Numele instrumentului:

Descriere:

V-ar putea interesa :
General Adult Mental Ability
(GAMA, Chestionarul de măsurare a
aptitudinilor mentale generale la
adulți)

IST

Intelligenz-Struktur-Test 2000 R
Testul Structurii Inteligenței
Autori:
André Beauducel, Ph.D., Detlev Liepmann, Ph.D.,
Burkhard Brocke, Ph.D., Rudolf Amthauer, Ph.D.
Adaptat în România de Dragoș Iliescu, Ph.D.,
Anda Miron, M.A.
Scopul:
Instrument de evaluare a aptitudinilor cognitive bazat
pe Meta-modelul inteligenței, prin intermediul a două
module: de Bază și Extins
Populaţia vizată:
copii, adolescenți și adulți
Limitele de vârstă:
peste 14 ani
Forma de administrare:
Individuală/ Grup, Autoevaluare
Timpul mediu de administare:
144 de minute (administrarea ambelor module)
Categoria:
Instrument psihometric de clasă B
Numărul de itemi:
Modulul de bază - 9 grupuri de sarcini (180 itemi)
Modulul de cunoștințe - un grup de 84 de itemi
Număr total de itemi - 264
:
Starter`s Kit preţ:
236.52€, TVA inclus / Kit IST (scorare manuală):
Manualul IST (1 buc), Caietul de testare pentru
Forma A / B ”Modulul de bază”(5 buc), Caietul de
testare pentru Forma A / B ”Modulul extins” (5 buc),
Foaia de răspuns ”Modul de bază” / ”Modul extins”
(10 buc), Foaia de scorare pentru ”Modul extins”
(10 buc), Set de 6 grile transparente pentru scorare
(1 buc), Fișa de profil (10 buc)

Intelligenz-Struktur-Test 2000
R (IST) este un instrument de
evaluare
a
aptitudinilor
cognitive,
bazat
pe
Meta-modelul inteligenței. IST
sau în limba română, Testul
Structurii Inteligenței, a fost
inițial publicat în Germania în
1954,
la
construcția
sa
participând un celebru psiholog
și psihometrician al anilor,
Rudolf
Amthauer.
Varianta
revizuită a IST a fost realizată ca
urmare a importanței revizuirii
proprietăților psihometrice și

Kohs Block-Design Test
(KOHS, Testul cuburilor KOHS)

a fundamentelor teoretice ale testelor de inteligență, cât şi a
informării permanente legate de cercetările recente realizate cu
acestea.

Multidimensional Aptitude Battery, II
(MAB, Bateria Multidimensionala de
Aptitudini)

Din punct de vedere conceptual, la un nivel factorial primar IST
măsoară:
 inteligența verbală,
 inteligența numerică,
 inteligența figurală şi,
 raționamentul (într-un sens mai incluziv - ca sumă a
inteligenței verbale, numerice şi figurale).
Iar la nivelul ierarhic secundar, cu ajutorul modulului extensiv,
testul evaluează:
 inteligența fluidă (gf),
 inteligența cristalizată (gc).
IST poate fi completat de o persoană în maxim 144 minute,
deoarece modalitatea de administrare a acestui instrument
presupune un timp limitat. Testul este adresat persoanelor
normale cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 65 de ani.
IST este format din două module, fiecare dintre ele având două
forme: forma A și forma paralelă, B în care diferă ordinea
sarcinilor și a distractorilor. Indiferent de formă, chestionarul
cuprinde 9 grupuri de sarcini pentru Modulul de bază și 84 de
itemi pentru Modulul de cunoștințe. Itemii necesită selectarea
răspunsului(urilor) corecte din variantele prezentate, fie
completarea liberă cu răspunsurile considerate corecte.
Adaptarea IST în România a fost realizată pe eșantionul normativ
al IST în România, cules în perioada septembrie 2010 - martie
2011 și compus din 2038 de persoane, echilibrat atent din punctul
de vedere al genului, vârstei și al zonei de proveniență statistică.
Caracteristicile psihometrice ale IST fac posibilă fi utilizarea
testului cu încredere în luarea deciziilor cu impact major.

Emotional Quotient Inventory
(EQ-i, Inventarul nivelului de
inteligență emoțională)

Contact:
Pentru mai multe detalii vizitaţi des şi cu încredere
site-ul www.testcentral.ro sau contactaţi-ne direct!

Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucureşti
Tel: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50
Fax: +4 021 230 45 99
Mobil: 0722 698 175
e-mail: support@testcentral.ro

