Συντονιστής Εταίρος:
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
(ΚΜΟΠ), ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα, Ελλάδα
Φώτης Ρουσσάκης: roussakis.f@kmop.gr; τηλ.: +30 210 3637547

Εταιρικό Σχήμα:
MAST Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Πληροφορικής,
ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση: Οδησσού 19, 11525, Αθήνα, Ελλάδα
Υπεύθυνη: Λώρη Μαλατέστα: lori@mastgroup.gr; phone: +30 210-3809847

Bulgarian-German Vocational Training Centre - Pleven branch, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Διεύθυνση: 16 Alexander Stamboliyski str, 5800 Pleven, Bulgaria
Επικοινωνία: Vasilka Haralanova: vasilka@pl.bgcpo.bg; τηλ.: +359 64 882 822

Special Needs School “P.R. Slaveykov” - Pleven, BULGARIA
Διεύθυνση: Storgozia quarter, Mailbox 523, 5800 Pleven, Bulgaria
Επικοινωνία: Milen Nakov: slaveikov_pl@abv.bg; τηλ: +359 64 680 154

Down Association, ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Διεύθυνση: Kozep str. 17, HU-4400, Nyiregyhaza, Hungary
Υπεύθυνος: Károly Kisari: kisarik@t-online.hu; τηλ.: +36 70 630 1654

“Castle of Miracles” Early Intervention Centre
Down Association Common Pedagogical Service: Early Intervention,
Special Education Advisory and Care Centre, ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Διεύθυνση: Szent Istvan str. 21, HU-4400, Nyiregyhaza, Hungary
Υπεύθυνη: Henrietta Kovacs: henrietta.kovacs@downegyesulet.hu τηλ.: +36 70 630 1701
Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση)
δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το σύνδρομο Down αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γεννετικές νευρολογικές διαταραχές,
η οποία επηρεάζει την νοητική απόδοση, καθώς επίσης αποτελεί και μία από τις πιο
ισχυρές προκαταλήψεις, που αποτελούν τεράστια πρόκληση για εκείνους που φροντίζουν
τα άτομα με Σύνδρομο Down.
Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη παροχής υποστήριξης των γονέων με παιδιά με σύνδρομο
Down και των ειδικών που έρχονται σε επαφή με αυτά, το έργο “PoD - Εκπαίδευση γονέων
& φροντιστών παιδιών με Σύνδρομο Down”, κάτω από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci,
σχεδίασε, ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο κατάλληλο για τα
μέλη οικογενειών ατόμων με σύνδρομο Down, το οποίο συνέβαλε στην τόνωση και
εκπαίδευση των ατόμων με σύνδρομο Down στην εξέλιξη της ζωής τους.

Επιμέρους στόχοι του έργου:

 Μεταφορά και προσαρμογή του εκπαιδευτικού εργαλείου (αποτελούμενο από DVD και CD), με
συμπληρωματικό σύστημα της ηλεκτρονικής μάθησης για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται
με άτομα με σύνδρομο Down και τους συγγενείς τους, σύμφωνα με το Βουλγαρικό και Ουγγρικό
πλαίσιο

 Έλεγχος του νέου προσαρμοσμένου εργαλείου τόσο στη Βουλγαρία όσο και την Ουγγαρία
 Αξιολόγηση της επιτυχούς μεταφοράς του εργαλείου, με βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού
ελέγχου στις δύο χώρες, τα οποία θα οδηγήσουν στην περαιτέρω και ακριβέστερη ρύθμιση, που
θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τελικού εργαλείου προς χρήση

 Δημιουργία δικτύου των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων και στις δύο χώρες, του οποίου
στόχος θα είναι η βελτίωση της ποιότητας υποστήριξης των γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των τελικών δικαιούχων μέσω της υποστήριξης των οικογενειών
«Re-PoD – Αξιοποιώντας υπάρχουσα εμπειρία: Επέκταση της
Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εκπαιδευτών και των Γονέων παιδιών με
σύνδρομο Down»

Ακρώνυμο: RE-PoD
Πρόγραμμα: LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Υποπρόγραμμα: LEONARDO DA VINCI
Δράση: LEONARDO DA VINCI Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας
Η ιδέα που στηρίχθηκε το παρόν έργο είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου PoD Εκπαίδευση γονέων & φροντιστών παιδιών με Σύνδρομο Down” που υλοποιήθηκε κατά το
διάστημα 2007-2009.
Το έργο Re-PoD σκοπεύει να προσαρμόσει και να μεταφέρει το υπάρχον εκπαιδευτικό
εργαλείο PoD από την Ελλάδα στη Βουλγαρία και την Ουγγαρία. Έχει ως στόχο τη
βελτίωση των δεξιοτήτων τόσο των επαγγελματιών όσο και των γονέων παιδιών με
σύνδρομο Down, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο τομέα και κατά
συνέπεια να συμβάλει στη βελτίωση των πρακτικών εκπαίδευσης που ακολουθούν όσον
αφορά στα άτομα με σύνδρομο Down.
Η μεταφορά μιας καλής Eυρωπαϊκής πρακτικής για την ενσωμάτωση και την
κοινωνικοποίηση των παιδιών με σύνδρομο Down στην κοινωνία, θα αυξήσει τις
πιθανότητές τους για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης τόσο μέσα όσο και έξω από την
οικογένεια και την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.

τους στη πλήρη συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξής τους

Ομάδες Στόχοι:

 γονείς και συγγενείς ατόμων με σύνδρομο Down
 βασικοί επαγγελματίες, όπως παιδίατροι, γυναικολόγοι, ψυχολόγοι, διδακτικό
προσωπικό σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικοί λειτουργοί και εθελοντές
Κύριο αποτέλεσμα του έργου:
Αναθεωρημένο εργαλείο στα βουλγαρικά, ουγγρικά και
τα αγγλικά, συνοδευόμενο από την πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και την αντίστοιχη
μεθοδολογία διδασκαλίας

Συμπληρωματικά
αποτελέσματα:

 ιστοσελίδα,
παρουσιάσεις, άρθρα
και δελτία τύπου

 ειδικά προγραμμάτα και μαθήματα κατάρτισης για τους γονείς, καθώς και τους
επαγγελματίες
 DVD και CD με το σύνολο της πληροφορίας
 online πηγές για θέματα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα άτομα με σύνδρομο
Down
 στήριξη των μελών της οικογένειας: βοήθεια και καθοδήγηση όσον αφορά
στην εκπαίδευση των ατόμων με σύνδρομο Down

