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Scopul:

Colectarea informațiilor necesare investigațiilor și evaluărilor 
în suspiciunea de abuz

Populatia vizată:

copii și adolescenți

Limitele de vârstă:

până la 18 ani

Forma de administrare:

Creion-hârtie, individuală

Timpul mediu de administrare:

50-60 minute (integral)

Categoria:

Instrument psihometric de clasă B

Numărul de itemi:

264 de itemi verbali, organizați pe 24 de secțiuni, tip 
checklist

Starter's Kit Componență:

Kit CCAE (scorare manuală) include manualul CCAE 
(reutilizabil) și un set de chestionare CCAE (consumabile)

Descriere:

Checklist for Child Abuse 
Evaluation (CCAE, Chestionarul de 
evaluare a abuzului asupra copiilor) 
a fost dezvoltat pentru a facilita 
procesul de evaluare în cazurile de 
abuz și/sau de neglijare asupra 
copiilor sau adolescenților. CCAE 
nu este un test psihologic; nu 
conține scale de evaluare sau 
punctaje. În mod special, CCAE a 
fost realizat pentru a răspunde 
următoarelor nevoi:

I. Servește drept instrument cuprinzător de colectare de 
informații folosit în timpul investigațiilor și evaluărilor în 
situațiile de abuz sau neglijare a copiilor și adolescenților;

II. Servește ca ghid de pregătire a rapoartelor clinice;

III. În calitate de document standard, parte a dosarului clinic;

IV. Pentru a reduce numărul de întrebări și rapoarte 
redundante atunci când evaluările abuzului se realizează 
împreună cu agențiile de protecție a copilului județene;

V. Ca parte dintr-o metodă standard de colectare de date în 
cercetarea formelor de abuz asupra copilului și/sau neglijare;

VI. Ca ghid de pregătire a evaluatorilor, investigatorilor și 
terapeuților.

Manualul descrie modul de utilizare a CCAE, oferă indicații 
pentru secțiunile din chestionar, prezintă definițiile termenilor 
necunoscuți și descrie chestiunile obișnuite din evaluarea 
situațiilor de abuz și/sau neglijare. CCAE este un instrument 
structurat de colectare de informații care parcurge aspecte 
obișnuite, pertinente, pentru evaluarea situațiilor de abuz și 
neglijare în care sunt implicați copii și adolescenți. CCAE 
cuprinde 24 de secțiuni principale. Fiecare secțiune, 
identificată printr-un număr și un titlu, abordează o temă 
principală. În linii mari, CCAE conține 264 de itemi, fiecare 
secțiune cuprinzând un număr diferit de itemi care depind de 
tema abordată. Itemii sunt numerotați consecutiv pe parcursul 
chestionarului. Informațiile colectate cu ajutorul CCAE joacă 
un rol esențial în formarea unei opinii profesioniste, însă 
trebuie reținut că acest chestionar nu oferă în sine un 
diagnostic, nu reprezintă o evaluare cuprinzătoare a 
personalității și nu este o decizie juridică.

V-ar putea interesa:

Multidimensional Anxiety Scale for Children 
(MASC, Scala multidimensională de anxietate 
pentru copii)

Hierarchical Personality Inventory for Children 
(HiPIC, Evaluarea personalității copiilor)

Millon Adolescent Clinical Inventory 
(MACI, Inventarul Millon pentru Adolescenți)

Millon Preadolescent Clinical Inventory 
(MPACI, Inventarul Millon pentru 
Preadolescenți)

Contact:

Pentru mai multe detalii vizitați des și cu încredere site-ul 
www.testcentral.ro sau contactați-ne direct!

Str. Icoanei, Nr. 29A, Sector 2, București 
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


