
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση γονέων και κηδεμόνων σε διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα «Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων: Υποενότητα «Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση»  

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών μας δράσεων, προσκαλούμε γονείς και κηδεμόνες των σχολικών μονάδων 

αρμοδιότητάς μας, σε ενημερωτική εσπερίδα, με θέμα  «Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Υποενότητα: 
«Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση»,  

την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 6:00- 9:00 μ.μ. 

Η συγκεκριμένη Υποενότητα αφορά τις τάξεις Γ΄ και ΣΤ΄ στις οποίες θα εφαρμοσθούν, κατά τη διάρκεια 
του διμήνου Οκτώβριος –Νοέμβριος, Σχέδια Δράσης με σχετική θεματολογία.  Σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Σπουδών των Εργαστηρίων για τις Δεξιότητες (ΦΕΚ  3567/ Τεύχος B /04.08.2021), αυτό «τηρείται 
υποχρεωτικά ως προς τις θεματικές που αναφέρονται σε κάθε τάξη και βαθμίδα».  

Η διαδικτυακή εσπερίδα πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
παιδιού».  

Στόχος της εσπερίδας είναι η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων: 

 σε ό,τι αφορά την γενικευμένη, από φέτος, εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα σχολεία μας 
και την Υποενότητα : «Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» του 1ου Θεματικού 
Κύκλου «Ζω καλύτερα –Ευ ζην». 

  για τους τρόπους ενίσχυσης της εμπιστοσύνης με τα παιδιά τους σε ό,τι αφορά θέματα 
σεξουαλικότητας, δίνοντας απλές συμβουλές για να τα θωρακίσουν απέναντι σε κάθε κίνδυνο. 

Πρόγραμμα Εσπερίδας: 

1. 6:00 -6:30 μμ : «Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Φιλοσοφία και Περιεχόμενο, Πρόγραμμα Σπουδών»  

Μαρία Πρατσίνη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 11ης Ενότητας Λασιθίου. 

2. 6:30 -8:30 μ.μ: «Χτίζοντας τη θωράκιση των παιδιών μας μέσω της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης» 

Φωτεινή Παπαδάτου, Ψυχολόγος στο Χαμόγελου του Παιδιού. 

3. 8:30-9:00 μμ:  Συζήτηση  

 

 

  
 
 
Ηράκλειο, 5/10/2021 
Αρ. Πρωτ.: Φ.2/2001  
 

 

Προς:  
Διευθυντές & Διευθύντριες  
Προϊσταμένους & Προϊσταμένες  
Σχολικών Μονάδων 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής ευθύνης της  
ΣΕΕ ΠΕ70 11ης Ενότητας -Λασιθίου   
 
ΚΟΙΝ.:  

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. 
Κρήτης 

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Λασιθίου 
3. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 

Σχολικών Μονάδων 11ης Ενότητας 
 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 
 
Δ/νση: Ρολέν 4 
Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Mαρία Πρατσίνη 
Κινητό: 6973397086   
Fax: 2810222076 

Ε-mail: γραμματ.: pekeskritis@sch.gr 
Ε-mail προσωπ. : 
 mpratsini@gmail.com 
 
 

 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/protobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-94236-gd4-2021.html
mailto:pekeskritis@sch.gr
mailto:mpratsini@gmail.com


Γονείς/κηδεμόνες 

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλούμε οι γονείς /κηδεμόνες που ενδιαφέρονται 
(ανεξάρτητα από την τάξη φοίτησης των παιδιών τους), να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 13 
Οκτωβρίου 2021, συμπληρώνοντας σχετική φόρμα, στον σύνδεσμο: 

https://forms.gle/Ez7jmtU7wVSsxwz5A 

 

Εκπαιδευτικοί 

Η εσπερίδα απευθύνεται όχι μόνο σε γονείς /κηδεμόνες αλλά και σε εκπαιδευτικούς, η συμμετοχή των 
οποίων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε μια οικοσυστημική προσέγγιση του θέματος. Οι εκπαιδευτικοί 
που ενδιαφέρονται (όλων των τάξεων αλλά και ειδικότερα όσοι διδάσκουν στη Γ ή στην ΣΤ τάξη) μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, συμπληρώνοντας σχετική φόρμα, στον 
σύνδεσμο:  

https://forms.gle/wezffdzmPXGN7qaf8 

 

 

Σημείωση: Ο σύνδεσμος για την αίθουσα της τηλεδιάσκεψης (webex)  θα σταλεί,  μετά τη συλλογή των 

στοιχείων από τις  φόρμες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε γονέα/κηδεμόνα και εκπαιδευτικού. 
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Εσωτερική  Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 

 

Με εκτίμηση 
Μαρία Πρατσίνη 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
11ης Ενότητας Λασιθίου 

https://forms.gle/Ez7jmtU7wVSsxwz5A
https://forms.gle/wezffdzmPXGN7qaf8
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