CURS DE FORMARE CONTINUĂ
Testul proiectiv Arborele
desfăşurat sub auspiciile APASC No Stress Center

Perioada cursului: 15-17 iunie si
06-08 iulie 2012

De ce testul copacului? Unde pot sa aplic ceea ce învăţ acum ?
Stim ca, daca ai ajuns sa citesti acest mesaj stii ca a fi informat inseamna o combinatie
armonioasa intre un magician care sa creeze momente de AHA pentru participanti, un dirijor
care sa potenteze si armonizeze experientele participantilor catre obiectivele de invatare si
inca ceva extrem de important, TU, esenta TA pentru AUTENTICITATE.
Da...! Procesul de descoperire a misterelor ascuse de testele proiective, împreună cu
formatori experimentaţi, dupa mai bine de 10 ani de experienta si inovare permanenta, te
face si pe tine expert.
Ne bucuram de faptul ca am luat decizia să împărtăşim din experinţa noastră şi dorim ca
împreună să descoperim arhitectura unui test proiect aplicat în Romania. Indiferent daca
activezi in mediul business, guvernamental si nonguvernamental, toate acestea n-ar fi fost
posibile daca rata de recomandare a cursurilor noastre n-ar fi mare.
Am creat un mediu creativ si stimulativ pentru ca trainerii nostri sa se dezvolte, sa invete, sa
experimenteze, sa inoveze. Tot acest ansamblu de procese devenind un fel de a fi pentru noi
si ne dorim sa va impartasim din experientele noastre, împreună cu cei care au sete de a
cunoaşte şi descoperi din tainele mecanismelor psihologice ale proiecţiei.
Ne-am bucura sa lucram cu voi daca vrei sa devii cunoscător al acestei tehnici si sa intelegi
cum:
•
•
•
•
•
•

Invata adultii
Sa primesti si sa oferi feedback pentru dezvoltare
Sa creezi experiente relevante de invatare pentru adulti
Sa analizezi corect nevoile de invatare ale participantilor
Sa gestionezi dinamica de grup
Te provocam la un proces de dezvoltare personala si profesionala

Standardul ridicat al procesului este asigurat de Mihaela Sterian – psiholog şi trainer cu
peste 10 ani de experienta in traininguri nationale si internationale si de echipa de formatori
experti in formarea adultilor.
Trainer certificat la nivel national si international, are o experinta de peste 10 ani in training,
perioada in care a dezvoltat numeroase programe de training in diferite domenii, perfect
adaptate cerintelor clientilor: comunicare, customer care, resurse umane, formare de
formatori, managementul timpului, leadership, etc.

Scop:
Dezvoltarea competentelor de aplicare şi interpretare ale testului arborelui

Obiectievele cursului:
La sfarsitul cursului participantii vor fi capabili sa:
- caracterizeze situatii după desenele cu proiecţii,
- isi identifice propriul stil de invatare,
- caracterizeze modul in care se proiecteaza adultii,
- realizeze o analiza a interpretarilor posibile,
- constientizeze tipurile de bariere in situatii de proiectare,
- stabileasca obiective de evaluare,
- selecteze continuturi pentru o sesiune de interpretare,
- să ofere si sa primeasca feed-back comportamental,
- elaboreze un studiu de caz, fishbowl, experienta structurata,
- aplice metode de interpretare,
- sustina o prezentare eficienta,
- aplice metodologia de certificare a testului si autorizare a procesului de
interpretare,
- evalueze rezultatele si sa aplice instrumente de interpretare,
- elaboreze o fisa sintetica de evaluare/interpretare a rezultatelor.
In urma absolvirii acestui curs, veti primi certificat recunoscut de Colegiul Psihologilor
din România.
Certificatul va recunoaste competentele necesare aplicării şi practicarii metodei de

interpretare a testului arborelui.
Perioada de desfasurare:
primele două module a 3 zile: 15-17 iunie şi 06 -08 iulie 2012

Evaluare:
La sfarsitul cursului fiecare participant va sustine o sesiune de evaluare de 20 minute.
Examenul de absolvire se va desfasura în ultimul interval de timp si va consta intr-o proba
practica (realizarea interpretării unui arbore) si o proba teoretica (test grila).
Grup tinta:
10-12 persoane

Locul de desfasurare:
sediul APASC No Stress Center: Bulevardul Libertăţii nr.12, bl 113, sc.3 et.6, ap.67,
sector 4, la Parlament, deasupra Bancpost Cosbuc. Vezi harta pe site !

Taxa de participare:
330 RON/participant, si se va achita pana la data de 13 iunie 2012.
Taxa de participare este promoţională pentru prima serie, ea reprezintă 50% din valoarea
reală a cursurilor şi acopera costurile cu privire la traineri, pauzele de cafea si masa de
pranz, materiale, testele intermediare si examenul de absolvire.
Participatii la cursuri membrii APASC beneficiaza de o reducere de 10% din pretul
programului de pregătire.

Oferim discount pentru grupuri mai mari de 3 persoane.
REDUCERILE NU SE CUMULEAZA
Taxa se poate achita in doua transe:
(50% inainte de inceperea cursului si 50% inainte de examenul de absolvire).
Taxa de participare nu contine TVA, pentru ca APASC nu este platitoare de TVA.
Conditii de inscriere:
Pentru a va inscrie la curs va rugam sa ne transmiteti urmatoarele documente:
1. copie carte de identitate;
2. fisa de inscriere completata si semnata (se descarca de pe site-ul nostru )
www.apasc.ro
3. copie certificat de casatorie (in cazul doamnelor care si-au schimbat numele
dupa casatorie);
4. copia unui document care atesta achitarea taxei de participare.

Persoanele interesate vor trimite documentele necesare inscrierii pana la data de
13 iunie 2012 la adresa office.apasc@gmail.com sau fax: 021.317.57.14.

Pentru informatii suplimentare despre curs va rog sa o contactati pe
Dna. Mihaela Sterian, tel: 0721.80.74.91
Dna. Corina Zaharia, tel: 0723174880, 0746119700

Inscrierile se fac in ordinea primirii fiselor
pana la completarea locurilor.

Echipa APASC
Bulevardul Libertăţii, nr. 12, bl.113, sc.3, et.6, ap.67, interfon 67, sector 4, Bucuresti
Tel: 021.317.57.14; 0723174890
Fax: 021.317.57.14
E-mail: office.apasc@gmail.com
Web: www.apasc.ro

Mai mult despre ceea ce lucram:
“Testul arborelui”, una dintre cele mai cunoscute, mai usor de facut si
mai utilizate probe de evaluare psihologica, ea mizeaza pe legatura dintre
personalitatea fiecarui om si modul in care aceasta se reflecta in desenul unui
arbore. Arborele reprezinta una dintre cele mai raspandite teme simbolice, care
se activeaza arhetipal la nivelul inconstientului colectiv si personal. Prin
proiectii, caracteristicile desenului arborelui devin indicatori de analiza si
interpretare a unor caracteristici importante de personalitate. Cursul de training
oferit are la baza cartea “Testul arborelului” scrisa de Mihaela Sterian si Anca
Rozorea. In acceptiunea din aceasta lucrare, semnificatia instrumentului a fost
adaptata la contextul cultural specific printr-o incursiune in simbolismul
romanesc si analiza expresa a simbolului arborelui in ethosul national. Astfel,
“desenele individuale” obtinute in cercetarea experimentala au putut fi
descifrate si interpretate pe baza unor criterii mai adecvate si mai relevante din
punct de vedere diagnostic.
De asemenea, sunt trecute în revista atât elemente interpretative ce tin
de simbolistica câmpului grafic (amplasarea), elementele expresiei grafice
(calitatile liniilor, coloraturii), raporturi de marime ale elementelor, precum si
posibilele semnificatii ale fiecarui element în parte, în functie de contextul
desenului, respectiv al subiectului care deseneaza in contextual cultural de
referinta al subiectului. Toate aceste aspecte identificate în urma interpretarii
sunt integrate unor modele teoretice pentru a formula un diagnostic.
Cursul de training specializat în testul arborelui este oferit de una din
autoarele acestei carti - Mihaela Sterian.
Formarea se desfasoara 3 zile in module de totalizand 24 ore. în module
de câte o zi (6-7 ore) în grupe mici, de maxim 10 participanți, fiind veritabile
transferuri de experienta in interpretarea complexa a acestui test.
Pentru fiecare participant la un modul de training se eliberează un certificat de
participare, acreditat de Consiliul Psihologilor din Romania.
Grupul ţintă îl constituie persoanele care doresc cu predilecţie să se
dezvolte şi să aibe la îndemână interpretarea adecvată pentru aria de
psihodiagnoză din zona clinică şi de psihologie a muncii şi organizaţională.

