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           ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
    ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
                     ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

         Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ν ο  3 0 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ»  

 

 

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΤΠΣΥΤΕ,  στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς προς τους 

ασφαλισμένους του, σας ενημερώνει ότι θα υλοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο σε συνεργασία με το 

Νηπιαγωγείο του ΠΚΑ, με θέμα : «Το σώμα μας, το όχημά μας για όλα». 

Στο εν λόγω σεμινάριο θα συζητηθούν : γνωριμία με τις λειτουργίες του σώματός μας, το φύλο, την 

εξοικείωση, την ανακάλυψη και τη σεξουαλικότητα. Η ταυτότητα του φύλου και οι «άλλοι». Τι 

μηνύματα δίνουμε στα παιδιά μας για το σώμα τους. Ποιοι άλλοι του μιλούν εκτός από εμάς. Ποια 

είναι τελικά η σχέση που πρέπει να χτίσουν με το σώμα τους. 

Το σεμινάριο αφορά ηλικίες παιδιών από 1 έτους έως και 6 ετών. 

Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00 - 19:00 δια ζώσης, στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Προσχολικού Κέντρου, με παράλληλη διαδικτυακή κάλυψη. Προτείνεται 

οι ενδιαφερόμενοι γονείς να το παρακολουθήσουν δια ζώσης, καθώς αυτό θα περιέχει βιωματικό 

κομμάτι. Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί χρόνος για τυχόν ερωτήσεις επί του θέματος. 

Προτεραιότητα για την υποβολή ερωτήσεων θα δοθεί στους δια ζώσης συμμετέχοντες.  

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2023, με email στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Γραμματείας του Προσχολικού Κέντρου Αθήνας prosxolikokentro@atpsyte.gr 

αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, 

επισημαίνοντας εάν η παρακολούθηση θα γίνει δια ζώσης ή διαδικτυακά.  

Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κα Νομικού Ντίνα, συστημική σύμβουλος οικογένειας, 

νηπιαγωγός, παιδαγωγός Montessori. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στη Γραμματεία του Π.Κ.Α., τηλέφωνο 

2106726858-9. 

Για το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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