


Πρόγραμμα αγωγής υγείας, στη θεματολογία: μαθαίνω για τη ζωή 
(σωματική και ψυχική υγεία), στο πλαίσιο της κοινωνικής, 
συναισθηματικής ανάπτυξης και της σεξουαλικής αγωγής.  
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Επιμορφωτικά σεμινάρια για τις Νηπιαγωγούς 
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•«Η σεξουαλικότητα στην προσχολική ηλικία», κ. Μαργαρίτα 

Γερούκη (ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμά «Παίζω με το Φρίξο 

και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις»), 

από τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, κυρία 

Ελευθερία Σιμιτζή Δέλλα. 

• «Οικογένεια και κοινωνία: Δομές, Παρεμβάσεις, Προκλήσεις και 

Προοπτικές», από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα παιδικά χωριά 

S.O.S. Kρήτης, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. 

•«Το παπάκι πάει…», από το Χαμόγελο του παιδιού και το 

τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου. 



• Εμπλεκόμενοι 6ου Νηπιαγωγείου 
 

• Οι νηπιαγωγοί: 
    Σοφία Καπετανάκη 
    Άννα Σπανάκη 
 
• Τα νήπια και τα προνήπια 

 
• Ο σύλλογος γονέων 

 
• Η παιδοψυχολόγος 
    Αλεξάνδρα Κακουδάκη 
 
• Ο Δήμος Ηρακλείου 
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  Η UNESCO έχει θέσει 17 στόχους για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη μέχρι το 2030 (Ατζέντα 2030). 

  Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται σε όλους τους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

  Συγκεκριμένα ο τρίτος στόχος αφορά στην καλή υγεία 
και ευημερία: Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και 
προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες. 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Η καλή σωματική και ψυχική υγεία των νηπίων 
μας και η πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης 

των παιδιών. 
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ΣΤΟΧΟΙ 

Ως προς το γνωστικό τομέα 

• η ευαισθητοποίηση των νηπίων και των γονιών σε θέματα γνώσης, 
σεβασμού, καλής υγιεινής, φροντίδας και σωστής ορολογίας (από το 
ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμά «Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω 
για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις») των μερών του 
σώματος καθώς και διαφορές των φύλων. 

• η ευαισθητοποίηση των νηπίων στο καλό και στο κακό άγγιγμα (Η 
Κίκο και το χέρι). 

• η πρόληψη ή η διαχείριση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
στο σχολείο, στο σπίτι, στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. 

• η λογοτεχνική και εικαστική προσέγγιση του θέματος. 



ΣΤΟΧΟΙ                    Ως προς το συναισθηματικό τομέα 
(Σύμφωνα με το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμά «Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω 

για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις»)   

• η ευαισθητοποίηση των νηπίων και των γονιών σε θέματα αυτοσεβασμού, 
αυτοπροστασίας και σεβασμού του άλλου.  

• η συνειδητοποίηση των ρόλων και των σχέσεων των μελών της οικογένειας, της 
στενής αλλά και των συγγενών ευρύτερα.  

• η καλλιέργεια της δεξιότητας στα παιδιά να εκφράζουν όλα τους τα συναισθήματα 
και πάντα να τα μοιράζονται με τους γονείς τους.  

• Η καλλιέργεια δεξιοτήτων σε γονείς και εκπαιδευτικούς ώστε να αναγνωρίζουν 
σημάδια στη συμπεριφορά των παιδιών που μπορεί να υποδηλώνουν πως έχουν 
υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. 

• Η συνειδητοποίηση από τα παιδιά πως δεν έχουν μυστικά από τους γονείς. 



 ΣΤΟΧΟΙ 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• η καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

• η συνδυασμένη χρήση ποικίλων πηγών πληροφοριών. 

• η υιοθέτηση μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών 
διαδικασιών. 

• η διεξαγωγή έρευνας. 

• η συνεργασία μεταξύ μας, με τους γονείς μας και με 
φορείς της τοπικής κοινωνίας. 
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ΣΤΟΧΟΙ 

Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος 

• η μέθοδος σχεδίου εργασίας. 

• η διαθεματικότητα. 

• η διεπιστημονικότητα. 

• η βιωματική προσέγγιση της γνώσης. 

• η ενθάρρυνση μαθητικής πρωτοβουλίας. 

• η καλλιέργεια κριτικής σκέψης. 

• η ανάπτυξη διαλόγου. 

• η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

• ο καταιγισμός ιδεών. 
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Πως ξεκινήσαμε… 
Από την πρώτη μέρα… και κάθε μέρα… 
• «…η μαμά μου είναι έγκυος!!!», μας λέει και 

μας ξαναλέει ο Γιάννης. 
• «…να μιλήσουμε κυρία για τα μωρά… να το 

κάνουμε ευέλικτη ζώνη…», επιμένει κι η 
ομάδα  συμφωνεί. 

• Όλοι κάτι θέλουν να πουν, να καταθέσουν τη 
γνώση τους, την εμπειρία τους. 
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Διερεύνηση του θέματος            

Τι γνωρίζουμε;  

       «Τα μωρά έρχονται από την κοιλίτσα της μαμάς, στο 
γιατρό». «Από την μαμά όταν πονέσει η κοιλίτσα της». 
«Πρώτα η μαμά πηγαίνει στο γιατρό για ακρόαση». «Η 
μαμά τρώει και φουσκώνει». «Τα αγόρια δεν είναι ίδια 
με τα κορίτσια». « Ο μπαμπάς δίνει ένα υγρό που λέγεται 
σποράκι κι αυτό γίνεται μωρό στην κοιλιά και κλωτσάει 
και θέλει να το χαϊδεύουμε». «Δεν αφήνουμε κανένα να 
μας ακουμπήσει στο εσώρουχό μας, ξέρω το παραμύθι η 
Κίκο και το χέρι». «Δεν παίρνουμε δώρα από ξένους». 
«Δεν ξέρω τίποτα γι΄ αυτά αλλά θα ήθελα να μάθω»  
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Διερεύνηση του θέματος            

Τι θέλουμε να μάθουμε;  

   «Πώς γεννιούνται τα μωρά;» «Πώς ξέρουμε αν θα 
γεννηθεί κορίτσι ή αγόρι;» «Πώς παίρνουν όνομα;» Πώς 
η γιαγιά είναι και μαμά της μαμάς;» «Αφήνουμε κάποιον 
να μας ακουμπά στον ποπό;» «Ο γιατρός τον λέει ποπό;» 
«Πώς είναι τα σωστά ονόματα για το σώμα μας που τα 
λέμε και στο γιατρό;» «Μπορούν οι ξένοι να κάνουν 
χαρές στα μωρά και στα παιδιά;» «Επιτρέπεται να 
βγάζουν φωτογραφίες στα μωρά;» «Έχουμε καθόλου 
μυστικά από το μπαμπά και τη μαμά;» «Επιτρέπεται να 
κρατάμε μυστικά για να τους κάνουμε έκπληξη;» 
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Διερεύνηση του θέματος           Πώς θα τα μάθουμε;  

• Από το ΙΝΤΕΡΝΕΤ, τα βιβλία, το ράδιο, την τηλεόραση, τους 
γονείς μας, τους συγγενείς μας, τους γιατρούς. 

• Να μάθουμε και να φτιάξουμε παραμύθια, τραγούδια, 
παιχνίδια και χειροτεχνίες. 

• Να φτιάξουμε αφίσα και animation. 

• Να κάνουμε έρευνα. 

• Να φτιάξουμε κανόνες για τα μυστικά μας. 

• Να φτιάξουμε κανόνες για τα συναισθήματά μας. 

• Να φτιάξουμε κανόνες για το σώμα μας. 

• Να  παρουσιάσουμε όσα θα μάθουμε σε όλους, στους 
γονείς, στο δήμαρχο, παντού! 
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Οι 
συγγενείς 

κι οι 
φίλοι 

Το σώμα 
και η 

υγεία του 

Χάδια 
αγάπης 

και 
χαράς 

Χάδια 
ντροπής 

και 
φόβου 

Τα καλά 
και τα 
κακά 

μυστικά   

Ιστόγραμμα 



Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών 
των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων 
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Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Δημιουργία- Έκφραση, Πληροφορική. 



Γλώσσα 
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•Παρουσίαση του υλικού από τα μέλη της κάθε ομάδας. 

•Δημιουργία ερωτηματολογίων για την έρευνα. Πώς βλέπουν οι 

γονείς το θέμα; Είναι οι ίδιοι ευαισθητοποιημένοι; Έχουν 

ευαισθητοποιήσει εκείνοι το παιδί τους σε θέματα σεξουαλικής 

αγωγής και σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών; 

•Παρεμβάσεις συμβουλές προς όλους μας με βάση τα 

αποτελέσματα. 

•Προσκλήσεις και δώρα για τους ανθρώπους που μας 

επισκέφτηκαν και που επισκεφτήκαμε. 



Γλώσσα 
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•Λογοτεχνική προσέγγιση, δημιουργία παραμυθιών και 

τραγουδιών.  

•Παιχνίδια με τις λέξεις και τα γράμματά τους: Αγκαλίτσες και 

φιλάκια. 

•Ταύτιση λέξεων εικόνων. 

•Το αλφαβητάρι της υγιεινής διατροφής.  

•Το παιχνίδι της κρεμάλας, με λέξεις κλειδιά του θέματος. 

•Το δικό μας παιχνίδι, το κουτί των μυστικών. 

•Η αφίσα μας. 

•Το ημερολόγιο – σουπλά με την αφίσα μας. 

•Παίζοντας με ομοιοκαταληξίες φτιάξαμε το σύνθημα μας. 



Μαθηματικά 
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•Διεξαγωγή έρευνας, με δύο ερωτηματολόγια, αρχικής και 

τελικής αξιολόγησης του προγράμματος, με δείγμα τους γονείς.   

•Μέτρηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Πρώτα με απλές 

γραμμές, μετά με χειρόγραφες, ζωγραφισμένες στήλες και μετά  

με γράφημα στήλες σε πρόγραμμα του υπολογιστή. 

•Γνωριμία με τη σπείρα, μέσα από το σώμα του σαλιγκαριού 

και μέσα από το ταξίδι του, από το σήμερα ως τη δημιουργία 

του κόσμου.  

•Γνωριμία με τον κύβο. Παίξαμε επιτραπέζιο ομαδικό παιχνίδι 

δικής μας κατασκευής, το ζάρι των συναισθημάτων.  



Μαθηματικά 
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•Αυτοσχέδιο ομαδικό παιχνίδι, το μυστικό του Σάρη, με στόχο 

την απαρίθμηση ως το 20 και απλές μαθηματικές πράξεις, με 

εμπλοκή στη γλώσσα (απλές οδηγίες για την εξέλιξη του 

παιχνιδιού). 

•Αυτοσχέδιο ομαδικό παιχνίδι, τόμπολα.  

•Αυτοσχέδιο ομαδικό παιχνίδι, memo.  

•Αυτοσχέδιο ομαδικό παιχνίδι, ντόμινο.  

•Παζλ οικογένειας και παζλ με θέμα την αφίσα μας. 

•Αρίθμηση, μετρήσεις και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

μέσα από το γενεαλογικό μας δέντρο.  



Μελέτη περιβάλλοντος      

Φυσικό περιβάλλον 
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•Γνωριμία με τις υγιεινές τροφές.  

•Η σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος συμβάλλει 

στην καλή μας υγεία, μέσα από θεατρικό παιχνίδι.  



Μελέτη περιβάλλοντος      
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Ανθρωπογενές περιβάλλον 

•Το σώμα μας. 

•Η σωματική και ψυχική υγεία μας. Εμπέδωση μέσα από 

θεατρικό παιχνίδι και δημιουργία animations. 

•Η οικογένειά μας. 

•Τα συναισθήματα. 

•Η γλώσσα του σώματος. 

•Εναλλακτικοί τρόποι χαιρετισμού. 

•Η έρευνα μας.  

•Τα καλά και τα κακά μυστικά, μέσα από αυτοσχέδιο ομαδικό 

παιχνίδι, « Το κουτί των μυστικών». 

 



Μελέτη περιβάλλοντος      
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Ανθρωπογενές περιβάλλον 
•Τα χάδια αγάπης και χαράς και τα χάδια ντροπής και φόβου, 

μέσα από θεατρικό παιχνίδι, δραματοποιήσεις παραμυθιών και 

δημιουργία αφίσας.  

•Τα δικαιώματα μας, μέσα από ομαδικές εργασίες. 

•Τι πρέπει να προσέχω, ομαδική εργασία. 

•Τα μηνύματά μας σε αφίσες:  «Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ, Η ΔΥΝΑΜΗ 

ΣΟΥ», ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ, 

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ, ΑΝ ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ». 

 



Μελέτη περιβάλλοντος      
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Ανθρωπογενές περιβάλλον 
•Επίδοση της αφίσας μας σε φορείς της πόλης. « Έχεις 

κρυμμένα μυστικά που πληγώνουν την καρδιά; Δε φταις εσύ, 

μη φοβηθείς! Βρες το θάρρος να το πεις χωρίς καθόλου να 

ντραπείς! Τη χαρά θα ξαναβρείς!». 

•Παρουσίαση του θέματος στους γονείς, στα όμορα σχολεία, 

στο Δήμαρχο και αρμόδιους αντιδημάρχους του Δήμου 

Ηρακλείου. 

 



Δημιουργία - Έκφραση 
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•Ζωγραφική, με ποικίλα υλικά ομαδική και ατομική. 

•Χειροτεχνίες: κούκλες κουκλοθεάτρου- μέλη της οικογένειας, 

επιτραπέζια παιχνίδια, ημερολόγια, κάρτες, αφίσες. 

•Θεατρικό παιχνίδι. Δραματοποιήσεις παραμυθιών και 

τραγουδιών. 

•Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης, «Ο γατο πατέρας», 

από τη θεατρική ομάδα Σβούρα, με μηνύματα αγάπης, φιλίας 

και διαχείρισης των μυστικών. 

•Ομαδικό παιχνίδι: το χαλασμένο τηλέφωνο με λεξιλόγιο του 

θέματος.  

•Παντομίμα, Η γλώσσα του σώματος. 



Δημιουργία - Έκφραση 
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•Προσέγγιση του θέματος μέσα από λογοτεχνικά βιβλία που 

συγκέντρωσαν οι ομάδες εργασίας.  

•Ψυχοκινητικά παιχνίδια με χαρά για την καλή σωματική υγεία 

μας. Ψυχοκινητικά παιχνίδια με υποτιθέμενη άσχημη διάθεση 

που δεν μπορούσαν να πετύχουν για να καταλάβουμε τη στενή 

σχέση ανάμεσα στην σωματική και την ψυχική υγεία μας. 

•Δημιουργία animations.  

•Δημιουργία αφίσας και σποτ για τη διάχυση των μηνυμάτων 

του προγράμματός μας.  



ΤΠΕ 
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•Διεξαγωγή έρευνας, με ερωτηματολόγια με δείγμα τους γονείς. 

• Μέτρηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Πρώτα με απλές 

γραμμές, μετά με χειρόγραφες, ζωγραφισμένες στήλες και μετά 

με γράφημα  στήλες και γραμμές σε πρόγραμμα του 

υπολογιστή. 

•Παρακολουθήσαμε παραμύθια από το you tube: «Το μυστικό 

της Νίκης», «Τα αγόρια», «Τα κορίτσια», «Η Κίκο και το Χέρι», 

«Μιλώντας σε κάποιον που εμπιστεύεστε». 

•Δημιουργία animations, η ζυγαριά της υγείας, η συνταγή της 

καλής υγείας, μετρώ ως το 10 με την οικογένειά μου.  

•Μια ταινία, με το πρόγραμμα movie maker, των 

δραστηριοτήτων μας. 



ΤΠΕ 
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•Εκτύπωση του δικού μας παραμυθιού, «Το μυστικό του 

Σάρη». 

•Δημιουργία αφίσας και σποτ για τη διάχυση των μηνυμάτων 

του προγράμματός μας.  

•Αναρτήσεις των εργασιών μας στις ιστοσελίδες του 

νηπιαγωγείου μας. 

•Επικαιροποίηση του προγράμματος στην ιστοσελίδα της 

μαθητικής δημιουργίας της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου. 

•Παρουσίαση του προγράμματος σε μορφή power point. 

•Συμμετοχή σε δράση του Χαμόγελου του Παιδιού: «Μίλα 

τώρα», με ένα μήνυμα- βιντεάκι.   



 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 

(ΔΩΡΕΑΝ) 

1η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

•«ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»  ΔΕΥΤΕΡΑ: 2/10/2017, 4:30-6:30μ.μ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα Αλεξάνδρα Κακουδάκη, παιδοψυχολόγος  

 

•ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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ΕΙΧΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΙΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΣΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 



 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 

(ΔΩΡΕΑΝ) 

 

2η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  

«Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ» 

ΔΕΥΤΕΡΑ: 16/10/2017 

ΣΤΟ 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4:30-6:30μ.μ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  

κα Ελένη Κωστάκη, διατροφολόγος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  

«ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ Η 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ»  

ΤΕΤΑΡΤΗ: 1/11/2017 

ΣΤΟ 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4:30-6:30μ.μ.  

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  

κα Αλεξάνδρα Κακουδάκη, 

παιδοψυχολόγος  

4η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  

«ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ 

ΝΗΠΙΩΝ» 

ΤΕΤΑΡΤΗ: 15/11/2017 

ΣΤΟ 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4:30-6:30μ.μ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  

κα Αλεξάνδρα Κακουδάκη, 

παιδοψυχολόγος  



5η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- ΒΡΑΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΘΕΜΑ:  

«ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ» 

ΔΕΥΤΕΡΑ: 20/11/2017 

ΣΤΟ 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4:30-6:30μ.μ. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠO ΤΟ YOU TUBE 
Η λίμνη. Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Μιλώντας σε κάποιον που εμπιστεύεστε. 

Το μυστικό της Νίκης. Το πιο λυπητερό βίντεο παιδικής κακοποίησης. 
 

6η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  

«ΟΙ ΚΑΒΓΑΔΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΩΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ» 

ΤΕΤΑΡΤΗ: 29/11/2017 

ΣΤΟ 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4:30-6:30μ.μ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  

κα Αλεξάνδρα Κακουδάκη, παιδοψυχολόγος  

7η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» 

ΤΕΤΑΡΤΗ: 6/12/2017 

ΣΤΟ 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4:30-6:30μ.μ. 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:  

κα Αλεξάνδρα Κακουδάκη, παιδοψυχολόγος  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6HVWcUe_JNk
https://www.youtube.com/watch?v=927AHm3i_Os
https://www.youtube.com/watch?v=51_vvDiwL04
https://www.youtube.com/watch?v=gyzEcIgogFg
https://www.youtube.com/watch?v=z6zDVGE5bWE


Απόσπασμα από τη μικρού μήκους ταινία «Η λίμνη»  



8η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  

•«ΑΓΚΑΛΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΚΙΑ», παρουσίαση του προγράμματός μας 

ΤΕΤΑΡΤΗ: 17/01/2018 

ΣΤΟ 6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 4:30-5:30μ.μ. 

•ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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  ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ 



6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, Σοφία Καπετανάκη και Άννα Σπανάκη 

«Ονομάζομαι Κωστάκη Ελένη, είμαι μαμά προνηπίου του 6ου 

Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, Διαιτολόγος- Διατροφολόγος και διατηρώ 

διαιτολογικό γραφείο. 

Στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος του 6ου Νηπιαγωγείου 

Ηρακλείου, με θέμα «ΑΓΚΑΛΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΚΙΑ», μου δόθηκε σχετική 

αφίσα για ανάρτηση στο γραφείο μου. 

Τα μηνύματα της αφίσας τόσο σπουδαία και ήδη απέδωσαν τους 

πρώτους καρπούς… 

Έφηβη με διατροφικές διαταραχές (ψυχογενής βουλιμία), μόλις διάβασε 

τα μηνύματα της αφίσας και αφού παρατήρησε προσεκτικά τη σχετική 

εικονογράφηση των παιδιών του Νηπιαγωγείου, ξεκλείδωσε τα 

συναισθήματά της και βγήκε στο πρόσωπό της η χαρά, η αισιοδοξία και 

η δύναμη για να προσπαθήσει. 

Ευχαριστώ πολύ τις νηπιαγωγούς Σοφία Καπετανάκη και Άννα Σπανάκη 

για το υπέροχο αυτό πρόγραμμα!». 



6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, Σοφία Καπετανάκη και Άννα Σπανάκη 

•Αβίαστα, με τρόπο παιγνιώδη και βιωματικό, 

καταφέραμε να υλοποιήσουμε όλους τους στόχους 

του προγράμματος μας. 

•Σημαντικά συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων 

μας και οι ενημερωτικές εσπερίδες για τους γονείς 

καθώς και η σχετική επιμόρφωση των νηπιαγωγών 

αυτό το διάστημα υλοποίησης του project.  

•Προσεγγίσαμε τα επιμέρους θέματα του 

προγράμματος, υλοποιώντας δραστηριότητες που 

βοηθούν στην επίτευξη στόχων απ΄ όλες τις 

μαθησιακές περιοχές του Αναλυτικού 

Προγράμματος του Νηπιαγωγείου.  

 



6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, Σοφία Καπετανάκη και Άννα Σπανάκη 

•Το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα καθώς και 

των γονιών και των εκπαιδευτικών  που συμμετείχαν στις 

ενημερωτικές εσπερίδες που έγιναν, έπεισαν όλους μας 

πως το θέμα όχι μόνο ακατάλληλο και δύσκολο δεν είναι για 

τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας αλλά απαραίτητο να 

εφαρμόζεται από το Νηπιαγωγείο και να επαναλαμβάνεται, 

ανάλογα και σε επόμενες βαθμίδες.  

•Οι επισκέψεις σε όμορα σχολεία και υπηρεσίες για επίδοση 

της αφίσας μας, το τραγούδι μας, το παραμύθι μας, το 

σποτάκι  και τα animations μας βοήθησαν να μεταφέρουμε 

στην ευρύτερη κοινωνία, δια ζώσης και διαδικτυακά, το 

μήνυμά μας: «Έχεις κρυμμένα μυστικά που πληγώνουν την 

καρδιά; Δε φταις εσύ, μη φοβηθείς! Βρες το θάρρος να το 

πεις χωρίς καθόλου να ντραπείς! Τη χαρά θα ξαναβρείς!» 
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Pro familia. Το σώμα μου είναι δικό μου. Εκδόσεις: Ψυχογιός.  

 

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμά «Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις»).  

https://frixos.weebly.com/to-pirhoomicrongammarhoalphamumualpha.html 
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6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, Σοφία Καπετανάκη και Άννα Σπανάκη 


