Dvodnevno usposabljanje
UČNE NAVADE (VUN)
petek, 16. in 23. april 2021, od 9. do 16.30 ure
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovani kolega, spoštovana kolegica!
Pedagoge in psihologe iz osnovnih in srednjih šol prisrčno vabimo na usposabljanje z naslovom Učne
navade, kjer vas bomo usposobili za uporabo Vprašalnika o učnih navadah, razlago dobljenih rezultatov in
načrtovanje spreminjanja učnih navad – razvijanje kompetence učenje učenja. Gradivo za vaje boste prejeli na
seminarju. Med prvim in drugim delom boste lahko preizkusili pripomoček in tako z vprašanji aktivno
sodelovali na drugem delu seminarja. Seminar bosta vodili psihologinji dr. Sonja Pečjak in dr. Gordana
Rostohar.
VSEBINA:
Prvi dan od 9.00 do 16.30:
▪ Sodobni pogled na učenje - samoregulacijsko učenje
v povezavi z učnimi navadami učencev
▪ Predstavitev vprašalnika VUN (sestava, aplikacija,
prikaz rezultatov in interpretacija)
▪ Simulacija 2 primerov učencev z rezultati VUN:
➢ 1. vodena interpretacija z načrtom pomoči
prvemu učencu,
➢ 2. delo v dvojicah - interpretacija rezultatov in
načrt pomoči drugemu učencu.
▪ Dogovor o preizkušanju VUN v praksi

Drugi dan od 9.00 do 16.30:
▪ Prve izkušnje z VUN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Načini spreminjanja učnih navad
Spreminjanje učne motivacije
Spreminjanje organizacije učenja
Spreminjanje kognitivnih dejavnikov
Spreminjanje koncentracije
Načrt spreminja učnih navad za
konkreten primer
Zaključek

Usposabljanje bo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana – Šiška.
Obvestili vas bomo, če bi zaradi virusa Corona-19 spremenili način izvedbe usposabljanja.
Cena seminarja je 254,98 EUR (209,00 EUR + 22 % DDV). Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in ob
koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in kavo med odmori. Prosimo, potrdite udeležbo s
priloženo prijavnico. Za udeležence imamo pripravljen seminarski komplet (priročnik, vprašalnik ženska
oblika, vprašalnik moška oblika, 5 odgovornih listov, 5 profilnih listov, 5 elektronskih vprašalnikov) po 10 %
nižji ceni. Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po končanem seminarju.
Veselimo se srečanja z vami. Lepo pozdravljeni!
Anita Jovanova

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU UČNE NAVADE,
ki bo 16. in 23. aprila 2021
Udeleženec: ____________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _______________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________
Telefon: __________________

Faks: ________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

DA NE

E-naslov: __________________________
Davčna številka: ____________________

Kotizacijo, ki znaša 254,98 EUR (209,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju računa.

Po posebni ceni za udeležence usposabljanja naročamo:
____ kos seminarskega kompleta VUN (priročnik, vprašalnik ženska oblika, vprašalnik moška oblika,
5 odgovornih listov, 5 profilnih listov, 5 elektronskih vprašalnikov) po ceni 78,76 EUR (10 % popust in DDV sta
že upoštevana).

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 Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. Litostrojska 44d, Ljubljana, T 01 51 41 666,
Fax 01 51 41 662, skenirano na info@center-pds.si.

