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MODALITĂŢI DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII SUGARULUI ȘI 

COPILULUI MIC: IMPLICAȚII PENTRU IDENTIFICAREA RISCULUI ȘI 

INTERVENȚIA ÎN COPILĂRIA TIMPURIE 

Carmen COSTEA-BÂRLUȚIU 

 
Lucrarea de faţă sintetizează informaţii din literatura de specialitate referitoare la 

modalităţi de evaluare a sugarilor şi copiilor mici. După abordarea evoluţiei domeniului, 

studiul discută clasificarea tipurilor de evaluare. Evaluarea neuropsihologică este succint 

prezentată, precum şi evaluarea copiilor prin chestionare aplicate părinţilor. Screening-ul 

dezoltării este comparat cu evaluarea complexă prin teste standardizate, cu avantaje şi 

dezavantaje ale acestora. În final, se trece în revistă evaluarea multimodală a sugarului şi 

copilului mic, se discută aspecte etice ale domeniului, precum şi rolul diferitelor tipuri de 

evaluare asupra intervenţiei timpurii în situaţia existenţei unor factori de risc şi a 

dizabilităţii la vârsta mică. 

 
evaluarea sugarului, screening-ul dezvoltării, evaluarea neuropsihologică, chestionare pentru părinţi, evaluare 

multimodală 

 

 

Evaluarea sugarului şi copilului mic: 

generalităţi 
 

Schimbarea perspectivei asupra abilităților 

nou-născutului, sugarului și copilului mic a avut 

ca efect descrierea în manieră tot mai clară a unor 

caracteristici ale acestuia, precum: auto-reglare, 

habituare, competenţe funcţionale, de orientare, 

de interacţiune cu stimulii din mediu, competenţe 

sociale. Ca urmare, au fost dezvoltate instrumente 

de evaluare care încorporau aceste abilităţi ale 

copilului, iar domeniul evaluării a cunoscut 

progrese, de la abordarea preponderent a 

integrității neurologice la evaluarea diferenţelor 

individuale şi a modului în care acestea se 

reflectă în procesul dezvoltării şi a îngrijirii 

copilului. Dezoltarea copilului este abordată din 

perspectivă complexă, interacţionistă, analizată 

extensiv în studii de specialitate, focalizate asupra 

unei varietăţi largi de probleme, ca studii ale 

dezvoltării tipice, copiilor la risc, factorilor trans-

culturali şi diferitelor tipuri de intervenţie (Lester 

şi Tronick, 2004). 

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului 

este, astfel, un proces realizat cu scopul de a 

înţelege în profunzime nivelul abilităţilor, 

competenţelor, caracteristicile temperamentale ale 

copilului. Greenspan şi Meisels (1993, după 

Wyly, 1997) enumeră următoarele scopuri ale 

evaluării: 

1) identificarea copiilor cu risc pentru 

întârzieri în cadrul dezvoltării; 

2) diagnosticarea prezenţei şi amplorii 

problemei de dezvoltare; 

3) identificarea abilităţilor şi capacităţilor 

specifice ale copilului; 

4) determinarea strategiilor de intervenţie 

potrivite. 

 

Diagnostic, screening și evaluare complexă a 

sugarului şi copilului mic la risc 

 

Evaluarea psihomotorie a sugarului şi 

copilului mic vizează repertoriul abilităţilor care 

apar pe parcursul primilor ani de viaţă ai 

copilului. În primele luni de viaţă, evaluarea este 

centrată asupra abilităţilor motorii, spontane sau 

provocate; a abilităţilor senzoriale, sociale, 

comunicative şi cognitive, care debutează în 

copilăria timpurie. Instrumentele de evaluare nu 

furnizează informaţii directe legate de natura 

întârzierilor în cadrul achiziţiei diferitelor 

abilităţi, ci aceasta este stabilită de către 

evaluator, bazându-se pe experienţa acestuia 

(Majnemer și Snider, 2005). 

Evaluarea sugarului şi copilului mic la risc 

este diferită de cea a copilului cu dezvoltare 

tipică, iar aspectele practice care trebuie 

respectate sunt: 

- corectarea vârstei în cazul copilului 

prematur născut la mai puţin de 32 

săptămâni de gestaţie sau cu greutate la 

naştere foarte mică, în special în primul an 

de viaţă, când efectele prematurităţii sunt 

semnificative, până la aproximativ 2 ani 

sau mai mult pentru marii prematuri; 

- clasificarea devierilor de la dezvoltarea 

tipică, realizată pe baza scorurilor 
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standardizate, mai exact pe baza abaterii 

de la scorul mediu al normei (abatere în 

limite normale: 1,5; dizabilitate uşoară: 

abaterea între -1 şi -2; dizabilitate 

moderată: abaterea între -2 şi -3; 

dizabilitate severă: abaterea mai mare 

decât -3); 

- cuantificarea dizabilităţilor severe – în 

cazul copiilor cu dizabilităţi severe, ale 

căror scoruri la testele sau scalele de 

evaluare standardizate sunt foarte scăzute, 

se constată dificultăți importante privind 

estimarea gravităţii dizabilităţii, 

monitorizarea progreselor copilului pe 

parcursul intervenţiei, analiza statistică a 

datelor obţinute de aceştia la teste, precum 

şi stabilirea diagnosticului clinic şi 

interpretării acestuia. Unele teste au norme 

extinse pentru scorurile foarte mici, însă 

încrederea în acestea este limitată, 

deoarece nu sunt stabilite empiric, ci 

statistic. O altă posibilitate este utilizarea 

valorii scorului copilului sub formă 

nominală şi interpretarea calitativă a 

rezultatelor acestuia la test; 

- evaluarea copiilor cu dizabilităţi – 

adaptarea materialului testului, a situaţiei 

de testare sau modalităţii de administrare a 

acestuia determină compromiterea 

normativităţii testului. Deşi există teste 

care permit adaptarea materialelor fără a 

dăuna calităţilor psihometrice ale acestora, 

evaluarea copiilor cu dizabilităţi utilizând 

teste standardizate se recomandă să fie 

efectuată exclusiv cu scopul formulării 

unor ipoteze diagnostice, evitând riscul 

etichetării; 

- validitatea predictivă – este mai bună în 

cazul populaţiilor clinice, însă în general 

este scăzută pentru testele care evaluează 

sugari şi copii mici. Aceasta poate fi 

crescută prin scăderea intervalului dintre 

testări şi prin aplicarea testelor după vârsta 

de 2 ani, când influenţa mediului devine 

mai importantă decât procesele de auto-

reglare. Predicţia relativ slabă oferită de 

testele standardizate poate fi îmbunătăţită 

prin managementul clinic optim al cazului, 

respectiv luarea în considerare a riscurilor 

de natură socială şi de mediu, 

monitorizarea atentă în copilărie a copiilor 

care prezintă semne ale unor dizabilităţi 

(Johnson și Marlow, 2006). 

Evaluarea comprehensivă trebuie să ofere 

informaţii legate de: 

- natura dificultăţilor copilului, precum şi 

capacităţile acestuia, capacitatea generală 

de adaptare, funcţionarea în cadrul 

principalelor arii de dezvoltare (socio-

emoţională, relaţională, cognitivă, limbaj, 

senzorială, motorie); 

- exprimarea dificultăţilor şi competenţelor 

copilului la nivelul diferitelor arii evaluate 

(Zero to Three, 1999). 

Evaluatorul trebuie să aibă cunoştinţe 

temeinice despre dezvoltarea copilului mic, 

precum şi despre pattern-urile interacţionale 

dintre copil şi adult, funcţionarea familiei, mediul 

cultural şi comunitatea din care aceasta face 

parte. Evaluarea poate avea loc într-o varietate de 

medii şi este recomandat să aibă loc în medii cât 

mai apropiate de cel natural pentru copil (Zero to 

Three, 1999, citat de Costea-Bărluţiu, 2011). 

Din perspectiva evaluării screening versus 

teste standardizate, instrumentele de evaluare ale 

sugarului şi copilului mic sunt grupate în două 

mari categorii  (tabel 1):  

- instrumente de screening a dezvoltării – se 

utilizează pentru identificarea copiilor la 

risc, datorită devierilor de la dezvoltarea 

tipică; 

- teste de dezvoltare standardizate – se 

utilizează pentru evaluarea detaliată a 

copiilor (Johnson și Marlow, 2006).

 

Categoria de 

instrumente 
Utilitate Avantaje Dezavantaje 

Teste 

screening 

- identificarea abaterilor de 

la normele stabilite; 

- identificarea copiilor care 

necesită evaluare detaliată; 

- eficiente din punct de vedere al 

costurilor şi timpului necesar 

aplicării; 

- utilitate scăzută 

pentru populaţiile cu 

risc crescut; 

- acurateţe scăzută 

pentru detectarea 

întârzierilor mici în 

dezvoltare şi a 

deficienţelor 
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moderate, care se pot 

agrava; 

- utilitate diagnostică 

scăzută; 

Teste 

standardizate 

- evaluarea detaliată, globală 

a nivelului dezvoltării, prin 

compararea cu nivelul 

competenţelor cheie care 

trebuie achiziţionate la 

respectiva vârstă (norma), 

pe diferite domenii de 

dezvoltare. 

- acurateţe dignostică crescută; 

- permit formulări comprehensive 

ale cazului; 

- permit identificarea acurată a 

devierilor de la norme, 

cuantificarea severității 

dificultăţilor în dezvoltare; 

- obiectivitate crescută; 

- posibilitatea de utilizare pe scală 

largă; 

- proprietăţi psihometrice 

(reprezentativitatea eşantionului 

normativ, fidelitate: consistenţă 

internă, fidelitate test-retest, 

fidelitate inter-evaluatori, 

validitate: de conţinut, de 

construct, concurentă, predictivă). 

- costuri crescute ale 

instrumentelor şi 

procedurilor de 

aplicare complexe; 

- riscul etichetării 

copiilor cu dizabilităţi 

sau a celor cu risc în 

cadrul dezvoltării. 

Tabel  1. Comparaţie între evaluarea screening şi cea prin teste standardizate 

 

Screeningul dezvoltării copilului are ca scop 

identificarea întârzierii în cadrul diferitelor arii de 

dezvoltare asupra cărora se centrează: motorie, 

cognitivă, funcţii executive, atenţie, limbaj, 

comportament. Limbajul este una dintre ariile mai 

puţin reprezentate în cadrul instrumentelor de 

evaluare, deşi în copilăria mică acesta se dezvoltă 

în ritm rapid și în mod consistent. În plus, 

limbajul este în conexiune strânsă cu cogniţia, 

interacţiunile sociale şi este o arie critică în cadrul 

identificării diferitelor dizabilităţi şi probleme din 

cadrul dezvoltării (Lipkin și Allen, 2005, citaţi de 

Costea-Bărluţiu, 2011). 

Printre criteriile de selectare a testului de 

evaluare se numără: vârsta copilului (sau vârsta 

corectată, în cazul copiilor prematuri) şi corelarea 

acesteia cu intervalul de vârstă căruia îi este 

destinat testul şi proprietăţile psihometrice solide 

ale testului, furnizate în manualul acestuia 

(Johnson și Marlow, 2006). 

Unii autori, ca Neisworth şi Bagnato (2004) 

atrag atenţia asupra utilizării evaluării 

convenţionale la copiii cu dizabilităţi sau cei cu 

dezvoltare atipică. Testarea convenţională se 

realizează cu teste standardizate, materialele de 

testare utilizate sunt aceleaşi pentru toţi copiii, de 

regulă acestea fiind incluse în cadrul bateriei sau 

descrise pentru a putea fi procurate de către 

evaluator, iar modalitatea de răspuns a copilului 

este, de asemenea, standardizată. Deşi 

standardizarea implică o serie de limitări, de 

multe ori instrumentele utilizate cu copii mici 

permit adaptarea materialelor, păstrând în acelaşi 

timp proprietăţile testului. În cadrul evaluării 

convenţionale, însă, nu se permite adaptarea 

materialelor, instrucţiunilor şi modalităţilor de 

răspuns, deoarece trebuie eliminată posibilitatea 

ca evaluatorul să influențeze răspunsul. Această 

modalitate de evaluare nu este potrivită în 

totalitate utilizării la copii cu nevoi speciale, fiind 

construită pentru copii cu dezvoltare tipică 

(Neisworth şi Bagnato, 2004). 

În cadrul testelor convenţionale, itemii sunt 

derivaţi după urmărirea unor paşi, pe baza cărora 

sunt selectaţi un număr de itemi „acceptabili” 

dintr-o serie iniţială, cu scopul ca itemii care 

rămân să fie cei mai buni diferenţiatori între 

diferite grupe de vârstă şi diagnostice. Prin 

urmare, comportamentele autentice ale copilului 

sunt eşantionate în mod artificial, iar modalitatea 

de funcţionare a acestuia în mediul său natural 

este investigată lacunar (Neisworth şi Bagnato, 

2004). 

Evaluarea autentică a copilului este axată 

asupra observării performanţelor copilului în 

mediul său natural şi se realizează cu ajutorul 

instrumentelor nestandardizate, în opinia autorilor 

citaţi. Contextul evaluării, conţinutul şi 

procedurile de evaluare trebuie să fie adecvate 

nivelului de dezvoltare al copilului, iar evaluarea 
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trebuie realizată în colaborare cu părinţii sau 

îngrijitorii primari. Neisworth şi Bagnato (2004) 

descriu opt standarde majore ale evaluării 

autentice: 

1) utilitatea – utilizarea rezultatelor în cadrul 

intervenţiei; 

2) acceptabilitatea – valoarea şi acordul 

sociale; 

3) autenticitatea – metode şi contexte 

naturale; 

4) echitatea – adaptabilitatea pentru 

populaţiile cu nevoi speciale; 

5) senzitivitatea – gradarea fină a nivelelor; 

6) convergenţa – sinteza datelor ecologice; 

7) colaborarea – munca în echipă părinţi – 

profesionişti; 

8) congruenţa – design special, validitate 

ecologică, bazată pe dovezi ştiinţifice. 

Neisworth şi Bagnato (2004, p. 204) definesc 

evaluarea autentică: „culegerea sistematică a 

informaţiilor despre comportamentele care se 

produc natural la copiii mici şi familiile acestora, 

în cadrul rutinelor cotidiene”. Evaluarea autentică 

este un plan de investigare a comportamentului 

natural, prin intermediul observaţiei directe şi 

înregistrărilor, interviurilor, scalelor şi a 

observaţiei unor episoade de joc care se petrece în 

mod natural sau este facilitat şi a rutinelor 

cotidiene a copiilor. Diferenţele majore între 

evaluarea autentică şi cea convenţională sunt: 

contextul evaluării (natural vs. artificial, de 

laborator), conţinutul (comportamente reale vs. 

itemi de evaluare standardizaţi, funcţia vs. forma 

comportamentului), modalitatea de realizare 

(observaţia naturală vs. înregistrarea răspunsului, 

imposibilitatea adaptării pentru copiii cu nevoi 

speciale), evaluatorul (adulţi familiari, din mediul 

copilului, echipă multidisciplinară vs. 

profesionişti specializaţi, nefamiliari copilului).  

Evaluarea presupune determinarea problemei 

copilului prin analiza aprofundată, utilizând 

tehnici ca observaţia sau utilizarea instrumentelor 

de evaluare generală a funcţionării cognitive, 

comportamentale, emoţionale sau inventarelor de 

evaluare specifice (pentru anxietate, depresie 

etc.). Scopul primar al evaluării este formularea 

cazului individual, aplicarea tehnicilor şi 

metodelor de evaluare pentru stabilirea 

particularităţilor specifice fiecărui caz în parte. 

Pentru aceasta, pe lângă evaluarea copilului, este 

necesară obţinerea de informaţii legate de 

influenţele ambientale şi rolul factorilor 

demografici, ca vârsta sau genul. 

 

 

 

Modalități de evaluare a dezvoltării și 

funcționării în copilăria timpurie 
 

Evaluarea copilului se poate realiza fie direct, 

de către specialiști, fie indirect, prin intermediul 

adulților familiari copilului. Dat fiind riscul că 

rezultatele evaluării să fie expuse la 

subiectivitatea evaluatorului, se recomandă ca 

evaluarea să fie realizată prin accesarea mai 

multor surse de informare, precum și 

implementarea mai multor metode de evaluare. 

1) Evaluarea neuropsihologică reprezintă una 

dintre cele mai recente tendinţe în domeniul 

psihodiagnosticului și este considerată ca 

reflectând cel mai acurat relaţia dintre dezvoltarea 

neuronală şi cea psihică, ceea ce permite 

detectarea precoce a unor tulburări de natură 

cerebrală la copil. Travaliul dificil al naşterii nu 

reprezintă o dovadă pentru existenţa unor leziuni 

cerebrale la copil, la fel cum travaliul normal nu 

reprezintă o dovadă a faptului că, creierul 

copilului este neafectat (MacKeith, 1977, după 

Dubowitz şi Dubowitz, 1981), iar dizabilitatea 

este rezultatul interacţiunii complexe a multor 

elemente care afectează modul în care copilul se 

adaptează la mediul său (Mitchell, 1981, după 

Dubowitz şi Dubowitz, 1981). 

Tehnicile de imagerie neuronală reflectă 

modificări structurale sau anatomice, însă nu pot 

da informaţii legate de funcţionarea sistemului 

nervos, motiv pentru care este necesară utilizarea 

unor instrumente clinice pentru corelarea 

funcţionării cu modificările structurale. Sistemul 

nervos al nou-născutului este într-o stare 

dinamică de dezvoltare rapidă, motiv pentru care 

evaluarea trebuie să ţină cont, pe lângă devierile 

patologice, de maturizarea sistemului nervos. Pe 

de altă parte, predicțiile realizate pe baza 

evaluării trebuie să ţină seama de potenţialul 

ridicat al creierului nou-născutului şi copilului 

mic de recuperare şi compensare 

(neuroplasticitatea) (Dubowitz şi Dubowitz, 

1981). 

Evaluarea copilului la risc se desfăşoară 

adeseori în condiţii speciale, date fiind 

problemele de natură fizică ale copilului, motiv 

pentru care este necesară atenţie sporită în timpul 

evaluării, prin monitorizarea atentă a stării 

copilului. Copiii care au probleme perinatale 

(prematuritate, hipoxie) prezintă adeseori 

disconfort în timpul manipulării, devenind cu 
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uşurinţă iritabili. De asemenea, în condiţiile în 

care copilul este ţinut un timp îndelungat în 

decubit ventral există riscul asfixiei şi creşte 

riscul pentru sindromul morţii subite la copilul 

sub un an. Fatigabilitatea copilului este un criteriu 

important pentru dozarea aplicării itemilor, ţinând 

cont de reacţiile copilului în timpul evaluării 

(Dubowitz şi Dubowitz, 1981). 

În Marea Britanie, evaluarea dezvoltării 

copiilor prematuri se realizează continuu până cel 

puţin la vârsta de doi ani corectată, iar nivelul 

funcţionării copilului este comparat cu 

standardele stabilite la nivel naţional, cu scopul 

identificării eventualelor dizabilităţi (Johnson și 

Marlow, 2006). 

2) Traseul evaluării sistemice a sănătăţii 

mentale a sugarului şi copilului mic oferă soluţii 

pentru multe dintre barierele identificate, creează 

legătura şi integrează componentele evaluării, 

care nu sunt tratate ca părţi izolate şi separate. 

Abordarea sistemică recomandă adoptarea unor 

instrumente de screening care pot fi completate 

de către părinţi. Acestea necesită implicarea 

părinţilor, iau în considerare nivelul dezvoltării 

copilului şi variabilitatea repertoriului de 

răspunsuri deoarece scopul evaluării este 

comportamentul, nu constructele psihologice. 

Evaluarea realizată de către părinţi nu este 

costisitoare şi permite trecerea multor bariere care 

există în evaluarea realizată de către medici şi 

personal medical. Se realizează, astfel, legătura 

dintre diferite componente ale programului de 

evaluare și intervenție timpurie, pe de o parte, și 

comunitatea, pe de altă parte. Sistemul este 

focalizat asupra identificării copiilor care au 

probleme de sănătate mintală sau probleme socio-

emoţionale la vârste mici. 

Sistemul este compus din patru componente, 

incluzând screening-ul, determinarea eligibilităţii 

(de ex., pentru evaluarea diagnostică), intervenţia 

şi evaluarea. Sistemul are structură ciclică, iar 

componentele sunt conectate între ele. Evaluarea 

este continuă, începe imediat după naştere şi 

continuă la vârsta preşcolarităţii până la intrarea 

copilului în şcoală. Părinţii sunt cei care identifică 

problemele potenţiale de sănătate mentală a 

copilului, aceştia devenind parteneri atât în cadrul 

screening-ului, cât şi în determinarea eligibilităţii, 

intervenţie şi evaluare a programului propus 

(Bricker, Schoen Davis și Squires, 2004). 

Din punctul de vedere al legăturii realizate 

între screening, evaluare şi intervenţie, modelul 

este similar celui propus de Wyly (1997) pentru 

evaluarea timpurie a copilului, în vederea 

includerii în programe de intervenţie timpurie. 

Diferenţa majoră rezidă în faptul că acesta din 

urmă pune accentul pe participarea specialiştilor 

la proces şi mai puţin pe legătura sistemică dintre 

copil – familie – comunitate, în timp ce modelul 

propus de  Bricker, Schoen Davis și Squires 

(2004) este axat tocmai asupra acestui aspect. 

Responsabilitatea fiecărui clinician, care are 

sarcina de a realiza un diagnostic şi un plan de 

intervenţie este să ia în considerare toate ariile 

relevante pentru funcţionarea copilului: 

- prezentarea simptomatologiei şi 

comportamentelor; 

- istoria dezvoltării – funcţionarea trecută şi 

prezentă afectivă, a limbajului, cognitivă, 

motorie, senzorială, familială, 

interacţională; 

- pattern-uri de funcţionare ale familiei, 

culturale şi comunitare; 

- prezentarea fiecăruia dintre părinţi; 

- pattern-uri relaţionale părinte-copil şi 

interacțiuni relevante; 

- caracteristici constituţionale – 

maturaţionale; 

- pattern-uri afective, de limbaj, cognitive, 

motorii şi senzoriale (Zero to Three, 

1999). 

De asemenea, este importantă luarea în 

considerare a istoricului psihosocial şi medical al 

familiei, istoricul sarcinii şi naşterii, condiţii de 

mediu şi stresori prezenţi. Evaluarea completă 

necesită 3 – 5 şedinţe, fiecare cu durata de 45 

minute şi implică anamneza, observaţia directă a 

funcţionării, evaluarea directă a copilului 

(reactivitatea şi procesarea senzorială, 

planificarea şi tonusul în activitate motorie, 

limbajul, cogniţia, expresivitatea emoţională). 

Evaluarea de acest tip poate fi completată, dacă 

este necesar, cu una standardizată în cazul în care 

copilul poate răspunde cerinţelor testului (Zero to 

Three, 1999). 

3) Evaluarea copilului prin chestionare pentru 

părinţi accentuează faptul că screening-ul şi 

evaluarea sugarului şi copilului mic, precum şi 

clasificarea problemelor acestuia sunt aspecte 

importante pentru familie. În timp ce clasificarea 

se realizează asupra sindroamelor, evaluarea şi 

intervenţia sunt axate asupra individului 

(Guedeney și Lebovici, 1997). Specialistul care 

se ocupă de evaluarea copilului trebuie să aibă o 

atitudine orientată spre familie, să asculte 

prezentarea problemelor copilului din perspectiva 

părinţilor, să fie atent la aspectele transferului şi 

contratransferului şi să aibă autocunoaştere 
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suficientă pentru a putea face faţă procesului 

evaluării (idem, 1997). Motivele pentru care 

specialistul care evaluează copilul trebuie să fi 

parcurs un proces de autocunoaştere sunt legate 

de faptul că acesta devine parte a sistemului 

familial pe perioada evaluării, prin interacţiunea 

repetată cu membrii sistemului. Prin urmare, 

acesta este supus identificării cu diferite persoane 

din familie, anxietăţii acestora, incertitudinilor, 

neajutorării, care au impact emoţional asupra 

evaluatorului. 

Chestionarele destinate părinţilor sunt deosebit 

de utile pentru reducerea costurilor şi timpului 

aferente evaluării, precum şi în cazul studiilor pe 

populaţii largi de copii. Johnson şi Marlow (2006, 

p. 181) menţionează următoarele chestionare 

pentru părinţi, utilizate mai frecvent în cazul 

copiilor prematuri, cu scopul identificării copiilor 

care au nevoie de evaluare mai detaliată: 

- Ages and Stages Questionnaires (ASQ-

3TM, Squires și Bricker, 2009); 

- Parents’ Evaluation of Developmental 

Status (PEDS, pedstest.com, 2013); 

- Minnesota Child Development Inventory 

(MCDI, Ireton et al., 1977, citați de 

Johnson şi Marlow, 2006); 

- Kent Inventory of Developmental Skills 

(KIDS, Reuter et al., 2001, citați de 

Johnson şi Marlow, 2006); 

- Parent Report of Children’s Abilities 

Revised for Preterm Infants (PARCA-R, 

Saudino et al., 1998, citați de Johnson şi 

Marlow, 2006). 

Chestionarele pentru părinţi sunt modalităţi 

accesibile de evaluare a copiilor şi monitorizare a 

evoluţiei celor care prezintă risc în cadrul 

dezvoltării psihice, datorat în principal 

prematurităţii. Utilitatea implicării părinţilor în 

evaluarea copiilor mici este recunoscută de o 

serie de autori (citaţi de Bortolus et al., 2002), iar 

argumentele acestora sunt: cunoaşterea de către 

părinţi a copiilor lor, interesul acestora pentru 

sănătatea şi dezvoltarea copiilor, identificarea 

riscurilor în dezvoltarea copiilor. Sonnander 

(idem, 2002) a dezvoltat un instrument de 

screening a copiilor, constituit în principal din 

itemi preluaţi din Scalele de dezvoltare Griffiths, 

care este completat în întregime de către părinţi în 

scris şi poate fi trimis prin poştă acestora. Această 

modalitate de monitorizare a copiilor este 

eficientă din punct de vedere al costurilor şi 

reprezintă o modalitate de evaluare acurată a 

copiilor, dovada fiind valorile ridicate ale 

acordului dintre părinţi şi medici pediatri, 

determinate de autori. 

Măsura acordului dintre medici şi părinţi este 

mai crescută pentru itemii referitori la 

comportamente motorii grosiere şi mai scăzută la 

itemii referitori la limbaj şi comportament de 

relaţionare. Primele sunt mai puţin sensibile la 

condiţii externe în comparaţie cu cele din urmă, 

copilul nu verbalizează la fel în cabinetul 

medicului ca şi acasă. Deşi chestionarele pentru 

părinţi sunt metode utile de culegere a 

informaţiilor, eficiente din punct de vedere al 

resurselor implicate şi pot constitui o bază de 

pornire pentru identificarea copiilor la risc, aceste 

instrumente nu pot înlocui evaluarea detaliată a 

copilului de către specialişti, în special în domenii 

precum cel cognitiv, limbaj, socio-emoţional etc.  

4) Pentru a realizare unei evaluări acurate,  

Wilmshurst (2005) recomandă modelul de 

evaluare multimodală, prin utilizarea mai multor 

surse de informaţie, clinicianul având sarcina de a 

integra informaţiile provenite din surse variate. 

Acest tip de evaluare include: 

- interviul clinic, interacţiune între evaluator 

şi copil sau un adult care îl cunoaşte pe 

acesta, care poate fi sub forma 

nestructurată, semi-structurată sau 

structurată. Prin intermediul acestuia se 

obţin informaţii contextuale, însă este 

supus biasărilor datorate orientării 

teoretice a specialistului, interpretării 

întrebărilor de către persoana intervievată, 

deteriorării informaţiilor datorită uitării; 

- observarea comportamentului copilului – 

furnizează informaţii legate de 

răspunsurile comportamentale ale acestuia, 

global şi specific, pe anumite 

comportamente-ţintă; 

- utilizarea testelor clinice – este supusă 

criticilor, deoarece testele psihometrice pot 

conduce la stigmatizarea, categorizarea, 

etichetarea copilului. 

Instrumentele şi metodele de evaluare selectate 

depind de scopul evaluării şi de tipul de evaluare: 

evaluare funcţională sau evaluare normativă. În 

primul caz, accentul este pus pe motivul apariţiei 

unui comportament şi determinanţii situaţionali ai 

acestuia (formularea ideografică), iar în cel de-al 

doilea caz accentul este pus pe gradul în care 

comportamentul se abate de la normă (formulare 

nomotetică). Deşi primul tip de evaluare este cel 

mai util pentru stabilirea celor mai potrivite 

modalităţi de intervenţie, cu validitate ecologică, 

cel de-al doilea tip este necesar pentru 

determinarea eligibilităţii copilului pentru 
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anumite servicii speciale (Wilmshurst, 2005) (de 

exemplu, intervenţie timpurie). 

Etica evaluării copilului la vârstă 

antepreşcolară. Concluzii 
 

Copilul sugar şi cel de vârstă mică adeseori nu 

pot să îşi dea acordul pentru a fi evaluaţi, motiv 

pentru care pentru realizarea evaluării este 

necesar acordul părintelui. Chiar şi în condiţiile în 

care deţine acordul părintelui, evaluatorul trebuie 

să ţină seama de efectul manipulării necesare în 

timpul evaluării asupra copilului. Vizitele la 

domiciliu sunt intruzive pentru familie şi este 

necesară respectarea intimităţii acesteia, precum 

şi a confidenţialităţii. Prezentarea unui caz într-un 

studiu se realizează fără a menţiona numele 

copilului şi familiei acestuia. 

Deși evaluarea copilului la această vârstă este 

o preocupare relativ recentă în cadrul psihologiei 

şi psihiatriei, cunoştinţele în domeniu au crescut 

exponenţial în ultima vreme. Evaluarea se impune 

ca necesitate pentru depistarea problemelor 

posibile în cadrul dezvoltării şi sănătăţii mentale, 

precum şi ca şi componentă esenţială pentru 

ghidarea procesului de intervenţie timpurie şi de 

aceea este important să fie realizată cu cât mai 

mare acurateţe.
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