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Drage kolegice, dragi kolegi. 
 
Jesen je tu in nekaj plodov je že padlo s Centrovega drevesa. Najbolj se 
boste verjetno razveselili Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za predšolske 
otroke, ki bo prav prišla tako psihologom v zdravstvu, šolah in svetovalnih 
centrih. V košarici jesenskih plodov imamo Beckovo lestvico samomorilnih 
misli in še dva prenovljena priročnika za merjenje osebnosti. V tokratnih 
novičkah vas obveščamo tudi o prihajajočih izdajah,  jesenskih usposablja-
njih in drugih aktualnih projektih.  
 
Lep jesenski pozdrav.  
 
Dušica in Marjetka 

 
 
 
 

NOVI IZIDI 
 
BECKOVA LESTVICA SAMOMORILNIH MISLI (BSS)  
Izdali smo Beckovo lestvico samomorilnih misli, ki usposobljenim terapevtom pomaga oceniti resnost 
oz. stopnjo samomorilnega tveganja pri mladostnikih in odraslih (bolnišničnih ali ambulantnih 
pacientih). Je kratka (21 postavk), enostavna, za izvedbo potrebujejo pacienti le 5-10 minut.  Prvih pet 
postavk služi za triažno odkrivanje samomorilnih misli. Če oseba na postavki 4 in 5 izbere za odgovor 
trditev, ki ima 0 točk, potem odgovori le še na zadnji dve postavki. Norm ni, tudi ne mejnih vrednosti, 
saj velja, da vsakršen pozitiven odziv na katero koli postavko lahko odraža prisotnost samomorilnih 
namenov in ga mora terapevt podrobneje raziskati. 
Sprejemamo naročila. Cena začetnega kompleta, ki vsebuje priročnik in 25 lestvic, je 27,05 EUR (z 9,5 
% DDV). Podrobnosti so zapisane v naročilnici.  
Vabljeni na predstavitev Beckove lestvice samomorilnih misli, v sredo, 4. decembra 2013 ob 13. uri. 
Javite se, če vas predstavitev zanima, da vam pošljemo še uradno vabilo.   

 
MODEL VELIKI PET (BFQ)   
Poleg novega priročnika BFQ, ki je sedaj razširjen za podatke o uporabi vprašalnika BFQ za starejše 
(od 65 do 98 let), izračunane so nove norme ločene po spolu za starostne skupine 18–29 let, 30–44 
let, 45–64 let in 65 let in več (oblika za starejše) ter dodani povzetki slovenskih raziskav in primeri 
interpretacije smo izdali nove različice vprašalnika za odrasle, stare nad 65 let. Uporabljate lahko 
moško in žensko obliko za samooceno in obliko za oceno drugih. 
Za psihologe, ki imajo star priročnik BFQ, ponujamo zamenjavo za novega! Star priročnik nam 
enostavno pošljite skupaj z naročilom za novega in še isti dan vam ga pošljemo za 20 % nižjo ceno. 
Sprejemamo naročila. Podrobnosti so zapisane v naročilnici.  
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PRENOVILI SMO PRIROČNIK EYSENCKOVE OSEBNOSTNE LESTVICE (EPQ-R, IVE). Izboljšali smo prevod, 
preverili norme (ki se niso spremenile), dodali ugotovitve novejših raziskav (tujih in domačih) in 
primera interpretacije. Za psihologe, ki imajo star priročnik EPQ-R, ponujamo zamenjavo za novega! 
Star priročnik nam enostavno pošljite skupaj z naročilom za novega in še isti dan vam ga pošljemo za 
20 % nižjo ceno. Sprejemamo naročila. Podrobnosti so zapisane v naročilnici.  
 
 »STARO ZA NOVO« (20 % popust) VELJA TUDI ZA NOVA PRIROČNIKA SPA IN SPM-PLUS ali KATERI 
KOLI DRUG STAR PRIROČNIK.  
  
WECSHLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE (WPPSI-III) 
Lestvica je namenjena merjenju spoznavnih sposobnosti otrok od 2;6 do 7;3 leta. Razdeljena je na dve 
starostni obdobji – od 2;6 do 3;11 leta in od 4;0 do 7;3 leta, z različnima nizoma podtestov. Za prvo 
starostno obdobje imamo 5 podtestov: Razumevanje besed, Poučenost, Sestavljanje kock, Sestavljanje 
predmetov in Imenovanje slik. Iz njihovih rezultatov lahko dobimo Besedni IQ, Nebesedni IQ, Celotni 
IQ in Splošni govor. Za drugo starostno obdobje je na razpolago 13 podtestov (Poučenost, Besednjak, 
Podobnosti, Sestavljanje kock, Matrike, Slikovni pojmi, Šifriranje, Razumevanje, Dopolnjevanje slik, 
Sestavljanje predmetov, Iskanje simbolov), ki nam dajo prav tako Besedni IQ, Nebesedni IQ, Celotni IQ, 
Splošni govor in še Količnik hitrosti obdelave. Priročnika sta dva: en za izvedbo in vrednotenje, drugi za 
psihometrične podatke in napotke za interpretacijo. 
Pripravljamo testna gradiva in priročnike za izid. Sprejemamo prednaročila (podrobnosti so zapisane v 
naročilnici).   
Vabljeni na predstavitev WPPSI-III, v sredo, 18. decembra 2013 ob 13 uri. Javite se, če vas 
predstavitev zanima, da vam pošljemo še uradno vabilo.   
 
 

PRIPRAVLJAMO 
 
LESTVICA AGRESIVNOSTI in LESTVICA ANKSIOZNOSTI za učence in dijake, je delo slovenske 
psihologinje, dr. Ane Kozina. Lestvici sta pripravljeni za učence od 4. razreda osnovne šole do 4. 
letnika srednje šole. Lestvica agresivnosti nam da t. i. splošno agresivnost, ki jo sestavljajo telesna, 
besedna, notranja in agresivnost do avtoritete. Z lestvico anksioznosti pa dobimo vpogled v splošno 
anksioznost otroka in mladostnika, ter njene komponente: čustva, odločanje in skrbi. Pripravljamo 
priročnika za izdajo.  

 
OSEBNOSTNI VPRAŠALNIK ZA POKLICNO RABO (BIP) – izračunane imamo norme, pripravljamo 
gradiva. Vprašalnik BIP bodo uporabljali psihologi v organizacijah. BIP vključuje 14 lestvic, ki so 
razdeljene na štiri področja, dodana je še lestvica upravljanje vtisa. Primarne lestvice so delovna 
motivacija (motiviranost za dosežke, za prevzem pobude in za vodenje), poklicno vedenje (vestnost, 
prožnost, aktivnost), socialne kompetence (občutljivost, navezovanje stikov, sociabilnost, sodelovanje, 
asertivnost) in psihološki ustroj (čustvena trdnost, obremenljivost, samozavest). Celotno gradivo 
vsebuje priročnik, vprašalnik – samoocena, vprašalnik – ocena drugih, lista za povzemanje podatkov, 
šablone, list s profilom, knjižica – nasveti za samoocenjevalca, knjižica – nasveti za ocenjevalca.    
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LESTVICE ZA OCENO STRESA (EAE) – prirejene imamo štiri lestvice za oceno stresnih situacij v življenju 
na splošno, na delovnem mestu, v obdobju starosti in pri vožnji. Izpeljali smo standardizacijo, podatki 
čakajo na izračun. Lestvice bodo uporabljali psihologi v medicini dela in pri svetovanju.  
 
VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI ZA MLADOSTNIKE (PAI-A) – zbrane imamo podatke za izračun 
psihometričnih lastnosti in slovenskih norm za mladostnike. Klinične podatke še zbiramo. Kot veste je 
PAI-A različica znanega kliničnega vprašalnika za mladostnike. Vprašalnik sestavlja 11 kliničnih lestvic 
(telesne pritožbe, anksioznost, motnje, povezane z anksioznostjo, depresivnost, manija, paranoidnost, 
shizofrenija, »borderline« poteze, antisocialne poteze, težave z alkoholom in drogami), 3 lestvice 
obravnave (agresivnost, samomorilne misli, stres) ter 4 lestvice veljavnosti (nedoslednost pri 
odgovorih, redkost odgovorov, negativen in pozitiven vtis). 
 
V pripravi je še marsikaj drugega (WAIS-IV, FPI-R, VI, EDI-3 …), o čemer ste bili že seznanjeni že v 
prejšnjih novičkah. V tem letu smo začeli tudi z novimi projekti in kot vedno vas vabimo k 
sodelovanju.  

  
ABC-G 2 – podpisali smo pogodbo o priredbi druge verzije. Pripravljamo gradivo in v novembru že 
načrtujemo zbiranje podatkov v vrtcih in šolah za norme. VABLJENI K SODELOVANJU.  
ABC-G 2 je baterije za oceno otrokovega gibanja, ki je v svetu eden najbolj uporabljenih testov za 
merjenje gibalnih težav otrok, starih od 3 do 16 let. Baterija je sestavljena s testa in vprašalnika, ki ga 
izpolnijo učitelji in starši ter je presejalni pripomoček. Testnih nalog je osem, pripravljene so za tri 
starostne skupine: 3–6, 7–10 in 11–16 let, preverjajo pa tri področja: spretnost rok, spretnosti z žogo 
ter statično in dinamično ravnotežje. Baterijo ABC-G lahko uporabljajo pri svojem delu specialni 
pedagogi, psihologi, učitelji športne vzgoje, pediatri, fizioterapevti, delovni terapevti in logopedi. 
 
BSID-III – pogodba za novo verzijo je v podpisu. Pripravljamo načrt za priredbo. JAVITE SE NAM, če  bi 
želeli sodelovati pri testiranjih otrok.  
BSID-III je namenjen psihologom v zdravstvenih domovih in vrtcih, saj  z njim ugotavljamo otrokov 
zgodnji razvoj na mentalnem, motoričnem in vedenjskem področju. Namenjen je dojenčkom in 
malčkom od 15 dni do 42 mesecev in 15 dni starosti. Poleg že poznanih preizkusov so dodali tudi 
vprašalnik za starše, ki psihologu pomaga oceniti socialno, čustveno in prilagoditveno vedenje.  
 
SNAP 3 – dogovarjamo se o novi pogodbi za razširjeno verzijo SNAP. Tretjo verzijo SNAP Sut je v Angliji 
mogoče dobiti v kombinaciji s SNAP-V (tj. SNAP Together), ki pokriva tudi specifične vedenjske, 
čustvene in socialne težave. Kot smo vajeni, vsebuje praktična navodila za pomoč in strategije 
spoprijemanja s takimi težavami.  
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NAPOVEDUJEMO PREDSTAVITVE: 
 
4. DECEMBER 2013 ob 13 uri: BECKOVA LESTVICA SAMOMORILNIH MISLI (BSS). Lestvico bo 
predstavila recenzentka priročnika dr. Zdenka Čebašek Travnik. 
 
18. DECEMBER 2013 ob 13 uri: WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
(WPPSI-III). 
 
Če bi želeli dobiti uradno vabilo, nam sporočite. Udeležba je brezplačna. 
 

NAPOVEDUJEMO USPOSABLJANJA: 
 

ZA PSIHOLOGE V ORGANIZACIJAH 
VPRAŠALNIK »VELIKIH PET« (BFQ) – 8. november 2013  
Usposabljanje bo vodila Anita Blajer, hrvaška kolegica z dolgoletnimi izkušnjami z BFQ.  
Kotizacija 146,40 EUR. 

  
ZA PSIHOLOGE V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH 

BESEDNA OBLIKA TORRANCEOVEGA TESTA USTVARJALNEGA MIŠLJENJA (TTCT-BS) –  
16. in 22. oktober 2013 
Usposabljanje bosta vodili mag. Marjeta Trstenjak in Dušica Boben. Kotizacija 183,00 EUR. 

 
ZA PSIHOLOGE V ZDRAVSTVU   

PROJEKCIJSKI PREIZKUS MOZAIK (PPM) – 13. marec 2014 
Usposabljanje bo vodila Eva Šoškič, spec. klin. psihologije, ki ima dolgoletne izkušnje z uporabo 
PPM pri odraslih pacientih v Psihiatrični bolnišnici Ormož. 

 
Vabila bomo poslali vsem zainteresiranim. Javite se.  
 
 


