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Book Presentation 

 

This book offers a new perspective in reading fluency in Romania. The book is 

divided in two major parts: a theoretical part and a practical part.  

The first part of the book contains three chapters about the circumscriptions, 

diagnosis, different types of specific learning disabilities, the frequency of learning 

disabilities following DSM-5 approach and Romanian approach in this field. There are 

presented some important researches in the field of verbal fluency and the factors that 

influence verbal fluency. The following programs are described: Quick Smart Reading 

Program, Precision Teaching (some practical strategies of Precision Teaching are 

presented) and Great Leaps Program.  

The second part of this book presents instructions to use the Evaluation and 

Practicing Reading Fluency Probe and the probe’s content. The probe contains 135 pages 

with six different types of lists: letters reading, syllables reading, words reading 

(monosyllabic words, disyllabic words, three syllables words, four syllables words, five 

syllable words, nonsense words, compose words and morpho-lexical family words). Each 

of these lists of words contains 60 items; each item is presented two times on a page. 

Syntactic structures reading lists contain two items, three items, three and four items and 

structures made of items that begin with the same syllable. Another type of lists contains 

sentences/phrases reading. The last type of lists is the texts reading; the length of these 

texts is between 42 words to 172 words.  

The results recorded at the end of school year 2014-2015 for 1997 first grade 

students evaluated with different types of list from the Evaluation and Practicing Reading 

Fluency Probe (monosyllabic words, disyllabic words, three syllables words and text) from 

different districts from Romania are presented. Based on these results, new norms/rates 

for Romanian reading fluency at the end of first grade are highlighted.  

A case study of a child with cochlear implant is presented in the last chapter of this book. 

The authors of this book valued their experience in speech and language therapy 

and their international experience in the area of learning disabilities and more specific, in 

the field of reading fluency writing this book. The authors’ background covers the 

researchers and the practitioners point of view in this field as following: Associate 

Professor PhD Carolina Bodea Haţegan, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 

Babeş-Bolyai Universiy, Cluj-Napoca, Special Education Department, PhD. Dorina Anca 

Talaş, Associated Lecturer, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Babeş-Bolyai 

Universiy, Cluj-Napoca, Special Education Department, Angela Vereşezan, Resource 

Teacher, Şcoala Gimnazială Specială C.R.D.E.I.I., Cluj Napoca, Ana BUT, Speech Therapist, 

Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău, Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna, PhD Student. 

Raluca Trifu (Soare), University of Medicine and Pharmacology, ”Iuliu Hațieganu ”Cluj-

Napoca and  Associated Assistant - Faculty of Psychology and Educational Sciences, Babeş-

Bolyai Universiy, Cluj-Napoca, Special Education Department, Lăcrămioara Prihoi (Buzzo), 

Speech therapist, CJRAE, Cluj Napoca.  
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The coordinators of this book, short description: 

 

Carolina BODEA HAŢEGAN is PhD Associate Professor at the Department of Special 

Education, Faculty of Psychology and Education Sciences, Babeş-Bolyai University, Cluj-

Napoca, Romania. She is specialist in Speech and Language Therapy and Hearing 

Impairments. She is the coordinator of the Master Program delivered by the department 

where she is holding the academic position, master program entitled Speech and Language 

Therapy and Educational Audiology. Carolina Bodea Hațegan is the president of the 

Professional Association of Romanian Speech and Language Therapists (ASTTLR), editor 

in chief for the first Romanian Journal (RRTTLC) focused on speech and language 

disorders. 

 

Dorina Anca TALAŞ is PhD Associated Lecturer at the Department of Special 

Education, Faculty of Psychology and Education Sciences, Babeş-Bolyai University , Cluj-

Napoca, Romania since 2012. She teaches courses and seminars in the following areas: 

speech and language pathology, hearing impairments, educational audiology and auditory-

verbal therapy. She has 3 years of experience in USA where she attended many courses 

about learning disabilities and ASD (Autism Spectrum Disorders).  
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Chapter 1. Dyslexia – Specific Learning Disability 

Carolina BODEA HAŢEGAN 

Associate Professor PhD  
Department of Special Education, 

Faculty of Psychology and Education Sciences,  

Babeș-Bolyai University 

Short Description 

The first chapter presents circumscriptions, diagnosis, different types of specific 

learning disabilities, the severity of the deficit and the frequency of learning disabilities 

according to DSM-5. The author mentioned some causes and risk factors (Wankoff, 

2011DSM-5.2013): genetic component, language basic concepts development underling 

the basic concepts with a major impact in a differential diagnostic in dyslexia: spatial and 

temporal orientation, motor coordination, phonological processing, lateralization, visual 

processing, phono articulatory general and fine motor skills, non-verbal and verbal 

respiration, body parts; cerebral dominance and laterality play an important role in 

diagnosing dyslexia. 

Differential diagnostic for learning disabilities (normal variations in academic 

attainment, intellectual disability, learning difficulties due to neurological or sensory 

disorders neurocognitive disorders attention-deficit/hyperactivity disorder, psychotic 

disorders) and comorbidity is summarized according to DSM-5. 

Dyslexia classification and symptoms are presented according to different criteria 

Vrăşmaş & Stănică, (1997): type of difficulty (phonology dyslexia, optic dyslexia, literal 

dyslexia, verbal dyslexia) genetic criteria (constitutional dyslexia, developmental dyslexia, 

psychogenic dyslexia), etiologic criteria (pure dyslexia, instrumental dyslexia, false or 

emotional dyslexia, paradyslexia, primary spatial-temporal dyslexia, secondary dyslexia, 

dyslexia in infantile encephalopathy, heritable dyslexia, neurotic dyslexia) prognostic 

criteria (constitutional dyslexia, developmental dyslexia) the degree of impairment (mild 

form of dyslexia, medium form of dyslexia, severe and very severe form of dyslexia or 

minor form of dyslexia, medium form of dyslexia and major form of dyslexia).  

Assessment of dyslexia is another component of this chapter; the author describes 

two different approaches considered in assessment of dyslexia. The first approach is the 

assessment procedures to diagnose dyslexia proposed by Gilbert, Compton, Fuchs and 

Fuchs, (2012) follow the next steps: static screening, monitor the progress, standardized 

instruments to assess the academic performance, a prognostic based on these evaluations 

followed by an intervention plan. The second approach is proposed by Anca, (2008). This 

model recommends medical evaluation, psychological, psycho pedagogical and 

pedagogical (academic) evaluation. The psychological, psycho pedagogical and pedagogical 

(academic) evaluation is conducted in the following areas: 

� Intellectual/cognitive level using different tests to assess cognitive functioning 

(Raven Progressive Matrices, WISC etc., Vrăşmaş, Oprea, 2003). 
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� Psychomotor perception and organization: the perception of auditory-verbal; 

visual perception and spatial structure (Kohs cubes, Rey complex figure, 

Reversal); temporal structure (rhythmic reproductive structures tasks) (Preda, 

1997 Vrăşmaş, Oprea, 2003 Bodea Haţegan, 2013). 

� Motor level: general tone (extensibility and involuntary movements synchinesis), 

strength (dynamometer), speed, accuracy; facial motility; pedestrian mobility; 

manual traction (coordination, dissociation, skill, speed, force, 12raphic-

organization and orientation); behavior (Vrăşmaş, Oprea, 2003). 

� Language development: in terms of phonetic, semantic, syntactic (phrase 

nature, complexity and comprehension demonstrated) and pragmatic (ex. The 

degree of adaptation between the actual situation and verbal transposition of 

this situation) (Alice Descoeudres, MLU, Romanian population sample TROG 

adapted) (Vrăşmaş, Stănică, 1997 Haţegan, 2011). 

� Academic level: letter/grapheme, word, sentence, text, recording different 

aspects regarding the accuracy and the speed of identifications and naming. 

There are other probes and assessment battery used in Romania to diagnose 

dyslexia described in this chapter: Probe l’Alouette “Skylark”, Lobrot Batery (1976), Adult 

Dyslexia Screening Questionnaire (Smythe and Everett, 2001), Adult Dyslexia Screening 

Questionnaire (after Reading Horizon Company), Assessment tasks adapted from Horizon 

Reading Company probes (phonological processing assessment probe, phonological 

processing assessment: meaning words and nonsense words, reading comprehension 

probe, reading fluency probe).  

There are presented some specific lexical stages and types of processes involved in 

vocabulary acquisition and different intervention strategies to develop vocabulary 

acquisition: phonological processing exercises, vocabulary comprehension exercises, 

learning styles focusing, deep information processing and superficial information 

processing style, global learning style, simultaneously vs. analytical sequential style; 

balanced, rapid or slow learning style, perceptive learning styles, Dunn & Dunn, (1992, 

1993) learning styles mode. 

The conclusion underline the “umbrella” concept for learning disabilities and 

dyslexia, the importance of differential diagnosis and assessment procedures and the 

individualized intervention strategies according to each individual’s needs in the context 

of dyslexia.  
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Capitolul.1. Dislexia-dificultate specifică de învăţare 

Carolina BODEA HAŢEGAN 

Conf. Univ. dr. 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 

Departamentul de Psihopedagogie Specială 

1.Circumscrieri diagnostice 

Dificultăţile de învăţare reprezintă principala categorie diagnostică cu care ne 

confruntăm în realitatea şcolii de masă. Conform DSM- 5 dificultăţile de învăţare constituie 

o categorie diagnostică inclusă în supraclasa tulburărilor de dezvoltare, cu componentă 

biologică. Această supraclasă delimitează acele categorii de tulburări şi dizabilităţi în care 

deficitul apare ca urmare a unei disfuncţionalităţi, rezultat al interacţiunii unor factori de 

natură organică, biologică, disfuncţionalităţi cu cauze multifactoriale, îngemănate, de ordin 

genetic, ereditar, de mediu. Aceste disfuncţionalităţi conduc la afectări la nivelul 

structurilor cerebrale, cu impact asupra procesării informaţiei într-un mod fluent şi acurat. 

DSM-5 stabileşte pentru circumscrierea tabloului dificultăţilor de învăţare patru 

tablouri diagnostice: 

A. În vederea diagnosticării dificultăţilor specifice de învăţare este necesar ca 

tulburarea abilităţilor şcolare să se manifeste pentru cel puţin 6 luni, în ciuda faptului că se 

asigură intervenţie de specialitate. Pornind de la acest aspect DSM-5 propune următoarele 

criterii diagnostice pentru delimitarea categoriei patologice a dificultăţilor specifice de 

învăţare: 

� citirea se realizează cu multe dificultăţi, este semnificativ disfluentă (persoana 

citeşte cu dificultăţi chiar şi cuvinte izolate, fluenţa în citire este foarte scăzută, 

mai degrabă ghiceşte cuvintele atunci când citeşte, decodifică deficitar literele); 

� nivelul comprehensiunii celor lecturate este foarte scăzut (chiar dacă citeşte 

corect textul, nu reuşeşte să înţeleagă secvenţierea textului, relaţiile, inferenţele 

din text şi nu poate pătrunde în sensurile de profunzime ale textului); 

� scrisul prezintă o serie de probleme (poate omite, substitui sau adăuga foneme 

vocalice şi consonantice); 

� dificultăţi în elaborarea textului scris (face o serie de erori gramaticale şi de 

punctuaţie atunci când elaborează propoziţii şi texte, organizează deficitar 

structurile propoziţionale la nivelul paragrafelor şi textului, structurile 

propoziţionale scrise sunt caracterizate printr-o lipsă de claritate); 

� întâmpină dificultăţi în utilizarea numerelor (le denumeşte deficitar, numără 

greşit, întâmpină dificultăţi în rezolvarea calculului matematic, preferă să 

calculeze folosindu-şi degetele); 

� întâmpină dificultăţi în materializarea gândirii matematice (utilizează deficitar 

datele şi procedurile necesare în rezolvarea problemelor. 
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B. Cel de-al doilea criteriu diagnostic evidenţiază faptul că dificultăţile specifice de 

învăţare, tulburările de la nivelul abilităţilor, deprinderilor şcolare au un important impact 

asupra performanţei şcolare a copilului, acesta înregistrând rezultate şcolare scăzute, mult 

sub nivelul celora înregistrate de colegii de aceeaşi vârstă cronologică. De asemenea, 

deprinderile şcolare deficitare interferează şi cu asumarea rolurilor sociale în viaţa de zi cu 

zi. Aceste date sunt evidenţiate prin evaluări clinice standardizate, în cazul persoanelor cu 

vârsta de până la 17 ani. Cei care prezintă dificultăţi specifice de învăţare şi care au depăşit 

vârsta de 17 ani pot fi evaluaţi, la acest nivel diagnostic, şi prin intermediul chestionarelor 

sau a metodei autobiografice, modalităţi de colectare a datelor care substituie evaluarea 

standardizată. 

C. Cel de-al treilea criteriu diagnostic al dificultăţilor de învăţare subliniază faptul că 

nu în toate cazurile acestea se diagnostichează încă din primul ciclu de şcolaritate. Astfel, 

este menţionat în DSM-5 faptul că dificultăţile specifice de învăţare se instalează încă de la 

debutul perioadei de şcolaritate, chiar dacă sunt şi situaţii în care acestea se fac simţite 

doar în momentul în care volumul sarcinilor şcolare adresate componentei deficitare 

(scris, citit, calcul matematic) depăşeşte nivelul limitat al abilităţilor persoanei în cauză. 

D. Dificultăţile de învăţare sunt diagnosticate în absenţa:  

�  dizabilităţii intelectuale; 

�  dizabilităţilor senzoriale (perceptiv auditive sau perceptiv vizuale); 

�  tulburărilor neurologice; 

�  problemelor de natură psihosocială; 

�  carenţelor instrucţionale şi educative. 

În DSM-5 este menţionat faptul că cele patru criterii diagnostice sunt atinse prin 

intermediul unor evaluări sistematice, folosind instrumentar standardizat, la care se 

adaugă date cu privire la anamneza familială şi personală, precum şi rapoarte de natură 

didactică, pedagogică. 

2. Tipuri de dificultăţi specifice de învăţare 

Dificultăţile specifice de învăţare sunt: 

� dislexia; 

� disgrafia; 

� discalculia. 

Dislexia este caracterizată prin: decodificarea deficitară a cuvintelor izolate, citirea 

disfluentă, dificultăţi de comprehensiune verbală. 

Asociaţia Britanică a Dislexiei (British Dyslexia Association-BDA) defineşte dislexia 

încă din anul 2007, ca fiind o tulburare specifică de învăţare care afectează achiziţia 

cititului şi a altor abilităţi relaţionate cu structurarea limbajului. Dintre aceste abilităţi sunt 

menţionate: procesarea fonologică, numirea rapidă, viteza de procesare a limbajului 

verbal, memoria verbală, automatizarea deprinderilor de citire şi scriere. Potrivit acestei 

definiţii persoanele dislexice prezintă această tulburare pentru tot restul vieţii, implicaţiile 

negative ale deficitului putând fi reduse prin aplicarea unor programe specifice de 

intervenţii, programe care valorifică şi mijloacele tehnologice asistive. Caracterul intrinsec, 
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pervaziv al dificultăţilor de învăţare, în general, şi al dislexei în special, este subliniat şi de 

Reynolds, Johnson, Salzman, (2012). 

Asociaţia Europeană a Dislexiei (European Dyslexia Association-EDA) defineşte 

dislexia ca fiind o tulburare cu etiologie neurologică, cu implicaţii negative asupra 

achiziţiei cititului, scrisului, ortografiei şi calculului matematic. În acest fel dislexia se 

constituie într-un concept care înglobează şi manifestările clinice din sfera disgrafiei şi 

discalculiei. 

În fapt, trebuie menţionat că aceste tulburări specifice de învăţare: dislexia, 

disgrafia, discalculia sunt relaţionate prin baza comună etiologică de natură neurologică. 

Prin urmare, este posibil ca la nivelul aceluiaşi caz diagnostic să identificăm o serie de 

caracteristici de dezvoltare care să surprindă interdependenţa funcţională şi diagnostică 

dintre cele trei forme de manifestare a dificultăţilor specifice de învăţare. 

Având în vedere această perspectivă, disgrafia este definită în DSM-5 ca fiind acea 

tulburare specifică de învăţare caracterizată prin tulburări în achiziţia scrisului, a 

ortografiei şi punctuaţiei, precum şi a exprimării clare la nivel propoziţional, în scris. 

Discalculia este caracterizată prin deficite în câmpul achiziţiei numeraţiei, calculului 

matematic acurat şi fluent, rezolvării de probleme. 

3. Gradul de severitate al deficitului 

Toate cele trei forme de dificultăţi specifice de învăţare sunt delimitate ca având 

trei posibile grade de severitate: uşor, moderat şi sever. 

Prin afectare uşoară, în DSM-5, se subliniază faptul că chiar dacă implicaţiile şcolare 

sunt identificabile, acestea sunt reduse, iar prin intervenţia adecvată şi acomodările 

necesare tulburările pot fi depăşite. 

Afectarea moderată presupune extinderea domeniilor şcolare în care se manifestă 

deficitele înregistrate, iar nevoia de intervenţie susţinută, pe o perioadă lungă de timp este 

clar subliniată, cu adaptări relevante în sfera conţinuturilor şi metodelor utilizate în 

predare, învăţare, evaluare. 

Afectarea severă presupune delimitarea unor implicaţii şcolare extinse la mai multe 

domenii de învăţare, ceea ce înseamnă că deşi elevul beneficiază de suport, adaptare 

curriculară şi program de intervenţie individualizat, nu reuşeşte să compenseze în 

întregime deficitul pe care îl prezintă. 

4. Incidenţa în populaţie 

DSM-5 subliniază că incidenţa celor trei tipuri de tulburări specifice de învăţare 

este dependentă de cultură şi limba vorbită, raportând că procentele exprimate cu privire 

la incidenţa acestor dificultăţi în rândul populaţiei şcolare poate varia în intervalul 5%-

15%. În ceea ce priveşte incidenţa dificultăţilor de învăţare la adulţi procentul de 4% este 

oferit cu o valoare medie în populaţia mondială. Green, Tonnessen, Tambs, Thoresen şi 

Bjertness (2009) menţionează că intervalul în care poate varia prevalenţa dislexiei în 

populaţie este de 1.3%-15.7%. 


