Usposabljanje
WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE - WPPSI-IIISI
ponedeljek, 18., in torek, 19. junij 2018, od 9.00 do 17.00
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vljudno vabljeni na usposabljanje za uporabo WPPSI-IIISI. Program smo pripravili tako, da
je usposabljanje namenjeno tistim, ki test že uporabljate, in tudi tistim, ki ga še boste.
Cilj dvodnevnega usposabljanja je usmerjen v uporabnost (kdaj uporabiti test) in
strokovno uporabo testa. Svoje bogato znanje in izkušnje bo z nami delila dr. Eva
Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije z Univerze Lund na
Švedskem.
VSEBINA
Ponedeljek, 18. junij 2018, od 9.00 do 17.00
 Uvod: Wechslerjeve lestvice
 Teoretično ozadje in predstavitev WPPSI-IIISI
 Izvedba in vrednotenje WPPSI-IIISI
 Praktično spoznavanje WPPSI-IIISI (delo v manjših skupinah)
Torek, 19. junij 2018, od 9.00 do 17.00
 Kako interpretirati WPPSI-IIISI
 Prednosti in pomanjkljivosti WPPSI-IIISI
 Različni pomembni vidiki klinične uporabe
Usposabljanje bo v angleškem jeziku. Prosim, čim prej nam sporočite, če bi potrebovali prevajalca.
V kolikor imate svoja priročnika WPPSI-III, ju prosimo prinesite na usposabljanje.
Vsak udeleženec bo prejel gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za pijačo in prigrizke med
odmori.
Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 220,00 EUR + 22 % DDV (tj. 268,40 EUR). Udeleženci iz iste organizacije
imajo 10 % popusta. Prav tako imajo 10 % popusta vsi psihologi, ki so nam pomagali pri standardizaciji s
testiranjem ali organizacijo v vrtcih in šolah. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju. Prosimo,
pošljite nam izpolnjeno priloženo prijavnico.
Lepo pozdravljeni!

Dušica Boben
Ljubljana, 9. maj 2018

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU WPPSI-IIISI,
ki bo 18. in 19. 6. 2018 v Ljubljani

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 (230,58 = 189,00 EUR + 22 % DDV), zaradi (dopišite):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Potrebujem prevajalca: DA NE

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti, faksu ali 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.

