Usposabljanje
SISTEM ZA OCENJEVANJE PRILAGODITVENEGA VEDENJA – ABAS-3SI
Petek, 11. junij 2021, od 9.00 do 16.30
Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Z veseljem vas vabimo na usposabljanje za uporabo sistema ABAS-3SI, ki je eden izmed najbolj
uporabljenih pripomočkov za odkrivanje težav na področju prilagoditvenega vedenja in ga je
smiselno in priporočeno uporabljati skupaj z Wechslerjevimi lestvicami inteligentnosti, saj so
poleg inteligentnosti tudi prilagoditvene spretnosti izjemnega pomena za oceno
posameznikovega funkcioniranja. O njegovi uporabi nas bo učila in z nami delila svoje bogato
znanje in izkušnje dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije z
Univerze Lund na Švedskem, ki jo nekateri že poznate iz usposabljanj za WAIS-IVSI in
WPPSI-IIISI. Vljudno vabljeni!

VSEBINA
 Kako uporabljati ABAS-3SI?
 Kaj je prilagoditveno vedenje?
 Kako so prilagoditvene spretnosti povezane z izvršilnimi funkcijami?
 Kako so prilagoditvene spretnosti povezane z inteligentnostjo?
 Kdaj uporabljati ABAS-3SI in kako interpretirati njegove rezultate?
Usposabljanje je namenjeno univ. dipl. psihologom po starem programu oz. magistrom psihologije (bolonjski
program) ter mag. prof. specialnim in rehabilitacijskim pedagogom (bolonjski program). Potekalo bo v
angleškem jeziku. Prosimo, sporočite nam, ali bi potrebovali prevajalko. Vsak udeleženec bo prejel gradivo
(izročke) in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za kosilo ter pijačo in prigrizke med odmori.
Če bi prišlo do kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili. Obvestili vas bomo tudi, če bi zaradi
virusa Corona-19 spremenili način izvedbe usposabljanja.
Kotizacija usposabljanja je 149,00 EUR + 22 % DDV (tj. 181,78 EUR). Udeleženci iz iste organizacije imajo 10 %
popusta. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju.
Udeleženci usposabljanja lahko kupijo posebej zanje pripravljen seminarski komplet z 10 % popustom.
Komplet naročite na prijavnici.
Lepo pozdravljeni!
Anita Jovanova

Ljubljana, 10. december 2020

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU
SISTEM ZA OCENJEVANJE PRILAGODITVENEGA VEDENJA – ABAS-3SI,
ki bo v petek, 11. junij 2021, od 9.00 do 16.30
Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: ___________

Faks: __________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite): DA

NE

E-naslov: _____________________
Davčna številka: ________________

Zaželeno prevajanje (ustrezno obkrožite): DA NE

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 181,78 EUR (149,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju
računa. Upoštevali bomo 10 % popust v primeru več prijavljenih iz iste organizacije.
Po posebni ceni za udeležence usposabljanja naročamo:
____ kos seminarskega kompleta ABAS-3 (priročnik, priročnik za načrtovanje intervenc, po 5 vprašalnikov
vseh papirnih oblik) po ceni 302,87 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 na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. Litostroska 44d, Ljubljana, T 01 51 41 666,
Fax 01 51 41 662, skenirano na psiholog@center-pds.si.

