Vabimo vas na predstavitev

SPLETNE APLIKACIJE TESTrešuj
Vljudno vabljeni na delavnico uporabe spletne aplikacije za izvajanje psiholoških testov TESTrešuj, ki
bo v petek, 19. novembra 2021. Delavnico bomo izvedli v obliki spletnega seminarja. Na tokratnem
srečanju, ki bo potekalo med 9. in 11. uro, bi vam radi prikazali
uporabnost aplikacije TESTrešuj in možnost spletne izvedbe
psihološkega testiranja z uporabo različnih psihometričnih
pripomočkov.
Predstavili vam bomo,
kakšen je postopek za pridobitev dostopa do aplikacije,
kako poteka prijava v aplikacijo,
katere teste lahko z aplikacijo izvedemo,
na kakšen način lahko te dodelimo testirancem in
kako poteka spletno testiranje.
Predstavitev je namenjena tako novim uporabnikom kot tistim, ki
aplikacijo že uporabljajo, pa bi radi o njej še kaj izvedeli.
O APLIKACIJI TESTrešuj
Aplikacija je enostavna za uporabo. Dostop je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, ki ga dobite
ob naročilu. Vpišete osnovne podatke testiranca in ga povabite k izpolnjevanju vprašalnika. Lahko pa
le prepišete njegove odgovore s tiskane oblike vprašalnika in se tako izognete ročnemu vrednotenju in
risanju profila.
TESTrešuj je v Sloveniji v uporabi že od leta 2008. Uporaben je v primeru, ko testiranje v živo ni mogoče.
Psihologi ga uporabljajo tudi za hitro in točno vrednotenje izpolnjenih testov.
Vsem, ki se boste prijavili na delavnico, bomo, v primeru, da tega še nimate, dodelili uporabniško ime
in geslo, aplikacijo pa bomo tudi praktično preizkusili. Priložnost bo tudi za izmenjavo izkušenj in
mnenj ter diskusijo o tem, kako se lahko na spletno testiranje pripravimo in kakšne so možne težave,
ki lahko pri tem nastanejo.
Delavnica je brezplačna, število mest pa je omejeno. V primeru večjega števila prijav bomo delavnico
ponovili. Delavnico lahko po predhodnem dogovoru izvedemo za zaključene skupine tudi v drugem
terminu in jo prilagodimo za zaposlene v posamezni organizaciji.
Prijavite se lahko preko e-pošte psiholog@center-pds.si. Ob prijavi nam, prosim, sporočite naslednje
podatke: ime, priimek, poklic in ali aplikacijo TESTrešuj že uporabljate. Za vse dodatne informacije ali
želje smo vam na voljo tudi na telefonski številki 01 51 41 666. Po prijavi boste dobili gradivo in
povezavo za dostop do Zoom srečanja.
Veselimo se druženja z vami!
Lepo pozdravljeni!
Dušica, Marjeta in Nika

