Strokovno srečanje
DELO S PRIMERI Vizualno-motoričnega testa BENDER-GEŠTALT (I ali II)
petek, 12. marca 2021 od 17.00 do 20.00
WEBINAR

Spoštovani kolegi psihologi!
Vabimo vas na nadaljevanje usposabljanja za uporabo VIZUALNO-MOTORIČNEGA TESTA BENDER-GEŠTALT
(BG ali BG-II) pod vodstvom dr. Aleš Friedl, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije.
Srečanje bo v petek, 12. marca 2021, od 17.00 do 20.00 ure. Usposabljanje bo potekalo na daljavo preko
spletne aplikacije Zoom. Vsak udeleženec bo prejel pred srečanjem dostop do spletne učilnice.
Dr. Friedl bo za uvod predstavil svoje primere na temo spolna zloraba, posttravmatska stresna motnja in na
robu psihoze. Nato bo udeležencem pomagal interpretirati njihove primere ter odgovarjal na različna
vprašanja in dileme, povezane z uporabo BG.
Vsak udeleženec bo po končanem usposabljanju prejel potrdilo o udeležbi. Kotizacija je 91,50 EUR (75,00
EUR + 22 % DDV). Račun vam bomo poslali po končanem srečanju.
Velikost skupine je omejena, zato vas vljudno prosimo, da nam pošljete izpolnjeno priloženo prijavnico, če
se nameravate srečanja udeležiti.

Veselimo se srečanja z vami!
Anita Jovanova

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SREČANJU
DELO S PRIMERI Vizualno-motoričnega testa BENDER-GEŠTALT (I ali II)
12. marec 2021

Udeleženec/-ka: _________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _______________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________
Telefon: ___________

Faks: __________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži): DA NE

E-naslov: ____________________
Davčna številka: _______________

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

Kotizacijo za udeležbo na 4-urnem srečanju, ki znaša 91,50 EUR (75,00 EUR + 22 % DDV), bomo poravnali po
prejetju računu.

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.

