Usposabljanje
LESTVICE SPLOŠNEGA GOVORNEGA RAZVOJA – LJ (LSGR-LJ)
petek, 3. september 2021, od 9.00 do 14.30 ure
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vabimo vas na usposabljanje za uporabo Lestvic splošnega govornega razvoja LJ (LSGR-LJ), slovenskih avtoric
Ljubice Marjanovič Umek, Urške Fekonja, Katje Bajc in Simone Kranjc.
LSGR-LJ lahko psihologi, zaposleni v vrtcu ali šoli oz. psihologi-pedagogi uporabljajo kot standardiziran
razvojnopsihološki pripomoček za oceno govora; njegova uporaba pa je predvidena tudi v svetovalnih centrih
ter zdravstvenih ustanovah, kjer lahko LSGR-LJ uporabljajo tudi klinični logopedi. Lestvice so oblikovane za
starost malčkov/otrok od dveh do šestih let in zajemajo lestvice govornega razumevanja, govornega izražanja
ter meta-lingvističnega zavedanja.
Izobraževanje, ki bo potekalo v petek, 3. septembra, od 9.00 do 14.30 ure, bosta vodili dr. Ljubica Marjanovič
Umek in dr. Urška Fekonja s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Namen usposabljanja je pridobiti znanja
in veščine za kompetentno izpeljavo testiranja, vrednotenja zbranih podatkov ter analizo in interpretacijo
rezultatov.
VSEBINA:
▪ Teoretična ozadja Lestvic splošnega govornega razvoja (LSGR-LJ);
▪ Predstavitev lestvic (glede na področja govornega razvoja in starost
malčkov/ otrok);
▪ Postopek preizkušanja malčkov/otrok;
▪ Vrednotenje odgovorov malčkov/otrok;
▪ Konkretni primeri in razlaga rezultatov;
▪ Vprašanja udeležencev in diskusija.
Usposabljanje bo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana – Šiška. Obvestili
vas bomo, če bi zaradi virusa COVID-19 spremenili način izvedbe usposabljanja.
Cena seminarja je 146,40 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV). Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in ob
koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in kavo med odmori.
Prosimo, potrdite udeležbo s priloženo prijavnico. Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po končanem
seminarju. Udeleženci usposabljanja lahko kupijo zanje pripravljen seminarski komplet (priročnik, testno
gradivo, 10 odgovornih zvezkov, zvezek s slikovnimi predlogami) po posebni znižani ceni. Komplet naročite na
prijavnici za usposabljanje.
Veselimo se srečanja z vami!
Anita Jovanova

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU LSGR-LJ,
ki bo 3. septembra 2021
Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: ___________

Faks: __________

E-naslov: _____________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

DA NE

Davčna številka: ________________

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 146,40 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju
računa.
PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJA 359,12 EUR (popust in DDV je že vračunan) NAROČAMO:
___ kos seminarski komplet LSGR-LJ (priročnik, testno gradivo, 10 odgovornih zvezkov, zvezek s slikovnimi
predlogami).

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.

