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Drage kolegice, dragi kolegi! 
 

Še zadnje novičke v letošnjem letu, ki z napovedjo usposabljanj in supervizij že 
kukajo v prihajajoče leto. V letu 2015 vas še posebej vabimo na marčevski dan 

odprtih vrat, kjer si boste lahko ogledali naše izdane teste, vprašalnike in knjige, 
demonstracijo internetnih testov TESTrešuj,  pa tudi še ne izdane teste, ki jih 

pripravljamo.  
 

Naj bodo prihajajoči prazniki zakladnica dobre volje, novo leto pa polno izzivov, 
ustvarjalne moči in uspehov.  

 
Dušica, Marjetka, Staša in Gregor 

  
 

 

 

 

  

S R E Č N O 

2 0 1 5 ! 

V E S E L E  

P R A Z N I K E ! 
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DAN ODPRTIH VRAT: 6. marec 2015 
 

Na vašo pobudo smo si 6. marca rezervirali samo za vas. Ob kavi in keksih bomo odgovarjali na vprašanja 
o naših že izdanih testih, vprašalnikih in knjigah, kar bo zanimivo predvsem za začetnike. Predstavili vam 
bomo tudi naše aktualne projekte ter z vami načrtovali nove projekte v prihodnosti. To bo tudi idealna 
priložnost, da si ogledate naše spletne teste oz. aplikacijo TESTrešuj, ki bo takrat bogatejša še za kakšen 
nov internetni vprašalnik.   
Pišite nam, če želite prejeti uradno povabilo.   
 

NOVOSTI 
 

PRENOVLJENA SPLETNA STRAN IN APLIKACIJA TESTrešuj 
V aplikaciji, ki smo jo poimenovali TESTrešuj, sta glavni novosti ti, da so na voljo ločeni seznami za še ne 
izpolnjene vprašalnike in možnost, da strokovnjak vrednoti vprašalnik neposredno po tem, ko vnese podatke 
o udeležencu testiranja. S slednjo funkcijo bo TESTrešuj nadomestil vrednotenje, ki je v preteklosti potekalo 
s pomočjo programov na disketni enoti. Vprašalnikoma BFQ in SDS se bodo kmalu pridružili še PIE, EPQ-R, 
VUN in PAI.  
 

PRIPRAVLJAMO 
 

  

VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI (PAI) – na usposabljanju smo izvedeli, da so v drugi ameriški izdaji 
priročnika dodali nove indekse. Pred kratkim nam je založba PAR dovolila, da jih izračunamo tudi iz naših 
standardizacijskih podatkov in pripravimo dodatek k priročniku ter nov list s profilom, ki ima na dodani tretji 
strani nove indekse.   
 

VPRAŠALNIK O SOCIALNEM VEDENJU OTROK (SV-O) – v letošnjem letu smo zbrali podatke za nove norme, 
ki jih bomo vključili v PRENOVLJEN PRIROČNIK v letu 2015. V priročnik bosta dr. Maja Zupančič in dr. Tina 
Kavčič dodali podatke iz številnih slovenskih raziskav.  
 

Dobili smo tudi dovoljenje za PRIREJEN VPRAŠALNIK SV-O ZA MLADOSTNIKE, ki ga je pilotno preizkusila na 
manjšem vzorcu učencev 8. in 9. razreda osnovne šole dr. Maša Vidmar in ga bo uporabila pri longitudinalni 
raziskavi spremljanja otrok od vstopa v šolo, po drugem razredu in ob koncu osnovne šole. 
 

Dobili smo dovoljenje za priredbo ABAS-III (ang. Adaptive Behavior Assessment System, avtorjev  P. L. 
Harrison in T. Oaklanda), ki v ZDA izide drugo leto. ABAS-III meri prilagoditvene spretnosti od rojstva do  
89 let. Ocenjevalne lestvice vedenja običajno izpolnjujejo starši, skrbniki, oz. učitelji; za odrasle je možno 
tudi samoocenjevanje.  
 

VABIMO K SODELOVANJU pri zbiranju podatkov, ki jih načrtujemo 
v letu 2015:  
 

Po urejenih formalnostih se bo lahko pričelo zbiranje podatkov za BENDER-GESTALT II. Vse, ki ste 
pripravljenost za sodelovanje že izrazili, bomo obvestili. Vabljeni tudi drugi!  
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NAPOVEDUJEMO USPOSABLJANJA in SUPERVIZIJE: 
 

Januar 

20. in 26. januar 2015 (torek in ponedeljek) 
Usposabljanje za Torranceov test ustvarjalnega 
mišljenja, besedna oblika (TTCT-BS)  

Februar 

10. februar 2015 (torek) 
Seminar: Ocenjevanje anksioznosti v šoli z lestvico 
AN-UD 

Marec 

6. marec 2015 Dan odprtih vrat 

11. in 12. marec 2015 (sreda in četrtek) Usposabljanje za Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI)  

13. marec 2015 (petek) Supervizija PAI  

April 

Marec/april 2015 (vas bomo še obvestili) 
Usposabljanje za Baterijo za oceno otrokovega 
gibanja (ABC gibanja 2) 

Maj 

5. in 13. maj 2015 (torek in sreda) 
Usposabljanje za Torranceov test ustvarjalnega 
mišljenja, slikovna oblika (TTCT-SL)  

12. maj 2015 (torek) Delavnica: Uporaba Ravnovih progresivnih matric 

Junij 

10. in 11. junij 2015 (sreda in četrtek) 
Usposabljanje za Wechslerjevo lestvico 
inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-IIISI) 

12. junij 2015 (petek) Supervizija WPPSI-IIISI 

 


