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SCALE PENTRU EVALUAREA FUNCŢIONĂRII ÎN STADIUL SENZORIO-

MOTOR ŞI A COMUNICĂRII SOCIALE TIMPURII. REZULTATE ALE 

UNOR CERCETĂRI EXPERIMENTALE INTERNAŢIONALE 

Vasile Liviu PREDA 

 
Cele mai cunoscute scale de evaluare a funcţionării cognitive a copiilor în stadiul senzorio-

motor şi a comunicării sociale timpurii sunt cele elaborate de: Casati şi  Lezine (1968), 

Huzgiris şi Hunt (1975), Dunst (1980), Seibert şi Hogan (1982), iar pentru copii cu 

deficienţe intelectuale severe şi profunde – Scala elaborată de Frőlich, Hauot şi Marty-

Bouvard, (1986). Suportul teoretic care a stat la baza elaborării scalelor de comunicare 

timpurie a fost cel al studierii dezvoltării comuncării prelingvistice, pornindu-se de la 

lucrările lui Piaget,  Bates şi ale lui Bruner. În acest studiu sunt prezentate datele 

experimentale transversale şi longitudinale obţinute de Vandewale (1991), Deray (1986)  şi 

Nader-Grosbois (2007), care au fost culese prin examinarea unor copii valizi ( cu vârsta de 

12, 18 şi 24 luni), a unor copiii cu deficienţe de auz  şi a unor copii cu deficienţă 

intelectuală (cu vârsta cronologică de 12, 18, 24 şi 36 luni), administrându-se combinat 

scalele de evaluare a dezvoltării senzorio-motorii şi scalele de evaluare a comunicării 

timpurii (“Early Social Communication Scales” – elaborate de Seibert şi Hogan, 1982). 

Nader-Grosbois (2007) a urmărit să determine interrelaţiile dintre competenţele senzorio-

motorii, pe de o parte, şi competenţele comunicative timpurii care se structurează între 0 şi 

24-30 luni. Cercetările au fost concepute din perspectiva psihologiei diferenţiale, studiindu-

se variabilitatea intra- şi inter-individuală. În cadrul grădiniţelor şi şcolilor, scalele de 

evaluare a funcţionării cognitive a copiilor în stadiul senzorio-motor şi a comunicării 

sociale timpurii, alături de probele neuropsihologice precum NEPSY (Korkman, Kirk, 

Kemp, 2003) sunt utile nu numai sub unghi psihodiagnostic, ci şi pe planul elaborării şi 

aplicării programelor corectiv-compensatorii şi educative personalizate, începând cu 

intervenţia timpurie. 

 
scale de evaluare, scale de comunicare socială timpurie, competenţe senzorio-motorii, competenţe comunicative 
timpurii, programe corectiv-compensatorii şi educative personalizate. 

 

The best-known scales for the evaluation of cognitive function at the sensory-motor stage in 

children and of early social communication are those designed by Casati and  Lezine 

(1968), Huzgiris and Hunt (1975), Dunst (1980), Seibert and Hogan (1982), and for 

children with severe and deep intelectual impairment the scale designed by Frőlich, Hauot 

şi Marty-Bouvard, (1986). The theoretical foundation for the design of early social 

communication scales lies in the study of pre-linguistic communication done by Piaget, 

Bates, and Bruner. This study presents the cross-sectional and longitudinal data that by 

Vandewale (1991), Deray (1986) and Nader-Grosbois (2007) gathered by examining 

children of 12, 18 and 24 months with no disabilities, children with hearing impairment and 

children with intellectual impairment aged 12, 18, 24 and 36 months, by combining the 

administration of the scales for evaluating the sensory-motor development and the Early 

Social Communication Scales designed by Seibert and Hogan in 1982. Nader-Grosbois 

(2007) tried to determine the interrelationships between sensory-motor competences and 

early social communication competences formed between the ages of 0 and 24 to 30 

months. The research was designed within the framework of differential psychology, by 

studying intra- and inter-individual variability. Together with neuropsychological data 

obtained through assessment techniques like NEPSY (Korkman, Kirk, Kemp, 2003), these 

scales have great practical applicability not only as tools for psychological diagnosis but 

also for the implementation of personalised corrective-compensatory and educational 

programmes beginning with early intervention. 

 
evaluation scales, early social communication scales, sensory-motor competences, early intervention, 

personalised corrective-compensatory and educational programmes. 
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Cele mai cunoscute scale de evaluare a 

funcţionării cognitive a copiilor în stadiul 

senzorio-motor şi a comuncării sociale timpurii 

sunt cele elaborate de: Casati şi  Lezine (1968), 

Huzgiris şi Hunt (1975), Dunst (1980), Seibert şi 

Hogan (1982), iar pentru copii cu deficienţe 

intelectuale severe şi profunde – Scala elaborată 

de Frőlich, Hauot şi Marty-Bouvard, (1986). 

Aceste scale sunt preferate “baby-testelor” 

clasice (precum scalele Gesell, Brunet-Lézine, 

Bayley) în ceea ce priveşte copiii cu deficienţe 

mintale sau cu deficienţe auditive.  

Suportul teoretic care a stat la baza elaborării 

scalelor de comunicare timpurie a fost cel al 

studierii dezvoltării comunicării prelingvistice, 

pornindu-se de la lucrările lui Piaget,  Bates şi ale 

lui Bruner.  

 

 

2. Caracteristici ale Scalelor Huzgiris şi 

Hunt  
 

Scalele Huzgiris şi Hunt sunt scale ordinale, 

ierarhice. Plasarea ordinală a etapelor de 

dezvoltare pentru fiecare subscală este urmarea 

unei analize statistice realizată de autori.  

Scalele Huzgiris şi Hunt cuprind şase subscale 

ordinale, aplicabile între 1 şi 24 luni, evaluând 

comportamentele specifice stadiului senzorio-

motor: I - urmărirea vizuală şi permanenţa 

obiectului; II – dezvoltarea mijloacelor senzorio-

motorii pentru atingerea unui “eveniment” dorit, a 

unui scop; III-a – imitaţie vocală; III-b – imitaţie 

gestuală; IV – dezvoltarea cauzalităţii 

operaţionale; V –  construcţia relaţiilor spaţiale; 

VI – dezvoltarea schemelor de relaţie cu 

obiectele.  

Administrarea scalelor se bazează pe:  

a) descrierea situaţiilor inductoare atunci 

când se pregăteşte examinarea;  

b) comportamentele critice ce trebuie 

observate şi notarea comportamentelor 

manifestate de copil;  

c) înlănţuirea secvenţelor dezvoltării când se 

interpretează comportamentele observate.  

În versiunea originală  numărul de itemi 

variază de la 3 la 15, în funcţie de scale, în total 

fiind 65 de itemi. Itemii reprezintă situaţii 

relevante sau inductoare, care permit observarea 

acţiunilor copilului prevăzute a fi evaluate 

(asupra lui însuşi; asupra obiectelor sau a 

persoanelor din anturaj).  

Fiecare situaţie inductoare poate să provoace 

comportamente diverse, dintre care unele sunt 

considerate ca acţiuni critice sau comportamente 

critice. Un comportament critic pentru o scală 

dată este acel comportament care corespunde unei 

etape determinate a dezvoltării, în domeniul pe 

care îl acoperă subscala. Numărul 

comportamentelor critice variază de la 12 la 16, 

în funcţie de subscale, în total fiind 95.  

Numărul etapelor de dezvoltare pe care le 

distinge o scală este mai mic decât cel al 

comportamentelor critice, variind între 7 şi 14, în 

raport cu scalele.  

Administrarea scalelor necesită aproximativ o 

oră, dar se poate face o examinare în două 

reprize. Pe baza scalelor se poate întocmi un 

profil psihologic în care nivelurile de dezvoltare 

atinse în diferite domenii ale funcţionării sunt 

exprimate în termeni de sub-stadii senzorio-

motorii.  

Exigenţele administrării sunt diferite de cele 

standardizate ale baby-testelor clasice, fiind mai 

flexibile. Se impune o amenajare optimală a 

situaţiei de examinare, cu scopul de a suscita 

interesul şi colaborarea copilului. Se poate 

proceda astfel:  

a) într-o situaţie inductoare dată se diversifică 

materialul şi obiectele prezentate, în funcţie 

de interesele copilului; 

b) se schimbă ordinea de administrare a 

situaţiilor inductoare; 

c) se poate reperta de mai multe ori 

administrarea unei anumite subscale, în 

contextul aceluiaşi tip de situaţii. 

Materialul unor scale poate fi construit de 

însăşi utilizatorii acestui instrument de evaluare a 

funcţionării cognitive din cadrul stadiului 

senzorio-motor,  în conformitate cu indicaţiile 

autorilor.  

 

 

 

2. Evaluarea copiilor cu deficienţă auditivă 

severă şi profundă 
 

Deray (1986) a examinat avantajele şi 

inconvenientele scalelor piagetiene elaborate de 

Casati şi Lézine (1968) şi cele ale lui Uzgiris şi 

Hunt (1975) în vederea examinării dezvoltării 

cognitive a copiilor cu deficienţă auditivă severă 

şi profundă, care aveau această deficienţă de la 

vârsta de 17-23 luni.  
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Aceşti copii, precum şi părinţii lor, au 

beneficiat de o susţinere din partea unei echipe de 

intervenţie timpurie, care a optat pentru 

comunicarea totală (limbajul francez ale 

semnelor, completat cu unul dintre sistemele 

manuale de ajutor pentru lectura labială).  

Apelând la examinarea în şedinţe distincte, dar 

apropiate ca timp, Deray (1986) a administrat 

copiilor cu deficienţe de auz scalele Casati şi 

Lézine în totalitate,  precum şi scalele Uzgiris şi 

Hunt, la acestea din urmă cu excepţia scalei III – 

imitaţie vocală.  

Pentru celelalte scale, examinarea deficienţilor 

de auz nu a necesitat decât adaptări minime ale 

materialului; de exemplu, pentru scala IV – de 

cauzalitate operaţională – au fost alese obiecte 

interesante pentru a fi explorate şi percepute 

vizual, deoarece copiii nu beneficiau de 

informaţii sonore.  

Deray (1986) a elaborat o versiune optimizată 

a scalelor Uzgiris şi Hunt.  Într-o primă etapă s-a 

ţinut seama de contribuţiile lui Dunst (1980): 

a) definirea celor 53 de itemi noi, numiţi 

“itemi experimentali”, corespunzători fie 

noilor situaţii inductoare, fie noilor 

comportamente critice pentru situaţii deja 

prevăzute. Plasarea “ordinală” a 

secvenţelor de dezvoltare corespunzătoare 

itemilor experimentali a fost realizată de 

Dunst pe baza unei estimări “logice”, 

având ca referinţe lucrările lui J. Piaget, şi 

nu pe baza unei analize statistice.  

b) determinarea pentru fiecare dintre scalele 

de dezvoltare (“vechi”şi “experimentale”) 

a unei vârste aproximative de dezvoltare, 

exprimată în luni, deasupra stadiului 

senzorio-motor. 

Aplicarea scalelor Huzgiris şi Hunt necesită 

mai mult timp decât scalele Casati şi Lézine, dar 

oferă informaţii mai bogate şi mai diferenţiatoare.  

 

 

 

3. Contribuţiile aduse de Nader-Grosbois 
 

După 1990, Nader-Grosbois a continuat 

optimizarea scalelor Huzgiris şi Hunt, prin 

îmbunătăţirea materialului subscalelor şi 

elaborarea unui manual de administrare ilustrat şi 

documente video didactice.  

Examinarea are scopul comparării copiilor 

valizi cu cei care au deficienţe mintale; copiii, cu 

etatea cronologică de 9-10 luni până la 24 luni, au 

fost repartizaţi în şase grupe de vârstă.  

Dintre constatările realizate de Nader-

Grosbois în privinţa copiilor cu deficienţe mintale 

le menţionăm, pe cele mai importante. 

a) Comportamente ce nu s-au întâlnit la 

copiii valizi, respectiv comportamente de 

“nivel intermediar” care apar ca urmare a 

unui prim eşec şi ca răspuns la încurajări 

sau la demonstraţii.  

b) Încercările succesive prevăzute de scalele 

Huzgiris şi Hunt sunt benefice, căci ele 

permit să se observe la copiii deficienţi 

mintal progrese în strategiile adoptate 

pentru rezolvarea problemelor prezentate. 

c) spre deosebire de ceea ce se observă la 

valizi, la copiii cu deficienţe emiterea unor 

comportamente de nivel superior nu duce 

la dispariţia comportamentelor de nivel 

inferior; acestea sunt adeseori utilizate de 

copilul cu deficienţă mintală ca un prim 

mijloc de explorare, în cadrul unui contact 

cu un obiect nou sau cu o situaţie nouă). 

Aceasta a permis să se verifice: a) plasarea 

ordinală a itemilor, prin analiză statistică; b) 

pertinenţa “vârstelor aproximative de dezvoltare” 

găsite de Dunst.  

După opinia  lui Nader-Grosbois, în cazul unor 

examinări rapide, când nu i se acordă copilului cu 

deficienţă mintală un timp suficient pentru a 

răspunde la situaţiile-stimul şi când acestea nu se 

repetă, există riscul subestimării nivelului 

performanţelor susceptibile de a fi atinse de copil.  

Prin alte cercetări, Nader-Grosbois a urmărit 

să determine interrelaţiile dintre competenţele 

senzorio-motorii, pe de o parte, şi competenţele 

comunicative timpurii care se structurează între 0 

şi 24-30 luni.  

Cercetările au fost concepute din perspectiva 

psihologiei diferenţiale, studiindu-se 

variabilitatea intra- şi inter-individuală. 

Datele transversale şi longitudinale au fost 

culese prin examinarea unor copii valizi (cu 

vârsta de 12, 18 şi 24 luni) şi a unor copii cu 

deficienţă mintală (cu vârsta cronologică de 12, 

18, 24 şi 36 luni).  

S–au administrat combinat scalele de evaluare 

a dezvoltării senzorio-motorii şi scalele de 

evaluare a comunicării timpurii (“Early Social 

Communication Scales” – elaborate de Seibert şi 

Hogan, 1982).  

“Early Social Communication Scales” cuprind 

opt subscale ierarhice, cu ajutorul cărora se 

examinează posibilitatea copilului de a utiliza trei 



Scale ale comunicării sociale timpurii Vasile Liviu PREDA 

 

4 

funcţii ale comunicării (interacţiune socială, 

realizarea atenţiei conjugate, reglarea 

comportamentului altuia), adoptând unul sau altul 

dintre rolurile următoare: angajarea interacţiunii, 

răspunsul la interacţiune, menţinerea 

interacţiunii.  

“Early Social Communication Scales”, prin 

cele opt subscale ierarhice, evidenţiază 

următoarele comportamente comunicaţionale: 

1) angajarea sau iniţierea interacţiunii 

sociale; 

2) răspunsul la invitaţia partenerului care 

angajează interacţiunea socială; 

3) menţinerea interacţiunii sociale cu 

partenerul; 

4) angajarea sau iniţierea atenţiei conjugate; 

5) răspunde partenerului privind maniera în 

care să fie realizată atenţia conjugată; 

6) menţinerea atenţiei conjugate; 

7) angajarea sau iniţierea reglării 

comportamentului altuia (emiterea unui 

ordin, a unei replici, a unei cerinţe la 

intenţia partenerului); 

8) răspunde la comportamentul de reglare 

emis de partener (realizarea a ceea ce 

partenerul cere sau ordonă). 

Fiecare subscală distinge cinci niveluri - notate 

de la 0 la 4, pentru vârstele cuprinse între 0 şi 24-

30 luni. Nivelul 0 este cel al actelor reflexe (0-2 

luni);  Nivelul 1 este cel al actelor simple de 

comunicare voluntară (2-7 luni);  Nivelul 2 este 

cel al producerii actelor mai complexe şi mai 

diferenţiate, dar nonconvenţionale (debutează la 5 

luni, manifestându-se mai puternic între 8 şi 13 

luni); Nivelul 3 este cel al producerii actelor de 

comunicare convenţionale şi coordonate, în 

serviciul comunicării pragmatice (debutează la 9 

luni, manifestându-se mai intens între 14 şi 21 

luni). 

 

 

 

 

4. Evaluarea copiilor si adolescenţilor cu 

deficienţe multiple 
 

Vandewalle (1991) a aplicat copiilor şi 

adolescenţilor cu deficienţe multiple Scalele de 

comunicare socială timpurie ale lui Seibert şi 

Hogan şi Scala de evaluare elaborată de Frőhlich 

şi colaboratorii (1986), care a fost  special 

concepută pentru evaluarea psihologică a copiilor 

cu acest tip de dizabilităţi.  

Scala Frőhlich vizează diferite tipuri de 

funcţionare, acoperind vârstele mintale de la 0 la 

18 luni, iar scalele Seibert şi Hogan permit 

evaluarea dezvoltării socio-comunicative într-un 

mod analitiv, foarte fin, pentru vârstele mintale 

până la 24-30 luni.  

Miesen (1995) a verificat posibilitatea aplicării 

scalelor Seibert şi Hogan la copiii cu surditate 

severă sau profundă, cu sau fără deficienţe 

asociate, în vârstă de 16-35 luni. 

În privinţa nivelului 3 de dezvoltare autoarea a 

operat o distincţie interesantă între:  

a) gesturile convenţionale (gesturi regizate 

prin convenţii sociale, dar neaparţinând 

unui cod lingvistic);  

b) gesturi-semne (gesturi convenţionale care, 

în acelaşi timp, fac parte din limba 

semnelor – de exemplu, gestul care 

semnifică “a bea”’ 

c) “semne” (gesturi care fac parte din limba 

semnelor dar care nu pot fi înţelese decât 

de cei care cunosc într-o oarecare măsură 

această limbă).  

“Gesturile convenţionale” relevă, în mod 

evident, nivelul 3 iar “semnele” nivelul 3.5. 

Interpretarea “gesturilor-semne” ridică uneori 

dificultăţi.  

Miesen (1995) a realizat caracterizarea în 

dublu sens a fiecărei producţii gestuale şi a 

semnelor copiilor examinaţi: a) în funcţie de 

decodarea realizată de către o persoană familiară 

(recunoaşterea şi interpretarea producţiilor 

gestuale ale copilului de către o persoană care îl 

cunoaşte bine);  b) în funcţie de decodarea 

de către o terţă persoană (recunoaşterea şi 

interpretarea producţiilor gestuale ale copilului de 

către o persoană care aparţine aceleiaşi 

comunităţi culturale pentru decodarea gesturilor 

convenţionale şi/sau de către o persoană 

cunoscătoare a limbii semnelor, pentru 

recunoaştrea semnelor).  

În sfârşit, Miesen insistă asupra necesităţii de a 

se ţine seama şi de producţiile vocale ale copiilor 

cu surditate, autoarea constatând că acestea erau 

mult mai numeroase decât se presupunea la 

începutul investigaţiilor.  

Datele culese au permis extragerea 

următoarelor concluzii:  

a) la copiii valizi, ca şi la copiii cu deficienţe 

mintale, nivelul atins în domeniul 

competenţelor senzorio-motorii este în 

general superior celui atins în domeniul 

competenţelor socio-comunicative; 
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b) la copiii mici cu deficienţe mintale, ca şi la 

copiii şi adolescenţii cu deficienţe 

multiple, diferenţa de nivel între 

competenţele senzorio-motorii şi 

competenţele socio-comunicative este mai 

evidentă decât la la copii mici valizi.  

De exemplu, copiii valizi care se situează în 

stadiul 5 al dezvoltării senzorio-motorii, în 

general, se situează la nivelul 3 sau 4 al 

dezvoltării competenţelor socio-comunicative.  

Micii copii cu deficienţe mintale, precum şi 

copiii şi adolescenţii cu deficienţe multiple care 

se situează la acelaşi stadiu 5 al dezvoltării 

senzorio-motorii, în general, se situează la nivelul 

2 sau 3 al dezvoltării competenţelor socio-

comunicative. Stadiul 5 senzorio-motor este cel al 

explorării active şi al “experimentării”; copilul se 

caracterizează prin capacitatea de descoperire a 

noilor mijloace de obţinere a efectelor dorite.  

De asemenea, copii fără dizabilităţi,  aflaţi în 

acest stadiu, sunt capabili să utilizeze semnale 

convenţionale pentru comunicare; ei stăpânesc 

funcţiile comunicării pragmatice, iar unii dintre 

copii ating chiar şi nivelul comunicării simbolice.  

Micii copii cu deficienţă intelectuală, precum 

şi copiii şi adolescenţii cu deficienţe multiple, 

care se situează în acelaşi stadiu 5, pot participa 

la schimburi comunicative rutiniere cu un adult 

familiar şi, în unele cazuri, pot să imite semnale 

neconvenţionale. 

Implicaţiile unei asemenea constatări sunt 

importante în ceea ce priveşte alegerea 

mijloacelor de comunicare alternative şi 

augmentative care trebuie utilizate pentru 

examinarea copiilor cu deficienţe intelectuale sau 

cu deficienţe multiple.  

Experienţa dobândită de grupul condus de 

Lepot-Froment (1994) privind examinarea 

copilului în prezenţa unui părinte sau altei 

persoane din familie, a demonstrat avantajele 

unui asemenea demers: a) explicaţiile date 

părintelui sau altei persoane din familie privind 

tipul de funcţionare a copilului sunt de mare 

ajutor; b) părintele sau altă persoană din familie 

poate da examinatorului informaţii 

complementare deosebit de utile. 

Examenul clinic bazat pe cele două tipuri de 

scale permite realizarea unui profil psihologic al 

copilului examinat, care este cel mai adesea 

heterocron, evidenţiindu-se punctele sale forte şi 

cele slabe.  

În practică, aceste scale, alături de probele 

neuropsihologice precum NEPSY (Korkman, 

Kirk, Kemp, 2003) sunt utile nu numai sub unghi 

psihodiagnostic, ci şi pe planul elaborării şi 

aplicării programelor corectiv-compensatorii şi 

educative personalizate, începând cu intervenţia 

timpurie. 

 

 

5. Direcţii viitoare de cercetare 
 

Se poate emite ipoteza că structurarea şi 

organizarea diverselor competenţe cognitive şi 

socio-comuncative nu este aceeaşi la copiii valizi, 

pe de o parte, şi la cei cu deficienţe mintale sau le 

cei cu deficienţe multiple, pe de altă parte. 

Testarea unei asemenea ipoteze presupune o 

cercetare bazată pe analiza corelaţiilor între 

rezultatele la diferite subscale Uzgiris şi Hunt şi 

la diferitele subscale Seibert şi Hogan. 

Astfel se pot evidenţia interrelaţiile dintre 

competenţele evaluate pentru a  se ajunge la 

înţelegerea modului în care se articulează 

competenţele cognitive şi competenţele socio-

comunicative, în cursul primei copilării. 
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