
 

 
 

 

 

Usposabljanje 

SISTEM ZA OCENJEVANJE PRILAGODITVENEGA VEDENJA – ABAS-3SI 

Torek, 9. in sreda, 10. junij 2020, od 9.00 do 13.00 

WEBINAR 

 
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 bomo izvedli v obliki webinarja preko aplikacije Zoom v dveh delih. Predavanje bo posneto v 
angleškem jeziku. Z nami bo tudi prevajalka, naša kolegica Lea Kristan, in če bo potrebno, prevajala. Naredili 
bomo nekaj kratkih odmorov, da boste lahko postavili pisna ali ustna vprašanja. Prevedene bomo poslali dr. 
Tidemanovi in ona bo nanje odgovorila na koncu predavanja ali naslednji dan. 
 
Usposabljanje je namenjeno univ. dipl. psihologom po starem programu oz. magistrom psihologije (bolonjski 
program) ter mag. prof. specialnim in rehabilitacijskim pedagogom (bolonjski program). Usposabljanja se lahko 
udeležijo tudi drugi strokovnjaki, ki delajo z osebami s težavami na področju prilagoditvenih spretnosti 
(logopedi, delovni terapevti…).  Vsak udeleženec bo prejel gradivo po pošti in ob koncu potrdilo o udeležbi.  
 

Kotizacija usposabljanja je 124,44 EUR (tj. 102,00 EUR + 22 % DDV). Račun vam bomo poslali po končanem 
usposabljanju. Prosimo, čimprej nam pošljite izpolnjeno priloženo prijavnico.   
 
 
Lepo pozdravljeni!      
Andreja Cvenkelj       Ljubljana, 18. maja 2020
  



 

 
 

 

 
 

 

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU  

SISTEM ZA OCENJEVANJE PRILAGODITVENEGA VEDENJA – ABAS-3SI 

Torek, 9.  in sreda, 10. junija 2020, od 9.00 do 13.00 

WEBINAR 

 
Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________ 

Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________ 

Naslov: __________________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________             Faks: __________  E-naslov:  _____________________ 

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite):  DA  NE       Davčna številka: ________________ 

 

Poštni naslov za pošiljanje seminarskih gradiv in elektronski naslov, na katerega vam pošljemo povezavo do 

spletne učilnice: 

Naslov:___________________________________________________________________________________ 

E-naslov:__________________________________________________________________________________ 

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 124,44 EUR (102,00 EUR + 22% DDV) bomo poravnali po prejetju 

računa.  

 

Podpis udeleženca:     Podpis odgovorne osebe: 

 

Datum:       Žig 

 
 

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti ali faksu oz. skenirano po elektronski pošti. 
 
 

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 informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica. 


