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Descriere:

V-ar putea interesa:
Testul de coordonare a corpului
pentru
copii
(TCCC/KTK,
Körperkoordinationstest für Kinder)
evaluează dimensiunea de mișcare
denumită control corporal general.
Testul este potrivit pentru a
determina
dezvoltarea
acestei
dimensiuni la copiii cu vârste
cuprinse între 5 și 14 ani.

Millon Preadolescent Clinical Inventory
(MPACI, Inventarul Millon pentru
Preadolescenți)

Scopul:
Diagnosticul motricității

Populatia vizată:
preșcolari și școlari

Limitele de vârstă:
5-14 ani

Forma de administrare:
Individuală (sesiune practică)

Timpul mediu de administrare:
Aproximativ 20 de minute

Categoria:
Instrument psihometric de clasă B

Numărul de itemi:
4 probe motrice

Starter's Kit Componență:
Kit TCCC (scorare manuală): Manualul tehnic TCCC (1
buc), Protocolul de evaluare TCCC (30 buc), Instrumentarul
TCCC (1 buc)

Nonverbal Personality Questionnaire
(NPQ, Chestionarul nonverbal de evaluare a
personalității)

Merită menționat că acesta poate fi utilizat și pentru tinerii cu
dizabilități, de vârste mai mari, dacă în interpretare se vor
raporta rezultatele la normele copiilor cu vârste de 13-14 ani.
În copilărie, competența motrică este un punct de referință
pentru respectul și recunoașterea din partea celorlalți, pe de-o
parte, și, pe de altă parte, de discriminare, dispreț și excludere
din partea comunității. Este evident cât de necesar este să fie
oferit ajutor copiilor mai puțin îndemânatici, descurajați și
resemnați, ca să își îmbunătățească funcțiile motrice. Conform
autorului, în urma evaluării cu TCCC copiii pot fi sprijiniți să
capete încredere, curaj și dorința de a relaționa din nou, astfel
încât în cele din urmă să ajungă, prin propria putere și
performanță, la atenția pe care nu au avut-o până acum și
care le oferă și cheia spre integrare în comunitate.
Aptitudinile psihomotorii sunt măsurate de TCCC prin
intermediul a 4 subteste, care solicită exerciții fizice, de
mișcare din partea copilului: 1. Mersul înapoi în echilibru (EI),
2. Săritura într-un picior peste obstacol (SP), 3. Săritura în
lateral (SL) și 4. Așezarea laterală (AL). Ulterior raportării
scorurilor brute obținute la etalonul coresponzător vârstei, sunt
obținuți coeficienți motrici specifici subtestelor (MQ - scoruri
standard cu media 100 și abaterea 15), dar și un MQ global,
coeficientul general de motricitate TCCC. Interpretarea
scorurilor individuale ale MQ este un ajutor pentru un anumit
plan de tratament sau terapie, însă se recomandă utilizarea
MQ global pentru diagnosticul invididual al controlului corporal
general.
Pentru transformarea din scorurile specifice MQ în MQ Total
sunt disponibile tabele specifice pe patru categorii: (1) pentru
copii cu dezvoltare tipică, (2) pentru copii cu tulburări de
învățare, (3) pentru copii cu afecțiuni cerebrale și (4) pentru
copii cu tulburări de comportament. Ulterior, în funcție de
valoarea MQ obținută poate fi verificată și puterea testului.

Evaluare pentru înscrierea la şcoală
(KEV, Das Kieler Einschulungsverfahren)

Bateria memoriei de lucru
(BML)

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

