organizira tečaj z naslovom:

»Ocena grafomotorike pri otroku z ocenjevalnim instrumentom
WRITIC«
Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
Ljubljana, 13. oktober 2022

PROGRAM
Četrtek, 13.10.2022 (kletna sejna soba v stavbi Vrtnica)
13.00 – 13.10

Registracija udeležencev

13.10 – 13.30

doc. dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.: Razvoj roke in funkcije prijema

13.30 – 14.15

Neža Fefer, dipl. del. ter.: Razvoj instrumenta WRITIC

14.15 – 14.45

Anita Merhar, dipl. del. ter.: Opis postavk instrumenta WRITIC

14.45 – 15.00

Odmor

15.00 – 15.45

Simona Korelc Primc, dipl. del. ter.: Ocenjevanje z WRITIC

15.45 – 16.00

Jana Brodnik, dipl. del. ter.: Vrednotenje dosežkov pri ocenjevanju z WRITIC

16.00 – 17.00

Darinka Brezovar, dipl. del. ter., Simona Korelc Primc, dipl. del. ter., Nuša Fefer, dipl.
del. ter., Anita Merhar, dipl. del. ter., Jana Brodnik, dipl. del. ter.: Ocenjevanje
primerov – predstavitev posnetkov pisanja

17.00 – 17.15

doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.: Psihometrične lastnosti slovenskega prevoda
WRITIC

17.15 – 17.45

Razprava in zaključek

Komu je tečaj namenjen?
Tečaj je namenjen delovnim terapevtom in specialnim pedagogom. Udeleženci bodo spoznali splošne principe
ocenjevanja grafomotorike, težave pri učenju pisanja v splošni populaciji otrok, z dokazi podprto klinično
prakso in ocenjevanje z instrumentom WRITIC. Praktično se bodo naučili principov ocenjevanja.

Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana; sejna
soba v stavbi Vrtnica

Kotizacija:
Kotizacija za udeležbo znaša
-

120,00 € z vklj. DDV

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem tečaju. Kotizacija vključuje
udeležbo na predavanjih in delavnici, prigrizek in napitke v odmoru ter potrdilo o udeležbi.
Število udeležencev je omenjeno na 15.
Udeležba na tečaju bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS.
Vloga za dodelitev kreditnih točk ZZS organizatorju srečanja je v postopku.

Prijave in informacije:
Prijave sprejemamo do 05.10.2022 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi:
https://www.uri-soca.si/sl/strokovni-dogodki/.
Odjavite se lahko do vključno 30.09.2022 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših odjav ne
bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške tečaja v višini polne kotizacije.
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Tajništvo zdravstvenih programov, Linhartova
51, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 4758 243, E-mail: dogodki@ir-rs.si

