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Σεκηλάξην γηα ηελ δηδαρή ηνπ  

ΔΓΑΛΦΑ  

Δξγαιείνπ Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ 

Δπηπέδνπ Λεηηνπξγηθόηεηαο  Παηδηνύ ζην Φάζκα ηνπ 

Απηηζκνύ  

Σάββαην 25 Ννεκβξίνπ 2017-Ιωάλληλα 

 

Η  Δηαηξία Φπρηθήο Τγείαο Παηδηνύ θαη Δθήβνπ Αηησιναθαξλαλίαο-

ΔΦΤΠΔΑ ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ην Θεζζαιηθό ΙΔΚ Γηάηζνο (Κε.Γη.Βη. 

Μ2) Ισάλληλα, ζαο πξνζθαιεί λα ζπκκεηάζρεηε ζε εκηλάξην γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ρνξήγεζεο ηνπ ΔΓΑΛΦΑ (Δξγαιείν Γηεπηζηεκνληθήο 

Οκάδαο γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ Δπηπέδνπ Λεηηνπξγηθόηεηαο  Παηδηνύ ζην 

Φάζκα ηνπ Απηηζκνύ). 

 



Σν εκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Ιωάλληλα ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

Θεζζαιηθνύ ΙΔΚ Γηάηζνο (Φ. Σδαβέιια & ηαδίνπ 12) ζηηο 25 

Ννεκβξίνπ 2017 εκέξα Σάββαην. 

Σν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό κέξνο κε εηζεγήζεηο από όιεο ηηο 

εηδηθόηεηεο ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο θαη βησκαηηθή εμάζθεζε ζηελ 

ρξήζε ηνπ ΔΓΑΛΦΑ. Τπεύζπλνη γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ εκηλαξίνπ είλαη ε 

Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα ηεο ΔΦΤΠΔΑ ππό ηελ επνπηεία ηεο Γξ. Αγγειηθήο 

Κσηζνπνύινπ.  

Σν εκηλάξην απεπζύλεηαη ζε Ιαηξνύο, Φπρνιόγνπο,  Λνγνζεξαπεπηέο, 

Δξγνζεξαπεπηέο, Δηδηθνύο Παηδαγσγνύο, Γαζθάινπο, Νεπηαγσγνύο, 

Κνηλσληθνύο Λεηηνπξγνύο, Κνηλσληνιόγνπο θαη εηδηθόηεξα ζε 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζηα πιαίζηα 

Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο. 

Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή Σεκηλαξίνπ 

Σν ΔΓΑΛΦΑ δεκηνπξγήζεθε ην 2007 από ηελ Γηεπηζηεκνληθή  Οκάδα ηεο 

ΔΦΤΠΔΑ ζην Μεζνιόγγη, σο απνηέιεζκα ηξηώλ εηώλ παξαηήξεζεο, 

πξνβιεκαηηζκνύ θαη ζπζηεκαηηθήο κειέηεο. Έρεη παξνπζηαζηεί ζε δύν 

δηεζλή ζπλέδξηα (IALP-Αζήλα 2010  θαη INSAR-San Sebastian 2013) θαη 

έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθό Psychology Research (Volume 4,  

Number 5, May 2014). θνπόο ηνπ εξγαιείνπ είλαη ν ιεπηνκεξήο θαη 

ηεξαξρηθά δνκεκέλνο θαζνξηζκόο ησλ ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο πνπ πξνθύπηεη από ηελ αμηνιόγεζε κε ηελ 

ρξήζε ηνπ ΔΓΑΛΦΑ  ελλέα (9) ςπρνγισζζηθώλ θαη θηλεηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ. ην ΔΓΑΛΦΑ παξνπζηάδεηαη κία θιίκαθα ησλ ζηαδίσλ 



ηππηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ, από ηε γέλλεζε ηνπ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 

6 εηώλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δύν πξώηα ρξόληα. Η θιίκαθα απηή είλαη 

βαζηζκέλε ζε νρηώ δηεζλείο αλαπηπμηαθέο θιίκαθεο θαη ζηελ 

αλαζθόπεζε ηεο ζύγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο. ην ειηθηαθό πιαίζην πνπ 

θαιύπηεη ην ΔΓΑΛΦΑ (0 κήλεο-6 εηώλ) εμεηάδεηαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, 

όπσο: αδξή θαη ιεπηή θίλεζε, γλσζηηθή αλάπηπμε, αλάπηπμε κλήκεο, 

αληίιεςε ιόγνπ, έθθξαζε ιόγνπ, ςπρνθνηλσληθή εμέιημε, ζίηηζε, έλδπζε, 

έιεγρνο ζθηγθηήξσλ, παηρλίδη, από θνηλνύ πξνζνρή, κίκεζε θαη 

παξνπζία ζηεξενηππηώλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα ζηάδηα ηνπ ηππηθά 

αλαπηπζζόκελνπ παηδηνύ, δηακνξθώλεηαη ην εμειηθηηθό πξνθίι ηνπ 

λεπίνπ κε δηαηαξαρή ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ. Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ ΔΓΑΛΦΑ νη ζεξαπεπηηθνί ζηόρνη πξνθύπηνπλ απηόκαηα γηα θάζε κηα 

από ηηο παξαπάλσ δεμηόηεηεο, αλάινγα κε ην επίπεδν πνπ βξίζθεηαη ην 

παηδί ζε θαζεκία από απηέο. Οη ζηόρνη κπνξνύλ λα δνζνύλ ζηνπο γνλείο 

θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ παηδηνύ, αλ δεηεζνύλ. 

ΠΛΔΟΝΔΚΤΗΜΑΤΑ ΔΚΜΑΘΗΣΗΣ ΔΓΑΛΦΑ 

* Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΦ ζε δεμηόηεηεο 
πνπ αθνξνύλ θάζε εηδηθόηεηα, κέζα από ηελ πην ζύγρξνλε 
βηβιηνγξαθία  

* Απόθηεζε ηθαλόηεηαο ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο γηα εηο βάζνο 
αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΦ θαη  
απεηθόληζε ηνπ επηπέδνπ απηνύ κε δηαγξάκκαηα 

* Λεπηνκεξήο θαζνξηζκόο ησλ ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ γηα θάζε κηα 
δεμηόηεηα, ηεξαξρηθά δνκεκέλσλ αλά ειηθηαθό ζηάδην 



* αθήο θαη ξεαιηζηηθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην επίπεδν 
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ ηνπο,  κε θνηλνύο  ζεξαπεπηηθνύο 
ζηόρνπο πνπ δίλνληαη γξαπηώο ζηνπο γνλείο 

* πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο δίλνληαο ηνπο ζηόρνπο  

* Δπαλαμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ κε ην ΔΓΑΛΦΑ, θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα (κεηά ηελ εθάζηνηε θαηάθηεζε ησλ ζηόρσλ), γηα 
πξνζδηνξηζκό λέσλ ζηόρσλ 

*Παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ παηδηνύ 

* Υξήζε ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

Σπκκεηνρή 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη €180,00. ηελ ηηκή απηή 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Σν πιηθό ηνπ ΔΓΑΛΦΑ 

 Πεξηιήςεηο ησλ εηζεγήζεσλ 

 Πηζηνπνίεζε ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ 

 Καθέο, ρπκνί, ειαθξύ γεύκα 

Η πξνθαηαβνιή ηωλ € 130,00 ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε νλνκαζηηθή 

ζηελ ALPHA BANK Αξ. Λνγαξηαζκνύ 222 002 002 003270 ή 

ειεθηξνληθά ζηνλ Αξ. Λνγαξηαζκνύ IBAN ηεο ALPHA BANK GR 140 

140 222 0222 002 002 003270. (Όλνκα Γηθαηνύρνπ: Δηαηξία Φπρηθήο 

Τγείαο Παηδηνύ θαη Δθήβνπ Αηησιναθαξλαλίαο). Η εμόθιεζε ηωλ 

ππνινίπωλ € 50,00 ζα γίλεη ηελ εκέξα ηνπ ζεκηλαξίνπ κε ηελ εγγξαθή 

ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

 

Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζπκκεηερόληωλ (έωο 25 άηνκα) 

ζην   εκηλάξην ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. Η Γήισζε πκκεηνρήο 



πξέπεη λα απνζηαιεί ην αξγόηεξν έσο θαη ηελ 18ε Ννεκβξίνπ 2017 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ ΙΔΚ Γηάηζνο ζην fax 2651025533 ή ζην email: 

ioannina@thessalikoiek.gr. 

ε πεξίπησζε αθύξσζεο κεηά ηελ 18ε Ννεκβξίνπ 2017 ην πνζό 

ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη. 

Γηα πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα θαιείηε ζην ΙΔΚ Γηάηζνο ηει. 26510 25533, 

θαζεκεξηλέο 9:00-21:00 ή ζηελ ΔΦΤΠΔΑ ηει. 26310 55661 (Γηνηθεηηθόο 

Yπεύζπλνο θ. Γεξάζηκνο Σνπιηάηνο), από Σξίηε έσο θαη Παξαζθεπή από 

ηηο 09:00-14:00 θαη από ηηο 17:00-19:00. 

 

Βηνγξαθηθό  Κωηζνπνύινπ Αγγειηθήο (Υπεύζπλε Σεκηλαξίνπ) 

 

Η Γξ. Κσηζνπνύινπ Αγγειηθή είλαη ζπληαμηνύρνο αλαπιεξώηξηα 

θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο ηνπ ΣΔΙ Πάηξαο θαη 

επόπηξηα ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο ηεο ΔΦΤΠΔΑ ζην Μεζνιόγγη.  

Έθαλε ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηεο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο ζηνλ Καλαδά. Δξγάζηεθε 25 έηε ζηνλ 

Καλαδά ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζρνιεία. 

Έρεη δεκνζηεύζεη εξγαζίεο ζε μέλα πεξηνδηθά, έρεη θάλεη ζεκαληηθέο 

παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηε 

κεηάθξαζε ηεο κεζόδνπ Λνγνζεξαπείαο «Phoneme Touch and Say» 

ζηα Διιεληθά. Δίλαη κέινο ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Λνγνπεδηθώλ 

(ΠΛ) θαη ηέσο κέινο ηνπ Royal College of Speech and Language 

Therapists (England) θαη ηνπ College νf Audiologists and Speech 

Language Pathologists of Ontario (CASLPO), Canada.    



 
ΓΔΛΤΙΟ ΣΥΜΜΔΤΟΦΗΣ 

 
 

Παξαθαινύκε ην Γειηίν πκκεηνρήο καδί κε ηελ Απόδεημε Καηάζεζεο  λα ζηαινύλ 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΙΔΚ Γηάηζνο κε FAX, e-mail ή Σαρπδξνκηθώο : 

ΘΔΑΛΙΚΟ ΙΔΚ Γηάηζνο - Fax: 26510 25533, e-mail: ioannina@thessalikoiek.gr, 
Σαρπδξνκηθώο: Φ. Σδαβέιια & ηαδίνπ 12, 45333, Ισάλληλα θ.η.ι. 
 
ΔΠΧΝΤΜΟ:………………………………ΟΝΟΜΑ:………………………………………… 
 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ  ΑΠΑΥΟΛΗΗ:……………………………………………………….. 
 
ΙΓΡΤΜΑ/ΦΟΡΔΑ:…………………………………………………………………………… 
 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ:…………………………………………………………………………………. 
 
ΠΟΛΗ:……………………………………Σ.Κ…………………ΝΟΜΟ:…………………... 
 
ΣΗΛ:…………………………………      FAX:……………………………………………… 
 
e-mail:……………………………………….. 
 
Σν πνζό ησλ 130,00 Euro ην νπνίν αληηπξνζσπεύεη ηελ πξνθαηαβνιή κνπ ζην 

εκηλάξην γηα ην ΔΓΑΛΦΑ έρσ θαηαβάιεη κε νλνκαζηηθή θαηάζεζε ζηελ 

ALPHA BANK- Αξ. Λνγαξηαζκνύ 222 002 002 003270 ή ειεθηξνληθά ζηνλ Αξ. 

Λνγαξηαζκνύ IBAN ηεο ALPHA BANK GR 140 140 222 0222 002 002 

003270. Δπηζπλάπησ αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνύ θαηάζεζεο ή ηνπ αξηζκνύ 

θαηάζεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαβιεζεί ην πνζό ηεο ζπκκεηνρήο 

ειεθηξνληθά. 

 
Ηκεξνκελία       Τπνγξαθή   

mailto:ioannina@thessalikoiek.gr

