
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega! 

 

Vljudno vas vabimo na usposabljanja za diagnostiko kognitivnih procesov pri specifičnih motnjah učenja 

(branje, pisanje in matematika). Na vsakem izmed enodnevnih usposabljanj bo podrobneje obdelano eno 

izmed področij učenja (težave na področju osnovnih spretnosti, razumevanja in reševanja problemov).  

 

Usposabljanja so namenjena univ. dipl. psihologom po starem programu oz. magistrom psihologije (2. 

bolonjske stopnje). Zaželeno je, da imajo udeleženci opravljene seminarje za uporabo Wechslerjeve lestvice 

inteligentnosti za otroke (WISC-III), za uporabo Profila ocene posebnih potreb (SNAP-Združen) ali drugih 

preizkušenj. Usposabljanja bo vodila psihologinja dr. Lidija Magajna. 

 

VSEBINA SEMINARJEV: 

 

 Operacionalizacija definicij in diagnostika specifičnih težav/motenj učenja (SUT/PPPU): vpliv novejših 

konceptualizacij inteligentnosti (PASS teorija, CHC teorija). 
 

 Klinični in nevropsihološki pristop k diagnostiki SUT/PPPU napram pristopom v okviru šolske psihologije 

in usmerjanja. 
 

 Raziskovalno podprti pristopi k diagnostičnemu ocenjevanju SUT/PPPU (pristopi "tretje metode") in 

vloga ocenjevanja kognitivnih procesov v okviru modelov širše, večnivojske evalvacije težav branja, 

pisanja in matematike. 
 

 Kognitivni procesi, ki so ključni za učenje branja, pisanja in matematike na različnih razvojnih stopnjah. 
 

 Diagnostično ocenjevanje značilnih kognitivnih težav oseb s SUT/PPPU na področju branja, pisanja in 

matematike (primanjkljajev fonoloških in ortografskih procesov, pozornosti in spomina, izvršilnih 

funkcij, jezikovnega procesiranja idr.). 
 

 Podtipi specifičnih motenj branja, pisanja in matematike – diferencialna diagnostika. 
 

Psihološka diagnostika specifičnih motenj na področju BRANJA: kognitivni vidiki 

5. maj 2023, od 9.00 do 16.30  

 

Psihološka diagnostika specifičnih motenj na področju PISANJA: kognitivni vidiki 

19. maj 2023, od 9.00 do 16.30 

 

Psihološka diagnostika specifičnih motenj na področju MATEMATIKE: kognitivni vidiki 

13. junij 2023, od 9.00 do 16.30 

 



 
 Analiza povezav med kognitivnim profilom (vzorcem močnih in šibkih področij) in pokazatelji bralnih 

zmožnosti, zmožnosti pisanja in matematičnih zmožnosti. 
 

 Od diagnostike k obravnavi: uporaba vzorcev šibkih in močnih področij za izpeljavo individualiziranih, 

ciljno usmerjenih priporočil za poučevanje in intervence. 
 

 Predstavitev primerov, vaje, izmenjava izkušenj. 

 
Usposabljanja bodo v Ljubljani v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d. Če bi prišlo 

do kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili. 

 

Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in 

kavo med odmori.  

 

Prijava na: Cena Popust na število usposabljanj 
Popust na število usposabljanj z 

zgodnjo prijavo do 15. 4. 2023 

eno izbrano usposabljanje 120 EUR − 5 % (cena s popustom 114 EUR) 

dve izbrani usposabljanji 240 EUR 10 % (cena s popustom 216 EUR) 15 % (cena s popustom 204 EUR) 

vse tri usposabljanja 360 EUR 15 % (cena s popustom 306 EUR) 20 % (cena s popustom 288 EUR) 

 

Opomba: Cene so brez DDV. 

 

 

Prosimo, pošljite nam izpolnjeno priloženo prijavnico, saj je število udeležencev omejeno. 

  

Lepo pozdravljeni! 

Anita Georgieva 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Udeleženec/-ka: _____________________________________________________________________________ 

Naročnik (plačnik): ___________________________________________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________             E-naslov udeleženca:  _________________________________ 

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite):  DA  NE       Davčna številka: __________________ 

 
Prijavljam se na (obkrožite): 

1. Psihološka diagnostika specifičnih motenj na področju BRANJA: kognitivni vidiki – 5. maj 2023 

2. Psihološka diagnostika specifičnih motenj na področju PISANJA: kognitivni vidiki – 19. maj 2023 

3. Psihološka diagnostika specifičnih motenj na področju MATEMATIKE: kognitivni vidiki – 13. junij 2023 

 
Kotizacijo za udeležbo na seminarju bomo poravnali po prejetju računa.  
 
 
  

Podpis udeleženca:     Podpis odgovorne osebe: 

 

 

Datum:       Žig 

 
 
 

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. 

 
Prijavnico pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. Litostroska 44d, Ljubljana, T 01 51 41 666,  

Fax 01 51 41 662, skenirano na psiholog@center-pds.si. 

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJIH 
 

Psihološka diagnostika specifičnih motenj na področju  

BRANJA/PISANJA/MATEMATIKE: kognitivni vidiki 


