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Evenimentul s-a bucurat de un mare interes din partea
specialiștilor. Mai jos puteți revedea fragmente din
1
activitățile susținute în cadrul workshop-ului.

Primul buletin de noutăți cuprinde, parțial, un raport al
activităților noastre în direcția misiunii și viziunii
laboratorului Learn-id.

Organizarea de evenimente științifice de informare
MARTIE - WORKSHOP-UL
DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE ÎN
TULBURĂRILE SPECIFICE DE ÎNVĂŢARE.
PRACTICI CURENTE ŞI DEMERSURI
VALIDATE ŞTIINŢIFIC.
[acesați pagina online a workshop-ului]

Lucrările susținute:
Criterii bazate pe dovezi științifice în diagnosticul
dislexiei [ONLINE]
Prof. univ. dr. Adrian Roșan
Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca

Evaluarea dislexiei în practică [ONLINE]
Lect. univ. dr. Eva Ráduly-Zörgő
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educaționațională Cluj /
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Demersul diagnostic în TSI [ONLINE]
Lorana Gavril
Psiholog clinician

Cum diagnosticăm discalculia de dezvoltare?
Evidențe științifice vs. constrângeri pragmatice
[ONLINE]

Carmen David
Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca

MAI - CONFERINTA INTERNAȚIONALĂ
TULBURĂRILE DE ÎNVĂȚARE: EVIDENȚE
ȘTIINȚIFICE ȘI ABORDĂRI PRAGMATICE
[acesați pagina online a conferinție]

Brio pentru România. Un proiect game-changer
pentru educație [ONLINE]
Prof. univ. dr. Dragoș Iliescu, Facultatea de Psihologie și Științe
ale Educației, Universitatea din București

Oportunități în dezvoltarea carierei la elevii cu
tulburări specifice de învățare [ONLINE]
Psiholog Larisa Calo, COGNITROM

La dyslexie: des modeles theoriques a la prise en
charge [ONLINE]
Prof. univ. dr. Martine Poncelet, Neuropsychologie du Langage
et des Apprentissages, Liege Universite
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The Characteristics of 3rd Grade Children's
Reading Skills and Its Effect on Comprehension
[ONLINE]
Zsóka Sipos, Meixner Foundation, Budapest

Puteți consulta abstractele/prezentările susținute în
cadrul conferinței.
Metode inovative în evaluarea psihologică a TSI
[ONLINE]
Psihopedagog Ana Eligia Moldovanu, COGNITROM

Profile cognitive pe baza bateriei WISC-IV la copiii
cu tulburări specifice de învățare [ONLINE]
Conf. univ. dr. Anca Dobrean, Departamentul de Psihologie
Clinică și Psihoterapie, Universitatea Babeș-Bolyai din ClujNapoca

The assessment of IQ in children with SLD:
consistency and not discrepancy [ONLINE]
Prof. univ. dr. Cesare CORNOLDI - Facultatea de Psihologie,
Universitatea din Padova, Italia

Repere diagnostice bazate pe dovezi științifice în
tulburările specifice de învățare [ONLINE]
Lect. univ. dr. Carmen David și Prof. univ. dr. Adrian Roșan,
Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca

Sunt disfuncțiile executive tulburări de învățare?
[ONLINE]
Conf. univ. dr. Dragoș Cârneci, Facultatea de Psihologie și
Științe ale Educației, Universitatea Spiru Haret din București

2. Participarea membrilor grupului
de cercetare la evenimente științifice
cu vizibilitate internațională/
proiecte internaționale
5th All European Dyslexia Conference, Modena,
septembrie 2016 - participare cu lucrare [abstract]
Carmen DAVID, Adrian ROȘAN, Lorana GAVRIL Reading performance of Romanian primary school
age children with dyslexia- a work in progress
Proiect bilateral România-Belgia
Efectele transparenței codului ortografic și ale
capacității de procesare fonologică asupra învățării
limbajului scris: o comparație între vorbitorii de
limbă română şi franceză - Coord. Prof. Univ. Dr.
Martine Poncelet, Prof. Univ. Dr. Adrian Roșan
Implicarea în scrierea metodologiei pentru
Legea nr. 6/2016 pentru completarea Legii
educației naționale nr. 1/2011, în vigoare de la 22
ianuarie 2016. [ONLINE]

3. Dezvoltarea de instrumente
diagnostice valide

MT

DDE-2

Testele de citire MT pentru ciclul primar – 2 (MT)

* Drepturile asupra utilizării testelor www.testcentral.ro
** Membrii Learn-id sunt colaboratori în dezvoltarea instrumentului

(Cornoldi și Colpo, 2011) sunt instrumente larg utilizate in Italia
(O.S. Giunti).

Material preluat din
Carmen DAVID
Adrian ROȘAN
Repere diagnostice bazate pe
dovezi științifice în tulburările
specifice de învățare.
Cluj-Napoca 2017
Editura ARGONAUT și LIMES

Bateria pentru evaluarea dislexiei și a
disortografiei de dezvoltare – 2 [ONLINE]
(DDE-2) (Sartori, Job, Tressoldi, 2007, 2013)

Bateria cuprinde opt subteste: cinci pentru analiza
procesului de citire și trei pentru analiza procesului de
scriere.

* Drepturile asupra utilizării testelor www.testcentral.ro
** Membrii Learn-id sunt colaboratori în dezvoltarea instrumentului

Bateria MT permite atât evaluarea abilităților de
decodare (prin prisma testelor de corectitudine și
rapiditate în citirea de text), cât și a celor de
comprehensiune (teste de comprehensiune, distribuite
3
pe nivel de școlarizare) pentru elevii din clasele I și
până la clasa a VI-a, inclusiv.
Dezvoltare de instrumente de evaluare a dislexiei: ex.
pentru evaluarea eficienței conștiinței fonologice. – în
lucru testul de evaluare a abilităților fonologice după
bateria BELEC. Acesta este un test dezvoltat după
modelul subtestelor metafonologice din bateria
BELEC. Testul a fost elaborat și a fost utilizat într-un
studiu pilot, datele vor fi publicate în curând.
Abilități metafonologice
BELEC (Mousty et al., 1994)

Testele de citire
• Subtestul de citire 1 este util în evaluarea eficienței
trecerii de la grafemul izolat la fonem.
• Subtestul 2 evaluează citirea de cuvinte cu diferite
frecvențe de apariție.
• Subtestul 3 evaluează citirea de non-cuvinte și
folosește la evaluarea eficienței modului indirect
de citire.
• Subtestele 4 și 5 sunt probe de alegere de cuvinte
omofone non-omografe și sunt utile în evaluarea
dezvoltării capacității de recunoaștere directă a
cuvintelor.
Testele de scriere
• Subtestul 6 este o probă de dictare de cuvinte cu
lungimi și complexitate ortografică diferită.
• Subtestul 7 este o probă de dictare de non-cuvinte
cu diferite lungimi și diferite niveluri de
complexitate ortografică.
• Subtestul 8 este o probă de dictare de propoziții cu
cuvinte omofone și evaluează nivelul de dezvoltare
a capacității de scriere a unor cuvinte omofone
(aceeași fonologie), dar non-omografe (ortografie
diferită).

•
•
•

Inversare silabică și fonemică
Eliminare silabică și fonemică
Acronime auditive

Sinteza datelor științifice actuale care orientează
practica diagnostică clinică și cuprinderea lor în
materiale de informare
Sinteza cuprinsă în:
DAVID C., ROȘAN, A. (2017). Repere diagnostice bazate pe
dovezi științifice în tulburările specifice de învățare. Cluj-Napoca:
Editura ARGONAUT și LIMES. [Disponibil în format tipărit la
Biblioteca Central Universitar Lucian Blaga, Cluj-Napoca,
Biblioteca de Psihologie, cota Psi 17325]

4. Alte materiale dezvoltate de către
membrii Learn-id pe tematica
tulburărilor specifice de învățare
Derularea de cercetări științifice pentru oferirea de
răspunsuri bazate pe dovezi științifice în privința
diagnosticului TSI în țara noastră.

6. Starea actuală în România
Deocamdată nu existăm pe harta națiunilor care
recunoscând TSI, contribuie la sporirea cunoașterii
științifice în vederea oferirii suportului adecvat
acestor persoane

•

4 OCTOMBRIE 2016
Conferința Național Procesarea fonologică-element
central al achiziției limbajului oral și scris,
prelegere cu tema
Particularități ale procesărilor fonologice în
procesul de citire la copiii cu TSI

•
•

Lect. univ. dr. Carmen DAVID, Prof. univ. dr. Adrian ROȘAN,
Lect. univ. dr. Cristina BĂLAȘ-BACONSCHI, Departamentul de
Psihopedagogie specială, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, UBB, Cluj-Napoca.

•

5. Luna OCTOMBRIE a fost luna
conștientizării dislexiei

•
•

Dislexia este o tulburare a abilității de citire, se
instalează în perioada de dezvoltare și are o cauză
neurobiologică.

•

Ce putem face ca să îi putem ajuta pe cei cu
tulburări specific de învățare?
• În primul rând, să cunoaștem, ca specialiști
care sunt simptomele.
• Să cunoaștem prevederile legale în legătură cu
oferirea suportului educațional necesar celor
cu TSI.
• Să susținem demersuri de evaluare și
intervenție care sunt valide.
Bartok Eva
COPILUL DISLEXIC - O
RESPONSABILITATE COMUNĂ
Ghid destinat cadrelor didactice şi
părinţilor copiilor cu tulburări specifice
de învăţare (TSI)
Ghid [online] realizat prin:
Asociaţia Română pentru Copii Dislexici
CJRAE Mureş

Descriem în continuare starea de fapt...
Insuficiente studii derulate după rigori științifice
pentru a putea să ne raportăm la ele-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
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, prin urmare acest aspect este
necesar a fi studiat

7. Anul academic 2017-2018 vine cu
noutăți și completări
Derularea studiului de validare la nivel național pentru
testele DDE și MT, la care va invităm să participațipentru detalii, vă rugăm să completați formularul
[online].
Dezvoltarea de materiale utile intervenției în TSI
(revenim cu mai multe detalii).
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