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Επισκόπηση 

 
Ο	 σκοπός	 μας	 είναι	 να	 διασφαλίσουμε	 ότι	 κάθε	 συμμετέχων	 θεραπευτής,	 στη	

διαδικασία	πιστοποίησης του	παρόντος	μοντέλου,	είναι	επαρκώς	προετοιμασμένος		για	τις	
αυστηρές	απαιτήσεις	της	εκπαίδευσης.	Προκειμένου	να	υπάρχει	η	απαραίτητη	καθοδήγηση,	
τόσο	για	τους	εκπαιδευτές	όσο	και	για	τους	εκπαιδευόμενους,		το	Mind	Institute	(UC	Davis	-
California),	 έχει	 προβλέψει	 τα	 ακόλουθα	 βήματα,	 τα	 οποία	 και	 είναι	 απαραίτητα	 να	
ακολουθηθούν,	για	την	επιτυχή	πιστοποίηση	στο	μοντέλο	ESDM.		

 

Βήματα	για	την	συμμετοχή	στην	εκπαίδευση	 Early Start Denver Model (ESDM) : 
 

 
Εισαγωγικό Σεμινάριο 

 
 
Προϋπόθεση :   Να έχετε αγοράσει, διαβάσει και να έχετε μαζί σας το εγχειρίδιο, «Το μοντέλο 
Πρώιμης Παρέμβασης του Denver για τα μικρά παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού. Προάγοντας 
το Λόγο, τη Μάθηση και την Κοινωνική Δέσμευση, (Εκδόσεις Γλαύκη)» 
Συμμετέχοντες : 

• Επαγγελματική ενασχόληση με μικρά παιδιά 12-48 μηνών με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος ή Υψηλού Κινδύνου για ΔΑΦ.  

• Κατοχή Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ή/και τίτλων σπουδών, επιπλέον του 
βασικού πτυχίου, που να αφορούν σε πληθυσμό μικρών παιδιών με ΔΑΦ  (ψυχολόγοι 
/ παιδοψυχίατροι / αναπτυξιολόγοι παιδίατροι / ειδικοί παιδαγωγοί / εργοθεραπευτές  
/ λογοθεραπευτές και άλλες συναφείς ειδικότητες)  

Στόχος : Εξοικείωση με τη θεωρητική βάση, τις αρχές, την αξιολόγηση, τα δεδομένα και τις 
διαδικασίες παρέμβασης που αφορούν στο ESDM. 
 
 

Εξειδικευμένο Σεμινάριο 
 
 
Προϋπόθεση : Η επιτυχής ολοκλήρωση του Εισαγωγικού Σεμιναρίου  
Συμμετέχοντες : 

• Επαγγελματική ενασχόληση με μικρά παιδιά 12-48 μηνών με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος ή Υψηλού Κινδύνου για ΔΑΦ.  
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• Κατοχή Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ή/και τίτλων σπουδών, επιπλέον του 

βασικού πτυχίου, που να αφορούν σε πληθυσμό μικρών παιδιών με ΔΑΦ  (ψυχολόγοι 
/ παιδοψυχίατροι / αναπτυξιολόγοι παιδίατροι / ειδικοί παιδαγωγοί / εργοθεραπευτές 
/ λογοθεραπευτές και άλλες συναφείς ειδικότητες)  

Στόχος : 
• Χορήγηση και ολοκλήρωση της αναπτυξιακής κλίμακας ανάλογα με το επίπεδο του 

παιδιού 
• Δημιουργία εξατομικευμένων, κατάλληλων αναπτυξιακά, εκπαιδευτικών στόχων  
• Εφαρμογή των εκπαιδευτικών πρακτικών του ESDM και της κλίμακας αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας  
• Εφαρμογή συστήματος ταξινόμησης δεδομένων με σκοπό τον έλεγχο της προόδου του 

παιδιού  
  

 
  

Τελική πιστοποίηση στο μοντέλο ESDM 
 
 
Προϋπόθεση : Η επιτυχής ολοκλήρωση του Εξειδικευμένου Σεμιναρίου καθώς και η 
ικανότητα παροχής βιντεοσκοπημένων συνεδριών και αναλυτικά γραπτών στόχων, για την 
ολοκλήρωση της εποπτικής διαδικασίας. 
 
Στόχος :  

• Ικανότητα χορήγησης της αναπτυξιακής κλίμακας για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων 
του παιδιού.   

• Ικανότητα δημιουργίας βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και 
συστημάτων ταξινόμησης δεδομένων, με σκοπό τον έλεγχο της προόδου των παιδιών.   

• Ικανότητα διδασκαλίας των αναπτυξιακών στόχων στο πλαίσιο νατουραλιστικών 
ρουτινών παιχνιδιού.  

• Ικανότητα αυτό-αξιολόγησης της χρήσης και εφαρμογής των τεχνικών παρέμβασης.  
• Ικανότητα διεξαγωγής πρώιμης παρέμβασης με βάση το μοντέλο ESDM σε μικρά 

παιδιά με ΔΑΦ   
  
 

 

 


