Seminar
E-PSIHOLOGIJA
Sobota, 8. oktobra 2022, od 9.00 do 16.30 ure
Center za psihodiagnostična sredstva d. o. o.
Spoštovani kolega, spoštovana kolegica!
Vljudno vabljeni na enodnevni seminar E-PSIHOLOGIJA, ki bo 8. oktobra
2022. Svoje bogate izkušnje bo z nami delil dr. David Gosar, univ. dipl.
psih., specialist klinične psihologije iz Pediatrične klinike v Ljubljani.
Seminar je namenjen psihologinjam in psihologom iz različnih področjih
psihološke prakse (kliničnem, pedagoškem, organizacijskem …), ki se
želijo seznaniti z novostmi na področju e-psihologije in drugimi
sodobnimi pristopi v psihologiji ter kako jih vključiti v njihovo
vsakodnevno prakso in raziskovalno delo.
 Pomen informacijske revolucije za psihološko prakso;
 Psihološko svetovanje, ocenjevanje in psihoterapija preko spleta;

VSEBINA

 Standardi za ocenjevanje ustreznosti mobilnih aplikacij za psihološko pomoč;
 E-psihologija v času pandemije COVID-19;
 Bayesova statistika in druga informacijska orodja za vključevanje predhodnega znanja v
klinično in raziskovalno prakso;
 Omrežna teorija in pomen za razumevanje duševnosti in medčloveških odnosov;
 Uporaba novih informacijskih tehnologij za psihološko prakso – kaj ponujajo mobilna
telefonija, navidezna resničnost in umetna inteligenca;
 Demonstracija uporabe navidezne resničnosti (v primeru srečanja v živo).
Seminar bo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana. Če bi prišlo
do kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili. Pravočasno vas bomo obvestili tudi, če bi
zaradi virusa COVID-19 spremenili način izvedbe.
Kotizacija seminarja je 185 EUR + 22 % DDV (tj. 225,70 EUR). Udeleženci iz iste organizacije imajo
10 % popusta. Račun vam bomo poslali po končanem seminarju. Vsak udeleženec bo prejel gradivo
(izročke) in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za pijačo in prigrizke med odmori.
Lepo pozdravljeni!
Anita Jovanova

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU E-PSIHOLOGIJA,
ki bo 8. oktobra 2022

Udeleženec/-ka: _____________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ___________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________
Telefon: __________________

E-naslov udeleženca: ___________________________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite):

DA NE

Davčna številka: _________________

Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša 225,70 EUR (185,00 EUR + 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. Litostrojska 44d, Ljubljana ali
skenirano na psiholog@center-pds.si. Dodatne informacije: T 01 51 41 666.

