Numele instrumentului:

Descriere:

ABAS-II
Adaptive Behavior Assessment System, Second Editon
Sistemul de Evaluare al Comportamentului Adaptativ

Adaptive Behavior Assessment System
- Second Edition oferă o evaluare
comprehensivă, care se bazează pe
norme culese cu grijă, a abilităţilor
adaptative ale persoanelor. Testul are o
arie largă de utilitate, aplicându-se de
la nou născuţi şi până la vârsta de 89
de ani. ABAS-II poate fi folosit pentru
a evalua deprinderile adaptative ale
unei persoane, pentru diagnosticarea şi
clasificarea anumitor dizabilităţi şi/sau
tulburări, pentru identificarea punctelor
tari şi a limitărilor, precum şi pentru a
ajuta la documentarea şi monitorizarea
progresului unei persoane de-a lungul timpului. Tulburările pentru
care ABAS le poate surprinde sunt:
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Scopul:
Evaluează deprinderile adaptative cotidiene ale unei
persoane și capacitatea de a trăi independent
Cui se adresează:
nou-născuți, copii, adolescenți, tineri, adulți, seniori
Limitele de vârstă:
0-89 ani
Formă de administrare:
Individuală, Autoevaluare și Heteroevaluare
Timp administrare:
20 minute
Categoria:
Instrument psihometric de clasă B
Număr de itemi:
Formularul pentru Părinte/Îngrijitor (0-5 ani) – 241
itemi; Formularul pentru Părinte (5-21 ani) – 232 itemi;
Formularul pentru Profesor/Educator (2-5 ani) – 216
itemi; Formularul pentru Profesor/Educator (5-21 ani)
– 193 itemi; Formularul pentru Adult – 239 itemi
Starter’s kit componență:
Kit complet ABAS (scorare manuală):
Manualul ABAS, Formularul ABAS pentru Părinte/Îngrijitor
(0-5 ani), Formularul ABAS pentru Părinte (5-21 ani),
Formularul ABAS pentru Profesor (5-21 ani), Formularul ABAS
pentru Adult (16-89 ani)

- întârzieri de dezvoltare,
- factori de risc biologici,
- traume craniene,
- autism,
- ADHD,
- tulburări de învăţare şi
comportament,
- insuficienţă senzorială,
- dizabilităţi sau traume fizice,
- sănătate precară,

V-ar interesa:
Behaviour Assessment System for
Children
(BASC, Sistemul de evaluare a
comportamentului pentru copii și
adolescenți)

Snijders-Oomen Nonverbaler
Intelligenztest
(SON-R 2 ½ - 7, Testul Nonverbal de
Inteligență Snijders-Oomen)

- insuficienţă motorie,
- tulburări emoţionale,
- leziuni cerebrale,
- atac cerebral,
- demenţe,
- Alzheimer,
- tulburări legate de consumul
de diverse substanţe,
- tulburări psihotice şi multiple
dizabilităţi.

Positive and Negative Syndrome Scale
(PANSS, Scala de sindrom pozitiv și
negativ)

Gama cuprinzătoare a deprinderilor adaptative evaluate şi
intervalul larg al domeniilor adaptative măsurate de ABAS-II
corespund specificaţiilor identificate de Asociaţia Americană a
Retardului Mintal (AARM; 1992, 2002b) şi de Manualul de Diagnostic
a Tulburărilor Mintale, Ediţia a Patra Revizuită (DSM-IV-TR; Asociaţia
de Psihiatrie Americană [APA], 2000).
ABAS-II oferă rezultate prin evaluarea de către evaluatori multipli,
surprinzând din mai multe perspective funcţionarea unei persoane
şi contribuind la o evaluare completă a abilităţilor cotidiene,
funcţionale ale unei persoane. Calitatea multidimensională a
instrumentului derivă din existenţa celor cinci formulare de
evaluare, care sunt destinate să evalueze persoanele aflate în
intervale diferite de vârstă şi provenind din medii variate.

Child Depression Inventory
(CDI, Inventarul depresiei la copii)
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Pentru mai multe detalii vizitaţi des şi cu încredere site-ul
www.testcentral.ro sau contactaţi-ne direct!

Kitul ABAS-II cuprinde manualul de utilizare şi cele cinci tipuri de
formulare de evaluare care măsoară:
Comunicare
Utilizarea resurselor comunităţii
Funcţionalitate preşcolară
Viaţa în şcoală/familie
Sănătate şi siguranţă
Timp liber
Autoîngrijire
Autodirecţionare
Social
Motricitate
Muncă
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