
Szkolenie: „Test Kolorowych Kwadratów (TKK)” 

 
  

Cele szkolenia 
 
Wyposażenie w narzędzie diagnozujące emocjonalne zaangażowanie  
w wyborach edukacyjnych i zawodowych. 
 

  
Zakres tematyczny 

 
(Plan nauczania 

określający nazwę 
zajęć oraz ich 

wymiar) 

 

1. Test Kolorowych Kwadratów  (TKK) – współzależność stanu 

emocjonalnego i percepcji barw.  

2. Wprowadzenie teoretyczne do TKK – wykorzystanie zjawiska projekcji, 

konstrukcja testu, interpretacja testu. 

3. Nauka metody – postawienie hipotez i pytań, rozmowa z badanym. 

4. Przykłady interpretacji testu dla młodzieży i dorosłych. 

5. Rozmowa doradcza po zastosowaniu testu projekcyjnego TKK.  

Rezultaty  
(efekty kształcenia) 

 
     Nabycie umiejętności odczytania za pomocą TKK emocjonalnego 

nastawienia badanych do różnych obszarów aktywności zawodowych.  
 

Uczestnicy otrzymają Test Kolorowych Kwadratów.  
 

  
Prowadzący 

 
Anna Weyssenhoff – wykładowca akademicki, doradca zawodowy, autorka 
narzędzi i podręczników w obszarze orientacji zawodowej. 
 

 Uczestnicy 
(wymagania 

wstępne)  

 
Doradcy zawodowi, doradcy klienta, pracownicy akademickich biur karier (bez 
względu na posiadany stopień oraz doświadczenie zawodowe), pedagodzy 
szkolni, nauczyciele. 
 

  
Czas trwania 

 
2 dni - 10 godzin dydaktycznych 
 

 Termin 

  
  
11-12/05/2023 r. - rozpoczęcie zajęć w pierwszym dniu o godz. 10.00,  
                           a ich zakończenie dnia drugiego  o godz.13:00 obiadem 
 

 
 Miejsce szkolenia 

  

  
Ośrodek szkoleniowo - hotelowy*** w centrum  Krakowie 
 

 Cena od osoby 

  
  
1799 złotych od osoby 
 

  
Cena obejmuje 

  

 
2 dni szkolenia, 1 egzemplarz Testu Kolorowych Kwadratów, materiały 

szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na druku MEN, śniadania, 
przerwy kawowe, obiady, noclegi w pokoju 2 osobowym.  
 

 
Przyjmowanie zgłoszeń kończymy tydzień przed szkoleniem lub do wyczerpania limitu miejsc. 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                         

........................................., dnia ............................                                                                  

ZGŁOSZENIE1 
(należy przesłać scan na adres sekretariat@kcds.edu.pl lub fax 123783146) 

 

Temat szkolenia: Test Kolorowych Kwadratów  
 

Jednostka zgłaszająca: 

Nazwa : ........................................................................................................................................ 

Adres :   ........................................................................................................................................ 

Telefon: ..........................................................    Fax :  ................................................................   

NIP :  ...............................................................  

e – mail kontaktowy (informacje dot. szkolenia): ........................................................................ 

Uczestnicy  (imię i nazwisko) : 

1.     .................................................................      3. .................................................................. 

2.     .................................................................      4. .................................................................. 

 

Koszt szkolenia:      1799    zł. /osoba                           Data szkolenia: 11-12/05/2023 r.                                                                              
 

Jednocześnie upoważniam Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego do wystawienia 

faktury VAT bez podpisu 

 

  Indywidualne zapotrzebowanie dietetyczne ( jakie ? )…............................................... 

        ………………………………………………………………………………………… 

 

         Dopłata do pokoju jednoosobowego 150 zł / doba  

 

Dodatkowe ważne informacje: 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

Uczestnik jest zainteresowany wykupieniem dodatkowego noclegu (koszt noclegu wraz ze 

śniadaniem 150 PLN):       Przed szkoleniem:                           Po szkoleniu: 

                                                TAK                                          TAK 

   

                        NIE                                             NIE 

                                    

  

                                                                                         

....................................................                                                                                                         

pieczątka, podpis  osoby kierującej   

                                                 
1 Formularz obowiązuje od 07.11.2022 r.  
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Harmonogram szkolenia: 
 
 

 Pierwszy dzień 

 
10.00 – 12.30 

Powitanie uczestników 
Sesja szkoleniowa (3) 

 

12.30 – 12.45 
Przerwa kawowa 

 

12.45 – 14.15 
Sesja szkoleniowa (2) 

 
14.15 

Obiad + lunch box 

 Drugi dzień 

 
7.00 – 9.00 

Śniadanie 

 

9.00 – 10.30 
Sesja szkoleniowa (2) 

 

10.30 – 10.45 
Przerwa kawowa 

 
10.45 – 13.00 

Sesja szkoleniowa (3) 

 

13.00  
Obiad  

 
 
 

 Harmonogram może ulec niewielkim zmianom czasowym. 
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