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                      Μαρούσι  21 /2 /2022 

                      Αριθ. Πρωτ.: 1681 

                     

    ΠΡΟΣ :  

    Δημόσια & Ιδιωτικά Δημοτικά  

    Σχολεία  &  Δημόσια & Ιδιωτικά  

    Νηπιαγωγεία της Δ/νσης Π.Ε. Β΄Αθήνας           

     

 

    Κοιν: 

     2ο  ΠΕΚΕΣ Αττικής 

               

 

 

 

                                     

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: 

«Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης. 

 Παρουσίαση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος Τα κόκκινα παπούτσια» 

 

 

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Δ/νση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας,  μέσω των Υπευθύνων 

Αγωγής Υγείας, διοργανώνουν  επιμορφωτικό  διαδικτυακό σεμινάριο,  για  Εκπαιδευτικούς των 

Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των περιοχών ευθύνης τους,  με τίτλο: 

«Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης. Παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος Τα κόκκινα παπούτσια». 

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 κατά τις ώρες 18:00-20:30, 

μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings. 

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε το καλοκαίρι του 2021 στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΙΕΠ για τα 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων και είναι προσβάσιμο στην πλατφόρμα της σχετικής επιμόρφωσης 
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εκπαιδευτικών, στη θεματική ενότητα ΕΥ ΖΗΝ.  

Ειδικότερα, αφορά στις υποενότητες ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και στους άξονες ΑΥΤΟΜΕΡΙΜΝΑ και ΨΥΧΙΚΗ 

ΥΓΕΙΑ καθώς επικεντρώνεται στην πρόληψη, στην αυτοφροντίδα και στην κοινωνικο-

συναισθηματική ενδυνάμωση του εαυτού μέσα από την αυτοεπίγνωση, το σεβασμό και την 

ενσυναίσθηση προς τους άλλους, την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, κριτικής και παραγωγικής 

σκέψης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας. 

Συγκεκριμένα, μέσα από την παρουσίασή του επιδιώκεται η βιωματική εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με τη θεματολογία, τα περιεχόμενα, τη μεθοδολογία και τις θεατροπαιδαγωγικές 

διερευνητικές και κριτικοστοχαστικές τεχνικές που αξιοποιούνται με στόχο τη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση και πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης/παρενόχλησης. 

Προτείνεται προς εφαρμογή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αλλά και ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 

δεδομένου ότι διαθέτει πλούσιο υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων προς περαιτέρω διερεύνηση, 

εμβάθυνση και προεκτάσεις, σε μαθητές/-ήτριες Νηπιαγωγείου και Δημοτικού (Α΄- Δ΄ Δημοτικού, 

και στις Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού με κατάλληλες προσαρμογές/αναγωγές στην πραγματικότητα). 

 

Δηλώσεις συμμετοχής: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο καλούνται να συμπληρώσουν 

την αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/ucmNUM7S6HKvmoM6A έως και την 

Δευτέρα 28/2/2022. 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και 

τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι ενδιαφερόμενοι/ -ες να διαθέτουν 

τον απαραίτητο εξοπλισμό, πχ υπολογιστή με μικρόφωνο, κάμερα και ηχείο, tablet, lap top ή μια 

έξυπνη συσκευή τηλεφώνου, προκειμένου να συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας. 

Λόγω του ότι το σεμινάριο είναι διαδικτυακό και συμμετοχικό, αποτελεί προϋπόθεση η συμμετοχή 

όλων σε αυτό με ανοιχτές κάμερες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να 

μαγνητοσκοπηθεί. 

 

Εισηγήτρια /Συντονίστρια του σεμιναρίου: 

Ιωάννα Μενδρινού, Δρ. Θεατρολογίας-Θέατρο για Ανήλικους Θεατές, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της 

Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, δημιουργός του προγράμματος «Τα κόκκινα παπούτσια». 

 

https://forms.gle/ucmNUM7S6HKvmoM6A


Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  siafev@yahoo.gr   και στο τηλέφωνο 6976606060. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική 

 

   

  

 

                                                                                                  

                                                                                                                     

                                                                                                                   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                                                                                          Π. Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

    

                                                                                                      Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ 
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