VMR-OM – ELEKTRONSKA IZVEDBA IN VREDNOTENJE
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Z veseljem vas obveščamo, da smo na našo spletno stran TESTrešuj dodali nov elektronski vprašalnik, ki ga že
poznate v papirni obliki. To je VPRAŠALNIK O MEDOSEBNIH RAZLIKAH ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
(VMR-OM). Avtorici priročnika in slovenske priredbe vprašalnika sta dr. Maja Zupančič in dr. Tina Kavčič.
Vprašalnik meri osebnostne lastnosti otrok, starih od 2 leti in pol do 18 let. Za mlajše otroke vprašalnik izpolni
mama, oče ali vzgojiteljica oz. učiteljica, mladostniki pa se lahko ocenijo sami.
Rezultati nam otroka ali mladostnika opišejo z naslednjimi osebnostnimi potezami:
 VESTNOST (usmerjenost k dosežku, ugodljivost, inteligentnost, organiziranost, odkrenljivost),
 NESPREJEMLJIVOST (antagonizem, negativno čustvovanje, močna volja),
 NEVROTICIZEM (boječnost/negotovost, socialna plašnost) in
 EKSTRAVERTNOST (raven dejavnosti, družabnost, odprtost do izkušenj, pozitivno čustvovanje,
uvidevnost).
Ker je vprašalnik dolg in vrednotenje vzame veliko časa, bo prav gotovo dobrodošla izvedba ali vrednotenje
s pomočjo spletne aplikacije TESTrešuj.
Aplikacija je enostavna za uporabo. Ob naročilu (glejte cenik spodaj) vam dodelimo uporabniško ime in geslo,
s katerim dostopate do nje. Nato vnesete osnovne podatke izpolnjevalca in ga povabite k izpolnjevanju
vprašalnika (seveda, pod nadzorom). Druga možnost pa je, da vi prepišete njegove odgovore s tiskane oblike
vprašalnika in se tako izognete ročnemu vrednotenju in risanju profila. Aplikacija omogoča izpis poročila v
pdf obliki, ki je namenjeno le vam in vsebuje osnovne podatke o izpolnjevalcu in/ali ocenjenemu otroku ali
mladostniku, čas reševanja, posamezne odgovore na postavke, surove in standardne rezultate ter izrisan
profil.
Lepo pozdravljeni.
Dušica Boben

Ljubljana, 10. november 2016

Cene so odvisne od števila kupljenih vprašalnikov:
VMR-OM e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (ob nakupu 1–50) ___________ eden 2,10 EUR + 22 % DDV
VMR-OM e-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (ob nakupu nad 50) _________ eden 1,89 EUR + 22 % DDV

Naj vas še spomnimo, da so vse druge oblike elektronskega vrednotenja NEAVTORIZIRANE in
je njihova uporaba KAZNIVA.
TESTrešuj vsebuje: Vprašalnik velikih pet – BFQ, Hollandov vprašalnik poklicne poti – SDS, Eysenckov vprašalnik
osebnosti – EPQ-R, Vprašalnik profil indeks emocij – PIE, Vprašalnik o socialnem vedenju otrok – SV-O, Vprašalnika o
medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih – VMR-OM, Test pozornosti – d2 (vrednotenje), Vprašalnika za oceno
osebnosti – PAI, Vprašalnika za oceno osebnosti, oblika za mladostnike – PAI-A.

