
Scala de evaluare a autismului infantil 

 

Nume:  

Data examenului:  

Data de naștere:  

Vârsta cronologică:  

Examinator:  

 

Instrucțiuni:  

 

Pentru fiecare categorie, folosiți spațiul prevăzut dedesubtul fiecăreia pentru a lua notițe despre 

comportamentele ce urmează a fi evaluate. După ce observarea este terminată, cotați 

comportamentele corespunzătoare fiecărui item. Pentru fiecare item, încercuiți numărul care 

corespunde cel mai bine descrierii comportamentului copilului. Este posibilă nuanțarea descrierii prin 

utilizarea de note intermediare, 1,2 - 2,5 - 3,5. Pentru fiecare item sunt furnizate criteriile de cotare. A se 

raporta la manual pentru a lua cunoștință în mod detailat criteriile de cotare.  

 

I. Relațiile sociale:  

 

1. Lipsa dificultăților sau anomaliilor în relaționarea cu alte persoane.  

Comportamentul copilului este potrivit vârstei.  

Un anumit grad de timiditate, jenă sau contrarietate legate de faptul de a fi ghidat în activitate poate fi 

observat, dar acesta poate fi prezent și la copiii normali de aceeași vârstă.  

1,5  

2 Anomalii minore ale relațiilor copilului.  

Copilul poate evita privirea adultului, poate evita adultul sau se poate manifesta ca reticent dacă 

interacțiunea este inițiată de o manieră forțată.El poate fi excesiv de timid, mai puțin sensibil la prezența 

adultului decât un copil de aceeași vârstă, poate căuta prezența părinților mai des decât majoritatea 

copiilor de aceeași vârstă.  

2,5  

3 Anomalii medii ale relațiilor.  

Copilul prezintă câteodată comportamente de retragere în sine (pare insensibil la prezența adultului). 

Câteodată este necesară o insistență de lungă durată pentru a atrage atenția copilului. Copilul inițiază un 

contact minim, iar contactul poate fi impersonal.  

3,5  

4 Anomalii severe ale relațiilor.  

Copilul este retras în sine de o manieră durabilă sau insensibil la ceea ce face adultul. Practic el nu 

răspunde niciodată la stimulii adultului și nu caută aproape niciodată contactul cu acesta. Numai 

eforturile cele mai prelungite cu intenția de a-i atrage atenția, pot avea un efect.  

Observații:  



 

II. Imitația:  

 

1 Imitație normală  

Copilul poate imita sunete, cuvinte și mișcări care corespund nivelului său.  

1,5  

2 Imitație lejer anormală  

Majoritatea timpului, copilul imită comportamente simple ca bătutul din palme sau reproduce sunete. 

Ocazional, el nu imită decât dacă este forțat sau imitat cu o anumită întârziere.  

2,5  

3 Imitație mediu anormală  

Copilul nu imită decât din când în când, adultul trebuie să-l ajute și să insiste pentru ca el să o facă. 

Frecvent copilul imită cu întârziere.  

3,5  

4 Imitație sever anormală  

Copilul nu imită decât foarte rar sau deloc sunetele sau mișcările, chiar dacă este forțat sau ajutat de 

către adult.  

Observații:  

 

III. Răspunsuri emoționale:  

 

1 Răspunsuri emoționale potrivite vârstei și situației.  

Copilul prezintă un răspuns de tip și intensitate normale. Acesta se manifestă printr-o schimbare la 

nivelul expresiei faciale, a posturii și a modului de a se comporta.  

1,5  

2 Răspunsuri emoționale lejer anormale.  

Câteodată copilul prezintă un tip și grad de reacție emoțională nepotrivite; răspunsurile nu sunt legate 

decât într-o mică măsură de obiectele sau evenimentele prezente.  

2,5  

3 Răspunsuri emoționale mediu anormale.  

Copilul prezintă semne inadecvate tipului și intensității răspunsurilor emoționale. Reacțiile pot fi relativ 

inhibate sau excesive, sau fără raport cu situația. Copilul poate face grimase, râde sau chiar să stea 

nemișcat dacă nimic din mediul înconjurător nu-i poate provoca o emoție.  

3,5  

4 Răspunsuri emoționale sever anormale.  

Răspunsurile sunt foarte rar potrivite situației. Dacă copilul se află într-o stare emoțională determinată, 

este dificil ca aceasta să fie schimbată. Invers, el poate prezenta emoții foarte diferite în timp ce situația 

nu s-a schimbat.  

Observații: 

 



 

IV. Utilizarea corpului:  

 

1 Utilizarea normală a corpului, conform vârstei.  

Copilul se mișcă cu aceeași îndemânare și același nivel de coordonare ca un copil de aceeași vârstă.  

1,5  

2 Utilizarea lejer anormală a corpului.  

Particularități lejere ca stângăcii, mișcări repetitive, slaba coordonare, sunt observate. Mișcări mai 

neobișnuite pot apărea dar foarte rar.  

2,5  

3 Utilizarea mediu anormală a corpului. 

Comportamente care sunt în mod clar stranii și neobișnuite pentru un copil de această vârstă sunt 

relevate: mișcări bizare ale degetelor, posturi particulare ale degetelor sau corpului, fixarea privirii 

asupra unei anumite părți a corpului, auto-agresiune, balansare, învârtire, agitarea degetelor sau mersul 

pe vârful picioarelor.  

3,5  

4 Utilizarea sever anormală a corpului.  

Mișcări de genul celor descrise deasupra apar cu o intensitate și frecvență importantă corespunzând 

unei utilizari sever anormale a corpului. Aceste comportamente pot persista în pofida încercărilor de a le 

elimina sau de a implica copilul în alte activități.  

Observații: 

 

V. Utilizarea obiectelor:   

 

1 Interes normal pentru jucării sau alte obiecte, utilizare adaptată.  

Copilul manifestă un interes normal pentru jucării sau alte obiecte adaptate nivelului său de îndemânare 

și le folosește într-o manieră adaptată.  

1,5  

2 Interes lejer anormal pentru jucării sau alte obiecte, utilizare lejer inadaptată.  

Copilul poate prezenta un interes atipic pentru obiecte sau se poate juca cu acestea într-o manieră 

imatură (de ex. lovește cu jucăria sau o ține în gură).  

2,5  

3 Interes mediu anormal pentru obiecte, utilizare mediu inadaptată.  

Copilul poate manifesta puțin interes pentru jucării sau alte obiecte, sau le poate utiliza în mod bizar. El 

își poate focaliza atenția asupra unei părți insignifiante a jucăriei, poate fi fascinat de reflexia luminii  

asupra obiectului, poate manevra în mod repetitiv o anumită parte a obiectului sau se poate juca cu un 

singur obiect, excluzându-le pe celelalte.  

3,5  

4 Interes normal pentru obiecte, utilizare sever inadaptată.  

Copilul se poate angaja în comportamentele descrise mai sus, cu o frecvență și intensitate marcată. Este 



foarte dificil de distras de la aceste activități inadaptate.  

Observații: 

 

VI. Adaptarea la schimbare:  

 

1 Răspuns la schimbare adaptat vârstei.  

Copilul poate remarca schimbările rutinei și face comentarii, dar acceptă aceste schimbări fără a da 

semne de stres.  

1,5  

2 Răspuns lejer anormal la schimbare.  

Când adultul încearcă schimbarea de sarcini, copilul poate continua aceeași activitate sau utiliza același 

material.  

2,5  

3 Răspuns mediu anormal la schimbare.  

Copilul rezistă activ la schimbările de rutină, încearcă să continue vechea activitate și este dificil de a fi 

sustras de la aceasta. El poate da semne de nemulțumire sau să se arate perturbat când rutina stabilită 

este modificată.  

3,5  

4 Răspuns sever anormal la schimbare.  

Copilul prezintă reacții severe la schimbare. Dacă o schimbare este impusă, el se poate supăra, refuză să 

coopereze și își poate manifesta nemulțumirea.  

Observații: 

 

VII. Răspunsuri vizuale:  

1 Răspunsuri vizuale adaptate vârstei.  

Comportamentul vizual al copilului este normal și adaptat vârstei. Vederea este utilizată împreună cu 

celelalte simțuri pentru explorarea unui obiect nou.  

1,5  

2 Răspunsuri vizuale lejer anormale.  

Necesită amintirea din timp în timp a sarcinii de a privi obiectele. Copilul poate fi mai interesat de 

privirea oglinzilor sau a luminilor decât de semenii săi; câteodată poate privi în gol. El poate evita să 

privească oamenii în ochi.  

2,5  

3 Răspunsuri vizuale mediu anormale.  

Trebuie amintit frecvent copilului să privească ceea ce face. El poate privi în gol, poate evita să privească 

oamenii în ochi, poate privi obiectele sub un unghi neobișnuit, sau poate ține obiectele foarte aproape 

de ochi.  

3,5  

4 Răspunsuri vizuale sever anormale.  

Copilul evită în mod constant să privească semenii sau anumite obiecte și poate prezenta formele 



extreme ale particularităților vizuale descrise mai sus.  

Observații: 

 

VIII. Răspunsuri auditive:  

 

1 Răspunsuri auditive adaptate vârstei.  

Răspunsurile auditive ale copilului sunt normale și adaptate vârstei. Auzul este utilizat împreună cu 

celelalte simțuri.  

1,5  

2 Răspunsuri auditive lejer anormale.  

O lipsă de răspuns sau o reacție lejer excesivă la anumite zgomote pot fi relevate. Răspunsurile la sunete 

pot fi diferite. Poate fi necesară reproducerea unui sunet pentru a atrage atenția copilului. Copilul poate 

fi distras de sunete exterioare.  

2,5  

3 Răspunsuri auditive mediu anormale.  

Reacția la sunet a copilului poate varia. El ignoră adesea un zgomot la prima prezentare. Poate tresări 

sau își poate acoperi urechile la auzul unor sunete pe care le poate auzi în mod cotidian.  

3,5  

4 Răspunsuri auditive sever anormale. 

Copilul răspunde prea mult sau prea puțin la zgomote. Răspunsul este excesiv indiferent de tipul 

stimulului sonor.  

Observații: 

 

IX. Gust – miros – tact (răspunsuri și moduri de explorare)  

  

1 Răspunsuri normale la stimuli gustativi, olfactivi și tactili: utilizarea normală a acestor simțuri.  

Copilul explorează obiectele noi în mod adaptat vârstei, în general prin atingere și privire. Gustul și 

mirosul pot fi utilizate când acestea sunt adaptate obiectului. Copilul reacționează la dureri minime și 

curente exprimându-și disconfortul fără a manifesta însă o reacție excesivă.  

1,5  

2 Răspunsuri lejer anormale la stimuli gustativi, olfactivi și tactili: utilizarea lejer anormală a acestor 

simțuri.  

Copilul poate continua să ducă obiectele la gură, să guste și să miroase obiecte non-comestibile, să 

ignore o durere de intensitate mică sau poate prezenta  o reacție excesivă în comparație cu simpla 

reacție de disconfort a copilului normal.  

2,5  

3 Răspunsuri mediu anormale la stimuli gustativi, olfactivi și tactili: utilizarea mediu anormală a acestor 

simțuri.  

Copilul poate fi preocupat într-o manieră medie de atingerea, mirosirea, gustarea obiectelor sau a 

persoanelor. El poate reacționa prea puternic/puțin la durere.  

3,5  



4 Răspunsuri sever anormale la stimuli gustativi, olfactivi și tactili: utilizarea sever anormală a acestor 

simțuri.  

Copilul poate fi preocupat de atingerea, mirosirea, gustarea obiectelor mai mult pentru senzație decât în 

scopul explorării sau utilizării obiectelor. El poate ignora complet durerea sau poate reacționa foarte 

puternic la un disconfort lejer.  

Observații: 

 

X. Frică, anxietate:  

 

1 Frică sau anxietate normală.  

Comportamentul copilului este adaptat situației și vârstei.  

1,5  

2 Frică sau anxietate lejer anormală.  

Copilul prezintă din când în când o frică sau angoasă prea intensă sau prea slabă în comparație cu reacția 

unui copil normal de aceeași vârstă într-o situație asemănătoare.  

2,5  

3 Frică sau anxietate mediu anormală.  

Copilul prezintă din când în când o frică sau angoasă prea intensă sau prea slabă în comparație cu reacția 

unui copil normal chiar mai mic ca vârstă în aceeași situație.  

3,5  

4 Frică sau anxietate sever anormală.  

Fricile persistă chiar după experiența repetată a situațiilor sau obiectelor care nu prezintă nici un pericol. 

Copilul este foarte greu de calmat. În mod invers, este posibil ca el să nu reacționeze la pericole evitate 

de către copii de aceeași vârstă.  

Observații: 

 

XI. Comunicare verbală:  

 

1 Comunicare verbală normală pentru vârstă și situație.  

1,5  

2 Comunicare verbală lejer anormală.  

Limbajul prezintă un retard global. Esențialul discursului are o semnificație, echolalia și inversiunea 

pronominală putând apărea. Cuvinte particulare sau un jargon pot fi utilizate în mod ocazional.  

2,5  

3 Comunicare verbală mediu anormală.  

Limbajul poate fi absent. Dacă este prezent, comunicarea verbală poate fi un melanj de limbaj dotat cu 

un sens și particularități de genul jargonului, echolaliei sau inversiunii pronominale. Limbajul poate 

comporta particularități ca întrebările repetate sau o preocupare exagerată pentru subiecte specifice.  

3,5  

4 Comunicare verbală sever anormală.  



Copilul nu utilizează un limbaj funcțional. El poate emite țipete infantile, sunete bizare sau 

asemănătoare animalelor, zgomote complexe apropiate de limbaj, sau poate utiliza în mod bizar sau 

persistent anumite cuvinte sau fraze.  

Observații: 

 

XII. Comunicare non verbală: 

  

1 Comunicare non-verbală normală pentru vârstă și situație.  

1,5  

2 Comunicare non-verbală lejer anormală.  

Comunicarea non-verbală este imatură. Copilul poate arăta, în mod vag cu degetul sau poate atinge 

ceea ce vrea, în situații în care un copil normal de aceeași vârstă arată cu degetul sau prezintă gesturi 

specifice pentru a indica ceea ce vrea.  

2,5  

3 Comunicare non-verbală mediu anormală.  

Copilul este în general incapabil să își exprime dorințele sau nevoile prin gesturi. El este incapabil să 

indice ceea ce vrea prin gesturi.  

3,5  

4 Comunicare non-verbală sever anormală.  

Copilul nu utilizează decât gesturi bizare sau particulare care nu au nici o semnificație aparentă. El nu 

integrează semnificația gesturilor sau expresiilor faciale ale celorlalți.  

Observații:  

 

XIII. Nivelul de activitate: 

 

1 Nivel de activitate normal pentru vârstă și situație.  

Copilul nu este nici mai activ, nici mai puțin activ decât un copil normal într-o situație asemănătoare.  

1,5  

2 Nivel de activitate lejer anormal.  

Copilul este câteodată lejer agitat sau încetinit. Nivelul de activitate al copilului nu se interferează decât 

foarte lejer cu performanța sa.  

2,5  

3 Nivel de activitate mediu anormal.  

Copilul poate fi foarte activ și dificil de controlat. El poate consuma energie fără limită și seara să meargă 

forțat la culcare. În mod invers, el poate fi apatic, necesitând o stimulare importantă pentru a-l mișca.  

3,5  

4 Nivel de activitate sever anormal.  

Copilul prezintă nivele de activitate extreme, mergând de la hiperactivitate la apatie. El poate chiar trece 

de la o extremă la alta.  

Observații:  



 

XIV. Nivelul intelectual și omogenitatea funcționării intelectuale: 

 

1 Inteligență normală și funcționare intelectuală omogenă.  

Copilul este la fel de inteligent ca un copil de aceeași vârstă și nu prezintă nici îndemânări excepționale 

dar nici probleme.  

1,5  

2 Funcționare intelectuală lejer anormală.  

Copilul nu are o inteligență atât de dezvoltată cât a unui copil de aceeași vârstă, capacitățile sale fiind 

retardate în mod egal în toate domeniile.  

2,5  

3 Funcționare intelectuală mediu anormală.  

În general, copilul nu are o inteligență atât de dezvoltată cât a unui copil normal de aceeași vârstă. 

Totuși el poate prezenta o performanță apropiată de normal într-unul sau mai multe domenii de 

funcționare intelectuală.  

3,5  

4 Funcționare intelectuală sever anormală.  

În timp ce copilul, în general, nu are o inteligență atât de dezvoltată cât a unui copil normal de aceeași 

vârstă, el poate fi capabil să funcționeze la un nivel superior în comparație cu copii de aceeași vârstă -

unul sau mai multe domenii.  

Observații: 

 

XV. Impresia generală:   

 

1 Lipsa autismului.  

Copilul nu prezintă nici un simptom caracteristic al autismului.  

1,5  

2 Autism lejer.  

Copilul prezintă doar câteva simptome sau un autism de grad lejer.  

2,5  

3 Autism mediu  

Copilul prezintă un anumit număr de simptome sau un autism de grad mediu.  

3,5  

4 Autism sever  

Copilul prezintă multe simptome sau un autism de grad sever. 

Observații: 
 
 
Descrierea celor 15 itemi ai testului  



 
I. Interacțiunea socială  
 
Definiție: este vorba despre definirea comportamentului copilului în situații și interacțiuni diferite. 
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- observarea situațiilor structurate sau nestructurate în care copilul poate interacționa cu un adult, cu 
unul/una dintre frați sau surori sau cu un alt copil;  
- observarea modului de reacție a copilului la diferite atitudini, de la solicitări intensive și persistente 
până la lipsa totală a acestora; în mod special relevarea insistenței și intensității necesare solicitărilor 
pentru a obține atenția copilului;  
- observarea reacției copilului la contactul fizic, la gesturi de atenție de genul mângâierilor și al 
strângerilor în brațe, la critică și pedeapsă;  
- relevarea importanței comportamentului de apucare, agățare față de părinți sau alte persoane;  
- inițierea de către copil a unor interacțiuni cu ceilalți;  
- sensibilitatea la persoanele străine și conștiința prezenței lor, retragerea în sine și timiditatea.  
 
II. Imitația  
 
Definiție: evaluarea manierei în care copilul imită comportamentele verbale și non-verbale.  
Comportamentul de imitat trebuie să se situeze în limita posibilităților copilului.  
Această scală are ca scop evaluarea capacității de a imita, și nu pe aceea de a efectua sau produce 
anumite comportamente. E interesantă încercarea de a-l face pe copil să imite, în mod spontan, 
comportamente deja prezentate.  
Elemente ce trebuiesc reținute :  
- imitația verbală poate include repetarea unor sunete simple sau a unor fraze întregi;  
- imitarea mișcărilor constă fie în reproducerea mișcărilor mâinilor sau ale corpului în întregime, fie în 
imitarea unor acțiuni ca: decupări cu foarfeca, copierea cu creionul a unor forme, jocul cu obiectele.  
Utilizatorul testului trebuie să se asigure că, copilul înțelege cerința de imitare.  
De exemplu, se notează modul în care copilul răspunde la un semn de «la revedere» făcut cu mâna, 
modul în care imită o bătaie din mâini sau un cântec fredonat de adult.  
Trebuie relevat modul în care copilul imită sunetele și mișcările simple sau complexe.  
Trebuie făcută diferența între incapacitatea copilului de a imita, de a înțelege ceea ce i se cere și refuzul 
de imitare al acestuia.  
Este importantă durata de timp necesară apariției imitației.  
 
III. Răspunsuri emoționale  
 
Definiție: evaluarea manierei în care copilul reacționează la situații agreabile și dezagreabile și 
determinarea acordului sau dezacordului acestor emoții la situație. Se ia în considerare tipul și 
intensitatea răspunsului.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se evaluează maniera în care copilul răspunde stimulilor plăcuți de genul mângâierilor, felicitărilor, 
încurajărilor, jocurilor fizice în care adultul se joacă cu acesta;  
- se evaluează maniera în care copilul răspunde stimulilor neplăcuți de genul reprimărilor și al criticilor, 
luarea unei jucării sau a unor dulciuri, durere sau pedeapsă;  
Răspunsul de tip inadecvat include și schimbarea stării copilului imprevizibil și fără motiv aparent.  
Se consideră că intensitatea răspunsului este anormală atâta timp cât copilul nu manifestă nici o emoție 
în situațiile în care acestea sunt prezente la copii normali de aceeași vârstă.  



Tot un răspuns anormal este considerată și apariția crizelor de mânie sau agitație ca răspuns la un 
eveniment minor.  
 
IV. Utilizarea corpului  
 
Definiție: evaluarea coordonării și a mișcărilor normale ale corpului; sunt relevate anomalii ale posturii, 
comportamente ca: legănări, mersul pe vârful picioarelor și autoagresivitatea.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- observarea activităților de genul: decupaj, desen, puzzle și jocuri mai active.  
Se evaluează frecvența și intensitatea utilizării bizare a corpului.  
Se notează, de asemenea, reacțiile subiectului la tentativele de prevenție a acestor comportamente din 
partea adultului, ca și persistența acestor reacții.  
 
V. Utilizarea obiectelor  
 
Definiție: evaluarea atât a interesului copilului pentru jucării sau alte obiecte cât și a utilizării acestora.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- observarea manierei în care copilul intră în interacțiune cu jucăriile sau cu alte obiecte, mai ales în 
cadrul activităților nestructurate, când o mare varietate de material este disponibilă.  
O atenție deosebită trebuie acordată manierei în care copilul utilizează jucăriile care au anumite părți 
mobile. De exemplu, se notează dacă copilul manifestă o preocupare deosebită pentru roțile unui 
camion care se învârtesc, în loc să îl facă să ruleze.  
De asemenea, în cazul cuburilor, trebuie remarcată utilizarea acestora de către copil, de exemplu, dacă o 
activitate repetitivă este preferată în locul uneia constructive.  
Se înregistrează interesul excesiv pentru lucruri de care, în mod obișnuit, un copil normal de vârsta lui nu 
este atras. De exemplu, un copil care petrece timp îndelungat pentru a privi cum curge apa de la 
chiuvetă, care este preocupat de o carte care conține liste (de genul anuarelor) și nu de o carte cu 
imagini.  
Se notează dacă copilul este capabil să utilizeze jucăriile și obiectele de o manieră mai adaptată după o 
demonstrație din partea adultului.  
 
VI. Adaptarea la schimbare  
 
Definiție: această scală este axată pe dificultățile copilului de a modifica rutinele și organizarea stabilă, 
ca și dificultățile de a trece de la o activitate la alta; aceste probleme sunt adesea legate de 
comportamentele repetitive și de aspecte anterior redate.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se notează reacția copilului la schimbarea de activitate, mai ales în cazul în care acesta era foarte 
implicat în activitatea precedentă;  
- se notează reacția copilului la tentativele de modificare a activităților organizate. De exemplu, dacă 
copilul, lăsat singur, așează cuburile grămadă sau de o manieră specifică, se notează reacția lui la 
încercarea adultului de a modifica aranjamentul.  
- se observă reacția copilului la schimbarea rutinei. De exemplu, dă copilul semne de stres la sosirea 
neașteptată a oaspeților sau când este adus la școală pe un alt drum, când este schimbată mobila din 
casă, când un profesor este înlocuit cu un altul, sau când un copil nou sosește în clasă?  
- se notează existența unui comportament elaborat cu privire la activități specifice ca, de exemplu, 
luarea mesei sau mersul la culcare; insistă copilul pentru a aranja anumite obiecte de o manieră 
particulară sau nu acceptă să mănânce decât cu un anumit ustensil?  



 
VII. Răspunsuri vizuale  
 
Definiție: evaluarea formelor neobișnuite de lipsă a atenției vizuale, prezentate de numeroși autiști. Se 
observă răspunsurile copilului la vederea unor obiecte.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se observă dacă copilul își folosește ochii în mod normal în timp ce privește obiectele sau în timp ce 
interacționează cu oamenii. De exemplu, dacă privește obiectele sub un anumit unghi sau dacă evită 
contactul vizual în timpul interacțiunii sociale.  
Este necesar, adesea, ca adultul să-i întoarcă capul pentru a-i obține atenția?  
Observarea răspunsurilor vizuale neobișnuite include, de asemenea, comportamente particulare de 
genul fixarea privirii asupra degetelor în mișcare sau faptul de a fi absorbit de anumite reflecții 
luminoase sau mișcări.  
 
VIII. Răspunsuri auditive  
 
Definiție: evaluarea comportamentelor neobișnuite și a răspunsurilor bizare la sunete. Acest item 
denotă și interesul copilului pentru sunete variate.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se notează atracția sau frica neobișnuită suscitată de sunete de genul zgomotului aspiratorului, a 
mașinii de spălat, a camioanelor de pe stradă;  
- se notează dacă copilul reacționează de o manieră nepotrivită la intensitatea sunetelor;  
De exemplu, copilul pare să nu audă sunete foarte puternice ca cel al unei sirene, în timp ce 
reacționează la sunete foarte ușoare de genul șușotelilor.  
Copilul poate reacționa de o manieră excesivă (tresărind sau acoperindu-și urechile cu mâinile), la 
sunete normale cărora ceilalți nu le acordă atenție.  
Unii copii par să audă sunete numai când sunt lipsiți de ocupație, în timp ce alții pot fi interesați până la 
a fi distrași de la activitate, de sunete fără raport cu situația.  
Utilizatorul trebuie să se asigure că notează interesul copilului provocat de sunete și nu de vederea 
obiectului care produce sunetul.  
 
IX. Gust-Miros-Tact (Răspunsuri și moduri de explorare)  
 
Definiție: evaluarea răspunsurilor copilului la stimuli gustativi, olfactivi și tactili (incluzând durerea). Se 
observă și dacă copilul utilizează aceste modalități senzoriale de o manieră potrivită sau nu.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se notează posibilitatea ca, copilul să prezinte un interes excesiv sau o reacție de evitare pentru 
anumite mirosuri, alimente, gusturi și texturi.  
De exemplu, este copilul preocupat de percepția anumitor suprafețe ca paharul de hârtie sau căptușeala 
scaunelor?  
Miroase copilul obiecte uzuale ca piesele de puzzle sau cuburile?  
Încearcă el să mănânce obiecte non comestibile ca noroi, hârtii sau lemn?  
Trebuie făcută distincția între explorarea bucală infantilă și ocazională și comportamentele particulare și 
mai frecvente care nu au nici un raport cu utilizarea obiectului.  
- se notează reacțiile neobișnuite la durere ale copilului; reacționează puțin sau mult la durere? Pentru a 
răspunde, este necesară câteodată ciupirea copilului de către utilizator.  
 
X. Frică, Anxietate  



 
Definiție: evaluarea fricii și a anxietății neobișnuite sau inexplicabile. Se ia în considerare, de asemenea, 
absența fricii în situații în care copilul normal de aceeași vârstă prezintă în mod normal o reacție de frică 
sau îngrijorare.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se urmăresc comportamente de genul fricilor, țipetelor, râsului nervos.  
Trebuie ținut cont de frecvența, severitatea și durata reacțiilor copilului. Reacțiile de frică manifestate de 
copil, sunt cele normale și li se poate găsi un corespondent?  
Se ține cont de durata răspunsului: este limitat la un singur tip de circumstanțe, sau este legat de un 
număr mai mic sau mai mare de situații ? Copiii de aceeași vârstă reacționează de aceeași manieră?  
Intensitatea răspunsului poate fi evaluată prin dificultatea calmării copilului. Acest tip de reacție poate 
apărea la separarea de părinți, ca răspuns la proximitatea fizică sau al faptului de a fi ridicat de la locul 
de joacă.  
Comportamente neobișnuite pot apărea ca răspuns la elemente de genul ploii, la vederea unei jucării, a 
unei marionete, a plastelinei.  
Un alt gen de răspuns nepotrivit se referă la incapacitatea de a prezenta o reacție de frică justificată de 
situații ca: circulație intensă, câini necunoscuți, și toate situațiile în care un copil normal reacționează 
conform situației.  
Trebuie depistată eventuala existență a unei nervozități inadaptate: Copilul tresare cu ușurință ca 
răspuns la zgomote sau mișcări normale?  
 
XI. Comunicare verbală  
 
Definiție: sunt evaluate prezența sau absența limbajului, toate aspectele limbajului.  
Când limbajul este prezent sunt urmărite particularitățile, bizareriile și anomaliile vorbirii, ca și evaluarea 
vocabularului și a sintaxei, intonației, volumului, ritmului vorbirii, semnificația discursului și adecvarea sa 
la situație.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se iau în considerare frecvența, intensitatea și întinderea enunțurilor particulare, bizare sau 
nepotrivite;  
- se notează modul în care copilul vorbește, răspunde la întrebări și repetă cuvinte sau sunete când i se 
cere.  
Problemele legate de comunicarea verbală includ mutismul sau absența limbajului, întarzierea în 
achiziționarea limbajului, utilizarea unui limbaj specific unui copil de o vârstă inferioară, utilizarea unor 
cuvinte particulare sau fără semnificație.  
Trei tipuri de particularități ale limbajului sunt de remarcat, dacă ele apar după vârsta la care ele sunt 
observate în mod normal: inversarea pronominală, echolaliile și jargonul.  
Este cazul:  
1) inversării pronominale, atunci când copilul spune «tu vrei să mănânci» în loc de «eu vreau să 
mănânc»  
2) echolaliei, când copilul repetă ceea ce aude. De exemplu, el poate repeta întrebările în loc să 
răspundă la acestea.  
3) jargonului, când se constată utilizarea unor cuvinte bizare și fără semnificație, folosite fără intenția de 
a transmite un mesaj.  
Pentru copiii ce posedă limbaj, trebuiesc notate calitatea vocală, ritmul și volumul sau intensitatea vocii. 
Se iau în considerare repetițiile păstrate după o anumită vârstă.  
 
XII. Comunicare non verbală  



 
Definiție: comunicarea non verbală este evaluată pornind de la expresiile faciale, postură, gesturi și 
mișcări ale corpului. Se ține cont și de răspunsul copilului la comunicarea non- verbală a altora.  
Chiar dacă copilul are un nivel relativ bun al limbajului el poate avea o comunicare non verbală săracă; 
copiii ce prezintă anomalii ale comunicării verbale pot avea/nu avea dezvoltate mijloacele de 
comunicare non verbală.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se ia în considerare comunicarea non-verbală a copilului în momentul în care acesta are o nevoie sau 
dorește să se exprime;  
- se notează și răspunsul copilului la comunicarea non-verbală a celorlalți.  
Copilul utilizează gesturi și expresii faciale pentru a indica, de exemplu, că vrea să mănânce sau să se 
joace?  
Încearcă copilul să utilizeze mâna adultului ca extensie a propriei mâini?  
Pentru a indica faptul că vrea să mergă undeva, copilul utilizează gesturile pentru a indica sau trage 
persoana pentru a o duce acolo unde vrea el să meargă?  
 
XIII. Nivelul de activitate  
 
Definiție: evaluarea activității atât în situații structurate cât și în cele în care copilul este liber să facă ce 
vrea. Trebuiesc considerate hiperactivitatea și pasivitatea.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se observă modul de mișcare al copilului în situații de joc liber și reacția acestuia la cererea adultului de 
a sta așezat;  
- se ține cont de constanta activității.  
Dacă copilul este pasiv, poate fi încurajat să se miște mai mult?  
Dacă este activ de o manieră excesivă, poate fi calmat?  
În timpul evaluării, trebuie ținut cont de factori ca vârsta copilului, distanța pe care a parcurs-o pentru a 
veni, durata examinării, plictiseala și oboseala.  
Trebuie ținut cont și de eventuala influență a medicamentelor care pot modifica nivelul activității.  
 
XIV. Nivelul intelectual și omogenitatea funcșionării intelectuale  
 
Definiție: evaluarea pe de o parte a nivelului general de funcționare intelectuală și evaluarea 
omogenității acestei funcționari, pe de altă parte.  
În funcționarea mentală atât a copiilor normali cât și a celor ce prezintă un handicap apar anumite 
fluctuații; scopul acestei scale este acela de a identifica scorurile ridicate, neobișnuite în anumite 
domenii, ceea ce este caracteristic descrierii autismului făcută de Kanner.  
Elemente ce trebuiesc reținute:  
- se ia în considerare nu numai înțelegerea limbajului, a numerelor și conceptelor, dar și maniera în care 
copilul își amintește de lucruri pe care le-a văzut sau auzit, modul de explorare a mediului și, prin 
urmare, maniera în care înțelege funcționalitatea lucrurilor.  
Trebuie identificată eventuala existență a unor aptitudini excepționale în ceea ce privește inteligența 
copilului, ca de exemplu: talent în utilizarea cifrelor, memorie mecanică, memorie muzicală.  
- se vor releva elemente ale gândirii concrete sau tendința de a înțelege lucrurile corespunzătoare unei 
vârste sau unui nivel de funcționalitate intelectuală inadecvată.  
 
XV. Impresia generală  
 



Este vorba de impresia subiectivă a utilizatorului asupra gradului de autism, raportată la cei 14 itemi 
precedenți. Această evaluare trebuie făcută direct, fără calcularea mediei celorlalți itemi. Pentru a face 
această evaluare trebuie ținut cont de toate celelalte informații disponibile, cum ar fi: dosarul medical al 
copilului, interviul cu părinții. 


