Metode de evaluare psihologică
(computerizată) a copiilor şi
adolescenților (ECCA)
Grup ținta

Persoane licenţiate în psihologie şi
psihopedagogie specială

Beneﬁcii

Informații bazate pe cercetări recente şi noile
tendințe în evaluarea copiilor si adolescenților.
Reducere de 10% la achiziția platformelor de
evaluare multiaxială a copilului şi
adolescentului PEDa şi PEDb. 10 conturi gratuite
de evaluare in platforma PEDonline.

Mod de
desfășurare

Cursul se desfăşoară în format blendedlearning: 8 ore față în față; 28 ore de e-learning,
în ritm propriu.

Locație

Cluj-Napoca (Cursul se poate desfăşura şi în alte
locaţii din ţară, cu condiţia formării unei grupe de
cel puţin 10 persoane)

Credite

(în curs de acreditare)

Descriere
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Cursul urmăreşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea unor noi competenţe în ceea ce
priveşte evaluarea psihologică a copiilor şi adolescenţilor, conform celor mai recente
rezultate şi tendinţe în cercetările psihologice din domeniu (evaluarea multi-method multiinformant, evaluarea computerizată).
Sunt prezentate axele dezvoltării copilului şi adolescentului, precum şi particularităţile
procedurii de evaluare la aceste vârste.
Cursul cuprinde informaţii despre modalităţi de evaluare şi promovare a sănătăţii mentale a
copiilor şi adolescenţilor pe mai multe dimensiuni: nivel de dezvoltare, temperament şi
personalitate, aptitudini cognitive, emoţii şi comportamente, strategii de învăţare.
Deoarece unul dintre dezideratele cursului este acela de a cuprinde şi o latură practică şi
aplicativă, în cadrul lui sunt prezentate şi trei soluţii concrete de evaluare computerizată
(online sau oﬄine) construite după principiul multi-method multi-informant.

Este vorba despre platformele de evaluare a dezvoltării, PEDa, PEDb și PEDonline, care
reprezintă nişte baterii de teste şi scale psihologice care pot ﬁ aplicate atât în variantă
computerizată, online sau oﬄine, cât şi în variantă creion-hârtie, şi care permit evaluarea
mai multor domenii de dezvoltare.
Tematica:
1.
2.
3.
4.

Axele dezvoltării copilului şi adolescentului
Organizarea activităților de evaluare
Particularități ale evaluării copilului şi adolescentului
Evaluarea şi promovarea dezvoltării şi sănătății mentale a copiilor şi adolescenților, cu
ajutorul platformelor PEDa, PEDb
5. Evaluarea psihologică cu ajutorul platformelor computerizate online. Particularizare
PEDonline
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Înscriere
Persoana ﬁzica / Persoana juridica

Formular persoana ﬁzica
Denumire curs*
Licentiere Cognikit ▼

Nume și Prenume*

CNP*

Adresa de facturare (domiciliu)*

Adresa de corespondență

Telefon*

Persoana de contact

Adresa ta de email*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
integral rate
Mă înscriu

Formular persoana juridica
Denumire curs*
Licentiere Cognikit ▼

Nume companie*

Adresa de sediu (facturare)*

Adresa de corespondență

Adresa de email*

Telefon*

CIF*

Nr. Reg. Com.*

Reprezentant legal si functia*

Cont bancar

Nume psiholog*

CNP psiholog*

Atașare document doveditor calitate psiholog*

Modalitate de plată
integral rate
Mă înscriu

Sunt Interesat
Denumire curs*
Licentiere Cognikit ▼

Numele tău (obligatoriu)

Adresa ta de email (obligatoriu)

Subiect

Mesajul tău
Trimite

Metode De Plata
Tariful cursului este de 900 de lei pentru persoana ﬁzică și 1000 lei pentru persoana
juridică
(tariful include TVA) care poate ﬁ achitat integral sau în 2 rate lunare.

Produse similare

HR Expert:
Dezvoltarea abilităților
de susținere a unui
training

Metode online de
prevenție și
psihoterapie a
anxietății

Curs instruire
PEDonline

HR Expert:
Construirea propriului
Assessment Centre în
organizație

