III. PSIHODIAGNOSTIKA IN STORITVE ZA
ŠOLE
Osnovnim in srednjim šolam ponujamo sodelovanje
na področjih identifikacije nadarjenih učencev in
dijakov ter karierne orientacije učencev in dijakov.
Identifikacija nadarjenih učencev in dijakov
Za osnovne in srednje šole opravljamo psihološki
del identifikacije nadarjenih učencev in dijakov, v
skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi
učenci devetletne osnovne šole ter s Konceptom
vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki.

Šolam nudimo:
- izvedbo oddelčnih ur,
- izvedbo predavanj za starše,
- identifikacija interesnih področij - aplikacija vprašalnika
Iskanje poklicne poti, uporaba programa Kam in kako?,
- testiranje in razlago rezultatov baterije MFBT,
- svetovalno delo za učence, dijake in starše.
CENA: Cena oddelčnih ur je 30 EUR in cena predavanja
je 120 EUR. Cena testiranja z vrednotenjem in pisanjem
poročil je odvisna od obsega storitve in se izračuna
glede na urno postavko dela psihologa (30 EUR), k
čemur se prištejejo potni stroški. Možni so popusti za
skupine. Sporočite nam vaše želje in poslali vam bomo
ponudbo s točnim izračunom cene.
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PSIHOLOŠKA
TESTIRANJA

NAŠE PREDNOSTI:
Naše prednosti so izkušnje s področja zaposlovanja ter
zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, izkušnje s
področja izvajanja storitev vseživljenjske karierne
orientacije za otroke, mladostnike in odrasle, izkušnje s
področja dela z osebami s posebnimi potrebami,
izkušnje s področja psihodiagnostike in svetovalnega
dela, poznavanje stanja na trgu dela in njegovega
delovanja.
Storitev prilagodimo potrebam šole in lahko
obsega:
- izbiro primernih testov,
- izvedbo skupinskega ali individualnega testiranja,
- vrednotenje in interpretacijo rezultatov,
- oblikovanje poročil za posamezne učence in dijake,
- predstavitev rezultatov šolskim svetovalnim
delavcem in / ali staršem.
Karierna orientacija učencev in dijakov
Storitev
karierne
orientacije
pokriva
teme
spoznavanja lastne osebnosti, svojih potencialov,
kompetenc in interesov, oblikovanja učinkovitih in
realnih kariernih ciljev, spoznavanja trga dela,
motivacije, komunikacije z delodajalci, oblikovanja
učinkovitih prijavnih dokumentov ter učenje drugih
veščin vodenja kariere.

Storitve opravimo prilagojeno vašim potrebam,
hitro in učinkovito, saj cenimo vaš čas in zaupanje,
pri delu pa se ravnamo po visokih standardih
kakovosti. Pridobljene podatke varujemo v skladu z
zakonodajo, pri (psihološkem) delu ravnamo tudi v
skladu s psihološkim etičnim kodeksom.
LOKACIJA: CRI Celje, Ipavčeva 6, Celje
NAROČANJE in INFORMACIJE:
Za več informacij in naročanje lahko pokličete vsak
delovnik med 8. in 14. uro na telefonsko številko 03
4264 547 ali pišite na e-naslov irena.german@cri.si.

PSIHODIAGNOSTIKA ZA
POSAMEZNIKE, PODJETJA in ŠOLE

»Življenje naj ne bo roman, ki so nam ga podarili,
marveč roman, ki ga pišemo.«
Novalis

I. PSIHOLOŠKA TESTIRANJA ZA POSAMEZNIKE
Nudimo vam psihološka testiranja z namenom
izboljšati vpogled v lastno osebnost, spoznati svoje
potenciale in sposobnosti, osebnostne lastnosti,
vrednote, interese in podobno, kar vam pomaga pri
upravljanju
lastnega
življenja,
sprejemanju
pomembnih odločitev, razvoju kariere ali osebni rasti.
Rezultati in pogovor s psihologom vam opišejo vaša
močna in morebitna šibka področja, razložijo vaše
delovanje v različnih situacijah in napovejo, kako se
boste odzivali ob različnih izzivih v prihodnje. S tem
pa pridobite tudi informacije, kako omenjena področja
izboljšati ali izkoristiti v svoj prid oziroma, kako svoje
delovanje v prihodnje izboljšati.
Psihološko testiranje priporočamo, če:
- se odločate o izbiri poklica ali šolanja,
- želite spremeniti svojo karierno pot,
- želite izvedeti, kateri poklici bi vam najbolj
ustrezali glede na vašo osebnost in interese,
- želite izvedeti, kakšne so vaše sposobnosti
oziroma, kje ležijo vaši intelektualni potenciali,
- se želite bolje spoznati ...

II. PSIHOLOŠKI PREGLEDI IN SVETOVANJA ZA
PODJETJA
Za podjetja izvajamo psihodiagnostična testiranja in
spremljajoča svetovanja v primerih:
- selekcije in zaposlovanja novih sodelavcev in
- načrtovanja razvoja obstoječih kadrov.
K pravilnosti vaše odločitve o najbolj primernem
kandidatu za določeno delovno mesto prispevamo z
neodvisnim,
objektivnim
psihološkim
mnenjem,
osnovanem na znanstvenem pristopu. Pri delu
uporabljamo standardizirane, zanesljive in veljavne
psihološke merske pripomočke z normami, pridobljenimi
na slovenskih vzorcih.

-

vrednote,
vedenje na delovnem mestu,
druga področja glede na zahteve delovnega mesta,
zadovoljstvo zaposlenih pri delu.

Vsebino
in
obseg
storitve
prilagodimo
potrebam in željam podjetja in lahko vsebuje:
- analizo delovnega mesta oziroma zahtevanih lastnosti,
- izbiro primernih testov glede na zahteve delovnega
mesta,
- izvedbo testiranja,
- vrednotenje in razlago rezultatov,
- pripravo psiholoških mnenj o kandidatih,
- izvedbo intervjujev s posamezniki,
- sodelovanje z odgovorno osebo v procesu
sprejemanja odločitve.

Z njimi lahko izmerimo ključne lastnosti, ki odločajo o
tem, kako bo posameznik funkcioniral na določenem
delovnem mestu:
- kako se bo vključil v tim,
- ali bo za delo motiviran,
- ali bo zahtevano sposoben opraviti,
- kako bo sodeloval s sodelavci in nadrejenimi.

Izmerite si lahko:
- izraženost različnih osebnostnih lastnosti,
- čustvovanje – doživljanje, nadzor in načini izražanja
čustev,
- intelektualne sposobnosti – splošna inteligentnost
(IQ), verbalne in neverbalne sposobnosti, sposobnost
učenja oziroma pomnjenja, pozornost in druge
specifične sposobnosti,
- ustvarjalnost,

CENA: je odvisna od obsega in zahtevnosti storitve in
se izračuna po urni postavki za delo psihologa (30
EUR) in potnih stroških. Možni so popusti za skupine.

- poklicne interese,
- vrednote.
Osnovna storitev zajema uvodni pogovor, izbiro testov
in testiranje, vrednotenje in razlago rezultatov.
CENA: ura psihološkega dela stane 30 EUR, obseg ur
je odvisen od izbrane storitve

Izmerimo lahko:
- splošne ali specifične kognitivne sposobnosti,
- osebnostno sliko – značilnosti temperamenta in
čustvovanja,
- poklicne interese,

Sporočite nam vaše želje in poslali vam bomo
ponudbo s točnim izračunom cene.

