Lietuvoje standartizuoti ir adaptuoti psichologinio vertinimo instrumentai
(atnaujinta 2019 m. rugpjūtį)

Nr.

1

2

3

Instrumentas
ASEBA
Suaugusiųjų klausimynas
(ASR - Paties suaugusiojo pildomas
klausimynas ir ABCL -Kito asmens
apie suaugusiojo elgesį pildomas
klausimynas)
Mokyklinio amžiaus vaikų ASEBA
klausimynai (CBCL 6/18, TRF 6/18,
YSR 11/18)
CBCL 1½-5
(Vaiko elgesio aprašas)

Lietuvos psichologų sąjunga
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Paskirtis

Mokymai

Suaugusiųjų (18-59 m.) adaptyvaus elgesio aspektų,
elgesio ir emocijų sunkumų įvertinimas

Nėra

Vaikų (6-18 m.) elgesio ir emocinių sunkumų
įvertinimas

Yra

Vaikų (1½-5 m.) elgesio ir emocinių sunkumų
įvertinimas

Yra

Informaciją teikia / ji
pateikta
Klaipėdos Universiteto
Psichologijos katedra
8 46 398628
roma.simulioniene@ku.lt
rzukausk@mruni.eu
http://rzukausk.home.mruni.
eu/?page_id=3
Vilniaus Universiteto
Konsultavimo ir mokymų
centras
8 5 2687254
kmc@fsf.vu.lt

4

5

6

7

Dominic Interactive Child LT

SDQ
(Galių ir sunkumų klausimynas)
DAWBA
Raidos ir gerovės įvertinimas

Skaitymo ir rašymo sunkumų
psichologinio įvertinimo metodika

Kompiuterizuotas atrankos klausimynas lietuvių kalba
vaikų (6-11 m.) emocinių simptomų, elgesio problemų,
hiperaktyvumo, santykių su bendraamžiais problemų ir
socialumo įvertinimui
Vaikų (7-16 m.) emocinių simptomų, elgesio problemų,
hiperaktyvumo, santykių su bendraamžiais problemų ir
socialumo atranka. Yra tėvų, mokytojų ir vaikų versijos.
Vaikų (5-17 m.) emocinių ir elgesio sutrikimų
diagnostika pagal TLK ir DSM. Yra tėvų, vaikų,
mokytojų formos (interviu ir klausimynai).

2-os klasės mokinių skaitymo ir rašymo sunkumų
(fonologinių gebėjimų, skaitymo ir rašymo įgūdžių,
neverbalinių gebėjimų) įvertinimas

Nėra

Nėra

8

(Wechslerio intelekto skalė vaikams –
trečias leidimas)
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Vaikų (6–16 m.) intelektinių gebėjimų išsamus
įvertinimas

http://www.sdqinfo.com/

Būtini dirbant
http://www.dawba.info
su
kompiuterine
diagnostika

Rekomenduojami

LT

WISC-III

http://www.dominicinteracti
ve.com/21_en.jsp

Būtini

Klaipėdos Universiteto
Psichologijos katedra
8 46 398628
reda.gedutiene@ku.lt
Šiuo metu metodika
neplatinama
Vilniaus Universiteto
Taikomosios psichologijos
laboratorija
8 5 2687255

WAIS-III
9

10

(Wechslerio suaugusiųjų intelekto
skalė – trečias leidimas)
WASI (Wechslerio trumpoji intelekto
skalė)
NEO-PI-R ir NEO-FFI

11

(Taisytas NEO asmenybės
klausimynas ir NEO penkių faktorių
asmenybės klausimynas)

splaboratorija@gmail.com
Suaugusiųjų (16 – 89 m.) intelektinių gebėjimų
išsamus įvertinimas
6 – 89 m. asmenų intelektinių gebėjimų įvertinimas
(pakartotinis testavimas ir greitas pažintinio
funkcionavimo patikrinimas)
Penkių didžiųjų asmenybės bruožų tyrimas, išsamaus
(NEO PI-R) arba bendro (NEO-FFI) vaizdo apie
vertinamo asmens asmenybę susidarymas bei prielaidų
apie jo funkcionavimą plačiame situacijų spektre
kėlimas

LPIK
12

(Lietuviškas profesinių interesų
klausimynas - antras papildytas
leidimas)
HVLT-R

13

14

(Taisytas Hopkinso žodinės atminties
testas)

Bender-Geštalt II testas
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Praktiškai visų profesinės veiklos sričių aprėpimas,
asmens profesinių interesų pažinimo pagalba

Rekomenduojami

Vilniaus Universiteto
Taikomosios psichologijos
laboratorija
8 5 2687255
splaboratorija@gmail.com

Būtini

Vilniaus Universiteto
Konsultavimo ir mokymų
centras
8 5 2687254
kmc@fsf.vu.lt

16 – 80+ m. asmenų žodinės atminties įvertinimas. Yra
6 skirtingos formos.

Vaikų ir suaugusiųjų (4-79 m.) vizualinių – motorinių
gebėjimų ir atminties įvertinimas

LPGS
15

16

17

(Lietuviška psichologinės gerovės
skalė)

Vaikų brandumo mokyklai įvertinimas
(Antrasis leidimas - VBMĮ-2)

Vaiko raidos skalė (VRS)

BASIS-A
18

Gyvenimo stiliaus įvertinimo
metodika, paremta A. Adlerio teorija
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Jaunimo ir suaugusiųjų psichologinės gerovės
įvertinimas
5 m. amžiaus vaikų pažintinių gebėjimų, socialinių
emocinių funkcijų bei vaiko elgesio ypatumų
vertinimas su tikslu padėti tėvams apsispręsti dėl vaiko
brandumo lankyti priešmokyklinę grupę anksčiau nei
jam atitinkamais kalendoriniais metais sueis šeši metai
3 mėn. – 3 metų vaiko raidos lygio įvertinimas

Padeda suprasti, kaip ankstyvojoje vaikystėje
susiformavę žmogaus įsitikinimai veikia jo
šiandieninius sprendimus ir dalyvavimą socialiniuose,
darbiniuose ir artimuose santykiuose

Nėra

Būtini

Būtini

VU Taikomosios
psichologijos laboratorija
8 5 2687255
splaboratorija@gmail.com
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
85 242 7002
Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centras
85 242 7002
Dėl metodikos naudojimo
praktikoje kreiptis į p. Eriką
Kern adresu

Būtini

basis-a-lt@hotmail.com
Dėl metodikos naudojimo
moksliniais tikslais kreiptis į
autorių dr. Roy Kern, adresu
roykern@hotmail.com

