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Repere diagnostice bazate pe dovezi științifice în
tulburările specifice de învățare

lect. univ. dr. CARMEN DAVID
prof. univ. dr. ADRIAN ROȘAN

Anul 2017 dedicat de Learn-ID pentru
informarea practicilor diagnostice
• Organizarea de evenimente științifice de informare
• Implicarea în scrierea metodologiei
• Dezvoltarea de instrumente diagnostice valide
• Sinteza datelor științifice actuale care orientează practica diagnostică
clinică și cuprinderea lor în materiale de informare
• Derularea de cercetări științifice pentru oferirea de răspunsuri bazate pe
dovezi științifice în privința diagnosticului TSI în țara noastră
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Motivăm nevoia...
• Insuficiente studii derulate dupa rigori științifice pentru a putea să ne
raportăm la ele într-un studiu de sinteza asupra caracteristicilor/
manifestărilor clinice relevante ale dislexiei în populația românească
• Nu există o abordare sistematică, unitară
• Nu sunt teste specifice de citire/ scriere, sunt probe informale care permit
aprecierea clinică a citirii și analiza de erori (informativă pentru
intervenție), sau teste ateoretice care acoperă doar parțial câmpul
manifestărilor clinice ale dislexiei
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• Ghid evidence-based care sintetizează studii ce abordează practicile
diagnostice, inclusiv criteriile și instrumentele diagnostice și orientează
realizarea diagnosticului diferențial, conținând recomandările Societății
germane de psihiatrie, psihosomatică și psihoterapie la copil și
adolescent.
• Lorusso, Vernice, Dietrich, Brizzolara, Mariani, De Masi et al. (2014). The
process and criteria for diagnosing specific learning disorders: indications
from the Consensus Conference promoted by the Italian National Institute
of Health.
• Manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale, ediţia a 5-a,
APA, 2013
• Clasificarea internaţională a bolilor, OMS, 1993
• Raport INSERM (2007)

• Nu avem o modalitate de a estima impactul afectării funcționale a dislexiei
decât tot prin intermediul aprecierii clinice

• Nu putem aprecia gradul de severitate
• Deși noile modele- cadru de diagnostic sunt propuse de la începutul anilor
2000, nu avem mijloacele de a le implementa în țara noastră
• Dislexia are manifestări clinice diferite în funcție de vârstă, dar și expresii
diferite în raport cu specificul limbii
Cât de bine le cunoaștem sub aspect științific?
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Argumente legate de specificul limbii:
• Învățare se produce mai repede (acuratețea citirii se dezvoltă aproximativ
după un semestru de alfabetizare; fluența, în schimb se dezvoltă într-un
ritm mai lent și este normal distribuită)
• Date în legătura cu aceasta ar putea informa mai bine momentul
diagnosticului și forma sub care se prezintă
• Nu stim foarte sigur dacă nu se produce stadial și nu prin apelul la cele
două căi
• *în acest sens, derulăm proiectul Efectele transparenţei codului ortografic
şi ale capacității de procesare fonologică asupra învățării limbajului scris:
o comparație între vorbitorii de limbă română şi franceză (proiect
bilateral România-Belgia, coord. Prof. Univ. Dr. Martine Poncelet, prof.
Univ. Dr. Adrian Roșan)
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Organizarea ghidului
• PARTEA I. Definirea TSI în principalele sisteme instituționale de
clasificare și diagnostic

• PARTEA A II-A. Modele de diagnostic bazate pe dovezi științifice în TSI

• PARTEA A III-A . Instrumente de screening și diagnostic al dislexiei și
disortografiei adaptate și validate în cadrul laboratorului Learn-ID

Diferențe în criterii, între cele două sistemereper. Puncte nevralgice ale diagnosticului clinic.
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Recomandări pentru soluționarea acestor
diferențe
Utilizarea criteriului DISCREPANȚEI
Până la acumularea unor dovezi consistente și la diversificarea
instrumentelor standardizate de abilități școlare, vom utiliza criteriul
discrepanței dintre performanța așteptată (estimată în baza nivelului
de dezvoltare intelectuală și a vârstei cronologice) și în fapt. Nu
putem folosi un criteriu al discrepanței dintre scoruri exprimate în
clase echivalente.
...deschis și subiectul impactului pe care o abilitate cognitivă situată
liminar îl are asupra achiziționării citit-scrisului, a raționamentului și
a calculului matematic. Datele în această privință sunt
controversate, prin urmare până în prezent nu avem dovezi suficient
de consistente pentru a putea să coborâm cut off-ul IQ sub valoarea
de 85.

• judecata clinică, aprecierea unui profil de performanță intraindividual cognitiv și de achiziție discrepant în ceea ce privește
diferitele abilități de citit-scris, calcul matematic
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• Includerea fluenței citirii, a simțului numeric și a reactualizării
faptelor aritmetice. Clarificări terminologice și dovezi științifice care
susțin includerea lor.
• Fluența citirii este o calitate complexă, a cărei constatare presupune
existența concomitentă a următoarelor calități: citire corectă,
suficient de rapidă, realizată fără efort, cu o intonație adecvată care
să ne permită să ne concentrăm atenția asupra înțelegerii textului
(după Wolf și KatzirCohen, 2001).

Cât de important este acest parametru pentru a
fi inclus în diagnostic?
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• De considerat toate cele trei criterii de apreciere a abilității de citire:
corectitudine, fluență și comprehensiune.
• De menționat faptul că există instrumente diferite, dar și modalități
diferite de calcul al scorurilor pentru acești parametri.
!!!!EFECTUL LUNGIMII CUVÂNTULUI
Distribuția scorurilor pentru parametrii fluență, respectiv acuratețe
este diferită (scorurile de fluență se distribuie mai simetric, pe când
cele de corectitudine mai degrabă asimetric) și reclamă exprimarea
scorurilor de secționare în abateri standard, respectiv în percentile

PARTEA II Modele de diagnostic bazate pe dovezi
științifice în TSI
CINE?
CÂND?
CUM?
Diagnosticarea disortografiei și a discalculiei se va putea face abia
începând cu clasa a III-a. Referitor la diagnosticul disortografiei,
trebuie să facem mențiunea că în clasa a II-a copiii sunt familiarizați
cu unele reguli de scriere ortografică, dar majoritatea ortogramelor
sunt introduse formal, discutate, explicate, aplicate și exersate abia
începând cu clasa a III-a o parte, unele reguli ortografice sunt
introduse în clasele a IV-a și a V-a.
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EVALUAREA DE BAZĂ
• DEMERS SIMPTOMATIC, ATEORETIC
Astfel, pentru evaluarea citirii, se vor avea în vedere teste ce vizează
acuratețea citirii, fluența citirii și comprehensiunea.
APLICAREA CRITERIILOR DE EXCLUDERE

Abordări ale diagnosticului pentru stabilirea
etiologiei tulburării specifice din sfera
LIMBAJULUI SCRIS
Abordarea instrumentală
Abordarea psiholingvistică
Abordarea cognitivă
Abordarea neuropsihologică
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Abordare instrumentală
• Evaluarea nivelului de dezvoltare a abilităților de citire și scriere erori patognomonice ale dislexiei
• evaluarea prezenței deficitelor instrumentale (tulburări ale schemei
corporale, ale laterailtăţii, tulburări ale organizării spațiale și
temporale)
• Evaluarea inteligenței și a personalității

Aceste deficite instrumentale nu sunt neapărat
prezente în dislexie sau, dacă sunt, pot fi de grade
foarte diverse. În prezent, aceste deficite
instrumentale sunt considerate factori asociați
dislexiei și nu factori cauzali.

Abordarea psiholingvistică
• model francez:
• Limbaj oral pe latura expresivă şi receptivă

• Procese cognitive care susţin achiziţia citit- scrisului
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Evaluarea aprofundată a limbajului scris (în baza
unei abordări cognitive)
• Modele explicative ale procesului
de citire
• Procese cognitive relaţionate cu
învăţarea citit- scrisului

Evaluarea diagnostică

Tulburarea de citire

Tulburarea de scriere

Evaluare
a
diagnost
ică
Acurateț
ea
cititului

Evaluarea
diagnostică
Viteza de
citire

Evaluarea
diagnostic
ă
Înțelegere
a textului

Evaluarea
diagnostică

SLRT II

WLLP-R, LGVT
6–12,
LESEN 6–7,
LESEN 8–9,
SLRT II

ELFE 1–6,
LGVT 6–12,
LESEN 6–7,
LESEN 8–9

DERET 1–2,
DERET 3–4, HSP 1–
10; SLRT II, WRT 1+,
WRT 2+,
WRT 3+, WRT 4+,
RST-ARR

Performanță sub medie (PR 16)
în următoarele arii (acuratețe, viteză,
înțelegere)
1 SD, dacă examinarea clinică și rezultatele
testelor psihometrice confirmă existența unei
dificultăși de citire

Tulburare
Conștientizarea
izolată
de citire
silabelor și a
sunetelor
Suport la citire

Exerciții care
să identifice,
categorizeze,
segmenteze
sau să
discrimineze
silabele și
sunetele în
cuvinte.

Scrierea
ortografică

Tulburarea de citire/sciere cu comorbidități

Evaluarea
diagnostică
scrierea
ortografică, analiza
erorilor calitative.

ERET 1–2,
DERET 3–4, HSP 1–10;
SLRT II, WRT 1+, WRT
2+, WRT 3+, WRT 4+

Evaluarea
diagnostică standardizată

ADHD

Discalculie

1.5 SD Performanță sub medie la scriere și
ortografie (PR 16)
1 SD, dacă studiul clinic și rezultatele testelor
psihometrice confirmă prezența unei tulburări
Intervenția
de scriere

Tratamentul tulburărilor de citire
Tulburare
Tulburare
combinată de
izolată de
Acuratețe
Fluență
citire/scriere
scriere

Istoric sau suspiciune de

Tulburare
de limbaj

Anxietate
depresie,
simptome
psihologice
adiționale

ICD-10, DSM-5 și ghidurile existente

Tratamentul tulburărilor de scriere

Tulburare
Tulburare izolată de citire
Tulburare combinată citire/scriere
Cunoașterea
combinată citireConștientizarea
și
sau tulburare
izolată de
Corespondența
Reactualizar
silabelor și scriere
regulilor și
Înțelegerescriere.
fonem-grafem
e mnezică
sunetelor
morfemelor
Suport la citire și
Suport la
Suport la citire și
Cu comorbidități
Cu comorbidități
Instrucțiuni
Dacă acuratețeau
Instrucțiuni
Exerciții.
Achiziția regulilor
scriere Exerciții scriere
scriere Exerciții de

sistematice
a
coresponde
ței grafemfonem și
exerciții
pentru
sinteza
fonemelor

sistematice
pentru
foneme,
silabe și
pentru
sinteza
morfemelor

sau viteza sunt
reduse, exerciții
pentru corespondeța
grafem-fonem
Ca rezultat al unei
tulburări:
Intervenții pentru
dezvoltarea
vocabularului și de
gramatică.

identificare,
categorizare,
segmentare,
eliminare sau
discriminare a
silabelor și
sunetelor în
cuvinte.

sistematice
ale
corespondenț
ei fonemgrafem și
exerciții de
analiză
fonetică

sistematice ortografice și
pentru
morfemice
reținerea
grafemelor.
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Comorbidități

Rolul comorbidităților în eficacitatea intervențiilor terapeutice în cazul acestor tipuri de tulburări a fost
subestimată.

Comorbiditățile includ de cele mai multe ori tulburări de anxietate, simptome depresive, tulburări hiperkinetice
sau deficit de atenție/hiperactivitate (ADHD)și absenteism școlar și tulburări de comportament la adolescenți.

ADHD este de patru ori mai comun la la copiii și adolescenții cu tulburări de citire/scriere , iar prevalența în rândul
copiilor diagnosticați deja cu acest tip de tulburări este de 8-18%.

Comorbidități

Prevalența tulburărilor de anxietate este de 20% iar cea a tulburărilor depresive de 14.5% la copiii și
adolescenții cu tulburări de citire/scriere.

Prevalența tulburărilor în sfera abilităților matematice era de 20-40% la copiii care fuseseră deja
diagnosticați cu tulburări de citire/scriere , fiind de patru ori mai mare decât la copiii care nu prezintă
astfel de tulburări , iar prevalența ambelor tipuri în populația totală este de 3-8%.
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Evaluarea aprofundată
• În baza unui model teoretic valid
• Dincolo de nivelul comportamental, trebuie abordat nivelul cognitiv care
face diferenţa dintre cei cu dificultăţi de învăţare şi cei cu tulburări
veritabile de învăţare

Recomandări cu privire la evaluarea abilităţilor
de citire
• sarcini de citire de liste de cuvinte izolate, citire de pseudocuvinte,
respectiv citire de text (cu sau fără verificarea înțelegerii celor citite).
• Citirea cuvintelor izolate permite aprecierea calității decodării *
textul permite intrarea în lucru a altor strategii de identificare a
cuvântului, precum predicția, pe baza contextului
• Citirea de pseudocuvinte (fără referent real) reprezintă un 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).
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• selecția sarcinilor de citire de noncuvinte, deoarece natura itemilor
dați spre citire (gradul de similaritate vizuală cu cuvinte, lungimea și
complexitatea fonologică a itemilor, gradul de dificultate etc.) poate
modifica relevant performanța
• erorile în citirea de text sunt diferite de cele în citirea cuvintelor
izolate (rezultante ale unui proces de completare a semnificației)
(Van Hout, 1994).
• sarcinile de citire de cuvinte izolate și pseudocuvinte corelează
puternic între ele și mai slab cu citirea de text (Van Hout, 1994)

• Statutul erorii în citire
• erorile în citire nu sunt patognomonice!
• persistența lor în citirea orală este indicativă pentru o dificultate
lexică
• tipurile de erori se modifică o dată cu vârsta, adică o dată cu
expertiza în citire (a se vedea modelul stadial)
• se pot atenua până la dispariție o dată cu vârsta.
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Disortografia
• reprezentări lexicale imprecise, vagi sau chiar greșite (Perfetti,
1992), accesului limitat la lexiconul grafemic (viteză sau probleme
de atenție), abilităților scăzute ale memoriei de scurtă durată
(fonologică sau grafemică) (INSERM, 2007, după David, 2015).
• Schulte-Korne, 2014
• ex. Carroll, Maughan, Goodman, Meltzer (2005): co-ocurență
dislexie și disortografie (8%), dislexie fără disortografie (7%),
disortografie fără dislexie (6%).

• În privința etapelor de dezvoltare a scrisului, România ar trebui să
deruleze propriile cercetări, mai cu seamă că studii relativ recente
(Caravolas, 2004) au adus dovezi în direcția rolului mediator
important pe care consistența ortografiei limbii îl are asupra ritmului
de achiziție.
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• distincția dintre erorile datorate proceselor de transcodare (care pot
folosi una dintre cele două strategii, fonologică, respectiv lexicală) și
erori gramaticale datorate cunoștințelor factuale și utilizării lor în
scris.
• erorile de scriere nu sunt patognomonice, la fel ca în cazul celor de
citire, ci doar caracteristice unui anumit stadiu în dezvoltarea
abilității.
• Diagnosticul disortografiei trebuie să vizeze latura fonologică a
limbajului, ortografia și respectarea regulilor gramaticale de scriere.
• Caravolas (2004) -independent de specificitatea limbii, abilitatea de
conștiință fonologică și cunoștințele despre litere sunt abilități
componente necesare pentru învățarea scrisului.

VĂ MULTUMIM PENTRU ATENŢIE!
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