EVALUAREA
PSIHOLOGICĂ

Să fii autist nu înseamnă să fii neuman. Însă înseamnă să fii un străin. Înseamnă că ceea ce este
normal pentru mine, nu este normal pentru alţi oameni. Sub anumite aspecte, eu sunt foarte
prost echipat pentru a putea supravieţui în această lume, precum un extraterestru eşuat fără un
manual de orientare…
Acordaţi-mi demnitatea de a mă cunoaşte în termenii mei- recunoaşteţi faptul că suntem în mod
egal străini unii faţă de ceilalţi, că felul meu de a fi nu este doar o versiune defectă a felului
vostru de a fi. Suspendaţi pentru o clipa propriile voastre prezumţii. Definiţi-vă propriii termeni.
Lucraţi cu mine pentru a construi punţi între noi.
Jim Sinclair (1992) - persoană cu autism
Acest citat este al unei persoane cu autism înalt funcţional care vorbeşte despre propriile lui
simţăminte şi exprimă modul lui de gândire foarte liber şi deschis.

CE ESTE

EVALUAREA
PSIHOLOGICĂ

În cadrul “Asociaţiei Raza de Speranţă” se realizează evaluări psihologice pentru copii şi
adolescenţi cu vârsta cuprinsă de la câteva luni pâna la16 ani, pe mai multe paliere de nevoi,
care sunt sistematizate şi sumarizate într-un Raport de evaluare psihologică. Acest raport de
evaluare, precum şi rezultatele acestuia sunt confidenţiale şi sunt folosite doar în scopuri
educaţionale, pentru consilierea şcolară, pentru planificarea intervenţiilor terapeutice sau ca
sursă pentru diagnosticul medical de specialitate.

Evaluarile psihologice se desfăşoară pe parcursul unei şedinţe sau a mai multor
şedinţe, în funcţie de fiecare caz în parte, ele având loc într-o atmosferă calmă,
confortabilă şi distractivă pentru copil.
PROCESUL DE EVALUARE ARE O DESFĂŞURARE SECVENŢIALĂ, ŞI SE PARCURG
URMĂTOARELOR ETAPE:

01

07

Oferirea posibilităţii
de a face terapie cu
terapeuţi specializaţi
în cadrul Asociaţiei.

şi
06 Sumarizarea
recomandările

necesare
soluţionarii
problemelor.
Integrarea copilului într-un

Stabilirea
scopului
evaluării.

ETAPELE
PROCESUL DE
EVALUARE

program de recuperare cu un
plan de intervenţie coerent şi
adaptat nevoilor copilului –dacă
este cazul, recomandări pentru
părinţi şi/sau pentru educatori).

05

Oferirea
rezultatelor
testelor
psihologice,
interpretarea
şi integrarea
datelor.

04

02
Interviul cu părinţii
şi culegerea
informaţiilor ce ţin
de istoria personală
a copiluilui/adolescentului.

03

Observarea
copilului în diferite
sarcini de lucru.

Administrarea
de teste
psihologice.

CÂND SE

REALIZEAZĂ
EVALUAREA
PSIHOLOGICĂ

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ SE REALIZEAZĂ:
1. La recomandarea medicului de psihiatrie pediatrică, a medicului neurolog sau a medicului pediatru.
2.1. Când părinţii observă anumite semne îngrijorătoare referitor
la dezvoltarea copilului, cum ar fi, în cazul copiilor de vârsta mică:
copilul nu răspunde la nume, pare că nu înţelege ce i se spune, nu
vorbeşte sau limbajul este diferit faţă de copiii de aceeaşi vârstă,
nu este interesat de copiii şi nu se joacă conform nivelului de
vârstă, are preferinţe bizare sau reacţionează diferit la lumină,
zgomot, atingeri, are anumite obiceiuri care sunt fixe şi rigide,
sau
2.2. Ca urmare a feedbackurilor cadrelor didactice sau a educatorilor referitor la comportamentul copiilor în mediul educaţional.
De exemplu, copilul nu realizează sarcinile de lucru sau este
dezorganizat, agitat sau are comportamente disfuncte sau
prezintă anumite probleme de învăţare.
2.3. Când copii prezintă semne de întârziere pe anumite arii de
dezvoltare sau au un istoric medical problematic.
2.2. În cazul copiilor mai mari: dacă limbajul este “preţios” şi
elaborat, nu răspunde coerent la întrebări sau răspunsurile sunt
succinte, dacă întâmpină greutăţi în menţinerea relaţiilor de
prietenie, dacă au preocupări restrictive, au anumite obsesii şi
frici sau înţeleg mai greu alte puncte de vedere sau situaţii
sociale sau integrarea socială le creează dificultăţi .

CE INSTRUMENTE
FOLOSIM LA
EVALUAREA
PSIHOLOGICĂ?
Principalele metode şi instrumente
psihodiagnostice pe care le utilizăm în
domeniul evaluării psihologice sunt:
testele psihologice, observaţia directă a
copilului şi interviul anamnezic.
Considerăm ca în primul rând
competenţa profesională a persoanei care evaluează constituie o
condiţie esenţială pentru un demers
psihodiagnostic eficient şi valid,
motiv pentru care avem o echipă de
specialişti instruiţi şi specializaţi în
acest sens.
În funcţie de obiectivul evaluării, noi
vom selecta tipurile de instrumente
adecvate pentru testare.

Utilizăm teste de identificare a
elementelor de diagnostic şi
scale de determinare a nivelului
de dezvoltare al copilului care
sunt validate şi standardizate pe
populaţia României.

CARE ESTE

REZULTATUL
EVALUARII
PSIHOLOGICE?

Evaluarea psihologică urmărește
evidențierea eventualelor tulburări de
dezvoltare, stabilirea punctelor forte, cat şi a
punctelor vulnerabile ale copilului sau
adolescentului, se stabileste nivelul de
dezvoltare al acestuia si se elaboreaza un set
de recomandari pentru interventie, atunci
cand este necesar..

Scale construite pentru a
măsura comportamente
asociate Tulburărilor de
Spectru Autist (TSA) apărute în
cazul copiilor şi tinerilor cu
vârste cuprinse între 2 şi 18 ani.

Acesta este un test recunoscut
la nivel internaţional ca
“standardul de aur”al evaluării
copilui/adolescentului prin
observarea simptomelor şi
caracteristicilor care sunt
prezente în tulburarea de
spectru autist.

ASRS
Autism Spectrum
ADOS-2
Autism Diagnostic

Observation Schedule
Cu ajutorul acestei
scale se realizează o
Evaluare centrată și
amănunțită pe
ADHD și pe problemele și tulburările
relaționale, care
apar în rândul
copiilor și tinerilor. Attention-Deficit /
Evaluează deprin- Hyperactivity
Disorder
derile adaptative
ale unei persoane,
cât și capacitatea
acesteia de a trăi
independent.

CONNERS-3

Scala de Inteligenţă
Wechsler pentru
Copii – ediţia a patra
este un instrument
clinic, administrat
individual, care
evaluează abilitatea
cognitivă a copiilor Wechsler
Intelligence
cu vârste cuprinse
între 6 ani şi 16 ani. Scale for
Children-R

WISC

MASC

Un instrument de
screening practic Multidimensional
și eficient pentru
Anxiety Scale for Children
măsurarea
anxietății.
Se adreseaza copiilor cu vârstele
cuprinse între 8 și 19 ani, validând
diferite clustere de symptom.

Rating Scales

SCQ
The Social Communication
Questionnaire

ABAS
Adaptative

Behavior System

KOHS
Kohs

Block-Design
Test

TESTUL DE APERCEPŢIE
PENTRU COPII – TAC

CHILDREN APERCEPTION TEST

DIFERITE
SCALE DE
DEZVOLTARE

TESTUL DESENUL
FAMILIEI
TESTUL ARBORELUI
TESTUL DESENUL
PERSOANEI

TESTE
PROIECTIVE
KEV
Das Kieler

Acest chestionar este
al treilea component
al triadei recunoscute
la nivel internaţional
drept “Golden
Standard” pentru
evaluarea autismului,
alături de ADI-R şi
ADOS si reprezinta
varianta comprimata
ADI-R .

Este screeningul
aptitudinilor cognitive nonverbale- si
este una dintre cele
mai consacrate
metode de screening
a abilitatilor cognitive.

Einschulungsverfahren

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.

Centru de servicii sociale pentru copii şi
tineri cu TSA şi tulburări asociate

Centru de resurse psihoeducaţionale pentru copiii şi
tinerii cu TSA şi tulburări asociate

Str. Panselelor nr. 23, Braşov
Coordonator psih. Ximena Bejan
T: +40 741 042 707

Str. Graurului nr. 7, Avangarden 2, Braşov
Coordonator psih. Silvia Damian
T: +40 724 990 762

Centrul 7Senseskids
Centru de integrare senzorială şi modelare
comportamentală

Str. Nicolae Titulescu nr. 2, Braşov
Coordonator Psih. Anda Strugaru
T: +40 757 230 091

