Usposabljanje
WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA OTROKE – WISC-IIISI
Sreda, 6. 11. 2019 od 13. do 16.30 ure in četrtek 7. ter sobota 23.11. 2019 od 9.00 do 17.00 ure
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vljudno vabljeni na usposabljanje za uporabo WISC-IIISI. Program smo pripravili tako, da je namenjen tako
tistim, ki test že uporabljate, kot tistim, ki ga še boste. Cilj dvo- in pol dnevnega usposabljanja je usmerjen v
uporabnost in uporabo testa.
VSEBINA
Sreda, 6. novembra 2019, od 13.00 do 16.30: Izvedba WISC-IIISI
 Izvedba podtestov WISC-IIISI
Vodi: mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih.
Četrtek, 7. novembra 2019, od 9.00 do 17.00: Kaufmanova interpretacija WISC-IIISI
 Kratka ponovitev izvedbe in vrednotenja WISC-IIISI
 Kaufmanova priporočila za interpretacijo WISC-IIISI s primeri iz prakse
Vodi: mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih.
Sobota, 23. novembra 2019, od 9.00 do 17.00: WISC-IIISI v praksi
 9.00- 12.30 Praktične izkušnje pri uporabi WISC-IIISI v klinični praksi s poudarkom na nevropsihološki
interpretaciji
Vodi: mag. David Gosar, specialist klinične psihologije
 13.30- 17.00 Uporabnost WISC-IIISI pri diagnostiki specifičnih učnih težav
Vodi: dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih.
Vsak udeleženec bo prejel obsežno gradivo (Kaufmanova priporočila za interpretacijo) in ob koncu potrdilo o
udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za malico, prigrizke in kavo med odmori. Kotizacija za usposabljanje je
240,00 EUR + 22 % DDV (tj. 292,80 EUR). Račun vam bomo poslali po končanem seminarju. Prosimo, pošljite
nam izpolnjeno priloženo prijavnico.
Prijazno vabljeni!
Andreja Cvenkelj

Ljubljana, 10. september 2019

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU WISC-IIISI,
ki bo 6., 7., in 23. novembra 2019 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 292,80 EUR (240,00 EUR + 22% DDV) 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.

