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NAJ SE NAJPREJ POHVALIMO…
Dušica Boben je bila lani izbrana za predsednico Evropskega združenja založnikov psiholoških testov
(ETPG) in zato smo se z vso vnemo že v začetku leta lotili organizacije 29. ETPG konference, ki je letos
junija potekala v Ljubljani. Naslovili smo jo: "PLANNING AHEAD: TESTING IN A TIME OF CHANGE".

Konference
so
se
udeležili
predstavniki triindvajsetih psiholoških
založb iz sedemnajstih držav.
Med udeleženci je bila tudi novinarka
časopisa Delo Mojca Vizjak Pavšič in
nastal je odličen članek z naslovom
"Umetna inteligenca bo izdelovala
tudi psihološke teste", ki je izšel v
Delovi prilogi Znanost.
Za konec dovolite da izrazimo veliko
hvaležnost predavateljem dr. Juretu
Žabkarju, mag. Davidu Gosarju, dr.
Maji Zupančič, dr. Zvezdanu Pirtošku,
dr. Dragosu Iliescu ter dr. Rachel Tribe,
ki so s skrbno pripravljenimi vsebinami
poskrbeli za žive in zanimive razprave
vseh udeležencev.
Naslednje leto se evropski založniki
psiholoških testov dobimo v Kijevu.
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www.center-pds.si
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NAJNOVEJŠI IZIDI
SNAP-ZDRUŽEN

JANUAR 2019
Izšel je prenovljen program SNAP. Sedaj je del programskega paketa
SNAP-Združen, ki je sestavljen iz:
 SNAP-3, ki omogoča sistematičen in izčrpen pregled
otrokovih specifičnih učnih težav in njihovih dejavnikov ter
 SNAP-Vedenje (kratko SNAP-V), ki omogoča prepoznavanje
socialnih, čustvenih in vedenjskih težav otroka in
mladostnika ter nudi praktične strategije spopadanja z
njimi.
Za delo s programom se je s pomočjo izkušene strokovnjakinje Pike
Polone Bižal, univerzitetne profesorice defektologije usposobilo že
80 strokovnjakov. 6. in 7. septembra 2019 pa načrtujemo še zadnje
letošnje usposabljane za uporabo programa SNAP-Združen.

ELEKTRONSKA VERZIJA BIP-D

JULIJ 2019
Vprašalnik za oceno na delovnem mestu BIP je namenjen
ugotavljanju osebnostnih lastnosti povezanih z delovnim okoljem.
Primeren je za aktivno populacijo, staro od 20 do 64 let. Poleg
vprašalnika za samooceno, ki je že dolgo v naši družini elektronskih
testov TESTrešuj, smo pred kratkimi omogočili tudi elektronsko
reševanje kratke oblike Vprašalnika za oceno osebnosti na
delovnem mestu BIP-D, preko katerega lahko posameznika oceni
kdo drug, ki ga dovolj dobro pozna. Uporaba vprašalnika je
namenjena univ. dipl. psihologom (predbolonjski program) in mag.
psihologije (bolonjski program).

PONATISI
Ponatise prve polovice leta verjetno vsi poznate, saj spadajo med
najbolj uporabljene psihološke teste. To so:
 Test pozornosti – d2
 Preskus zaznavno-motoričnih sposobnosti – ZMS
 Vprašalnik za oceno osebnosti – PAI

www.center-pds.si
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REZULTATI SODELOVANJ S KOLEGI IZ DRUGIH USTANOV
TO SEM JAZ

2018/2019
Za Nacionalni inštitut za javno zdravje smo v šolskem letu
2018/2019 izvedli evalvacijo programa za duševno zdravje mladih
TO SEM JAZ. Rezultate bodo predstavljeni na 8. kongresu
slovenskih psihologov v Zrečah, v obliki članka v reviji Šolsko
svetovalno delo in na tiskovni konferenci v septembru 2019, kjer
bo predstavljen tudi nov prenovljen priročnik Zorenje skozi To
sem jaz.
Več o programu najdete na:
http://www.tosemjaz.net/ . Priporočamo!

PROJEKT VZPOSTAVITE KOMPETENČNEGA MODELA
APRIL 2019
Skupini Primera smo pomagali pri projektu Vzpostavitev
kompetenčnega modela za državno upravo, ki se je uspešno
zaključil letos aprila. Plod tega dela je tudi brezplačni Priročnik za
presojanje in razvoj kompetenc za kadrovike. Namenjen je
predvsem vodjem in kadrovikom pri kadrovskih procesih, kot so
pridobivanje novih sodelavcev in zaposlovanje, usposabljanje in
razvoj zaposlenih, razvoj kariere, načrtovanje nasledstev in
podobno.
Priročnik najdete na: Prirocnik_za_kadrovike.pdf. Uporaben je za
kadrovsko službo tudi izven državne uprave.
STANDARDIZACIJA eMFBT

ŠOLSKO LETO 2018/2019
Zaključek šolskega leta je pomenil tudi zaključek zbiranja podatkov
za standardizacijo spletne oblike Multifaktorske baterije testov –
e-MFBT. S pomočjo šolskih psihologov, njihovih sodelavcev in
zunanjih strokovnjakov smo v standardizacijo vključili 1889
učencev osmih in devetih razredov iz različnih slovenskih regij.
Nekateri so teste reševali dvakrat, nekateri so ob tem reševali tudi
Standardne progresivne matrice plus, da bomo dokazali njihovo
zanesljivost in veljavnost. Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki so z
nami sodelovali.
Projekt, ki ga izvajamo za ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
ZAPOSLOVANJE bomo zaključili spomladi leta 2020.

VPRAŠALNIK SWAL-QOL

JULIJ 2019
Skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in
Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Republike Slovenije
Soča ob finančni podpori Republike Slovenije in Evropske
unije (Evropski socialni sklad) smo pripravili priročnik za
slovensko priredbo svetovno znanega VPRAŠALNIKA O
RAZUMEVANJU KVALITETE ŽIVLJENJA PRI MOTNJAH POŽIRANJA,
avtorjev Colleen A. McHorney in sodelavcev in avtorice slovenske
priredbe Špele Pirc.
Vprašalnik je namenjen logopedom oz. kliničnim logopedom, ki se
ukvarjajo z motnjami požiranja oz. disfagijo.
www.center-pds.si
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V LETU 2019 NAČRTUJEMO NOVE IZIDE
WAIS-IV ELEKTRONSKO VREDNOTENJE
Pripravljamo elektronsko vrednotenje in izris profila za WAIS-IV.
Psiholog v spletno aplikacijo iz Zvezka za zapisovanje prepiše vsote surovih točk in določi, katere
podteste želi vključiti v izračune. Izdelano poročilo vsebuje vse izračune, ki so na osnovi vpisanih
podatkov možni: izravnane točke in njihov profil, sestavljene rezultate (IQ, centile, interval zaupanja) in
njihov profil, razlike sestavljenih vrednosti in podtestov, močna in šibka področja, analizo procesa.
Izdaja je predvidena za jesen 2019. WAIS-IV je namenjen univ. dipl. psihologom (predbolonjski program)
in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem (kategorija C).
VIZUALNO-MOTORIČNI TEST BENDER- GEŠTALT II (BG-II)
Test Bender-geštalt II je prenovljena izdaja v Sloveniji znanega test LB. Uporabljamo ga pri
diagnosticiranju razvojne stopnje in razvojnih značilnosti otrok ter kliničnih skupin odraslih. Primeren je
za osebe, stare od 4. do 90. leta. Druga izdaja je poleg dodatnih nalog in treh novih preizkusov (risanje
po spominu, zaznavanje in motorika) prinesla povsem nov sistem vrednotenja, imenovan splošni sistem
vrednotenja, za katerega so narejene tudi prve slovenske norme. Naš cilj je bil tudi izboljšanje kakovosti
gradiv, saj si prizadevamo, da imajo slovenski psihologi v praksi enake pogoje kot njihovi kolegi drugod
po svetu.
Uporaba testa je namenjena univ. dipl. psihologom (predbolonjski program) in mag. psihologije
(bolonjski program) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).
FREIBURŠKI OSEBNOSTNI VPRAŠALNIK – dopolnjena oblika
FPI-R, osebnostni vprašalnik FPI je povsem obnovljen. Avtorji še vedno sledijo Eysenckovemu modelu,
dodajajo pa svoje izkušnje z raziskovanjem kliničnega področja kot so psihofiziološko usmerjeno
raziskovanje osebnosti, ocenjevanje učinkovitosti psihoterapije in rehabilitacijskih ukrepov pri psihovegetativnih sindromih in boleznih srca ter ožilja, raziskave o stresu ter o agresivnosti in socialni
usmerjenosti. Prenovljeni vprašalnik ima 138 postavk, ki se združujejo v devet lestvic (med katerimi je
tudi lestvica Odkritost) in dve sekundarni lestvici Ekstravertnost in Čustvenost. Imena lestvic in
sekundarnih lestvic so posodobljena. Namenjen je odraslim in mladim osebam nad 15 let.
Uporaba vprašalnika je namenjena univ. dipl. psihologom (predbolonjski program) in mag. psihologije
(bolonjski program) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).
NOVE NORME ZA SPA in VUN
Vprašalnik samopodobe – SPA in Vprašalnik o učnih navadah – VUN sta prav gotovo dva osnovna in
pogosto uporabljena pripomočka slovenskih šolski psihologov. SPA
V letu 2018 smo za oba vprašalnika izvedli ponovno normalizacijo za mladostnike (učenci višjih razredov
osnovne šole in srednješolci). Zbrali smo okrog 2000 podatkov in pripravljamo norme. Prvi rezultati
bodo objavljeni na kongresu psihologov Slovenije.
SISTEM ZA OCENJEVANJE PRILAGODITVENEGA VEDENJA-3 (ABAS-3)
ABAS-3-je eden izmed najbolj uporabljenih pripomočkov za odkrivanje težav na področju
prilagoditvenega vedenja, tj. veščine, ki jih potrebujemo, da lahko učinkovito in samostojno delujemo v
vsakodnevnem življenju. Namenjen je osebam starim od 0 do 90 let. Imamo 5 različnih vprašalnikov glede
na starost osebe in ocenjevalca (starši, vzgojitelji v vrtcu, učitelji, sam). ABAS-3 meri prilagoditveno
vedenje na treh različnih ravneh. Na najvišji ravni je sestavljen rezultat, imenovan Splošna prilagoditev,
ki je sestavljen iz vseh 11 merjenih podpodročij. Podpodročja se združujejo v tri področja: konceptualno,
socialno in praktično področje. S tem sistemom lahko odkrijemo močna in šibka področja
posameznikovga prilagoditvenega vedenja, strokovnjakom pa služi za načrtovanje, izvajanje in
spremljanje učinkov obravnave. Trenutno pripravljamo norme.
Uporaba testa je namenjena univ. dipl. psihologom (predbolonjski program) oz. mag. psihologije
(bolonjski program) ter mag. prof. specialnim in rehabilitacijskim pedagogom (bolonjski program).
www.center-pds.si
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NAPOVEDUJEMO USPOSABLJANJA:
Vabimo vas, da si vabilo s podrobnimi informacijami ogledate preko linka na naslovih usposabljanja ali na
naši spletni strani www.center-pds.si.
SEPTEMBER 2019
Petek, 6. in sobota, 7. september
2019
Petek, 27. in sobota 28. september
2019
Petek, 27. in sobota 28. september
2019
Petek, 18. in sobota, 19. oktober
2019

Četrtek, 3. in petek, 11. oktober
2019

Petek, 4. in petek, 11. oktober 2019

Petek 8., sobota 9. in 16. november
2019

Četrtek 28. november 2019

Predvidoma konec novembra ali
začetek decembra
Predvidoma drugi teden v januarju
2019 (se še dogovarjamo s
predavateljico)

SNAP- Združen
Vodi Pika Polona Bižal, univerzitetni profesor defektologije.
Pravljični test (FTT)
Vodi dr. Carina Coulacoglou, avtorica Pravljičnega testa.
OKTOBER 2019
Vprašalnik za oceno osebnosti- oblika za mladostnike
(PAI - A)
Vodita Vesna Žličar, univ. dipl. psih. in mag. David Gosar, univ.
dipl. psih., soavtorja slovenske priredbe PAI-A.
Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – Besedna
oblika A
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta
Trstenjak, univ. dipl. psih..
Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – Slikovna
oblika A
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta
Trstenjak, univ. dipl. psih..
NOVEMBER 2019
Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-III)
Vodijo mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih., mag. David Gosar,
specialist klinične psihologije in dr. Lidija Magajne, univ. dipl.
psih..
Delo s primeri Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke
(WISC-III)
Vodi mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih.
univ.
Vedenjski intervju
Vodi mag. Andrej Juričko, univ. dipl. psih., izkušen svetovalec s
področja ocenjevanja in razvoja kadrov.
JANUAR 2020
Delo s primeri Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke
(WPPSI-IIISI)
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in
nevropsihologije.
Delo s primeri Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle
(WAIS-IVSI)
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in
nevropsihologije.

Pripravljamo se na 8. kongres psihologov Slovenije, ki bo od 19. do 21. septembra 2019 v Zrečah. V
naslednjem tematskem izidu Daisy&Drums vse o tem.
Se vidimo!

www.center-pds.si

