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Tėvams. Kompulsyvaus naudojimosi internetu skalė  
(angl. Compulsive Internet Use Scale, CIUS) – lietuviška 

versija 
Toliau yra pateikiami klausimai apie Jūsų vaiko naudojimąsi internetu. Prašome ties kiekvienu klausimu pažymėti, 
kaip dažnai vienas ar kitas įvardintas elgesys tinka Jūsų vaiko elgesiui apibūdinti. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite, 
kaip dažnai apibūdintas elgesys tinka Jūsų vaiko atveju. 

Teiginys elgesiui apibūdinti Niekada Retai Kartais Dažnai Labai dažnai

1. Kaip dažnai Jūsų vaikui būna sunku sustoti naudotis internetu? 1 2 3 4 5

2. Kaip dažnai Jūsų vaikas vis tiek naudojasi internetu, nors jūs ir 
prašote jo/jos sustoti?

1 2 3 4 5

3. Kaip dažnai Jūs ar kiti asmenys (pvz., šeimos nariai, draugai) 
sakote vaikui, kad jis turėtų mažiau naudotis internetu?

1 2 3 4 5

4. Kaip dažnai Jūsų vaikas teikia pirmenybę internetui, o ne laiko 
leidimui su kitais asmenimis (pvz. broliais/seserimis, tėvais, 
draugais)?

1 2 3 4 5

5. Kaip dažnai Jūsų vaikui trūksta miego dėl naudojimosi internetu? 1 2 3 4 5

6. Kaip dažnai Jūsų vaikas kalba apie internetą net tuomet, kai nėra 
galimybės prisijungti prie interneto?

1 2 3 4 5

7. Kaip dažnai Jūsų vaikas negali sulaukti, kol vėl turės galimybę 
prisijungti prie interneto?

1 2 3 4 5

8. Kaip dažnai Jūs manote, kad Jūsų vaikui reikėtų rečiau naudotis 
internetu? 1 2 3 4 5

9. Kaip dažnai Jūsų vaikas bandė, tačiau nesėkmingai, praleisti 
mažiau laiko naudojantis internetu?

1 2 3 4 5

10. Kaip dažnai Jūsų vaikas skuba atlikti namų darbus, norėdamas 
kuo greičiau galėti pradėti naudotis internetu?

1 2 3 4 5

11. Kaip dažnai Jūsų vaikas nepaiso savo pareigų (mokyklinių 
namų darbų, darbų namuose, šeimoje), nes pirmenybę teikia 
buvimui internete?

1 2 3 4 5

12. Kaip dažnai Jūsų vaikas naudojasi internetu tuomet, kai jaučiasi 
prislėgtas, nusiminęs?

1   2      3 4 5

13. Kaip dažnai Jūsų vaikas naudojasi internetu, kad išvengtų 
liūdesio ar užsimirštų dėl kitų neigiamų jausmų?

1 2 3 4 5

14. Kaip dažnai Jūsų vaikas nerimsta, jaučiasi nusivylęs ar suirzęs, 
kai neturi galimybės naudotis internetu?

1 2 3 4 5
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PaStaBa: Norint skalę naudoti komerciniais tikslais, būtina gauti autoriaus Meerkerk, G. sutikimą.
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