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Ob začetku leta bi vas radi spomnili na pospravljanje v aplikaciji 

TESTrešuj ter delili z vami aktualne načrte ter praktične nasvete. 

Tisti, ki spletne aplikacije še ne poznate, jo lahko spoznate na 

kratkih brezplačnih delavnicah.  

Aktualne informacije najdete tukaj: https://www.center-

pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20delavnico%20TESTre%C5%A1uj-

jan21.pdf.  

 

 

 

Brisanje osebnih podatkov (anonimiziranje) rezultatov v TESTrešuj 
 

Naj vas spomnimo, da pobrišete osebne podatke svojih testirancev po določenem času (glede na pravilnik 

vašega podjetja ali v skladu z zakonom (npr. v šolstvu eno leto po odhodu učenca iz šole)). Pri nas na Centru 

jih hranimo pet let, nato pa le še v anonimni obliki. 

Kako se lotiti? Med testiranci izberete osebe, ki jim želite izbrisati ime in priimek ter na zelenem polju izberete 

gumb: Izbriše osebne podatke. Po dvakratni potrditvi se izbrišejo podatki v poljih ime in priimek, pa tudi 

poročila. Na podlagi šifre lahko anonimizirana poročila ponovno prikličete, saj vpisani odgovori ostanejo v 

bazi.  

 

 
 

 

Novosti v TESTrešuj v letu 2021 
 

• SDS-R ima pravkar vgrajeno novo Iskalo poklicev z dodatnimi poklici in posodobitvijo šifer. Iskalo in 

Abecedno iskalo za R in E obliko je na voljo tudi v papirju. 

• ABAS-3 bo v januarju pripravljen za uporabo. 

• Kmalu v TESTrešuj tudi vprašalniki: LOV, SPA, VOP-SI, EDI-3, SDS-E. 

• Vprašalnik VUN bo v letošnjem letu dobil nove normativne podatke v TESTrešuj. 

• Začeli smo pripravo spletne oblike testa sposobnosti TN. 

 
 
 

TESTrešuj 

novičke 
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Nadzorovano oddaljeno testiranje  
 

Psihologi pri internetnem testiranju uporabljamo nadzorovano ali upravljano (glejte opise načinov izvedbe 

spodaj) izvedbo, s čimer v prvi vrsti zagotovimo zaščito testov ter identiteto osebe, ki teste izpolnjuje.  

 
Izvedbo online testiranja poskušamo čim bolj približati izvedbi »v živo«:  

• povabimo testiranca in mu pojasnimo potek (npr., da naj bo v času testiranja sam v prostoru (če mu 

stanje ali zmožnosti to dopuščajo), naj utiša ali odstrani telefon, naj ima mizo, stol, na katerem lahko 

pokončno sedi, list papirja in pisalo pri roki, prenosnik z napolnjeno baterijo ali priključen na elektriko 

ipd.), 

• prosimo ga za soglasje (GDPR),  

• po potrebi z njim preizkušamo delovanje videokonference (video, zvok).  

• Pripravimo si teste (povezave, uporabniška imena ipd.),  

• ob dogovorjenem času se povežemo in po vzpostavitvi stika pošljemo testirancu dostop do 

testov/vprašalnikov. Prosimo testiranca, da ohrani videokonferenco ves čas odprto, s prižgano kamero 

in zvokom; testiranca prosimo, naj deli z nami tudi zaslon – to je še posebej pomembno pri izvedbi online 

testov sposobnosti. Možno je tudi, da za čas testiranja testirancu damo oddaljen dostop do našega 

računalnika, kjer odpremo test in on klika na našem zaslonu. 

• Poskrbimo za povratno informacijo o rezultatih.  

 

Načni izvedbe testiranj 
 

Odprta izvedba (open). Test je dostopen komur koli, ki ga želi opraviti. Primeri so vprašalniki v knjigah, revijah ali na spletni 

strani npr. kariernega centra (internetni testi brez kakršne koli zahteve po registraciji). Pri takem testiranju ni 

neposrednega človeškega nadzora in tudi nihče ne preverja identiteta testiranca. Kljub temu morajo tudi taki testi 

zadostiti tehničnim, psihometričnim zahtevam. Psihologi tega načina ne uporabljamo. Za zaščito testa ni poskrbljeno 

(tvegamo, da postane javen). 
 

Omejena izvedba (controlled). Testiranec dobi individualen dostop do testa, vendar ni neposrednega človeškega nadzora 

med izvedbo. Ta način se najpogosteje uporablja pri internetnem testiranju, kjer se zahteva prijavo z uporabniškim 

imenom in geslom. Običajno gre za enkraten dostop. Dobri računalniški programi upoštevajo vse nejasnosti/vprašanja, ki 

jih običajno testiranci postavljajo izvajalcu, če bi bil prisoten. Za zaščito testa ni poskrbljeno (tvegamo, da postane javen). 
 

Nadzorovana (supervised) izvedba. To je „tradicionalna“ skupinska izvedba, kjer testator poskrbi za pogoje, ki so potrebni, 

da testiranec najbolje opravi test. Neposreden nadzor pa se nanaša tudi na identiteto testiranca in testa (da ni 

prepisovanja, kopiranja …). Pri internetnem testiranju bi to zahtevalo skrbnika, ki bi prijavil testiranca in potrdil, da je bil 

test pravilno izveden in zaključen.  
 

Upravljana (managed) izvedba. Ta izvedba je podobna nadzorovani, dodan pa je še poseben nadzor nad pogoji testiranja. 

Običajno gre za individualno testiranje (v zdravstvu, šolah, za forenzične namene), kjer testator nadzira skoraj vse vidike 

izvedbe. Na področju zaposlovanja/selekcije uporabljajo t. i. centre za testiranje, kjer imajo zelo kvalitetne teste/opremo 

in kompetentne izvajalce. Take centre v svetu uporabljajo, kadar gre za zelo pomembne odločitve (vpis na študij, 

zaposlitev …) in je potrebno tudi visoka stopnja varovanje testov.  

 
 

Vabljeni k posredovanju predlogov 
 

Spletno aplikacijo TESTrešuj ves čas nadgrajujemo in izboljšujemo. Želimo si, da bi bila prijazna 

uporabnikom, zato smo veseli vaših predlogov. Za vsako vašo novo idejo, ki bo implementirana, vam 

podarimo en spletni test po izbiri.  


