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

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať o vzdelávaní administrátorov testu Woodcock – Johnson
International Editions II.
Vzdelávanie je rozdelené do dvoch dní:
o 16 hodín prezenčná forma (výcvik administrátorov testu WJ IE II., v priebehu ktorého účastníci budú
získavať skúsenosti v práci s poslednou verziou testu Woodcock – Johnson International Editions)
Termíny v roku 2021:
•
•
•

10. - 11.6.2021 Bratislava
7. - 8.7.2021 Poprad
30. - 31.8.2021 Poprad

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
o
o

o
o

registrácia uchádzača cez internetový portál: http://www.poradna-tatry.sk/?page=formularWJIE
kategória: odborní zamestnanci – psychológovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ
SR č. 347/2009, kariérového stupňa: samostatný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou alebo druhou
atestáciou
odborné vzdelanie – jednoodborová psychológia (magisterské štúdium), minimálna prax v odbore 6 mesiacov
podmienkou účasti na školení je mať so sebou aktuálny test WJ-IE II, ktorý je vo vlastníctve niektorého
z vašich kolegov v poradenskom zariadení, kde pracujete.

Najneskôr 5 dní pred začatím vzdelávania je nevyhnutné zaslať vyplnený formulár a kópiu diplomu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v odbore psychológia.
Lektor: 1

PhDr. Alena Janiglošová

Poplatok za vzdelávanie: Účastník vzdelávania zaplatí poplatok za vzdelávanie jednorazovo celkom 200,- Eur
Doklad o úhrade si vo vlastnom záujme uschovajte a predložte pri začiatku vzdelávania.
Miesto na vzdelávaní si zabezpečíte vyplnením registračného formulára na webovej stránke www.poradna-tatry.sk;,
alebo priamo kliknutím na odkaz: https://forms.gle/ZV54Bcqd7Z16Mdmd9
Na Vami uvedený e-mail dostanete po krátkom čase potvrdenie registrácie s predfaktúrou na zaplatenie vzdelávania.
Prihlášku s príslušnými dokladmi posielajte elektronicky na adresu: kubinsky@poradna-tatry.sk
Mgr. Marcel Kubinský
riaditeľ SCŠPP Vysoké Tatry

PhDr. Alena Janiglošová je dlhoročnou pracovníčkou v poradenskom systéme, kde nadobudla bohatú klinicko-poradenskú prax. Pravidelne pripravuje
sociálno-psychologické výcviky pre rôzne skupiny pracovníkov. Je certifikovaným užívateľom testov WJ IE II a od r. 2008 spolupracuje aj ako tréner užívateľov.
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