Usposabljanje

ISKANJE POKLICNE POTI PO J. L. HOLLANDU
petek, 18. maja, od 9.00 do 13.00 in četrtek, 24. maja 2018, od 8.00 do 12.00
Spoštovani!
Vabimo vas na usposabljanje za uporabo Hollandovih vprašalnikov SDS (Iskanje poklicne poti, oz. ang. selfdirected search). S tem pripomočkom posameznik sam ali s pomočjo strokovnjaka spoznava svoje poklicne
želje, razmišlja, katere zaposlitve ga pritegnejo, kakšne kompetence in sposobnosti že ima. Rezultati mu
pomagajo načrtovati izobraževalno ali poklicno pot, ki je najbolj skladna z njihovimi interesi in osebnostjo.
Usposabljanje je namenjeno različnim profilom in je (razen za psihologe) pogoj za uporabo vprašalnika.
Na usposabljanju, ki ga bo vodila soavtorica slovenske priredbe z večletnimi izkušnjami, psihologinja Dušica
Boben, boste spoznali vprašalnik in druge pripomočke na lastni koži, osvojili teorijo Hollandovega modela
RIASEC in se naučili interpretirati ter sporočati rezultate.
Delavnica je razdeljena na dva dela: v prvem se seznanite z modelom in vprašalnikom, v drugem delu se
posvetimo interpretaciji in načrtovanju poklicne poti ter izmenjamo prve izkušnje. Pred usposabljanjem bo vsak
udeleženec dobil dostop do elektronskega vprašalnika, med prvim in drugim delom pa bo vprašalnik tudi
preizkusil na vsaj eni osebi.
VSEBINA:
 Uvodno spoznavanje in pogovor o SDS
rezultatih udeležencev; pričakovanja in cilji.
 Predstavitev vseh pripomočkov SDS in njihova
uporabnost.
 Standardi dobre izvedbe SDS.
 Analiza rezultatov in interpretacija po
Hollandovem modelu RIASEC.
 Praktično delo (primeri; enega naredijo
udeleženci med prvim in drugim dnevom).
 Mednarodne smernice za uporabo testov in
poročanje rezultatov.
 Vprašanja in odgovori; zaključek.

Usposabljanje bo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana. Prilagamo tudi
načrt.

Cena usposabljanja je za enega udeleženca 158,60 EUR (130,00 EUR + 22 % DDV). 10 % popust velja za
drugega in nadaljnje udeležence iz iste organizacije. Za Vsak udeleženec bo prejel seminarsko gradivo in ob
koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in kavo med odmori.
Za udeležence usposabljanja imamo pripravljen seminarski komplet po 20 % nižji ceni, ki vsebuje priročnik,
iskalo poklicev E/R, abecedno iskalo poklicev E/R (cena za E obliko 59,60 EUR, za R obliko je 62,21 EUR, in za
obe obliki skupaj 85,77 EUR; 9,5 % DDV je že vračunan).
Prosimo potrdite udeležbo s priloženo prijavnico ali nam pošljite naročilnico, najkasneje do 7. maja 2018.
Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po končanem usposabljanju.
Ljubljana, 4. april 2018

Dušica Boben

O ORGANIZATORJU
Center za psihodiagnostična sredstva je podjetje, ki je v
Sloveniji in tujini znano predvsem po razvoju, priredbah
in izdajah psiholoških merskih instrumentov ter
usposabljanju zanje.
Za podjetja, šole in posameznike izvajamo psihološko
ocenjevanje in leta 2015 smo odprli TESTcenter za
individualna, skupinska in internetna testiranja, ki ga
lahko koristijo tudi strokovnjaki iz drugih podjetij in
organizacij. Prostor oddajamo tudi za delavnice,
usposabljanja, seminarje.
Smo člani Mednarodne komisije za teste in Evropske
skupine založnikov psiholoških testov. Od leta 2015 smo
zastopniki Schuhfriedovega elektronskega sistema
testov VTS (selekcije in razvoj ter karierno svetovanje,
nevropsihološko in klinično raziskovanje, psihološko
ocenjevanje voznikov, identifikacija športnih talentov ter
delo s športniki).

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU »ISKANJE POKLICNE POTI
PO J. L. HOLLANDU«, ki bo 18. in 24. maja 2018
Udeleženec/-ci (imena in e-naslovi):_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ___________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________
Telefon: _______________________________

E-naslov: ______________________________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži): DA NE

Davčna številka: ________________________________

Kotizacijo, ki znaša za enega udeleženca 158,60 EUR (130,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju
računa.
PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJA NAROČAMO:
____* kos Seminarski komplet SDS (priročnik, iskalo poklicev E, abecedno iskalo poklicev E)
59,60 EUR (20 % popust in DDV sta že upoštevana).
____* kos Seminarski komplet SDS (priročnik, iskalo poklicev R, abecedno iskalo poklicev R)
62,21 EUR (20 % popust in DDV sta že upoštevana).
____* kos Seminarski komplet SDS (priročnik, iskalo poklicev E in R, abecedno iskalo poklicev E in R)
85,77 EUR (20 % popust in DDV sta že upoštevana).
* Na usposabljanju boste spoznali, kaj pomenita E in R, tako da lahko izberete za vas ustrezno obliko še naknadno oz. spremenite izbiro.

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig:

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti ali faksu oz. skenirano po elektronski pošti.
Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za izdajo
potrdil o izobraževanju in za lastne potrebe ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica.

