Dvodnevno usposabljanje
VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI – OBLIKA ZA MLADOSTNIKE (PAITM-A)
v soboto, 9., in petek, 15. decembra 2017, od 9.00 do 16.30 ure
na Centru za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vljudno vabljeni na usposabljanje za uporabo PAI-A. Udeleženci dvodnevnega usposabljanja boste pridobili
dragoceno znanje za interpretacijo vprašalnika. Svoje bogato znanje in izkušnje bosta z nami delila David Gosar
s Pediatrične klinike v Ljubljani in Peter Janjušević s Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v
Ljubljani, soavtorja slovenske priredbe PAI-A. Usposabljanje bo razdeljeno na dva dneva, med katerima boste
imeli čas za preizkušanje vprašalnika.
VSEBINA:


izhodišča klinično psihološkega ocenjevanja osebnosti in psihopatologije,



izhodišča za nastanek PAI in PAI-A vprašalnika,



psihometrične značilnosti PAI-A (zanesljivost, veljavnost),



povzetek raziskav uporabe PAI-A na posameznih kliničnih skupinah
mladostnikov,



izvedba, točkovanje in interpretacija,



prikaz kliničnih primerov,



delo na lastnih primerih.

Usposabljanje bo v Ljubljani, na Centru za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d. Vsak udeleženec bo
prejel gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za pijačo in pecivo med odmori. Če bi prišlo do
kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili.
Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 210,00 EUR + 22 % DDV (tj. 256,20 EUR). Račun vam bomo poslali po
končanem usposabljanju. 10 % popust za prijave velja do vključno 31. 10. 2017 ali za drugega

udeleženca iz iste organizacije. Popusti se med seboj ne seštevajo.
Udeleženci usposabljanja lahko kupijo seminarski komplet (priročnik, 1 vprašalnik, 5 odgovornih listov, 5
profilnih listov, 5 seznamov kritičnih postavk, 5 e-vprašalnikov) z 10 % popustom. Cena seminarskega kompleta
PAI-A je 110,53 EUR oz. z že vračunanim DDV 122,31 EUR. Komplet naročite na prijavnici za usposabljanje,
gradiva prevzamete na usposabljanju, račun pa vam pošljemo po usposabljanju.
Lepo pozdravljeni!

Dušica Boben
Ljubljana, 27. julij 2017

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU PAITM-A,
ki bo v soboto, 9., in petek, 15. decembra 2017 v Ljubljani

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

Faks: __________

E-naslov: _____________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

DA NE

Davčna številka: ________________

Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša 256,20 EUR (210,00 EUR + 22% DDV) bomo poravnali po
prejetju računa. 10 % popust za prijave do vključno 31. 10. 2017 ali za drugega udeleženca iz iste

organizacije. Popusti se med seboj ne seštevajo.
Po posebni ceni za udeležence usposabljanja naročamo:
_____ kos seminarskega kompleta PAI-A (priročnik, 1 vprašalnik, 5 odgovornih listov, 5 profilnih listov, 5
seznamov kritičnih postavk, 5 e-vprašalnikov) po ceni 122,31 EUR (10 % 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 in za lastne potrebe ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica.

