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OPTIMISTIČNO in MARLJIVO V POLETJE 

 

 

Pandemija in z njo karantena je upočasnila tudi delo na našem Centru. 
A povsem zastali nismo, nasprotno, imeli smo več časa za aktualne 
razvojne projekte. Razmišljali smo tudi, kako naprej in kako vas 
podpirati s kakovostnimi psihodiagnostičnimi sredstvi pri vašem delu.    

Ker je vedno bolj aktualno spletno testiranje, posvečamo tokratne 
novičke naši spletni aplikaciji TESTrešuj, kamor smo v juniju dodali 
Lestvico socialne anksioznosti za mladostnike.  

ODPRTI SMO ZA POBUDE O NOVIH INTERNETNIH TESTIH  

 

Na splet smo prenesli tudi naša usposabljanja in ker ne vemo, kaj ima v načrtu virus za jeseni, 
se tudi v septembru še ne bomo videli v živo. 

Vas zanima kje smo našli navdih za tako marljivo delo? Prinesle so ga čebelice in njihov 
praznik, dan čebel. Izdaja tokratnih novičk je priložnost tudi za zahvalo in slovo od čebelice 
Andreje, ki je odletela drugim ciljem naproti. 
 

Dušica, Marjeta, Nika, Anita in Gregor  

 

 

 

 

 

ONLINE USPOSABLJANJA (PREKO APLIKACIJE ZOOM) 

Organizacijo usposabljanj bomo prilagajali razmeram in vašim željam. Letos načrtujemo še: 
 

 2020 

Sreda, 9. in četrtek, 10. septembra 
2020 

Usposabljanje za uporabo vprašalnika za oceno osebnosti PAI 

Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije 

Petek. 11. septembra 2020 
Delo s primeri PAI 

Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije. 

Oktober 2020 
Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja - slikovna oblika A  

(TTCT-SL)  

Oktober 2020 
Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja - besedna oblika A  

(TTCT-BS) 
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NAJNOVEJŠI IZIDI 
 

Prenovljen Freiburški osebnostni vprašalnik (FPI-R)                                                         DECEMBER 2019 

Freiburški osebnostni vprašalnik je povsem obnovljen. Avtorji 

Jochen Fahrenberg, Rainer Hampel in Herbert Selg še vedno sledijo 

Eysenckovemu modelu, dodajajo pa svoje raziskovalne izkušnje. 

Tudi priročnik je obnovljen: v celoti smo prevedli nemško osmo 

izdajo priročnika, dodali oz. zamenjali smo le podatke o slovenski 

elektronski obliki izvedbe, psihometrične podatke in slovenske 

norme. Posodobljena izdaja zajema 10 standardnih lestvic ter dve 

sekundarni lestvici Ekstravertnost in Čustvenost. Skupno vprašalnik 

vsebuje 138 postavk. Imena lestvic in sekundarnih lestvic so 

posodobljena. Pripravili smo tudi elektronsko obliko vprašalnika. 

Izid smo v februarju proslavili s kolegicami in kolegi. Tudi na tem 
mestu se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami na tej poti. 

 

Vizualno motorični test BENDER-GEŠTALT II                JANUAR 2020 

Izdali smo drugo, dopolnjeno izdajo Vizualno motoričnega testa 
BENDER-GEŠTALT II (kratica BG-II), ki ga verjetno poznate pod imenom 
Likovnega testa Benderjeve. Druga izdaja testa je razširila devet izvirnih 
nalog na 16 (dodane so 4 lažje in 3 težje naloge). Poleg tega so dodani 
trije novi preizkusi: risanje po spominu, test zaznavanja in motorike. 
Nov je tudi list za zapisovanje. Slovenske norme za starost od 4. do 90. 
leta starosti so narejene za splošni sistem vrednotenja. S splošnim 

sistemom vrednotenja, ki temelji na 5-stopenjski ocenjevalni lestvici, dobimo splošno oceno vsake 
slike, ki jo testiranec izdela med preizkušnjo. Če v izvedbo testa Bender-geštalt II vključimo vse slike, 
primerne za določeno starostno skupino, lahko še vedno vrednotimo po drugih sistemih, kot so 
Huttov, Lacksov, razvojni …. Več o tem govorimo na usposabljanju, ki ga vodita dr. Aleš Friedl, univ. 
dipl. psih., specialist klinične psihologije, ki je bil z nami od vsega začetka priredbe testa Bender-geštalt 
II in je na koncu priročnik tudi pregledal, in Dušica Boben, univ. dipl. psih., ki predstavlja nov sistem 
vrednotenja. 
 

Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, tretja izdaja (ABAS-3)                               APRIL 2020                                                     

Z veseljem vas obveščamo, da smo kljub pandemiji uspeli izdati 
težko pričakovani Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja, 
ABAS-3. 

V Sloveniji je bila želja po priredbi enega od vprašalnikov 
prilagoditvenega vedenja že stara in ko se je na trgu pojavil ABAS-3, 
smo se zanj brez oklevanja odločili. Verjamemo, da bodo ABAS-3 
uspešno uporabljali pri svoje delu tako klinični psihologi v zdravstvu 

kot specialni pedagogi v šolah ali delovni terapevti in logopedi v rehabilitacijskih ustanovah.  

Strokovnjakinja Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije ter docentka 
Oddelka za psihologijo Univerze v Lundu, ki na Centru vodi usposabljanja za WAIS-IVSI, WPPSI-IIISI in 
ABAS-3 poudarja, da je smiselno ob uporabi Wechslerjevih lestvic uporabiti še ocenjevalno lestvico 
ABAS-3, saj so prilagoditvene spretnosti poleg inteligentnosti izjemnega pomena za oceno 
posameznikovega funkcioniranja. 
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TESTrešuj 
 

Možnosti za digitalno testiranje in/ali vrednotenje s testi Centra se širijo. Ker je tudi potreba po takem 
načinu testiranja vedno večja, s povečano vnemo brenčimo okoli spletne aplikacije TESTrešuj. Nekaj 
novejših izdaj in načrtov za prihodnje: 
 
e-WAIS-IV                                       JESEN 2019                                                     

Avtomatično vrednotenje in izpis vseh rezultatov ter profilov Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za 
odrasle – 4. izdaja, vam v veliki meri skrajša čas, ki ga porabite za iskanje in prepisovanje rezultatov iz 
tabel v priročniku. V aplikacijo iz Zvezka za zapisovanje samo prepišete vsote surovih točk ter določite, 
katere podteste želite vključiti v izračun standardnih vrednosti. Program vam v trenutku izdela 
poročilo, ki vsebuje izravnane točke in njihove profile, sestavljene rezultate (IQ centile, intervale 
zaupanja) in njihove profile, razlike sestavljenih vrednosti in podtestov, močna in šibka področja ter 
analizo procesa.  

e-FPI-R                                           DECEMBER 2019                                                     

Prenovljen Freiburški osebnostni vprašalnik (FPI-R) lahko uporabljate 
tudi v spletni obliki. Če izvedete vprašalnik preko spleta, je vrednotenje 
samodejno. V poročilu dobite poleg surovih in standardnih vrednosti v 
obliki stanine lestvice tudi izrisan profil in odgovore na posamezne 
postavke, razvrščene po lestvicah. Označene so tako neodgovorjene 
postavke kot postavke, kjer je oseba svoj odgovor spreminjala.  

Z lestvicami (10 standardnih in dve sekundarni) dobimo vpogled v 
osebnostne značilnosti odraslih oseb in mladostnikov, ki zajemajo 
različna področja človekovega odzivanja in občutenja. Vprašalnik je 
uporaben pri raznovrstnih psiholoških obravnavah, še posebej na 
kliničnem in zdravstvenem področju. 

e-LSAA                                                  JUNIJ 2020                                                     

Veseli smo, da vas lahko obvestimo o najnovejši pridobitvi v naši spletni aplikaciji TESTrešuj. To je  
Lestvica socialne anksioznosti za mladostnike (LSAA), avtorice dr. Melite Puklek Levpušček. LSAA meri 
mladostnikovo doživljanje strahu, zaskrbljenosti in nesproščenosti v socialnih situacijah. Poleg 
splošnega rezultata socialne anksioznosti, ocenimo zaskrbljenost in strah pred negativnim socialnim 
vrednotenjem (tj. kognitivno in čustveno komponento socialne anksioznosti) ter tesnobnost in 
zadržanost v socialnem stiku (tj. vedenjsko in čustveno komponento socialne anksioznosti). LSAA je 
namenjen mladostnikom od 11. do 18. leta starosti. Pri svojem delu lahko lestvico uporabljajo šolski 
svetovalni delavci (psihologi, pedagogi, socialni pedagogi …) in strokovni delavci v sociali in zdravstvu.   

PRIPRAVLJAMO                                DO KONCA LETA 2020                                       

 

Novo verzijo Vprašalnika o učnih 
navadah (e-VUN) z novimi 

normami. 

Novim izdajam vprašalnikov v 
papirju bodo sledile tudi izdaje v 

aplikaciji TESTrešuj.  

 

O novostih vas bomo obveščali. 

e-ABAS

Sistema za 
prilagodit-

veno 
vedenje 

e-SPA
Vprašalnik 
samopo-

dobe
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V NAŠIH PANJIH PRIPRAVLJAMO  
 

   
Prenavljamo že znane priročnike: Vprašalnik o učnih navadah (VUN), Vprašalnik samopodobe 
(SPA) in Vprašalnik o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih (VMR-OM).  
 

SODELOVANJE Z DRUGIMI 

eMFBT                                                                                                                                                 JUNIJ 2020 

  

Pomlad nam je prinesla zaključek standardizacije elektronske oblike 
Multifaktorske baterije testov (eMFBT), ki je nadomestila papirno 
obliko. Iz srca HVALA vsem vključenim in še posebej Zavodu RS za 
zaposlovanje, ki nam je zaupal izvedbo tega zahtevnega in obsežnega 
projekta.  
Elektronska oblika MFBT prinaša prenovljene teste, nove čase 
reševanja in tudi nove podatke. Ker nam računalniki omogočajo 
natančno merjenje časa, smo lahko z novimi statističnimi metodami, 
opredelili tudi nove pokazatelje veljavnosti rezultatov. Aplikacija 
psihologu ponudi tri poročila: (a) Zapisnik testiranja, kjer so odgovori 
in časi reševanja za vse naloge vseh testov, (b) Povzetek rezultatov, 
kjer so surovi, standardni rezultati, intervali zaupanja, kvalitativni opisi 
ter rezultati veljavnosti za vse teste, (c) Poročilo za učenca, kjer so 
rezultati predstavljeni v prispodobi o rastlinah, ki rastejo na zemlji (g-
faktor), na pridelek pa vpliva tudi sonce (volja), zalivanje (trud) in 
humus (znanje). Upamo, da bo pripomoček prinesel obilo koristi in 
podpore pri poklicnem svetovanju učencem in njihovim staršem.  

 

VOP-
SI

Vprašalnik 
o otrokovi 
predelavi 
senzornih 

prilivov

PT Vprašalnik 
pozitivnosti

STIB
Slovenski 

test 
iskanja 
besed

Avtorici: Nevenka Gričar in Andreja 
Kovačič. 
Starost: od 3 do 10;11 let 
Za strokovnjake s področja 
zdravstva, šolstva ali socialnega 
varstva, ki se strokovno ukvarjajo s 
predšolskimi ali šolskimi otroci in 
imajo opravljen vsaj uvodni del 
izobraževanja Senzorne integracije 
ali pa seminar za ocenjevalce VOP-
SI.   

Avtorji: Barbara Vogrinčič, Tina 
Pogorelčnik in Matic Pavlič; 
ilustracije Tilen Čančer  

Starost: od 4 do 90 let 

Za mag. prof. logopedije in 
surdopedagogike.  
 

 

Avtorji: Gian V. Caprara, Guido 
Alessandri in Patrizia Steca  

Starost: od 15 do 85 let 

Za univ. dipl. psihologe oz. mag. 
psihologije.  
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