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Scopul:
Evaluarea aptitudinii pentru școlaritate și monitorizarea
dezvoltării infantile

Populatia vizată:
preșcolari

Limitele de vârstă:
4 - 7 ani

Forma de administrare:
Individuală (și de grup), Heteroevaluare

Timpul mediu de administrare:
35-40 de minute (pentru Metodă) la care se adaugă 15
minute (pentru completarea Fișelor)

Categoria:
Instrument psihometric de clasă A/B

Numărul de itemi:
102 itemi (32 Itemi - Metodă și 70 itemi - Fișă)

Starter's Kit Componență:
Kit GATA PENTRU ȘCOALĂ (scorare manuală): Manualul
tehnic (1 buc), Ghidul de administrare (1 buc), Foi pentru
scorare (30 buc), Fișe de observare pentru Părinte (30 buc),
Fișe de observare pentru Educator (30 buc), Fișe de sinteză
a rezultatelor (30 buc), Modele de decupat (5 buc), Modele
de desenat (30 buc), Instrumentarul (1 set)

Descriere:

V-ar putea interesa:
Gata pentru școală (Bateria de
evaluare a copilului preșcolar)
oferă un mijloc de determinare
acurată (și/sau monitorizare) a
nivelului de dezvoltare motorie,
cognitivă
și
psihosocială
a
copilului,
pe
parcursul
frecventării grupelor mică, mijlocie
și mare a grădiniţei, dar mai ales
spre sfârșitul acestei perioade, în
calitate de examen de bilanţ.

Bateria memoriei de lucru
(BML)

Learning Styles Inventory
(LSI, Chestionarul stilurilor de învățare)

Fiind un instrument rapid și ușor de utilizat, acesta poate fi
folosit de către psihologi sau educatori, doar pentru unii sau
pentru toţi elevii clasei zero, pentru a obţine o imagine unitară
și diferenţiată asupra dezvoltării prealabile începerii primului
ciclu școlar, oferind un criteriu obiectiv legat de nivelurile de
dezvoltare și de achiziții atinse de copil la vârstele de 4, 5, 6
sau 7 ani.

Denver Developmental Screening Test
(DDST II, Testul de evaluare a nivelului de
dezvoltare Denver II)

Bateria include o componentă psihometrică clară (Metoda de
determinare a nivelului de dezvoltare a preșcolarului, numită
pe scurt Metodă) și o a doua componentă (Fișa standardizată
de observare psihopedagogică a preșcolarului, numită pe scurt
Fișă) care să capitalizeze datele de observare și de
cunoaștere dobândite pe parcursul frecventării grădiniţei de
către copil. Metoda și Fișa sunt instrumente distincte care pot
fi utilizate atât separat, cât și combinat.
Dezvoltarea Bateriei a avut trei obiective. (1) Construcția unei
metode valide de diagnostic psihologic al nivelului dezvoltării
psihomotorii a preșcolarului mare, care să depășească ca și
calităţi psihometrice nivelul testelor de tip screening existente
până la acest moment în România. (2) Fixarea domeniilor de
investigație: pentru Metodă acestea sunt domeniul motric,
compus din Motricitate de finețe și grosieră și domeniul
cognitiv compus din probele de Desen, Calcul aritmetic și
Limbaj și comunicare, iar pentru Fișă domeniul socio-afectiv
care include probele pentru relevarea trăsăturilor stabile de
personalitate (Temperament și Caracter) și a celor dinamice în
timp (Adaptarea la condițiile din grădiniță; Limbajul și
comunicarea; Jocul, integrarea și comportamentul prosocial).
(3)Crearea etaloanelor reprezentative după criteriile de vârstă,
apartenenţă de gen și zonă geografică, pe volume de 401
(etalon normativ), 1464 (etalon rezervã) pentru Metodă și pe
volume de 1681 (etalon rezervã) pentru Fișă.

Kohs Block-Design Test
(KOHS, Testul cuburilor KOHS)

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

