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 akreditovanom kontinuálnom inovačnom
vzdelávaní administrátorov testu Woodcock – Johnson International Editions.
Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Rozsah 75 hodín s počtom 18 kreditov
Vzdelávanie je rozdelené do dvoch častí:
o 25 hodín prezenčná forma (výcvik administrátorov testu WJ IE, v priebehu ktorého
účastníci dostanú do osobného užívania najnovšiu verziu testu Woodcock – Johnson
International Editions) Začiatok vzdelávania 6. augusta 2015
o 50 hodín dištančná forma (administrácia testu WJ IE 20 osobám, štatistické a kvalitatívne
spracovanie výsledkov + jedna prípadová štúdia, zaslanie údajov)
o ukončenie inovačného štúdia pozostáva zo záverečného sústredenia s prezentáciou
prípadovej štúdie a pohovoru pred skúšobnou komisiou do 5. augusta 2016
Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
o registrácia uchádzača cez internetový portál: http://www.poradna-tatry.sk/?page=formularWJIE
o písomná prihláška potvrdená zamestnávateľom najneskôr 10 dní pred začatím vzdelávania
(bude doručená prihláseným účastníkom e-mailom)
o 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
o odborné vzdelanie – jednoodborová psychológia (magisterské štúdium), minimálna prax
v odbore 6 mesiacov
Najneskôr 10 dní pred začatím vzdelávania je nevyhnutné zaslať poštou zamestnávateľom
potvrdenú prihlášku a úradne overený diplom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Miesto konania vzdelávania:

Poprad

Prvá časť vzdelávania :

6. – 7. augusta 2015 (štvrtok, piatok)

Telefón:
0903 646 099

IČO:
42086809

e-mail:
kubinsky@poradna-tatry.sk

web:
www.poradna-tatry.sk

Lektori: 1

Anton Furman
Marta Valihorová
Alena Janiglošová

Poplatok za vzdelávanie:
o Účastník vzdelávania zaplatí poplatok za vzdelávanie jednorazovo celkom 470,- Eur



230,- Euro prezenčná forma vzdelávania
240,- Euro dištančná forma vzdelávania

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. Na Vami uvedený e-mail dostanete po krátkom čase potvrdenie registrácie
s predfaktúrou na zaplatenie vzdelávania.
Prihlášku potvrdenú zamestnávateľom s príslušnými dokladmi posielajte na adresu: Súkromné
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Námestie sv. Egídia č.36, Poprad, 058 01.

Otázky a žiadosti o podrobnejšie informácie posielajte elektronicky na adresu:
kubinsky@poradna-tatry.sk

Mgr. Marcel Kubinský
riaditeľ SCŠPP Vysoké Tatry

PhDr. A. Furman, CSc., bývalý prezident Asociácie školskej psychológie SR a ČR a Medzinárodnej asociácie školskej psychológie, je koordinátorom projektu
Nadácie Woodcock-Muñoz, ktorej finančné a ľudské zdroje umožnili projekt štandardizácie na Slovensku a v ďalších troch európskych štátoch uskutočniť.
Dr. Furman v súčasnosti pôsobí ako školský psychológ v USA a naďalej spolupracuje s Nadáciou na rozvoji používania testov Woodcock-Johnson
v medzinárodnom kontexte.
Doc., PhDr. Marta Valihorová, CSc. je zástupkyňou vedúcej katedry psychológie na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Dr. Valihorová je tiež
dlhoročnou aktívnou členkou a bývalou prezidentkou Asociácie školskej psychológie SR a ČR. Súčasťou jej odborného zamerania je aj skúmanie etických
princípov práce psychológa.
PhDr. Alena Janiglošová je dlhoročnou pracovničkou v poradenskom systéme, kde nadobudla bohatú klinicko-poradenskú prax. Pravidelne pripravuje sociálnopsychologické výcviky pre rôzne skupiny pracovníkov. Je certifikovaným užívateľom testov WJ IE a od r. 2008 spolupracuje aj ako tréner užívateľov.
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