
                    

                    

 

Ο Σύμδεπμξο Γξμέφμ και ρξ  

Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς,  

διξργαμώμξςμ επιπρημξμικό πεμιμάριξ με θέμα:  

«Σενξςαλική Αγφγή και Δκπαίδεςπη Αρόμφμ 

με Διαραρατέο Αςριπρικξύ Φάπμαρξο»,  

    με ξμιληρέο ρξςο υςτξλόγξςο  

Ιφάμμη Βξπκόπξςλξ και Λαμπριμή Ιφάμμξς          

ρξ Σάββαρξ και Κςριακή,  26 & 27 Νξεμβρίξς 2016. 

Χώρξο διεναγφγήο: Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς (Λιξπέρρι) 
 

Ώρεο: 8:30 - 17:15 

 μ                                                                                                    
Διάρκεια: 11 διδακρικέο ώρεο 

 

Σςμμερέτξμρεο: Τξ πεμιμάριξ απεςθύμεραι πε Διδικξύο Δκπαιδεςρικξύο,         

Ψςτξλόγξςο, Λξγξθεραπεςρέο, Δργξθεραπεςρέο, Φςπιξθεραπεςρέο, Διδικξύο     

Γςμμαπρέο, Μξςπικξθεραπεςρέο, Παιδξυςτίαρρξςο και Κξιμφμικξύο Λειρξςργξύο.                      
 
 
 
 

 Επιστημονικό Σεμιμάριο    

ΣεΞουΑλιΚή ΑγΩγή κΑι ΣεΞουΑλιΚή ΑγΩγή κΑι ΣεΞουΑλιΚή ΑγΩγή κΑι    

ΕκπΑίδεΥσΗ ΑτόμΩμ μεΕκπΑίδεΥσΗ ΑτόμΩμ μεΕκπΑίδεΥσΗ ΑτόμΩμ με   

   ΔιαΤαραΧές ΑυΤιΣτιΚού ΦάΣμαΤοςΔιαΤαραΧές ΑυΤιΣτιΚού ΦάΣμαΤοςΔιαΤαραΧές ΑυΤιΣτιΚού ΦάΣμαΤος   
                                                                                                                           Σάββατο & ΚυριακήΣάββατο & ΚυριακήΣάββατο & Κυριακή   

                                                                                                                           26 & 27 Νοεμβρίου 201626 & 27 Νοεμβρίου 201626 & 27 Νοεμβρίου 2016   



Λίγα λόγια για ρξ πεμιμάριξ... 

Η Σενξςαλική Αγφγή αρόμφμ με Διαραρατέο Αςριπρικξύ Φάπμαρξο πςμιπρά έμα 

εναιρερικά πημαμρικό όπξ και πύμθερξ ρξμέα εκπαίδεςπηο.  

Πρόκειραι για μια πςμετή διαδικαπία, η ξπξία νεκιμά από μφρίο πρη ζφή ρξς 

παιδιξύ (μαθαίμξμραο πφο λειρξςργεί ρξ πώμα ρξς, πξιεο είμαι ξι διασξρέο ρφμ 

δύξ σύλφμ, ρι πημαίμει ‘ιδιφρικόο’ και ‘δημόπιξο τώρξο’). Σςμετίζει με ριο          

ιδιαιρερόρηρεο ρηο περιόδξς ρηο εσηβείαο (καρά ρημ ξπξία πςμβαίμξςμ          

πημαμρικέο πφμαρικέο, πςμαιπθημαρικέο και κξιμφμικέο αλλαγέο), για μα καρα-

λήνει πρημ καραμόηπη ρηο πενξςαλικόρηραο και ρηο διατείριπηο πενξςαλικώμ    

πςμπερισξρώμ και πτέπεφμ.  

Τξ πςγκεκριμέμξ πεμιμάριξ πρξτεύει μα πςμβάλει πρημ καραμόηπη ρξς κξιμφμι-

κξύ και πενξςαλικξύ πρξσίλ ρφμ εσήβφμ και μεαρώμ εμηλίκφμ πρξ Φάπμα ρξς 

Αςριπμξύ και μα δώπει πρακρικέο ξδηγίεο και λύπειο πε πρξβλήμαρα και πρξκλή-

πειο πξς ασξρξύμ πρημ πενξςαλικόρηρα ρφμ αρόμφμ με ΔΑΦ. Οι πρραρηγικέο 

παρέμβαπηο πξς θα αμαλςθξύμ πε αςρό ρξ διήμερξ, βαπίζξμραι πριο πύγτρξμεο 

γμφπιακέο ρετμικέο πξς τρηπιμξπξιξύμραι, όπφο ρξ T.E.A.C.C.H., ξι Κξιμφμικέο    

Ιπρξρίεο, ξι Δικξμξγρασημέμεο  Σςζηρήπειο και άλλα εργαλεία βαπιπμέμα πρημ 

Γμφπιακή Σςμπερισξρική Θεραπεία.   
 

 

Αριθμόο πςμμερετόμρφμ: Περιξριπμέμξο. Θα ρηρηθεί πειρά πρξρεραιόρηραο με 

βάπη ρημ εγγρασή και ρημ πληρφμή ρξς κόπρξςο πςμμερξτήο.    

Σρημ περίπρφπη πξς κάπξιξο ακςρώπει ρη πςμμερξτή ρξς, δε γίμεραι επιπρρξσή 

τρημάρφμ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Δήλφπη πςμμερξτήο μέτρι: 31 Οκρφβρίξς 2016, αμάλξγα με ρη διαθεπιμόρηρα 

ρφμ θέπεφμ.    

                                  

Κόπρξο πςμμερξτήο: €90 ρξ άρξμξ 
 

Σρξ κόπρξο πςμμερξτήο πςμπεριλαμβάμεραι: 

• Παρακξλξύθηπη διήμερξς πεμιμαρίξς  

• Υλικό πε έμρςπη μξρσή 

• Βεβαίφπη παρακξλξύθηπηο 

• Κασέδεο, πρφιμό και πμaκ πρα διαλείμμαρα 

 Μεπημεριαμό γεύμα 

 

 



 

Δγγρασή 

Για μα εγγρασείρε παρακαλξύμε πςμπληρώπρε και απξπρείλερε ρξ δελρίξ         

εγγρασήο πρημ ηλεκρρξμική διεύθςμπη eid-ap-varnavas-amm@schools.ac.cy  

Θα επικξιμφμήπξςμε μαζί παο, με ηλεκρρξμικό μήμςμα για ρημ επιρςτή         

καρατώρηπη ρηο εγγρασήο  παο. Η καράθεπη ρφμ τρημάρφμ θα πρέπει μα γίμει, 

ρξ αργόρερξ 10 μέρεο μερά ρημ επικύρφπη ρηο εγγρασήο, ξπόρε και θα ξλξκλη-

ρφθεί η διαδικαπία ρηο εγγρασήο παο. Παρακαλξύμε όπφο δηλώπερε πρημ ρρά-

πεζα ρα πρξιτεία ρξς πςμμερέτξμρα/καραθέρη. Τξ απξδεικρικό ρηο ρράπεζαο μα 

απξπραλεί πρξ ρηλεξμξιόρςπξ 23942865 ή ηλεκρρξμικά πρημ πιξ πάμφ        

διεύθςμπη.  

 

Τρόπος πληρωμής                 

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

Δικαιούχος: ύνδεσμος Γονέων Ειδικού χολείου Απόστολος Βαρνάβας   

Τράπεζα: ΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΛΣΔ 

Αρ. Λογαριασμού: 2430408-4 

ΙΒΑΝ: CY88 0070 5530 0000 0000 2430 4084 

Swift Code: CCBKCY2N 

 

Για ξπξιεπδήπξρε πληρξσξρίεο μπξρείρε μα επικξιμφμήπερε ρηλεσφμικώο  με ρημ 

κ. Καρξλίμα Σιξπατά πρξ ρηλ. 99 539502 και ρη γραμμαρεία ρξς πτξλείξς,    

πρα πιξ κάρφ ρηλέσφμα.   

 

Διδικό Στξλείξ Απόπρξλξο Βαρμάβαο Αμμξτώπρξς 

Λεφσόρξο 28ηο Οκρφβρίξς 25, Τ.Θ.32125, 5326 Λιξπέρρι 

Τηλ.: 23942133, 23943144 

Τηλεξμ.: 23942865 

Ηλεκ. διεύθςμπη: eid-ap-varnavas-amm@schools.ac.cy  

www.eid-ap-varnavas-amm.schools.ac.cy  

 

        

 

 


