Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!

Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali nov, prenovljen priročnik VPRAŠALNIK SAMOPODOBE (SPA).
V priročniku so nove, posodobljene norme, ki so razširjene na 4. letnik srednje šole.
Na naši spletni strani TESTrešuj vam je na voljo tudi elektronska oblika vprašalnika SPA, pri
kateri je vrednotenje samodejno.
Postavke vprašalnika so nespremenjene.

Vprašalnik meri splošno, družinsko, učno, emocionalno, socialno in
telesno samopodobo. Lahko ga uporabljajo univ. dipl. psihologi (po
starem programu) in mag. psihologije (po novem bolonjskem
programu).
Namenjen je učencem od šestega do devetega razreda osnovne
šole in dijakom od prvega do četrtega letnika vseh srednjih šol, torej
otrokom in mladostnikom od 11. do 19. leta starosti.
Slovenski vprašalnik vsebuje 44 postavk, na katere učenci in dijaki
odgovarjajo z vedno, včasih ali nikoli. Izvedba testiranja je
individualna ali skupinska. Vprašalnik je pripravljen ločeno za
dekleta in fante.
Izvedba traja 10–20 minut, za vrednotenje je potrebno le nekaj
minut. Pri spletni obliki je vrednotenje samodejno.

V priročniku je povzetih več tujih in slovenskih raziskav (dokazi za kriterijsko veljavnost, napovedno
veljavnost, vsebinsko veljavnost, diferencialno veljavnost, sočasno in diskriminantno veljavnost). Na
slovenskem vzorcu (N = 2534) je predstavljena faktorska struktura (eksploratorna). Primerjali smo
sedanjo faktorsko rešitev in prvo, ki smo jo dobili leta 1997 na standardizacijskem vzorcu. Izračunali
smo tudi povezanost med surovimi rezultati na dimenzijah vprašalnika ter preučili povezanost med
dimenzijami samopodobe na vprašalniku SPA in lestvicami Vprašalnika učnih navad za mladostnike
(VUN).

V priročniku so navedene centilne norme, ločene po spolu in starosti (glede na šolski razred oz. letnik).
Norme iz leta 2018 so izračunane na vzorcu 1023 osnovnošolcev od 6. do 9. razreda ter 1511
srednješolcev od 1. do 4. letnika.

Ustanova (plačnik): __________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________
Davčni zavezanec: DA NE

Davčna številka: _______________ Telefon: ______________________

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): ________________________________
Telefon: ____________________ e-naslov: ______________________________________________

Cena
(brez DDV)

Cena (z DDV)

48,43

50,85

59,50

62,48

41,26

43,32

Vprašalnik (oblika Ž ali M)

0,29

0,30

Šablona

3,80

3,99

E-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (1-50)

2,28

2,39

E-vprašalnik (izvedba/vrednotenje) (nad 50)

2,06

2,16

Vprašalnik samopodobe – SPA
Začetni komplet (priročnik, 10 vprašalnikov M,
10 vprašalnikov Ž, šablona)
E-začetni komplet (priročnik [na papirju],
10 elektronskih vprašalnikov)
Priročnik – 3. izdaja

* Za vse gradivo
je DDV 5 %

Količina

Ponujamo vam zamenjavo starega priročnika SPA za novega z 20 % nižjo ceno.
Star priročnik nam enostavno pošljite in vam ga bomo zamenjali za novega
za 20 % nižjo ceno.

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

