A´ Φςσιαηπική Κλινική
Κένηπο Κοινοηικήρ Φςσικήρ Τγιεινήρ Βύπωνα-Καιζαπιανήρ
Τπηπεζία Παιδιών και Δθήβων

Τα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2018 –19, ηα νπνία δηνξγαλώλνληαη
από ηελ Υπεξεζία Παηδηώλ θαη Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Ψπρηθήο Υγηεηλήο
(Κ.Κ.Ψ.Υ.), Βύξσλα-Καηζαξηαλήο ηεο Α΄ Ψπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ είλαη ηα αθόινπζα.
Υώπορ διεξαγωγήρ: Γήινπ 14, Βύξσλαο

ΠΑΙΓΙΚΟ ΙΥΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τπεύθςνη εκπαίδεςζηρ:
Λοςκία Λεγάκη, Κλινική Ψστολόγος

Ημεπομηνία έναπξηρ: 1η Νοεμβπίος 2018


Κάζε δεύηεξε Πέκπηε 12:30 – 14:00



Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 12



Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 150 επξώ



Πέκπηε 12:30-14:00



Θα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο

Τν θεηηλό ζέκα ηνπ Σεκηλαξίνπ Μειέηεο Ψπραλαιπηηθώλ

Κεηκέλσλ γηα Παηδηά θαη

Έθεβνπο είλαη αθηεξσκέλν ζην Παηδηθό Ιρλνγξάθεκα Παηδηθό Σρέδην είλαη έλα βαζηθό
εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ θιηληθή πξάμε γηα λα επηθνηλσλήζνπκε κε ην παηδί
θαη ηνλ έθεβν. Θα κειεηήζνπκε ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ ζηελ Έξεπλα, ζηελ Γηάγλσζε θαη
ζηελ Θεξαπεία ηνπ παηδηνύ, όπσο επίζεο ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηνπ παηδηνύ θαη ηα
πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ αλαδύνληαη κέζα από ην ζρέδην. Θα κειεηήζνπκε ζρέδηα πνπ
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αθνξνύλ ην Γηαδύγην, ην Πέλζνο, ηηο

Αδειθηθέο Σρέζεηο , ηελ Καθνπνίεζε, ηελ

Μεηαλάζηεπζε. Τέινο ζα κειεηήζνπκε ηηο πξνβιεηηθέο δνθηκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
ην παηδηθό ηρλνγξάθεκα ζαλ εξγαιείν αμηνιόγεζεο ηνπ παηδηνύ, όπσο είλαη ην:
Τεζη ηεο «Οηθνγέλεηαο»
Τεζη ηνπ «Αλζξώπνπ»
Τεζη ηνπ «Σπίηη-Γέλδξν-Άλζξσπνο»
Τν

Σεκηλάξην

απεπζύλεηαη

ζε

ςπρνιόγνπο,

παηδνςπρίαηξνπο,

θαη

ζε

όζνπο

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ θιηληθή εξγαζία. Θα απνηειείηαη από 15 εθπαηδεπηηθέο
ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο κηάκηζεο ώξαο.

ΜΑΘΗΙΑΚΔ

ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΚΑΙ

ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΣΗΝ

ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Τπεύθςνερ εκπαίδεςζηρ :
Κ. ακελλαπίος, Ψστολόγος - Ψστοπαιδαγφγός, Msc Κοινφνικής Ψστιαηρικής &
Παιδουστιαηρικής , Υπουήθια Διδάκηφρ ηοσ Παν/μίοσ Αθηνών, Ιαηρική Στολή ΕΚΠΑ
Ρ. Γιαννάκη, Παιδουστίαηρος - Σσζηημική θεραπεύηρια
Διδάκηφρ ηοσ Παν/μίοσ Αθηνών, Ιαηρική Στολή ΕΚΠΑ

Τν

ζεκηλάξην

απεπζύλεηαη

Γηδαθηνξηθνύο θνηηεηέο,

ζε:

Πηπρηνύρνπο

ή

επί

ζεύγοσς και οικογένειας

πηπρίσ,

Μεηαπηπρηαθνύο-

εθπαηδεπηηθνύο (δαζθάινπο - θαζεγεηέο θαη εηδηθνύο

παηδαγσγνύο), ηεο πξσηνβάζκηαο

θαη δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ζε

παηδνςπρίαηξνπο, ςπρνιόγνπο, ινγνπεδηθνύο, εξγνζεξαπεπηέο θαη εηδηθνύο ςπρηθήο
πγείαο πνπ ελδηαθέξνληαη.
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Ημεπομηνία έναπξηρ: 8 Νοεμβπίος 2018


Γηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ : 30 ώξεο (από 8/11/2018 έσο θαη 19/02/2019)



Οκάδα 12-15 αηόκσλ



Κόζηνο : 200 Δπξώ



Τξίηε- Πέκπηε 13:00-15:00



Θα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο

Τν ζεσξεηηθό κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο ελόηεηεο:
•

Οξηζκόο θαη αηηην-παζνγέλεηα ησλ καζεζηαθώλ δηαηαξαρώλ

•

Γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο

•

Γξαθνθηλεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο

•

Σπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο –
Δμέιημε ζηελ ελήιηθε δσή

•

Πξόιεςε- Γισζζηθέο Γηαηαξαρέο θαη καζεζηαθέο δηαηαξαρέο

•

Μαζεζηαθέο δηαηαξαρέο θαη ζπλλνζεξόηεηα ζηελ Α’ βάζκηα θαη Β’ βάζκηα
εθπαίδεπζε

Τν βησκαηηθό κέξνο πεξηιακβάλεη 5 δίσξεο ζπλαληήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ
ζα ζπδεηεζνύλ ηα εμήο:
•

Δλδείμεηο ησλ εηδηθώλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ ζρνιηθώλ ηθαλνηήησλ ζηελ
Α΄ βάζκηα εθπαίδεπζε

•

Δλδείμεηο ησλ εηδηθώλ αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ ζρνιηθώλ ηθαλνηήησλ ζηελ
Β΄ βάζκηα εθπαίδεπζε

•

Τν ζπλαηζζεκαηηθό πξνθίι ησλ παηδηώλ κε εηδηθή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή
ζρνιηθώλ ηθαλνηήησλ

•

Σπκπεξηθνξά: ζέκαηα θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.
Κνηλσληθή ζπλδηαιιαγή θαη Γπλακηθή ηεο νκάδαο.

•

Γπζθνιίεο / εκπόδηα σο πξνο ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε

•

Σπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θαζνδήγεζε γηα ηε κειέηε ζην ζπίηη
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Γείηε ην αλαιπηηθό Πξόγξακκα εδώ.
Αθίζα Σεκηλαξίνπ Μαζεζηαθέο δηαηαξαρέο θαη ςπρνπαζνινγία ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.

ΠΡΧΙΜΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΗ ΒΡΔΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τπεύθςνερ εκπαίδεςζηρ:
Μαπία Βλαζζοπούλος, Επικ. Καθηγήηρια Παθολογίας Λόγοσ και Επικοινφνίας, Α’
Ψστιαηρική Κλινική, Ιαηρική Στολή ΕΚΠΑ
Ιωάννα Σζίππα, Εργοθεραπεύηρια - ΜS
Αγγελική Μοςζελίμη, Εργοθεραπεύηρια - MA
Ημεπομηνία έναπξηρ: 30 Νοεμβπίος 2018


Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: νκάδα κέρξη 40 άηνκα



Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 180 επξώ



Γηάξθεηα ζεκηλαξίνπ: 32 ώξεο



Παξαζθεπή 9:00-13:30



Σπλαληήζεηο: 30-11-2018, 14-12-2018, 11-1-2019, 15-2-2019, 29-3-2019, 19-4-2019,
24-5-2019, 14-6-2019



Θα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο

κοπόρ ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε εθπαίδεπζε

ζηηο λέεο ηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ

ζεσξεηηθή ππνδνκή θαη ζηελ εθαξκνζκέλε θιηληθή θαη θνηλνηηθή πξαθηηθή ηεο Πξώηκεο
Παξέκβαζεο.
Τν Σεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πγείαο, ζε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη
ζε παηδαγσγνύο/εθπαηδεπηηθνύο, πνπ αζρνινύληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα.
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Δκπαιδεςηικοί ηόσοι.
Οη εθπαηδεπόκελνη κεηά ην ηέινο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ:


Τν εύξνο ησλ

δηαηαξαρώλ ηεο βξεθηθήο θαη λεπηαθήο ειηθίαο πνπ ρξήδεη

πξώηκεο παξέκβαζεο


Τηο αξρέο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ
πξώηκε παξέκβαζε



Τηο παξακέηξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ πξώηκεο παξέκβαζεο



Τν ξόιν θαη ηε ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο

ΔΙΑΓΧΓΗ

ΣΗΝ

ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ

ΔΚΣΙΜΗΗ

ΠΑΙΓΙΧΝ

ΜΔ

ΝΔΤΡΟΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

Τπεύθςνερ εκπαίδεςζηρ:
Ιωάννα Σζίππα, Εργοθεραπεύηρια - ΜS
Αγγελική Μοςζελίμη, Εργοθεραπεύηρια - MA

Ημεπομηνία έναπξηρ: 16 Ιανοςαπίος 2019


Γηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ : 36 ώξεο, 12 εβδνκαδηαίεο ηξίσξεο ζπλαληήζεηο
(από Ιαλνπάξην 2019 έσο θαη Απξίιην 2019)



Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 10 άηνκα



Μέγηζηνο αξηζκόο απνπζηώλ: 1



Κόζηνο ζπκκεηνρήο: 200 επξώ



Τεηάξηε 11:00-14:00



Θα δνζεί πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο

κοπόρ ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε εθπαίδεπζε εξγνζεξαπεπηώλ ζηηο αξρέο θαη κεζόδνπο
πνπ δηέπνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ λεπξναλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ.
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Δκπαιδεςηικοί ζηόσοι: Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ,
αλακέλεηαη νη ζπκκεηέρνληεο:



Να έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ λεπξναλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ.



Να γλσξίδνπλ ηνλ νξηζκό θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο αμηνινγεηηθήο δηαδηθαζίαο.



Να εμνηθεησζνύλ κε ηηο αξρέο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο εξγνζεξαπεπηηθήο εθηίκεζεο.



Να γλσξίδνπλ ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο εξγνζεξαπεπηηθήο αμηνιόγεζεο γηα ηηο
λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο.



Να έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηηο κεζόδνπο θαη ηερληθέο αμηνιόγεζεο.



Να επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο γηα θάζε πεξίπησζε.



Να ζπλζέηνπλ ηα δεδνκέλα ηεο εθηίκεζεο κε απώηεξν ζηόρν ζρεδηαζκό ηεο
παξέκβαζεο.



Να απνδέρνληαη όηη κία εκπεξηζηαησκέλε αμηνιόγεζε ζπληζηά ηε βάζε γηα ηε
ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε.

Θεμαηικέρ ενόηηηερ:


Η αμηνιόγεζε ζηηο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο



Αξρέο θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ εξγνζεξαπεπηηθή εθηίκεζε



Σπλέληεπμε (παηδί/γνλείο/εθπαηδεπηηθνί)



Κιηληθή παξαηήξεζε



Παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο (Movement ABC-2, Miller
Assessment for Preschoolers,Beery VMI, DTVP-3)



Σύλζεζε απνηειεζκάησλ
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