Dvodnevno usposabljanje:
SNAP-Združen: SNAP-3 in SNAP-V
petek in sobota, 1. in 2. februarja 2019 od 9.00 do 17.30 ure

Spoštovani kolega, spoštovana kolegica!
Prisrčno vabljeni na usposabljanje za uporabo prenovljenega računalniškega programa SNAP-Združen, ki
vključuje že znan, vendar dopolnjen, računalniško podprt profil specifičnih učnih težav za učence (SNAP-3) ter
nov profil socialnih, čustvenih in vedenjskih težav (SNAP-V).

Usposabljanje je razdeljeno na dva dneva, vodila ga bo izkušena strokovnjakinja Pika Polona Bižal,
univerzitetna profesorica defektologije.

VSEBINA
Prvi dan SNAP-3:
profil specifičnih učnih težav
Dopoldanski del
♪ 9.00–9.45 – Splošne informacije o prenovljenem
instrumentu SNAP-Združen in SNAP-3
♪ 9.45–10.30 – Struktura in uporaba instrumenta
SNAP-3
♪ 10.30–11.00 – Odmor
♪ 11.00-11.45 – Predstavitev vprašalnikov, nalog in
profila
♪ 11.45–12.30 – Izvedba programa in vrednotenje
12.30-13.30 – Odmor za kosilo
Popoldanski del
♪ 13.30–14.15 – Predstavitev populacije učencev s
SUT
♪ 14.15–15.00 – Praktična uporaba instrumenta
SNAP-3 pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji oblik
pomoči učencem z učnimi težavami
♪ 15.30–17.30 – Praktična delavnica uporabe
instrumenta SNAP-3 (delo v skupinah)

Drugi dan SNAP-V:
profil socialnih, čustvenih in vedenjskih težav
Dopoldanski del
♪ 9.00–9.45 – Splošne informacije o instrumentu
SNAP-V
♪ 9.45–10.30 – Struktura instrumenta SNAP-V
♪ 10.30–11.00 – Odmor
♪ 11.00–11.45 – Uporaba instrumenta SNAP-V
♪ 11.45–12.30 – Izvedba programa in interpretacija
profila SNAP-V
12.30-13.30 – Odmor za kosilo
Popoldanski del
♪ 13.30–14.15 – Predstavitev področij, ki jih zajema
instrument SNAP-V
♪ 14.15–15.00 – Predstavitev populacije učencev z
motnjami čustvovanja in vedenja ter njihovih
potreb
♪ 15.30–17.30 – Praktična delavnica uporabe
instrumenta SNAP-V (delo v skupinah)

Komu je usposabljanje namenjeno: SNAP-3 je namenjen specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, logopedom
in psihologom, ki delajo v vrtcu, osnovni šoli ali šoli s prilagojenim programom ali v zunanji ustanovi (zdravstvo,
sociala) pa tudi pedagogom, ki imajo najmanj tri leta izkušenj s populacijo s specifičnimi učnimi težavami in se na
tem področju tudi strokovno izpopolnjujejo. SNAP-V je namenjen svetovalnim delavcem v šoli (socialni pedagogi,
psihologi, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni delavci in inkluzivni pedagogi) oz. izvajalcem
dodatne strokovne pomoči za pomoč otrokom v šoli in doma ali izvajalcem pri obravnavi otroka v zunanji
ustanovi (npr. zdravstvo, sociala).
Cilj je usposobiti strokovnjake za izvedbo in interpretacijo rezultatov SNAP-Združen (SNAP-3 in/ali SNAP-V) ter
povezovanje specifičnih značilnosti.

Vsak udeleženec bo prejel gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in kavo med
odmori.
Kje: Usposabljanje bo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana – Šiška.
Prilagamo zemljevid.
Kotizacija: Kotizacija dvodnevnega usposabljanja SNAP-Združen je 234 EUR + 22 % DDV (tj. 285,48 EUR). Možna
je tudi prijava na enodnevno usposabljanje (1. dan: SNAP-3 ali 2. dan: SNAP-V). Kotizacija enodnevnega
usposabljana je 130 EUR + 22 % DDV (tj. 158,60 EUR). 10 % popusta ima vsak drugi in naslednji prijavljeni iz iste
organizacije. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju.
Prosimo, pošljite nam izpolnjeno priloženo prijavnico, saj je število udeležencev omejeno.
Veselimo se srečanja z vami!
Dušica Boben, direktorica

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU SNAP-Združen
Udeleženec/-ka: ______________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ____________________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________________________
Telefon: __________________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite):

Faks: __________________
DA NE

E-naslov: _______________________
Davčna številka: _________________

Prijavljam se na (obkrožite) :
OBA DNEVA (SNAP-Združen)

PRVI DAN (SNAP-3)

DRUGI DAN (SNAP-V)

Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša za oba dneva 285,48 EUR oz. 158,60 EUR za posamezen dan
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 ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju.
Prijavnico pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana ali
po faksu 01 51 41 662 ali skenirano na psiholog@center-pds.si.

LOKACIJA IN DOSTOP
CENTER ZA PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA, d.o.o.
LITOSTROJSKA 44d, LJUBLJANA (dostop iz Ulice Alme Sodnik)
Tel. 01 50 55 973, 01-51 41 666

(http://www.center-pds.si/OCentru/Lokacija.aspx)
Dostop iz Šiške je po Ulici Alme Sodnik.
Dostop iz zahodne obvoznice je iz izvoza Industrijska cona Šiška (zavijete levo na Litostrojsko ulico, nato pa desno v križišču nasproti
končne postaje avtobusa LPP 3; na sliki označen del z rdečo)
Dostop iz vzhodne obvoznice je iz izvoza na priključku Ljubljana Savlje; naprej zavijete levo (nadvoz nad obvoznico), nato v semaforju
zavijete desno na Litostrojsko ulico, kjer se držite naravnost, ko prednostna ulica zavija desno (pri končni postaji avtobusa LPP št. 3; zelena
pot na sliki).
Peljete se do stavbe z oranžnimi okni in tam parkirate (oznake na tleh: Center PDS). Center je pri drugem vhodu. Dodatno parkirišče je
oddaljeno 250 m (označeno na sliki). Najbližji avtobus je št. 18 (postaja I.C. Šiška), blizu je tudi končna postaja št. 3. Po potrebi pokličite in
vas bomo usmerili.

