Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!
Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali Vizualno-motorični test
BENDER-GEŠTALT II (BG-II).

OPIS
BG-II meri sposobnost vizualno-motorične integracije pri otrocih in odraslih, ki jo lahko spremljamo skozi daljše
življenjsko obdobje. Omogoča tudi hitro oceno spomina ter hitro oceno specifičnih motoričnih in zaznavnih
sposobnosti oz. pomaga pri odkrivanju morebitne motorične ali zaznavne motnje.
Test BG-II vključuje devet izvirnih slik ter sedem novih (štiri lažje in tri težje), ki razširijo uporabnost testa pri
pedagoškem, psihološkem in nevropsihološkem ocenjevanju in uporabnost pri mlajših in starejših osebah.
Test izvedemo individualno. Preizkušanec najprej na papir prostoročno preriše predstavljene slike, nato sledi faza
risanja po spominu (od 5. leta naprej) in če je potrebno tudi kratek zaznavni in/ali motorični test. Narisani liki se
vrednotijo po t. i. splošnem sistemu vrednotenja, za katerega smo izdelali slovenske norme.

S splošnim sistemom vrednotenja, ki temelji na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici
dobimo splošno oceno vsake slike, ki jo testiranec izdela med preizkušnjo. Poleg
tega lahko na različne načine vključimo tudi druge sisteme vrednotenja.
Če v izvedbo testa Bender-geštalt II vključimo in upoštevamo vse slike, primerne za
določeno starostno skupino, lahko uporabimo tako splošni sistem kot druge
sisteme vrednotenja (npr. Huttov, Lacksov, razvojni …).

NORME
Slovenska normalizacija je bila narejena na vzorcu 2147 udeležencev, starih od 4 do 91 let. Norme so v obliki
standardnih vrednosti (M = 100, SD = 15) z 90 % in 95 % intervalom zaupanja, T-vrednosti in centilov glede na
starost za prerisovanje in risanje po spominu. Za zaznavni in motorični test imamo centilne norme.

ČAS
USPOSOBLJENOST
Čas prerisovanja in risanja po spominu je odvisen od Univerzitetni diplomirani psihologi oz. mag. psihologije
starosti preizkušanca. Celotna izvedba traja 15–30 po bolonjskem programu (kategorija B/C).
minut, vrednotenje po splošnem sistemu 10–15 minut,
odvisno od izkušenosti psihologa.

STAROST
Od 4. leta starosti dalje (spomin od 5. leta dalje).

IZVEDBA
Indvidualno; papir-svinčnik.

ZANESLJIVOST
Notranja zanesljivost izračunana z razpolovitvenimi
koeficienti za različne starostne skupine slovenskega
standardizacijskega vzorca je 0,7–0,9 (prerisovanje) in
0,5-0,9 (risanje po spominu). Retestna zanesljivost je
tako za prerisovanje kot risanje po spominu 0,8–0,9.

VELJAVNOST
V priročniku so zbrani izvirni ameriški in slovenski
podatki o eksplorativni analizi BG-II, podatki za
posebne skupine (motnje v duševnem razvoju,
specifične učne težave, motnje pozornosti in
hiperaktivnosti, težje čustvene težave, motnje
avtističnega
spektra,
Alzheimerjeva
bolezen,
nadarjenost, pridobljene poškodbe glave) ter
korelacije z različnimi testi.

Podobno kot so ugotovili ameriški avtorji v njihovi študiji, smo tudi v Sloveniji
potrdili, da se osebe z motnjo v duševnem razvoju pri rezultatih testa Bendergeštalt II, tako pri prerisovanju kot risanju po spominu, statistično značilno
razlikujejo od oseb iz primerljive kontrolne skupine. Enako ugotovitev je prinesla
študija izvedena v Sloveniji, ki je primerjala osebe s pridobljeno možgansko
poškodbo s primerljivo kontrolno skupino.
Dodatno smo preverjali veljavnost testa Bender-geštalt s primerjanjem z
rezultati slovenskega Vprašalnika o otrokovi predelavi senzornih prilivov (VOPSI). Korelacije z vsebino lestvic VOP-SI so razkrile skladnost s pričakovanji in
kažejo na konstruktno veljavnost BG-II. Razvidno je, da se dosežki na BG-II
povezujejo z motorično spretnostjo, merjeno v obliki opažanj staršev o otrokovih
sposobnostih koordinacije ter motorične spretnosti, ne pa tudi z manj
relevantnimi sposobnostmi dotika, sluha in vonja.

19. februar 2020

NAROČILO VIZUALNO-MOTORIČNEGA TESTA BENDER-GEŠTALT II (BG-II)

Ustanova (plačnik):
_________________________________________________________________________________________
Naslov:
_________________________________________________________________________________________
Davčni zavezanec:

DA NE

Davčna številka: ______________________ Telefon: __________________

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): _______________________________________
Telefon: _____________________________ e-naslov: _____________________________________________

KOL.

GRADIVO (vse cene so v evrih)

VIZUALNO-MOTORIČNI TEST BENDER-GEŠTALT (BG-II)
Začetni komplet (priročnik, test, 25 listov za zapisovanje,
25 motoričnih testov, 25 zaznavnih testov)
Priročnik
Test (originalen iz ZDA, 16 predlog)
List za zapisovanje
Motorični test
Zaznavni test

CENA (BREZ DDV)

CENA (Z DDV)

169,40

177,87

63,00
85,00
0,55
0,26
0,26

66,15
89,25
0,58
0,27
0,27

Kraj in datum: _________________________ Podpis odgovorne osebe in žig: __________________________

Pred prvim naročilom vas prosimo za registracijo, ki jo opravite, tako da nam pošljete izpolnjeno izjavo
uporabnika (http://www.center-pds.si/dokumenti/izjava.pdf).

Podpis uporabnika pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., zbrane osebne podatke
hrani in obdeluje za izdajo naročila.

