Seminar

UPORABA RISBE V PSIHOTERAPIJI
November 2017 – maj 2018
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana

Spoštovani!
Vljudno vabljeni na seminar Uporaba risbe v psihoterapiji, ki ga bo vodila mag. Barbara Žemva, specialistka
klinične psihologije in avtorica priročnika Slovar pomenov čustvenih znakov v projekcijskih risbah. Seminar je
namenjen psihologom, psihoterapevtom, šolskim svetovalnim delavcem, pedopsihiatrom, specialnim
pedagogom in socialnim delavcem, ki delajo z otroki in/ali mladostniki.
Seminar bo potekal v osmih srečanjih od novembra 2017 do maja 2018. Srečanja bodo potekala enkrat
mesečno, med posameznimi srečanji pa bodo udeleženci svoje znanje tudi praktično uporabili. Na seminarju
boste prejeli vso potrebno gradivo in priročnik Slovar pomenov čustvenih znakov v projekcijskih risbah. Ob
koncu seminarja bo vsak udeleženec prejel potrdilo o udeležbi.
V nadaljevanju predstavljamo okvirno vsebino posameznih srečanj in termine, ki so že določeni. Srečanja bodo
potekala ob sobotah od 9.00 do 16.00. V kolikor bi se izkazalo, da bi na določen datum več udeležencev
manjkalo, ga bomo prestavili na naslednji vikend. Trajanje in čas odmorov bomo določili na prvem srečanju.
Med krajšimi odmori bo poskrbljeno za pijačo in prigrizke, predviden pa je tudi en daljši odmor.

VSEBINA SREČANJ
I. sobota, 11. november 2017, od 9.00 do 16.00
 Vpliv zunanjih okoliščin na risbo
 Pomen znakov na risbi
 Opazovanje vedenja med risanjem
 Vprašanja, ki jih lahko zastavljamo
 Praktični primeri
 Opazovanje risb (človeške figure) otrok od 6. do
8. leta

II. sobota, 18. november 2017, od 9.00 do 16.00
 Pregled risb, ki jih prinesejo udeleženci
 Risanje človeške figure in vrednotenje po
različnih sistemih
 Praktični primeri
 Opazovanje risb otrok od 9. do 11. leta
 Diskusija

III. sobota, 9. december 2017, od 9.00 do 16.00
 Pregled risb udeležencev in komentarji
 Risanje družine v gibanju, pregled priročnika,
primeri
 Praktični primeri
 Opazovanje risb otrok od 12. do 14. leta
 Diskusija

IV. sobota, 20. januar 2018, od 9.00 do 16.00
 Pregled risb, ki jih prinesejo udeleženci
 Risanje družine v gibanju
 Pregled pomena različnih akcij
 Opazovanje risb otrok nad 14. letom
 Praktični primeri
 Diskusija

V. sobota, 10. februar 2018, od 9.00 do 16.00
 Pregled risb, ki jih prinesejo udeleženci
 Risba hiše, drevesa in osebe
 Praktični primeri
 Opazovanje risb človeške figure otrok od 1. do 8.
razreda (spremljanje razvoja pri istem otroku)
 Diskusija

VI. sobota, 24. marec 2018, od 9.00 do 16.00
 Pregled risb, ki jih prenesejo udeleženci
 Risbe otrok, ki so bili zlorabljeni
 Vrednotenje, primeri iz priročnika
 Lastne izkušnje
 Diskusija
 Praktične vaje

VII. sobota, 21. april 2018, od 9.00 do 16.00
 Pregled risb, ki jih prinesejo udeleženci
 Risbe otrok z različnimi motnjami
(hiperaktivnost, anoreksija, depresija, psihoze
…)
 Praktične vaje
 Diskusija

VIII. sobota, 12. maj 2018, od 9.00 do 16.00
 Pregled risb, ki jih prinesejo udeleženci,
komentarji
 Pomen barv
 Izmenjava izkušenj
 Zaključek

Kotizacija osemdnevnega usposabljanja je 790,00 EUR + 22 % DDV (tj. 963,80 EUR). Kotizacijo lahko plačate v
enkratnem znesku ali po obrokih (po dogovoru). V skupini bo največ 15 udeležencev, v kolikor pa bomo prejeli
premajhno število prijav, seminarja ne bomo izvedli. V primeru večjega števila prijav bomo seminar ponovili
naslednje leto.
Če se želite udeležiti seminarja, vas prosimo, da nam pošljete izpolnjeno priloženo prijavnico. Za dodatne
informacije smo vam na voljo.
Lepo pozdravljeni!

Dušica Boben
Ljubljana, 23. avgust 2017

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU UPORABA RISBE V PSIHOTERAPIJI,
ki bo potekal od novembra 2017 do marca 2018 v Ljubljani

Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: _______________

Faks: _______________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite): DA NE

E-naslov: _____________________
Davčna številka: ________________

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša 963,80 EUR (790,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po
prejetju računa (označite):

 v enkratnem znesku po prvem srečanju;
 po obrokih (po dogovoru).

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti, faksu ali skenirano po elektronski pošti.
Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., zbrane osebne podatke hrani in
obdeluje za izdajo potrdil o izobraževanju in za lastne potrebe ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do
preklica.

