IZDALI SMO
Vprašalnik za oceno osebnosti – obliko za mladostnike

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali Vprašalnik za oceno osebnosti – obliko za mladostnike (PAI ®-A).
Tistim, ki uporabljate PAI, oblike za mladostnike, stare od 12 do 18 let (tudi starejše šolajoče se do 20 let),
ni potrebno posebej predstavljati. Na kratko pa:
Avtor vprašalnika je Leslie C. Morey. Pri slovenski priredbi vprašalnika, prevajanju priročnik a, zbiranju
podatkov za norme in psihometrične podatke, statističnih izračunih in strokovnem pregledu pa je sodelovalo
kar 40 psihologov.
PAI-A je samoocenjevalni vprašalnik objektivnega tipa za ocenjevanje osebnosti mladostnikov, namenjen
pridobivanju informacij o kritičnih kliničnih spremenljivkah. Vprašalnik PAI -A je (kolikor je mogoče) primerljiv
z obliko vprašalnika PAI za odrasle. S pomočjo vprašalnika lahko pridobimo informacije, pomembne za
klinično diagnosticiranje, načrtovanje zdravljenja in prepoznavanje psihopatologije. Čeprav nam PAI-A nudi
veliko informacij o posamezniku, ni oblikovan za poglobljeno oceno področij normalne osebnosti.
PAI-A ima 264 postavk, ki nam dajo 22 neodvisnih lestvic:
4 lestvice veljavnosti
(Nedoslednost, Redkost, Negativen vtis, Pozitiven vtis),
11 kliničnih lestvic
(Telesne pritožbe, Anksioznost, Motnje, povezane z
anksioznostjo, Depresivnost, Manija, Paranoidnost, Shizofrenija,
»Borderline« poteze, Antisocialne poteze, težave z alkoholom,
Težave z drogami),
5 lestvic obravnave
(Agresivnost, Samomorilne misli, Stres, Pomanjkanje podpore,
Zavračanje obravnave) in
2 medosebni lestvici (Dominantnost, Toplina).

Izvedba je lahko individualna ali skupinska, na papirju ali preko spletne aplikacije TESTrešuj. Norme so v
obliki T-vrednosti in za slovenske podatke tudi v obliki centilov . V priročniku so dodane še ameriške norme
za reprezentativen klinični vzorec.
PAI-A v spletni aplikaciji TESTrešuj lahko pod nadzorom izpolni oseba, ki ji psiholog dodeli
dostop do vprašalnika; lahko pa spletno aplikacijo uporabljate le za vrednotenje. V obeh
primerih izpis vsebuje poleg surovih in standardiziranih rezultatov ter profila tudi seznam
kritičnih postavk in zapis vseh odgovorov na posamezne postavke.
PAI-A (tako kot PAI) je kategorije D, kar pomeni, da so za njegovo uporabo kompetentni u niv. dipl. psihologi
oz. mag. psihologije z opravljenim dodatnim usposabljanjem. Usposobite se lahko tudi na Centru za
psihodiagnostična sredstva. Prvo dvodnevno usposabljanje bomo organizirali 21. januarja in 4. februarja
2017. Usposabljanje bosta vodila kolega, ki sta sodelovala pri standardizaciji PAI -A, David Gosar in Peter
Janjušević. Prilagamo vabilo.

Dušica Boben
Ljubljana, 24. oktober 2016

NAROČILNICA
Naročnik (ustanova oz. plačnik): ____________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________________
Davčni zavezanec: DA NE

Davčna številka: ______________ _____ Telefon: _ _____________________

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): ____________________________________
Telefon: _____________________ e -naslov: _________________________________________________

□ Usposobljen/-a sem za PAI-A. Datum in kraj opravljenega usposabljanja za PAI -A: __________________
□ Nisem še usposobljen/-a za PAI-A, se pa nameravam udeležiti usposabljanja v letu 2017.
Pošljite mi vabilo s prijavnico.

□ Nisem še usposobljen/-a za PAI-A, imam pa opravljeno usposabljanje za PAI.
Datum in kraj: ___________________
Ker nam ni uspelo usposabljanja organizirati prej, bomo izjemoma do prvega usposabljanja prodajali
PAI-A kolegom, ki so usposobljeni za uporabo PAI.
Naročamo:

Cena

Cena z DDV

količina

(9,5 % oz. 22%)

Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike (PAI-A)
Začetni komplet v papirju s popustom (priročnik,
5 vprašalnikov, 25 odgovornih listov s ključem,
25 profilnih listov, 25 seznamov kritičnih postavk)

2 33,20 EUR

255,36 EUR

_____

E-začetni komplet s popustom (priročnik [na papirju],
25 e-vprašalnikov)

124,00 EUR

141,53 EUR

_____

78,00 EUR

85,41 EUR

_____

Vprašalnik
Odgovorni list s ključem
Profilni list
Sezam kritičnih postavk
Internetna izvedba/vrednotenje (1-50)
Internetna izvedba/vrednotenje (nad 50)

22,00 EUR
1,45 EUR
0,55 EUR
0,26 EUR
eden 2,30 EUR
eden 2,07 EUR

24,09 EUR
1,59 EUR
0,60 EUR
0,28 EUR
2,81 EUR
2,53 EUR

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Podpis odgovorne osebe: __________________ Žig:

Podpis uporabnika: ____________________

Priročnik

Kraj in datum: ___________________________
Podpis uporabnika pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. zbrane osebne podatke hrani in obdeluje
za izdajo naročila ter za lastne potrebe do preklica.

