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Scopul:

Evaluarea în vederea școlarizării

Populatia vizată:

preșcolari

Limitele de vârstă:

6 - 8 ani

Forma de administrare:

Individuală/Grup (părinți și copil)

Timpul mediu de administrare:
15 minute (interviu); 10 minute (consemnare protocol); 75 
minute (joc didactic); 20 minute (evaluarea individuală)

Categoria:

Instrument psihometric de clasă A

Numărul de itemi:
Procedură compusă din trei părți (interviu cu părinții, joc 
didactic și evaluare a copilului) în 10 arii ale domeniilor 
cognitiv, social, motivațional și emoțional

Starter's Kit Componență:

Kit KEV (scorare manuală): Manualul tehnic KEV (1 buc), 
Protocolul interviului cu părinții KEV (10 buc), Protocolul de 
evaluare KEV (10 buc), Fișa de observație pentru jocul 
didactic KEV (10 buc), Fișa de observație pentru evaluarea 
individuală KEV (10 buc), Set de fișe de lucru KEV (3 fișe x 
1 buc), Set de planșe KEV (1 buc), Poster KEV (1 buc)

Descriere:

KEV (Das Kieler Einschulungs- 
verfahren) este un altfel de 
instrument evaluativ care vizează 
înscrierea la şcoală. Acesta oferă 
un mijloc de determinare a gradului 
de pregătire a copilului pentru 
începerea ciclului elementar, 
trezind în același timp interesul 
întregii familii pentru școală și 
contribuind la dezvoltarea unei 
atitudini pozitive față de aceasta.

Fiind un instrument rapid și ușor de utilizat, KEV poate fi folosit 
atât de către psihologii școlari, cât și de cadrele didactice 
(învățători și/sau educatori), pe parcursul unei sesiuni de 
evaluare și observație care cuprinde trei părți: interviul cu 
părinții, jocul didactic împreună cu copilul și evaluarea 
individuală a acestuia (după caz).

KEV măsoară competențele cognitive, completate de testarea 
motricității și a memoriei, competențele de relaționare într-un 
grup, motivația, comportamentul de lucru și starea emoțională. 
Alături de evaluarea dezvoltării cognitive, sociale, 
motivaționale și emoționale, observațiile pot include ariile: 
percepție, lucru cu mulțimi, cunoștințe,capacitate de gândire și 
organizare, reproducerea formelor, limbaj și discurs, 
motricitatea fină și generală și motivația pentru performanță.

Decizia cu privire la aptitudinea de școlaritate a copilului se va 
lua pe baza datelor oferite de observațiile consemnate de 
psihologul școlar/cadrele didactice de-a lungul desfășurării 
subtestelor. Decizia poate diferenția între punctele slabe și 
punctele forte ale copilului.

KEV este util în prevenirea anxietății față de școală, dar și ca 
premisă pentru stabilirea condițiilor de învățare individuală, 
oferind astfel informații care pot fi utilizate în faza de început a 
predării sau în acordarea asistenței orientate în repetarea 
grupei pregătitoare.

Punctul de plecare pentru dezvoltarea KEV l-a constituit un 
studiu efectuat în noiembrie 1981 de către psihologi școlari cu 
privire la evaluarea nivelului de pregătire pentru școlarizare. 
Acest studiu a fost realizat în 180 de școli din Schleswig-
Holstein, Germania.

V-ar putea interesa:

Bateria de evaluare a copilului preșcolar 
(Gata pentru școală)

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

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

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

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


