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                       26 Απριλίου 2017 
 
Διευθυντές/τριες  
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής  
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 
 

Θέμα: Ημερίδα με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
σε συνέχεια γνωστοποίησης του κειμένου πολιτικής του Υ.Π.Π. για τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση (εγκύκλιος με ημερ. 5 Δεκεμβρίου 2016, αρ. Φακ. 11.2.07) και στο 
πλαίσιο της προώθησης της πολιτικής του Υ.Π.Π. για την προστασία των παιδιών 
από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική 
πορνογραφία, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση». Η 
Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο St Raphael Resort 
στη Λεμεσό (Λεωφόρος Αμαθούντος), από τις 8:00 μέχρι τις 13:30. 
 
H Ημερίδα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει όλες τις πτυχές του κειμένου πολιτικής 
του Υ.Π.Π. για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: 1) τον ορισμό και αναγκαιότητα 
ολιστικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, 2) το θεσμικό πλαίσιο που στηρίζει την 
ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και 3) την πολιτική του Υ.Π.Π. σε σχέση με την 
ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας, 
Αντιρατσιστική πολιτική Υ.Π.Π., Πολιτική Υ.Π.Π. για την προστασία των παιδιών από 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική 
πορνογραφία). 
 
Στην Ημερίδα θα συμβάλουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π., το Γραφείο της 
Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Γραφείο της Επιτρόπου 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών του Φύλου, ο 
Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, η Εκστρατεία «Ασπίδα 
κατά της Ομοφοβίας στην Εκπαίδευση» και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι έχουν εντρυφήσει 
στο θέμα αυτό.  
 
Επισυνάπτεται το προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Hμερίδας.  
 
Δήλωση συμμετοχής στην Ημερίδα μπορεί να υποβάλει ένας/μία εκπαιδευτικός 
από κάθε σχολείο, με τη συγκατάθεση του/της διευθυντή/ντριας. Οι δηλώσεις 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ημερίδα 
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θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής 
είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων 
των εκπαιδευτικών. Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
εγγραφών (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από 
τις 2 μέχρι τις 10 Μαΐου 2017. Σημειώνεται, ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα 
ανακοινωθούν στις 11 Μαΐου 2017 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(www.pi.ac.cy). Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22402367 
και 22402384.  
 
Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   

 

    

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 
         Διευθυντής Μέσης  
           Εκπαίδευσης  
 

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης 
      Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και       
       Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Χρίστος Χατζηαθανασίου 
Αν. Διευθυντής Δημοτικής 

Εκπαίδευσης         
 

 

   
   Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου 

             Διευθύντρια            
     Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
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