Curs instruire PEDonline
Grup ținta

Persoane licenţiate în
psihopedagogie specială

psihologie

şi

Beneﬁcii

Cursul se desfășoară ONLINE Competențe în
evaluarea copiilor și adolescenților utilizând
platforma PEDonline (Platforma de Evaluare
a Dezvoltării Online) 15 conturi gratuite de
evaluare în platforma PEDonline

Mod de
desfășurare

Folosim tehnologia în avantajul dumneavoastră,
oferindu-vă posibilitatea de a participa ONLINE la
acest curs de licențiere, fără a ﬁ nevoie de
deplasări costisitoare. Vom ﬁ alături de
dumneavoastră, prezentând întreg conținutul
cursului în două întâlniri, prin intermediul unei
platforme de seminarii online (WEBINARII). În
total 8-10 ore de curs, câte 4 -5 ore pe zi, în 2
zile succesive.

Locație
Certiﬁcare

Cursul se desfășoară online.
Cursul se ﬁnalizează cu obținerea licenței de
utilizare PEDonline.

Descriere
Cursul urmărește dezvoltarea competențelor necesare utilizării platformei PEDonline:
soluția online care îmbină practica psihologică validată științiﬁc cu noile tehnologii, pentru a
eﬁcientiza procesul de evaluare a copiilor și adolescenților.
Indiferent că sunteți psiholog cu practică privată sau reprezentați o instituție care oferă
servicii adresate copiilor și adolescenților, PEDonline poate ﬁ exact soluția de care aveți
nevoie, deoarece:
Aveți acces la o baterie amplă de instrumente de evaluare psihologică a copiilor și
adolescenților, moderne și riguros validate științiﬁc, conform standardelor
metodologice internaționale
Prin cele peste 100 de teste psihologice validate și etalonate pe populația din România,
Pedonline permite evaluarea tuturor problematicilor speciﬁce copilăriile și adolescenței:
1. Nivelul de dezvoltare;
2. Aptitudini cognitive;

3.
4.
5.
6.
7.

Emoții și comportamente;
Strategii de învățare;
Tulburări de sănătatea mintală;
Temperament și personalitate;
pentru consiliere și orientare școlară.

Mai multe detalii cu privire la principalele instrumente de evaluare cuprinse în PEDonline puteți
găsi aici.

Aveți posibilitatea evaluării prin mai multe tipuri de instrumente și folosind mai mulți
informanți (părinți, adolescenți, cadre didactice, psiholog).
Platforma are la bază un sistem computerizat de evaluare psihologică, construit după
principiul utilizării mai multor metode și a mai multor surse de informare (multi-method &
multi-informant), principiu considerat în cercetarea științiﬁcă actuală drept standardul de
aur în evaluarea psihologică a copiilor și adolescenților.
Economisiți timp și efort prin realizarea automată a cotărilor și generarea raportului
de evaluare.
Platforma realizează cotarea rapid și fără niciun efort. Rezultatele tuturor instrumentelor de
evaluare (indiferent de tipul lor sau de numărul de respondenți) sunt structurate automat în
raportul de evaluare, care cuprinde: descrieri ale probelor, rezultatele evaluării, pictograme
reprezentative, scurte interpretări (Model Raport de evaluare ). Acesta este emis în format
Word pentru a putea ﬁ adaptat și personalizat de către psiholog.
Beneﬁciați de o serie de resurse utile pentru evaluare și intervenție.
În completarea serviciilor de evaluare psihologică, platforma PEDonline oferă psihologilor,
părinților şi cadrelor didactice o serie de resurse utile pentru promovarea dezvoltării copiilor
(articole cu sugestii practice, exerciții de dezvoltare a competențelor etc).
Aveți acces la un număr mare de clienți, din orice oraș sau țară.
Prin evaluarea online puteți oferi accesul rapid la un număr mare de clienți. Aceștia pot
completa chestionarele de pe orice calculator conectat la internet, chiar din confortul casei
lor. Cu toate că o mare parte dintre testele și chestionarele psihologice se completează de
la distanta, comunicarea cu clienții este mereu deschisă și facilă prin instrumentele audiovideo cuprinse în platformă.
Respectați cerințele și nevoile generației actuale, cea a nativilor digitali.
Trăim într-o societate digitală, în care părinții, adolescenții și chiar copiii utilizează în mod

rutinier mijloace tehnice dintre cele mai diverse. Este necesar să le putem oferi clienților
noștri soluții accesibile, ﬂexibile și rapide, care să ﬁe în concordanță cu nevoile, dorințele și
interesele lor.
Pentru ca platforma Pedonline să funcționeze la parametri optimi, aveți nevoie de un
calculator cu conexiune la internet care să îndeplinească unele cerințe tehnice.
Mai multe informații despre platforma PEDonline puteți găsi pe site-ul nostru, aici și Vizitând
site-ul PEDonline

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

Metoda De Plata
Costul cursului de licențiere PEDonline:
Persoane ﬁzice: 1000 lei, include 15 conturi de evaluare gratuite. Persoanele ﬁzice pot
plăti si in 2 rate egale.
Persoane juridice: 1500 lei, include 15 conturi de evaluare gratuite.

Costuri pentru utilizarea platformei, după epuizarea celor 15 conturi gratuite
incluse:
Pentru psihologi cu practică individuală:
10 conturi de evaluare – 500 lei
Materiale suplimentare pentru evaluarea neuropsihologică a dezvoltării – 800 lei
Pentru instituții:
Instituțiile pot achiziționa acces pe PEDonline pentru psihologii angajați, cu condiția ca
aceștia să ﬁe licențiați pentru utilizarea platformei.
Tarifele pentru instituții sunt următoarele:
50 evaluări
1000 lei
100 evaluări 1600 lei
200 evaluări 2700 lei
Materiale suplimentare pentru evaluarea neuropsihologică a dezvoltării 800 lei

Produse similare

Metode online de
prevenție și
psihoterapie a
anxietății

HR Expert:
Dezvoltarea
abilităților de
susținere a unui
training

Metode de evaluare
psihologică
HR Expert:
(computerizată) a
Construirea propriului
copiilor şi
adolescenților (ECCA) Assessment Centre în
organizație

