Usposabljanje
PREIZKUS ZAZNAVNO-MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI (ZMS)
Ponedeljek, 26. septembra 2022, od 9.00 do 16.30
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vljudno vas vabimo na usposabljanje za specialne pedagoge in psihologe, ki uporabljate ali želite uporabljati
PREIZKUS ZAZNAVNO-MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI (ZMS) avtorice mag. Alojzije Mitić Petek.
ZMS je presejalni pripomoček za ugotavljanje ravni zaznavno-motoričnega razvoja po
posameznih področjih slušne in vidne zaznave v povezavi z gibalnimi reakcijami, ki so
posledica oziroma odziv na slušne ali vidne dražljaje. Uporablja se ga lahko tudi kot
korektivno stimulativni razvojni program za področje zaznavne motorike, hkrati pa zbrane
naloge služijo kot ideje za izbor vaj. ZMS je lahko tudi pokazatelj napredka na deficitarnem
področju.
Usposabljanje bo vodila gospa Nina Vernik, prof. defektologinje, ki ima številne izkušnje
pri delu z učenci osnovnih šol in pri diagnostiki otrok v procesu usmerjanja. Usposabljanje
bo potekalo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d,
Ljubljana – Šiška. Če bi prišlo do kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili.
PROGRAM IN NAČIN DELA
Teoretični del se bo prepletal s primeri s prakse, pogledali pa si bomo tudi
film, kjer avtorica prikazuje izvedbo ZMS. Vsebina:
▪ Dejavniki uspešnega učenja.
▪ Predstavitev preizkusa ZMS.
▪ Izvedba, vrednotenje in zaključna ocena ZMS.
▪ Različne možnosti uporabe ZMS (npr. diagnostika, pomoč pri
pripravi individualiziranega programa).
Cena usposabljanja je 146,40 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV). 10 % popusta ima vsak drugi in naslednji
prijavljeni iz iste organizacija. Udeleženci usposabljanja imajo možnost kupiti seminarski komplet (tj. priročnik,
predloge, pet zbirnih listov in pet map z listi za otroke) po 10 % nižji ceni. Naročite ga lahko na prijavnici za
seminar.
Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za prigrizke ter napitke med
odmori. Čas bomo imeli tudi za kosilo. Prosimo, potrdite udeležbo s priloženo prijavnico. Račun in potrdilo o
udeležbi vam bomo poslali po opravljenem seminarju.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
Anita Jovanova

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU ZMS
26. september 2022

Udeleženec:________________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ___________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________
Telefon: _____________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

E-naslov udeleženca: _________________________________
DA NE

Davčna številka: ____________________________

Kotizacijo, ki znaša 146,40 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju računa. Za drugega
udeleženca iz iste organizacije priznamo 10 % popusta.

PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJA NAROČAMO:
____ kos Seminarskega kompleta ZMS (priročnik, predloge, pet zbirnih listov in pet map z listi za otroke) po
ceni 73,77 EUR (10 % popust, DDV je že vračunan)

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.

