
 

 

Naj se najprej zahvalimo vsem, ki ste sodelovali pri standardizaciji Hollandovega vprašalnika »Iskanje 
poklicne poti« − 2. izdaja (StandardSDS) in Testa pozornosti d2-R. O izdajah, ki jih načrtujemo za drugo 
leto, vas bomo obvestili in se vam zahvalili tudi z novo izdanim priročnikom. 
 
Za šolsko leto 2022/2023 imamo v načrtu naslednje projekte: 

 

 

K sodelovanju vabimo šolske psihologe, ki bi jih zanimalo sodelovanje pri 
standardizacijah TPI-II, RPM-2 ali WISC-V. Pišite nam na psiholog@center-pds.si. 

Za psihologe in druge strokovne delavce, ki so zaposleni na šoli, bomo jeseni organizirali več 
usposabljanj. VLJUDNO VABLJENI! 
 

23. september 2022 
Vprašalnik o motnjah hranjenja, presejalna oblika – odločitev za nadaljnjo obravnavo (EDI-3 RF) 

 Vodi: dr. Maša Černelič Bizjak, univ. dipl. psih. 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: strokovnjaki za duševno zdravje, šolski svetovalni delavci, 
učitelji in drugim svetovalci. 

23. in 24. september 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. 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: zdravniki pediatri, psihologi, specialni in rehabilitacijski 
pedagogi, delovni terapevti, fizioterapevti, športni pedagogi. 

✓ Standardizacija Testa poklicnih interesov – 2. izdaja (TPI-II). V vzorec bomo 

vključili učence iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. 

 

✓ Pilotska študija Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke – 5. izdaja 

(WISC-V). V študijo bi želeli vključiti otroke na zgornjem in spodnjem koncu 

distribucije. 

 

✓ Standardizacija Ravnovih progresivnih matric – druga izdaja (RPM-2). 

Testirali bomo vrtčevske in šolske otroke in mladostnike. 

mailto:psiholog@center-pds.si
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20EDI-3%20RF%2023sep22.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20ABC%20gibanja%202%20-%20september%202022.pdf


 

 

26. september 2022 
Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti (ZMS) 

 Vodi: Nina Vernik, prof. defektologije. 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi. 

30. september in 14. oktober 2022 
Učne navade (z uporabo vprašalnika VUN) 

 Vodita: dr. Sonja Pečjak, univ. dipl. psih. in dr. Gordana Rostohar, univ. dipl. psih. 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: psihologi, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi. 

8. oktober 2022 
E-PSIHOLOGIJA 

 Vodi: dr. David Gosar, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: psihologi. 

10. in 15. oktober 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 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: strokovnjaki s področja zdravstva, šolstva ali socialnega 
varstva (delovni terapevt, fizioterapevt, logoped, specialni pedagog, psiholog, pedagog) 

11. in 27. oktober 2022 
Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – BESEDNA OBLIKA A 

 Vodita: Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: psihologi. 

19. in 28. oktober 2022 
Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – SLIKOVNA OBLIKA A 

 Vodita: Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: psihologi. 

8. november 2022 
Brezplačna predstavitev spletne aplikacije TESTrešuj 

 Vodita: Nika Knez, mag. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

12. in 19. novembra 2022 
Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ) 

 Vodita: dr. Ivanka Bider Petelin in dr. Martina Ozbič. 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: psihologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi, 
pedagogi, inkluzivni pedagogi, socialni pedagogi. 

8., 9. in 17. december 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. 

Usposabljanja se lahko udeležijo: psihologi. 

14. 12. 2022 
Delo s primeri: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-III) 

 Vodi: mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih. 

 Usposabljanja se lahko udeležijo: psihologi. 

 

NOVO! 

https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20ZMS%2026sep22.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20VUN-2022.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20E-PSIHOLOGIJA%208okt2022.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20VOP-SI%20oktober%202022.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20TTCT-BS-okt2022%20%E2%80%93%20popravljeno.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20TTCT-SL-okt2022%20%E2%80%93%20popravljeno.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20delavnico%20TESTre%C5%A1uj-nov22.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20PPZ%20nov22.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20WISC-III%20-%202022.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20sre%C4%8Danje%20-%20delo%20s%20primeri%20WISC-III%20dec%202022.pdf


 

 

 

 

 

Več informacij o posameznih testih najdete na naši spletni strani: https://www.center-
pds.si/Katalogtestov/Seznamitestovinknjig/Poabecedi.aspx.  
 

https://www.center-pds.si/Katalogtestov/Seznamitestovinknjig/Poabecedi.aspx
https://www.center-pds.si/Katalogtestov/Seznamitestovinknjig/Poabecedi.aspx

