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Dziecięca Skala Rozwojowa
DSR Plus (2021 r.) jest ulepszoną wersją Dziecięcej Skali
Rozwojowej DSR (2007 r.) –
dzięki zrewidowaniu Skali Wykonaniowej umożliwia skuteczniejsze diagnozowanie aktualnego poziomu rozwoju dziecka.

ZASTOSOWANIA

Badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową DSR Plus umożliwia diagnozowanie aktualnego ogólnego poziomu rozwoju dziecka w wieku od
2 miesięcy do 3 lat, także w zakresie trzech jego głównych obszarów:
językowego, motorycznego i poznawczego. Narzędzie jest złożone
z dwóch osobnych skal: Skali Wykonaniowej (będącej zmodyfikowaną
wersją Skali Wykonaniowej z 2007 r.) i Skali Obserwacyjnej (niezmienionej w stosunku do poprzedniej wersji). Sama procedura badania
pozostała bez zmian, jednakże opracowano nowe wskaźniki do oceny
funkcjonowania psychomotorycznego małych dzieci, a także przygotowano nowy podręcznik odnoszący się do sposobu interpretacji wyników bazującego na podziale Skali Wykonaniowej na skale odnoszące
się do trzech sfer rozwoju (mowa i komunikacja, motoryka, poznanie).

Test pozwala na wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju w zakresie mowy
i komunikacji, motoryki oraz funkcji poznawczych; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocenę ważnych
dla rozwoju cech temperamentu;
może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku
oddziaływań stymulacyjnych lub
korekcyjnych.
DSR Plus polecamy szczególnie
psychologom pracującym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej
interwencji oraz innych instytucjach zajmujących się diagnozą i wspomaganiem wczesnego
rozwoju.

Zmodyfikowana Skala Wykonaniowa DSR Plus pozwala na:

Rzetelność i trafność

zz diagnozę poziomu rozwoju w zakresie jego trzech podstawowych sfer przy pomocy skal: Mowa i komunikacja, Motoryka oraz
Poznanie,

Wysoka rzetelność Ogólnego Wskaźnika
Rozwoju oraz wyników w skalach i podskalach. Wyniki Skali Wykonaniowej wzrastają wraz z wiekiem dziecka; różnicują
dzieci o prawidłowym rozwoju od dzieci
z zaburzeniami neurologicznymi, dzieci
przedwcześnie urodzonych i dzieci z zespołem Downa; korelują z wynikami testów inteligencji przeprowadzonych po
okresie 1,5 roku.

zz niezależną ocenę sprawności motorycznej ręki (podskala Manipulacja) oraz kontroli pozycji ciała i sprawności fizycznej (podskala Motoryka duża),
zz niezależną ocenę rozumienia mowy (podskala Mowa bierna) oraz
umiejętności komunikacji i wokalizacji (podskala Mowa czynna),
zz ocenę ogólnego poziomu rozwoju za pomocą wskaźnika wyrażonego w postaci ilorazu dewiacyjnego (Ogólny Wskaźnik Rozwoju: M = 100; SD = 15),
zz opis osiągnięć rozwojowych dziecka w zależności od jego wieku
i uzyskanego wyniku w zakresie: mowy biernej, mowy czynnej,
motoryki dużej, manipulacji oraz funkcjonowania poznawczego
(nabywanie schematów czynnościowych, percepcja, uwaga, pamięć krótkotrwała, myślenie wyobrażeniowe).
Skala Obserwacyjna pozwala na podstawie obserwacji dziecka
w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor, Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość.

Normy
Dla dzieci w wieku 0;2(0)–0;11(30) w odstępach dwutygodniowych, dla dzieci
w wieku 1;0(0)–2;11(30) w odstępach miesięcznych.
Opracowano zalecenia odnoszące się
do stosowania DSR Plus u dzieci przedwcześnie urodzonych (stosowanie norm
według wieku korygowanego).

Więcej informacji: www.practest.com.pl

