
                                                    
 

 
   
                                                                       
  
  
   
 
   
   

  
 
 

ΘΕΜΑ: εμινάριο Αγωγήσ Τγείασ «εξουαλική Αγωγή: Φυτεφοντασ ςπόρουσ» 
 

Η Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κυκλάδων δια τθσ Τπεφκυνθσ χολικϊν 
Δραςτθριοτιτων, Χ. Διαμαντι, ςε ςυνεργαςία με τον υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ70, με 
παιδαγωγικι ευκφνθ των Δθμοτικϊν χολείων Κυκλάδων, Πζτρο Προβελζγγιο, ςτο πλαίςιο τθσ 
υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και των δράςεων ενδυνάμωςθσ των εκπαιδευτικϊν, 
προςκαλεί ςε διαδικτυακι επιμόρφωςθ ςε κζματα ςεξουαλικισ διαπαιδαγϊγθςθσ με τίτλο:  
 

«εξουαλική Αγωγή: Φυτεφοντασ ςπόρουσ» 
 

τθν Σετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρεσ 18:30-20:30 
 
Ειςηγήτρια του ςεμιναρίου είναι: 
- θ κ. Μαίρθ Χιόνθ, φμβουλοσ Προαγωγισ & Αγωγισ Τγείασ, εκπονιτρια υλικοφ για τα 
Εργαςτιρια Δεξιοτιτων - Ι.Ε.Π. 
 
Στόχοσ: Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων ςτθν παραπάνω κεματικι.  
Λιψθ και παροχι ανατροφοδότθςθσ. 
τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, εκτόσ από τα ςτοιχεία ςασ, μπορείτε να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα 
που ςασ απαςχολοφν. Σα ερωτιματα κα ομαδοποιθκοφν και κα ςυηθτθκοφν. 
 
Περιγραφή ςεμιναρίου: 
Ειςαγωγι ςτθ εξουαλικι Διαπαιδαγϊγθςθ: 
- Θεωρθτικό πλαίςιο & παραδείγματα, 
- Παρουςίαςθ ςχετικοφ υλικοφ, αναρτθμζνου ςτθν πλατφόρμα των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων, 
- υηιτθςθ & ερωτιςεισ. 
 
Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγήσ του ςεμιναρίου: 
Σο ςεμινάριο κα υλοποιθκεί τθν Σετάρτθ 09 Νοεμβρίου 2022 κατά τισ ϊρεσ 18.30 - 20.30, διά 
μζςου τθσ υπθρεςίασ Webex Meetings.  
 

               Σαχ. Δ/νςθ:   I. Ράλλθ 6           
    Σαχ. Κϊδικασ: 84100 φρο 

    Πλθροφορίεσ: Χρυςάννα Διαμαντι 
     Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων  
     Σθλζφωνο:      22810-79356 
                               6947429290 
      E-mail:  schdraseis@dipe.kyk.sch.gr 

Ερμοφπολθ: 31/10/2022  
Αρικ. Πρωτ.: 12568 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΠΡΟ: 1. Δ/ντζσ και Δ/ντριεσ  Δθμοτικϊν χολείων 
Δ.Π.Ε. Κυκλάδων 

2. Εκπαιδευτικοφσ Δθμοτικοφ Δθμοςίων  και  
Ιδιωτικϊν ςχολείων  Δ.Π.Ε. Κυκλάδων (δια των 
ςχολικϊν μονάδων) 

 
                                    

 

 

 

 



Οι οδηγίεσ ςφνδεςησ κα αποςταλοφν ςτα προςωπικά ςασ mail, αυτά που ζχετε καταχωριςει 
ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. 
 
Σο ςεμινάριο, λόγω του περιεχομζνου του, απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευτικοφσ 
ειδικοτιτων ι ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ που διδάςκουν ςτο Δημοτικό. 
Είναι ανοιχτό και ςε όςουσ και όςεσ ενδιαφζρονται. 
 
Υποβολή αίτηςησ ςυμμετοχήσ 
Όςοι και όςεσ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο ςεμινάριο καλοφνται να ςυμπληρώςουν την 
αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτον ςφνδεςμο: 
 
https://forms.gle/g9cqAawcwsesCEMY9 ζωσ τη  Δευτζρα 7 Νοεμβρίου 2022 
 
(ςε περίπτωςθ που θ φόρμα δεν ανοίγει, αντιγράψτε το url του ςυνδζςμου και επικολλιςτε το ςτθ 
γραμμι διεφκυνςθσ ςτον φυλλομετρθτι ςασ).  
 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ προβλζπεται θ επίδοςθ βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτουσ/ςτισ 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ.  
 
Η παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου είναι προαιρετικι και χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για 
τουσ/τισ επιμορφοφμενουσ/εσ. 
 
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/τριεσ των Δθμοτικϊν χολείων τθσ Διεφκυνςθσ να μεριμνιςουν για 
τθν ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν και των μελϊν του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 
του ςχολείου τουσ. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε ςτα τθλζφωνα 2281079356 και 
6947429290. 
 
Η Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων  
               
               Χρυςάννα Διαμαντι 
 
                                                                                            

                        
Η Διευκφντρια Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κυκλάδων 
 
 

Δρ Ειρινθ Σςαβαλά 

https://forms.gle/g9cqAawcwsesCEMY9
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