Usposabljanje
PREIZKUS PREDBRALNIH ZMOŽNOSTI (PPZ)
sreda, 1. in sobota 11. marca 2023, od 9.00 do 16.30 ure
Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o.
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Z veseljem vas vabimo na usposabljanje za uporabo
Preizkusa
predbralnih
zmožnosti
(PPZ).
Usposabljanje, ki bo potekalo 1. in 11. marca 2023,
bosta vodili avtorici dr. Ivanka Bider Petelin in dr.
Martina Ozbič.
Preizkus predbralnih zmožnosti meri stopnjo
razvitosti predbralnih zmožnosti pri otrocih od 5. do
7. leta. Namenjen je specialnim in rehabilitacijskim
pedagogom, logopedom in psihologom. Po
opravljenem usposabljanju PPZ lahko uporabljajo tudi
pedagogi, inkluzivni pedagogi, socialni pedagogi in
tisti, ki so po izobrazbi iz sorodnih smeri.
VSEBINA
Sreda, 1. marca 2023, od 9.00 do 16.30 ure
 Predstavitev Preizkusa predbralnih zmožnosti in predstavitev študije primera;
 Teoretska izhodišča;
 Delavnica: preskus testa v parih;
 Analiza.
Sobota, 11. marca 2023, od 9.00 do 16.30 ure
 Izhodi (kaj počnemo z otrokom, če je na določenem testu slabši), vloga preventive;
 Druge študije primera;
 Vprašanja, na osnovi uporabe: konkretni primeri in uporaba pridobljenih podatkov.
Seminar bo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana. Če bi prišlo do
kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili. 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). Drugi in vsak naslednji
udeleženec iz iste organizacije ima 10 % popusta. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju.
Po ugodni ceni imamo za udeležence usposabljanja pripravljen seminarski komplet PPZ (priročnik, knjižica s
slikovnimi predlogami, 10 zvezkov za zapis odgovorov, 10 listov za reševanje 1, 10 listov za reševanje 2, 10 blokov
za reševanje 3, ključ, 10 e-podtestov Vidno prostorski spomin, 2 svinčnika, šablona 1 in 2). Naročite ga na
prijavnici za usposabljanje.
Lepo pozdravljeni!
Anita Jovanova

Prijavnica za udeležbo na usposabljanju
PREIZKUS PREDBRALNIH ZMOŽNOSTI (PPZ),
ki bo 1. in 11. 3. 2023

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

E-naslov udeleženca: ____________________________
DA NE

Davčna številka: ________________

Po posebni ceni za udeležence usposabljanja naročamo:
____ kos Seminarski komplet PPZ (priročnik, knjižica s slikovnimi predlogami, 10 zvezkov za zapis odgovorov,
10 listov za reševanje 1, 10 listov za reševanje 2, 10 blokov za reševanje 3, ključ, 10 e-podtestov Vidno prostorski
spomin, 2 svinčnika, šablona 1 in 2) po ceni 257,32 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. Drugi in vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima 10 % popusta.

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,
skenirano na psiholog@center-pds.si.

