Uporaba WISC–IIISI v procesu diagnostike in obravnave
podskupin specifičnih motenj učenja
25. januar 2022, od 9.00 do 16.30 ure
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Vljudno vas vabimo na seminar, ki je namenjen šolskim in kliničnim psihologom, ki se pri svojem delu srečujejo
s težavami diagnostike in obravnave otrok ali mladostnikov z motnjami učenja. Seminar bo vodila dr. Lidija
Magajna.
Namen seminarja je poglobiti znanje o povezanosti različnih pokazateljev na WISC–IIISI z modeli učenja šolskih
veščin in različnimi modeli specifičnih motenj učenja ter izmenjava izkušenj ob predstavitvi primerov. Cilj
seminarja je tudi usposobiti udeležence za bolj učinkovito postavljanje domnev in sugestij v procesu
diagnostike in načrtovanja obravnave.
Vabljeni torej vsi, ki uporabljate WISC-III in bi radi svoje znanje še nadgradili.
VSEBINA:
Vpliv novejših konceptualizacij inteligentnosti na operacionalizacijo definicij in proces diagnostičnega
ocenjevanja specifičnih motenj učenja: razvoj pristopov "tretje metode" in raziskovalno podprtih praks
Klinični in nevropsihološki pristop k diagnostiki specifičnih težav/motenj učenja (SUT/PPPU) napram
pristopom v okviru šolske psihologije in usmerjanja
Kognitivni procesi, ki so ključni za razumevanje posameznikov s SUT/PPPU na področju branja, pisanja
in matematike
Značilnosti podskupin SUT/PPPU (disleksije, disgrafije, SUT matematike idr.) na kognitivni ravni in
raziskovalno podprt pristop k diferencialni diagnostiki – vloga WISC-IIISI
Interpretacija rezultatov WISC IIISI z uporabo primerjalne analize kognitivnih in izobraževalnih
primanjkljajev in močnih področij ter raziskovalnih ugotovitev o podskupinah SUT/PPPU
Od diagnostike k obravnavi: implikacije ugotovitev WISC-IIISI za poučevanje, učno pomoč /razvoj
kompenzatornih strategij in načrtovanje kognitivnih intervencij
Predstavitev primerov specifičnih težav, vaje, izmenjava izkušenj
Nove možnosti in prednosti WISC V. pri uporabi empirično podprtih modelov kognitivnih sposobnosti
(CHC model, PASS model idr.) za poglobljeno diagnostiko in ciljno usmerjeno obravnavo specifičnih
motenj učenja.

Usposabljanje bo v Ljubljani v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d. Če bi prišlo do
kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili. Obvestili vas bomo tudi, če bi zaradi virusa COVID-19
spremenili način izvedbe usposabljanja.
Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in
kavo med odmori. Kotizacija je 146,00 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV). Račun vam bomo poslali po končanem
seminarju.
Lepo pozdravljeni!
Anita Jovanova

Prijavnica za udeležbo na seminarju
Uporaba WISC-IIISI v procesu diagnostike in obravnave
podskupin specifičnih motenj učenja,
ki bo 25. januarja 2022
Udeleženec/-ka: _____________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ___________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________
Telefon: ________________

E-naslov udeleženca: _________________________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite): DA

NE

Davčna številka: __________________

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 146,00 EUR (120,00 + 22 % DDV) 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.

