
 «Η σεξουαλική αγωγή ως ασπίδα»                 

Ο Δήμος Ρεθύμνης και η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μαζί με τη 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης - Υπεύθυνη Σχολικών 

Δραστηριοτήτων συνεχίζουν την εκστρατεία που αφορά τον τερματισμό της παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης και την προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει γονείς, μαθητές και 

εκπαιδευτικούς για το φαινόμενο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και  να 

ενημερώσει για τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.  

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το σχολικό έτος 2015-16 υλοποιήθηκε επιμορφωτικό 

πρόγραμμα « Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις σχέσεις». Το 

πρόγραμμα  απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπ/σης με τους επιμορφωτές 

και υπεύθυνους: κα Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης, κα 

Βιταλάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός- Δρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Επιστ. Συν. Παν/μίου 

Κρήτης και κα Αθηνά Τριαματάκη, Εκπαιδευτικός.  Συντονιστές και υπεύθυνοι 

διαμόρφωσης του προγράμματος είναι ο κ. Γεωργαλής Γιώργος, Αντιδήμαρχος και η κα 

Μαυράκη Δέσποινα, Δασκάλα – μέλος του Δ.Σ. της Σχ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης σε 

συνεργασία με την κα Χρόνη Βαρβάρα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της 

Α/θμιας Εκπ/σης. Τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση του προγράμματος 

παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο  στο Σπίτι του Πολιτισμού με θέμα: "Η σεξουαλική αγωγή 

ως ασπίδα".  

Τον Φεβρουάριο ακολούθησε ενημερωτική συνάντηση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Ρεθύμνου από την επιστημονική ομάδα όπου οι Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων και οι 

Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Ρεθύμνης ενημερώθηκαν και συζήτησαν 

για την αξία και το πόσο σημαντικό είναι για όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να 

συζητήσουν με τρόπο συστηματικό, οργανωμένο και κυρίως μέσα από επιστημονικές και 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις τη σεξουαλικότητά τους αλλά και να μάθουν να 

προστατεύονται από τυχόν επιβλαβείς συμπεριφορές των ενηλίκων.  

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο κ. Μουνδριανάκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 

ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων μια και η 

παιδική σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

Στη συνέχεια η  κα Μαργαρίτα Γερούκη παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα« Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις 

σχέσεις». 

Στην ενημερωτική εκδήλωση συμμετείχαν ο κ. Γεωργαλής, Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ο κ. 

Κοντογιάννης, Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ρεθύμνης και ο κ. 

Μπερκούτης, Σχολικός Σύμβουλος. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο παρουσίασης 

του Υλικού του Προγράμματος Σεξουαλικής Αγωγής για μαθητές Προσχολικής και 

Πρώτης σχολικής ηλικίας "Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και 

τις σχέσεις" 



Ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί Επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσίασης του 

υλικού του Προγράμματος σεξουαλικής Αγωγής για μαθητές Προσχολικής ηλικίας και 

Πρώτης σχολικής ηλικίας "Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις 

σχέσεις". 

Το Επιμορφωτικό Σεμινάριο έχει δύο μέρη και θα πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις στο 

2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου ως εξής: 

α) εισήγηση με θέμα: "Η σεξουαλική αγωγή στην Α/θμια εκπαίδευση" την Πέμπτη, 

16 Μαρτίου στις 18.30 και με ελεύθερη προσέλευση 

β) βιωματικό εργαστήριο πάνω στο εγχειρίδιο του υλικού του προγράμματος 

"Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις σχέσεις" την Πέμπτη, 30 

Mαρτίου στις 18.30. 

Το μέγιστο των συμμετεχόντων στο εργαστήριο θα είναι 25 άτομα και θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας.  

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να 
συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ψηφιακή φόρμα που θα βρουν στην 
διεύθυνση: https://goo.gl/forms/YPKKZdImsadyKIvd2  έως την Δευτέρα, 20 
Μαρτίου 2017. 

 

Στην επιμόρφωση μπορούν να συμμετέχουν και οι Νηπιαγωγοί ιδιωτικού δικαίου που 

εργάζονται σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρεθύμνης (επικoινωνία με την  κα Δ. 

Μαυράκη στο τηλ.: 6947271423) 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.  

«Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών και αποτελεί 

αναγκαίο μέτρο πρόληψης και προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και 

εκμετάλλευση».  

Η εθελοντική ομάδα: 

Γεωργαλής Γιώργος, Αντιδήμαρχος  
Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας 
Βιταλάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός- Δρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Επιστ. Συν. Παν/μίου 
Κρήτης  
Συνεργάτης: Αθηνά Τριαματάκη, Εκπαιδευτικός- Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού 

Μαυράκη Δέσποινα, Δασκάλα – μέλος του Δ.Σ. της Σχ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σ 
Η εθελοντική ομάδα: 

Γεωργαλής Γιώργος, Αντιδήμαρχος  

Μαυράκη Δέσποινα, Δασκάλα – μέλος του Δ.Σ. της Σχ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης 

Μαργαρίτα Γερούκη, Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας 



Βιταλάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός- Δρ Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Επιστ. Συν. Παν/μίου 

Κρήτης  

 Αθηνά Τριαματάκη, Εκπαιδευτικός 

Συνεργάτης: Xρόνη Βαρβάρα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Ρεθύμνης 

 


