ЕДУКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОДИЈАГНОСТИКА
ЕДУКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОДИЈАГНОСТИКА
ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ АСПЕКТИ –
Скопје
Обуката за Психодијагностика – примена на психодијагностички тестови, техники и
задачи, наменета е за дипломирани психолози, студенти по психологија кои се во
завршна години од студирањето, психолози кои се вработени и сакаат да го усовршат
своето знаење во областа на клиничката психологија и психодијагностиката, психолози
кои сакаат да работат психотерапија, а кои имале малку пракса или воопшто немале
пракса од клиничка психологија и психодијагностика.
Психодијагностиката е гранка на клиничката психологија која се занимава со
испитување на поединецот (случај) со помош на психолошки средства: разговор,
тестови, техники, скали, како и психолошка процена на состојбата и способностите на
личноста врз основа на постигнатите резултати и стручната интерпретација. Со
психодијагностиката се испитуваат психолошките особини кои се карактеристични за
индивидуалната, групната и социјалната патологија и е еден од начините за
проценување и испитување на психопатологијата. Психодијагностиката во голема
мерка придонесува за критично разграничување на релација: нормална-патолошка
состојба, или однесување. Таа е и погодно помошно средство во давање на проценка, и
е најопфатен и најкомплексен начин за психолошко испитување на поединецот.
Централен поим во психодијагностиката е личноста, кој го опфаќа однесувањето на
поединецот, структурата, феноменологијата и динамиката на личноста, во контекст на
микросредината, општеството и културата.
Во текот на едукацијата едукантите ќе се стекнат со искуство и знаење за примена и
интерпретација на добиените резултати со помош на психолошки тестови, техники и
задачи (проценка на психоорганицитет, проценка на психопатологијата, проценка на
личноста на испитаникот), како и ќе се здобијат со знаење и искуство во пишување на
Психолошки наод и мислење за клиенти.
Програмата ги опфаќа следните теми:
-

Водење на досие на случај 45 min (1час)
Биографски пристап во експолрација на личноста 45 min
ЛОБИ 45 min + 30 min меѓусебна вежба со задавање
Проценка на личноста за време на експолрацијата (изглед, држење и општи
карактеристики на однесување, говор и вербални карактеристики, орјентација,
испитување на мислењето, емоционалната состојба, интегритет на личноста)

-

-

Психолошки тестови, техники и задачи: Дијагностичко интервју, Маховер
(цртеж на човечка фигура), Его опис, ТНР, ИПС,WB II скала за процена на
интелигенција, ВИТИМ, Равенови прогресивни матрици, MMPI 201 и 202, ПИЕ,
Тест ЖС, Бек-ов индикатор за депресија, Лишеров колор тест, CI-N 4, ММСЕ,
ТВП, Бендер Гешталт тест (и други дополнителни прашалници кои се
применуваат во психодијагностичката пракса)
Наод и мислење на психологот

Во текот на едукацијата, едукантите ќе се запознаат теоретски и искуствено со
наведените психолошки тестови, техники и задачи и тековно ќе добиваат материјали
од целокупната настава (од теоретскиот дел, тестови, тестовни прирачници). Секој
едукант е задолжен да изработи пет Клинички досиеа, кои ќе бидат супервизирани со
што ќе се овозможи наученото знаење практично да се провери и потврди. По
завршувањето на едукативниот период и сите завршени обврски секој едукант ќе добие
Сертификат изаден од ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ Скопје .
Вкупен број на часови за едукативната настава изнесува 200 часа (45 минути час).
Едукацијата ќе ја водат М-Р Снежана Андреева, клинички психолог, психотерапевт и
Марија Спасовска, психолог во здравство, психотерапевт.

