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19 marca odbyło się w Pracowni Testów Psychologicznych PTP spotkanie promujące oficjalną sprzedaż Skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2. Na uroczystości obecni byli praktycy, przedstawiciele urzędów centralnych, uczelni wyższych, instytucji publicznych zajmujących się zdrowiem i rozwojem dzieci i młodzieży. O teście i korzyściach z jego
stosowania mówił Prof. Dr Alexander Grob z Uniwersytetu Bazylejskiego. Obecni byli też
przedstawiciele wydawcy wersji oryginalnej Skali wydawnictwa Hogrefe Verlag GmbH, dr
Jürgen G. Hogrefe oraz Nadine Schuchart. Baterię ID2-2 prezentowaliśmy w numerze 6
Newslettera. Obecnie chcemy zwrócić uwagę na jego unikalne korzyści, na które wskazały
również autorki polskiej adaptacji IDS-2 prof. Anna Matczak i dr Aleksandra Jaworowska.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ IDS-2
Bateria testów
Konstrukcja narzędzia pozwala na jego modułowe wykorzystanie – badanie wybranymi testami w zależności od celu diagnozy i wieku dziecka. Tym samym czas i obszar badana w dużej mierze zależą od diagnosty.
Więcej możliwości diagnozy inteligencji
Pomiar inteligencji oparty jest na teorii Cattela-Horna-Carrolla. Pozwala na ocenę 7 czynników inteligencji. Oprócz badania inteligencji ogólnej, IDS-2 może służyć do tworzenia profilu zależności lub przeprowadzenia badań przesiewowych IQ.
Nie tylko inteligencja
IDS-2 umożliwia diagnozę wielu obszarów funkcjonowania dziecka. Oprócz inteligencji, pozwala też na
ocenę funkcji wykonawczych i kompetencji: umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, kompetencji szkolnych i postawy wobec pracy.
Ocena stopnia niepełnosprawności intelektualnej
IDS-2 nie tylko różnicuje normę i niepełnosprawność intelektualną, ale jest również trafnym narzędziem do oceny jej stopnia (badania walidacyjne dowiodły, ze różnicuje niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym). Pozwala też na wskazanie mocnych i słabych stron tych dzieci.
Odpowiedź na liczne potrzeby diagnostów
Modułowe wykorzystanie IDS-2 pozwala na bardzo różnorodne wykorzystanie narzędzia. Autorzy polskiego podręcznika zawarli w nim cenne uwagi dotyczące wykorzystania IDS-2 w opracowaniu wymaganych ustawowo orzeczeń i opinii w sprawach dotyczących wychowania i edukacji dzieci i młodzieży.
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Jedyne w Polsce narzędzie do oceny funkcji wykonawczych u dzieci
i młodzieży
Zdolność celowego i zaplanowanego kierowania własnymi myślami i zachowaniem oraz
umiejętność organizowania własnej aktywności umysłowej są niezwykle istotne dla oceny
przyczyn trudności w nauce oraz przy prognozowaniu osiągnieć szkolnych.
Ocena wyników przez odniesienie ich do równoważników wieku
Równoważniki pokazują wiek w jakim dany wynik surowy w teście odpowiada przeciętnemu wynikowi
przeliczonemu. Są użyteczne przy przekazywaniu informacji o wynikach w teście osobom niebędącym
psychologami (np. rodzicom).
Szeroki zakres wieku
IDS-2 przeznaczony jest do badania dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 20 roku życia , obejmując swoim zasięgiem cały wiek szkolny – 15 lat. Dzięki temu diagnosta będzie mógł śledzić przebieg rozwoju
dziecka od rozpoczęcia nauki aż po wejście w dorosłość, wykorzystując tylko jedno narzędzie.

Fot. Dr Aleksandra Jaworowska i Prof. Alexander Grob wspólnie rozpoczynają poczęstunek tortem z logo IDS-2.

