Numele instrumentului:

Descriere:

V-ar putea interesa :

DENVER II

Denver Developmental Screening Test
Testul de evaluare a nivelului de dezvoltare Denver
Autori:
William K. Frankenburg M.D., M.S.P.H., FAAP,
Josiah B. Dodds
Dragoș Iliescu, Ph.D., Nicolae Mitrofan, Ph.D.
Scopul:
Evaluarea de tip screening a nivelului de dezvoltare pe
domeniile Personal-Social, Motor Fin-Adaptativ, Limbaj,
Motor-Grosier
Populaţia vizată:
nou-născuţi, sugari, antepreşcolari şi preşcolari
Limitele de vârstă:
0-6 ani
Forma de administrare:
Individuală
Timpul mediu de administare:
în funcţie de forma de administrare PDQ / Denver II
între 20 şi 40 minute
Categoria:
Instrument psihometric de clasă A
Numărul de itemi:
maxim 125 de sarcini interactive (selecția itemilor de
administrat se face în funcție de vârstă)
Starter`s Kit pret:
482.23€ / Kit DENVER complet (scorare manuală):
Manualul DENVER (1 buc), Formular de scorare manuală
pentru DENVER (10 buc), Instrumentar testare pentru
DENVER (1 buc), Formular PDQ categoria de vârstă 0-9
luni pentru DENVER (10 buc),: Formular PDQ categoria de
vârstă 9-24 luni pentru DENVER (10 buc), Formular PDQ
categoria de vârstă 2-4 ani pentru DENVER (10 buc),
Formular PDQ categoria de vârstă 4-6 ani pentru DENVER
(10 buc), Training suport media (2 DVD-uri) pentru
DENVER (1 buc)

Denver Developmental Screening
Test II este acum la dispoziţia
specialiştilor
români
(pediatrii,
pedagogi şi psihologi). Testul Denver
II (sau DDST II) este un instrument de
screening, dezvoltat pentru aplicarea
în medii clinice, dar util, de bună
seamă, şi în medii de cercetare. El este
folosit în detectarea potenţialelor
probleme de dezvoltare la copiii cu
vârste cuprinse între 0 şi 6 ani. El este

Behaviour Assessment System for Children
(BASC, Sistemul de evaluare a
comportamentului pentru copii și
adolescenți)

Torrance Tests of Creative Thinking
(TTCT, Testele de gândire creativă
Torrance)

un instrument clasic şi avantajos din punctul de vedere al duratei de
aplicare şi al preciziei de măsurare.
Utilitatea investigării nivelului de dezvoltare se remarcă cu beneficii
importante în medicină, pediatrie şi psihologie clinică,
psihopedagogie şi psihologia sănătăţii. Este binecunoscut faptul că
acei copii cu probleme de dezvoltare ar trebui să fie identificaţi şi trataţi
cât mai devreme posibil, căci tratamentul şi educaţia timpurie sunt mai
puţin costisitoare şi mult mai eficiente decât intervenţia la un moment
mai întârziat. În multe state din lume acest lucru este recunoscut de
lege, care obligă, în funcţie de stat, ori sistemul sanitar, ori comunităţile
locale, ori sistemul educaţional, să realizeze programe de screening
comunitar pentru identificarea din timp a acestor copii. În multe din
aceste ţări standardul pentru aceste programe este DDST II.
DDST II constă din 125 de sarcini (itemi) aranjate pe formularul de
testare în patru secţiuni şi care au scopul de a evalua copilul în
următoarele arii, sau funcţii:
- Personal-Social: interacţiunea cu alte persoane şi capacitatea de a
avea grijă de propriile nevoi (25 itemi);
- Motor Fin-Adaptativ: coordonare ochi-mână, manipularea obiectelor
mici şi rezolvarea de probleme (29 itemi);
- Limbaj: auzul, înţelegerea şi utilizarea limbajului (39 itemi);
- Motor Grosier: statul jos, mersul, săritul şi în general mişcările care
implică muşchii mari ai corpului (32 itemi).
Eşantionul normativ românesc conţine 1200 de participanţi şi este
perfect echilibrat sub raportul vârstei şi al distribuţiei pe cele 8 zone
geografice.
PDQ-II (Pre-Screening Developmental Questionnaire) o
transpunere a acelor itemi din DDST II care pot fi scoraţi prin raportare
de către părinte sau la care, este posibil să fie observaţi şi raportaţi de
părinte, cel puţin pentru scopul unui screening preliminar. PDQ este
format din 4 formulare, câte un formular pentru fiecare din cele patru
categorii de vârstă 0-9 luni, 9-24 luni, 2-4 ani și 4-6 ani.

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

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

Contact & Copyright:
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

Telefon: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50
Fax: +4 021 230 45 99
E-mail: support@testcentral.ro
Adresa: Str. Grigore Moisil nr. 42, sector 2, București.

Formular de Comandă
Vă rugăm să tipăriți acest formular, să îl completați și să îl trimiteți ulterior prin e-mail la adresa: support@testcentral.ro sau prin Fax la numărul 021 230 45 99.

Nume: ............................................................... Numărul Dvs. de telefon ........................................................ Fax .............................
........................................................................... Adresa Dvs. de e-mail ................................................................................................
Comanda va fi trimisă la adresa:

Facturată către:

Str ...................................................................... Numele/Denumirea: .......................................................................................................
Nr ........... Bl ................ Sc ............. Ap .............. CNP /CIF: .......................................................................................................................
Oraș ........................... Județ .............................. Nr. înmatriculare Registrul Comerțului (pentru firme): .......................................................
În atenția ............................................................ Sediul: ..........................................................................................................................
Contul (IBAN): ...............................................................................................................
Banca: ..........................................................................................................................
Reprezentant: ................................................................................................................
Funcția reprezentantului: ................................................................................................

Alături de Formularul de Comandă, vă rugăm să completați și Formularul de Certificare, care cuprinde date privind calificarea dumneavoastră în ceea
ce privește utilizarea instrumentelor psihologice. Formularul de Certificare poate fi solicitat la adresa de e-mail: support@testcentral.ro sau copiat de pe
site-ul www.testcentral.ro, din secțiunea „Cum Comand”.
Numele persoanei calificate în utilizarea acestor instrumente: ..............................................................................................................................................................

Numele Testului / Produsului Comandat

Semnătura:

Tipul Licenței

(scorare online, scorare electronică, scorare manuală)

Preț
(EUR)

Total:

