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15 Νοεμβρίου 2022 

 
 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες  
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και  
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 
 

Θέμα: Επιμορφωτικά Βιωματικά Εργαστήρια Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης για το 
φαινόμενο του Sexting, προς εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες Μέσης Γενικής 

και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο «Φωνή» σε συνεργασία 
με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) του 
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και την υποστήριξη του Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου Κύπρου - CYberSafety διοργανώνει ολοήμερα βιωματικά εργαστήρια 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης με θέμα 
«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Sexting».  
 

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές / μαθήτριες Γυμνασίων, 
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Κάθε Γυμνάσιο, Λύκειο και Τεχνική Σχολή έχει δικαίωμα 
συμμετοχής με παρουσία δύο εκπαιδευτικών και δύο μαθητών/ μαθητριών της επιλογής του. 
Συστήνεται όπως ό/η ένας/ μία από τους δύο εκπαιδευτικούς που θα 
παρακολουθήσουν τα εργαστήρια είναι ο/η Σύμβουλος Επαγγελματικής Αγωγής ΣΕΑ 
εκάστου σχολείου.  
 

Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στα 
θέματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
διαφόρων μαθημάτων και των Πολιτικών του ΥΠΑΝ. Οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες στα 
βιωματικά εργαστήρια θα δημιουργήσουν περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης με τους/τις 
εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες με στόχο να διαπραγματευτούν το θέμα της 
ανταλλαγής μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (Sexting). Ειδικότερα, μέσω των 
δραστηριοτήτων οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το σχετικό 
φαινόμενο και θα συζητήσουν για τη συναίνεση, την πίεση που ασκείται στους/στις νέους/νέες 
στην αποστολή και τη λήψη sexts, τη διερεύνηση πότε οι ενέργειες έχουν ξεπεράσει τα 
επιτρεπτά όρια, την αντίληψη των πιθανών συνεπειών που δύναται να προκύψουν από το 
Sexting και την ενημέρωση τόσο για το υφιστάμενο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο όσο και για τις 
πρακτικές και τους τρόπους αναζήτησης στήριξης, βοήθειας και υποστήριξης. 
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Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εργαστηρίων. 
 
Η Επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) επαρχίες με βάση το ακόλουθο 
πρόγραμμα: 
 

Ημερομηνία Σχολεία/Επαρχία Χώρος 

30 Νοεμβρίου 2022 Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές 
Σχολές Λάρνακας/Αμμοχώστου 
 

Lordos Beach Hotel,  
Λάρνακα 

1 Δεκεμβρίου 2022 Γυμνάσια Λεμεσού 
 

Mediterranean beach Hotel,  
Λεμεσός 

2 Δεκεμβρίου 2022 Λύκεια και Τεχνικές Σχολές 
Λεμεσού 
 

Mediterranean beach Hotel 
Λεμεσός 

5 Δεκεμβρίου 2022 Γυμνάσια Λευκωσίας 
 

Semeli Hotel, 
Λευκωσία 

7 Δεκεμβρίου 2022 Λύκεια και Τεχνικές Σχολές 
Λευκωσίας 
 

Semeli Hotel, 
Λευκωσία 

8 Δεκεμβρίου 2022 Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές 
Σχολές Πάφου 
 

Πανεπιστήμιο Neapolis 
Πάφου 

 
Δήλωση συμμετοχής εκπαιδευτικών: 
Η δήλωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο στο Σεμινάριο θα γίνει από τη 
Διεύθυνση του κάθε σχολείου, μέσω του λογαριασμού του σχολείου, στο διαδικτυακό 
περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην 
κατηγορία «Εξειδικευμένα Σεμινάρια», κάτω από τον τίτλο «Εργαστήρια Σεξουαλικής 
Διαπαιδαγώγησης Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2022. Για τη διαδικασία 
δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών 
στοιχείων των εκπαιδευτικών. Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό 
περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy. 
 

Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών εκπαιδευτικών θα 
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 28 Νοεμβρίου 2022. 
Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα δοθεί πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. 
 

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα μπορούν να παραλάβουν το 
πιστοποιητικό παρακολούθησής τους ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας εγγραφών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στον σύνδεσμο «Αρχείο Δηλώσεων», μετά από την ολοκλήρωση 
του Συνεδρίου. 
  
Δήλωση συμμετοχής μαθητών/μαθητριών: 
Η δήλωση συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών από κάθε σχολείο στο Σεμινάριο θα γίνει από 
τη Διεύθυνση του κάθε σχολείου, μέσω του λογαριασμού του σχολείου, στο διαδικτυακό 
περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην 
κατηγορία «Εξειδικευμένα Σεμινάρια», κάτω από τον τίτλο «Εργαστήρια Σεξουαλικής 
Διαπαιδαγώγησης Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2022. Διευκρινίζεται ότι τα 
σχολεία θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη σχετική γραπτή συγκατάθεση γονέων για 
συμμετοχή μαθητών/μαθητριών στο Σεμινάριο. 
 

Για σκοπούς καταλληλότερου διαχωρισμού των μαθητών/μαθητριών σε ομάδες, παρακαλούμε 
όπως συμπληρώσετε στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών το όνομα, την ηλικία  και το φύλο 
των μαθητών/μαθητριών, με βάση το πρόγραμμα διεξαγωγής των εργαστηρίων.Σημειώνεται 
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ότι θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των 
μαθητών/μαθητριών.   
 

Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στις λειτουργούς του 
ΠΙ, κ. Μαργαρίτα Κυριάκου (email: kyriacou.m@cyearn.pi.ac.cy, τηλ. 22402358) και Δρ Έλενα 
Παπαμιχαήλ (email: papamichael.e@cyearn.pi.ac.cy, τηλ. 22402367).  
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους/τις εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες του 

σχολείου σας. 

 

 

 

 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης        Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης              Δρ Έλενα Χατζηκακού 
                                     ΔΜΓΕ                                ΔΜΤΕΕΚ                               Αναπλ. ΔΠΙ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ – Sexting 
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΦΩΝΗ» - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
 

30 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου  2022 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

8:00 – 8:30 Εγγραφές συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών 

8:30 – 9:30  Κεντρικές ομιλίες  
 

9:30 – 10:00 Διάλειμμα  

10:00 – 13:00 Βιωματικά εργαστήρια - Sexting 
*Τα βιωματικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστά για 
μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς 

    


