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V Novo leto se
podajamo s
hvaležnostjo za začetke,
sodelovanja in vse
dokončano v prejšnjem.
Z mnogimi smo se
srečali!
HVALA vsem,
predvsem pa tistim, ki
ste bili vključeni v naše
temeljne razvojne
projekte pri zbiranju
podatkov za teste in
vprašalnike: VUN,
VOP-SI, SPA, BG-II,
ABAS-3 in eMFBT.

SE VIDIMO NA SLOVENSKEM KONGRESU PSIHOLOGOV,
ki bo potekal od 18. do 21. septembra 2019 v Zrečah.
Srečno!

www.center-pds.si
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VABIMO VAS NA SPREHOD SKOZI 2018 V SLIKAH:
Obisk EUMETSAT

FEBRUAR 2018

Ob začetku izvajanja psiholoških pregledov
kandidatov za zaposlitev v Evropski satelitski
agenciji za nadzorovanje in spremljanje vremena,
klime in okolja sva Dušica in Marjeta šli na spoznavni
obisk na sedež agencije v nemški Daramstadt.

Izid WAIS-IV in prvi seminar

FEBRUAR 2018

V februarju smo zaključili večletni zahteven projekt
slovenske standardizacije WAIS-IV: izdali smo
gradivo in organizirali prvo usposabljanje s švedsko
klinično psihologinjo Evo Tideman.

Usposabljanja v 2018: tradicionalna vsakoletna in nova
 ABC gibanja 2 (T. Kavčič, Blanka Colnerič, J.
Terčon),
 Objektivnost strokovnega poročanja (I. Areh),
 PAI in PAI – delo s primeri (S. Galić),
 PIE (A. Zadel),
 Risba kot diagnostično in terapevtsko sredstvo
(B. Žemva + D. Muck),
 Hollandov vprašalnik »Iskanje poklicne poti«
(D. Boben),
 TTCT-BS, TTCT-SL (D. Boben, M. Trstenjak),
 WAIS-IV (E. Tideman),
 WPPSI-III (E. Tideman),
 WISC-III (J. Možina, L. Magajna, D. Gosar).

www.center-pds.si
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To sem jaz

JUNIJ 2018

Zaključili smo tudi evalvacijo projekta To sem jaz.

Konferenca ETPG v Bukarešti

JUNIJ 2018

European Test Publishers Group. Na konferenci skupine evropskih založnikov psiholoških testov (ETPG)
v Bukarešti je Dušica Boben postala nove predsednica skupine ETPG. Z izvršnim direktorjem skupine,
Ianom Florancem, načrtujeta program naslednje konference, ki bo v 2019 v Ljubljani.
Zaključek zbiranja podatkov

KONEC ŠOLSKEGA LETA 2017/2018
Z zaključkom šole je čas pred poletjem
pomenil tudi zaključek zbiranja podatkov.
Zbrali smo podatke za nove norme SPA in
VUN, za standardizacijo Vprašalnika o
predelavi senzornih prilivov (VOP-SI).

Spletna oblika MFBT za Zavod RS za zaposlovanje

JESEN 2018

Z jesenjo smo zaključili pilotno študijo
elektronske oblike testa MFBT za osnovnošolce
in pričeli s standardizacijo. Iskrena hvala vsem
vključenim v tem obsežnem projektu!

www.center-pds.si
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Najprej piknik, vožnja z rečnim kapitanom, nato torta. P.S. Dveh novih sodelavk morda še niste
spoznali: Nika Knez predvsem izvaja različna testiranja (na sliki levo), ime Andreja Cvenkelj (na sliki
zgoraj) pa se vam morda zdi znano, ker je avtorica priročnika za SOGS. Marjeto in selfi-masterja
Dušico pa že poznate.
Razvoj

Vrednotili smo izpolnjene teste BG-II, vnašali in
računali podatke za norme standardizacijo. Tudi za
ABAS-3 poteka priprava norm.

SNAP združen
(Univ. dipl. specialni in rehabilitacijski pedagogi (predbolonjski program), logopedi ter univ. dipl.
psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.)

Tik pred izidom je SNAP-Združen, tj. nova oblika že
dobro poznanega SNAPa, ki se imenuje SNAP-3.
Programskemu paketu pa je dodan tudi novi sklop
SNAP-Vedenje.

www.center-pds.si

DAISY&DRUM PRESS – DECEMBER 2018

NASLEDNJI IZIDI:
SPLETNA OBLIKA WECHSLERJEVE LESTVICE INTELIGENTNOSTI ZA ODRASLE
(Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.)
FREIBURŠKI OSEBNOSTNI VPRAŠALNIK – dopolnjena oblika
(Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B.)
eWAIS – samodejna izdelava profila
FPI-R – prenovljen priročnik, vprašalnik in elektronski
vprašalnik

V LETU 2019 NAČRTUJEMO USPOSABLJANJE:
Januar in februar
Petek, 25. januar in četrtek, 1. februar
2019

SNAP- Združen
Vodi Pika Polona Bižal, univerzitetetni profesor defektologije.

April
Ponedeljek, 8. in torek 9. april
Sreda 10. april 2019

Vprašalnik za oceno osebnosti (PAITM)
Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije.
Delo s primeri PAI
Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije.

Junij
Predvidoma v juniju 2019

Predvidoma v juniju 2018

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle (WAIS-IVSI)
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in
nevropsihologije.
Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSIIIISI)
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in
nevropsihologije.

Oktober
Predvidoma v oktobru 2019

Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike (PAITM-A)
Vodita mag. David Gosar, specialist klinične psihologije in dr.
Peter Janjušević, specialist klinične psihologije.

November

Predvidoma v novembru 2019

Predvidoma v novembru 2019

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-IIISI)
Vodijo mag. Jožica Možina, univerzitetna diplomirana
psihologinja, mag. David Gosar, specialist klinične psihologije in
dr. Lidija Magajne, univerzitetna diplomirana psihologinja.

Delo s primeri Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke
(WISC-IIISI)
Vodi mag. Jožica Možina, univerzitetna diplomirana psihologinja.

www.center-pds.si

