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Scopul:

Evaluarea personalității la copii

Populatia vizată:

copii

Limitele de vârstă:

6 -13 ani

Forma de administrare:

Individuală și de grup, Heteroevaluare

Timpul mediu de administrare:

30 de minute

Categoria:

Instrument psihometric de clasă B

Numărul de itemi:

144 itemi verbali, de forma unor descrieri comportamentale 
corespunzând celor 5 factori evaluați și fațetelor lor

Starter's Kit Componență:

Kit HiPIC (scorare online): Manualul tehnic (1 buc), Caiete 
de testare HiPIC (5 buc), Foi de răspuns HiPIC (30 buc), 
Puncte online pentru administrarea/scorarea HiPIC (30 buc)

Descriere:

HiPIC (Hierarchical Personality 
Inventory for Children) este un 
instrument comprehensiv, destinat 
evaluării diagnostice a personalității 
normale a copiilor cu vârste 
cuprinse între 6 și 13 ani. Testul 
are la bază consacratul model Big 
Five.

HiPIC descrie diferențele dintre comportamentele și atitudinile 
copiilor. Astfel, utilizat în context clinic sau pedagogic, permite 
evaluarea stilului emoțional, interpersonal, motivațional și 
comportamental al celor mici, pornind de la cele 5 mari 
dimensiuni ale personalității.

Chestionarul se adresează părintelui (tutorelui/ cadrului 
didactic), fie oricărei persoane care întrunește criteriul 
frecvenței de interacțiune cu copilul evaluat. Administrarea se 
bazează pe răspunsurile în cinci trepte oferite celor 144 de 
simple și scurte afirmații, care infățișează comportamente 
concrete și observabile ale copilului.

Testul poate fi utilizat în două maniere: (i) ca o privire de 
ansamblu asupra funcționării specifice a personalității copilului 
și (ii) ca o formă comparativă a convergențelor și divergențelor 
evaluărilor celor doi părinți. În practică, HiPIC este utilizabil în 
contextul clinic pentru cunoașterea punctului de pornire în 
terapie, pentru identificarea resurselor și vulnerabilităților și 
pentru setarea obiectivelor terapeutice. În contextul 
educațional-pedagogic, HiPIC permite evaluarea stilului de 
învățare al copilului, dar și compatibilitatea dintre abilitățile 
parentale și personalitatea fiului/fiicei.

Datorită structurii domeniilor ierarhice și a fațetelor acestora, 
HiPIC oferă posibilitatea de a realiza atât o descriere generală 
(Stabilitate emoțională, Extraversie, Imaginație, Benevolență, 
Conștiinciozitate), cât și una mai specifică (Anxietate, 
Încredere în sine, Energie, Expresivitate, Optimisim, 
Timiditate, Creativitate, Intelect, Curiozitate, Altruism, 
Dominanță, Egocentrism, Complianță, Iritabilitate, 
Concentrare, Perseverență, Ordine, Motivare prin realizare).

În România, colectarea datelor a avut loc în perioada iunie 
2015-februarie 2016 și a totalizat peste 1153 formulare (1065 
au fost completate de către părinți și 88 de profesori/persoane 
care se ocupau de îngrijirea copiilor).

V-ar putea interesa:

Children-s Depression Inventory 
(CDI, Inventarul de Depresie pentru Copii)

Multidimensional Anxiety Scale for Children 
(MASC, Scala multidimensională de anxietate 
pentru copii)

Learning Styles Inventory 
(LSI, Chestionarul stilurilor de învățare)

Bateria de evaluare a copilului preșcolar 
(Gata pentru școală)

Contact:

Pentru mai multe detalii vizitați des și cu încredere site-ul 
www.testcentral.ro sau contactați-ne direct!

Str. Icoanei, Nr. 29A, Sector 2, București 
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

http://romania.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/depresie/cdi/
http://romania.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/anxietate/masc/
http://romania.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/consiliere-%C8%99colara/lsi/
http://romania.testcentral.ro/ro/produse/teste-psihologie-educationala/consiliere-%C8%99colara/gata/
http://romania.testcentral.ro/ro/produse/teste-clinice/personalitate/hipic/

