Usposabljanje
VPRAŠALNIK O OTROKOVI PREDELAVI SENZORNIH PRILIVOV (VOP-SI)
sobota, 9. in ponedeljek, 11. oktober 2021, od 8.00 do 15.00 ure
Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o.
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali nov Vprašalnik o otrokovi
predelavi senzornih prilivov (VOP-SI), ki temelji na teoriji senzorne
integracije. Vprašalnika sta dva: prvi (VOP-SIp) je pripravljen za
predšolske otroke (od 3 do 5 let in 11 mesecev), drugi (VOP-SIš) pa za
osnovnošolske otroke (od 6 do 10 leta in 11 mesecev).
Vljudno vas vabimo na usposabljanje, ki ga bosta vodili soavtorici
vprašalnika in terapevtki ASI, mag. Nevenka Gričar, profesorica
defektologije za MVO in diplomirana delovna terapevtka in Andreja
Kovačič, diplomirana delovna terapevtka.
VOP-SI je namenjen strokovnjakom s področja zdravstva, šolstva ali
socialnega varstva, ki se strokovno ukvarjajo s predšolskimi ali
šolskimi otroki in imajo opravljen vsaj uvodni del izobraževanja
Senzorne integracije ali pa seminar za ocenjevanje VOP-SI.
VSEBINA
Sobota, 9. oktober 2021, od 8.00 do 15.00
 Teoretična izhodišča in proces SI.
 Senzorni sistemi in njihov pomen v vsakdanjem življenju.
 Motnje SI in senzorni prag tolerance.
 Diskusija in vprašanja.
Ponedeljek, 11. oktober 2021, od 8.00 do 14.30
 Predstavitev vprašalnika VOP-SI (struktura, uporaba in vrednotenje).
 Strategije za uravnavanje optimalne vzdraženosti (delo v skupini).
 Delo na primerih (vključuje delo v skupini, preizkušnja uporabe vprašalnika VOP-SI na primeru).
 Diskusija in vprašanja.
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. Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke), po končanem usposabljanju
pa potrdilo o udeležbi.
Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 240,00 EUR + 22 % DDV (tj. 292,80 EUR). Udeleženci iz iste organizacije
imajo 10 % popusta. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju. Po ugodni ceni imamo za udeležence
usposabljanja pripravljen komplet VOP-SI (tj. priročnik, 10 vprašalnikov VOP-SIp in 10 vprašalnikov VOP-SIš).
Naročite ga na prijavnici za usposabljanje.
Lepo pozdravljeni!
Anita Jovanova

Prijavnica za udeležbo na usposabljanju
VPRAŠALNIK O OTROKOVI PREDELAVI SENZORNIH PRILIVOV – VOP-SI
ki bo 9. in 11. 10. 2021

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

Faks: __________
DA NE

E-naslov: _____________________
Davčna številka: ________________

Po posebni ceni za udeležence usposabljanja naročamo:
____ kos Seminarski komplet VOP-SI (priročnik, 10 vprašalnikov VOP-SIp in 10 vprašalnikov VOP-SIš) za
102,06 EUR (10 % popust in DDV je že vračunan).

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 292,80 EUR (240,00 EUR + 22% DDV) bomo poravnali po prejetju
računa. Upoštevali bomo 10 % popust v primeru več prijavljenih iz iste organizacije.

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

