Prisrčno vabljeni na usposabljanje

Profil ocene posebnih potreb – SNAP
Potekalo bo v sredo, 23. novembra 2016 od 9. do 17. ure,
na Centru za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., Litostrojska 44d, Ljubljana.
Izobraževanje je namenjeno specialnim pedagogom, logopedom in psihologom, pa tudi
pedagogom, ki imajo najmanj tri leta izkušenj s populacijo s specifičnimi učnimi težavami in se
na tem področju tudi strokovno izpopolnjujejo. Usposabljanje bosta vodili Suzana Pulec Lah in
Pika Polona Bižal.
VSEBINA USPOSABLJANJA
Dopoldanski del (9.00–10.30 in 11.00–12.30): Spoznavanje instrumenta SNAP
♪ Predstavitev vprašalnikov, nalog, profila in uporaba programa; izvedba ter vrednotenje
Popoldanski del (13.30–15.00 in 15.30–17.00): Uporaba instrumenta SNAP v praksi
♪ Delo s primeri SNAP (povezovanje informacij)
Cilj je usposobiti strokovnjake za izvedbo in interpretacijo rezultatov SNAP ter povezovanje
specifičnih značilnosti.
Vsak udeleženec bo prejel gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za
prigrizke in kavo med odmori. Kotizacija enodnevnega usposabljanja je 189,10 EUR (DDV
vključen). Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju.
Prosimo, pošljite nam izpolnjeno priloženo prijavnico, saj je število udeležencev omejeno.
Da nas boste lažje našli, vam prilagamo zemljevid.
Veselimo se srečanja z vami!
Marjeta Trstenjak

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU SNAP v sredo, 23. novembra 2016
Udeleženec/-ka: __________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _______________________________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________________________________
Telefon: __________________

Faks: __________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite):

DA NE

E-naslov: __________________
Davčna številka: ______________

Kotizacijo za udeležbo, ki znaša 155,00 EUR + 22 % DDV (tj. 189,10 EUR) bomo poravnali po prejetju računa.

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Žig:

Datum: ______________

Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za izdajo
potrdil o izobraževanju in za lastne potrebe ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica.

LOKACIJA IN DOSTOP
CENTER ZA PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA, d.o.o.
LITOSTROJSKA 44d, LJUBLJANA
Tel. 01-51 41 666, 51 41 661

Pozor: dostop do nas je z Ulice Alme Sodnik; nahajamo se nasproti vrtca, nad vhodom imamo veliko
modro tablo z našim nazivom. Stavbo se prepozna tudi po oranžnih oknih.

(http://www.center-pds.si/OCentru/Lokacija.aspx)

