Bateria de evaluare neuropsihologică la
copii 3-12 ani (NEPSY)
Scop

Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării

Grup țintă

Copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani

Utilizatori

Psihologi clinicieni, psihologi școlari

Domeniu de aplicare
Timp mediu de
aplicare
Mod de aplicare

Psihologie clinică, Psihologie
educațională
90 minute
față în față

Descriere
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
NEPSY conține 27 de teste de neuropsihologice (vezi lista aici), create special pentru copii,
pe baza cercetărilor actuale.
NEPSY permite:
1. evaluarea funcțiilor neuropsihologice din următoarele domenii: atenție/ funcții
executive, memorie și învățare, limbaj, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuospațială;
2. diagnoza proﬁlului normal și a celui atipic de dezvoltare neuropsihologică a ﬁecărui
copil;
3. fundamentarea științiﬁcă a intervenției remediale precoce;
4. analiza longitudinală a dezvoltării neuropsihologice a copilului.
Rezultatele evaluării:
Se obține un raport de evaluare a dezvoltării neuropsihologice pentru cele 5 domenii
funcționale.
Se oferă cadrul de observare a diferitelor aspecte calitative din timpul evaluării.
Se oferă ghidaj în interpretarea rezultatelor.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Beneﬁcii
1. Psihologul are la dispoziţie toate scalele necesare pentru evaluarea față în față a
copilului, cu scopul de a obţine o evaluare cuprinzătoare.
2. Subtestele au fost construite special pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani.
3. NEPSY este un instrument care evaluează funcții esențiale ale copilului pentru obținerea
de performanţe superioare în domeniul şcolar şi cel extraşcolar.
4. Probele sunt “child-friendly”.
5. NEPSY evaluează 5 domenii funcţionale: atenţie/ funcţii executive, memorie şi învăţare,
limbaj, procesare vizuo-spaţială, procesare senzoriomotorie.

Conținut Pachet
1. Manual de administrare;
2. Manual cu stimuli;
3. Caiet de răspuns (3-4 ani) – 5 bucăți;
4. Caiet de răspuns (5-12 ani) – 5 bucăți;
5. Fişă de evaluare (3-4 ani) – 5 bucăți;
6. Fişă de Eevaluare (5-12 ani) – 5 bucăți;
7. Turn cu 3 bile;
8. 8 cartonaşe cu imagini şi nume ale unor copii;
9. Casetă audio/ CD;
10. Cutie cu 70 de pătrate (33 roşii, 16 albastre, 14 galbene, 7 negre);
11. Cutie cu 12 cuburi;
12. „Ascunzătoare”;
13. Creion cu mină neagră;
14. Creion cu mină roşie.

Tarife
Persoană ﬁzică: 4200 lei (TVA inclus)
Persoană juridică: 5400 lei (TVA inclus)
Licență suplimentară* persoana ﬁzică NEPSY (opțional): 1000 lei (TVA inclus)
Licență suplimentară persoana juridică NEPSY (opțional): 1500 lei (TVA inclus)
* Licența suplimentară reprezintă instruirea și licențierea unui alt psiholog (pe lângă cel
desemnat la achiziția bateriei).
Fișă suplimentară de răspuns: 5 lei (TVA inclus)
Caiet suplimentar de răspuns: 5 lei (TVA inclus)

Certiﬁcare
„Certiﬁcatul de utilizare NEPSY se acordă, persoanelor ﬁzice desemnate pentru acreditare,
pe o perioadă de câte 3 (trei) ani.
În vederea obținerii certiﬁcatului de utilizare NEPSY, persoana desemnată pentru acreditare
trebuie să satisfacă următoarea cerinţă: Să posede diplomă de licenţă în psihologie;
Persoana desemnată certiﬁcării are obligația să:
Să participe la cursul de instruire NEPSY. Cursul are durata de o zi și se desfășoară la
Cluj Napoca.
Să realizeze toate sarcinile de evaluare delegate de către trainerii NEPSY
Obligativitatea participării la cursul de instruire se aplică numai în cazul primei certiﬁcări. In
cazul recertiﬁcarii, o dată la 3 ani, procedura nu impune un curs, ci doar o reevaluare online.”

Procedura De Achiziție
Obţinerea platformei NEPSY şi a licenţei de utilizare se face după următoarea procedură:
1. Se adaugă în coșul de cumpărături produsul dorit, conform categoriei de preț căreia
îi aparțineți (persoană ﬁzică sau persoană juridică).
2. După adăugarea produsului în coș, mergeți la butonul „Comanda mea” și apăsați
butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape vi se va solicita completarea
unui formular de comandă.
ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor ﬁ introduse în contractul de
achiziție si factura ﬁscală.
3. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul
completat de către client, un reprezentant al ﬁrmei Cognitrom îi va trimite prin mail o
factură proformă şi un contract personalizat.
4. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, le semnează şi le trimite prin poştă,
împreună cu copia după dovada de plată aferentă, conform condiţiilor de plată din
contract (copie a ordinului de plată sau a chitanţei de achitare a sumei).
5. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, ClujNapoca.
6. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va ﬁ programat la
unul din cursurile de instruire NEPSY și notiﬁcat în acest sens.
7. După participarea la cursul de instruire şi susţinerea examenului de licenţiere, care au
loc la sediul ﬁrmei Cognitrom, clientul primeşte platforma NEPSY. Clientul va

utiliza platforma NEPSY pentru a îndeplini sarcinile desemnate de trainerii
COGNITROM. Licența se primește după ce clientul transmite aceste sarcini realizate
către COGNITROM.

Produse similare

Platformă de
Chestionar de
orientare școlară și evaluare a
profesională
strategiilor de
(CCPintranet)
învăţare (SMALSI)

Chestionar de
evaluare a
simptomelor
adolescentului
(ASI-4)

Platformă de
Chestionar de
evaluare a
evaluare a
dezvoltării 3-6/7 ani copingului cognitiv(PEDa)
emoţional (CERQ)

