
Vabljeni na izobraževanje!

EARLY START 
DENVER MODEL 
(ESDM): 
Zgodnja obravnava 
otrok z avtizmom

Primerno za:
·	 strokovne	delavce	in	sodelavce	vseh	profilov,		
 ki so zaposleni v programih za predšolsko vzgojo 
·	 strokovne	delavce	in	sodelavce	vseh	profilov,	
 ki so zaposleni v razvojnih ambulantah in 
 drugih zdravstvenih enotah
·	 strokovnjake,	ki	usmerjeno	delujejo na področju avtizma
· študente	relevantnih	študijskih	smeri
· starše predšolskih	otrok	z	avtizmom	
	 (priporočljivo	do	4.	leta	starosti).

Kje se prijavim? 
Prijave	zbiramo	do 17.11.2019 oz.	
do	zapolnitve	prostih	mest	na:	
esdm.izobrazevanje@gmail.com

Po	koncu	izobraževanja	bodo	udeleženci	
prejeli	potrdilo	o	udeležbi,	ki	ga	strokovni	
delavci,	zaposleni	na	področju	vzgoje	in	
izobraževanja,	lahko	uveljavljajo	tudi	za 
dodelitev točk za napredovanje v nazive.

Info? 
esdm.izobrazevanje@gmail.com
FB dogodek: Avtizem – Early Start 
Denver Model (ESDM) 
izobraževanje

Prijavnina? 
Zgodnja prijava:	240 € (s plačilom do 22.10.2019)
Redna cena: 280 €

Cena vključuje udeležbo na izobraževanju, 
strokovno gradivo in okrepčilo med odmori. 
Organizator si pridružuje pravico do spremembe 
cenika in plačilnih pogojev. Odjava je mogoča 
do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja. Vrnemo 
vam plačani znesek za prijavnino, razen 60 € 
manipulativnih stroškov. Po 31.10.2019 vračilo 
prijavnine ob odjavi ne bo več mogoče.

NOVO V 

SLOVENIJI!

Organizatorja:
- Zavod To sem jaz, Podgorje 

- Moja psihologinja, 
Tina Rehberger s.p.

Kdaj?
22. in 23. november 2019 
(petek	in	sobota)

Kje?
Hotel	Astoria	Bled,	
Prešernova	cesta	44,	Bled



Kdo bo predaval? 
Dr. Costanza Colombi, po	rodu	Italijanka,	je	docentka	na	University of Michigan, Ann Arbor MI 
USA	in	izkušena	raziskovalka	na	področju	zgodnjega	prepoznavanja	in	obravnave	otrok	z	avtiz-

mom.	V	okviru	University of Michigan	 je	usposabljala	 strokovnjake,	 ki	 so	
kasneje	sodelovali	v	randomizirani	raziskavi,	finančno	podprti	s	strani	Na-
tional Institutes of Health,	ki	 je	evalvirala	učinkovitost	terapevtskega	pro-
grama	Early	Start	Denver	Model	 (ESDM).	Od	tedaj	že	vrsto	 let	usposablja	
strokovnjake	za	uporabo	ESDM	tako	v	ZDA	kot	drugod	po	svetu.	Tesno	so-
deluje	s	številnimi	italijanskimi	univerzami	in	zdravstvenimi	ustanovami	ter	
se	s	svojim	obsežnim	strokovnim	znanjem	zavzema	za	vpeljevanje	terapev-
tskega	programa	ESDM	v	italijanski	javni	zdravstveni	sistem.	Obenem	je	av-
torica	merskega	pripomočka	Brief Observation of Social Communication 
Change (BOSCC), s	katerim	je	mogoče	preveriti	izide	terapevtske	obravna-

ve.	Prizadeva	si	za	globalno	uveljavitev	znanstveno	dokazano	učinkovitih	oblik	zgodnje	obravna-
ve	otrok	z	avtizmom.

POGLAVITNI VSEBINSKI POUDARKI:

Vsebina izobraževanja 
Early Start Denver Model je celosten 
program	zgodnje	obravnave	za	malčke	in	
predšolske	otroke	z	avtizmom	(1-4	let),	ki	
sta	ga	razvili	psihologinji	dr.	Sally	Rogers
in	dr.	Geraldine	Dawson.	Tekom	desetletij	
njegove	uporabe	je	v	svetu	postal	pre-
poznan kot strokovno dobro utemeljen 
in znanstveno dokazano učinkovit pro-
gram najzgodnejše obravnave otrok z 
avtizmom. Program	premišljeno	in	učin-
kovito združuje značilnosti vedenjskega 
in razvojnega pristopa obravnave, ki sta 
doslej	veljala	za	diametralno	nasprotna	in	
nezdružljiva.	Osrednje	terapevtsko	delo po 
modelu je osnovano na igri (angl.	play-
-based intervention)	z	razumevanjem,	da	
je	igra	najučinkovitejše	orodje	za	učenje	v	
najzgodnejšem	razvojnem	obdobju.	

Opomba: Izobraževanje bo potekalo v 
angleškem jeziku.

Model je uporaben za izvajanje 

zgodnje obravnave v ambulant-

nem, vrtčevskem in domačem 

okolju s poudarkom na tesnem 

sodelovanju s celotno družino.

teoretična	izhodišča

implementacija	
poučevalne	prakse

kurikulum

	temeljne	smernice	in	
terapevtski principi 

dela

raziskovalni izsledki 
o	učinkovitosti

	vloga	zgodnje	
obravnave	pri	razvoju	
otroških	možganov

primerjava	z	drugimi	
modeli	–	podobnosti	in	

razlike


