Dvodnevno usposabljanje
TORRANCEOVI TESTI USTVARJALNEGA MIŠLJENJA (TTCT) – SLIKOVNA OBLIKA A
četrtek, 15. novembra in sreda, 21. novembra 2018
Spoštovani kolega, spoštovana kolegica!
Prisrčno vabljeni na usposabljanje za izvedbo, vrednotenje in interpretacijo SLIKOVNE oblike A Torranceovih
testov ustvarjalnega mišljenja. Večji del usposabljanja je namenjen praktičnemu, izkustvenemu delu
(vrednotenju odgovorov) in diskusiji o danih ocenah. Usposabljanje bosta vodili Dušica Boben in Marjeta
Trstenjak.
VSEBINA
Prvi dan, od 9.00 do 17.00

Drugi dan, od 13.00 do 16.30

 Predstavitev testa in slovenske priredbe
SLIKOVNE oblike A TTCT
 Izvedba TTCT
 Osnovne prvine vrednotenja in primeri
 Seznam ustvarjalnih moči
 Vaja v vrednotenju in uporabi lista za povzemanje
 Normiranje






Vprašanja in odgovori: prve izkušnje udeležencev
Vaja v vrednotenju, interpretacija
Poročanje rezultatov učencu, staršem, učiteljem
Vprašanja in odgovori

Usposabljanje bo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana – Šiška.
Prilagamo zemljevid.
Vsak udeleženec bo prejel gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in kavo med
odmori. Cena seminarja je 146,40 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV). Za drugega udeleženca iz iste organizacije
priznamo 10 % popusta. Pripravljen imamo seminarski komplet (tj. priročnik z dodatkom in 10 barvic) po 10 %
nižji ceni. Naročite ga na prijavnici za seminar.
Če se udeležite tudi usposabljanja besedne oblike TTCT-BS, ki bo 14. in 21. novembra 2018, vam priznamo 25
% popust na obe kotizaciji.
Prosimo potrdite udeležbo s priloženo prijavnico. Če bo premalo udeležencev in bo seminar odpovedan, vas
bomo obvestili. Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po končanem seminarju.
Veselimo se srečanja z vami. Lepo pozdravljeni in kmalu na svidenje!
Dušica Boben, direktorica
Ljubljana, 12. septembra 2018

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU TTCT-SL, ki bo 15. in 21. 11. 2018
Udeleženec: ________________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ___________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________
Telefon: __________________

Faks: ________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

DA NE

E-naslov: ______________________________
Davčna številka: ________________________

Kotizacijo, ki znaša 146,40 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju računa. Za drugega
udeleženca iz iste organizacije priznamo 10 % popusta.
Če se udeležite tudi usposabljanja TTCT-BS, ki bo 14. in 21. novembra 2018, vam priznamo 25 % popust na obe
kotizaciji.
PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJA NAROČAMO:
____ kos Seminarski komplet TTCT-SL (tj. priročnik in dodatek, 10 barvic) 119,76 EUR (10 % popust, DDV je
že vračunan).
Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

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.
Prijavnico pošljite Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. Litostrojska 44d, Ljubljana, T 01 51 41 666,
Fax 01 51 41 662, skenirano na info@center-pds.si.

