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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν:

• Α. να διαμορφώσει στους μαθητές ορθές στάσεις και συμπεριφορές

σχετικά με την σεξουαλικότητα.

• Β. η τροποποίηση μιας ήδη υπάρχουσας λανθασμένης στάσης και

συμπεριφοράς των μαθητών και η κατανόηση της σεξουαλικότητας

και διαχείριση σεξουαλικών συμπεριφορών.



ΣΤΟΧΟΙ 

 Να γνωρίσουν τον εαυτό τους.

 Να γνωρίσουν το σώμα τους και τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό καθώς      

μεγαλώνουν.

 Να γνωρίσουν τη φυσιολογία του σώματός τους.

 Να μάθουν να φροντίζουν το σώμα τους.

 Να αναπτύξουν οι μαθητές/τριες τις ορθές στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με την  

σεξουαλικότητα.

 Να κατανοήσουν τη σημασία του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου.

 Να μη νιώθουν ένοχοι και ανασφαλείς για ό,τι αισθάνονται ή επιθυμούν.

 Τροποποίηση συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση του ιδιωτικού χώρου, 

κατανόηση της σεξουαλικότητας και διαχείριση σεξουαλικών συμπεριφορών.



• Πολυαισθητηριακή μέθοδος.

• Βιωματικές ασκήσεις.

• Ψυχοκινητικές δραστηριότητες.

• Χρήση κοινωνικής ιστορίας.

• Οπτικοποιημένο υλικό και χρήση λογισμικών προγραμμάτων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ



• Οι εργασίες έγιναν κατά ομάδες αλλά και εξατομικευμένα σύμφωνα

με τις ανάγκες των μαθητών.

• Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης

• Διαφορική ενίσχυση άλλης συμπεριφοράς

• Απαλοιφή της μη επιτρεπτής συμπεριφοράς

• Διαφορική ενίσχυση χαμηλής συχνότητας συμπεριφοράς

• Δραματοποίηση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ



ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδέεται διαθεματικά με το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του 

σχολείου. Συγκεκριμένα:

Γλώσσα: οι μαθητές να μπορούν να περιγράφουν τον εαυτό τους, κυρίως προφορικά.  

Μουσική: οι μαθητές μαθαίνουν τραγούδια που έχουν σχέση με το σώμα και τα μέρη του σώματος.

Μελέτη Περιβάλλοντος: να γνωρίσουν τα μέρη του σώματος και να τα περιγράφουν.

Πληροφορική: οι μαθητές θα εξοικειωθούν και θα μάθουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό που 

διαθέτει το σχολείο μας σχετικά με το σώμα και τη σεξουαλική αγωγή.

Φυσική Αγωγή: οι μαθητές να εκτελούν ψυχοκινητικές δραστηριότητες. 

Επικοινωνία: οι μαθητές να εκπαιδευτούν σε επικοινωνιακές δεξιότητες.

Αυτοεξυπηρέτηση: οι μαθητές να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες φροντίδας του εαυτού.



ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 
(20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος

1οςΜΗΝΑΣ
• Ενημέρωση των γονέων των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την εκπόνηση του 
προγράμματος.
• Αρχική αξιολόγηση των μαθητών/τριών μέσω παρατήρησης, οπτικοποιημένων 
ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με τους γονείς.

2οςΜΗΝΑΣ
• Γνωριμία και δέσιμο ομάδας μέσω βιωματικών ασκήσεων.
• Κανόνες της ομάδας.
•Αφίσα του προγράμματος.
•Γνωριμία με τη φυσιολογία του σώματος.



3οςΜΗΝΑΣ

•Φύλλα εργασίας για να γνωρίσουν τις διαφορές των δυο φύλων, το σώμα τους και τις αλλαγές 
που συμβαίνουν σε αυτό μεγαλώνοντας. 

•Παραλληλισμός των αλλαγών με το ζωικό βασίλειο.

•Ανάγνωση σχετικών παραμυθιών.

•Δραστηριότητες με στόχο την κατανόηση της διαφοράς του δημόσιου από τον ιδιωτικό χώρο.

•Υγιεινή και φροντίδα σώματος με χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων.

4οςΜΗΝΑΣ

• Δραστηριότητες με στόχο την τροποποίηση της συμπεριφοράς που θα υποδεικνύουν τη σωστή  
και τη λάθος συμπεριφορά.

5οςΜΗΝΑΣ

•Συνέχιση των δραστηριοτήτων της τροποποίησης αλλά και  διαχείρισης σεξουαλικών 
συμπεριφορών.

•Αξιολόγηση και παρουσίαση του προγράμματος.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ



ΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΜΑΔΑΣ



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ



ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ



ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ



ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ



ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ



ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΥΛΩΝ



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ



ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ



ΚΟΛΑΖ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ



΄΄ΠΟΥ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΝΑ 
ΚΑΤΕΒΑΖΩ  ΤΑ  ΡΟΥΧΑ  ΜΟΥ  
ΧΩΡΙΣ  ΝΑ  ΕΝΟΧΛΩ   ΤΟΥΣ  

ΓΥΡΩ  ΜΟΥ ΄΄



• Με λένε Νίκο πηγαίνω στην έκτη  τάξη

• Ο Δάσκαλός μου είναι ο κύριος Πέτρος



• Όταν φτάνω στο σχολείο είμαι χαρούμενος

• Κάθομαι στην τάξη μου και περιμένω τον δάσκαλό μου 



• Μερικές φορές όταν βγαίνω στο διάδρομο κατεβάζω τα παντελόνια 
μου.

• Τότε στεναχωρώ τον δάσκαλό μου και τους συμμαθητές μου και αυτό 
δεν είναι σωστό.



• Τα παντελόνια τα κατεβάζω μόνο στην τουαλέτα του σχολείου και 
στο μπάνιο του σπιτιού.

• Είμαι πια μεγάλο παιδί και ξέρω το σωστό.



• Μ’αυτόν τον τρόπο είμαστε όλοι ήρεμοι, ο δάσκαλός μου, οι 
συμμαθητές μου και εγώ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αξιολογώντας το πρόγραμμα μπορούμε να πούμε ότι ο σκοπός και οι 

στόχοι που θέσαμε στην αρχή υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


