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Screening
(screening assessement)

este o evaluare scurtă care are scopul de a identifica copiii :
 care manifestă riscul dezvoltării unor tulburări sau dizabilități
 care sunt eligibili pentru anumite programe
 care manifestă o tulburare sau o dizabilitate care necesită

remediere
 care necesită o evaluare comprehensivă
 implică de exemplu evaluarea pregătirii unor copii pentru a intra
în grădiniță sau în cadrul unor programe pentru copii talentați
 decizia luată în urma screeningului nu trebuie să fie considerată o
decizie definitivă și poate fi revizuită în condițiile în care o nouă
informație este disponibilă
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Sensibilitate vs. Specificitate
Rezultatul la un test pe care dorim sa il
validam
Pozitiv
Prezent
(da)
Criteriu
Diagnostic
Absent
(nu)

Negativ

AP
(Adevărat pozitiv)
(Hit)

FN
(Fals negativ)
(Miss)

FP
(Alarme false)
(False Alarm)

AN
(Adevărat negativ)
(True Negative)

Sensibilitate vs. Specificitate
Teoria detectării semnalului
Sensibilitate =

Adevăraţi pozitivi
Adevăraţi pozitivi + Fals negativi
Adevăraţi negativ

Specificitate =

Adevăraţi negativ + False alarme
Puterea de predicţie
pozitivă
=
Puterea de predicţie
negativă
=

AP
AP + False Alarme
Adevăraţi negativ
Adevăraţi negativ + Falşi negativ

Utilitatea
Diagnostică

=

Adevăraţi pozitiv + Adevăraţi negativ
N
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Evaluarea de tip focus
(focused assessment)
 este o evaluare detaliată a unei arii specifice de funcționare
 adresează o întrebare diagnostică (Are copilul dislexie ?)
 o evaluare a unei deprinderi (Manifestă copilul un deficit al memoriei verbale

?)

 o întrebare cauzală (De ce copilul are performanță scăzută la matematică?).
 Examinatorul poate alege să supună judecății sale clinice arii adiționale cum ar

fi abilitatea de a citi
 Acest tip de evaluare se face cu mai multe scopuri de la stabilirea unui
diagnostic (încadrarea într-o categorie care să reflecte în mod valid nivelul
copilului şi tipul de funcţionare suport în funcţie de tulburarea mintală sau
dizabilitatea identificată) şi recomandările necesare în vederea plasării
copilului în mediu clinic sau educaţional adecvat sau a alegerii programelor de
intervenţie;
 În mediile structurate care se caracterizează prin constrângeri financiare și de

timp (centre medicale private, școli, organizații) evaluarea focusată sau bazată
pe rezolvarea de probleme este preferată unei evaluări diagnostice de lungă
durată și mult mai costisitoare.

Evaluarea de tip diagnostic
 care presupune o evaluare detaliată a punctelor tari şi

punctelor slabe ale copilului în o serie de arii cum sunt cea:
cognitivă, limbaj, comportamentală, şcolară, funcţionare
emoţională şi socială.
Acest tip de evaluare se face cu mai multe scopuri de
1. stabilirea unui diagnostic (încadrarea într-o categorie care să
reflecte în mod valid nivelul copilului
2. tipul de funcţionare suport în funcţie de tulburarea mintală
sau dizabilitatea identificată)
3. recomandările necesare în vederea plasării copilului în
mediu clinic sau educaţional adecvat sau a alegerii
programelor de intervenţie;
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Evaluarea de tip consiliere şi reabilitare

 care se axează pe abilităţile copilului în vederea

optimizării lor pentru a face faţă sarcinilor
cotidiene şi responsabilităţilor.

Evaluarea de tip progres
 focusată pe progresul copilului în timp zi de zi, săptămână

de săptămână, lună de lună, an de an

 este utilizată în evaluarea dezvoltării copilului, a

deprinderilor și abilităților acestuia, a eficienței
procedurilor de intervenție
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Evaluarea bazată pe rezolvare de probleme
 este focusată pe tipuri de probleme specifice (dislexia)

 presupune o serie de pași pornind de la identificarea

problemei la analiza problemei, intervenție și evaluarea
rezultatului

Competențele de citire și scriere
 Uniunea Europeană trebuie să își

revizuiască abordarea față de
îmbunătățirea standardelor în ceea
ce privește competențele de scriere
și citire, susține un grup de experți
la nivel înalt în anul 2012 instituit
de comisarul european Androulla
Vassiliou pentru a aborda această
problemă. Unul din cinci
adolescenți în vârstă de 15 ani,
precum și aproape 75 de milioane
de adulți, sunt lipsiți de competențe
de citire și de scriere de bază, ceea
ce le îngreunează sarcina de a găsi
un loc de muncă și sporește riscul
lor de sărăcie și excluziune socială.
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Dislexia în UE


Raportul de 80 de pagini conține o serie de
recomandări, care variază de la sfătuirea
părinților să creeze o cultură a plăcerii lecturii
împreună cu copiii lor, la amplasarea de
biblioteci în locuri neconvenționale, precum
centrele comerciale și la necesitatea de a
atrage mai mulți bărbați în meseria de
profesor pentru a acționa în calitate de
modele de urmat pentru băieți, care citesc
mult mai puțin decât fetele. De asemenea,
raportul face recomandări specifice vârstei,
chemând la o educație universală gratuită și
de înaltă calitate în primii ani ai copilăriei, la
mai mulți profesori specialiști în citire în
școlile primare, la o schimbare a mentalității
în ceea ce privește dislexia, argumentând că
aproape fiecare copil poate învăța să citească
dacă beneficiază de sprijinul necesar, precum
și oportunități mai variate de învățare pentru
adulți, în special la locul de muncă.



Dislexia în Europa


Președinta grupului de experți, ASR Prințesa
Laurentien a Țărilor de Jos, o veche militantă
în domeniu, descrie raportul drept un
„semnal de alarmă cu privire la criza care
afectează fiecare țară din Europa”.



Prințesa Laurentien a adăugat: "Citirea și
scriere sunt mult mai mult decât o tehnică sau
o competență. Competențele de citire și
scriere influențează încrederea în sine a
oamenilor și capacitatea lor de a funcționa și
de a se dezvolta pe deplin în societate în
calitate de persoane fizice, cetățeni activi,
angajați sau părinți. Avem nevoie de strategii
clare, coordonate la nivel național și de o
mult mai bună conștientizare la nivel
european, nu numai în cercurile politice și
educaționale, dar și în spitale, la locurile de
muncă și în special în cadrul familiei. A venit
vremea ca Europa să își sporească nivelul de
ambiție și să asigure competențe de citire și
scriere pentru toți.”
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Modele de identificare a
Tulburărilor de învăţare
 Modelul discrepanţei dintre performanţa şcolară şi nivelul

abilității intelectuale
Pattern of strenghts and weaknesses (PSW). Aici intră acele metode prin care identificarea se
face în baza unor profiluri cognitive ce vizează procese în relație cu deficitele de achiziție
manifestate de elev. Fletcher și colab. (2013) disting trei metode în cadrul PSW, fiecare
cu promotorii ei : concordanță- discordanță (Hale et al., 2008); discrepanțăconsistență (Naglieri, 2010) și evaluare tip cross-battery (Flanagan, Ortiz și Alfonso,
2007).

 Modelul performanței școlare scăzute (Low achievement)
 Modelul răspunsului la intervenţie a fost formulat în SUA prin

reautorizarea Individuals with Disabilities Educational Act
(2004) şi modificările aduse începând cu 2006.
David, C. (2015).

Probele de lectură MT (Cornoldi și Colpo)
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Probele de lectură MT (Cornoldi și Colpo)
Construct măsurat

Abilitatea de
decodificare (sau
corectitudinea si
viteza lecturii cu
voce tare)
2. Abilitatea de
intelegere a
textului
1.

Probele de lectură MT (Cornoldi și Colpo)
Modelul teoretic de
referinta
 Analiza teoretica porneste

de la modelul Human
Information Processing:
 in lectura sunt implicate
diverse procese cognitive
(atentie, memorie de
scurta durata, memorie de
lunga durata, procese de
control)
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Probele de lectură MT (Cornoldi și Colpo)
Modelul teoretic de
referinta

 Perceptia textului scris si organizarea

auditivo-articulatorie a lecturii orale
 Automatismul.
 Intelegerea.

Probele de lectură MT (Cornoldi și Colpo)
Perceptia
textului scris si
organizarea
auditivoarticulatorie a
lecturii orale

 in memorie exista urme specifice sau reprezentari

vizuale, auditive si articulatorii pentru diversele nivele
ale unitatii perceptive, mai precis o organizare ierarhica
de detectori (analizatori si relevatori de caracteristici), in
functie de factori critici (cum sunt lungimea randurilor
sau prezenta unor curbe), de litere singulare, de silabe si
grupuri de cuvinte. La acest nivel intervin procese care
au de a face cu o categorie particulara de caracteristici
percepute in textul scris care vin puse in corespondenta
cu o informatie inmagazinata in memoria atat de tip
vizual cat si fonetic; controlul global al eficientei acestor
procese are loc prin intermediul analizei exactitatii
identificarii si recunoasterii literelor si a cuvintelor.
Numarul de erori comise de catre copil citind cu voce
tare poate fi considerat ca si indicator revelator al starii si
al eficientei functiilor mentale implicate in sarcina de
recunoastere vizuala.
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Probele de lectură MT (Cornoldi și Colpo)
Automatismul

 Secventa proceselor de lectura poate fi

achizitionata in mod labil, sau poate sa fi atins
un grad inalt de automatism; mai mult, o
sarcina de lectura poate fi abordata apeland la
strategii care ofera diverse niveluri de
performanta si in ceea ce priveste rapiditatea de
executie a sarcinii. In alte cazuri, o cunoastere
mai buna atat a limbajului cat si a argumentelor
tratate, poate ajuta subiectul in a produce
ipoteze valide privind natura textului scris, in
mod de a face analiza mai economica si mai
simpla; economia de timp e evaluata in mod
operativ ca si “rapiditatea lecturii/ viteza
citirii”.

Probele de lectură MT (Cornoldi și Colpo)
Intelegerea

 Citirea descoperind semnificatia pe care

textul o transmite e o operatie complexa,
care presupune procese si operatii diferite
de cele care intervin in recunoasterea
stimulilor. Acest proces este interactiv si
constructiv: cititorul isi formeaza
expectante pe baza informatiilor primite
din context, cele pastrate in memoria de
scurta durata, iar apoi confrunta ipotezele
sale cu informatii extrase din text, introperatie de actualizare continua.
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Probele de lectură MT (Cornoldi și Colpo)
 Administrare:
 Subiecti: clasele I-V



 Nivel cultural necesar: scazut
 Timp de administrare: 5

minute
 Timp de corectie: 5 minute
 Modalitate de administrare:

individuala / colectiva
 Modalitate de prezentare a

stimulilor: creion – hartie
 Modaliate de corectare:

manuala
 Forme: paralele

Modalitatea de răspuns
au fost alese texte diverse pentru fazele de verificare ale diverselor clase ale scolii primare si medie (probe pentru inceputul
anului, intermediare, si pentru finalul anului scolar), tiparite pe un carton rigid, care includ un desen pentru a da copilului o idee
despre continutul prezentat.

Corectitudine și rapiditate
In cadrul probei corectitudine si
rapiditate elevului i se cere sa citeasca
cu voce tare in mod fluent si rapid
textul, incercand sa faca cat mai putine
erori, in timp ce examinatorul
cronometreaza proba si inregistreaza
erorile.

Înțelegere
 In proba intelegere, copilului i se

cere sa citeasca in gand un text, iar
apoi sa raspunda la o serie de
intrebari cu raspuns multiplu
(pentru grupele de varsta mai mici,
unele intrebari sunt puse sub forma
de desen); copilului i se permite sa
reciteasca textul de cate ori vrea, si
nu ii sunt date limite de timp.
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Probele de lectură MT (Cornoldi și Colpo)
 Competențe lexicale
 Cunoștințe anterioare

(generale și specifice)
 Capacitate inferențială
(lexicală/sintactică)
 Memorie de lucru
(capacitate de inhibire a
informațiilor irelevante)
 Abilități de meta
înțelegere

Clasa

Proba

Titlul

Organizarea probei

a 1-a

Intermediară

Întrebări de comprehensiune

nr. 15 itemi propuși totți cu trei alternative în modalitate imagistică

Finală

Povestea veveriței

nr. 10 itemi cu trei alternative
- 5 în formă imagistică
- 5 în formă verbală

Intrare

Povestea covorului

nr. 10 itemi cu trei alternative
- 5 în formă imagistică
- 5 în formă verbală

Analiză aprofundată

Semaforul care a obosit

nr. 12 itemi cu trei alternative
- 3 în formă imagistică
- 9 în formă verbală

Analiză aprofundată

Ariciul și câinele

nr. 12 itemi cu trei alternative
- 5 în formă imagistică
- 7 în formă verbală

Intermediară

Vulpea și pădurarul

nr. 10 itemi cu trei alternative
- 5 în formă imagistică
- 5 în formă verbală

Finală

Piticul care dorea o pară

nr. 10 itemi cu trei alternative
- 5 în formă imagistică
- 5 în formă verbală

Intrare

Povestea unui căscat

nr. 10 itemi cu trei alternative
- 5 în formă imagistică
- 5 în formă verbală

Analiză aprofundată

Regele Alfredo

nr. 12 itemi cu trei alternative
- 1 în formă imagistică
- 11 în formă verbală

Analiză aprofundată

Pisica șchioapă

nr. 12 itemi cu trei alternative
- 2 în formă imagistică
- 10 în formă verbală

Intermediară

Măgarul în râu

nr. 10 itemi cu trei alternative
- 5 în formă imagistică
- 5 în formă verbală

Finală

Negustorul păgubit

nr. 10 itemi cu trei alternative
- 5 în formă imagistică
- 5 în formă verbală

Intrare

Leul și leoaica

nr. 10 itemi cu patru alternative verbale

Analiză aprofundată

Chef de se joacă

nr. 14 itemi cu patru alternative verbale

Analiză aprofundată

Ursul Panda

nr. 14 itemi cu patru alternative verbale

Finală

Crucea inimii

nr. 10 itemi cu patru alternative verbale

Intrare

Călătoria anghilelor- e mai putin uzata in limbajul comun in lb
romana

nr. 10 itemi cu patru alternative verbale

Analiză aprofundată

Omar și Hamed

nr. 14 itemi cu patru alternative verbale

Analiză aprofundată

Ursul alb

nr. 14 itemi cu patru alternative verbale

Finală

Unde râul este mai albastru

nr. 10 itemi cu patru alternative verbale

Caverna strămoșilor

nr. 10 itemi cu patru alternative verbale

a 2-a

a 3-a

a 4-a

a 5-a

Numărul subiecților
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Probele de corectitudine și rapiditate
Clasa

Proba

Titlul

a 1-a

Intermediară

Povestea lui Moș Crăciun

Finală

Omida și mușcatele

Intrare

Ali salvează luna

Intermediară

Omul care nu reușea să crească

Finală

Șoarecii clopotari

Intrare

Între a spune și a face

Intermediară

Idea cea mai simplă

Finală

Butoiul gol și butoiul...

Intrare

Ghicitoarea care....

Finală

Un ochi, doi ochi

Intrare

Proverbe vechi

Finală

Case și clădiri

a 2-a

a 3-a

a 4-a

a 5-a

Număr de silabe

Numărul subiecților

Interpretare calitativă – intervenție
 (IL) – Inferență lexicală
 (IS) – Face inferențe semantice
 (SS) – Urmărește structura sintatctică a perioadei
 (CI-SI) – Corectează incongruențele și suspendă ipotezele
 (SL) – Surprinde sensul literal al expresiei
 (MA-RP) – Schimbă abordarea textului și este capabil să caute

aspecte specifice
 (PLT) – Identifică oameni, locuri și momente
 (ARE- SC)- Identifică acțiunile, răspunsurile interne,

evenimentele și urmărește succesiunea evenimentelor

 (EP) – Surprinde elementele principale
 (ST) – Surprinde structura textului
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Exemple – interpretare calitativă


Inferența lexicală





Inferirea semnificației cuvintelor pe baza
contextului și a propriilor cunoștințe

CI-SI
Corectarea incongruențelor și suspendarea
ipotezelor





Întrebarea exemplu

Utilizând informații ulterioare din text, surprinderea unor pasaje
contradictorii, a fi în măsură să revadă și să interpreteze
informațiile precedente și să știe să reformuleze ipoteze
interpretative.



„Ochii melancolici ” ai piscii înseamnă că ochii
par....



Întrebarea exemplu



De ce textul spune „în acea zi la intersecție se văzură de toate
culorile”?/ au fost vazute toate culorile



SL Surprinderea semnificației literale a propoziției



A ști să traducă în parafrază un concept, să dezvolte un concept
prezent în text....



Întrebarea exemplu



În ce mod femeia își dă seama că plăcintele sunt arse? (în text:
„femeia, simțind miros de ars, reproșează...”).



MA-RP Modificarea modului de abordare al
textului și a ști să caute detalii



Utilizarea materialului prezentat în text pe baza unor obiective și
cerințe diferite, cum ar fi căutarea unor detalii care sunt
necesare. Întrebarea exemplu



Ce mănâncă panda?



IS Efectuarea unor inferențe semnatice



Utilizarea unor cunoștințe precedente sau
contextuale pentru a înțelege lucrurile care nu
sunt spuse, sau care sunt implicite în text



Întrebarea exemplu



Indică motivul care îl determină pe Omar să
construiască un puț (răspunsul nu este enunțat în
mod explicit în text)



SS Urmărirea structurii sintactice a frazei



Identificarea structurii gramaticale sau sintactice a
propoziției sau a frazei.



Întrebarea exemplu „Le-am dat lapte”: cui i-a fost dat
lapte?

Exemple – interpretare calitativă


PLT Identificarea unor personaje, locuri, timpuri



Găsirea unor personaje (sau animale, instituții...) care intervin în poveste, rolurile lor, mediile în care se desfășoară faptele,
condițiile, timpul cronologic, durata....



Întrebarea exemplu



Cine construiește căsuța? (urmează patru personaje plauzibile pentru istoria povestită).



ARE-SC Identificarea unor acțiuni, răspunsuri interioare, evenimente, urmărirea secvenței de fapte



A ști să distingă ceea ce face personajul (acțiuni) de ceea ce se intâmplă (evenimente) și a-și da seama care sunt reacțiile interioare
ale personajului, ce anume poate gândi și simți în situațiile definite de fragmentul de text.



Întrebarea exemplu



De ce protagonistul fuge când vede triunghiul negru? (N.B. În text este numit „triunghi negru” înotătoarea rechinului).



EP Surprinderea elementelor principale



Atribuirea unor grade diverse de importanță elementelor din text, organizând în mod ierarhic ideile, identificând ideile centrale dar
și cuvintele și faptele redundante.
Întrebarea exemplu




Dacă ar trebui să schimbi titlul acestei poveși, cum ai chema-o?



ST



Identificarea părților în care se articulează un text recunoscând schemele structurale ale unor texte diverse și utilizând diferiți
indicatori prezenți în text.



Întrebarea exemplu De unde a fost luat acest text după părerea ta?

Surprindere structura textului
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Check-list pentru identificarea generală a caracterisicilor prestației în
proba de corectitudine și rapiditate

(1) - ține degetul pe fiecare cuvânt pe care îl citește



(17) - face substituții care respectă semnificația contextului



(2) - apare tensionat în timp ce citește





(3) - nu reușește să stea așezat în timp ce citește

(18) - face substituții care respectă structura gramaticală și
sintactică a frazei



(4) - este distras cu ușurință



(19) - face substituții care țin cont doar de modul în care este
scris cuvântul, greșind detaliile:



(5) - își mișcă capul în timp ce citește



(a) în partea inițială



(6) - ține cartea prea aproape



(b) în partea centrală



(7) - ține cartea prea departe





(8) - confundă consoanele care se scriu în mod asemănător





(9) - confundă consoanele care se citesc în mod similar



(a) toate cuvintele (toate tipurile de cuvinte)



(10) - are dificultăți în a citi grupuri de două consoane



(b) cuvintele lungi



(11) - are dificultăți în a citi grupuri de două consoane cu
sunet particular (gn, sc, etc)




(21) - citește lent, cuvânt cu cuvânt



(12) - are difcultăți în a citi grupuri de trei consoane



(22) - citește cu voce foarte înceată



(13) - are dificultăți în a citi diftongi



(23) - face erori privind accentul



(14) - face erori de rotație în lectura literelor individuale
(ex. b cu d)





(15) - face inversiuni între literele aceluiași cuvânt



(24) - nu respectă punctuația



(16) - face inversiuni între silabe (sau grupuri de litere) ale
aceluiași cuvânt



(25) - repetă cuvinte sau propoziții pe care tocmai le-a citit



(26) – are ezitări mari



(27) – citește fără intonație



(28) – citește fără entuziasm



(29) – comite erori datorită intervenției regionalismelor



(c) în partea finală a cuvântului
(20) - are dificultăți în a lega literele și a citi în mod unitar:

(c) cuvintele mai puțin cunoscute sau noi

(a) în cuvinte trunchiate
(b) în alte cuvinte

10 componente ale procesului de
înțelegere
 1. Persoane, locuri,





momente și fapte
2. Situația de fapt și
secvențele
3. Structura sintactică
4. Link-uri (legături)
5. Inferențe

 6. Sensibilitatea în fața





textului
7. Ierarhia textului
8. Modelele mentale
9. Flexibilitatea
10. Erori și
neconcordanțe
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Interpretarea scorurilor
 I. Criteriu de performanță integral atins
 Copiii care au ajuns la un nivel optim de

lectură/înțelegere
 II.Criteriu de performanță atins la un nivel suficient
 Copiii care pot să înțeleagă în mod adecvat un text
 III. Necesită atenție
 Copiii care necesită intervenție, care poate fi realizată de

4 trasee

către profesorul de la clasă
 IV. Necesită intervenție imediată
 Copiii care necesită intervenție imediată realizată de

către un specialist in terapia tulburărilor de limbaj

Grup de participanţi
 135 participanţi din clasele I-IV
 75 băieţi
 60 fete

16

01.11.2017

Studiu pilot populaţie românească

Item 10

Item 9

Item 8

Item 7

Item 6

Item 5

Item 4

Item 3

Item 2

Item 1

Analiz
a de
itemi
Discri
minare
Dificul
tate

0,73 0,77 0,83 0,70 0,64 0,70 0,73 0,88 0,73 0,67

22,96 22,22 26,67 17,78 8,15 12,59 17,04 34,07 31,85 25,93
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Gradul de dificultate al itemilor de la proba
de comprehensiune
0.91 sau mai Item 5
mare
0.76 - 0.90 Item 1, 2, 4, 6, 7

Foarte uşor
Uşor
Dificultate
optimă

0.26 - 0.75

Item 3, 8, 9, 10

Dificil

0.11 - 0.25

-

Foarte dificil

0.10 – mai
mic

-

Proba de comprehensiune
Corelaţii între itemi – Proba de comprehensiune
IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 IC9 IC10 Scor total
Performanţa

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

Corelaţii Pearson ,526 ,534 ,644 ,527 ,371 ,494 ,435 ,697 ,495 ,435

la comprehensiune Sig. (2-tailed)
clasele I-IV
N

1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

135

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Proba de comprehensiune
Etapa finală – clasele I-IV
N
Valid
135
Missing
0
Media
7,8074
Percentile 25
7,0000
50
8,0000
75
9,0000

Scor total proba de comprehensiune – etapa finala cls. I-IV

Frecventa Procent
Valid 2,00
4
3,0
3,00
2
1,5
4,00
7
5,2
5,00
10
7,4
6,00
8
5,9
7,00
16
11,9
8,00
22
16,3
9,00
34
25,2
10,00
32
23,7
Total
135
100,0

Procent Procent
valid
cumulativ
3,0
3,0
1,5
4,4
5,2
9,6
7,4
17,0
5,9
23,0
11,9
34,8
16,3
51,1
25,2
76,3
23,7
100,0
100,0

Proba de comprehensiune – etapa finala clasa I
Media
răspunsurilor
corecte
Valid N
(listwise)
Clasa I

N

Minimum Maximum
29
6,00
10,00

Std.
Mean Deviation
9,3448 1,00980

29
Proba de comprehensiune – etapa finala clasa I

Valid

Clasa I

6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Total

Procent
Frecvenţă Procent Procent valid cumulativ
1
3,4
3,4
3,4
1
3,4
3,4
6,9
2
6,9
6,9
13,8
8
27,6
27,6
41,4
17
58,6
58,6
100,0
29 100,0
100,0
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Proba de comprehensiune – etapa finala clasa a II-a
Valid

Clasa a II-a

Frecvenţă Procent
2
7,4
7
25,9
7
25,9
11
40,7
27
100,0

7,00
8,00
9,00
10,00
Total

Procent Procent
valid
cumulativ
7,4
7,4
25,9
33,3
25,9
59,3
40,7
100,0
100,0

Proba de comprehensiune – etapa finala clasa a II-a
Media
răspunsuri
lor corecte
Valid N
(listwise)

Minim Maxim
um
um

N
27

Mean

7,00 10,00

9,0000

Std.
Deviation
1,00000

27

Clasa a II-a

Proba de comprehensiune – etapa finala clasa a III-a
Valid

Clasa a III-a

Frecvenţă

4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Total

1
1
2
2
6
11
4
27

Procent
Procent Procent valid cumulativ
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
7,4
7,4
7,4
14,8
7,4
7,4
22,2
22,2
22,2
44,4
40,7
40,7
85,2
14,8
14,8
100,0
100,0
100,0

Proba de comprehensiune – etapa finala clasa a III-a
N
Media
răspunsurilor
corecte
Valid N
(listwise)

27

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
4,00
10,00 8,2222
1,52753

27

Clasa a III-a
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Proba de comprehensiune – etapa finala clasa a IV-a

Valid

Clasa a IV-a

Frecvenţă

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Total

4
2
6
9
5
11
7
8
52

Procent
Procent Procent valid cumulativ
7,7
7,7
7,7
3,8
3,8
11,5
11,5
11,5
23,1
17,3
17,3
40,4
9,6
9,6
50,0
21,2
21,2
71,2
13,5
13,5
84,6
15,4
15,4
100,0
100,0
100,0

Proba de comprehensiune – etapa finala clasa a IV-a

Media
răspunsurilo
r corecte
Valid N
(listwise)

N

Minimu Maximu
Std.
Mean Deviation
m
m
52 2,00
9,00 6,1154 2,10186
52

Clasa a IV-a

Echipa – adaptare și validare pentru limba româna prin D&D Research
Probe de screening și evaluare a dislexiei MT (Cornoldi și Colpo, 2012)

Dr. Adrian Roșan, UBB

Dr. Carmen David, UBB
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