αγωγής, ώστε να 
είναι πολιτισµικά κατάλληλα (Wood et al 2020, Young et 
al 2018, Li et al 2017, Francis et al 2015, Brows 2015, 
Johnson et al 2014, Smith & Harrison 2013, Kasonde 
2013, Picot et al 2012, Mukoma 2009)

Πρόσφατες έρευνες προτείνουν ως ορθή πρακτική 
τη συνεργασία των εκπαιδευτικών µε ειδικούς υγείας 
για την αποτελεσµατική παροχή της σεξουαλικής αγωγής 
(Pound et al 2017, Brewin et al 2014). Σύµφωνα µε την 

UNESCO (2018), θετικότερα αποτελέσµατα στη διδασκα-
λία της σεξουαλικής αγωγής παρατηρούνται όταν υπάρ-
χει συνεργασία ειδικών υγείας µε εκπαιδευτικούς κατά 
τη διαδικασία του σχεδιασµού, της εφαρµογής αλλά και 
της αξιολόγησης των προγραµµάτων.

Τέλος,  όσον αφορά την άνεση και την αυτοπεποίθη-
ση, µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι εκπαιδευτές σεξου-
αλικής αγωγής που έχουν µεγαλύτερη ακαδηµαϊκή εκ-
παίδευση  στο θέµα  αντιλαµβάνονται τη σεξουαλική τους 
παιδεία ως επαρκή, αισθάνονται πιο ικανοί, πιο άνετοι 
και έχουν  µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση  για  να διδάξουν 
τέτοιου είδους θέµατα (Vamos et al 2020, Francis & De 
Palma 2015, Wood et al 2015, Sarma et al 2013, Rhodes 
et al 2013, Herr et al 2012, Hammig et al 2011).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, τόσο 

από την παρατήρηση των βιωµατικών εργαστηρίων, όσο 
και από τις συνεντεύξεις διαφαίνεται η ανάγκη εκπαίδευ-
σης των εκπαιδευτικών αλλά και η παροχή ευκαιριών 
για απόκτηση εµπειρίας στη διδασκαλία της σεξουαλικής 
αγωγής. Σε ότι αφορά τους τρόπους συνεργασίας  κατά τη 
διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής, η ανάγκη για συ-
νεργασία µεταξύ των δύο επαγγελµατικών κλάδων κρί-
νεται αναγκαία.
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ABSTRACT
The effectiveness of sex education programs depends,to a great extent, on the effectiveness 

of the instructor. The instructor’s education in the area is crucial to the success of the program.
 The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of a sexeducationintervention to sex 

educators (school teachers and health visitors) in Primary Education in Cyprus and the investigation of 
the effectiveness of their cooperation in teaching the subject.

The sample of the educational intervention consisted of 18 people (12 health visitors and 
6 primary school teachers).The research tools used were the semi-structured questionnaire, the Greek 
self-esteem measurement scale, the observation and the interview protocols.For the statistical analysis 
of the data, the statistical package of data analysis SPSS version 22 was used, namely the frequency 
distribution methods (cumulative frequency), t-test analysis for dependent samples and qualitative 
analysis of the interviews. 

 The results revealed that there were differences in the averages (means) before and after the 
educational intervention in the perceptions of the sample about the characteristics of the sex education 
instructor (20.27 / 23.00) and the level that the sample ranks itself in these characteristics (18.88 / 21.33), 
which were statistically significant (p = 0.40, p = 0.03 respectively). In addition, it was found that the 
majority of the sample wants to cooperate in the teaching of sex education.

 The findings suggest that the educational intervention applied was effective as it improved 
the perceptions, knowledge, skills, abilities and comfort of the sample in teaching sex education. In 
addition, for more effective teaching of sex education,the need for cooperation of teachers and health 
visitors was identified.Therefore, it can be assumed that both pre and in-service trainingin the area 
of sex education as well as encouragement of cooperation between professionals will improve the 
effectiveness of sex education programs in schools.

Key words: sex education,training of sex educators, barriers to sex education,characteristics of a sex 
educator
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