Dvodnevno usposabljanje
VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI – PAITM
sreda, 9. in četrtek, 10. september 2020, od 9.00 do 17.00 ure
WEBINAR – preko spletne aplikacije Zoom

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vljudno vabljeni na usposabljanje za uporabo Vprašalnika za
oceno osebnosti – PAITM. 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 izvedbo, vrednotenje in predvsem interpretacijo
rezultatov testa. Svoje bogato znanje in izkušnje bo z nami delila
doc. dr. SLAVKA GALIĆ, specialistka klinične psihologije.
Dr. Galićeva dela na oddelku za psihiatrijo in klinično psihologijo
v Bolnici Požega na Hrvaškem, sodelovala je pri hrvaški priredbi
PAI in že več let uspešno vodi usposabljanja na Hrvaškem in v
Sloveniji.
VSEBINA
Sreda, 9. september 2020, od 9.00 do 17.00
 PAI: osnovni podatki o testu (razvoj, merske značilnosti), uporaba vprašalnika
 PAI: vrednotenje in določanje veljavnosti profila: pokazatelji izkrivljenosti profila in dodatni
pokazatelji veljavnosti
 Osnovni principi interpretacije; interpretacija kliničnih lestvic in podlestvic (konfiguracija podlestvic,
diagnostične možnosti, implikacije za zdravljenje, prikaz primerov)
 Interpretacija lestvic obravnave in medosebnih lestvic
Četrtek, 10. september 2020, od 9.00 do 17.00
 Interpretacija dodatnih indeksov
 Interpretacija konfiguracij PAI: kodni tipi
 Interpretacija modalni klastri, kritične postavke
 Ocena kliničnih sindromov: nepsihotične motnje
 Ocena kliničnih sindromov: odvisnost, psihotične motnje
 Ocena kliničnih sindromov: organske oškodovanosti osrednjega živčnega sistema
 Zaključna razprava z udeleženci

PAI je kategorije D, ki od univ. dipl. psihologa (po t. i. starem študijskem programu) ali mag. psihologije (po t. i.
bolonjskem študijskem programu) zahteva dodatno usposabljanje.
Usposabljanje bo potekalo v hrvaškem jeziku (kolegica Slavka Galić razume slovensko). Gradiva so v slovenščini.
Vsak udeleženec bo prejel gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Lepo prosimo, če sporočite ali lahko gradivo
pošljemo v elektronski obliki ali bi raje imeli papirno.
Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 175,00 EUR + 22 % DDV (tj. 213,50 EUR). Število udeležencev je
omejeno.
Udeleženci usposabljanja lahko kupijo posebej zanje pripravljen elektronski komplet PAI (priročnik in dodatek
priročnika v papirju in 10 e-vprašalnikov) z 20 % popustom (tj. 124,94 EUR z vračunanim DDV). Komplet
naročite na prijavnici za usposabljanje. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju. Prosimo, pošljite
nam izpolnjeno priloženo prijavnico.
Lepo pozdravljeni!
Dušica Boben

Ljubljana, 25. maj 2020
VABLJENI NA NADALJEVALNI DAN »DELO S PRIMERI«,
ki bo v petek, 11. septembra 2020, od 9.00 do 13.30 ure.
Prav tako preko aplikacije Zoom

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU PAITM,
ki bo 9. in 10. 9. 2020

Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: ___________

Faks: __________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

E-naslov udeleženca: _________________________

DA NE

Davčna številka: ________________

Elektronski naslov, na katerega vam pošljemo povezavo do spletne učilnice in seminarska gradiva ter poštni
naslov (če želite, da vam seminarska gradiva pošljemo v papirni obliki):
E-naslov:__________________________________________________________________________________
Naslov:___________________________________________________________________________________

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 213,50 EUR (175,00 EUR + 22% DDV) bomo poravnali po prejetju
računa.
Po posebni ceni za udeležence usposabljanja naročamo:
_____ kos elektronskega kompleta PAI (priročnik in dodatek priročnika ter 10 e-vprašalnikov) po ceni
124,94 EUR (20 % popust, DDV je že vračunan).
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 ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica.

