Testování účastníků v roce 2019 zabezpečí Pedagogicko-psychologická poradna (dále jen PPP,
http://www.pepor-plzen.cz/info) - příspěvková organizace, která je zřízena Plzeňským krajem.
Testová baterie bude v roce 2019 sestavena následovně:
1. Krátký inteligenční test
KIT je určen ke skríningovému hodnocení intelektových schopností. Obsahuje čtyři subtesty: dva
Říčanovy (TIP – Test intelektového potenciálu a Číselné řady) a dva subtesty (Synonyma a Třídění
pojmů) vytvořené druhým autorem. Použité subtesty pokrývají slovní, vizualizační a fluidní
schopnosti.
2. Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 - Jak vnímám sám/sama sebe?
Položky dotazníku Piers-Harris 2 zahrnují výroky, které popisují, jak lidé mohou vnímat sami sebe.
3. CFT 20 R / VMT

/podle věku/

CFT 20-R je testem fluidní inteligence, podnětový materiál je figurální povahy, částečně eliminující
kulturní a vzdělávací vlivy při jeho řešení.
VMT patří k jednodimenzionálním testům konstruovaným k měření jedné složky inteligence. Vychází
z teorie “g” faktoru, který formuloval Spearman. Test tedy pracuje se schopnostmi usuzovat,
odhalovat vzájemné souvislosti a vyvozovat vztahy, které se považují za základní dimenze faktoru
obecné inteligence.
4. URBANŮV figurální test tvořivého myšlení
Identifikace tvořivosti patří v současnosti nejen mezi nejatraktivnější, ale i nejžádanější
(a oprávněně) diagnostické aktivity. V podobě Urbanova testu se jedná o metodu, která není
zaměřena na tvořivé divergentní myšlení, ale na tzv. tvořivé ladění osobnosti.
5. součástí je anamnestický dotazník a dotazník učebních stylů, které vyplní rodiče doma,
informace z nich budou součástí zprávy z testování
Vážení rodiče,
v příloze naleznete anamnestický dotazník pro rodiče, který je určen pro potřebu pedagogickopsychologické diagnostiky. Jeho vyplněním napomůžete přesnějšímu zmapování vývoje Vašeho
dítěte. Informace jsou důvěrné a slouží pouze pro potřebu Pedagogicko-psychologické poradny
Plzeň, která bude provádět komplexní testování nadaných žáků na kempech a kurzech určených
pro talentované žáky z Plzeňského kraje. Výsledky testování budou sděleny jen testovaným žákům
a jejich zákonným zástupcům.
Prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku, jeho vytištění a odevzdání při nástupu na kempy
v srpnu společně s dotazníkem učebních stylů (také v příloze).
Předem děkujeme za Vaši pomoc.

