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• ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ CSE.

• …..προστασία της υγείας και της ευημερίας των παιδιών… 

• …. Η στήριξη στη σεξουαλική και συνολική ανάπτυξή τους.

• Σταδιακά εξοπλίζει και ενδυναμώνει τα παιδιά και τους νέους 

να κατανοήσουν και να απολαύσουν τη σεξουαλικότητά τους, να 
έχουν ασφαλείς και ικανοποιητικές σχέσεις, να αναλάβουν την ευθύνη 
για τη σεξουαλική υγεία και ευεξία των ίδιων και των άλλων 
ανθρώπων» (WHO / BZgA, 2010 ).

• Ενίσχυση της συναισθηματικής-σεξουαλικής νοημοσύνης ….

• .. της ικανότητας για υγιή, στενή σύνδεση και ανάπτυξη. 

• ..κατανόηση των εννοιών της συναίνεσης, της ισότητας και του 
σεβασμού των ορίων του ατόμου..

• …πρόληψη της βίας, του εξαναγκασμού, της ανισότητας των φύλων.

• της κοινωνική πίεσης που προκαλείται από μια άκαμπτη ερμηνεία 
των βλαβερών παραδοσιακών απόψεων για τη θηλυκότητα και τον 
ανδρισμό.

• https://www.bzga-
whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_Comprehensive
StudyReport_Online.pdf

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf


Η CSE ΠΡΟΑΓΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ.

ΔΙΔΑΣΚΕΙ :
ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ
ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΕΞ
ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΩΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΙΚΟ    ΣΕΞ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ.
ΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

ΠΡΟΩΘΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΗ/ ΑΜΦΙΦΥΛΟΦΙΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 
ΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΤΟΝ ΑΤΟΜΙΚΟ  Ή ΑΜΟΙΒΑΙΟ  ΑΥΝΑΝΙΣΜΟ
ΤΟΝ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΞ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΕΝΟΣ  ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΩΣ ΤΟΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΣΤΟΧΟ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.
ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ   
ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙ ΤΑ  ΓΟΝΕΪΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ



Στόχος της 
σεξουαλικής 

αγωγής είναι η 
σεξουαλική υγεία, 

…..

Η ικανότητα 
επιλογής στο 

μέλλον σεξουαλικής 
και 

αναπαραγωγικής 
συμπεριφοράς ….

…η σεξουαλικότητα 
είναι ένα ευαίσθητο 

θέμα που 
απασχολεί πολύ τα 

παιδιά του 
νηπιαγωγείου …

…να μάθουν να 
προστατεύονται 

από τυχόν 
επιβλαβείς 

συμπεριφορές των 
ενηλίκων…

Ήδη από την ηλικία των 5 έως 7  χρόνων, παρατηρούνται οι 
πρώτες εμπειρίες οργασμού ή κάποιου ανάλογου

συναισθήματος μέσω της αυτοϊκανοποίησης …….. τα παιδιά 
επιθυμούν να έχουν μια ειλικρινή ανταπόκριση …..για τη 
διαδικασία της αναπαραγωγής, της εγκυμοσύνης και της 

γέννησης.

Τώρα μπορεί να ξεκινήσει μια σταδιακή διαφώτιση του 
παιδιού μέσα σ’ ένα όμορφο και υγιές κλίμα ερωτικής 

αγωγής στο σπίτι ή στο σχολείο. 

Να εξερευνήσουν τα διάφορα είδη της οικογένειας, 

…να συζητήσουν  το πώς έρχονται τα παιδιά στον 
κόσμο (βιολογική και κοινωνική / διαπροσωπική 
διάσταση της τεκνοποίησης).

https://specialeducationews.files.wordpress.com/2018/
12/att000_frixos.pdf

https://specialeducationews.files.wordpress.com/2018/12/att000_frixos.pdf


Διαχείριση των πιο συνηθισμένων καθημερινών ζητημάτων 
που μπορεί να οδηγήσουν σε διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ 
παιδιών.

Συμβουλές και παροτρύνσεις «θεραπευτικού» περιεχομένου 
ή στερεοτυπικής «κανονικοποίησης» από εκπαιδευτικούς ή 
ειδικούς ψυχικής υγείας προς ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά.

Μη συμπερίληψη διαφορετικών οικογενειακών δομών.

Λεξιλόγιο και προσδιορισμοί: Προβληματισμός για τη χρήση λέξεων και 
προσδιορισμών σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο σχολικό χώρο.

Πραγματοποίηση σχετικών προγραμμάτων, ένταξη ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων σε 
σχετική διδακτέα ύλη και σε σχετικές εκδηλώσεις: Προτάσεις ένταξης 
ΛΟΑΤΚΙ+ θεμάτων με στόχο την ενημέρωση κι την ευαισθητοποίηση.

Αναγνώριση και καταγραφή των σχετικών περιστατικών

Η στήριξη των παιδιών που έχουν αποφασίσει να κοινοποιήσουν 
το σεξουαλικό προσανατολισμό τους, την ταυτότητα φύλου τους 
ή την ίντερσεξ διαφοροποίησή τους.

Όταν γίνεται μία τέτοια κοινοποίηση οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί 
να ανταποκριθούμε επιβεβαιωτικά και με ενσυναίσθηση στο 
αίτημα του παιδιού.

http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-2018-2019/foreis-
them-evd/polyxromo-sxoleio-evaisthitopoiisi-mathitrion-mathiton-
se-zitimata-seksoualikoy-prosanatolismoy-taftotitas-fylou-ekfrasis-
fylou-kai-xaraktiristikon-fylou 



Πρόγραμμα Σεξουαλικής Αγωγής 

..το οποίο δε θα εξαντλείται στη μελέτη της ανθρώπινης 
σεξουαλικότητας ως αναπαραγωγικής διαδικασίας,

..θα επεκτείνεται σε ζητήματα συναισθημάτων, αισθήσεων, έλξεων, 
σχέσεων, συναίνεσης, ορίων, χωρισμού, απώλειας, δέσμευσης, 
επιθυμίας, εικόνας σώματος, αυτοπεποίθησης κτλ.,

..δηλαδή σε ζητήματα που απασχολούν ….από μικρή ηλικία και που 
σχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα και πρέπει να 
πραγματοποιείται 

..ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Τη μη χρήση του ονόματος και των έμφυλων προσδιορισμών που επιθυμεί το ίδιο το 
παιδί …

Την παραβίαση του δικαιώματος του παιδιού στην ελευθερία ενδυματολογικών 
επιλογών, ..

Τη άρνηση χρήσης χώρων έμφυλου διαχωρισμού, όπου αυτοί υπάρχουν, (τουαλέτες, 
αποδυτήρια, υπνωτήρια κτλ.) σύμφωνα με το φύλο που βιώνει το παιδί. 

Βέβαια για λόγους συμπερίληψης προτείνεται να μην ενθαρρύνονται χώροι έμφυλου
διαχωρισμού γενικότερα.

http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-2018-2019/foreis-them-evd/polyxromo-sxoleio-

evaisthitopoiisi-mathitrion-mathiton-se-zitimata-seksoualikoy-prosanatolismoy-taftotitas-fylou-

ekfrasis-fylou-kai-xaraktiristikon-fylou 



Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση: 25/06/2020
https://www.esos.gr/arthra/68298/fek-efarmogi-tis-pilotikis-drasis-ergastiria-
dexiotiton-stin-protovathmia-kai

https://www.esos.gr/arthra/68298/fek-efarmogi-tis-pilotikis-drasis-ergastiria-dexiotiton-stin-protovathmia-kai


https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/nomos_yp_arithm._46922020.pdf

https://www.youtube.com/watch?v
=BMnV0iTPssk

https://www.onassis.org
/el/initiatives/onassis-
podcasts/sex-education-
podcast

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/nomos_yp_arithm._46922020.pdf


3.7  Έως το 2030, 
διασφάλιση της καθολικής 
πρόσβασης στη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένου του 
οικογενειακού 
προγραμματισμού, της 
ενημέρωσης και  
εκπαίδευσης, και της 
ενσωμάτωσης της 
αναπαραγωγικής υγείας σε 
εθνικές στρατηγικές και 
προγράμματα.
https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce
%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-3-
%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b7-
%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1
-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-
%ce%b5%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%b5
%cf%81%ce%b9%ce%b1/

4.7 Έως το 2030, …όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα 
αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν 
τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 
προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, 
μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης ………τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των 
φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της 
ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του 
παγκόσμιου πολίτη…
https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf
%cf%83-4-
%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce
%b7-
%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%c
f%85%cf%83%ce%b7/

5.6 Διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία καθώς και διασφάλιση των 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, όπως έχει συμφωνηθεί με 
βάση το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για 
τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, την Πλατφόρμα Δράσης 
του Πεκίνου, και τα έγγραφα που προέκυψαν από τις 
διασκέψεις αναθεώρησης.
https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-5-
%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-
%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%cf%85%ce%bb%cf%89%ce%bd/

https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-3-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b1/
https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-4-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/
https://unric.org/el/%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%83-5-%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%cf%85%ce%bb%cf%89%ce%bd/


Η Καθοδήγηση είναι εθελοντική και μη υποχρεωτική, 
αναγνωρίζει την ποικιλομορφία των διαφορετικών 
εθνικών πλαισίων .
Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν ορισμένα θέματα και 
περιεχόμενο τα οποία μπορεί να θεωρούνται αποδεκτά 
σε ορισμένες χώρες αλλά όχι σε άλλες,
κάθε χώρα θα έχει την εξουσία να λαμβάνει τις 
κατάλληλες αποφάσεις, με σεβασμό στις έννοιες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συμπερίληψης και της 
μη-διάκρισης.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.mult
i

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi






Ευτυχισμένες διαπροσωπικές 
σχέσεις. 
Λιγότερα διαζύγια 
Λιγότερα ΣΜΝ (AIDS)
Λιγότερες εφηβικές 
εγκυμοσύνες 
Λιγότερες αμβλώσεις
Μείωση βιασμών και 
κακοποίησης
Επιστροφή στην εγκράτεια.
Καλύτερη υγεία.

ΠΕΤΥΧΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Η CSE  ;



https://www.thesun.co.
uk/news/9623466/sti-
hotspots-europe-
mapped-spain/

https://ec.europa.eu/e
urostat/statistics-
explained/index.php?tit
le=Marriage_and_divor
ce_statistics 

https://www.statista.com/chart/2
583/births-outside-marriage/ 

https://www.co
mprehensivesex
ualityeducation.
org/wp-
content/uploads
/healthy_happy_
hot.pdf

https://www.ecdc.europa.e
u/sites/default/files/media/
en/publications/Publication
s/110526_SUR_STI_in_Euro
pe_1990-2009.pdf



https://abort-report.eu/sweden/

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_right
s_in_the_European_Union#/media/File:L
GBT_rights_in_the_EU.svg

https://eeca.unfpa.org/sites/default/files
/pub-
pdf/Population%20Trends%20and%20Pol
icies%20in%20the%20UNECE%20Region
%20%28English%29.pdf

http://www.gynultrazvuk.cz/pdf/early-
mtop-monography-2018.pdf

https://abort-report.eu/sweden/
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_the_European_Union#/media/File:LGBT_rights_in_the_EU.svg


Εξετάστηκαν τα βιολογικά αποτελέσματα,της CSE .
Η εγκυμοσύνη και ο επιπολασμός των σεξουαλικά 
μεταδιδόμενων λοιμώξεων (ΣΜΝ). 
Συμπεριελήφθησαν οκτώ μελέτες με 55.157 
συμμετέχοντες. Πέντε δοκιμές στην υποσαχάρια
Αφρική μία στη Λατινική Αμερική  και δύο στην 
Ευρώπη (Αγγλία και Σκωτία).
δεν είχαν αποδεδειγμένο αποτέλεσμα στον 
επιπολασμό του HIV ....... ή σε άλλα ΣΜΝ 
(επιπολασμός του ιού του απλού έρπητα, ....... 
επιπολασμός της σύφιλης, ...... .)
Δεν υπήρχε εμφανής επίδραση στον αριθμό των 
νεαρών γυναικών που ήταν έγκυες στο τέλος της 
δοκιμής.

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD00
6417.pub3/full

Στις ΗΠΑ* αξιολογήθηκαν 60 μελέτες με 40 
προγράμματα CSE…...πολύ περισσότερες αποδείξεις 
για  την αποτυχία  τους παρά για επιτυχία σε όλα τα 
παρακάτω: 
• Εφηβική Εγκυμοσύνη: 
• Πρόληψη ΣΜΝ
• Εγκράτεια από τους εφήβους
• Συνεπής Χρήση Προφυλακτικού: 
• Επίτευξη εγκράτειας
• Αρνητικά αποτελέσματα: Στα 5 από τα 40 
σχολικά προγράμματα CSE, προεκλήθησαν και 
σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα (π.χ. αύξηση στην 
έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, πρόσφατο σεξ, 
στοματικό σεξ, εγκυμοσύνη ή μειωμένη χρήση 
αντισυλληπτικών) για τον πληθυσμό που στοχεύουν ή 
μια σημαντική υποομάδα εφήβων.
*Weed S, Ericksen I. Re-examining the Evidence for Comprehensive Sex
Education in Schools: Part One – Research Findings in the United States. 
Salt Lake City: The Institute for Research & Evaluation; 2018.  Available
at: http://www.institute-
research.com/CSEReport/Reexamining_the_Evidence-CSE_in_USA_5-29-
18FINAL.pdf.  Accessed Sept. 6, 2018. 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006417.pub3/full




ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ CSE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Υποχρεωτικότητα
Η καθιέρωση με  νόμους ή πολιτικές. 
Η χρήση   των οδηγιών για πρόγραμμα σπουδών ή 
και για ακτιβισμό.
Ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας ,
όχι μόνο η βιολογία.
Η αντίδραση και οι φραγμοί.
Η καθιέρωση των υπηρεσιών SRH
Υπάρχουν SRH κέντρα;
Είναι προσβάσιμα ;
Συνεργάζονται με το σχολείο;
Είναι οι υπηρεσίες τους προσιτές οικονομικά;
Πληρώνουν για το «χάπι»; Για την άμβλωση; 
Μπορούν να πάρουν «χάπι επόμενης μέρας» 
χωρίς ιατρική συνταγή;
Η ηλικία συγκατάθεσης για την έκτρωση και την 
αντισύλληψη;

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ.

Ποσοστό εφηβικών γεννήσεων.

Ποσοστό έναρξης σεξουαλικής 
δραστηριότητας, χρήσης 
προφυλακτικού, 
αντισυλληπτικού χαπιού.

Προσβασιμότητα σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας.

Ικανοποίηση μαθητών από τις 
υπηρεσίες.

https://www.bzga-
whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStu
dyReport_Online.pdf
Αφορά τη Σουηδία.



ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

https://www.bzga-
whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_
ComprehensiveStudyReport_Online.pdf

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf


ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙ Ή ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΑ  ΓΟΝΕΪΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι γονείς μπορούν, και πρέπει, να διαδραματίσουν βασικό 

ρόλο βοηθώντας τα δικά τους παιδιά.......

Ωστόσο, συχνά δεν είναι σε θέση να καλλιεργήσουν αυτές 
τις δεξιότητες στους φίλους, τους συνομηλίκους και τους 
μελλοντικούς συνεργάτες των παιδιών τους.

Μόνο η κοινωνία στο σύνολό της μπορεί να αγκαλιάσει 
αυτήν την αποστολή.....
IPPF European Network , Brussels 2018,

https://www.bzga-
whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_Compreh
ensiveStudyReport_Online.pdf

Στην πράξη, οι γονείς και τα σχολεία πρέπει να μοιράζονται 

την ευθύνη….όπου η εκπαίδευση απουσιάζει οι νέοι 
δύσκολα μπορούν να βασίζονται στους γονείς τους , 
συχνά λαμβάνουν αναξιόπιστες ή ακόμη και 
διαστρεβλωμένες πληροφορίες από τους 
συνομηλίκους τους ή / και το Διαδίκτυο. Η ΠΟΡΝΕΙΑ;

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf






ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ CSE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Υποχρεωτικότητα
Η καθιέρωση με  νόμους ή πολιτικές. 
Η χρήση   των οδηγιών για πρόγραμμα σπουδών ή 
και για ακτιβισμό.
Ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας ,
όχι μόνο η βιολογία.
Η αντίδραση και οι φραγμοί.
Η καθιέρωση των υπηρεσιών SRH
Υπάρχουν SRH κέντρα;
Είναι προσβάσιμα ;
Συνεργάζονται με το σχολείο;
Είναι οι υπηρεσίες τους προσιτές οικονομικά;
Πληρώνουν για το «χάπι»; Για την άμβλωση; 
Μπορούν να πάρουν «χάπι επόμενης μέρας» 
χωρίς ιατρική συνταγή;
Η ηλικία συγκατάθεσης για την έκτρωση και την 
αντισύλληψη;

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ.

Ποσοστό εφηβικών γεννήσεων.

Ποσοστό έναρξης σεξουαλικής 
δραστηριότητας, χρήσης 
προφυλακτικού, 
αντισυλληπτικού χαπιού.

Προσβασιμότητα σε υπηρεσίες 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας.

Ικανοποίηση μαθητών από τις 
υπηρεσίες.

https://www.bzga-
whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStu
dyReport_Online.pdf
Αφορά τη Σουηδία.
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Γεωργία  FYROM Λιθουανία 

ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf


ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι ΓΟΝΕΙΣ δίνουν

τις  αρχές Σεξουαλικής Αγωγής στα 
δικά τους παιδιά.

Εναλλακτικά 

δεχόμαστε 

Σχολικά προγράμματα 

με βάση την ΒΙΟΛΟΓΙΑ

και στόχο την ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ.


