Usposabljanje
za uporabo Pravljičnega testa - FTT
Četrtek, 09., in petek, 10. maj 2019, od 9.00 do 17.00
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Z veseljem vam sporočamo, da v Slovenijo ponovno prihaja avtorica
Pravljičnega testa dr. Carina Coulacoglou. Za vas je pripravila usposabljanje,
razdeljeno na dva dneva. V prvem dnevu vam bo predstavila test, drugi pa je
namenjen tistim, ki bi si želeli znanje poglobiti in tudi tistim, ki test že poznate.
Vljudno vabljeni!

VSEBINA
Prvi dan:
Spoznavanje testa FTT
 Zgodovina in razvoj Pravljičnega testa
 Teoretično ozadje in predstavitev Pravljičnega
testa
 Izvedba Pravljičnega testa
 Predstavitev in definicija spremenljivk
Pravljičnega testa (Opis, ocenjevanje in primeri)
 Primeri in protokoli točkovanja

Drugi dan:
Vrednotenje in interpretacija FTT
 Kvalitativno vrednotenje Pravljičnega testa
 Obrambni mehanizmi (Opis in primeri)
 Primeri: Ojdipovega kompleksa, Rivalstva med
sorojenci, Družinske dinamike
 Predstavitev primerov iz prakse: Vaja iz
vrednotenja in interpretacije Pravljičnega testa
 Vaja iz vrednotenja in interpretacije
Pravljičnega testa (delo v manjših skupinah)

Usposabljanje bo v angleškem jeziku. Prosimo, sporočite nam, če bi potrebovali prevajalca. Vsak udeleženec
bo prejel gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za pijačo in prigrizke med odmori.
Kotizacija za en dan usposabljanja (prvi ali drugi dan) je 105 EUR + 22 % DDV (tj. 128,10 EUR). Če se udeležite
obeh dni je kotizacija 189,00 EUR + 22 % DDV (tj. 230,58 EUR). Vsak drugi in naslednji prijavljeni iz iste
organizacije in vsi, ki se prijavite do 1. 4. 2019, imajo 10 % popust. Popusti se ne seštevajo. Prosimo, pošljite
nam izpolnjeno priloženo prijavnico.
Lepo pozdravljeni!

Dušica Boben

Ljubljana, 29.1.2019

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU FTT,
ki bo 9. in/ali 10. 5. 2019 v Ljubljani

Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: ___________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

Faks: __________
DA NE

E-naslov: _____________________
Davčna številka: ________________

Prijavljam se na:
OBA DNEVA

PRVI DAN

DRUGI DAN

Zaželeno prevajanje (ustrezno obkrožite): DA NE
Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša za oba dneva 230,58 EUR (189,00 EUR + 22% DDV) oz. 128,10 EUR
(105,00 EUR + 22 % DDV) za posamezen dan, bomo poravnali po prejetju računa.
Uveljavljamo 10-odstotni popust zaradi (dopišite):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti, faksu ali 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.

