Usposabljanje
Vizualno-motorični test BENDER-GEŠTALT II (BG-II)
Petek, 5. marca 2021 od 9.00 do 16.00 ure
WEBINAR
Spoštovani kolega, spoštovana kolegica!
Prisrčno vabljeni na usposabljanje za uporabo nove, dopolnjene izdaje Vizualno-motoričnega testa
BENDER-GEŠTALT II (BG-II). Usposabljanje bo vodil izkušen strokovnjak dr. Aleš Friedl, univ. dipl. psih., specialist
klinične psihologije, ki je bil z nami od vsega začetka priredbe testa Bender-geštalt II in je na koncu priročnik tudi
pregledal. Prihaja iz Zdravstvenega doma Ptuj, Centra za duševno zdravje odraslih, znanja iz obravnavanega
področja pa je pridobival že na doktorskem študiju, ki ga je leta 2006 zaključil z doktorsko disertacijo Pomen in
značilnosti znanstvenih zakonov v behaviorizmu in gestalt psihologiji. Direktorica Centra za psihodiagnostična
sredstva Dušica Boben, univ. dipl. psih. bo predstavila drugo izdajo BG-II, izvedbo in nov, splošni sistem
vrednotenja.
Cilj: Predstavitev nove verzije vizualno-motoričnega testa Bender-Geštalt in različnih interpretacij, ki jih univ. dipl.
psihologi in mag. psihologije lahko uporabljajo tudi pri prvi verziji testa, imenovanega Likovni test Benderjeve, za
odrasle.

VSEBINA




Predstavitev druge izdaje Vizualno-motoričnega testa Bender-geštalt, njegove izvedbe in novega
splošnega sistema vrednotenja.
Splošno o risarskih preizkušnjah (grafomotorični dejavniki, namestitev likov, pritisk, velikost, črte in
osenčenost, projekcijski dejavniki).
Drugi sistemi vrednotenja in interpretacije (neobičajni načini reproduciranja in sindromi, simbolika likov,
Huttova priredba)

Usposabljanje bo potekalo na daljavo preko spletne aplikacije Zoom. Vsak udeleženec bo prejel pred srečanjem
dostop do spletne učilnice in seminarsko gradivo (izročke) v papirni obliki, po končanem usposabljanju pa
potrdilo o udeležbi.
Kotizacija: Kotizacija usposabljanja BG-II je 125 EUR + 22 % DDV (tj. 152,50 EUR). Udeleženci iz iste organizacije
imajo 10 % popusta. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju. Pripravljen imamo seminarski
komplet testa (tj. priročnik, test, 10 motoričnih testov, 10 zaznavnih testov, 10 listov za zapisovanje) po 10 % nižji
ceni. Naročite ga na prijavnici za seminar.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
Anita Jovanova

Prijavnica za udeležbo na usposabljanju
Vizualno-motorični test BENDER-GEŠTALT II (BG-II), ki bo 5. marca 2021
Udeleženec/-ka: ______________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ____________________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________________________
Telefon: __________________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite):

Faks: __________________
DA NE

E-naslov: _______________________
Davčna številka: _________________

Elektronski naslov, na katerega vam pošljemo povezavo do spletne učilnice:

_________________________________________________________
Poštni naslov, kamor vam bi poslali seminarska gradiva (izročke):

____________________________________________________________________________________

PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJA NAROČAMO:
____ kos Seminarski komplet BG-II (tj. priročnik, test, 10 motoričnih testov, 10 zaznavnih testov, 10 listov za
zapisovanje) za 165,09 EUR (10 % popust in DDV je že vračunan).
Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša 152,50 EUR (125,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po
prejetju računa. Upoštevali bomo 10 % popust v primeru več prijavljenih iz iste organizacije.

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig:

Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. zbrane osebne podatke hrani in
obdeluje za izdajo potrdil o izobraževanju ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju.
Prijavnico pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana ali
po faksu 01 51 41 662 ali skenirano na psiholog@center-pds.si.

