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Vechi şi nou în diagnosticul tulburărilor specifice 
de învăţare

Lect. univ. dr. Carmen David

• Care este sistemul de clasificare la care ne raportăm?
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Ce sistem de clasificare diagnostică?

• Clasificarea internațională a maladiilor (OMS, 
1992)

• tulburări specifice de dezvoltare a abilităților școlare

• Tulburările de dezvoltare a abilităților școlare cuprind 
tulburări în care patternul normal de achiziție este 
afectat de timpuriu, fără a fi o consecință a lipsei 
oportunităților de învățare, fără a fi exclusiv rezultatul 
unui deficit intelectual sau al vreunei forme de traumă 
cerebrală sau tulburare de achiziție. 
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Tulburările de dezvoltare a abilităților 
școlare

• tulburarea specifică a citirii

• tulburarea specifică a scrierii

• tulburarea specifică a abilităților 
aritmetice

• tulburări mixte ale abilităților școlare

• alte tulburări de dezvoltare a abilităților 
școlare

• tulburare de dezvoltare a abilităților 
școlare fără altă specificație.

Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor 
mentale- 5, APA, 2013
• renunțarea la subtipuri și gruparea 

simptomatologiei sub cupola de tulburare de 
învățare specifică 

• codarea gradului de severitate

• introducerea unui reper temporal, mai exact 
persistența simptomatologiei pentru o perioadă de 
cel puțin 6 luni. 

315
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Specificatori
• citire (corectitudine, fluență, comprehensiune);

• exprimarea în scris (corectitudine la nivelul 
componenței cuvântului, ortografie, punctuație, 
claritatea sau organizarea exprimării în scris);

• matematică (simț numeric, memorarea tablei 
adunării și înmulțirii, calcul corect sau fluent, 
raționament matematic acurat).

Specificatori ai severității

• gradul de severitate (ușor, moderat, sever) se 
stabilește în raport cu amploarea extinderii 
tulburărilor (la unul sau mai multe domenii) și cu 
intensitatea sprijinului, respectiv responsivitatea la 
intervenție.
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Manualul de diagnostic și statistică a tulburărilor 
mentale
Ediția a IV-a revizuită

• criteriul discrepanței, 
criteriul funcțional și
criteriile de excludere

Ediția a V-a

• criteriul simptomatologic cu 
documentarea persistenței și a 
rezistenței dificultății la 
intervenții de specialitate, dar
și criteriul vârstei de apariție, 
fiind o tulburare
neurodevelopmentală

Mențiuni operaționale

• performanță între 1 și 2.5 abateri standard de la 
medie la un test standardizat de abilitate (ex. Test de 
citire) completând informațiile cu o evaluare clinică, 
date anamnestice, date provenind din documente
școlare, scoruri la alte teste cu relevanță pentru
tulburare

• persistența - progres limitat în învățare pentru cel 
puțin 6 luni, în ciuda faptului că individul a beneficiat 
de sprijin suplimentar acasă sau la școală
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• Comparând cele două clasificări, constatăm faptul că 
diferă prin categoriile conturate, dar și prin gradul de 
specificitate solicitat pentru includerea în acea 
categorie.

• Care ar putea fi soluția?
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• Diagnosticul rămâne unul simptomatic și, în
continuare, unul ateoretic (Gregoire, 1994). 

nu se realizează atât 
de ușor 

 valoare limitată 
pentru terapie și 
prognostic. 

• Cum alegem instrumentele?
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• Care este modelul de dezvoltare a abilității în baza 
căruia se face evaluarea?

• Studiile indică faptul că particularităţile limbii 

determină variaţii ale traseelor de dezvoltare a 

abilităţii de citire. 

• teoria psiholingvistică grain-size (Ziegler şi 

Goswami, 2005)

• Ex. Seymour et al. (2003)
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Alte rezultate științifice relevante
• Cossu, Gugliotta şi Marshall, 1995; Zoccolotti et al., 2008

• Coltheart şi Leahy, 1996

• În limbile cu ortografie transparentă, acurateţea
decodării se dobândeşte în decursul primului an de 
învăţare formală a citirii (spre deosebire de limbile cu 
ortografie opacă (consecvenţă scăzută). 

• Zoccolotti, De Luca, Di Fillippo, Judica şi Martelli, 2009 
(pt. limba italiană)

• Viteza de citire se îmbunătăţeşte mai greu, fiind normal 
distribuită în populaţie.   

Care este modelul în baza căruia se face 
evaluarea?

• Frith, 1985

• Coltheart et al., 2001
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Care este modelul?
• Unele studii indică faptul că modelele stadiale ale dezvoltării abilității de 

citire (ex . modelul Firth),dar și cele cognitiviste  (ex. modelul celor două 
căi) trebuie reconsiderate în raport cu particularitățile limbii scrise. 

• Seymore et al. (2003) şi Wimmer şi Hummer (1990) susţin că în limbile cu 
ortografie transparentă, cititorii debutanţi pun în lucru analiza grafemică, 
nu analiza logografică.

• Frost, Katz şi Bentin (1987) - în limbile cu ortografie transparentă, citirea 
se realizează exclusiv pe calea indirectă, non- lexicală. 

• Zoccoloti et al. (2009),Bates et al. (2001) au adus dovezi în favoarea 
existenţei căii lexicale în citire, pentru cititorii cu experienţă. 

Care este momentul în dezvoltare în care se 
poate pune diagnosticul?

• identificarea tulburărilor din sfera citirii se va face 
abia după ce i s-a oferit elevului suficient timp pentru
a-și consolida și automatiza citirea, adică începând cu 
clasa a II-a, cel mai devreme. 

• Considerăm necesară verificarea acestui reper
temporal ca urmare a introducerii mai timpurii a 
citirii, respective în clasa pregătitoare. 
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• abordare prin prisma testelor centrate pe criteriu
(stabilirea unor criterii de performanță pentru aceste
etape ale formării deprinderii) (Gregoire, 1994).  

• Oare toate tipurile de TSI pot fi identificate în același 
moment?
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Diagnosticul dislexiei
• Evaluarea nivelului de citire se face prin aprecierea

vitezei și a corectitudinii celor citite cu voce tare (orală). 

• debitul citirii sau a fluenței citirii

• Date care susțin abordarea:

• Viteza de citire a unui elev cu dislexie este inferioară celei
a unui copil de aceeași vârstă cronologică fără dislexie
(Pierart, 1994)

• Viteză citire pseudocuvinte< citire cuvinte (Ziegler et al., 
2005)

• Curentul pedagogic a promovat evaluarea bazată pe
citirea cu voce tare și pe sublinierea decalajului de 
doi ani prin raportare la performanța așteptată în
raport cu vârsta cronologică (Pierart, 1994). 

• Decalajul de doi ani ar trebui reconsiderat pentru
limba română.
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• Gregoire (1994) menționează importanța evaluării
nivelului de citire, prin considerarea atât a abilităților
de decodare, cât și a celor de comprehensiune. 

• Comprehensiunea este afectată de abilitățile slabe
de decodare : prin solicitarea resurselor atenționale
de către procesele de decodare (a se vedea
formalizarea matematică a relației propusă de Gough 
și Tunmer, 1986), dar și prin distorsionarea
materialului citit cu erori

• Majoritatea instrumentelor propun sarcini de citire
de liste de cuvinte izolate, citire de pseudocuvinte, 
respectiv citire de text (cu sau fără verificarea
înțelegerii celor citite).
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• Citirea cuvintelor izolate permite aprecierea calității
decodării *intrarea în lucru a altor strategii de 
identificare a cuvântului, precum predicția, pe baza
contextului

• Citirea de pseudocuvinte (fără referent real) -
indicator al utilizării căii fonologice

• * Analiza erorilor în citirea de pseudocuvinte poate
pune în evidență dificultăți în procesarea succesivă, 
efecte ale dispunerii în serie a materialului (Rathvon, 
2004). 

• * Natura itemilor dați spre citire (gradul de 
similaritate vizuală cu cuvinte, lungimea și
complexitatea fonologică a itemilor, gradul de 
dificultate etc.).
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• Citirea cu voce tare a unui text - citirea în context 
facilitează decodarea. 

• rolul contextului în citire scade o dată cu vârsta și cu 
creșterea nivelului de citire (INSERM, 2007). 

• erorile în citirea de text sunt diferite de cele în citirea 
cuvintelor izolate (rezultante ale unui proces de 
completare a semnificației) (Van Hout, 1994). 

De ce toate cele trei tipuri de sarcini?

• sarcinile de citire de cuvinte izolate și pseudocuvinte 
corelează puternic între ele și mai slab cu citirea de 
text (Van Hout, 1994)

• identificarea nivelului de citire raportat la 
simptomatologie și pentru aprecierea căii de citire
afectate
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Evaluarea comprehensiunii citirii

• dezvoltarea vocabularului pentru a înţelege
cuvintele, 

• înţelegerea propriu- zisă

• comprehensiunea inferenţială (interpretativă)

• evaluarea (citirea critică cu emiterea unor judecăţi
bazate pe experienţa, cunoştinţele, valorile
cititorului)

• aprecierea (tonalităţii afective şi a esteticului). 

• În privința diagnosticului etiologiei tulburărilor
specifice de învățare din sfera citirii, se impune o 
selecție atentă a practicilor construite pe abordări
instrumentale. 
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Alegerea materialului de citire 

• frecvența de utilizare în limbă și cu gradul de 
concretețe

• cuvinte lungi- cuvinte scurte 

• efectul similarității fonologice și al lungimii 
cuvântului la nivelul resurselor memoriei de lucru. 

PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICONIOZA

Statutul erorii în citire

• Erorile în citire nu sunt patognomonice!

• persistența lor în citirea orală

• tipurile de erori se modifică o dată cu vârsta, adică o 
dată cu expertiza în citire

• Se pot atenua până la dispariție o dată cu vârsta
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• Van Hout (1994)

• analizarea erorilor la nivelul unităților lexice de cuvânt și
literă. 

• La nivelul cuvântului, numărul total de erori se pare că esta
mai ridicat la cei cu dislexie. 

• Erorile de inversiune nu sunt mai frecvente la cei cu dislexie, 
în raport cu subiecții control, de aceeași vârstă a citirii. 

• Ex. inversiunile statice se efectuează mai mult în sens
orizontal, decât vertical, conducând la substituirea sistematică
a lui cu b cu d. 

Concluzii preliminarii

• demers diagnostic simptomatic și ateoretic, cu 
mențiunea că trebuie să dezvoltăm instrumente
standardizate pentru evaluarea nivelului de citire

• să reflecte câștigurile teoretice dobândite recent din 
sfera psihologiei dezvoltării și a neuropsihologiei

conștiință fonologică

numire rapidă

memorie fonologică
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Corelații între predictorii din grădiniță și 
scorurile ulterioare la citire (Scarborough, 2001)

• Corelații ridicate:

• Identificarea literelor

• Analiza fonologică

• Denumirea serială rapidă

• Memoria frazelor

• Vocabular

• Corelații scăzute cu: memoria vizuală, discriminare 
vizuală, integrare vizuo- motorie, abilități motorii

• integrarea rezultatelor studiilor interculturale cu 
privire la rolul diferit jucat de acești factori în raport
cu particularitățile limbii în care se produce achiziția

• Cuprinderea proceselor cognitive demonstrate ca 
implicate

• Judecata clinică
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Deficite Procese cognitive

Decodare Conștiința fonologică
Numire rapidă
Memorie fonologică

Fluență Numire rapidă
Viteza de procesare
Procesarea vizuală/ ortografică

Comprehensiune Limbaj (vocabular, morfo- sintaxă)
Comprehesiunea orală
Memoria de lucru
Raționament
*Cunoștințe
Monitorizarea comprehensiunii
Sensibilitatea la de structurile narative

Semne clinice pentru dislexie
Nivel școlar semne

Grupa mare Persistența tulburărilor limbajului oral
Tulburări ale memoriei verbale
Dificultăți de segmentare fonologică

Clasa 
pregătitoare

Nu înțelege principiul alfabetic
Dificultăți de discriminare a sunetelor
Dificultăți de discriminare vizuală a literelor
Dificultăți în a diferenția ordinea în care se succed literele sau silabele

> 8 ani Dificultate în citire (citire laborioasă, dificultăți în a reține cuvinte 
frecvente, reguli gramaticale, de a analiza fonologic)

>11- 12 ani Lentoare în citire, ceea ce poate împiedica accesul la sens, oboseală
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LDAC

• “Take an open approach in the best interests of 
individuals with learning disabilities until conclusive
evidence is found.”


