
Vir: https://www.saludconsultas.org/centro-informacion-medica/wp-

content/uploads/2016/09/Signos-dispraxia-686x386.jpg



Vir: https://cro24otmummy.files.wordpress.com/2013/07/da-li-me-prepoznajete.gif

Povzeto iz Filipčič (2006)



 Kriterij A: Otroci z dispraksijo so značilno slabši pri gibalni 
aktivnosti, ki zahteva koordinacijo. Opazno je neskladje 
sposobnosti na motoričnem področju s kronološko starostjo ter 
stopnjo intelektualnosti. Razlike so v izrazitem zaostanku pri 
doseganju razvojnih mejnikov (pri sedenju, plazenju, hoji, padanju 
predmetov, nerodnosti, slabem športnem udejstvovanju in slabem 
pisanju).

 Kriterij B: Motnje iz kriterija A pomembno vplivajo na akademsko 
uspešnost in aktivnosti v vsakdanjem življenju.

 Kriterij C: Motnja ni posledica nevrološke bolezni (hemiplegije, 
mišične distrofije ali cerebralne paralize) in ne izpolnjuje 
kriterijev za pervazivno razvojno motnjo (motnje avtističnega 
spektra).

 Kriterij D: Če je prisotna motnja v duševnem razvoju, se diagnoza 
dispraksije lahko postavi le, če je nivo gibalnih veščin bistveno 
nižji, kot bi ustrezalo stopnji motnje v duševnem razvoju.

Povzeto po Terčon (2010): Ameriška psihiatrična zveza je leta 1994 v Diagnostičnem in statističnem 
priročniku duševnih motenj (DSM-IV) podala 4 kriterije, na podlagi katerih lahko opredelimo 
dispraksijo pri otroku 
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Kirby in Drew (2003), povzeto iz Terčon (2010)



Najpogosteje uporabljen diagnostični material za odkrivanje otrok z dispraksijo v
Sloveniji je:

 ABC test gibanja 2 (Baterija za oceno otrokovega gibanja -2)

Pomagamo pa si lahko še z:

 ACADIA test (podtest 2, 3 ,13)

 SNAP (preizkus 11, 12, vprašalnikM)

 TEST IMITACIJE GEST/GIBOV (Berges-Lezine test)

 BOTMP – TEST MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI (Bruininks-Oseretsky test
motoričnih sposobnosti)

Otroka lahko obravnavajo in testirajo različni strokovnjaki (spec. ped., psih., fizio. 

terapevti, del. terapevti), končno diagnozo pa lahko postavi le zdravnik. 

Dispraksija se ne diagnosticira pred dopolnjenim petim letom starosti otroka.
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