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Αγαπητές/οί συνάδελφοι, 

 
Με αφορμή την ένταξη της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, ως επιμέρους θεματικής ενότητας 

του άξονα «Ζω καλύτερα – Ευ ζην» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, το 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας 

διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο  με Θέμα: 

«Προσεγγίζοντας τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στο σχολικό πλαίσιο» 

Το εν λόγω σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο Φάσεις:  

1η Φάση: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στις μικρές ηλικίες (στο Νηπιαγωγείο και στις τρεις 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου)- Παρουσίαση υλικού: Παίζοντας με το Φρίξο». 

Εισηγήτρια: Δρ Μαργαρίτα Γερούκη, www.margaritagerouki.net & www.axept.gr   

Ημερομηνία: Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 

Ώρες            : 18:00-21:00 

Υπεύθυνοι ΣΕΕ: Κατερίνα Λαλιώτη ΠΕ60, Θεμιστοκλής Τσικαλάς ΠΕ70 

Στόχοι 

Οι εκπαιδευτικοί να: 

- Γνωρίσουν βασικούς όρους και θεματικές που εντάσσονται στη σεξουαλική εκπαίδευση 

- Ευαισθητοποιηθούν στη σημασία της σεξουαλικής αγωγής για τη δημιουργία συνθηκών 

Σέρρες 03-02-2022 
Αρ. Πρωτ.: 64 
 
Προς: 
Σχολικές μονάδες Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών 
και Κιλκίς 
 
Κοιν.: 
1.Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης 
Κ. Μακεδονίας 
2. Διευθύνσεις Α/θμιας και 
Β/θμιαςΕκπ/σης Σερρών και 
Κιλκίς 
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υγείας και ασφάλειας στο μαθητικό πληθυσμό 

- Ενδυναμωθούν στον εκπαιδευτικό τους ρόλο  

- Γνωρίσουν το βραβευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής «Παίζω με το 

Φρίξο» (Γερούκη και συν. 2020). 

- Έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με την εισηγήτρια για θέματα που αφορούν τη 

σεξουαλική αγωγή και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να ενταχθεί στη δική 

τους τάξη.  

2η Φάση: «Σεξουαλική Αγωγή στο Γυμνάσιο και στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού 

Σχολείου, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων». 

Εισηγήτρια :Δρ Μαίρη Χιόνη 

Ημερομηνία: Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 

Ώρες : 17:30-19:30 

Υπεύθυνοι ΣΕΕ: Λιάνα Στυλιανού (Αειφορίας), Χαράλαμπος Σαρηβασιλείου ΠΕ11, Χρήστος 

Νάτσκος ΠΕ70. 

Στόχος 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο θέμα  της περιεκτικής σεξουαλικής αγωγής και 

των έμφυλων ταυτοτήτων. Ενδεικτικό περιεχόμενο:  

-Εισαγωγή στη Σεξουαλική Αγωγή- Θεωρητικό πλαίσιο & παραδείγματα, 

-Παρουσίαση  υλικού της δημιουργού, αναρτημένου στην πλατφόρμα των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων, 

-Σεξουαλική αγωγή στη σχολική καθημερινότητα-Καλές πρακτικές.   

 

Όσες και όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο 

(είτε στην πρώτη φάση είτε στην δεύτερη, ή και στις δύο) παρακαλούμε να δηλώσουν 

συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο έως την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου στις 14.00: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVnmj0S0evd7Z5khF8_sxzlj4RzFzPYoK1x

WYUiDXe-fHnBg/viewform 

Ο σύνδεσμος του σεμιναρίου θα αποσταλεί στα  προσωπικά email των συμμετεχόντων 

και θα δοθεί Βεβαίωση συμμετοχής.  

Παρακαλούμε τους/τις Διευθυντές/-τριες να ενημερώσουν εγκαίρως τους 

εκπαιδευτικούς των  σχολικών μονάδων. 
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Με εκτίμηση 

 

 

     Ο Οργανωτικός Συντονιστής  

      Του 4ου ΠΕΚΕΣ 
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