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INCLUDED: συμπεριληπτική προσέγγιση
της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσω
δημιουργικών μεθόδων
Το πρόγραμμα Erasmus+ INCLUDED, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσκοπεί
στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πιλοτική εφαρμογή ενός συμπεριληπτικού προγράμματος
σπουδών για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Είναι εμπλουτισμένο με μεθοδολογίες με τις οποίες επιδιώκεται η ενεργητική μάθηση και η συμμετοχή της
σχολικής κοινότητας και των οικογενειών, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με την αξιοποίηση δημιουργικών
μεθόδων και θεατρικών δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με την UNESCO, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι πιο αποτελεσματική, όταν στα σχολικά
προγράμματα μετέχουν ενεργά οι γονείς/κηδεμόνες, οι εκπαιδευτικοί, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα και
φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νεολαίας. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση
των νέων με γνωστικές και νοητικές δυσκολίες, οι οποίοι, σε σύγκριση με τους/τις συνομήλικούς τους, είναι
πολύ πιθανό να μην λάβουν εκπαίδευση σε θέματα σεξ.
Στον ορισμό της «Σεξουαλικής Υγείας» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναφέρεται ότι τα σεξουαλικά
δικαιώματα όλων των ανθρώπων πρέπει να είναι σεβαστά, να προστατεύονται και να ικανοποιούνται. Υπό
αυτό το πρίσμα, άτομα με διαφορετικά επίπεδα γνωστικών και νοητικών δεξιοτήτων, δεν διαφέρουν από
τους άλλους ανθρώπους και έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν και να αξιώνουν την ανάγκη και την επιθυμία
τους να συνάπτουν σχέσεις, να έχουν ερωτική ζωή και να αποκτούν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
Τα αποτελέσματα του έργου Erasmus+ INCLUDED συνδέονται άμεσα με τα ακόλουθα πνευματικά
παραδοτέα:
● Ένα πρόγραμμα σπουδών για μαθητές και μαθήτριες.
● Ένα πρόγραμμα ετερόχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (e-course) για εκπαιδευτικούς με σκοπό τη
διδασκαλία της συμπεριληπτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσω δημιουργικών μεθόδων.
● Έναν οδηγό προς τα σχολεία για την υποστήριξη της ενεργητικής συμμετοχής των οικογενειών στη
συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
● Κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής και λεπτομερή σχέδια δράσης βασισμένα στις εμπειρίες κάθε χώραςεταίρου σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής μιας δημιουργικής προσέγγισης για την ολιστική σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση, η οποία θα αγκαλιάζει όλη τη σχολική κοινότητα.
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Στο πρόγραμμα INCLUDED μπορούμε να διακρίνουμε σημαντικά στοιχεία καινοτομίας. Αρχικά, αποσκοπεί
στην υιοθέτηση μιας διδακτικής προσέγγισης που ενισχύει τη συμπερίληψη, την αλληλεπίδραση και την
αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μαθητών και μαθητριών με διαφορετικά επίπεδα γνωστικών και νοητικών
δεξιοτήτων και των συνομηλίκων τους. Επιπλέον, εφαρμόζει δημιουργικές μεθόδους, οι οποίες βασίζονται
σε θεατρικές τεχνικές, και ευνοεί τη συμμετοχή και την ανάληψη κοινής δράσης και συνευθύνης για την
επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις οικογένειες και τα μέλη της
κοινότητας.
Στις 27 και 28 Ιουλίου 2021 διεξήχθη η πρώτη επίσημη συνάντηση που σηματοδότησε την έναρξη του έργου.
Αυτή η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να γνωριστούν μεταξύ τους, να μάθουν περισσότερα
για το εθνικό πλαίσιο των υπόλοιπων εταίρων και να συμφωνήσουν για τις επόμενες δράσεις. Οι εταίροι
επικεντρώθηκαν στο πρώτο βήμα του έργου: το συμπεριληπτικό πρόγραμμα σπουδών σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης για τους εκπαιδευομένους και τον συνακόλουθο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Για
τον λόγο αυτό, στις αρχές Φεβρουαρίου 2022, οι εταίροι του έργου Included συμμετείχαν στη διαδικτυακή
συνάντηση Δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας, κατάρτισης (Learning Teaching Training Activities), η
οποία ήταν μια ευκαιρία να εφαρμόσουν πιλοτικά το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και να
συλλέξουν σχόλια για τις δημιουργικές και θεατρικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για τους μαθητές και
τις μαθήτριες.

Επόμενα Βήματα
Κατά τον Μάρτιο 2022, οι εταίροι του INCLUDED θα υλοποιήσουν την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού
προγράμματος: 6 ώρες διδασκαλίας σε κάθε χώρα για μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, θα διαμορφωθεί ένα σώμα γνώσεων που θα στηρίζεται στα δεδομένα και στα σχόλια των
συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών στην πιλοτική εφαρμογή. Στο ίδιο διάστημα, οι εταίροι θα ξεκινήσουν
να εργάζονται πάνω στο δεύτερο πνευματικό παραδοτέο του έργου, ένα πρόγραμμα ετερόχρονης εξ
αποστάσεως επιμόρφωσης (e-course) για τους/τις εκπαιδευτικούς, ορίζοντας τις προδιαγραφές και την
κατανομή των δράσεων μεταξύ των εταίρων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο;
Για να μάθετε περισσότερα για το έργο και να συμμετάσχετε σε μελλοντικές δράσεις του, παρακαλούμε
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.includedproject.eu ή ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
με τα ακόλουθα hashtags:
#INCLUDEDPROJECT
#SEXEDUCATION
#INCLUSIVESEXED

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

