TRIPODI TESTIDE BAASKOOLITUS NÕUSTAJATELE
3-PÄEVANE PROGRAMM 2018
Sihtrühm:

Karjäärinõustajad ja psühholoogid

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda piisavad teadmised ja oskused
Tripodi psühholoogiliste testide iseseisvaks kasutamiseks
karjäärinõustamisel ja psühholoogilisel nõustamisel.

Läbiviija:
Kus:

Liisa Raudsepp, psühholoog ja koolitaja
Tripodi kontor, Lõõtsa 5, Tallinn (Ülemiste City)

I PÄEV: TESTIMISE PÕHIALUSED. TÖÖALASTE HUVIDE HINDAMINE.
09.30-10.00

Kogunemine, hommikukohv

10.00-11.15

Sissejuhatus.
Testide rakendusvõimalused
ja
–viisid
(karjääri)nõustamisel.
Testimise
põhialused:
Testimise
standardiseeritus ja objektiivsus. Testi kvaliteedi näitajad:
reliaablus ja valiidsus.
Normid: testinormide vajadus, arvutamise ja tõlgendamise
põhimõtted.

11.15-11.30

Paus

11.30-13.00

Testimise nõuded ja eetika: testimise hea tava ja üldised
reeglid. Tripodi testikasutaja eetikajuhend.
Tööalase suundumuste küsimustik TASK: teoreetiline taust,
kuus peamist tööalast huvigruppi J. Hollandi teooria järgi,
skaalade tutvustus, praktiline harjutus.

13.00-14.00

Lõuna

14.00-15.30

TASK raportite tutvustus. Näidisnõustamine TASK põhjal.
Omaenda
testitulemuste
mõtestamine,
nõustamise
harjutamine

15.30-15.45

Paus

15.45-17.00

Testimise korraldamine ja testide töötlemine. Tripodi
veebipõhise testimiskeskkonna tutvustus. Alamkontod,
raportite vormid.
Juhtumid ja tagasiside andmine. Näidisprofiilide analüüs. TASKi
kasutamine karjäärinõustamisel: praktika. Keerulisemad
juhtumid ja arutelu. Kokkuvõtted.

II PÄEV: ISIKSUSE HINDAMINE.
08.45-9.00

Kogunemine

9.00-10.30

Isiksuse hindamine: teoreetiline raamistik. Lühiülevaade
ajaloost. Viiefaktoriline isiksuseteooria, olulisemad seisukohad.
Tripodi isiksusetest IK-15. Isiksuse viie peamise suundumuse
tähendus.

10.30-10.45

Paus

10.45-12.15

IK-15 alaskaalad, enesehinnangu skaala kasutamine
nõustamisel. Testiraportid, isiksuseomaduste kombinatsioonid.
Omaenda tulemuste mõtestamine, reflektsioon.

12.15-13.00

Lõuna

13.00-14.30

Tõlgendamise praktika. Isiksuseomaduste tõlgendamine,
juhtumite analüüs, seostamine tööalaste vajadustega.
Näidisnõustamine.

14.30-14.45
14.45-16.00

Paus
T õlgendamise praktika (jätk): nõustamise harjutamine
väikestes gruppides: IK-15 ja TASK koos. Reflektsioon.
Rakendusuuringute tulemused.

III PÄEV: VAIMSE VÕIMEKUSE HINDAMINE.
08.45-9.00

Kogunemine

9.00-10.30

Sissejuhatus. Vaimse võimekuse hindamine: ajalooline taust,
hindamise eripära, võimalused ja piirangud. Rakendusuuringute
tulemused.
Tripodi vaimse võimekuse testid VVS/4 ja VVS-N: ülesanded,
raportid.

10.30-10.45

Paus

10.45-12.15

Vaimse võimekuse testide tõlgendamine ja tagasiside
andmine. Tagasiside andmine keeruliste tulemuste puhul.
Praktika.

12.15-13.00

Lõuna

13.00-15.00

Praktika: 3 testi koos tõlgendamine ja töötamine kliendiga.
TASK+IK-15+VVS/4. Töö gruppides+reflektsioon.
Kokkuvõte, tagasiside, kodutöö.

LISAINFO:
Koolitused toimuvad väikeses grupis seminar-arutelu vormis, kus osalejatel on
võimalus aktiivselt osaleda grupidiskussioonides ning praktilistes ülesannetes. Nädal
aega enne koolitust saadetakse osalejatele e-posti teel tutvumiseks teoreetiline
materjal, samuti veebilink, mille kaudu on võimalik enne koolitusele tulemist
mõningaid Tripodi teste täita. Testitulemused saadame testitäitja e-posti aadressile.
Koolitusel osalejatele väljastatakse põhjalik koolitusmapp, mis sisaldab kogu kursuse
materjali ning eetikajuhendit õiglase testimise hõlbustamiseks.
Litsentsi omandamise eelduseks on koolitusel osalemine 100%, kirjaliku
juhtumianalüüsi esitamine etteantud testiraportite põhjal ja ühe grupikaaslase töö
kirjalik retsenseerimine.
Litsents väljastatakse kaheks aastaks kursuse läbinud isikule nimeliselt.
Litsentsiomanikul on õigus litsentsi kehtivusajal Tripodi teste läbi viia, tulemusi
tõlgendada ja testitäitjatele tagasisidet anda. Litsentsiomanikule on tagatud
igapäevane tehniline tugi ja sisuline konsultatsioon, samuti tasuta osalemine Tripodi
korraldatud konverentsidel.
Litsentsi lõppedes saab seda soovi korral pikendada ning koolitust selleks uuesti
läbima ei pea.
Üksiktestide hind ei sisaldu litsentsi hinnas. Testide hinnakirjaga tutvumiseks võtke
palun ühendust telefoni või meili teel.
KONTAKT: Küsimuste või osalemissoovi korral võtke palun ühendust telefonil 618 1570
või e-posti aadressil liisa.raudsepp@tripod.ee.

