Usposabljanje
BATERIJA ZA OCENO OTROKOVEGA GIBANJA, druga izdaja (ABC gibanja 2)
petek, 23., in sobota, 24. september 2022
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vljudno vabljeni na usposabljanje za uporabo druge verzije Baterije za oceno otrokovega gibanja – ABC
gibanja 2. Program smo pripravili tako, da udeleženci spoznajo vsa gradiva (test, vprašalnik, obravnavo) in se
naučijo strokovno in etično izvesti test ter razlagati dobljene rezultate. Test, vprašalnik, smernice za uporabo
in obravnavo nam bosta predstavili strokovnjakinji, ki sta sodelovali pri priredbi: dr. Blanka Čebašek in
dr. Tina Kavčič. Slovenske izkušnje in primere iz prakse pa nam bo predstavila prav tako izkušena
strokovnjakinja Pika Polona Bižal, univerzitetna profesorica defektologije.
Usposabljanje je namenjeno specialnim pedagogom, fizioterapevtom, pediatrom, delovnim terapevtom,
športnim pedagogom in psihologom ter je (razen za psihologe) pogoj za uporabo.
VSEBINA
Petek, 23. september 2022, od 9.00 do 16.30
 Kratek pregled Baterije ABC gibanja 2
 Smernice za uporabo testa (izvedba, vrednotenje,
interpretacija)
 Praktično spoznavanje testa ABC gibanja 2
Sobota, 24. september 2022, od 9.00 do 14.30
 Smernice za uporabo vprašalnika ABC gibanja 2
 Predstavitev obravnave v naravnem okolju
 Slovenske izkušnje, primeri
Program usposabljanja in velikost skupine (število udeležencev je omejeno) zagotavljata priložnost za aktivno
sodelovanje, čas za diskusijo in prijetno vzdušje. Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in ob koncu
potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za malico, pijačo in pecivo med odmori. Če bi prišlo do kakršnih koli
sprememb, vas bomo pravočasno obvestili.
Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 208,00 EUR + 22 % DDV (tj. 253,76 EUR). En udeleženec iz
organizacije (v primeru, da sta udeleženca iz iste organizacije vsaj dva), ki ob prijavi naroči začetni komplet
ABC gibanja 2, se lahko udeleži usposabljanja brezplačno. Račun vam bomo poslali po končanem
usposabljanju. Prosimo, pošljite nam izpolnjeno priloženo prijavnico.
Lepo pozdravljeni!
Anita Jovanova

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU ABC gibanja 2,
ki bo 23. in 24. septembra 2022

Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: ___________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

E-naslov udeleženca: _________________________
DA NE

Davčna številka: ________________

 Naročamo začetni komplet ABC gibanja 2 (priročnik za izvajalce, priročnik ONO, testno gradivo, po 10
zvezkov za zapisovanje za 3-6 let, 7-10 let in 11-16 let, 30 vprašalnikov in 10 navodil) po ceni 1459,78 EUR
(1243,83 EUR brez davka) in s tem uveljavljamo brezplačno udeležbo enega od dveh ali več prijavljenih.

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 253,76 EUR (208,00 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.

