Vabimo vas na usposabljanje za
KRATEK TORRANCEOV TEST USTVARJALNEGA MIŠLJENJA ZA ODRASLE (ATTA)
torek, 15. novembra 2022 od 9.00 do 16.30 ure
Spoštovani kolega, spoštovana kolegica!
Prisrčno vabljeni na usposabljanje za izvedbo, vrednotenje in interpretacijo TORRANCEOVEGA TESTA
USTVARJALNEGA MIŠLJENJA ZA ODRASLE. Večji del usposabljanja je namenjen praktičnemu, izkustvenemu delu
(vrednotenju odgovorov) in diskusiji o danih ocenah. Usposabljanje bosta vodili Dušica Boben in Marjeta
Trstenjak.
VSEBINA USPOSABLJANJA
 Torranceov pristop k ustvarjalnosti
 Predstavitev testa in slovenske priredbe
 Izvedba ATTA
 Vrednotenje besednih odgovorov (normativne mere in kriterijski indikatorji)
 Vrednotenje slikovnih odgovorov (normativne mere in kriterijski indikatorji)
 Normiranje in interpretacija
 Zaključek usposabljanja
Usposabljanje bo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana – Šiška.
Cena seminarja je 183,00 EUR (150,00 EUR + 22 % DDV). Za prijave do vključno 15. 10. 2022 nudimo 10 %
popust. Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke in primere za vajo) in ob koncu potrdilo o udeležbi.
Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in kavo med odmori.
Za udeležence imamo pripravljen »seminarski« komplet (priročnik, 10 testnih zvezkov in barvice) po 10 % nižji
ceni.
Prosimo, potrdite udeležbo s priloženo prijavnico. Če bi prišlo do kakršnih koli sprememb, vas bomo
pravočasno obvestili. Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po končanem seminarju.
Veselimo se srečanja z vami. Lepo pozdravljeni in kmalu na svidenje!
Ljubljana, 20. september 2022
Anita Jovanova

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU ATTA, ki bo 15. 11. 2022
Udeleženec: ________________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ___________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________
Telefon: __________________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

E-naslov udeleženca: ______________________________
DA NE

Davčna številka: ____________________

Kotizacijo, ki znaša 183,00 EUR (150,00 EUR + 22% DDV) oz. 164,70 EUR (135,00 EUR + 22% DDV), če prejmemo
prijavo do vključno 15. 10. 2022, bomo poravnali po prejetju računa.

PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCA USPOSABLJANJA (92,01 EUR (10 % popust in DDV je že vračunan) NAROČAMO:
____ kos/-ov »seminarskega« kompleta ATTA (priročnik, 10 testnih zvezkov, 10 kompletov barvic).

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 na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. Litostrojska 44d, Ljubljana ali
skenirano na psiholog@center-pds.si. Dodatne informacije: T 01 51 41 666.

