Seminar

RISBA KOT DIAGNOSTIČNO IN TERAPEVTSKO SREDSTVO
oktober 2018 – marec 2019
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana

Spoštovani!
Vljudno vabljeni na seminar Risba kot diagnostično in terapevtsko sredstvo, ki bo tokrat sestavljen iz dveh
modulov in bo razširjen tudi na delo z barvami. Potekal bo od oktobra 2018 do marca 2019, ob sobotah.
Srečanja bodo potekala enkrat mesečno, med posameznimi srečanji pa bodo udeleženci svoje znanje tudi
praktično uporabili. Modulski način dela omogoča, da se seminarju lahko priključijo tudi tisti, ki so že usvojili
seminar Uporaba risbe v psihodiagnostiki.
Seminar je namenjen psihologom, psihoterapevtom, šolskim svetovalnim delavcem, pedopsihiatrom,
specialnim pedagogom in socialnim delavcem, ki delajo z otroki in/ali mladostniki.
Na seminarju boste prejeli vso potrebno gradivo in pri prvem modulu TUDI priročnik Slovar pomenov čustvenih
znakov v projekcijskih risbah. Ob koncu seminarja bo vsak udeleženec prejel potrdilo o udeležbi.

PREDAVATELJICI
Prvi modul (dopoldanski del) – 8 srečanj
Prvi modul bo vodila mag. Barbara Žemva,
specialistka klinične psihologije in avtorica priročnika
Slovar pomenov čustvenih znakov v projekcijskih
risbah.

Drugi modul (popoldanski del) – 5 srečanj
Drugi modul bo vodila prof. dr. Deja Muck, redna
profesorica na Naravoslovnotehniški fakulteti
Univerze v Ljubljani na Oddelku za tekstilstvo, grafiko
in oblikovanje.

KOTIZACIJA
Kotizacija osemdnevnega usposabljanja je 780,00
EUR + 22 % DDV (tj. 951,60 EUR).

Kotizacija petdnevnega usposabljanja je 205,00 EUR
+ 22 % DDV (tj. 250,10 EUR).

Skupaj za oba modula je kotizacija 985,00 EUR + 22 % DDV (tj. 1201,70 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.

VSEBINA SREČANJ
PRVI MODUL

DRUGI MODUL

6. oktober 2018, od 9.00 do 12.00
 Spoznavanje udeležencev in dokončni dogovor o
terminih in ostalih organizacijskih stvareh
 Kratek zgodovinski pregled ocenjevanja risb
 Risba – razvojno /faze/
 Emocionalni kazalniki v risbi človeške figure
 Opazovanje otroških risb od 7. do 10. leta s
komentarji
27. oktober 2018, od 9.00 do 12.00
 Pregled risb, ki jih prinesejo udeleženci
 Splošna dejstva, ki veljajo za vse risbe (vtis,
kvaliteta črt, simetričnost, velikost …)
 Položaj na listu, pritisk, popravljanje (radiranje)
 Opazovanje in komentiranje risb otrok od 10 do
14 leta
 Ugotavljanje kognitivnih sposobnosti iz risanja
človeške figure (DAP: IQ) po Reynoldsonovi in
Hickmanovi

27. oktober 2018, od 13.00 do 15.00
 Predstavitev metode – fraktalna metoda
analitične diagnostike, predvidevanja in
samokorekcije človekovega stanja in njegovih
problemov
 Izdelava inicialne fraktalne risbe

10. november 2018, od 9.00 do 12.00
 Pregled risb, ki jih prinesejo udeleženci,
komentarji, diskusija
 Risanje drevesa
 Teorija s primeri
 Določanje starosti ob kateri je avtor doživel
travmo /Wittgensteinov indeks/
 Pregled risb otrok od 10 d0 14 leta

10. november 2018, od 13.00 do 15.00
 Pomen linijske risbe (razvoj fine motorike,
kognitivnih funkcij)
 Pomen barv (vpliv na emotivno stanje)
 Osnovna analiza inicialne fraktalne risbe – 1. del

24. november 2018, od 9.00 do 12.00
 Pregled risb, ki jih prinesejo udeleženci
 Risanje hiše drevesa in osebe (HTP) po Burnsu
 Teoretične predpostavke
 Primeri iz priročnika
 Lastni primeri

24. november 2018, od 13.00 do 15.00
 Osnovna analiza inicialne fraktalne risbe – 2. del
 Nevroplastičnost možganov
 Predstavitev in pomen korekcijskih fraktalnih
risb
 Izdelava 1. korekcijske fraktalne risbe

1. december 2018, od 9.00 do 12.00
 Pregled risb, ki jih prinesejo udeleženci,
komentarji, diskusija
 Risanje družine v gibanju
 Teoretične predpostavke
 Primeri iz priročnika
 Lastni primeri

1. december 2018, od 13.00 do 15.00
 Predstavitev in pomen korekcijskih fraktalnih
risb
 Izdelava 2. korekcijske fraktalne risbe

12. januar 2019, od 9.00 do 12.00
 Pregled risb udeležencev, komentarji
Emocionalni indikatorji v risbah otrok z različnimi
težavami ( motnje hranjenja, anksioznost,
psihoze, depresivnost, vedenjske motnje )

12. januar 2019, od 13.00 do 15.00
 Predstavitev metode korekcije trenutnega stanja
 Izdelava energijskega odtisa
 Predstavitev ostalih metod fraktalne risbe

9. februar 2019, od 9.00 do 12.00
 Pregled in komentar risb, ki jih prinesejo
udeleženci
 HTP in DAP kot pripomoček za ugotavljanje
zlorab pri otrocih (Sistem vrednotenja po Valerie
Van Huttonovi)
 Primeri po priročniku
16. marec 2018, od 9.00 do 12.00
 Uporaba risanja pri individualnem in skupinskem
delu
 Vprašanja in odgovori
 Zaključek seminarja

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, 12. septembra 2018

P.S. ŠE NEKAJ O FRAKTALIH: To je novo področje, ki prihaja k nam iz Rusije, kjer ga razvija Tanzilija Polujahtova,
klinična psihologinja in družinska terapevtka. To metodo so v svoje kurikulume že uvedli v Rusiji, Hrvaški in
Srbiji, kjer ugotavljajo, da se je uspeh učencev izboljšal, povečala pa se je tudi njihova kreativnost, sposobnost
pomnjenja in koncentracije kot tudi izboljšanje njihovega čustvenega in psihofizičnega stanja. Uporaba metode
je učinkovita v vseh starostnih obdobjih.

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU
RISBA KOT DIAGNOSTIČNO IN TERAPEVTSKO SREDSTVO,
ki bo potekal od oktobra 2018 do marca 2019 v Ljubljani

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

Faks: _______________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite): DA NE

E-naslov: _____________________
Davčna številka: ________________

Prijavljam se na (obkrožite) : PRVI MODUL

DRUGI MODUL

OBA MODULA

Kotizacijo za udeležbo na seminarju, ki znaša za prvi modul 951,60 EUR (780,00 EUR + 22 % DDV) oz. za drugi
modul 250,10 EUR (205,00 + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju računa (označite):
 v enkratnem znesku po prvem srečanju;
 po obrokih, predlagajte število obrokov: _____.

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 informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica.

