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ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule 
Programul de Observaţie pentru Diagnosticul Autismului

Catherine Lord, Ph.D., Michael Rutter, M.D., FRS,  
Pamela DiLavore, Ph.D.,  Susan Risi, Ph.D.
Adaptat în România de Daniel David, Ph.D. (coord.)

Evaluarea semi-structurată pentru identificarea 
prezenţei autismului şi a tulburărilor de spectru 
asociate persoanelor adulte şi copii

adulţi (părinte, tutore, însoţitor familiarizat cu 
istoricul persoanei suspectate de autism)

peste 2 ani 

Individuală

30-45 minute (în funcţie de modulul ales)

Instrument psihometric de clasă C

4 module cu un număr variat de activități

3630.22€ TVA inclus/ Kit ADOS (scorare manuală): 
Manualul ADOS (1 buc), Modulul 1 pentru ADOS (5 buc), 
Modulul 2 pentru ADOS (6 buc), Modulul 3 pentru ADOS (6 
buc), Modulul 4 pentru ADOS (5 buc), Program scorare 
electronică pentru ADI-R/ADOS/SCQ (1 buc), Manualul de 
training ADOS (1 buc), Instrumentar pentru ADOS (1 buc), 
Training suport media (3 DVD-uri) pentru ADOS (1 buc)

ADOS (The Autism Diagnostic 
Observation Schedule) este 
recunoscut la nivel internaţional, 
alături de ADI-R, drept “Golden 
Standard” pentru evaluarea 
autismului.  Diagnosticarea din timp 
și tratamentul adecvat duc la 
creșterea numărului de persoane cu 
autism care sunt capabile să trăiască 
independent și la potențialul maxim 
de dezvoltare individuală, atunci

când ajung la vârsta adultă. 

ADOS este o evaluare semi-structurată care poate � utilizată pentru a 
aprecia aproape orice persoană suspectată că ar avea autism – de la 
copii care nu vorbesc deloc la adulţi care sunt �uenţi verbal. 

ADOS are la bază operaționalizarea criteriilor diagnostice pentru 
autism și pentru tulburări pervazive de dezvoltare din DSM-IV/ ICD-10. 
Clinicienii, mai cu seamă psihiatrii,  psihologii sau specialiștii centrați 
pe diagnoza tulburărilor de spectru autist pot folosi ADOS atât în 
depistare, dar și în terapiile de recuperare (ABA, TCA, TEACCH, USE sau 
DIR/Floortime). 

Evaluarea comunicării, interacțiunilor sociale, jocului sau utilizării 
imaginative a unor materiale, adică toate activitățile cuprinse de ADOS 
permit ca procesul evaluativ să decurgă �uid, fără ca persoana 
participantă să resimtă cel mai mic disconfort. Aceste activităţi asigură 
situaţii standard importante care pot � întâlnite în sfera cotidiană şi pot 
� reproduse astfel în practica diagnostică. 

Scopul activităţilor este de a structura interacţiunile, activităţile ne�ind 
un scop în sine. Obiectul de interes al activităţilor nu este reprezentat 
de abilităţile cognitive speci�ce sau alte tipuri de abilităţi. Scopul lor 
este să constituie sarcini su�cient de interesante sau intrigante, astfel 
încât copilul sau adultul evaluat să îşi dorească să participe la 
schimburile sociale.

ADOS cuprinde patru module, iar persoanei evaluate îi este 
administrat doar unul în funcție de nivelul de dezvoltare al limbajului și 
de vârsta sa cronologică.

 Modulul 1 este utilizat pentru copii care nu au un limbaj frazal 
constant,
 Modulul 2 este pentru cei care au un limbaj frazal, dar nu sunt 
�uenți verbal,
 Modulul 3 este pentru copii cu limbaj �uent și
 Modulul 4 este pentru adolescenții și adulții cu limbaj �uent.

Autism Diagnostic Interview-Revised 
(ADIR, Interviul de diagnosticare a 
autismului, revizuit)

Social Communication 
Questionnaire (SCQ, Chestionarul 
pentru evaluarea comunicării 
sociale la persoanele suspectate 
de autism) 

Autism Spectrum Rating Scales 
(ASRS, Scalele de evaluare a 
tulburărilor de spectru autist)

Behaviour Assessment System for 
Children (BASC, Sistemul de 
evaluare a comportamentului 
pentru copii şi adolescenţi)

Pentru mai multe detalii vizitaţi des şi cu încredere 
site-ul www.testcentral.ro sau contactaţi-ne direct!

 

Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucureşti
Tel: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50

Fax: +4 021 230 45 99
Mobil: 0722 698 175

e-mail: support@testcentral.ro

În curând 
la 

TestCentral

În curând 
la 

TestCentral



Formular de Comandă
Vă rugăm să tipăriți acest formular, să îl completați și să îl trimiteți ulterior prin e-mail la adresa: support@testcentral.ro sau prin Fax la numărul 021 230 45 99.

Nume: ............................................................... Numărul Dvs. de telefon ........................................................ Fax .............................

........................................................................... Adresa Dvs. de e-mail ................................................................................................

Comanda va fi trimisă la adresa: Facturată către:

Str ...................................................................... Numele/Denumirea: .......................................................................................................

Nr ........... Bl ................ Sc ............. Ap .............. CNP /CIF: .......................................................................................................................

Oraș ........................... Județ .............................. Nr. înmatriculare Registrul Comerțului (pentru firme): .......................................................

În atenția ............................................................ Sediul: ..........................................................................................................................

Contul (IBAN): ...............................................................................................................

Banca: ..........................................................................................................................

Reprezentant: ................................................................................................................

Funcția reprezentantului: ................................................................................................

Alături de Formularul de Comandă, vă rugăm să completați și Formularul de Certificare, care cuprinde date privind calificarea dumneavoastră în ceea 
ce privește utilizarea instrumentelor psihologice. Formularul de Certificare poate fi solicitat la adresa de e-mail: support@testcentral.ro sau copiat de pe 
site-ul www.testcentral.ro, din secțiunea „Cum Comand”.

Numele persoanei calificate în utilizarea acestor instrumente: ..............................................................................................................................................................

Numele Testului / Produsului Comandat Tipul Licenței
(scorare online, scorare electronică, scorare manuală)

Preț 
(EUR)

Semnătura: Total:

 

Telefon: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50
Fax: +4 021 230 45 99

E-mail: support@testcentral.ro
Adresa: Str. Grigore Moisil nr. 42, sector 2, București. 




