Chestionar de evaluare a copiilor de
vârstă școlară (CSI-4)
Scop

Evaluarea sănătății mintale, screening
psihiatric

Grup ținta

copii cu vârste cuprinse între 7-12 ani

Utilizatori

psihologi clinicieni, psihoterapeuți,
psihiatri, medici de familie

Domeniu de
aplicare
Timp mediu de
aplicare
Mod de aplicare

Psihologie clinică, Psihologie școlară

10-15 minute
creion-hârtie

Descriere
Chestionarul de evaluare a simptomelor copilului-4 (CSI-4) este un instrument de screening
care evaluează cele mai prevalente tulburări psihiatrice manifestate la copii cu vârste între
7 şi 12 ani. Itemii cuprinşi în CSI-4 se bazează pe criteriile de diagnostic prevăzute de
Asociaţia Americană de Psihiatrie (1994), în Manualul de diagnostic şi statistică a
tulburărilor mentale (DSM).
CSI-4 permite evaluatorului să adune informaţii despre copil din contexte diferite, având la
dispoziţie o variantă pentru părinţi şi o variantă pentru cadre didactice.
Permite identiﬁcarea prezenței sau a absenței unei categorii de diagnostic evaluate, dar si
severitatea acestora.
CSI-4 evaluează riscul pentru următoarele tulburări:
ADHD cele trei tipuri;
Tulburare opoziționismului provocator;
Tulburare de conduită;
Anxietate generalizată;
Fobie speciﬁcă;
Obsesii, compulsii;
Tulburare de stres posttraumatic;

Ticuri motorii și vocale;
Schizofrenie;
Tulburare depresivă majoră;
Tulburare distimică;
Tulburare autistă și sindrom Asperger;
Fobie socială;
Anxietate de separare;
Enurezis, encoprezis.

Beneﬁcii
CSI-4 este un instrument important prin avantajele pe care le are faţă de alte scale şi
proceduri:
Realizează screening-ul tulburărilor psihiatrice la copii cu vârste cuprinse între 7 şi 12
ani;
Sistematizează schimbul de informaţii între şcoală şi clinician, cu privire la problemele
de sănătate mintală cu care se confruntă copilul;
Facilitează adunarea de informaţii necesare diagnosticului din contexte diferite (atât
din mediul familial, cât şi din cel şcolar);
Economiseşte mult timp prin faptul că ghidează procesul de evaluare ulterior necesar
diagnosticului;
Interpretarea rezultatelor indică posibila prezenţă a tulburărilor de sănătate mentală,
precum şi severitatea lor;
Ajută la realizarea diagnosticului diferenţial;
Ajută la testarea eﬁcacităţii intervenţiilor psihoterapeutice, prin evaluarea
modiﬁcărilor în simptomatologia copilului.

Conținut Pachet
1. Chestionar de evaluare a simptomelor copilului-4, Manual de utilizare
2. Set de 25 de broşuri cu itemi, varianta pentru părinţi
3. Set de 25 de broşuri cu itemi, varianta pentru educatori
4. Set de 25 de foi de cotare
5. Set de 25 de formulare CSI-4, foaia părintelui pentru scorurile
a simptomelor, 7 ani, fete/ băieţi
6. Set de 25 de formulare CSI-4, foaia părintelui pentru scorurile
a simptomelor, 8-9 ani, fete/ băieţi
7. Set de 25 de formulare CSI-4, foaia părintelui pentru scorurile
a simptomelor, 10 ani, fete/ băieţi
8. Set de 25 de formulare CSI-4, foaia părintelui pentru scorurile
a simptomelor, 11- 12 ani, fete/ băieţi

de severitate
de severitate
de severitate
de severitate

9. Set de 25 de formulare CSI-4,
a simptomelor, 7 ani, fete/ băieţi
10. Set de 25 de formulare CSI-4,
simptomelor, 8-9 ani, fete/ băieţi
11. Set de 25 de formulare CSI-4,
simptomelor, 10 ani, fete/ băieţi
12. Set de 25 de formulare CSI-4,
simptomelor, 11- 12 ani, fete/ băieţi

foaia educatorului pentru scorurile de severitate
foaia educatorului pentru scorurile de severitate a
foaia educatorului pentru scorurile de severitate a
foaia educatorului pentru scorurile de severitate a

Tarife
Persoană ﬁzică: 900 lei (TVA inclus)
Persoană juridică și instituții: 1300 lei (TVA inclus)
Certiﬁcare suplimentară: 150 lei (TVA inclus)
* Certiﬁcare suplimentară reprezintă certiﬁcarea unui alt psiholog (pe lângă cel desemnat
la achiziția pachetului de test).

Certiﬁcare
Certiﬁcat de utilizare a testului CSI-4 se acordă persoanelor ﬁzice desemnate în vederea
certiﬁcarii pe perioadă NEDETERMINATĂ.
În vederea obținerii certiﬁcarii CSI-4 este necesar ca persoana ﬁzică desemnată pentru
certiﬁcare să posede diplomă de licenţă în psihologie.

Procedura De Achiziție
Obţinerea chestionarului CSI-4 şi a licenţei de utilizare se face după următoarea procedură:
1. Se adaugă produsul dorit în coșul de cumpărături, conform categoriei de preț de care
aparține clientul (persoană ﬁzică sau persoană juridică).
2. După adăugarea produsului în coș, se accesează butonul „Comanda mea” și se apasă
butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, se va solicita completarea unui
formular de comandă.
ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor ﬁ introduse în contractul de
achiziție și în factura ﬁscală.
3. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul
completat de către client, reprezentantul ﬁrmei Cognitrom îi va trimite acestuia, prin
mail, o factură proformă şi un contract personalizat.
4. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, pe care le semnează şi le trimite prin

poştă, împreună cu copia aferentă a dovezii de plată, conform condiţiilor de plată din
contract (copie a ordinului de plată sau a chitanţei de achitare a sumei).
5. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, ClujNapoca.
6. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va primi prin
intermediul curieratului: testul comandat, certiﬁcatul de utilizare, exemplarul
clientului de contract și factura ﬁscală.

Produse similare

Scalele de evaluare
clinică pentru
persoanele în
vârstă (CASE-SF)

Inventarul
tulburărilor de
personalitate
(OMNI-IV)

Inventarul
tulburărilor de
comportament
alimentar-3 (EDI-3)

Platforma
computerizată de
evaluare
psihologică(CAS++)

Platformă de
orientare școlară și
profesională
(CCPintranet)

