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Πεπίληψη – ειζαγωγή:
Η Πεξηεθηηθή Σεμνπαιηθή Δηαπαηδαγψγεζε (ΠΣΔ), είλαη «…κηα πξνζέγγηζε
βαζηζκέλε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πνπ ζθνπφ έρεη λα εθνδηάζεη ηνπο λένπο
κε ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα είλαη ζε ζέζε
λα παίξλνπλ ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο θαη λα απνιακβάλνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηά
ηνπο ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, αηνκηθά θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο. Πξνζεγγίδεη ηε
ζεμνπαιηθφηεηα νιηζηηθά θαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμεο»1. Η ΠΣΔ πεξηιακβάλεη ηε κάζεζε γηα ην θνηλσληθφ θαη
βηνινγηθφ

θχιν,

ηε

Σεμνπαιηθή

θαη

Αλαπαξαγσγηθή

Υγεία

(ΣΑΥ),

ηα

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζρέζεηο, ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα, ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα,
ηελ απφιαπζε θαη επραξίζηεζε, ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ
εμάιεηςε θαη θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο βίαο θ.α. Σεκαληηθφ ηεο ζηνηρείν είλαη
φηη παξακέλεη ειεχζεξε απφ νπνηαδήπνηε ηδενινγία ή δφγκα, ή/θαη πνιηηηζκηθέο
πξνθαηαιήςεηο, θαη ζπλάδεη κε ηα δηεζλή επηθπξσκέλα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,
ηα νπνία νθείιεη ην θξάηνο λα δηαζθαιίζεη γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ. Η ΠΣΔ απνηειεί
θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, θαη δηαζθαιίδεηαη ζε Δηεζλείο
Σπλζήθεο, Σπκθσλίεο θαη Σπκβάζεηο, ηηο νπνίεο έρεη επηθπξψζεη θαη ε Κχπξνο.
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Θέζειρ πολιηικήρ:


Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ(ΥΠΠ) νθείιεη λα δηαζθαιίδεη
ελεξγά ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη λα ηεξεί ηηο δεζκεχζεηο ηνπ, βάζεη
ηεο Σχκβαζεο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, ηεο Σχκβαζεο Λαλδαξφηε
θαη ηνπ Πεξί ηεο Πξφιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Σεμνπαιηθήο
Καθνπνίεζεο, ηεο Σεμνπαιηθήο Εθκεηάιιεπζεο Παηδηψλ θαη ηεο Παηδηθήο
Πνξλνγξαθίαο Νφκνπ ηνπ 2014 [Ν.91(Ι)/2014].



Η εθαξκνγή ηεο Πεξηεθηηθήο Σεμνπαιηθήο Δηαπαηδαγψγεζεο ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα θαηνρπξσζεί λνκνζεηηθά.



Η Πεξηεθηηθή Σεμνπαιηθή Δηαπαηδαγψγεζε απνηειεί αλαγθαίν κέηξν
πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ απφ ηε ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε. Η ΠΣΔ εθνδηάδεη ηνπο λένπο κε ηηο
γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ απαηηνχληαη λα είλαη ζε
ζέζε λα παίξλνπλ πιεξνθνξεκέλεο απνθάζεηο, λα πξνζηαηεχνληαη απφ
ζεμνπαιηθή βία/εμαλαγθαζκφ, θαη λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο ακνηβαίνπ
ζεβαζκνχ.



Η επηηπρήο εθαξκνγή ηεο ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο ζην πιαίζην ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ Αγσγήο Υγείαο ζηα ζρνιεία πξνυπνζέηεη:

-

ηε δέζκεπζε ηνπ ΥΠΠ γηα ζπζηεκαηηθή θαη ππνρξεσηηθή επηκφξθσζε, θαη
ελεξγή ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηεπζπληψλ θαη επηζεσξεηψλ ζε
ζέκαηα ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο.

-

ηελ παξνρή θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Καηάιιειν νξίδεηαη ην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο ειηθηαθέο αλάγθεο ησλ
παηδηψλ θαη ησλ λέσλ θαη είλαη βαζηζκέλν ζε εξεπλεηηθά θαη επηζηεκνληθά
δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Παγθφζκηαο
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Οξγάλσζεο Υγείαο (ΠΟΥ), ελψ παξάιιεια ζηνρεχεη ζηελ δηαζθάιηζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ
νδεγηψλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ζπκβάζεσλ θαζψο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο.
-

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο γηα
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δεηθηψλ επηηπρίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο
Υγείαο.

-

ηε δηαζθάιηζε θαη δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο.



Η πιεξνθφξεζε θαη ε δηαπαηδαγψγεζε γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα πξέπεη λα
είλαη δηαζέζηκεο ζε φια ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ζχκθσλα κε ηελ ειηθία
θαη ην επίπεδν σξηκφηεηαο ηεο νκάδαο ζηφρνπ. Ταπηφρξνλα, νη
παξεκβάζεηο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ.



Πξνγξάκκαηα, δξάζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζρεηηθά κε ηε
ΠΣΔ, νθείινπλ λα είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα θαη λα αλαπηχζζνληαη
ιακβάλνληαο ππφςε επξήκαηα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί αλάκεζα
ζε λένπο ζε δηεζλέο θαη ηνπηθφ επίπεδν.



Η ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη λέσλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ,
εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο δξάζεσλ,πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ πνπ
έρνπλ ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο ΠΣΔ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιηθνχ
πιαηζίνπ,

είλαη

απαξαίηεηε.

Καηά

ηελ

δηαδηθαζία

απηή,

φινη

νη

εκπιεθφκελνη θνξείο νθείινπλ λα έρνπλ νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία θαη λα
δηαβνπιεχνληαη ζπζηεκαηηθά κε φιεο ηηο νκάδεο καζεηψλ θαη λέσλ,
νκάδεο γνλέσλ, νξγαλψζεηο λενιαίαο θαη νξγαληζκνχο πνπ εηδηθεχνληαη
ζε ζέκαηα Σεμνπαιηθήο θαη Αλαπαξαγσγηθήο Υγείαο θαη Δηθαησκάησλ
(ΣΑΥΔ), φπσο ν Κππξηαθφο Σχλδεζκνο Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ
(ΚΣΟΠ).
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H ελεκέξσζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηηο
ζρέζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη παίξλνπλ
απνθάζεηο θαηφπηλ πιεξνθφξεζεο θαη απνιακβάλνπλ ην κέγηζην δπλαηφ
επίπεδν ζσκαηηθήο, λνεηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο. Επνκέλσο, ε
Πεξηεθηηθή Σεμνπαιηθή Δηαπαηδαγψγεζε, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη
σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θαηά ην ζρεδηαζκφ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε
λενιαία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία.



Η επζχλε ηεο ΠΣΔ ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηνπο
γνλείο

θαη

ζηνπο

επαγγεικαηίεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ, ιεηηνπξγψλ λενιαίαο, επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη άιισλ.


Όινη νη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ λέσλ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ζα
πξέπεη λα δηεμάγνπλ ζε ζπζηεκαηηθή βάζε κειέηεο κε ζηφρν λα
θαηαγξάθνληαη νη γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ λέσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα
ΣΑΥΔ, αιιά θαη λα αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ
απηψλ.

4

