
Σεµινάριο για την διδαχή του  

Ε∆ΑΛΦΑ  

Εργαλείου ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας για την Αξιολόγηση του 

Επιπέδου Λειτουργικότητας  Παιδιού στο Φάσµα του 

Αυτισµού  

Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 

 

Η  Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-

ΕΨΥΠΕΑ στο Μεσολόγγι, σας προσκαλεί να συµµετάσχετε σε Σεµινάριο 

για την εκπαίδευση χορήγησης του Ε∆ΑΛΦΑ (Εργαλείο ∆ιεπιστηµονικής 

Οµάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας  Παιδιού στο 

Φάσµα του Αυτισµού) . 

 

Το Σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους της ΕΨΥΠΕΑ (Κ. 

Τζαβέλα 12 & Επ. ∆εληγιώργη) στο Μεσολόγγι στις 19 Μαρτίου 2016 

ηµέρα Σάββατο. 

 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θεωρητικό µέρος µε εισηγήσεις από όλες τις 

ειδικότητες της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας και βιωµατική εξάσκηση στην 

χρήση του Ε∆ΑΛΦΑ. Υπεύθυνοι για τη διοργάνωση του Σεµιναρίου είναι 

η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα της ΕΨΥΠΕΑ υπό την εποπτεία της ∆ρ. 

Αγγελικής Κωτσοπούλου.  

Το Σεµινάριο απευθύνεται σε Ιατρούς, Ψυχολόγους,  Λογοθεραπευτές, 

Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, ∆ασκάλους, Νηπιαγωγούς, 



Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους και ειδικότερα σε 

επαγγελµατίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στα πλαίσια 

∆ιεπιστηµονικής Οµάδας. 

 

Συνοπτική Περιγραφή Σεµιναρίου 

Το Ε∆ΑΛΦΑ δηµιουργήθηκε το 2007 από την ∆ιεπιστηµονική  Οµάδα της 

ΕΨΥΠΕΑ στο Μεσολόγγι, ως αποτέλεσµα τριών ετών παρατήρησης, 

προβληµατισµού και συστηµατικής µελέτης. Έχει παρουσιαστεί σε δύο 

διεθνή συνέδρια (IALP-Αθήνα 2010  και INSAR-San Sebastian 2013) και 

έχει δηµοσιευθεί στο περιοδικό Psychology Research (Volume 4,  

Number 5, May 2014). Σκοπός του εργαλείου είναι ο λεπτοµερής και 

ιεραρχικά δοµηµένος καθορισµός των θεραπευτικών στόχων της 

∆ιεπιστηµονικής Οµάδας που προκύπτει από την αξιολόγηση µε την 

χρήση του Ε∆ΑΛΦΑ  εννέα (9) ψυχογλωσσικών και κινητικών 

λειτουργιών. Στο Ε∆ΑΛΦΑ παρουσιάζεται µία κλίµακα των σταδίων 

τυπικής ανάπτυξης του παιδιού, από τη γέννηση του µέχρι την ηλικία των 

6 ετών, µε ιδιαίτερη έµφαση στα δύο πρώτα χρόνια. Η κλίµακα αυτή είναι 

βασισµένη σε οχτώ διεθνείς αναπτυξιακές κλίµακες και στην 

ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Στο ηλικιακό πλαίσιο που 

καλύπτει το Ε∆ΑΛΦΑ (0 µήνες-6 ετών) εξετάζεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

όπως: αδρή και λεπτή κίνηση, γνωστική ανάπτυξη, ανάπτυξη µνήµης, 

αντίληψη λόγου, έκφραση λόγου, ψυχοκοινωνική εξέλιξη, σίτιση, ένδυση, 

έλεγχος σφιγκτήρων, παιχνίδι, από κοινού προσοχή, µίµηση και 

παρουσία στερεοτυπιών. Λαµβάνοντας υπόψη τα στάδια του τυπικά 



αναπτυσσόµενου παιδιού, διαµορφώνεται το εξελικτικό προφίλ του 

νηπίου µε διαταραχή στο φάσµα του αυτισµού. Μετά την συµπλήρωση 

του Ε∆ΑΛΦΑ οι θεραπευτικοί στόχοι προκύπτουν αυτόµατα για κάθε µια 

από τις παραπάνω δεξιότητες, ανάλογα µε το επίπεδο που βρίσκεται το 

παιδί σε καθεµία από αυτές. Οι στόχοι µπορούν να δοθούν στους γονείς 

και στους εκπαιδευτικούς του παιδιού, αν ζητηθούν. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Ε∆ΑΛΦΑ 

* Πληροφορίες για τις δυσκολίες του παιδιού µε ∆ΑΦ σε δεξιότητες 
που αφορούν κάθε ειδικότητα, µέσα από την πιο σύγχρονη 
βιβλιογραφία  

* Απόκτηση ικανότητας της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας για εις βάθος 
αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργικότητας του παιδιού µε ∆ΑΦ και  
απεικόνιση του επιπέδου αυτού µε διαγράµµατα 

* Λεπτοµερής καθορισµός των θεραπευτικών στόχων για κάθε µια 
δεξιότητα, ιεραρχικά δοµηµένων ανά ηλικιακό στάδιο 

* Σαφής και ρεαλιστική ενηµέρωση των γονέων για το επίπεδο 
λειτουργικότητας του παιδιού τους,  µε κοινούς  θεραπευτικούς 
στόχους που δίνονται γραπτώς στους γονείς 

* Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς δίνοντας τους στόχους  

* Επαναξιολόγηση των δεξιοτήτων µε το Ε∆ΑΛΦΑ, κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα (µετά την εκάστοτε κατάκτηση των στόχων), για 
προσδιορισµό νέων στόχων 

*Παρακολούθηση της προόδου του παιδιού 

* Χρήση σε ερευνητικές εργασίες 



Συµµετοχή 

Το κόστος του σεµιναρίου είναι €180,00. Στην τιµή αυτή 

περιλαµβάνονται: 

• Το υλικό του Ε∆ΑΛΦΑ 

• Περιλήψεις των εισηγήσεων 

• Πιστοποίηση χρήσης του εργαλείου 

• Καφές, χυµοί, ελαφρύ γεύµα 

Η καταβολή του αντίτιµου συµµετοχής θα γίνεται µε κατάθεση ονοµαστική 

στην ALPHA BANK Αρ. Λογαριασµού 222 002 002 003270 ή 

ηλεκτρονικά στον Αρ. Λογαριασµού IBAN της ALPHA BANK GR 140 

140 222 0222 002 002 003270. (Όνοµα ∆ικαιούχου: Εταιρία Ψυχικής 

Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας). 

 

Λόγω του περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων (20 άτοµα) στο   

Σεµινάριο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η ∆ήλωση Συµµετοχής 

πρέπει να αποσταλεί το αργότερο έως και την 11η Μαρτίου 2016 στη 

Γραµµατεία της ΕΨΥΠΕΑ στο fax 26310 55615. 

Σε περίπτωση ακύρωσης µετά την 11η Μαρτίου 2016 το ποσό 

συµµετοχής δεν επιστρέφεται. 

Για πληροφορίες µπορείτε να καλείτε στο 26310 55661 (∆ιοικητικός 

Yπεύθυνος κ. Γεράσιµος Τουλιάτος), από ∆ευτέρα έως και Σάββατο από 

τις 09:00-14:00 και από τις 17:00-19:00. 



 

Βιογραφικό  Κωτσοπούλου Αγγελικής (Υπεύθυνη Σεµιναρίου) 

 

Η ∆ρ. Κωτσοπούλου Αγγελική είναι συνταξιούχος αναπληρώτρια 

καθηγήτρια του τµήµατος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας και 

επόπτρια της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας της ΕΨΥΠΕΑ στο Μεσολόγγι.  

Έκανε τις βασικές σπουδές της στο Ηνωµένο Βασίλειο και τις 

µεταπτυχιακές σπουδές της στον Καναδά.  

Έχει δηµοσιεύσει εργασίες σε ξένα περιοδικά, έχει κάνει σηµαντικές 

παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και είναι υπεύθυνη για τη 

µετάφραση της µεθόδου Λογοθεραπείας «Phoneme Touch and Say» 

στα Ελληνικά. Είναι µέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών 

(ΠΣΛ), µέλος του Royal College of Speech and Language Therapists 

(England) και ενεργό µέλος του College οf Audiologists and Speech 

Language Pathologists of Ontario (CASLPO), Canada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 

Παρακαλούµε το ∆ελτίο Συµµετοχής µαζί µε την Απόδειξη Κατάθεσης  να σταλούν 

στη Γραµµατεία της ΕΨΥΠΕΑ µε FAX, e-mail ή Ταχυδροµικώς : 

Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-ΕΨΥΠΕΑ 

Κ. Τζαβέλα 12, Τ.Κ. 302 00-Μεσολόγγι 

Τηλ: 26310 55661, fax: 26310 55615, e-mail: epsypea1@otenet.gr 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………ΟΝΟΜΑ:………………………………………… 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:……………………………………………………….. 
 
Ι∆ΡΥΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ:…………………………………………………………………………… 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………………. 
 
ΠΟΛΗ:……………………………………Τ.Κ…………………ΝΟΜΟΣ:…………………... 
 
ΤΗΛ:…………………………………      FAX:……………………………………………… 
 
e-mail:……………………………………….. 
 
Το ποσό των 180,00 Euro το οποίο αντιπροσωπεύει τη συµµετοχή µου στο 

Σεµινάριο για το Ε∆ΑΛΦΑ έχω καταβάλει µε ονοµαστική κατάθεση στην 

ALPHA BANK- Αρ. Λογαριασµού 222 002 002 003270 ή ηλεκτρονικά στον Αρ. 

Λογαριασµού IBAN της ALPHA BANK GR 140 140 222 0222 002 002 

003270. Επισυνάπτω αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης ή του αριθµού 

κατάθεσης στην περίπτωση που καταβληθεί το ποσό της συµµετοχής 

ηλεκτρονικά. 

 
Ηµεροµηνία       Υπογραφή   


