


¨  Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ 
ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ» αφορά τη διαπαιδαγώγηση 
των µικρών παιδιών σε θέµατα σεξουαλικής 
αγωγής αλλά και σε θέµατα αυτοπροστασίας από 
κακοποίηση σεξουαλικής φύσεως. 

¨  Αφορά την ταυτόχρονη εκπαίδευση των γονιών 
για το θέµα αυτό 



¨  Αφορά τη διαπαιδαγώγηση των µικρών παιδιών, ηλικίας 
από 4 – 9 ετών σε θέµατα σεξουαλικής αγωγής και 
ενίσχυσης της αυτοπροστασίας απέναντι σε κρούσµατα 
κακοποίησης σεξουαλικής φύσεως από ενήλικα. 

¨  Αποτελεί µέρος εκπαιδευτικού προγράµµατος project για 
τα µέρη του σώµατος και τη σεξουαλική αγωγή των µικρών 
παιδιών, όπου µαθαίνουν για τη διαφορετικότητα των 2 
φύλων , για το πώς ερχόµαστε στον κόσµο, την υγιεινή, τη 
φροντίδα και την προστασία του σώµατός τους.  



¨  Εφαρµόστηκε από το 2007-2010 σε νηπιαγωγεία της  Δ΄ 
Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας  

¨  Βράβευση προγράµµατος στο Θεσµό Αριστείας και 
Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στην Π.Ε. & Δ.Ε. (Ιούνιος 
2011 ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 

¨  Εφαρµόστηκε σε νηπιαγωγείο του Πειραιά το σχ.έτος 
2012-2013. 

¨  Το 2015 το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έγινε ψηφιακό και 
αναβαθµίστηκε για τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού. 

¨  Βράβευση προγράµµατος ως Βέλτιστου Ψηφιακού 
Σεναρίου (Νοέµβρης 2015, ΥΠ.Π.Ε.Θ. & Ι.Ε.Π.) 



¨  Παιδαγωγική της Αλληλεπίδρασης 
Μάθηση γα τα Παιδιά, Μάθηση για τους Ενηλίκους (Ντολιοπούλου, 2003) 
 
      Στα πλαίσια της µεθόδου αυτής, τα παιδιά ενθαρρύνονται να 

ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, καθώς δουλεύουν 
µαζί µε τους ενήλικες, αναπτύσσοντας δραστηριότητες.  

 
     Ξεκίνησε στα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής  Reggio Emilia (Β. Ιταλία), 

όπου γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα όλων όσων εµπλέκονται στη 
µαθησιακή διαδικασία: παιδιών, εκπαιδευτικών, γονιών και της 
ευρύτερης κοινότητας. Βασική Αρχή: η συµµετοχή των γονιών στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους,  συνεισφέροντας στον εµπλουτισµό του 
προγράµµατος και στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής. 

       



¨  Σεξουαλική αγωγή στις µικρές ηλικίες 

¨  Ενίσχυση της αυτοπροστασίας των παιδιών 
απέναντι σε οποιαδήποτε µορφή σεξουαλικής  
βίας από ενήλικα. 

 
¨  Αφύπνιση και ταυτόχρονη εκπαίδευση των 
γονιών τους σε θέµατα παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης. 



¨  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

¨  ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 

¨  ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 



¨  http://aesop.iep.edu.gr/node/15797 


