Pred poletjem nam je uspelo zaključiti z zbiranjem
podatkov za več naših razvojnih projektov. NAJLEPŠA
HVALA vsem, ki ste nam pomagali pri zbiranju
podatkov. Brez vaše pomoči in pripravljenost za
sodelovanje, nam ne bi uspelo.
Po zbiranju podatkov nas v naslednjih mesecih čakajo
statistični izračuni in priprave priročnikov za naslednje
teste in vprašalnike:

Slovenski test iskanja besed
STIB
Šest faktorski vprašalnik za
oceno osebnosti na
delovnem mestu BIP-6F
Vprašalnik o oceni osebnosti
samoocena PAS in
ocena drugega PAS-O

Test pozornosti
d2-R
Hollandov
vprašalnik
»Iskanje
poklicne poti«
StandardSDS

STIB bo predstavljen na VI. kongresu
logopedov, ki bo od 19. do 21. oktobra
2022 v Moravskih Toplicah.

VLJUDNO VABLENI!

Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali peto, dopolnjeno izdajo priročnika Profil
indeks emocij (PIE). V priročniku so nove norme izračunane za različne starostne
skupine, spol in način izvedbe. Lepo se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali pri
zbiranju podatkov za izračun novih norm. Obvestili vas bomo od katerega dne naprej
bodo v spletni aplikaciji TESTrešuj veljale nove norme.

Star priročnik lahko zamenjate za novega z 20 % popustom.
Naročila: ☏ 01 51 41 666 ali ✉ prodaja@center-pds.si.

Hvaležni smo, da ste nas opozorili na napako, ki je
bila na šabloni FPI-R. Napako smo hitro popravili in
smo
popravljeno
šablono
poslali
vsem
uporabnikom FPI-R. Za nastale nevšečnosti se vam
iskreno opravičujemo.

Vsi priročniki so avtorsko zaščiteni, kar pomeni, da
niso za javno uporabo. Prosimo, bodite pozorni, da
se ob vpisu avtorsko zaščitenega gradiva v Cobissu
dodeli status dostopnosti pogojno / vsebina
dokumenta nedostopna (posebno obravnavanje).

Starost: Od 15 do 70 let.

Starost: Od 5 do 7 let.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (pred bolonjski
program) in mag. psihologije (bolonjski program)
ter drugi strokovnjaki z visokošolsko izobrazbo z
opravljenim dodatnim usposabljanjem.

Usposobljenost: Univ. dipl. (pred bolonjski
program) ali magistri (bolonjski program) specialne
in rehabilitacijske pedagogike, psihologije,
logopedije in surdopedagogike. Za pedagoge,
inkluzivne pedagoge, socialne pedagoge in tiste, ki
so po izobrazbi iz sorodnih smeri, se zahtevajo
dodatna usposabljanja oziroma delovne izkušnje.

PT meri pozitivnost oseb pri
ocenjevanju sebe, svoje
prihodnosti,
svojega
življenja in splošne ravni
zaupanja drugim. Izvedba je
lahko
individualna
ali
skupinska, na papirju ali
preko spletne aplikacije
TESTrešuj.
Izpolnjevanje
vprašalnika traja od 5 do 10
minut.

Vsakemu udeležencu bomo podarili dostop do
enega elektronskega vprašalnika PT. Za prijavo ali
dodatne informacije nam pišite na:
psiholog@center-pds.si.

PPZ meri stopnjo razvitosti
predbralnih zmožnosti pri
otrocih. Izvedba traja
približno 30−40 minut,
vrednotenje pa vzame
približno 15 minut.
PPZ bo predstavljen na 6.
mednarodni konferenci –
Specifične učne težave kot
izziv
današnjega
časa
(društvo Bravo in PeF), ki bo
30. septembra in 1. oktobra v Ljubljani.

O točni uri začetka vas bomo še obvestili. Za
predprijavo nam pišite na psiholog@center-pds.si.

September 2022
9. 9. 2022 Delo s primeri: Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen)
Vodi Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije

15. in 16. 9. 2022

Vprašalnik o motnjah hranjenja (EDI-3)
Vodi Vesna Žličar, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije

23. 9. 2022 Vprašalnik o motnjah hranjenja, presejalna oblika – odločitev za nadaljnjo
obravnavo (EDI-3 RF)
Vodi dr. Maša Černelič Bizjak, univ. dipl. psih

23. in 24. 9. 2022

Baterija za oceno otrokovega gibanja, druga izdaja (ABC gibanja 2)
Vodijo dr. Blanka Čebašek, dr. Tina Kavčič in Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije

26. 9. 2022 Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti (ZMS)
Vodi Nina Vernik, prof. defektologije

30. 9. in Učne navade (z uporabo vprašalnika VUN)
14. 10. 2022 Vodita dr. Sonja Pečjak, univ. dipl. psih. in dr. Gordana Rostohar, univ. dipl. psih.

Oktober 2022
6. 10. 2022 (prvo Sklop srečanj psihologov na področju psihodiagnostike kadrov
srečanje) Vodita Nika Knez, mag. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih.
10. in 15. 10. 2022 Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov (VOP-SI)
Vodita Nevenka Gričar, prof. defektologije za MVO in dipl. delovna terapevtka in Andreja
Kovačič, dipl. delovna terapevtka

8. 10. 2022 E-PSIHOLOGIJA
Vodi dr. David Gosar, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije

11. in 27. 10. 2022

Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – BESEDNA OBLIKA A
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih.

19. in 27. 10. 2022

Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – SLIKOVNA OBLIKA A
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih.

November 2022
8. 11. 2022 Brezplačna predstavitev spletne aplikacije TESTrešuj
Vodita Nika Knez, mag. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih.

O datumu vas
Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ)
obvestimo.

NOVO!

December 2022
8., 9. in 17. 12. 2022

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-III)
Vodijo mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih., dr. David Gosar, univ. dipl. psih., specialist
klinične psihologije in dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih.

14. 12. 2022 Delo s primeri: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-III)
Vodi mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih.

