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ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  Αγωγής Υγείας για το πρόγραμμα 

  «Ο Ρούλης Κουβαρούλης & Η Ρίτσα Κουβαρίτσα »   

 
 
H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας,  μέσω της  Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο  

Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΠΡΟΝΟΗ» - ΟΚΑΝΑ σας 

προσκαλούν στο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών με θέμα : «Ο Ρούλης 

Κουβαρούλης & Η Ρίτσα Κουβαρίτσα». 

 

 Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που  δημιουργήθηκε  από το Κέντρο  

Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Όραμα» του Ν. Πέλλας  σε 

συνεργασία με νηπιαγωγούς του Νομού και  εγκρίθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σύμφωνα με το αριθμ. Φ2.1/166211/Δ7/ 5-10-2018 

έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, ώστε να  μπορεί να εφαρμοστεί κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019. 

 

Το πρόγραμμα «Ο Ρούλης Κουβαρούλης & Η Ρίτσα Κουβαρίτσα» έχει στόχο την υγιή 

ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των νηπίων.  Τα παιδιά παίρνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις, όπως 

π.χ. πώς ήρθαν στον κόσμο, μαθαίνουν πώς να σέβονται και να φροντίζουν το σώμα τους και 

πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους από κινδύνους και ενδεχόμενες συμπεριφορές 

σεξουαλικής παρενόχλησης.  Την σχολική χρονιά 2017-2018 εφαρμόστηκε με πολύ καλά 

αποτελέσματα σε 11 νηπιαγωγεία του νομού Πέλλας και 170 νήπια. 

 

Ο γενικός στόχος  του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων  εκπαιδευτικών  σε 

ένα στοχευμένο πρόγραμμα για την υγιή ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των νηπίων και η 

υποστήριξη τους στην εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στο χώρο του σχολείου. 

Στη διάρκεια του σεμιναρίου  θα παρουσιαστεί στους /στις εκπαιδευτικούς με βιωματικό τρόπο 

το εγχειρίδιο μέσω της επεξεργασίας των θεματικών ενοτήτων του. 



 
Οι ειδικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι: 
 
-Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα επιστημονικά  δεδομένα και τις κατευθυντήριες 

γραμμές  στον τομέα της ψυχοσεξουαλικής εκπαίδευσης. 

-Η κατανόηση της σημασίας  της εκπαίδευσης  των νηπίων σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και 

συμπεριφοράς. 

 -Η ευαισθητοποίηση των νηπιαγωγών αναφορικά με τον ρόλο τους αλλά και τον ρόλο των 

γονέων στην  διαμόρφωση μιας  κατάλληλης αναπτυξιακά σεξουαλικής συμπεριφοράς. 

- Η γνωριμία και η εξοικείωση των νηπιαγωγών  με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να είναι 

σε θέση να το υλοποιήσουν με τα  νήπια που φοιτούν στα σχολεία τους.   

 

Ημερομηνίες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου:   

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου  2018  και ώρες  9:30-15:30 

Κυριακή  2  Δεκεμβρίου 2018 και ώρες  9:30-15:30 

 

Δηλώσεις συμμετοχής: έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, τηλεφωνικώς στο Κέντρο 

Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» στο τηλ. 210- 8082673 ή στείλτε την αίτηση σας γραπτώς μέσω e-mail 

στο info@pronoi.org.gr . Θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων των Δήμων 

Κηφισιάς –  Ν. Ερυθραίας και Εκάλης  και κατά δεύτερη επιλογή τα σχολεία όμορων δήμων ή 

ευρύτερα της περιοχής ευθύνης της Δ/νσης μας. 

 
Συντονίστρια του προγράμματος: Σωτηρία Μακαρώνη, Ψυχολόγος Υγείας MSc-

Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου  Πρόληψης Εξαρτήσεων και 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  «ΠΡΟΝΟΗ» -ΟΚΑΝΑ. 

 
Αριθμός μελών :  16-20 άτομα. 
 
Χώρος διεξαγωγής : Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ», Δήλου 10,  Κηφισιά. 
 
Σας ενημερώσουμε επίσης, ότι όπως και τις προηγούμενες χρονιές, θα πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις στήριξης για τους/τις εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν  το πρόγραμμα στις 
τάξεις τους.  
      
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική. 
                                                                                                                
                                                                                                                                                 

 
    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π. Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 
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