Srečanje

DELO S PRIMERI WISC-IIISI
četrtek, 28. november 2019 ob 16. uri
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana

Spoštovani kolegi psihologi!
Vljudno vabljeni na srečanje, ki bo namenjeno delu s primeri WISC-IIISI. Srečanje bo vodila mag. Jožica Možina,
ki ima bogate izkušnje z diagnostiko otrok. Za uvod bo pripravila kratko predstavitev na temo Razlikovanje
nižjih intelektualnih sposobnosti od težav s pozornostjo, večji del srečanja pa bo namenjen izmenjavi mnenj
o primerih, ki jih prinesete udeleženci.

Mag. Jožica Možina je zaposlena v zdravstvu ter svoje delo opravlja tudi kot članica Komisije za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami.
Na Centru za psihodiagnostična sredstva vodi del usposabljanja za WISC-IIISI,
ki je posvečen interpretaciji po Kaufmanu.
Srečanje bo potekalo v Ljubljani, v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d.
Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za prigrizke in kavo med odmori. Kotizacija je
50,00 EUR (22 % DDV že vključen). Račun vam bomo poslali po končanem srečanju.
Velikost skupine je omejena na 8 oseb, zato vas vljudno prosimo, da nam čim prej pošljite izpolnjeno priloženo
prijavnico, če se nameravate srečanja udeležiti.

Veselimo se srečanja z vami!

Ljubljana, 8. 7. 2019
Andreja Cvenkelj

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO: DELO S PRIMERI WISC-IIISI
28. november 2019 ob 16. uri

Udeleženec/-ka: _________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ______________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________
Telefon: ___________

Faks: __________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži): DA NE

E-naslov: ___________________
Davčna številka: ______________

Kotizacijo za udeležbo na 4-urnem srečanju, ki znaša 50,00 EUR (40,98 EUR + 22% DDV), bomo poravnali po
prejetju računu.

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.

