Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva,
Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
Elokované pracovisko: Námestie sv. Egídia č. 36, Poprad
058 01

Kazuistický seminár pre pokročilých užívateľov WJ IE
Seminár voľne nadväzuje na kurz, ktorým prešli všetci terajší užívatelia slovenskej verzie batérie kognitívnych testov WoodcockJohnson International Edition (WJ IE a WJ IE II). Celodenný program obsahuje prednášky a rozbor kazuistických štúdií
zameraných na prehĺbenie informácií týkajúcich sa vzťahov kognitívnych schopností ku školským výkonom a vhodných
intervencií reflektujúcich potreby žiakov so zistenými profilmi kognitívnych schopností. Forma seminára vytvorí priestor aj pre
diskusiu k prezentovaným prípadom a odpovede na otázky týkajúce sa administrácie a interpretácie výsledkov získaných
pomocou WJ IE a WJ IE II.

Prednášajúci:
PhDr. Anton Furman, CSc., Koordinátor medzinárodných projektov adaptácie testov Woodcock-Johnson v Nadácii WoodcockMuñoz súčasne pracujúci ako školský psychológ vo Federal Way, štáte Washington, USA, tréner užívateľov testov WJ IE
PhDr. Alena Janiglošová, pracovníčka Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva Vysoké Tatry, trénerka
užívateľov testov WJ IE
Vybraní užívatelia WJ IE, ktorých prípadové štúdie budú zvolené pre demonštratívne účely a diskusiu

Termín:

leto 2016

Plánované miesto seminára:

Poprad

Účastníci:

Aktívni užívatelia WJ IE, ktorí sa do stanoveného termínu registrujú a odovzdajú
dve prípadové štúdie, v ktorých bol použitý WJ IE.
Minimálny počet účastníkov je stanovený na 6, maximálny 25.

Prípadové štúdie:

Podmienkou účasti na seminári je odoslanie dvoch prípadových štúdií, pri ktorých
bol použitý test WJ – IE na adresu:
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Vysoké Tatry,
Námestie sv. Egídia 36, Poprad, 058 01,
alebo e-mailom na adresu: janiglosova@poradna-tatry.sk
Termín odoslania materálov je 1.6.2016.
Termín zaplatenia poplatku je 15.6.2016.
V prípade nesplnenia tejto podmienky, nebudete môcť byť na seminári zúčastnený
a účastnícky poplatok nebude vrátený.

Účastnícky poplatok:

50 ,- €

Registrácia:

Registrácia prebieha online formou cez aplikáciu na webe: www.poradna-tatry.sk
Všetko nájdete na úvodnej stránke pod nadpisom „VZDELÁVANIE“.
link na registráciu: http://www.poradna-tatry.sk/?page=formular_wj_ie_pokrocili
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