Numele instrumentului:

Descriere:

GAMA
General Ability Measure for Adults
Chestionarul de măsurare a aptitudinilor mentale generale
la adulți

GAMA (General Ability Measure for Adults)
evaluează
aptitudinea
intelectuală
generală cu ajutorul unor itemi care
necesită utilizarea raţionamentului şi
logicii în rezolvarea unor probleme.
Itemii GAMA utilizează exclusiv design-uri
şi forme abstracte. În construcția GAMA,
itemii au fost concepuți pentru a evalua
aptitudinea generală utilizând gradul și
rapiditatea cu care participantul la testare
poate îndeplini câteva proceduri asociate
cu aptitudinea mentală generală, printre
care rotația mentală, analiza spațială, raționamentul analogic și
identificarea cu un standard.

Autori:
Jack A. Naglieri Ph.D., Achilles N. Bardos Ph.D.
Adaptat în România de Dragoş Iliescu Ph.D., Raluca Livinţi
M.A.
Scopul:
Evaluarea aptitudinii intelectuale generale la copii și
adulți
Cui se adresează:
copii, adolescenți și adulți
Limitele de vârstă:
peste 14 ani
Formă de administrare:
Individuală/Grup, Autoevaluare
Timp administrare:
25 minute (durată fixă)
Categoria:
Instrument psihometric de clasă C
Număr de itemi:
66 de itemi de forma unor design-uri abstracte
nonverbale, scorate pe o scală cu 6 puncte
Starter’s kit componență:
Kit GAMA (scorare online):
Manualul GAMA, Punct online pentru administrarea/scorarea
GAMA, Caiet de testare pentru GAMA, Foaie de răspuns pentru
GAMA, training GAMA Kit GAMA (administrare și scorare online):
Manual GAMA, Punct online pentru administrarea/scorarea GAMA,
training GAMA

V-ar interesa:

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

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

Cele mai multe dintre testele care măsoară aptitudinea generală
includ itemi care necesită atât raţionament verbal, cât şi
raţionament nonverbal. Totuşi, există cazuri în care o asemenea
diversitate de itemi poate interfera cu evaluarea aptitudinii globale
a unei persoane. Există astfel riscul ca inteligenţa măsurată de
astfel de teste să fie confundată cu variabile ca deprinderile motorii
sau nivelul cunoștințelor, iar reducerea lor în evaluare poate creşte
acurateţea cu care este măsurată aptitudinea generală.

Intelligenz-Struktur-Test 2000 R
(IST, Testul Structurii Inteligenței)

GAMA, prin utilizarea de figuri abstracte nonverbale, rezolvă
aspectele prezentate mai sus, minimizând efectele cunoştinţelor, a
exprimării verbale, a înţelegerii verbale, precum şi a deprinderilor
motorii asupra scorurilor testului.
GAMA prezintă astfel avantajele unui instrument accesibil unei
varietăţi largi de oameni, cu deprinderi de comunicare diferite
şi provenind din medii diverse din punct de vedere lingvistic,
cultural şi educaţional. Un alt avantaj al GAMA este durata scurtă
de administrare, care îi oferă un avantaj extraordinar în situaţiile
în care este necesară testarea într-un timp scurt şi cu maximă
economie a unei populaţii extinse (în situaţii de selecţie în mediul
organizaţional sau în mediul militar).
Testul poate fi utilizat în medii instituționalizate și ambulatorii,
atunci când evaluarea aptitudinii intelectuale poate contribui
la succesul consilierii, sau ca parte a evaluării diagnostice a
clientului, înainte de începerea propriu-zisă a consilierii. GAMA
este ideal pentru screening-ul din recrutare și selecție deoarece
este ferit de diferențele interculturale sau de cele cauzate de
mediile lingvistice.
Eșantionul normativ GAMA este format dintr-un număr de N=4000
de persoane (1975 bărbați și 2025 femei), cu vârste cuprinse
între 14 și 85 de ani. Prin această selecție a rezultat un eșantion
reprezentativ la nivel național, controlat pe variabilele de vârstă,
gen, regiune statistică și mediu de proveniență. Administrările au
fost culese în perioada februarie-noiembrie 2007.

Test d’Evaluation Dynamique de
l’educabilite
(TEDE, Testul de evaluare dinamică a
potențialului de învățare)

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

