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Drage kolegice, dragi kolegi. 
 
Zimo in pomlad se bomo na našem vrtu posvetili 
negovanju že krepkih sadik: kar nekaj testov, 
vprašalnikov in pripadajočih priročnikov je v 
prejšnjih letih vzklilo in so še sedaj na stopnji rasti,  
dopolnjevanja ter pridobivanja končne oblike.  

Predvidevamo, da bosta najprej zacveteli Lestvici 
agresivnosti in anksioznosti, ki ju je Ana Kozina 
razvila za šolsko področje. Na kliničnem področju 

bomo prenovili že znani ABC-gibanja in pripravili Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI-A).  

Najbolj pričakovani instrument v letošnjem letu pa je verjetno s področja organizacijske psihologije: 
Osebnostni vprašalnik za poklicno rabo (BIP), ki se je med evropskimi kolegi že dobro uveljavil.  

V novičkah vas obveščamo tudi o predvidenih usposabljanjih, strokovnem srečanju na temo WISC-IIISI 
ter o predvidenih novih projektih. 

Prisrčno vabljeni k branju in sodelovanju. 

  
Dušica in Marjetka (in čmrlj) 
 
NOVI IZIDI 
 

WECSHLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE (WPPSI-III) 
V decembru 2013 smo z veliko torto proslavili 
uspešno zaključeno priredbo, standardizacijo in 
težko pričakovani izid WPPSI-II. Še enkrat se vsem 
sodelujočim kolegom, ki jih je bilo več kot 100, 
najlepše zahvaljujemo.  
WPPSI-III meri spoznavne sposobnosti otrok od 2;6 
do 7;3 leta. Za od 2;6 do 3;11 leta lahko izmerimo  
Besedni, Nebesedni in Celotni IQ ter Splošni govor, 
za otroke od 4;0 do 7;3 leta pa poleg vseh treh IQ in 
lestvice Splošni govor še Količnik hitrosti obdelave. 
Gradivo vsebuje poleg dveh priročnikov (priročnik za 
izvedbo in vrednotenje ter priročnik s 
psihometričnimi podatki in podatki za interpretacijo), 
testno gradivo (kocke in sestavljanke), dve knjižici z nalogami, zvezek z nalogami, dva zvezka za 
zapisovanje (za mlajše in starejše otroke), šablono in svinčnika. 
 

V juniju (dva dneva v tednu od 9. do 13. junija) pripravljamo usposabljanje. Svoje znanje bo z nami 
delila dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije iz Univerze Lund na 
Švedskem. 
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PONATIS PRIROČNIKA  VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI  (PAI) 
Ponovno smo izdali priročnik PAI. Vsebina je ostala nespremenjena, popravili smo le tiskarske napake, 
ki so se nam prikradle v tabele s slovenskimi normami. V tabeli A.1 Pretvorba surovih vrednosti v T-
vrednosti za lestvice PAI (Slovenski standardizacijski vzorec, N = 538) smo popravili lestvico POZ 
(pozitivni vtis) ter dodali izračune za surovo vrednost 0. V tabeli F.1 Standardne vrednosti za kratko 
obliko PAI – Slovenija pa smo pravilno označili stolpce ter ravno tako dodali izračune za surovo 
vrednost 0. Vsem, ki ste kupili prvo izdajo priročnika, smo poslali popravljene tabele. Če morda našega 
pisma niste prejeli, nas prosimo obvestite. 
 
LESTVICA AGRESIVNOSTI in LESTVICA ANKSIOZNOSTI za učence in dijake, je delo slovenske 
psihologinje, dr. Ane Kozina. Lestvici sta pripravljeni za učence od 4. razreda osnovne šole do 4. 
letnika srednje šole. Lestvica agresivnosti nam da t. i. splošno agresivnost, ki jo sestavljajo telesna, 
besedna, notranja in agresivnost do avtoritete. Z lestvico anksioznosti pa dobimo vpogled v splošno 
anksioznost otroka in mladostnika, ter njene komponente: čustva, odločanje in skrbi. Priročnika so 
pregledali strokovnjakinja za metodologijo dr. Anja Podlesek in psihologa iz Svetovalnega centra za 
otroke, mladostnike in starše Ljubljana: Nada Hribar Lestvico anksioznosti, Peter Janjušević pa Lestvico 
agresivnosti.  
 
Izid načrtujemo v aprilu 2014. Takrat pripravljamo tudi predstavitev in malo kasneje usposabljanje. 
Vabljeni.  
 
 

PRIPRAVLJAMO 
 
VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI ZA MLADOSTNIKE (PAI-A) – izračunane imamo že slovenske 
norme, zaključujemo zbiranje kliničnega vzorca in zanj pripravljamo statistične podatke.  Kot veste je 
PAI-A različica znanega kliničnega vprašalnika za mladostnike. Vprašalnik sestavlja 11 kliničnih lestvic 
(telesne pritožbe, anksioznost, motnje, povezane z anksioznostjo, depresivnost, manija, paranoidnost, 
shizofrenija, »borderline« poteze, antisocialne poteze, težave z alkoholom in drogami), 3 lestvice 
obravnave (agresivnost, samomorilne misli, stres) ter 4 lestvice veljavnosti (nedoslednost pri 
odgovorih, redkost odgovorov, negativen in pozitiven vtis). 
 
ABC-G 2 – prevedli smo priročnik in testirali 440 otrok, starih od 3 do 15 let. Pripravljamo statistične 
podatke in predvidevamo, da bi lahko letos pripomoček že izdali. ABC-G 2 je baterije za oceno 
otrokovega gibanja, ki je v svetu eden najbolj uporabljenih testov za merjenje gibalnih težav otrok. 
Baterija je sestavljena s testa in vprašalnika, ki ga izpolnijo učitelji in starši ter je presejalni 
pripomoček. Testnih nalog je osem, pripravljene so za tri starostne skupine: 3–6, 7–10 in 11–16 let, 
preverjajo pa tri področja: spretnost rok, spretnosti z žogo ter statično in dinamično ravnotežje. 
Baterijo ABC-G lahko uporabljajo pri svojem delu specialni pedagogi, psihologi, učitelji športne vzgoje, 
pediatri, fizioterapevti, delovni terapevti in logopedi. 
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V letošnjem letu nas čaka izdaja še kar nekaj merskih pripomočkov, za katere že 
imamo zbrane podatke. To so FPI-R, VI, EDI-3, BIP, EAE. Za WAIS-IV še zbiramo oz. 
dopolnjujemo standardizacijski vzorec.   
 
V tem letu se dogovarjamo tudi za nekaj novih slovenskih priredb oz. izdaj. In kot vedno vas 
VABIMO K SODELOVANJU:  

  
Tretja izdaja Lestvic zgodnjega razvoja Nancy Bayley – BSID-III – namenjena je psihologom v 
zdravstvenih domovih in vrtcih, saj z njim ugotavljamo otrokov zgodnji razvoj na mentalnem, 
motoričnem in vedenjskem področju. Primerna je za dojenčke in malčke od 15 dni do 42 mesecev in 
15 dni starosti. Poleg že poznanih preizkusov so v novo verzijo dodali tudi vprašalnik za starše, ki 
psihologu pomaga oceniti socialno, čustveno in prilagoditveno vedenje otroka.  
 
Druga izdaja BENDER-GESTALT II – namenjena je psihologom v zdravstvu in šolstvu, psihologom, ki 
delajo z otroci, mladostniki ali odraslimi, saj pokriva starostno obdobje od 4 do 85+ let. Meri vizualno-
motorično integracijo ter nudi koristne podatke pri identifikaciji nekaterih učnih težav.  
 
Tretja izdaja Profila ocen posebnih potreb (SNAP 3) – Tretjo verzijo SNAP Sut je v Angliji mogoče 
dobiti v kombinaciji s SNAP-V (tj. SNAP Together), ki pokriva tudi specifične vedenjske, čustvene in 
socialne težave. Kot smo vajeni, vsebuje praktična navodila za pomoč in strategije spoprijemanja s 
takimi težavami.   
 
JAVITE SE NAM, če  bi želeli sodelovati pri standardizaciji. 
 
 

NAPOVEDUJEMO PREDSTAVITEV: 
 
APRILA 2014, takoj po izidu dveh novih slovenskih merskih pripomočkov, bo avtorica dr. ANA KOZINA 
predstavila LESTVICO ANKSIOZNOSTI ZA UČENCE IN DIJAKE (AN-UD) in LESTVICO AGRESIVNOSTI ZA 
UČENCE IN DIJAKE (AG-UD). Vabljeni. 
 
Če bi želeli dobiti uradno vabilo, nam sporočite. Udeležba je brezplačna. 
 
 

NAPOVEDUJEMO STROKOVNO SREČANJE: 
 
Na vašo željo organiziramo srečanje psihologov, ki pri svojem delu uporabljajo WISC-III in bi želeli, da 
javno izmenjamo izkušnje in mnenje o uporabi slovenskih norm. Na srečanje vabimo psihologe v 
šolah, zdravstvu, svetovalnih centrih …  
 

Srečanje bo predvidoma v petek, 28. marca popoldan ali soboto, 29. marec 2014 dopoldne. 
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NAPOVEDUJEMO USPOSABLJANJA: 
 

ZA PSIHOLOGE V VRTCIH, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH 
BESEDNA OBLIKA TORRANCEOVEGA TESTA USTVARJALNEGA MIŠLJENJA (TTCT-BS) –  
dvodnevno usposabljanje, 11. in 19. marec 2014. 
Usposabljanje bosta vodili mag. Marjeta Trstenjak in Dušica Boben. Kotizacija 183,00 EUR. 

 
ZA PSIHOLOGE V ZDRAVSTVU   

PROJEKCIJSKI PREIZKUS MOZAIK (PPM) – 13. marec 2014. 
Usposabljanje bo vodila Eva Šoškič, spec. klin. psihologije in psihoterapevtka iz Psihiatrične 
bolnišnice Ormož, ki ima dolgoletne izkušnje z uporabo PPM pri odraslih pacientih. Kotizacija 
115,90 EUR. Udeleženci bodo imeli možnost nakupa začetnega kompleta z 20 % popustom. 

 
ZA PSIHOLOGE V VRTCIH, OSNOVNIH ŠOLAH in ZDRAVSTVU 

WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE (WPPSI-III) – dva dneva 
v tednu od 9. do 13. junija 2014 (odvisno od predavateljice in vašega odziva). Delavnico bo 
vodila dr. Eva Tideman iz Univerze Lund na Švedskem, ki je sodelovala pri švedski priredbi in 
ima bogate tudi praktične izkušnje kot klinična psihologinja in nevropsihologinja. 

 
Vabila bomo poslali vsem zainteresiranim. Javite se.  
 
Poleg že uveljavljenih usposabljanj, ki jih organiziramo glede na zanimanje (npr. TTCT, WISC-III, SDS, 
RPM) za letošnje leto načrtujemo še nekaj NOVIH usposabljanj:  
 
Lestvica anksioznosti za učence in dijake (AN-UD) in Lestvica agresivnosti za učence in dijake (AG-
UD) – predvidoma v maju 2014 (voditeljica dr. Ana Kozina). 
 
Septembra 2014 pripravljamo usposabljanje z delovnim naslovom »pisanje psiholoških mnenj in 
etični standardi«. Vzpodbudo zanj smo dobili pri vaših zadregah in vprašanjih, ki nam jih postavljate in 
so povezane s spoštovanjem (in kršenjem) strokovnih in etičnih prvin pisnega ter ustnega poročanja 
psiholoških podatkov. Izmenjali bomo prakso in pregledali strokovne ter zakonske zahteve. Srečanje 
pripravlja Dušica Boben.  
 
Pravljični test (FTT) – avtorica Carina Coulacoglou bo v Sloveniji v oktobru 2014. Organizirali bomo 
usposabljanje in/ali strokovno srečanje, kjer boste uporabniki FTT dobili odgovore na vprašanja iz prve 
roke. Sporočite nam svoje želje, povabilo sledi jeseni. 
 
Osebnostni vprašalnik za poklicno rabo (BIP) – predvidoma v oktobru 2014. Vprašalnik BIP bodo 
uporabljali psihologi v organizacijah. Vključuje 14 lestvic in lestvico upravljanje vtisa. Primarne lestvice 
so delovna motivacija (motiviranost za dosežke, za prevzem pobude in za vodenje), poklicno vedenje 
(vestnost, prožnost, aktivnost), socialne kompetence (občutljivost, navezovanje stikov, sociabilnost, 
sodelovanje, asertivnost) in psihološki ustroj (čustvena trdnost, obremenljivost, samozavest). 
Pripravljen so vprašalnik za samooceno, vprašalnik za oceno drugih ter  dve knjižici: nasveti za 
samoocenjevalca in nasveti za ocenjevalca. 


