Spoštovani!
Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali nov, prenovljen Vprašalnik o učnih navadah (VUN). Glavna
sprememba so nove norme iz leta 2018. Posodobili smo imena lestvic in teoretični uvod v priročniku
ter naredili nekaj manjših popravkov pri postavkah.
Tudi na naši spletni strani TESTrešuj vam je na voljo nova posodobljena oblika
elektronskega vprašalnika VUN. (Za stare vprašalnike bo še vedno mogoče izpisati
rezultate po prvotnih normah.)
Vljudno vabljeni tudi na usposabljanje za uporabo Vprašalnika o učnih navadah (VUN), ki bo potekalo
5. in 12. novembra 2021. Vabilo s podrobnimi informacijami in prijavnico najdete na povezavi:
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20VUN-5.%20in%2012.%20november%202021.pdf

OPIS za tiste, ki VUN še ne poznate
Vprašalnik o učnih navadah (VUN) je namenjen celostni obravnavi učenca. Z njim lahko ugotavljamo učne
oz. kognitivne strategije, motivacijske, čustvene in socialne vidike ter povezavo s samopodobo. Vprašalnik
ima 155 trditev, na katere učenci odgovarjajo na 3-stopenjski lestvici, in šest dodatnih vprašanj. Trditve se
združujejo v 20 lestvic:
Motivacijski vidik učnih navad
Raven aspiracije (RA)
Odložitev potreb (OP)
Storilnostna motivacije (SM)
Učna motivacije (UM)
Pričakovanje neuspeha (PN)
Odvisnost od interesov (OI)
Čustveni vidik učnih navad
Odpornost na stres (OS)
Odpornost na neuspeh (ON)
Občutje uspešnosti (OU)
Samovrednotenje (SA)

Učne strategije (kognitivni in
metakognitivni vidik učnih navad)
Oblikovanje učnih pogojev (UP)
Vzdrževana pozornost (VP)
Učna tehnika (UT)
Predelava učne snovi (PU)
Učni stil (US)
Kognitivni stil (KS)
Sposobnost priklica (SP)
Kontrola učne uspešnosti (KU)
Socialni vidik učnih navad
Socialna odvisnost pri učenju (SO)
Stališče do šole (SŠ)

STAROST: Otroci in mladostniki od 11. do 19. leta starosti oz. učenci od 6. razreda devetletne osnovne šole
do 4. letnika srednje šole.
IZVEDBA: Individualna ali skupinska; na papirju ali preko spletne aplikacije TESTrešuj.
TRAJANJE: Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 30 minut. Vrednotenje in risanje profila traja približno
10 minut oz. nekaj minut s spletno aplikacijo TESTrešuj. Če uporabljate spletno aplikacijo tudi za izvedbo, je
vrednotenje samodejno.
USPOSOBLJENOST: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) ter
univ. dipl. pedagogi (predbolonjski program) in mag. pedagogike (bolonjski program).
NORME: Norme so bile leta 2018 posodobljene in so izračunane na vzorcu 2534 mladostnikov. Izražene so
v obliki T-vrednosti in ločene po spolu in glede na šolski razred (od 6. razreda osnovne šole do 4. letnika
srednje šole) ter ločene po spolu in starosti (od doseženega 11. leta do 19. leta starosti).

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

Davčna številka: _______________ Telefon: ______________________

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

Vprašalnik o učnih navadah – VUN
Začetni komplet (priročnik, 5 vprašalnikov Ž,
5 vprašalnikov M, 20 listov za odgovore, 20 listov s profilom)
E-začetni komplet (priročnik [na papirju],
20 elektronskih vprašalnikov)

Cena
(brez DDV)

Cena (z DDV)
* Za vse gradivo
je DDV 5 %

104,18

109,39

109,48

114,95

73,00

76,65

Vprašalnik (oblika Ž ali M)

2,67

2,80

List za odgovore

0,14

0,15

List s profilom

0,14

0,15

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

2,28

2,39

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

2,06

2,16

Priročnik

Količina

Ponujamo vam zamenjavo starega priročnika VUN 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

