Usposabljanje
WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA ODRASLE – WAIS-IVSI
četrtek, 14., in petek, 15. junij 2018, od 9.00 do 17.00
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Izdali smo slovensko priredbo četrte izdaje Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za odrasle
(WAIS-IVSI), ki je glede na drugo izdajo posodobljena tako v gradivih in podtestih kot v načinu
interpretacije. O njegovi uporabi nas bo učila in z nami delila svoje bogato znanje in izkušnje dr.
Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije z Univerze Lund na
Švedskem. Vljudno vabljeni!

VSEBINA
Četrtek, 14. 6. 2018, od 9.00 do 17.00

Uvod: Wechslerjeve lestvice

Teoretično ozadje in predstavitev WAIS-IVSI

Izvedba in vrednotenje WAIS-IVSI

Praktično spoznavanje WAIS-IVSI (delo v manjših skupinah)
Petek, 15. 6. 2018, od 9.00 do 17.00

Kako interpretirati WAIS-IVSI

Prednosti in pomanjkljivosti WAIS-IVSI

Različni pomembni vidiki klinične uporabe
Usposabljanje je namenjeno univ. dipl. psihologom po starem programu oz. magistrom psihologije (2.
bolonjske stopnje). Potekalo bo v angleškem jeziku. Prosim, čim prej nam sporočite, če bi potrebovali
prevajalca. Vsak udeleženec bo prejel gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za kosilo ter
pijačo in prigrizke med odmori.
Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 220,00 EUR + 22 % DDV (tj. 268,40 EUR). 10 % popusta ima vsak drugi
in naslednji iz iste organizacije ter vsi, ki so nam pomagali pri standardizaciji (popusti se ne seštevajo). Račun
vam bomo poslali po končanem usposabljanju. Prosimo, pošljite nam izpolnjeno priloženo prijavnico do 31.
maja 2018. Do takrat imate mesto zagotovljeno, po tem datumu pa bomo odprli prijave še čakalni listi.
Zaradi velikega zanimanja in zapolnjenih prostorskih kapacitet ste na ta termin povabljeni le predprijavljeni.
Novih prijav zainteresiranih iz vaših organizacij za junijsko usposabljanje zaenkrat žal ne moremo sprejeti,
vendar jih bomo z veseljem vpisali na seznam za obveščanje o potencialnih novih terminih.

Lepo pozdravljeni!
Dušica Boben

Ljubljana, 9. maja 2018

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU WAIS-IVSI,
ki bo potekalo 14. in 15. 6. 2018 v BIC Ljubljana

Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: ___________

Faks: __________

E-naslov: _____________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

DA NE

Davčna številka: ________________

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 268,40 EUR (220,00 EUR + 22% DDV) bomo poravnali po prejetju
računa. Uveljavljamo 10-odstotni popust (241,56 EUR = 198,00 EUR + 22 % DDV) zaradi (dopišite):
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Potrebujem prevajalca: DA NE
Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti ali faksu oz. skenirano po elektronski pošti.

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.

Parkiranje:
Udeležencem bo na voljo parkirišče podjetja Gorimpex (Ižanska cesta 2). Če bi bila ob vašem
prihodu vsa mesta že zasedena, najdete na naslednjih straneh nekaj dodatnih predlogov za prihod
na usposabljanje.

Kako do Biotehniškega
izobraževalnega centra:
Ker nas bo veliko, bo morda težje najti
parkirno mesto tik ob BIC-u. Če imate to
možnost, zato priporočamo, da vas kdo
pripelje in odloži ali da pridete z javnim
prevozom.
V bližino se lahko pripeljete z naslednjimi
linijami mestnega potniškega prometa:
3 (Izstop na postaji Privoz ali Strelišče),
9 (Smer Trnovo – končna postaja),
11 (Izstop na postaji Privoz),
19 (Izstop na postaji Trnovo),
27 (Izstop na postaji Ižanska).

Če prispete z vlakom ali avtobusom na
glavni Kolodvor, na tamkajšnji postaji LPP
ustavljata številki 9 in 27, ostale
navedene linije pa najbližje na Bavarskem
dvoru.
Opozorilo: če boste na Kolodvoru vzeli
taksi, ne sedite v prvega čakajočega,
temveč pokličite katero od preverjenih
taksi služb, da ne boste preplačali vožnje
(do BIC-a bi vas morala stati slabe 4 €).

V pomoč pri organizaciji poti:
Shema dnevnih linij LPP
Shema medkrajevnega prometa
Mobilna aplikacija LPP vozni red
Mobilna aplikacija Ljubljana taksi

Če bi se pred celodnevnim usposabljanjem
sprehodili, vodi do BIC-a tudi prijetna
pešpot ob Ljubljanici:

Če pridete s svojim avtom in najdete

parkirno mesto na Prulah, je to Cona 2 z
obratovalnim časom od 7.00 do 17.00 po
ceni 0,50 €/uro. Ker je najdaljša doba
parkiranja šest ur, je treba v tem primeru
med odmorom stopiti do avta in zakupiti
dodaten čas (zemljevid).

Lastno vozilo sicer lahko parkirate tudi na
postaji P+R Barje, kjer velja enotna tarifa
1,2 €/dan (zemljevid P+R). Od tam do BIC-a
pridete v dobrih 20 minutah, če
skombinirate vožnjo na avtobusu številka 9
s kratkim sprehodom. Če imate Urbano,
lahko tudi vzamete kolo na tamkajšnjem
postajališču sistema Bicikelj.
Postaja Bicikelj je zelo blizu BIC-a
(na Špici); zemljevid in prosta mesta lahko
preverite prek mobilne aplikacije.

