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K sodelovanju vabimo šole:
 Zbiramo nove norme za VUN in SPA.
 V marcu pilotno preizkušamo elektronsko obliko MFBT za osnovnošolce.
Javite se nam!
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IZDALI SMO:
EAE – Lestvice za oceno stresa

(za dipl. psihologe in druge strokovnjake)

EAE sestavljajo štiri samostojne lestvice:
 Lestvica za oceno stresa – življenje (EAE-Ž),
 Lestvica za oceno stresa – starostniki (EAE-S),
 Lestvica za oceno stresa – delo (EAE-D),
 Lestvica za oceno stresa – vozniki (EAE-V).
Lestvice za oceno stresa so namenjene ugotavljanju pomena različnih morebitnih
stresnih dogodkov v življenju posameznika. Primerne so za odrasle osebe (lestvica
Ž od 18 do 65 let, lestvica S od 64 do 90 let, lestvica D od 20 do 63 let in lestvica V
od 19 do 78 let). Izpolnjevanje traja 10–20 minut (odvisno od lestvice), vrednotenje
pri papirni izvedbi približno 10 minut, če je izvedba preko spletne aplikacije, pa je
vrednotenje samodejno.
Začetni komplet EAE vse lestvice v papirju vsebuje priročnik in 10 izvodov vsake
od 4 lestvic, začetni komplet posamezne lestvice pa priročnik in 25 izvodov
izbrane lestvice ali elektronski začetni komplet, ki vsebuje priročnik na papirju in
25 izvodov izbrane e-lestvice.
Spletno naročilo materiala.

Predstavitev Lestvic za oceno stresa EAE
25. januarja 2018 ob 12. uri bo na Centru za psihodiagnostična sredstva (Litostrojska 44d, Ljubljana) potekala
predstavitev EAE s strokovnim recenzentom lestvic dr. Boštjanom Bajcem. Prisrčno vabljeni!
Vsi udeleženci bodo prejeli 4 brezplačne elektronske lestvice.

PRED IZIDOM:
WAIS-IV – Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle – četrta izdaja
(za univ. dipl. psihologe oz. mag. psihologije z dodatnim usposabljanjem)

WAIS-IV je namenjen ocenjevanju intelektualne sposobnosti mladostnikov in
odraslih, starih od 16 do 85 let. Vsebuje 10 glavnih in 5 dodatnih podtestov, ki merijo
besedno razumevanje, zaznavno presojanje, delovni spomin, hitrost obdelave
podatkov in celotni IQ. Izvedba 10 glavnih podtestov traja 59–100 minut.

Izid:
FEBRUAR 2018 .
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Začetni komplet WAIS-IV (v torbi) obsega:
 priročnik za izvedbo in vrednotenje,
 priročnik s psihometričnimi podatki in podatki za interpretacijo,
 testno gradivo,
 25 listov z nalogami 1,
 25 listov z nalogami 2,
 25 zvezkov za zapisovanje.
Spletno naročilo materiala.
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SNAP – Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen = SNAP-3 in SNAP-Vedenje)
(za univ. dipl. oz. mag.: specialne in rehabilitacijske pedagogike, psihologije in socialne pedagogike)

Kaj je novega v »združenem« SNAP-u?
 V SNAP-3 sta prenovljena Vprašalnik za oceno učenca in Družinski podatki,
 izboljšana sta »osnovni« in »razširjeni« profil: reorganizirane, grupirane in
izboljšane skupine učnih težav ter dejavnikov, ki vplivajo na učenje,
 dodana je ocena napredka učenca s primerjavo profilov in
 nov sklop SNAP-Vedenje za oceno socialnih, čustvenih in vedenjskih težav otrok,
starih od pet do 16 let.
Izid:
MAREC 2018 .

Nov računalniški program SNAP-Združen boste sedanji uporabniki dobili po nižji ceni.
Gradivo:
 računalniški program SNAP-Združen,
 priročnik SNAP-3,
 priročnik SNAP-V,
 5 vprašalnikov:
 Vprašalnik za oceno učenca,
 Družinski podatki,
 Kakšen sem?
 Vprašalnik o vedenju otroka V ŠOLI,
 Vprašalnik o vedenju otroka DOMA.

FPI-R – Freiburški osebnostni vprašalnik

(za univ. dipl. psihologe oz. mag. psihologije)

FPI-R je posodobljena izdaja že znanega večdimenzionalnega osebnostnega vprašalnika
FPI. Vprašalnik zajema lestvice: Zadovoljstvo z življenjem, Socialna usmerjenost,
Usmerjenost k dosežkom, Zadržanost, Razdražljivost, Agresivnost, Obremenjenost,
Telesne težave, Zaskrbljenost za zdravje, Odkritost, Ekstravertnost in Čustvenost. Vsebuje
138 postavk, na katere udeleženec odgovarja z DRŽI ali NE DRŽI. Z lestvicami dobimo
vpogled v osebnostne značilnosti odraslih oseb in mladostnikov, starih nad 16 let, ki
zajemajo različna področja človekovega odzivanja in občutenja.
Izid:
MAREC 2018 .

Vprašalnik je uporaben pri raznovrstnih psiholoških obravnavah, še posebej na kliničnem
in zdravstvenem področju. Izvedba traja približno 15 minut, pri elektronskem
izpolnjevanju je vrednotenje opravljeno takoj, ročno vrednotenje približno 10 minut.
Dodanih je nekaj lestvic (tudi postavk), nekatere so posodobljene, ostala sta samo dva
nadredna faktorja.
Začetni komplet FPI-R na papirju:
 priročnik,
 25 vprašalnikov FPI-R,
 25 listov s profilom FPI-R,
 šablona za vrednotenje.
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E-izvedba začetnega kompleta FPI-R:
 priročnik (na papirju),
 25 e-vprašalnikov FPI-R.
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PT – Vprašalnik pozitivnosti

Izid:
APRIL 2018 ..

(predvidoma za univ. dipl. psihologe oz. mag. psihologije)

Vprašalnik pozitivnosti izhaja iz teorije pozitivnosti, ki govori o človekovem kognitivnem
načinu ocenjevanja lastne izkušnje življenja. Vsebuje večdimenzionalno Lestvico pozitivne
usmerjenosti, ki jo sestavljajo tri specifične dimenzije pozitivnosti:
 odnos do sebe,
 usmerjenost v prihodnost,
 odnos do drugih
in se združijo v
 splošno mero pozitivnosti.
Iz izbranih trditev vprašalnika sestavimo kratko Lestvico pozitivnosti.
Dodani sta še dve lestvici lažnivosti:
 egoistični bias (težnja posameznika, da sistematično precenjuje svoje proaktivne
lastnosti in osebne veščine),
 moralistični bias (težnja posameznika, da pretirava s svojimi moralnimi kvalitetami).
Vprašalnik ima 35 trditev, na katere se odgovarja na petstopenjski lestvici. Izpolnjevanje
traja približno 10 minut, vrednotenje je možno le preko spletne aplikacije TESTrešuj.
Slovenske norme v obliki centilov so izračunane ločene za papirno in internetno izvedbo
ter uporabo v tekmovalni (selekcijski) situaciji.

ABAS-3 – Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja
ABAS-3 uporabljamo za odkrivanje močnih in šibkih točk posameznika na različnih
področjih vsakdanjega življenja. Prilagoditveno vedenje lahko opredelimo kot veščine, ki
jih potrebujemo, da lahko učinkovito in samostojno delujemo v vsakodnevnem življenju.
Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja ima pet vprašalnikov, prilagojenih
starosti osebe (od 0 do 90 let) in ocenjevalcu (npr. starši, vzgojitelj, učitelj …).
Izid:
2018 ..

Zaključili smo standardizacijo. Podatki so pripravljeni za statistično analizo
psihometričnih karakteristik in izračun slovenskih norm.

BG-II – Vizualno-motorični geštalt teste Benderjeve
BG-II je druga, izboljšana izdaja Likovnega testa L. Bender.
 Dodanih je 7 novih slik/predlog, ki jih posameznik prerisuje.
 Izvedba je razširjena na risanje po spominu.
 Dodana sta motorični in zaznavni test.
 Nov sistem ocenjevanja.
 Slovenska standardizacija in normalizacija.
Izid:
2018 ..
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Zbrane imamo podatke za predšolske, šolske otroke in mladostnike ter odrasle
do 92 leta. Pripravljamo izračune in priročnik.
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NAPOVEDUJEMO USPOSABLJANJA:
Januar
Torek, 9., in četrtek, 18. 1. 2018

Usposabljanje Torreanceovi testi ustvarjalnega mišljenja
(TTCT-BS)
Vodita Dušica Boben in Marjeta Trstenjak.

Februar
Ponedeljek, 5., in torek, 6. februar 2018

ZAPOLNJENA MESTA Usposabljanje Wechslerjeva lestvica
inteligentnosti za odrasle (WAIS-IVSI)
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in
nevropsihologije.

April
Sreda, 4., in četrtek, 5. april 2018

Petek, 6. april 2018

Usposabljanje Vprašalnik za oceno osebnosti (PAITM)
Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije.

Usposabljanje Delo s primeri PAI
Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije.

Junij
Predvidoma v juniju 2018
PREDPRIJAVE .

Predvidoma v juniju 2018
PREDPRIJAVE .
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PONOVITEV! Usposabljanje Wechslerjeva lestvica
inteligentnosti za odrasle (WAIS-IVSI)
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in
nevropsihologije.

Usposabljanje Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za
predšolske otroke (WPPSI-IIISI)
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in
nevropsihologije.
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