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Ce este DDE
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DDE -2 este o baterie destinată evaluării dislexiei și a disortografiei de dezvoltare.
DDE -2 permite evaluarea nivelului de competență dobândit atât în citire (lectură), cât și în
scriere (pentru citire și scriere se face referire doar la aspectele de decodare, nu și la cele
referitoare la comprehensiunea unui text și la exprimarea în scris).
Bateria conține 8 subteste (dintre care, 5 de citire și 3 de scriere) care pot fi utilizate atât în
etapa de evaluare a nivelului de dezvoltare a acestor abilități, cât și pentru a înțelege mai
bine care sunt caracteristicile lor în cazul în care se demonstrează a fi inadecvate.
Bateria DDE -2 poate fi utilizată pentru monitorizarea dezvoltării abilităților de citire și
scriere indiferent de tipul de intervenție ales. În acest sens, instrumentul este propus în
calitate de mijloc de comunicare între specialiști și centrele de reabilitare, în scopul raportării
rezultatelor intervențiilor la diagnosticul obținut. Ceea ce subtestele bateriei DDE -2 nu pot
furniza sunt informațiile cu privire la cauzele dezvoltării necorespunzătoare a acestor
abilități, de exemplu, despre cauzele legate de maturizare, experiențiale, de deficit cognitiv
etc.
Pentru mai multe detalii, consultă secțiunile Scale și Caracteristici pe pagina testului.
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Cui se adresează și pentru ce este recomandat DDE
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DDE -2 se adresează tuturor celor specialiștilor din domeniul psihologiei clinice, al
psihologiei școlare, logopezilor și consilierilor, pentru aprofundarea problemelor și
dificultăților de scris-citit în cursul unui diagnostic de tulburare specifică de învățare, pentru
monitorizarea dezvoltării celor două aptitudini sau pentru confruntarea diagnosticelor și
rezultatelor tratamentelor.
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Care sunt particularitățile DDE
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SIMPLITATEA. DDE -2 a fost adaptat pentru România astfel încât să colecteze informațiile
clinice și precise, folosind itemi care se compară celor tipici mediului educațional. Prin
urmare el se integrează ușor între sarcinile uzuale ale unei zile de școală.
COMPATIBILITATEA CU MT-2. Rezultatele DDE -2 sunt compatibile cu cele obținute cu
Bateria de teste de citire MT-2 pentru școala primară (Cornoldi, Colpo, Roșan, Gavril, David,
2021).
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