
 

 
 

 

 
 
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega! 
 

Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega 
vedenja, ABAS-3. 

 
OPIS 
Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, tretja izdaja (ABAS-3), je obširna, na normah temelječa ocena 
prilagoditvenih spretnosti, ki so potrebne za učinkovito in samostojno skrb zase, odzivanje na druge in vedenje v skladu s 
pričakovanji doma, v šoli, pri delu in v skupnosti. 
 

Namenjen je osebam starim od 0 do 89 let. Imamo 5 različnih vprašalnikov glede na starost osebe in ocenjevalca (starši, 
vzgojitelji v vrtcu, učitelji, sam ali drugi). Za otroke od rojstva do starosti 5 let imamo obliko, ki jo izpolnijo starši, starši 
izpolnijo tudi obliko za otroke, stare od 6 do 21 let. Strokovni delavci v vrtcih izpolnijo obliko za otroke, stare od 2 do 5 let, 
učitelji ali drugi strokovni delavci pa za učence, dijake, študente, stare od 6 do 21 let. Peta oblika je pripravljena za odrasle 
(16-89 let), izpolni pa jo oseba sama ali posameznik, ki osebo dobro pozna.  
 
Izpolnjen vprašalnik lahko vrednoti in interpretira strokovnjak, kompetenten za uporabo ABAS-3. V Sloveniji so to magistri 
(po bolonjskem študiju) oz. strokovnjaki z univerzitetno diplomo (po predbolonjskem študiju) različnih programov , npr. 
psihologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi, delovni terapevti …, ki delajo z osebami s težavami na področju 
prilagoditvenih spretnosti. Eni imajo več znanja s področja ocenjevanja, drugi več s področja načrtovanja intervenc, za vse 
pa je priporočljivo dodatno usposabljanje.   
 
Rezultati ABAS-3 nam pomagajo pri prepoznavi posameznikovih močnih in šibkih podpodročij ter omogočajo 
strokovnjakom načrtovanje, izvajanje in spremljanje intervenc. Uporabimo jih lahko za različne namene: 
 

• kot pomoč pri postavljanju diagnoze in razvrščanju v različne razvojne in vedenjske motnje (npr. intelektualni 
primanjkljaji, učne težave, vedenjske ali čustvene motnje), 

• za prepoznavanje oviranosti, ki se kažejo pri otrocih in odraslih z različnimi težavami ali motnjami (npr. 
Aspergerjev sindrom, ADHD, Alzheimerjeva bolezen itd.), 

• za utemeljitev posameznikove upravičenosti do posebnih obravnav in programov (npr. šole s prilagojenim 
programom, socialni prispevki, napotitve v obravnavo), 

• za načrtovanje in spremljanje intervenc z namenom izboljšanja prilagoditvenih spretnosti in delovanja v 
vsakodnevnem življenju, 

• za raziskovalne namene, kot na primer ugotavljanje učinkovitosti programa ali izida obravnave. 
 
Ocenjevalec lahko ABAS-3 izpolnjuje na papirju ali preko spletne aplikacije TESTrešuj. Čas izpolnjevanja vprašalnika je 
približno 20 minut. Točkovanje je enostavno in hitro, vrednotenje pa je odvisno od izkušenosti uporabnika ali analiz, ki jih 
želi narediti.  Če je izvedba preko spletne aplikacije, je vrednotenje samodejno.   
 

ABAS-3 omogoča strokovnjakom načrtovanje, izvajanje in spremljanje intervenc. Dodatni napotki v Priročniku za 
načrtovanje intervenc ABAS-3 strokovnjaku pomagajo povezati primanjkljaje, ki so bili ocenjeni z ABAS-3 s specifičnimi 
intervencami ali predlogi za učenje.  
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NAROČILO 
 

Ustanova (plačnik):________________________________________________________________________________ 

Naslov: _________________________________________________________________________________________ 

Davčni zavezanec: DA   NE  Davčna številka: ______________________ Telefon: ______________________ 

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): ______________________________________________ 

Telefon: _____________________________ e-naslov: ____________________________________________________ 

  

KOL. GRADIVO ABAS-3 CENA (BREZ DDV) CENA (Z DDV) 

 Začetni komplet vse (priročnik, priročnik za načrtovanje 
intervenc, po 25 vprašalnik vseh petih oblik)  

583,00 € 612,15 € 

 Začetni komplet 0-5 let (priročnik, priročnik za načrtovanje 
intervenc, 25 vprašalnikov za starše/primarne skrbnike (0–5 let), 
25 vprašalnikov za strokovne delavce v vrtcih/zasebnem varstvu 
(2–5 let)) 

373,00 € 391,65 € 

 Začetni komplet 6-21 let (priročnik, priročnik za načrtovanje 
intervenc, 25 vprašalnikov za starše/primarne skrbnike (6–21 
let), 25 vprašalnikov za učitelje (6–21 let)) 

373,00 € 391,65 € 

 Začetni komplet odrasli (priročnik, priročnik za načrtovanje 
intervenc, 25 vprašalnikov za odrasle (16–89 let)) 

303,00 € 318,15 € 

 Priročnik 138,00 € 144,90 € 

 Priročnik za načrtovanje intervenc 95,00 € 99,75 € 

 Vprašalnik za starše/primarne skrbnike (starost 0–5 let)  3,5 € 3,68 € 

 Vprašalnik za starše/primarne skrbnike (starost 6–21 let) 3,5 € 3,68 € 

 Vprašalnik za strokovne delavce v vrtcih/zasebnem varstvu 
(starost 2–5 let) 

3,5 € 3,68 € 

 Vprašalnik za učitelje (starost 6–21 let) 3,5 € 3,68 € 

 Vprašalnik za odrasle (starost 16–89 let)  3,5 € 3,68 € 

 
 
 
Kraj in datum: _________________________ Podpis odgovorne osebe in žig: ___________________________________ 

 
 

Pred prvim naročilom vas prosimo za registracijo, ki jo opravite, tako da nam pošljete izpolnjeno izjavo uporabnika 
(http://www.center-pds.si/dokumenti/izjava.pdf). 

 

 
 

Podpis uporabnika pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., zbrane osebne podatke hrani in 
obdeluje za izdajo naročila. 

http://www.center-pds.si/dokumenti/izjava.pdf

