το παιδί

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 0-6 ΕΤΩΝ:
Μια συνεργατική προσέγγιση
σχολείου - οικογένειας

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 0-6 ΕΤΩΝ:
• Σύνδεση σχολείου - οικογένειας
• Κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού
• Ενδυνάμωση και επιμόρφωση των γονέων

Σάββατο,
15 Μαΐου 2021
στις 9:00-11:30

To Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή ∆ημοκρατία
μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Το Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί» σας προσκαλεί σε επιμορφωτικό σεμινάριο το
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021 στις 9:00-11:30. Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε νηπιαγωγούς
και γονείς παιδιών μέχρι 6 ετών και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης
∆ημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Θα
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom. Για να παρακολουθείσετε το σεμινάριο
παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://ucy.zoom.us/j/93999138278?pwd=ancrejZscnI4bDdOMEV2Wm5ISGtUUT09
(Meeting ID: 939 9913 8278, Passcode: 573610)
Το επιμορφωτικό σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Είναι θέμα
καρδιάς: Αναπτυξιακοί παράγοντες ρίσκου και συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά με συγγενείς
καρδιοπάθειες. (POST-DOC/0916/0257).» Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά υγιή παιδιά και παιδιά με
Συγγενείς Καρδιοπάθειες ηλικίας 2 μηνών – 5.5 ετών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την
Κυπριακή ∆ημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
9:00-9:15: Καλοσώρισμα - Χαιρετισμοί
Χαιρετισμός από τον ∆ρ. Αντώνη Ιωσήφ
Παιδοκαρδιολόγος - Συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος
Χαιρετισμός από την ∆ρ. Φώφη Κωνσταντινίδου
Καθηγήτρια ∆ιαταραχών Επικοινωνίας και Κλινικής Νευροψυχολογίας
∆ιευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης
Πανεπιστήμιο Κύπρου
9:15 – 9:30: Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος «Είναι θέμα καρδιάς: Αναπτυξιακοί
παράγοντες ρίσκου και συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά με συγγενείς καριδοπάθειες»
Μαρία Κούσιου, PhD
Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Εγγεγραμμένη Σχολική και Κλινική Ψυχολόγος
9:30-10:15: Το παιχνίδι: προάγοντας θετικά την ανάπτυξη του παιδιού
∆ρ. Αλεξάνδρα Κλημεντοπούλου, MD, PhD
Παιδίατρος - Αναπτυξιακή Παιδίατρος
10:15-11:00: Προσχολική ηλικία και αναπτυξιακές διαταραχές: Πρώιμη ανίχνευση
και η συμβολή των αξιολογικών κρίσεων των «σημαντικών άλλων»
∆ρ. Παναγιώτα ∆ημητροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης
11:00-11:30: Συζήτηση - Κλείσιμο

Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Είναι
θέμα καρδιάς: Αναπτυξιακοί
παράγοντες ρίσκου και
συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά
με συγγενείς καρδιοπάθειες»
(POST-DOC/0916/0257)
Το Εξειδικευμένο Κέντρο Παιδιατρικής «Το
Παιδί» έχει αναλάβει την υλοποίηση του πιο
πάνω Έργου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου (Κέντρο Εφαρμοσμένης
Νευροεπιστήμης), την Παιδιατρική Εταιρεία
Κύπρου και άλλους ακαδημαϊκούς και κλινικούς
εταίρους στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υγιή παιδιά και
παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες ηλικίας 2
μηνών μέχρι 5.5 ετών. Το προγραμμα υλοποιείται
με τη στήριξη του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων
Καρδιοπαθών Παιδιών.

Ποιοι είναι οι στόχοι του
προγράμματος;
• Να μελετήσει τη συναισθηματική προσαρμογή
και την ανάπτυξη σε υγιή παιδιά και παιδιά με
συγγενείς καρδιοπάθειες (σε τομείς όπως η
επικοινωνία, η αδρή και λεπτή κινητικότητα, η
κοινωνικότητα, η επίλυση προβλήματος, κ.α.)
• Να προσαρμόσει στα ελληνικά το Ages and
Stages Questionnaire-3, ένα τεστ ελέγχου
(screening) της ανάπτυξης των παιδιών σε τομείς
όπως η λεκτική επικοινωνία, η αδρή και λεπτή
κινητικότητα, η γνωστική ανάπτυξη και η
κοινωνικοποίηση. Πρόκειται για το πρώτο
εργαλείο αναπτυξιακού ελέγχου (developmental
screening test) που θα προσαρμοστεί στα
ελληνικά για υγιή παιδιά και παιδιά με συγγενή
καρδιοπάθεια
• Να ενημερώσει επαγγελματίες υγείας,
εκπαιδευτικούς και γονείς για καλές πρακτικές
πρακολούθησης της ανάπτυξης των παιδιών
καθώς και έγκαιρου εντοπισμού τυχόν
δυσκολιών.

Γιατί να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Οι γονείς που θα επιλέξουν να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα θα:
• λάβουν πληροφορίες για την ανάπτυξη αλλά
και τη συναισθηματική προσαρμογή των
παιδιών καθώς και τρόπους ενίσχυσής τους από
εγγεγραμμένους, ειδικούς ψυχολόγους
• λάβουν υπηρεσίες ανιχνευτικού ελέγχου
(screening) για τη συναισθηματική
προσαρμογή/λειτουργικότητα του παιδιού τους
καθώς και γραπτή ανατροφοδότηση με βάση τα
αποτελέσματα του παιδιού τους (αφορά παιδιά
ηλικίας 18 μηνών και άνω).
• συμβάλουν στην έρευνα και στη διευκόλυνση
της παροχής υπηρεσιών ολιστικής φροντίδας
στα παιδιά και στις οικογένειές τους.
Όλες οι υπηρεσίες που θα λάβετε στο πλαίσιο
του προγράμματος είναι εντελώς δωρεάν.

Τι θα χρειαστεί να κάνω εάν
συμμετέχω στο πρόγραμμα;
Οι γονείς που θα επιλέξουν να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα θα κληθούν:
• Να συμπληρώσουν σύντομης διάρκειας
ερωτηματολόγια διαδικτυακά.
• Σε σύντομη συνάντηση στο Κέντρο
Εξειδικειμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί» (η
συνάντηση αυτή αφορά μόνο γονείς που έχουν
παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω με συγγενή
καρδιοπάθεια. Στο πλαίσιο της συνάντησης, θα
δοθούν στο παιδί σύντομης διάρκειας,
δομημένες, ηλικιακά κατάλληλες
δραστηριότητες υπό τη μορφή παιχνιδιού. Οι
δραστηριότητες αυτές στοχεύουν να εξετάσουν
τις συναισθηματικές αντιδράσεις του παιδιού και
την ικανότητά του για συναισθηματική ρύθμιση.
Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν από
εγγεγραμμένους, ειδικούς ψυχολόγους και
μπορεί να διεξαχθούν και στην παρουσία του
γονέα.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και
θα εξαρτηθεί στη βάση κριτηρίων.
Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει λάβει
έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
Κύπρου (ΕΕΒΚ/ΕΠ/2018/47).

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο μας:
Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί».
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