
 

                                                      Č 
 DAISY&DRUM PRESS – DECEMBER 2019 

                                                                                 
                                                               

 

 
www.center-pds.si  

 

 

 

 
 

 

Znanje govori. Modrost posluša. 

Jimi Hendrix 

 

V letu 2020 vam  

ob spremljavi vaše najljubše glasbe  

želimo ravno pravo mero znanja in modrosti. 
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KJE SE MUDIJO NAŠI ŠKRATI? 

 

 

 

Škrat BG-II je odnesel prošnjo za tisk slovenskega 

pripomočka čez ocean v založbo Riverside, v Illinois, ZDA. 
VIZUALNO-MOTORIČNI TEST BENDER- GEŠTALT II (BG-II) meri sposobnost 

vizualno motorične integracije pri otrocih in odraslih, ki jo lahko 

spremljalo skozi daljše življenjsko obdobje. Omogoča tudi hitro oceno 

spomina ter specifičnih motoričnih in zaznavnih sposobnosti oz. pomaga 

pri odkrivanju morebitne motorične ali zaznavne motnje. 

 

 

 

Škrat FPI-R v tiskarni zavija natisnjene izvode priročnika. 

FREIBURŠKI OSEBNOSTNI VPRAŠALNIK (FPI-R) je večdimenzionalni 

vprašalnik osebnosti namenjen spoznavanju osebnostnih značilnosti 

odraslih in mladih nad 15 let na raznih področjih psihološkega dela, 

posebej pa v klinično psihološki praksi. 

 

 

 

Škrat SWAL-QOL proslavlja prvo izdajo priročnika. 

VPRAŠALNIK O RAZUMEVANJU KAKOVOSTI ŽIVLJENJA PRI MOTNJAH 

POŽIRANJA (SWAL-QOL), ki je del poglobljene logopedske ocene 

požiranja, uporabljajo predvsem v zdravstvenih in rehabilitacijskih 

ustanovah, v diagnostične in terapevtske namene ter pri iskanju 

najustreznejših prilagoditev za osebe z motnjami požiranja, ki bi kar 

najbolje dvignile kakovost življenja. 

 

 

Vljudno prosimo 

psihologe, naj o 

novem pripomočku SWAL-QOL obvestijo svoje 

kolege logopede in zdravnike, specialiste ORL. 
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NAPOVEDUJEMO in VAS VABIMO NA USPOSABLJANJA: 

 

                                                                                                                                                 
 JANUAR 2020 

Četrtek, 9. januarja 2020 

Usposabljanje za uporabo Sistema za ocenjevanje prilagoditvenega 
vedenja (ABAS-3) – 1. skupina 

Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in 
nevropsihologije. 

Petek, 10. januarja 2020 

Usposabljanje za uporabo Sistema za ocenjevanje prilagoditvenega 
vedenja (ABAS-3) – 2. skupina 

Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in 
nevropsihologije. 

Petek, 31. januarja in sobota, 1. 
februarja 2020 

Usposabljanje za uporabo računalniškega programa SNAP - Združen 

Vodi Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije. 

                                                                                                                                                                                
FEBRUAR 2020 

Predvideno - Torek, 4. februarja 2020 
Usposabljanje za uporabo Vizualno-motoričnega testa BENDER-
GEŠTALT II (BG-II) – 1. skupina  

Vodi dr. Aleš Friedl, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije. 

Predvideno - Torek, 11. februarja 
2020 

Usposabljanje za uporabo Vizualno-motoričnega testa BENDER-
GEŠTALT II (BG-II) – 2. skupina  

Vodi dr. Aleš Friedl, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije. 

                                                                                                                                                                                
MAREC 2020 

Predvideno – marca 2020 

Usposabljanje za uporabo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za 
otroke (WISC-III) 

Vodijo mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih., dr. David Gosar, univ. 
dipl. psih., specialist klinične psihologije in dr. Lidija Magajne, univ. 
dipl. psih. 

Predvideno – marca 2020 
Delo s primeri Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke 
(WISC-III) 

Vodi mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih. 

                                                                                                                                                                                
APRIL 2020 

Sreda, 1. in četrtek, 2. aprila 2020 
Usposabljanje za uporabo Vprašalnika za oceno osebnosti - (PAI) 

Vodi  doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije. 

Petek, 3. aprila 2020 
Delo s primeri PAI 

Vodi  doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije. 

                                                                                                                                                                                
JUNIJ 2020 

Predvideno – junija 2020 

Usposabljanje za uporabo Sistema za ocenjevanje prilagoditvenega 
vedenja (ABAS-3) 

Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in 
nevropsihologije. 

Predvideno – junija 2020 

Usposabljanje za uporabo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za 
predšolske otroke (WPPSI-III) 

Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in 
nevropsihologije. 

 

https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/Vabila/Usposabljanje%20PAI-A%20-%20vabilo%20in%20prijavnica%20okt%202019.pdf

