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Are executive dysfunctions learning disorders?
Dragoş Cȋrneci, PhD - Spiru Haret University
• The concept of “executive functioning” refers to the control
and integration of information, thoughts and actions. This
type of control was referred in many ways, i.e., “executive
attention”, the “central executive component” of working
memory, or the “supervisory attentional mechanism”.
Nonetheless, researchers studying executive functioning with
imagistic methods have realized that virtually almost all brain
structures activate in such situation. One can functionally refer
to “an executive network” only metaphorically. The conclusion
of various neuroscience studies is that the best way to
understand the functions of the brain is not to try to put a
psychological label on them, but to try to understand what
computations they perform, and what representations they
contain.

Are executive dysfunctions learning disorders?
Dragoş Cȋrneci, PhD - Spiru Haret University
• Hence, executive functions can be functionally assimilated
with instrumental learning networks. Instrumental learning is
a type of learning in which the strength of a behavior is
modified by the behavior's consequences, such as reward or
punishment, and the behavior is controlled by antecedents
called "discriminative stimuli" which seem to trigger those
responses. According to this view, the so called executive
dysfunctions could be interpreted as instrumental learning
disabilities. Clinical and practical implications for executive
dysfunctions characterizing pervasive developmental disorders
such as ADHD and TSA are discussed.
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SUNT DISFUNCTIILE EXECUTIVE
TULBURARI DE INVATARE?
Dr. Dragos Cirneci
Universitatea Spiru Haret

•

•

•

Conceptul de “atenţie executivă” se
referă la controlul şi integrarea
cunoştinţelor,
gândurilor
şi
acţiunilor.
Acest tip de atenţie are mai multe
nume, precum “componentă centralexecutivă” (Baddeley, 1995), “atenţie
executivă” (Posner şi Peterson,
1990), “sistem de supervizare”
(Norman şi Shallice, 1986) sau
“control voluntar” (Ruff şi Rothbart,
1996)
Sistemul executiv participă în sarcini
de schimbare a setului mental,
control
inhibitor,
rezolvarea
conflictului, detectarea erorilor,
alocarea atenţiei, planificare, asigură
efortul necesar executării acţiunilor
noi (Fernandez-Duque şi Posner,
2001)
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NEUROPSIHOLOGIE CLINICA
• Funcţiile executive se referă la acele abilităţi ce ne permit să
desfăşurăm cu succes activităţi sociale şi instrumentale, cum ar fi:
relaţionare interpersonală adecvată, planificare, rezolvare de
probleme şi interacţiunea cu mediul pentru a obţine cele necesare.
• Din aceste motive, deficitele în funcţionarea executivă afectează în
mod dramatic abilitatea unei persoane de a funcţiona independent,
ducând la dizabilităţi sociale şi ocupaţionale semnificative la
persoanele cu probleme psihologice, psihiatrice, neurologice sau
alte probleme medicale.

PUBLICATII SI LUCRARI PREZENTATE LA CONFERINTE – DRAGOS CIRNECI
• Grant “State of the Art” oferit de Sakler Institute, Department of Psychiatry, Weill Medical
College of Cornell University, New York, .S.U.A. pentru studiul pilot “ The Development of
Executive Attention in Anxious, Autistic and ADHD Children – A comparative study” 19982000
• „Rolul sarcinilor de atenţie executivă în diagnosticarea tulburării de deficit
atenţional/hiperactivitate”, în Orientări teoretico-praxiologice în educaţia specială, (coord.
Vasile Preda), pp. 53-63, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000
• „Funcţionare cognitivă executivă şi autoreglare” în Studii şi cercetări din domeniul ştiinţelor
socio-umane prezentate la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a ICSU al Academiei Române Filiala
Cluj-Napoca în 2000, pp. 34-40, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2001
• “Assessment of neural networks involved in cognitive control: From experimental tasks to
behavior” în Homeostasis, Vol. 42, No. 3-4, 2003, pp 140-142
• Sesiunea Ştiinţifică Anuală a I.C.S.U., Cluj-Napoca, 27-28 Octombrie 2000, cu lucrarea:
“Funcţionare cognitivă executivă şi autoreglare”
• Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Departamentului de Cercetări Socio-Umane a Institului
G. Bariţ, 25 octombrie 2002, Cluj-Napoca, cu lucrarea: “Folosirea probele executive în
diagnosticul tulburărilor de comportament la copii”
• 22nd International conference STAR (Stress Anxiety Research), 12-14 iulie 2001, Palma de
Mallorca, Spania, cu lucrarea „ Anxiety and distractibility of attention in ADHD children”.
• International CIANS Conference, Bratislava, 29 iunie-2 iulie 2005, cu lucrarea: “Instrumental
learning: A key component of executive functioning”
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•

Studiile imagistice investigând
funcţionarea „executivă” au
relevat faptul că practic
aproape tot creierul se
activează în asemenea situaţii

•

Nu se poate vorbi din punct de
vedere funcţional de o „reţea
executivă”, decât ca şi metaforă

•

Cine supervizeaza comportamentul?

•

Exista un Eu rational care implementeaza controlul executiv?
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PROBLEMA ECHIVALENTEI INTRE ACTIVARILE
RMN si FUNCTIILE PSIHOLOGICE
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PSIHOLOGIA TRIBUTARA FILOSOFIEI ANTICE SI CARTEZIENE
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• Din punct de vedere introspectiv, planificarea, luarea deciziei si rezolvarea de
probleme par a fi fenomene complexe, “superioare”. Se spune deseori că ele
trebuie să ia naştere în reţele corticale superioare şi sunt apoi transmise reţelelor ce
generează comportamentele.
• În această viziune, procesele ce dau naştere intenţiilor şi expectanţelor sunt diferite
de cele care generează comportamentul
• Totuşi, dovezile experimentale sugerează că ambele pot lua naştere în cadrul
reţelelor generatoare de comportamente, de la moluşte şi până la om (Proekt,
Brezina şi Weiss, 2004)

• Construcţia generală a creierului uman este similară cu a animalelor considerate
mult mai simple cognitiv – cum sunt şobolanii şi vacile – şi nu pare să fi dezvoltat
circuite noi radical diferite care să fie răspunzătoare cu « funcţiile cognitive
superioare ». Din punct de vedere evolutiv, funcţiile cognitive se bazează pe
funcţii mai bazale ale creierului care au evoluat pentru a permite organismelor să
se deplaseze, să caute hrană sau să se reproducă (Hesslow, 2002)

• Datele anatomice şi funcţionale arată că nu este necesară postularea existenţei
unor entităţi mentale separate responsabile de functii superioare. Simplele
asocieri dintre acţiuni şi consecinţele lor senzoriale sunt suficiente pentru a
simula comportamente viitoare, deci baza planificării şi rezolvării de
probleme (Hesslow, 2002)
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• Cortexul prefrontal lateral este un loc de convergenţă a informaţiilor necesare
rezolvării activităţilor condiţionale senzorio-motorii
• El este echipat pentru învăţarea asocierilor condiţionale dintre 1) stimuli
senzoriali, 2) acţiuni voluntare şi 3) recompense sau pedepse
• De asemenea, succesul unei acţiuni depinde de informaţii adiţionale contextuale,
este vorba despre învăţarea unor reguli condiţionale, care ne spun că un input nu
se leagă invariabil de un răspuns, ci în funcţie de contextul apariţiei lui. Aceste
reguli condiţionale reprezintă o componentă fundamentală a activităţii de
planificare a comportamentelor, asocierile condiţionale formând reguli de tip
« dacă-atunci » care sunt esenţiale în construirea blocurilor comportamentale

Invatarea instrumentala (denumită și “conditionare operanta") este un tip
de învățare în care frecventa si persistenta unui comportament sunt
modificate de consecințele sale, consecinte care pot fi recompense sau
pedeapse
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ETAPELE INVATARII INSTRUMENTALE
Reamintirea experientelor trecute

Generarea de scenarii alternative si
compararea lor prin prisma consecintelor
Decizia de actiune (alegerea unui
scenariu)
Implementare si atentia spre
actiune

Analiza consecinte/feedback

Memorare bloc
comportamental ; folosirea
sau evitarea lui in viitor

Funcţiile cognitive numite „executive” includ un număr de procese
psihologice:
1) reactualizarea, menţinerea şi manipularea informaţiei „on-line” în
memoria de lucru;
2) planificarea şi organizarea în funcţie de contingenţe specifice;
3) luarea deciziei pe baza consecinţelor pozitive sau negative
4) selectia informatiei pertinente
5) controlul comportamentului si adaptarea la schimbarile din mediu
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Pentru a se supune unei reguli comportamentale impusă de părinte, un copil
trebuie să fie capabil să:
• păstreze în memorie regula într-o formă inteligibilă, care să-i permită
ulterior reactualizarea ei selectivă şi aplicarea în situaţia potrivită
(reprezentări mentale şi memorie episodică)
• copilul trebuie să fie capabil să-şi supravegheze comportamentul în vederea
recunoaşterii greşelilor (auto-monitorizare)
• să-şi oprească comportamentele neadecvate (inhibarea răspunsului)
• şi să implementeze în mod flexibil răspunsuri alternative care par
acceptabile (planificare şi monitorizarea rezultatelor)

• Similar cu reglarea comportamentului, reglarea emoţiilor poate fi
descompusă în componente ce includ:

a)
b)
c)
d)

recunoaşterea,
definirea şi reprezentarea cauzei distresului,
evaluarea trăsăturilor contextuale ale unei situaţii
formarea unui plan compus dintr-o secvenţialitate de acţiuni pentru
modificarea situaţiei, în vederea reducerii stresului

• Asemenea procese cognitive sunt considerate parte din marele grup al funcţiilor
cognitive numite “executive”, subliniind rolul lor în controlul, sau reglarea,
tendinţelor reactive.
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Russell Barkley (2014) ajunge la
concluzia ca in ADHD sunt afectate 4
functii executive implicate in autoreglare:

1.

Memoria de lucru non-verbala cu rol
retrospectiv
2. Memoria de lucru verbala
3. Auto-reglarea afectelor si motivatiei
4. Planificarea actiunilor

1. Memoria de lucru nonverbala este abilitatea de a mentine activa in minte
informatia reamintita in vederea pregatirii unei actiuni curente. Ea are o
functie retrospectiva si prospectiva
2. Memoria de lucru verbala reprezinta vorbirea internalizata care permite
controlul asupra comportamentului, emotiilor precum si planificarea
3. Autoreglarea afectelor si motivatiei este abilitatea de a folosi informatii
senzoriale si cuvinte pentru a controla emotiile. Emotiile si motivatiile sunt
puternic conectate in neurostiinta vorbindu-se despre sistemele afectivmotivationale. Controlul asupra emotiilor permite si controlul asupra
starilor motivationale necesar initierii si mentinerii unui comportament timp
suficient pentru obtinerea unui scop
4. Planificarea reprezinta construirea unor secvente de actiune pentru a
rezolva o problema sau a obtine un scop. Ea se foloseste de limbajul
intern si de functia retrospectiva/prospectiva a memoriei de lucru
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Memoria de lucru nonverbala este abilitatea de a mentine activa in minte
informatia reamintita in vederea pregatirii unei actiuni curente. Ea are o
functie retrospectiva si prospectiva – Se testeaza prin interviu
Reamintirea experientelor trecute

Generarea de scenarii alternative si
compararea lor prin prisma consecintelor
Decizia de actiune (alegerea unui
scenariu)
Implementare si atentia spre
actiune

Analiza consecinte/feedback

Memorare bloc
comportamental ; folosirea
sau evitarea lui in viitor

• Memoria de lucru verbala reprezinta vorbirea internalizata – Teste Rey
verbal, Digit span
• Relevanta comportamentala - permite controlul asupra comportamentului,
emotiilor precum si planificarea
Reamintirea experientelor trecute

Generarea de scenarii alternative si
compararea lor prin prisma consecintelor
Decizia de actiune (alegerea unui
scenariu)
Implementare si atentia spre
actiune

Analiza consecinte/feedback

Memorare bloc
comportamental ; folosirea
sau evitarea lui in viitor
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• Autoreglarea afectelor si motivatiei este abilitatea de a folosi informatii senzoriale si cuvinte
pentru a controla emotiile.– Se evalueaza prin anamneza
• Relevanta comportamentala - permite si controlul asupra starilor motivationale necesar
initierii si mentinerii unui comportament timp suficient pentru obtinerea unui scop
Reamintirea experientelor trecute

Generarea de scenarii alternative si
compararea lor prin prisma consecintelor
Decizia de actiune (alegerea unui
scenariu)
Implementare si atentia spre
actiune

Analiza consecinte/feedback

Memorare bloc
comportamental ; folosirea
sau evitarea lui in viitor

• Planificarea reprezinta construirea unor secvente de actiune pentru a rezolva o problema
sau a obtine un scop. Ea se foloseste de limbajul intern si de functia
retrospectiva/prospectiva a memoriei de lucru – Teste Labirintul Porteus, Turnul din Hanoi
• Relevanta comportamentala – organizarea comportamentului, adecvarea
comportamentului la un context
Reamintirea experientelor trecute

Generarea de scenarii alternative si
compararea lor prin prisma consecintelor
Decizia de actiune (alegerea unui
scenariu)
Implementare si atentia spre
actiune

Analiza consecinte/feedback

Memorare bloc
comportamental ; folosirea
sau evitarea lui in viitor
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DDe ce este important sa vedem ADHD ca tulburare de invatare
intrumentala
• Deficitul principal in ADHD este organizarea temporala a comportamentului
si controlul asupra comportamentului prin reprezentari interne. Aceste
deficite conduc la o reducere a valorii consecintelor pe termen lung si un
comportament ghidat de stimulii din mediu si recompense imediate
• ADHD nu e provocat de o lipsa de cunostinte, abilitati sau informatie ci de
o disociere a cunostintelor de actiune si performanta similare cu a
pacientilor cu traume frontale. Oamenii cu ADHD declarativ stiu cum
trebuie sa se comporte dar nu o fac atunci cand se afla in contexte sociale

DDe ce este important sa vedem ADHD ca tulburare de invatare
intrumentala
• Terapia ADHD trebuie sa vizeze asistarea pacientului in respectarea
timpului, timing-ului si a termenelor nu doar in invatarea comportamentului
propriu-zis
• Terapia este valida doar daca pacientul isi poate mentine comportamentul
adecvat de-a lungul timpului in contextul natural in care el trebuie executat
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Elemente de terapie comportamentala pe care trebuie sa le aplice
parintii
• Abordarea este eficienta pentru copiii scolari pina la varsta de 11 ani care
au componente de ODD asociate impulsivitatii-hiperactivitatii
• Formarea comportamentului prin atentie. Parintii aloca atentie doar
comportamentelor adecvate si le ignora pe cele neadecvate
• Folosirea de comenzi scurte, imperative si evitarea comenzilor gen “De ce
nu ti-ai strans jucariile?”
• Lauda nu are eficienta. Sistemul jetoanelor pt copiii sub 8 ani si al
caietelelor pentru cei mai mari de 9 ani. Fiecarui comportament i se
atribuie o valoare in puncte. In primele 2 saptamani se acorda doar
recompense. Feedback-ul trebuie sa fie imediat. In meniu trebuie sa fie 1215 recompense care se schimba intre ele. In cazul jurnalului el trebuie
completat de educatoare. “No news is worse than bad news”

Principii de urmarit in terapia ADHD
1. Externalizarea formelor de control asupra comportamentului, situate chiar
la locul desfasurarii lui
2. Reducerea gap-urilor temporale dintre situatii-comportamente-consecinte
3. Furnizarea de forme externe de motivatie (recompense artificiale) in
cazul comportamentelor care nu au consecinte imediate
4. Evitarea abordarii de tip “il duc in service”. Implicarea parintilor si
educatorilor in terapie
5. Terapia trebuie sa aiba loc in situatiile reale unde se desfasoara
comportamentele (acasa, strada, scoala, magazine) si nu in
laborator/clinica pentru ca altfel nu are loc generalizarea/transferul
castigurilor comportamentale
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Elemente de terapie comportamentala pe care trebuie sa le aplice
parintii
• Pentru comportamente neadecvate se aplica Time-out
• Time-out se aplica imediat, la 5 secunde dupa comanda se da un
avertisment iar dupa alte 5 secunde se aplica time-out
• Time-out dureaza minim 1-2 minute, copilul trebuie sa se linisteasca in
timpul asta iar durata time-out-ului o stabileste parintele. Time-out-ul
inceteaza cand copilul accepta sa realizeze comportamentul
• Daca refuza se prelungeste 5-10 minute sau copilul este trimis in camera
lui (de unde se indeparteaza jucariile si telecomanda TV).

Elemente de terapie comportamentala pe care trebuie sa le aplice
parintii
• Time-out-ul in locuri publice este usor modificat
• Principiul “think aloud-think ahead”. Inainte de intrarea intr-un loc public se
enunta regulile de urmat (2-3 ori) se enunta ce recompense exista si care
sunt consecintele ne-urmarii regulilor. Copilul trebuie sa repete ce are de
facut si ce trebuie sa evite.
• Copilul trebuie sa stea cu fata la un zid sau sa se intoarca in masina. Daca
nu se poate aplica, se recurge la o pedeaspa amanata. Comportamentul
se noteaza in carnetel iar time-out-ul se aplica acasa. Este bine sa se
pastreze in carnetel o poza cu copilul acasa in time-out.
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Elemente de terapie comportamentala pe care trebuie sa le aplice
educatorii
1. Regulile si instructiunile – clare, scurte si livrate prin modalitati externe
vizibile: semn STOP, ochi + ureche = stai, priveste si asculta! Copilul
trebuie sa repete regulile pentru a confirma ca le-a inteles
2. Principiul “Pozitiv inainte de negativ”
3. Consecintele (recompense si pedepse) trebuie livrate copilului prompt si
imediat. Ele trebuie livrate mai des decat unui copil normal.
4. Tipul de recompense trebuie sa fie de o marime mai semnificativa decat
pentru un copil normal, ele trebuie schimbate/rotite intre ele, odata la 2-3
saptamani. Se poate reveni la una veche dupa o vreme.

Elemente de terapie comportamentala pe care trebuie sa le aplice
educatorii
1. In special in fazele de tranzitie trebuie aplicat principiul “think aloud-think
ahead”
2. Copiii cu ADHD trebuie monitorizati mai mult decat ceilalti copii. Ei
trebuie sa stea in primele banci si sa aiba in preajma stimuli vizibili care
sa le aduca aminte ce au de facut, ce se asteapta de la ei. Sa se
foloseasca coduri de culori pentru organizarea materialelor si activitatilor
3. Primele saptamani de scoala trebuie folosite pentru stabilirea controlului
in clasa, a regulilor si consecintelor. Apoi treptat se schimba accentul pe
curricula. Initial copilul trebuie recompensat pentru bunavointa si nu
pentru rezultate
4. Munca pe care o are de facut copilul trebuie redusa la ce este esential,
sa li se dea 5 probleme o data de rezolvat nu 30 si sa poata sa ia scurte
pauze intre ele.
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Elemente de terapie comportamentala pe care trebuie sa le aplice
educatorii
1. Nu trebuie trimisi copii acasa cu temele nefacute. Parintii lor au si asa
destule pe cap
2. De-a lungul unei zile de scoala sa aiba mai multe pauze cu exercitii fizice
3. Sa li se marcheze colorat pasajele din carti care sunt cele mai importante
4. Sa se foloseasca software educational daca se poate in locul cartilor.
Copiii cu ADHD tind sa fie mai atenti la computere decat la carti

5. O terapie comportamentala functioneaza doar cat este implementata. Ea
trebuie modificata daca nu are rezultate sau daca ulterior copilul pare sa
nu mai raspunda semn ca recompensele si-au pierdut valoarea sau
programul nu a fost bazat pe o analiza functionala bine facuta.

•

Exista o conectivitate redusa intre
nodurile retelei Default mode si o
hiperconectivitate in cadrul nodurilor
acestei retelei

•

Asta ar explica deficite in activitatea autoreferentiala (introspectie si planificarea
actiunilor viitoare). Autistii au probleme in
a lega actiunile separate intr-una globala

•

Acestea coreleaza cu date care indica o
supra-activare a girusului cingulat stang si
o sub-activare a girusului frontal mijlociu
drept - zone implicate in planificarea
actiunilor
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Deficite cognitive asociate cu autismul si teste care le
evidentiaza
•

deficit in inhibarea setului mental anterior (WCST, Go/No-go)

•
•
•

deficit in amorsajul negativ (probe amorsaj negativ, inclusiv Stroop
colorat)
deficite in memoria spatiala (CANTAB)
deficite in planificare (Turnul din Londra, Labirintul Porteus)

•
•
•

deficite ale memoriei de lucru verbale (Rey verbal, Digit span)
deficite in procesarea feedback-ului
deficite in intelegerea si/sau articularea limbajului

•
•
•
•

deficite in intelegerea si folosirea limbajului metaforic si umorului
deficite in Theory of mind (Sally-Anne test, Princess Alice game)
deficite in shared attention si pointing
deficite in comportamentul ludic – joc sarac, stereotipal, rareori
foloseste jucarii, nu foloseste jocul simbolic

În adolescenta apar progrese in unele domenii precum:
• Scadere a hiperactivitatii, iritabilitatii si comportamentelor repetitive

• Imbunatatire a vocabularului si a reciprocitatii in relatiile sociale

• Imbunatatire a unor deprinderi cotidiene: imbracat, facut sandwich-uri,
gestionarea banilor
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Persista probleme in domenii precum:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibilitatea comportamentala
Organizarea/planificarea activitatii
Initierea de activitati noi
Memoria de lucru
Anxietatea (mai ales la fete)
Igiena personala
Hartuirea din partea altora
Izolarea sociala

Adolescentul cu TSA prezinta probleme in domenii precum:

•
•
•
•

Flexibilitatea comportamentala
Organizarea/planificarea activitatii
Initierea de activitati noi
Memoria de lucru

Functii executive
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•
•
•

deficit in inhibarea setului mental anterior
teste folosite: WCST, Go/No-go
relevanta comportamentala – flexibilitatea si adaptabilitatea
Reamintirea experientelor trecute

Generarea de scenarii alternative si
compararea lor prin prisma consecintelor
Decizia de actiune (alegerea unui
scenariu)
Implementare si atentia spre
actiune

Analiza consecinte/feedback

Memorare bloc
comportamental ; folosirea
sau evitarea lui in viitor

•
•
•
•

deficit in amorsajul negativ – teste: amorsaj negativ, inclusiv Stroop colorat
deficite in memoria spatiala – teste CANTAB
deficite in planificare – teste: Turnul din Londra, Labirintul Porteus
relevanta comportamentala - organizarea comportamentului, planificare, obtinerea
autonomiei

Reamintirea experientelor trecute

Generarea de scenarii alternative si
compararea lor prin prisma consecintelor
Decizia de actiune (alegerea unui
scenariu)
Implementare si atentia spre
actiune

Analiza consecinte/feedback

Memorare bloc
comportamental ; folosirea
sau evitarea lui in viitor
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•
•
•
•

deficite ale memoriei de lucru verbale – Teste: Rey verbal, Digit span
deficite in procesarea feedback-ului – Teste: WCST faza 1
deficite in intelegerea si/sau articularea limbajului – Conversatie
relevanta comportamentala – comunicare interpersonala, planificare, auto-controlul asupra
emotiilor si comportamentului
Reamintirea experientelor trecute

Generarea de scenarii alternative si
compararea lor prin prisma consecintelor
Decizia de actiune (alegerea unui
scenariu)
Implementare si atentia spre
actiune

Analiza consecinte/feedback

Memorare bloc
comportamental ; folosirea
sau evitarea lui in viitor

VA MULTUMESC !
VA MULTUMESC!

dragosccirneci@gmail.com
dragosccirneci@gmail.com
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